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من لَم  : " ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،)1("ومن شَكَر فَِإنَّما يشْكُر ِلنَفْسه    : "انطالقاً من قوله تعالى   
    اللَّه شْكُري لَم النَّاس شْكُربإتمـام هـذه               ، )2("ي علـي فإنني أحمد اهللا جل جالله حمداً كثيراً أن من

  .فالحمد كل الحمد له وحده أوالً وآخراً، لى هذا النحوويسرها لي حتى صارت ع، الرسالة
، فـإني أتوجـه بالـشكر الجزيـل         ورداً لبعض المعروف إلى مستحقيه    ، وإقراراً بالفضل لذويه  

الذي تفضل أوالً بالموافقة    ، و - حفظه اهللا    – نافذ حسين حماد  :  األستاذ الدكتور  للمشرف الفاضل 
 لم يأُل جهداً في إسداء التوجيهـات        -حفظه اهللا –ما أنه   ك،  الرسالةعلى اإلشراف على إعداد هذه      

، والمالحظات والنصائح التي استفدت منها كثيراً حتى خرجت هذه الرسالة علـى هـذا الوجـه               
إنه ولي ذلك   ، وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين    ، وخير الثواب ، فأدعو اهللا أن يجزيه أفضل الجزاء     

  .والقادر عليه
اللذين تفضال بقبول مناقشة هـذه      ، عضوي لجنة المناقشة  ، ذي الفاضلين وأقدم عظيم شكري ألستا   

  :وهما، إلبداء المالحظات التي تزيدها حسناً، الرسالة
  .-حفظه اهللا- نعيم أسعد الصفدي: فضيلة الدكتور

  .-حفظه اهللا-محمد رضوان أبو شعبان:  الدكتوروفضيلة
سـائلةً المـولى    ،  لي فرصة إتمام الدراسة العليا     التي أتاحت ، بغزة الجامعة اإلسالمية    أشكركما  

  .عزوجل أن يجزي القائمين عليها خيراً
وشجعتني على طلـب  ، كما أقدم عظيم شكري وامتناني لوالدتي الكريمة التي ربتني تربية إيمانية         

  .ن يحفظها من كل سوءأو، فأسال اهللا تعالى أن يجزيها عني كل خير، العلم الشرعي
فأسأله تعالى أن يكتنفه في حفظه      ، الذي قدم لي يد العون    ) أبا عبد اهللا  (كر زوجي   وال أنسى أن أش   

  .ورعايته
الذين لم يدخروا جهداً فـي مـساعدتي        ، كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى شقيقي وشقيقاتي األحباء       

  .وتشجيعي حتى أتممت هذا البحث
وكل من ساهم فـي إخـراج هـذا         ، وأخيراً أشكر كل من نصحني وأعانني وأسدى إلي معروفاً        

  .البحث إلى النور

                                                
 .40سورة النمل آية  )(1
هذا : وقال الترمذي، 1954في الشكر لمن أحسن إليك رقم  ما جاء 35سنن الترمذي ك البر والصلة باب  )(2

  .حديث حسن صحيح



 ب 
 

 
من ، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هللا

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ومن يضلل فال هادي له، يهده اهللا فال مضل له
  .أن محمداً عبده ورسولهأشهد و

  :عدأما ب  
بعثه اهللا سبحانه وتعالى بلسان ، - صلى اهللا عليه وسلم-لقد أعز اهللا هذه األمة بخير نبي ُأرسل 

وسخَّر له العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم ، وقد تكفل اهللا عزوجل بحفظ هذا الدين، عربي مبين
وقد ، الكذابينولينقحوه مما شابه من كالم الوضاعين و، من جهد؛ ليذودوا عن حياض هذا الدين

التي أفنوا من أجلها ، كان لهؤالء العلماء الجهابذة الفضل الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم
  .أعمارهم

والتي من ضمنها مجال اللغة ، ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في معظم مجاالته
اإلمام الجليل مجد الدين أبي  لبيان مراد النبي صلى اهللا عليه وسلم من حديثه؛، وغريب اللفظ

: في كتابه، هـ606المتوفى سنة ، السعادات المبارك بن محمد بن األثير الجزري رحمه اهللا
  ".النهاية في غريب الحديث واألثر"

وبتوجيه ، فلسطين، غزة، لذا فقد اتفق طلبة قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعة اإلسالمية
التي وردت في هذا الكتاب والحكم ، ى دراسة األحاديث المرفوعةعل، من أساتذة القسم الكرام

أحاديث كتاب النهاية في غريب ": تحت عنوان، على أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح من غيره
  ".الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسةٌ

داية باب وقد قامت الباحثة في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من ب  
  .واهللا نسأل القبول والسداد، "الدال مع الهاء"حتى نهاية باب " الدال مع الجيم"

  
  وبواعث اختياره البحثأهمية 

  .المكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبوي . 1
 .إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية . 2
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والتـي  ، ر اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبويـة الـشريفة          إن كتاب النهاية البن األثي     . 3
  .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب غريـب الحـديث                 . 4
  .واألثر

  .لم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحديث من الناحية الحديثية . 5
ره من كتب اللغة على أحاديث ال أسانيد لها فال بد من دراسـتها            احتواء كتاب ابن األثير كغي     . 6

  .وبيان حكمها للناس
  

  أهداف البحث
من بداية باب الدال مـع      (تخريج أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير            . 1

 .من كتب السنة ودراسة أسانيدها) الجيم إلى نهاية باب الدال مع الهاء

  . الموسوعات الحديثية وخدمة السنة المشرفةاإلسهام في إخراج . 2
 .معرفة األحاديث المقبولة من المردودة . 3

ليسهل علـى البـاحثين الرجـوع إليهـا     ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد        . 4
 .واالستشهاد بها

  
  منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيه

  : المنهج في الترتيب والترقيم: أوالً
  . حسب ترتيب كتاب ابن األثيردرستهارتيب األحاديث التي قامت الباحثة بت . 1
  .قامت الباحثة بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً . 2
قامت الباحثة بكتابة نص ابن األثير الذي يحتوي على الحـديث           : بالنسبة لطريقة ترتيب البحث    . 3

 في أقدم مـصدر  ومن ثم اعتمدت الرواية التي ترد، المرفوع كامالً في بداية العمل من كل حديث    
وقامت الباحثـة   ، والحكم على إسناده  ، ودراسة رجال اإلسناد  ، ومن ثم التخريج  ، يذكر فيه الحديث  

 .باستخدام الحاشية للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبة

إذا كان الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه فإن الباحثة قدمته فـي                    . 4
  .المصادر مرتبة حسب الوفياتثم ذكرت ، التخريج

للداللـة علـى    (*)  رمز اوإنما جعلت له  ، األحاديث المكررة لم تجعل الباحثة لها رقماً مستقالً        . 5
 .تكراره
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  :المنهج في تخريج الحديث: ثانياً
أما إن كـان فـي      ، أو أحدهما اكتفت الباحثة بتخريجه منهما     ، إذا كان الحديث في الصحيحين     . 1

  .ثة في تخريجه من كتب السنةغيرهما فتوسعت الباح
وقامت بالعزو لمكان تخريجـه     ، اكتفت الباحثة بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه          . 2

  .فيما بعد
  ".لم أعثر على تخريجٍ له: "اكتفت بالقول، بالنسبة لألحاديث التي ال تصل إليها الباحثة . 3

  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثاً
والطبقـة  ، وتاريخ الوفاة ، واللقب، والنسب، والكنية، باحثة بالترجمة للرواة بذكر االسم    قامت ال  . 1

  . رحمه اهللا في التقريبطبقات الحافظ ابن حجرمعتمدةً في ذلك ، إن لم يوجد تاريخ الوفاة
وقد اكتفت الباحثة بالترجمة لغير المشاهير مـنهم مـن كتـب            ، بالنسبة للصحابة فكلهم عدول    . 2

  .خاصة بهمالصحابة ال
أما إذا كـان الـراوي      ، إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه أو تضعيفه فإن الباحثة لم تترجم له             . 3

  .وتبين خالصة القول فيه، مختلفاً فيه فستترجم الباحثة له ترجمة موسعة
فإن تكـرر ورود الـراوي ذكـرت    ، قامت الباحثة بالترجمة للراوي في أول موضع يذكر فيه   . 4

  .ثم أحالت على موضعه األول من الرسالة، القول فيهالباحثة خالصة 
  :المنهج في الحكم على األسانيد: رابعاً

أمـا  ، فإن كان صحيحاً اكتفت بدراسته وحده، قامت الباحثة بدراسة إسناد الحديث والحكم عليه       . 1
إن كان ضعيفاً فقد قامت الباحثة بدراسة أسانيد أخرى قد تثبت صحة الحديث أو حـسنه وإال                  

 .ى على ضعفهيبق

 باإلشارة  كتفيوت، ن الباحثة ال تحكم على إسناده     إف، حدهماأإن كان الحديث في الصحيحين أو        . 2
  .إلى العلة إن وجدت

  .وربما خالفتهم، استأنست الباحثة بأقوال العلماء في الحكم على الحديث . 3
  .ديثالحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الح . 4

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامساً
  . قامت الباحثة بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان-

  :المنهج في اللغة وغريب اللفظ: سادساً
  .ومن كتب الشروح،  قامت الباحثة بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث-
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  :المنهج في التوثيق: سابعاً
، آليات القرآنية قامت الباحثة بعزوها إلى مواضعها من كتاب اهللا في الحاشية الـسفلية              بالنسبة ل  -

أما بالنسبة للمصادر والمراجع قامت الباحثة بترتيبهـا علـى      ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية     
  .حسب حروف الهجاء

 والطبعـة ودار     اكتفت الباحثة بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسـم والمؤلـف            -
أما في الحاشية الـسفلية اكتفـت       ، لعدم إثقال الحواشي بذلك   ، النشر في قائمة المصادر والمراجع    

 ورمـزت لـه ب      أما الكتب الستة فإن الباحثة وثقت أحاديثها بالكتاب       ، الباحثة بذكر ما يدل عليه    
  .)رقم(ورمزت لرقم الحديث بلفظ ، والباب ورقم الحديث ،"ك"
  

  ابقة الستالدراسا
لقد وقفت الباحثة على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث   

فكان لزاماً عليها أن تعرضها في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة علماً ، واألثر
بأن كل هذه الدراسات لم تتناول الكتاب من الناحية الحديثية؛ فأكثرها تعرض له من الناحية 

  :اللغوية والبالغية إال في دراستين
وقد اشتمل على ، خليل مأمون شيحا: تحقيق الشيخ، النهاية في غريب الحديث واألثر: األولى

مع اختصار الكتاب في ، وليس بطريقة علمية حديثية، تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب
  .مجلدين
، جامعة أم درمان في السودانفي ، تخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور: الثانية

  .وردت عند ابن منظور، وكثير من أحاديث النهاية، وتقسيمه على مجموعة من الطالب
  :  أما باقي الدراسات والتي تعرضت لكتاب النهاية من الناحية اللغوية على النحو التالي

، ب بمجد الدينالظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الملق .1
  .فتحي محمد شاهين

، المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .2
، عمر عبد المعطي المسيعيدين: لطالبإعداد ا، ررسالة ماجستي، دراسة في بنية الكلمة العربية

  .م2001، جامعة مؤتة، يحيى عبابنة: إشراف
  .محمد توفيق، دراسة لغوية: يث واألثر البن األثيرالنهاية في غريب الحد .3
، رسالة ماجستير، الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .4

 . جامعة بغداد،  صالح كاظم داود:لطالبا إعداد
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 جمعا: المسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .5
عبد الرحمن : إشراف، عبد اهللا بن محمد األنصاري :لطالبإعداد ا ،رسالة ماجستير، ودراسة

 .جامعة اإلمام، بن صالح السلوما

إعـداد  ، رسـالة دكتـوراة  ، ابن األثير المحدث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحـديث        . 6
 .م1993جامعة دمشق سنة ،  أميمة رشيد بدر الدين:لطالبةا

،  رسالة ماجـستير   ، ونقد غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثير عرض        التأويل في    . 7
 .2009، مكتبة الرشد:  علي بن عمر السحيباني، الناشر:لطالبإعداد ا

  .تخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثيروهناك دراسات قام بها طلبة الجامعة اإلسالمية في  . 8
 كتاب النهاية البن األثير   جملة من أحاديث    حث فقامت بتخريج    أما بالنسبة لعمل الباحثة في هذا الب      

 أسـانيدها    بطريقة علمية ودراسة   "الدال مع الهاء   "حتى نهاية باب  " الدال مع الجيم  "من بداية باب    
  . وهذا لم يتوفر في الدراسات السابقة،والحكم عليها

  
  خطة البحث

  :ينقسم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة
ومنهج البحـث وطبيعـة     ، وأهداف البحث ،  وتشتمل على أهمية البحث وبواعث اختياره      :المقدمة

  . والدراسات السابقة، عمل الباحثة فيه
الـدال مـع   "حتى نهايـة بـاب   " الدال مع الجيم  "األحاديث الواردة من بداية باب      : الفصل األول 

  : وفيه خمسة مباحث، "السين
  . الدال مع الجيم:المبحث األول

  . الدال مع الحاء: الثانيالمبحث
  . الدال مع الخاء:المبحث الثالث
  . الدال مع الدال:المبحث الرابع

    . الدال مع السين:المبحث الخامس
الـدال مـع    "حتى نهاية بـاب     " الدال مع العين  "األحاديث الواردة من بداية باب      : الفصل الثاني 

  :وفيه خمسة مباحث،  "الكاف
  .ين الدال مع الع:المبحث األول
  .الدال مع الغين :المبحث الثاني
  .الدال مع الفاء :المبحث الثالث
  . الدال مع القاف:المبحث الرابع

  . الدال مع الكاف:المبحث الخامس
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، "الدال مع الهاء"حتى نهاية باب " الدال مع الالم"األحاديث الواردة من بداية باب :الفصل الثالث
   :وفيه خمسة مباحث

  .ل مع الالمالدا :المبحث األول
  .الدال مع الميم :المبحث الثاني
  .الدال مع النون :المبحث الثالث
  . الدال مع الواو:المبحث الرابع

  . الدال مع الهاء:المبحث الخامس
  .وقد ضمنتها الباحثة أهم نتائج البحث واالقتراحات والتوصيات: الخاتمة

  :الفهارس العامة
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  لمبحث األولا
  مـدال مع الجيـال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  دجج"

 فـي روايـة    هكـذا جـاء  ،"ما تَركتُ من حاجة وال داجة إال أتيتُ     : قال له رجل  : "ومنه الحديث 
. الراجعون، والمشهور بـالتخفيف   : القاصدون البيتَ، والداجةُ  : الحاجة: (1)قال الخَطَّابي . بالتشديد

2("وقد تقدم في حرف الحاء.  الحاجةَ الكبيرةَ: الحاجةَ الصغيرةَ، وبالداجة:وأراد بالحاجة(.  
  )1(الحديث رقم 

  :اهللا رحمه (3)ابن خزيمة   اإلمام قال
ىوور تُ مس4(رو(   نَاِئيالْه ادبع نقَالَ (5)ب ، :  ينَانثَنَا ثَابِتٌ الْبدقَاَل ،(6)ح:        اِلـكـنِ مَأنَـسِ ب ـنع   
 . علَيهـا  ما تَركْتُ من حاجة وال داجة ِإال َأتَيتُ        ، يا رسوَل اللَّه   : قَاَل رجلٌ  : قَالَ ،)رضي اهللا عنه  (

فَِإن هذَا يـْأتي علَـى   " : قَاَل، نَعم : قَالَ ؟"ال تَشْهد َأن ال ِإلَه ِإال اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَّه          وأََ" :قَاَل
  .ِ"ذَِلك كُلِّه

  . بنِ عبادورستُم  عن(7) حدثَنَا َأبو عاصمٍ:حدثَنَاه زيد بن َأخْزم وِإبراهيم بن الْمستَمر قَاالَ
  .قَاَل زيد فَِإن هذَا يذْهب هذَا

  :الحديث تخريج
  . به بنحوهمخْلَدعن الضحاك بن ، بشر بن آدم وزيد بن أخزم عن (8)أخرجه البزار

                                                
  .17/23سير أعالم النبالء  .الخَطَّابِي البستي، خطَّابٍ بنِ إبراهيم بنِ محمد بن حمد :سليمان أبو )(1

وقد اعتمدت في توثيق معلوماتي من كتاب النهاية ، 298ص البن األثير ،هاية في غريب الحديث واألثرالن (2)
  .وهي طبعة في مجلد جديد، على طبعة علي بن حسن  بن عبد الحميد الحلبي األثري

  .526 رقم 2/803 التوحيد البن خزيمة )(3
 كما ضبطه ابن ناصر الدين في ورستُم في اسمه ولكن الصحيح، جاء في المطبوع من كتاب التوحيد مستورد (4)

 بفتح الميم، وسكون السين مستُور8/141توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم كتابه 
  .مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم راء المهملة، تليها مثناة فوق

5)( نَاِئياء مثناة من تحتها هذه ا لنسبة إلى هناءة بن مالك بن فهـم بـن      بضم الهاء وفتح النون وبعد األلف ي      : الْه
 .3/393البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . غنم بن دوس بطن من األزد

6)( ينَانبضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة والنون المفتوحة فهذه النسبة إلى بنانة وهو بنانة بن سعد بن : الْب
 األنساب للسمعاني .وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بها: لسمعانياوقال ، لؤي بن غالب

1/399.  
  .27/436  للمزيتهذيب الكمال. بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري مخْلَد بن اكلضحا )(7
  .6887رقم  2/318مسند البزار   )(8
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من طريق محمد بن حفص، عن إبـراهيم         )2(ومن طريقه الضياء المقدسي   ، (1)وأخرجه الطبراني 
  .نحوهبي عاصم به ببن المستمر، عن أا

عـن عمـرو بـن    ، -)5(وابـن حجـر  ، )4(الضياء المقدسي -ومن طريقه   ، (3)وأخرجه أبو يعلى  
 بـه   مخْلَدكالهما عن الضحاك بن     ، )محمد بن يونس  (ن طريق الكَديمي     م (6)والبيهقي، الضحاك

  .بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
مـن الطبقـة الحاديـة    ، ف الناجي بالنون والجيم البـصري بالقا وقيربراهيم بن الْمستَمر الع   ِإ -

  .(7)عشر
  .غربأربما  :وزاد، الثقاتكتاب في  (8)ذكره ابن حبان
  . ليس به بأس: )11(وفي آخر ،صدوق: )10(وفي موضع، صويلح: (9)وقال النسائي
  .يغرب: وزاد ابن حجر، صدوق: (13)وابن حجر، (12) وقال الذهبي

  .هو صدوق: ةالباحث لتقا
  . رجال اإلسناد ثقاتباقي و-
  

  :سناداإل على الحكم
  .)14(وتابع إبراهيم بن المستمر زيد بن أخزم وهو ثقة، إسناده صحيح
 .ثقات ورجالهم واألوسط الصغير في والطبراني بنحوه والبزار يعلى أبو رواه: )15(قال الهيثمي

                                                
  .1025 رقم 2/201  لهالمعجم الصغيرو، 7077 رقم7/132  للطبرانيالمعجم األوسط )(1
  .1775 رقم 5/152األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )(2
  .266 رقم 219 صمعجم أبي يعلىو، 3433 رقم 6/155مسند أبي يعلى  )(3
 .1773 رقم 5/151 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )(4

  .143األمالي المطلقة البن حجر ص (5)
  . 6684 رقم 9/299للبيهقي  شعب اإليمان )(6

  .82البن حجر صتقريب التهذيب  )(7
  .8/81 الثقات البن حبان )(8
  .95 رقم 61ص تسمية مشايخ النسائي )(9

  .2/203  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .2/203  للمزيتهذيب الكمال (11)
  .1/225 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(12
  .116البن حجر صذيب تقريب الته )(13

  .350البن حجر صتقريب التهذيب  (14)
  .10/91 للهيثميمجمع الزوائد  (15)
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 .حسن صحيح غريب: )1(وقال ابن حجر

، )3(الـشهوان  إبـراهيم  بـن  العزيز عبد.دو،  )2(سليم أسد سين  ح: من المعاصرين وصحح إسناده   
  . )4(دهيش بن اهللا عبد بن الملك عبدو

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ـ      ،"خرج جالوتُ مدججاً في السالح    : "وفي حديث وهب  ) س"( : أيا؛   يروى بكسر الجـيم وفتْحه
      دي به ألنه يمس ،تام الحعليه سقَله : أي ؛جا ِلثديومشي روقيل، ي  :   ـتجألنه يتغطَّى به، مـن دج

  .)5("وقد تكرر في الحديث.  إذا تَغَيمت:السماء

  )2(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
    :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دجل" 
إني وعدتُها ِلعلـيٍّ    : لنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال     أن أبا بكر خَطَب فاطمةَ إلى ا       ":فيه) س("

دجل إذا لَبس   : يقال. الخَلْطُ: وأصل الدجل . أي لستُ بخداع وال ملَبس عليك أمرك      " ولستُ بدجال 
  .)6(َ"وموه

  )3(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)7( ابن سعداإلمامقال 

 :ال قَ ،سبنْر بن ع  ج ح تُ سمع :ال قَ ،)8(ميرضس الح يثنا موسى بن قَ   د ح ،نيكَ بن د  ُلضبرنا الفَ خَْأ
قَوكَ د لََكَ َأانالد م في الجة وشَاهليطب َأ خَ:ال قَ، الجمل وصفينهد مع عليبو بكر وفَ مرعـ اط ة م

                                                
  .143 األمالي المطلقة البن حجر ص(1)

  .3433رقم  6/155مسند أبي يعلى في تعليقه على  )2(
  .526 رقم 2/803 في تعليقه على كتاب التوحيد البن خزيمة )3(
  .1773 رقم 2/326ارة للضياء المقدسي األحاديث المختفي تعليقه على  )4(
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  )5(

  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
  .10/20الطبقات الكبير البن سعد  )(7
8)(الح ضروهي من  ى حضرموتبفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء، هذه النسبة إل: يم

  . 2/230 األنساب للسمعاني .بالد اليمن من أقصاها
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 لـي لـستُ   ا ع  ي كي لَ ه" :سلم النبي صلى اهللا عليه و     قاَل فَ ، اهللا صلى اهللا عليه و سلم      وِلسلى ر ِإ
  وعمـر  إليه أبو بكـر بطخْ بها قبل أن ي    اً علي دعه كان قد و    وذلك أنّ  ،اب بكذّ تُسي لَ نع ي ،"بدجال

  .رضي اهللا عنهما
  

  الحديث تخريج
ر ج ح عن ميرضموسى بن قيس الح    من طريق    ،)2(ومن طريقه ابن الجوزي   ، )1(أخرجه العقيلي 

فقال النبـي  ، فاطمة رضوان اهللا عليها ، رضي اهللا عنهما  ، بكر وعمر خطب أبو   : قال س،بنْبن ع ا
وفـي  ، أظن لـيس بـدجال    : قال أبو بكر  ، " بدجال ألستَ ،هي لك يا علي   : "صلى اهللا عليه وسلم   

  .)4("لقد زوجتك غير دجال": وفي رواية، )3(" بدجاللستَ: "رواية
  .عندهماولم أعثر عليه ، والطبراني،  إلى البزار)5(وعزاه السيوطي

 النبـي   "لستُ بـدجال  " في لفظة     حيث أن المقصود من كالم ابن األثير       ،ونجد أن المعنى يختلف   
علـي بـن   " لستَ بدجال"من  المقصود  في التخريج وفي الروايات األخرى ،صلى اهللا عليه وسلم   

  . طالبأبي
  

  اإلسناد رجال دراسة
- حجنْر بن عمن الثانية، وحدة الحضرميبفتح المهملة وسكون النون وفتح الم، سب.  

هو معـدود فـي     و،  ولكنه آمن به في حياته     ، صلى اهللا عليه وسلم    ير النبي لم  : قال ابن عبد البر   
  .)7(وصنفه ابن حجر فيمن أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يره، )6(كبار التابعين

  ، )10(ب البغداديوالخطي، شيخ كوفي مشهور: )9(موضع آخرفي قال و، )8(وثقه يحيى بن معين
  

                                                
  .1909 رقم 4/1316  للعقيلي الضعفاء الكبير)(1

  .1/382الموضوعات البن الجوزي  (2)
  .1/382 الموضوعات البن الجوزي )(3
  .1910 رقم 4/1316  للعقيلي الضعفاء الكبير)(4

  .1/334  للسيوطي المصنوعةئالآلل (5)
  .333 -1/332االستيعاب البن عبد البر  )(6
  .2/168 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )(7
  .5/474 للمزي تهذيب الكمال  )(8
  .94 ص- رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )(9

  .8/274تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )(10
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  .في كتاب الثقات )2(وذكره ابن حبان، )1(والذهبي
   .صدوق مخضرم: )3(وقال ابن حجر

  .حجر بن عنبس تابعي ثقة لم يلق النبي صلى اهللا عليه وسلم: ةالباحث لتقا
  .من السادسة موسى بن قيس الحضرمي -

قـال  و، )7(والذهبي، )6(نميروابن  ، سليس به بأ  : )5(موضع آخر في  قال  و، )4(ن معي بنيحيى  وثقه  
  .)9(وذكره ابن حبان في الثقات، له مناكير: )8(موضع آخرفي 
  .)11(ال بأس به:  أبو حاتمقالو، )10(خيراًإال علم أما : حمد بن حنبلأ وقال

  .)12( صدوق رمي بالتشيع:وقال ابن حجر
  .)13( بواطيلوهو يحدث بأحاديث رديئة، من الغالة في الرفض، موسى بن قيس: وقال العقيلي

  .موسى بن قيس ثقة شيعي: ةالباحث لتقا
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :سناداإل على الحكم
  .سلمم يسمع من النبي صلى اهللا عليه و لن حجراًإحيث ، مرسٌل رجاله ثقات
 موسى بن قيس وكـان مـن        هوضع ،)لست بدجال ( هذا حديث موضوع  : )14(وقال ابن الجوزي  

وقـال  ، 15) (السيوطي ابن الجوزي بوضعه الحديث فـي الموضـوعات  وتعقب ، الروافض غالة

                                                
  .1/314 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(1
  .4/177  الثقات البن حبان)(2
  .225البن حجر صتقريب التهذيب   )(3
  .8/157   البن أبي حاتمالجرح والتعديل  )(4
 .309 رقم 100ص طهمان رواية جال في الر يحيى بن معينمن كالم أبي زكريا )(5
 .222تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص : انظر  )(6
 .2/307 ي الكتب الستة للذهبي الكاشف في معرفة من له رواية ف) (7
  .6517 رقم 2/686المغني في الضعفاء للذهبي   )(8
  .7/455 الثقات البن حبان  )(9

  .774 رقم 1/390لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال  )(10
  .8/157   البن أبي حاتمالجرح والتعديل  )(11
  .984البن حجر ص تقريب التهذيب )(12
  .1910 رقم 1317 -4/1316  للعقيلي الضعفاء الكبير)(13
  .1/382 الموضوعات البن الجوزي )(14
  .1/334  للسيوطي المصنوعةئ الآلل)(15
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 ، بل قد وثقه    فإن موسى هذا لم يتهمه أحد بوضع       ،)أي ابن الجوزي  ( وهذا من غلوائه  : )1(األلباني
  .، فالحديث علته اإلرسالجمع

  . ابن الجوزيفي العقيلي مثل ما قال األلباني فيويقال : قالت الباحتة
***** *****  

  :األثير رحمه اهللاقال ابن 

وقد تكرر ذكر الدجال فـي  .أي كَذَّابون مموهون" يكون في آخر الزمان دجـالون "ومنه الحديث  "
أي يكْثُر منه   : وفَعال من أبنية المبالغة   . الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمانِ يدعي اُأللُوهية        

  .)2("الكَذب والتَّلْبِيس
  )4 (الحديث رقم

  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام مسلم
ثَندحيوالتُّجِيبِى انرمنِ علَةَ بمرنِ حب اللَّه دبنِ عى بيحي نلَةُ بمربٍ: قَاَل،)4( حهو نثَنَا ابدح  

 مسلم بن يسارٍ َأنَّه سمع َأبا يخْبرن َأ:َأنَّه سمع شَراحيَل بن يزِيد يقُوُل  َأبو شُريحٍي حدثَن:قَاَل 
 آخرِ الزمانِ ييكُون ف« :-صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل رسوُل اللَّه : يقُوُل)رضي اهللا عنه (هريرةَ

 الُونجدونالَ ،كَذَّابو وا َأنْتُمعمتَس ا لَمبِم يثاداَألح نم ْأتُونَكُمي اُؤكُمآب،لُّونَكُمضالَ ي ماهِإيو اكُمفَِإي ، 
نُونَكُمفْتالَ يو«.  

  :الحديث تخريج
  .من طريق ابن وهب به بنحوه، )7(والطحاوي، )6(وابن عدي، )5(أخرجه ابن أبي حاتم

  . من طريق أبي شريح به بنحوه)8(وأخرجه الخطيب البغدادي
  . عن أبي هريرة به بنحوه،عبيد بن عمروطريق  من )10(وابن وضاح، )9(وأخرجه أحمد

                                                
  .6392 رقم 13/883السلسلة الضعيفة لأللباني  )(1
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .7ي تحملها رقم  النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط ف4صحيح مسلم المقدمة باب  (3)
4)( بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق وكسر الجيم وسكون المنقوطة باثنتين من تحتها في آخرها باء : التُّجِيبِى

منقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى تجيب وهي قبيلة وهو اسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابني أشرس بن شبيب بن 
  .1/448  األنساب للسمعاني.السكون

  .2/14 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )(5
   .1/43الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(6

  .2954 رقم 7/397للطحاوي  شرح مشكل اآلثار )(7
  .429الكفاية للخطيب البغدادي ص )(8
  .8596 رقم 14/252 مسند أحمد )(9

  .34ص البدع والنهي عنها البن وضاح )(10
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  :اإلسناد رجال دراسة
  .الرابعةالطبقة من ،  مولى األنصار)1(ذيبنْالطُعثمان المصري أبو  مسلم بن يسار -

، وال يبلغ حديثه درجة الصحة وهو في نفسه صدوق: )3(في موضع آخرقال و، )2(وثقه الذهبي
  .)4(وذكره ابن حبان في الثقات

  .)7( مقبول:وقال ابن حجر، يعتبر به: )6( وفي موضع آخر،)5(يعتبر بهال  :الدارقطنيقال و
  .مسلم بن يسار صدوق: ةالباحث لتقا
- زِيدي نيَل باحشَر المعالسادسةالطبقة من ،  المصري)8(رياف.  

   .)10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9(وثقه الذهبي
  .)11(صدوق: وقال ابن حجر

  . ثقةهو: ةاحثالب لتقا
  .من السابعة، ريافعالمعبد الرحمن بن شريح بن عبيد اهللا  وهو: أبو شريح -

  ، )16(والذهبي، )15(والنسائي، )14(والعجلي، ليس به بأسوزاد : )13( أحمدو، )12(ابن معينوثقه 
  

                                                
النون وضم الباء الموحدة وفي آخرها ذال معجمة هذه النسبة إلى طنبذى وهي              بضم الطاء وسكون     :ذيبنْالطُ (1)

 .2/285 البن األثير  اللباب في تهذيب األنساب.قرية من قرى مصر
  .2/261الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي  )(2
  .6/420 للذهبيميزان االعتدال  (3)
  .5/390  الثقات البن حبان)(4
  .492  رقم65ؤاالت البرقاني للدارقطني س )(5
  .10/128 البن حجر وتهذيب التهذيب ،6225 رقم 2/657المغني في الضعفاء للذهبي  (6)
  .941البن حجر ص تقريب التهذيب )(7
8)( المعبفتح الميم والعين وبعد األلف فاء مكسورة وراء هذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالـك بـن                    :رياف 

ث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يـشجب بـن يعـرب بـن                     الحار
 .3/229 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. قحطان

  .1/482 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(9
  .6/450 الثقات البن حبان )(10
  .433البن حجر ص تقريب التهذيب )(11
  .17/169  للمزيتهذيب الكمال )(12
  .3162 رقم 2/481 العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد )(13
  .1046 رقم 2/78عجلي لل معرفة الثقات )(14
  .17/169  للمزيتهذيب الكمال  )(15
  .1/630 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(16
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  .)2(وذكره ابن حبان في الثقات، )1(وابن حجر
  .)3(ال بأس به:  أبو حاتمقالو 

  .)4(عبد الرحمن بن شريح كان منكر الحديث: وقال ابن سعد
  .لم يصب ابن سعد في تضعيفه، ثقة :ةالباحث لتقا
 أبو محمـد المـصري،      )5(عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم الفهرِي        وهو  : ابن وهب  -

:" ل هـ، مجمع على توثيقه، إال أن ابن سعد رماه بالتدليس فقـا            197اإلمام الثقة الفقيه العابد ت      
  .)6("يدلس وكان حدثنا، قال فيما ثقة العلم، كثير كان

ولم أجد أحدا رماه بالتدليس إال ابن سعد، ولعلّه لقلّة تدليسه، األمـر الـذي جعـل               : قالت الباحثة 
العلماء يغتفرون تدليسه، يؤكد هذا أن ابن حجر رحمه اهللا ذكـره فـي المرتبـة األولـى مـن                    

 .)7(المدلسين

-  نلَةُ بمرح         التُّجِيبِى انرمنِ علَةَ بمرنِ حب اللَّه دبنِ عى بيحالمصري صاحب الشافعي مـن      )8( ي
  .الحادية عشرة
: وزاد، )11(، والـذهبي  )10(وكذلك قال ابن معين   ، وهب بابن الناس أعلم كان: وقال )9(وثقه العقيلي 

  .الثقاتكتاب  في )12(وذكره ابن حبان، يغرب لكثرة روايته
  
  

                                                
  .582البن حجر صتقريب التهذيب  )(1
  .7/86  البن حبانالثقات )(2
  .5/244  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )(3
  .4897 رقم 9/523الطبقات الكبير البن سعد  )(4
)5( ريهيه تنتسب وإلهذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، بكسر الفاء وسكون الهاء بعدها الراء: الف

  .4/412األنساب للسمعاني  . قريش ومحارب والحارث بن فهر
  .4907 رقم 9/526الطبقات الكبير البن سعد  )6(
  .17 رقم 22طبقات المدلسين البن حجر ص )7(

8)( التُّجِيبضم التاء المعجمة باثنتين من فوقها وكسر الجيم وتسكين الياء تحتها نقطتان وفـي آخرهـا بـاء                   :بِى 
شبيب بن السكون نسب والـدهما إليهـا         هذه النسبة إلى تجيب وهو اسم أم عدي وسعد ابني أشرس بن              ،موحدة

 .1/207 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. وإلى محلة بمصر
  .2/202 تهذيب التهذيب البن حجر )(9

  .4/477 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )(10
  .83 رقم 66 ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص )(11
  .ولم أعثر عليه في كتاب الثقات، 2/202 تهذيب التهذيب البن حجر )(12



10 
 

  .صدوق: )2(وابن حجر، )1(وقال الذهبي
  .به يحتج وال ،)4(حديثه يكتب: )3(حاتم أبو قالو

 بمـصر  شـيخ :  عن أبي بشر الدوالبي عن العباس الدوري عن ابن معين قال           )5(ونقل ابن عدي  
  .ذكرها كرهت سمجة أشياء يحيى عنه فذكر ، وهب بابن الناس أعلم كان حرملة،: له يقال

 حـديث  مـن  اشيًئ علىي  يمل أن )6(ياناذَهرالفَ إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد ألتس: أيضاً قال و
 ثالثـة  حرملة عن يعل أملى ثم ضعيف، حرملة ؟ بحرملة تصنع ما و يبن يا: يل فقال حرملة،
  .)7(عليها ييزدن لم أحاديث

 بـن  أحمد سمعت: قال مشايخه، بعض عن ذكر يمرضالح موسى بن محمد سمعت: اأيض وقال
 منهـا  النـاس  بعض عند حديث، ألف عشرين و حديث ألف مئة وهب ابن فصنّ: يقول صالح

  .)8( ـ حرملة يعنى ـ الكل منها الناس بعض عند و ـ نفسه يعنى ـ النصف
  .)9(حديثين إال حرملة عند كله وهب ابن وحديث: موسى بن محمد لنا قال: أيضاً وقال

 مـن  يـضعف  أن يجـب  ما حديثه يف أجد فلم الكثير وفتشته حرملة، حديث ترتبح وقد": قالو
 علـى  يغـرب  أن ببعيد فليس عنده، كله حديثه يكون و عندهم، وهب ابن توارى رجٌل و أجله،
 فإن عليه صالح بن أحمد لحم أما و وهب، ابن وأفراد انسخً و اكتب وهب ابن أصحاب من غيره
 بينهما دفتولّ النصف، منعه و سماعه نصف طاهفأع ،وهب ابن من كتبه يف سمع صالح بن أحمد

 اأحد رأينا وما صالح، بن أحمد يحدثه ال مصر دخل إذا بحرملة يبدأ من كان و هذا، من العداوة

                                                
المغني و، 11/389، وسير أعالم النبالء له 1/317الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(1

  .1351 رقم 1/153  لهفي الضعفاء
  .229البن حجر صتقريب التهذيب  )(2
 .3/274 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )3(

". ةبحجيكتب حديثه أنه عنده ليس :  علمت باالستقراء التام أن أبا حاتم إذا قال في رجلقد" :قد قال الذهبي و(4)
  .6/360سير أعالم النبالء 

 .1/182الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(
    نسبة، بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الهاء وبالذال المعجمة بين األلفين الساكنين وآخره نون:الفرهاذاني )6(

قتيبة بن سعيد   روى عن حرملة بن يحيى و،ا الفرهياني أيض:قال وي،عبد اهللا بن محمد بن سيار الفرهاذاني
 .2/427  البن األثيراللباب في تهذيب األنساب، وغيرهما

 .1/182الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )7(
 .1/182الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )8(
 .1/182 الرجال البن عدي الكامل في ضعفاء )9(
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 ومن صالح، بن أحمد عنده ليس حرملة عنده من أن رأينا و ،)1(اجميع عنهما فكتب بينهما، جمع
 أحمـد  ومـات  ومئتين، وأربعين أربع سنة مات دق حرملة أن على حرملة، عنده ليس أحمد عنده

  .)2("صالح سنة ثمان وأربعين ومئتين  بنا
 لمـا  عندهم استخفى وهب ابن أن هو؛  وهب ابن من سماعه كثرة سبب أن يالكند عمر أبو ونقل
  .)3(المسجد أهل خير هذا: فقال أشهب، إليه نظر و: قال للقضاء، طلب

، وأنه أثبت الناس وأعلمهم بحديث ابن وهـب،  ال فيه صدوقيقة أمره أن وخالص :ةالباحث لتقا
وطعن أحمد بن صالح فيه من باب طعن األقران، وكالم األقران بعضهم في بعض مردود، بـل               

  .يطوى وال يروى
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :سناداإل على الحكم
  .ان صدوق بن يحيىحرملةو، ألن فيه مسلم بن يسار، حسنإسناده 

  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )ندج"(
يقـال  . هي جمع داجن وهي الشاةُ التي يعلُفها الناس في منازِلهم   " لَعن اللّه من مثَّل بِدواجِنه     ":فيه

وقد يقع على غيرِ الشاء من كل ما        . حسن المخَالطة : والمداجنَةُ. شاةٌ داجن، ودجنَت تَدجن دجوناً    
  .)4(" أن يخْصيها ويجدعهااوالمثْلةُ به. يألَف البيوتَ من الطَّيرِ وغيرِها

  
  )5(الحديث رقم 

  .البهائم بَلثّ من مكذلكو،  بالحيوانَلثّوقد وجدت عبارة لعن اهللا من م، أعثر على تخريج لهلم 
  
  

                                                
البن تهذيب التهذيب . بن عدي على الغرباءاحمل قول  لكن ي،ين شيخ الطبرانيدشْوقد جمع بينهما أحمد بن رِ )1(

  .2/202 حجر
 .1/182الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
  .2/202تهذيب التهذيب البن حجر  )3(

  .298صألثير النهاية في غريب الحديث واألثر البن ا (4)
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  بالحيوان المثلة: أوالً
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام البخاري

 كُنْتُ عنْـد    : قَالَ ، عن سعيد بنِ جبيرٍ    ،(4) عن َأبِي بِشْرٍ   ،(3)حدثَنَا َأبو عوانَةَ  : (2)ا َأبو النُّعمانِ  حدثَنَ
 ةتْيوا بِفرفَم رمنِ عبِنَفَرٍ-اب َأو-نْهقُوا عتَفَر رمع نا ابَأوا را فَلَمونَهمرةً ياججوا دبا نَص.  

رمع نقَاَل ابذَا:وَل هفَع نذَا،  مَل هفَع نم نلَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي ِإن.  
 انملَيس هعةَ  ،(5)تَاببشُع نال  ،(6) عنْهثَنَا الْمدح ،  يدعس نر     ، عمنِ عنِ ابـلَّى اُهللا      " عص النَّبِـي نلَع

لَيانِعويثََّل بِالْحم نم لَّمسو ه".  
  

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري دون اإلمام مسلم

  
  :اإلسناد رجال دراسة

   .المنهال بن عمرو األسدي موالهم الكوفي من الخامسة -
   .لثقات في كتاب ا(10)بن حباناوذكره ، (9)النسائيو، (8)العجليو، (7)وثقه يحيى بن معين

  . ربما وهم:وزاد ابن حجر،  صدوق:(12)وابن حجر ،  (11)الدارقطنيقال و
 عبد الـرحمن بـن أبـي        قال، دترك شعبة المنهال بن عمرو على عم      : (13)وقال أحمد بن حنبل   

  .سمع من داره صوت قراءة بالتطريب ألنه :(14)حاتم

                                                
  .5515والمجثمة رقم ،  ما يكره من المثْلَة والمصبورة25صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب  (1)
  .26/288 للمزي تهذيب الكمال.  محمد بن الفضل السدوسي)(2
  .30/443 للمزي تهذيب الكمال.  وضاح بن عبد اهللا اليشكري)(3
  .5/5 للمزي يب الكمالتهذ.  جعفر بن إياس بن أبي وحشية البصري)(4
  .11/385 للمزيتهذيب الكمال.  سليمان بن حرب بن بجيل األزدي)(5
  .12/485  للمزيتهذيب الكمال.  شعبة بن الحجاج بن الورد)(6
  .1/98 - رواية ابن محرز–وتاريخ ابن معين ، 3/407- رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )(7
  .1800 رقم 2/300 عجليلل معرفة الثقات )(8
  .28/571  للمزيتهذيب الكمال  )(9

  .ولم أعثر عليه في الثقات البن حبان، 28/571  للمزيتهذيب الكمال) (10
  .484 رقم 1/273 سؤاالت الحاكم للدارقطني) (11
  .974له صتقريب التهذيب و، 9/430 لسان الميزان البن حجر )(12
  .1/427 لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )(13
  .8/357  البن أبي حاتمتعديلالجرح وال )(14
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  .(1) الحاكم كما قالغمزه يحيى القطانو
  . كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال:(3)وفي رواية، لَيس بِالقَوِي: (2)وقَاَل ابن حزمٍ
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
بن عمرو في هذا اإلسنادالمنهاَل، وهو ثقة) جعفر بن إياس( أبو بشروقد تابع .  
  بالبهائمالمثلة : ثانياً

  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام أحمد
 عنِ ابنِ عمر َأنَّه مـر       ، عن سعيد بنِ جبيرٍ    (7) عن الْمنْهالِ  ،(6)عنِ الَْأعمشِ ، (5)ا َأبو معاوِيةَ  حدثَنَ

ـ ِإن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        " :علَى قَومٍ وقَد نَصبوا دجاجةً حيةً يرمونَها فَقَالَ        لَع   ـنم ن
  ."مثََّل بِالْبهاِئمِ

  الحديث تخريج
  . عن أبي معاوية به بنحوه(8)أخرجه ابن أبي شيبة
  . من طريق شعبة عن المنهال به بزيادة(9)وأخرجه أبو عوانة

  :اإلسناد رجال دراسة
سليمان بن مهران، فإنه علـى ثقتـه مـتهم بالتـدليس، وصـفه بـذلك النـسائي                  :  األعمش -

وهم من يقبل تدليسهم لقلته     ، )11(، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين        )10(والدارقطني
  .في جنب ما رووا

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  :سناداإل على الحكم

  .إسناده صحيح
                                                

  .10/284تهذيب التهذيب البن حجر  )(1
  .5/184 سير أعالم النبالء للذهبي )(2
  .10/284 تهذيب التهذيب البن حجر )(3
 .4622 رقم 8/239مسند أحمد  )(4
  .25/124 للمزي تهذيب الكمال.  محمد بن خازم أبو معاوية)(5
  .12/80 للمزي مالتهذيب الك.  سليمان بن مهران األسدي)(6
  .28/568 للمزي تهذيب الكمال.  المنهال بن عمرو األسدي)(7
  .20219 رقم 10/443مصنف ابن أبي شيبة  )(8
  .7764 رقم 5/53مسند أبي عوانة  )(9
  .55 رقم 33 طبقات المدلسين البن حجر ص)10(
  .55 رقم 33طبقات المدلسين البن حجر ص )11(
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  .)1(شعيب األرناؤوط: وصححه من المعاصرين
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

"    صمران بن حضٍ وال        ":-رضي اللّه عنه  -ين  ومنه حديث عومن ح نَعاجِنًا ال تُماء دبضكانت الع
ت2("هي ناقةُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، "نَب(.  

  )6(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام أحمد

فَّانثَنَا عد(4)ح،ديز نب ادمثَنَا حدح ، وبثَنَا َأيد(5)ح، نةَ علَابلَّـبِ  ،َأبِي قهَأبِـي الْم ن(6) ع،  ـنع 
 وكَانَتْ من سوابِق الْحاج فَُأسـر      ، ِلرجٍل من بني عقَيلٍ    )7( كَانَتْ الْعضباء  : قَالَ ،عمران بنِ حصينٍ  

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهـو فـي وثَـاق            فَمر بِه رسوُل اللَّ    : قَالَ ، وُأخذَتْ الْعضباء معه   ،الرجُل
 يا محمد تَْأخُـذُوني وتَْأخُـذُون       : فَقَالَ ،ورسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى حمارٍ علَيه قَطيفَةٌ         

اجابِقَةَ الْحلَّى اللَّ: قَاَل،سص وُل اللَّهسفَقَاَل ر لَّمسو هلَيع يفَ" :هثَق لَفَاِئكح ةرِيربِج وفيه، "نَْأخُذُك:  
بِْئسما جزتْها َأو بِْئسما جزيتيها ِإن اللَّه تَبـارك وتَعـالَى           " :رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     فَقَاَل  "

لَا وفَاء ِلنَذْرٍ في معـصية      " : ثُم قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : قَالَ ،"َأنْجاها علَيها لَتَنْحرنَّها  
      مآد ناب كلما لَا ييملَا فو و ،"اللَّه بيهقَاَل و-  خَاِلد ني ابنعـلٍ       :-يقَيـي عنِلب لَفَاءيفُ حكَانَتْ ثَقو ، 

 مح ادزو   يهةَ فلَمس نب اد: "  ـتلَـا نَبضٍ ووح نم نَعاجِنًا لَا تُمد اءبضكَانَتْ الْعو"،  فَّـانقَـاَل ع : 
  ". معودة)8(مجرسةٌ
  :الحديث تخريج

  .أحمدانفرد بهذا اللفظ اإلمام 

                                                
  .4622 رقم 8/239مسند أحمد في تعليقه على  )(1
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
 .19863 رقم 33/95مسند أحمد  )(3
  .20/161 للمزي تهذيب الكمال.  عفان بن مسلم)(4
  .3/458 للمزي تهذيب الكمال. خْتيانيالس أيوب بن أبي تميمة )(5
 بن الرحمن عبد وقيل عمرو بن معاوية اسمه وغيره الوق معاوية بن الرحمن عبد وقيل معاوية بن عمرو )(6

  .34/329  للمزيتهذيب الكمال. عمرو بن النضر وقيل عمرو
وقـال  ، ولم تكـن مـشقوقة األذن     ،  أي مشقوقة األذن   :ضباءع ناقة   : هو علم لها منقول من قولهم      :العضباء (7)

 .621صلحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب ا.  واألول أكثر،إنها كانت مشقوقة األذن:بعضهم
 .1/151غريب الحديث البن الجوزي .  أي مجربة في الركُوبِ والسيرِ:مجرسة )8(
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  :اإلسناد رجال دراسة
م،  أسلم عام خيبـر، وغـزا عـدة          عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، أحد الصحابة الكرا         -

غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وتحول للبصرة في خالفة عمر رضي اهللا عنـه                
  .)1(هـ52حيث أرسله ليفقّه أهلها، وبقي فيها إلى توفي سنة 

 كثيـر  إال أنـه ، متفق على توثيقه  بن عمرو الجرمي   عبد اهللا بن زيد    وهو: أبو قالبة البصري   -
  .(2)ولم يرسل عنه، وقد سمع من عمه أبي المهلب ،اإلرسال

  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
  :سناداإل على الحكم

  .)3(األرناؤوطشعيب : وصححه من المعاصرين، إسناده صحيح
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)4(" فتأكُُل عجِينَهاالداجِنتَدخُل  ":وفي حديث اإلفك) هـ("
  )7(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )5(قال اإلمام البخاري
 يسيثَنَا الُْأود6(ح(،  يماهرثَنَا ِإبدح)اِلحٍ ، )7ص نابٍ   ،(8)عهنِ شنِ ابةُ   ،(9) عوـري عثَند(10) ح،   ـنابو 

 حين قَـاَل لَهـا   :-اُهللا عنْهارضي  - عن عاِئشَةَ ،(12) وعبيد اهللاِ ، وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ   ،(11)الْمسيبِ

                                                
  .3/27اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )1(

  .14/544  للمزيتهذيب الكمال )(2
 .19863 رقم 33/95مسند أحمد  في تعليقه على )(3
  .298صب الحديث واألثر البن األثير النهاية في غري (4)
شَاوِرهم "و" وَأمرهم شُورى بينَهم "- تعالى– قول اهللا 28االعتصام بالكتاب والسنة باب صحيح البخاري ك  )(5

  .4141 حديث اإلفك رقم 34وكتاب المغازي باب ، 7369 قبَل العزم والتبين رقم وأن المشاورة" في اَألمرِ
 بضم األلف وفتح الـواو وسـكون اليـاء          :سييو األُ و، 2/90 للمزي   تهذيب الكمال . عزيز بن عبد اهللا   عبد ال  (6)

 هذه النسبة إلى أويس وهو اسم رجل وهو أويس بن سعد بن أبي سرح العامري أخي   ،تحتها المنقوطة باثنتين من  
 .1/94 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. عبد اهللا بن سعد

  .2/88 للمزي تهذيب الكمال.  بن إبراهيمهيم بن سعدإبرا (7)
  .13/80  للمزيتهذيب الكمال. أبو محمد،  صالح بن كيسان)(8
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال.  محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري)(9

  .35/230  للمزيتهذيب الكمال.  عروة بن الزبير بن العوام)(10
  .35/228  للمزيتهذيب الكمال. المسيب سعيد بن )(11
  .35/230  للمزيتهذيب الكمال.  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود)(12



16 
 

- ودعا رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علي بن َأبِي طَاِلبٍ وُأسامةَ بـن زيـد                  :َأهُل الِْإفْك قَالَتْ  
  منْهاُهللا ع يضثَ  -رتَلْباس ين(1) ح يحا ، الْومَألُهسي ،  هيرتَشسي وهو    هلَأه اقري فا فةُ  ،مـاما ُأس؛ فََأم 

     هلَأه ةاءرب نم لَمعي يبِالَّذ فََأشَار،  يلا عَأمفَقَالَ ؛ و :    كلَياُهللا ع قيضي لَم ،     يـرا كَثاهـوس اءالنِّسو ، 
  قْكدةَ تَصارِيِل الْجسفَقَالَ ،و : "   ءشَي نم تَأيْل ره كرِيبـا         : قَالَتْ ؟ يَأنَّه ـنم ا َأكْثَررتُ َأمَأيا رم 

  نيثَةُ السدةٌ حارِيا    ،جهلجِينِ َأهع نع تَنَام ،   فَتَْأكُلُه اجِني الدـرِ    ، فَتَْأتنْبلَى الْمع ـا  " : فَقَـالَ  ،فَقَامي
 ينملسالْم شَرعلٍ    !مجر ني منرذعي ني     ملي َأهف ي َأذَاهلَغَنا       ، بـري ِإلَّا خَيللَى َأهتُ عملا عاِهللا مو " 

  .فَذَكَر براءةَ عاِئشَةَ
  :الحديث تخريج

  . بن سليمانيحلَمن طريق فُ  (2)أخرجه البخاري
  ، بن يزيديونس من طريق )4(ومسلم، (3)وأخرجه البخاري

ومعمـر  ، ويونس بن يزيد،  بن سليمانيحلَفُ(ثالثتهم ،  بن راشدمعمر من طريق (5)مسلم وأخرجه
  .عن ابن شهاب به بنحوه ،)بن راشد
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  : وفي حديث قُسٍّ"
مهياجي والبالد نَّاتجلُو دجي.   

  .)6("اللَّيالي المظْلمةُ: والدياجي. لْمةجمع دجنَّة، وهي الظُّ: الدجنَّات
  

                                                
 .1/182 فتح الباري البن حجر.  أي أبطأ نزوله:استلبث الوحي )(1
تُ  إال خيراً لمعما : أو قال، ال نعلم إال خيراً:  إذا عدل رجٌل أحداً فقال2 صحيح البخاري ك الشهادات باب )(2

  .2661 تعديل النساء بعضهن بعضاً رقم 15وباب ، 2637رقم 
 إلى - "لَولَا ِإذْ سمعتُموه ظَن المْؤمنُون والمْؤمنَاتُ بَِأنْفُسهِم خَيرا "6 صحيح البخاري ك تفسير القران باب )(3

   . 4750رقم " ونباذالكَ: "-قوله
  .2770 في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف رقم 10 باب  صحيح مسلم ك التوبة(4)
  . 2770 في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف رقم 10 صحيح مسلم ك التوبة باب )(5
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
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  )8(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا (1)البيهقي في الدالئلقَاًل اإلمام 

حناثَد: أب  و عب د الر حمن م  حمد بن الحسي    ن بن محمد بن موس لَى الس مي رحاَل قَ ،ه اهللا م :حنا أَ ثَدو ب
العب اس الو  ليد بن سع  يد بن حات  م بن عسى الفُ يطَسبِ )2(ياط كّم ة، من ح  فظه وزم أَ عـ  ن ـ ه خَ  لَ ساًم 
وتسع نَين س ة ف ي ذ ي الحج ة س نة س ت وس تين و لَثالثمائة ع إِ ابِى ب بر لَاهيم عي خَْأ: اَلام قَ لَه السبنار 
مح  مد بن عسى بن محمد األَ   يخَْأ: اَلقَ، )3(يارِخبيبِرنا أَ ب: عيس  ى بن م  حمد بن سيد القُ عاَلشي قَ ر :
حثَد نا عل  لَي بن س يمان، عن لَ سيمان بن علي، عنع لي بن عبد اهللا بن عباس، عنبـد اهللا بـن    ع
قَ: الباس قَ عد م الجارود  بن ع ب  كَد اهللا وان س في قَ  داًي وم اعاًطَه، م ع ظماًي ـ   ف ي عشيره،  تـ م  اعطَ
ـ  اِلمع الج يد، ب بِس الح خَام، شَ بِدر األَ اه الخطر، ظَ  ميظ، ع رِد القَ عيفر رِماَأل ح ،سن ـ  الف ا ، ذَ اِلع
نْمعةمال و،ف فْي ودع د القَبسِي" ،ويهف: 
ـ الع وامود د قَ،  )4(ديدنْ ص يم كَ ّلي كُ  ف ودارض الج هنَفَ" 5 (ائمم( ـ ، و ـ م، ي اِئمالـصّ دوا بِ رتَ جون ر
 :وفيه، "اريخْ اَألباقنَ مونراكَذَتَي، وارعشْ اَألونداشَنَتَهم، يالَيذْون َأبحسي و،همافَيسأََ
ـ  النّ امم أَ ودارالج )6(لفَدد،  هشْ الم ُلهم أَ هرصبَأ، و دَجِس الم وم القَ َلخَا د ملَفَ" ـ ي  بِ لّصـ لَى اهللا ع ه ي
وسلم وحسثَ ِلرامَأه وحسِإ نلَسوفيه، "هام: 
ـ  خَ بلُطَْأ و هرثَو أَ فُقْ أَ تُنْي كُ نّ م دري شَ  لِ راًيع ب بلُطْة أَ لياهي الج  ف تُجرخَ: اَلقَ" ـ رِب ـ ي نَه ف ف اِئتَ
ذَ، ائفقَحات دعادع وزلَعازِع ،يبِس هبِكْا للر مقليغَا ِللَ، ورِين الجبِ سلي" ،فيهو:  
"بِفَتَه ي هات(7)ولقُف ي: 

ا َأييها الراقاَأليِلي اللّد ف مح 

                                                
  .420 رقم 2/105 دالئل النبوة للبيهقي (1)

تح الطاء المهملة وسكون األلف بعدها طاء ثانية هذه النـسبة إلـى              بضم الفاء وسكون السين وف     :اطيطَسالفُ )2(
الفسطاط وهو ستر طويل عريض يحاط بالخيمة وتسمى مدينة مصر الفسطاط ألن عمرو بن العـاص ضـرب                  

البـن  اللباب في تهذيب األنساب . فسطاطه بهذا المكان حتى فتح مصر ثم بنى المدينة موضعه فسميت بالفسطاط        
 .2/431األثير 

 ، بفتح األلف وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى األخبـار       :اريبخْاَأل )3(
 .1/34البن األثير اللباب في تهذيب األنساب .  األخباري:ويقال لمن يحكي الحكايات والقصص والنوادر

النهاية في غريب الحديث    . ل عظيم غالب صنديد    وك ، صنديد :الواحد، ءرؤساال و ءعظماالشراف و األ : صناديد)4(
  .527واألثر البن األثير ص

  .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص. أداروها حول رؤوسهم )5(

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .  قَرب منه وأقْبَل عليه، من الدليف وهو المشْي الرويد:أيدلف  )6(
 .311ص
  .420 رقم 2/110 دالئل النبوة للبيهقي. هو رجل من األنصار: القائل (7)
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 مِرـي الح ف نبياً اُهللاثَع بدقَ

منه م َأاشِلهفَ الواءالكَ ومِر 

يلُجو دنَّجاتالد اجِيي والبمه."  
  :الحديث تخريج
  . من طريق المصنف بمثله(1) ابن عساكرأخرجه

الرحمن محمد   عبد  عن أبي  الملك  بن عبد  أحمد صالح   يأب من طريق    )2(وأخرجه ابن سيد الناس   
  .به بنحوه السلميبن الحسين 

، )7(وأبـو سـعيد النقـاش     ، )6(وابن عدي  ،)5(والطبراني، )4(والبزار، (3)وأخرجه ابن أبي عاصم   
عن مجالـد بـن      يمخْمحمد بن الحجاج اللّّ   عن  ي  تمن حسان الس   محمد ب  من طريق ، )8(والبيهقي

  . بنحوهسعيد، عن الشعبي، عن ابن عباس
 القاسم بن عبد اهللا بن      عن ،)10(يميمخْأحمد بن سعيد بن فرضخ اإلِ      من طريق    )9(وأخرجه البيهقي 

 حمـزة    سفيان بن عيينة، عن أبـي      عن ، عبيد اهللا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي       عن ،مهدي
  . بنحوهالثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عبد اهللا بن عباس

  :اإلسناد رجال دراسة
 ،)11(سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي أحد األشـراف عـم الخليفتـين الـسفاح               -

  . من السادسة مات سنة اثنتين وأربعين)12(والمنصور

                                                
  .3/428 البن عساكر تاريخ دمشق )(1
  .1/96 الناس سيد بن العيون األثر (2)
  .1631 رقم 3/134 البن أبي عاصم اآلحاد والمثاني (3)
  .5347 رقم 2/217 مسند البزار (4)
  .12561 رقم 12/88 لمعجم الكبير للطبرانيا (5)
  .6/144 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (6)
   .28  رقم43ص النقاش فنون العجائب ألبي سعيد (7)
  .418 رقم 2/104 دالئل النبوة للبيهقي (8)
  .419 رقم 2/102 دالئل النبوة للبيهقي (9)

 ،ن تحتها بين الميمين المكسورتين بكسر األلف وسكون الخاء المعجمة والياء المنقوطة باثنتين م:ييممخْاِإل (10)
 اللباب في تهذيب األنساب.  وهي بلدة من ديار مصر في الصعيد على طريق الحاج منها،هذه النسبة إلى إخميم

 .1/35البن األثير 
مة، عبد اهللا بن عباس، بن عبدالمطلب، بن أبو العباس عبد اهللا بن محمد بن على بن حبر األ:  الخليفةالسفاح (11)

  .6/77 للذهبي سير أعالم النبالء.  بن عبد مناف، القرشي، الهاشمي، العباسيهاشم
 .7/83 للذهبي سير أعالم النبالء.  أبو جعفر عبد اهللا بن محمد بن علي الهاشمي العباسي:المنصور الخليفة (12)
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  . في الثقات)1(ذكره ابن حبان
: )3(وقـال ابـن حجـر     ، مع شرفه في قومه ال يعرف حاله في الحديث         هو: )2(قال ابن القطان  و

  .مقبول
  .هو مقبول: قالت الباحثة

  .لم أعثر على ترجمة له: علي بن سليمان -
  .شامي من السابعة:  القرشيعيسى بن محمد بن سعيد -

، تابع عليـه  ، وال ي  ، وال يعرف إال به    مجهول بالنقل : )5(وقال العقيلي ، يليس بقو  :)4(قال أبو حاتم  
  .مجهول: )6 (وقال ابن حجر

  .هو مجهول: قالت الباحثة
  .لم أعثر على ترجمة له:  محمد بن عيسى بن محمد األخباري-
  .لم أعثر على ترجمة له:  الوليد بن سعيد أبو العباس-
، شـيخ الـصوفية   ، األزدي الـسلمي   أبو عبد الرحمن     بن موسى محمد بن الحسين بن محمد       -

  . مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، وتفسيرهم،  وطبقاتهموصاحب تاريخهم
  .)7 (وثقه الخليلي
  ،صوفكثير السماع والطلب متقن فيه من بيت الحديث والزهد والتكان : )8 (وقال الحاكم

كان السلمي غيـر    : )هـ422ت  ( قال لي محمد بن يوسف النيسابوري القطان      : )9 (قال الخطيب و
  تكلموا : )11 (وقال أيضاً، وما هو بالقوي في الحديث: )10 (ال الذهبيوق، ثقة، وكان يضع للصوفية

  
                                                

  .6/381 الثقات البن حبان (1)
  .4/185 تهذيب التهذيب البن حجر(2) 
  .411ن حجر صالبتقريب التهذيب  (3)
  .6/286 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (4)
  .1586 رقم 3/1093  للعقيليالضعفاء الكبير (5)
  .697البن حجر صتقريب التهذيب  (6)
 اإلرشاد في معرفة "المطبوع خطًأ باسم 3/860منتخب اإلرشاد للخليلي بانتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي  (7)

 كتابه العنوان الصحيح للكتاببين هذا الخطأ الشريف حاتم بن عارف العوني في وقد  ،"علوم الحديث للخليلي
  .74ص
  .1/65 سؤاالت السجزي للحاكم (8)
  .2/248 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (9)

  .17/250 سير أعالم النبالء للذهبي (10)
  .7425 رقم 3/523 للذهبي ميزان االعتدال (11)
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  .م فيه وما هو بالحجةلِّكُتُ: )1 (وفي رواية، وفي القلب مما يتفرد به، فيه وليس بعمدة
  .هو ضعيف:  قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  :سناداإل على الحكم
  : وفيه،  ضعيف جداًإسناده

  .حسين ضعيف محمد بن ال-
 .مجهولعيسى بن محمد  -

  . لم أعثر على ترجمة لهمعلي بن سليمانو، ومحمد بن عيسى،  الوليد بن سعيد-
 ال يحتج بحديثهضعيف مجالد بن سعيد وهو :  ضعيف جداً  ألن فيهوابن عدي ، وإسناد النقاش

  .)3( كما قال أبو حاتم،كذاب ذاهب الحديث يمخْمحمد بن الحجاج اللَّو، (2)كما قال يحيى بن معين
  . كذابخضرفَ بن سعيد بن أحمد وفيه ،ضعيف جداً البيهقي سنادإو

 عبـد اهللا بـن    من طريـق   )4(وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت أخرجه الخرائطي         
صالح، حدثني أبو عبد اهللا المشرقي، عن أبي الحارث الوراق، عن ثور بن يزيد، عـن مـورق                

 عـن   ييرو، امنكر الحديث جد   وهو   عبد اهللا بن صالح   و،  بنحوه بن الصامت العجلي، عن عبادة    
كما قـال ابـن    ، ال يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة           ثبات ما األ

  .وهذا إسناد غريب من هذا الوجه:)6(وقال ابن كثير، )5(حبان
 معتمر بن   عن ،ةريبِ سعيد بن ه   من طريق   )7(وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه البيهقي        

يحدث بالموضوعات عن الثقات كأنه      سعيد بن هبيرة  وفيه  ، ، عن أنس بن مالك    سليمان، عن أبيه  
  .)8( كما قال ابن حبانكان يضعها أو توضع له فيجيب فيها، ال يحل االحتجاج به بحال

   ، وروي بصري، منقطعاًوقد روي من وجه آخر، عن الحسن ال: )9(مام البيهقيقال اإلو

                                                
  .5434  رقم2/571 المغني في الضعفاء للذهبي (1)
  .4/59 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )(2
  .7/234 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (3)
  .2/289نقالً عن ابن كثير في البداية والنهاية .  للخرائطيهواتف الجانفي كتاب  (4)
  .2/40المجروحين البن حبان  (5)
  .2/289  البداية والنهاية البن كثير(6)
  .418 رقم 2/101 نبوة للبيهقيدالئل ال (7)
  .1/327المجروحين البن حبان  (8)
  .418 رقم 2/113 دالئل النبوة للبيهقي (9)
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، وإذا روي حديث من أوجـه وإن كـان           من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة        مختصراً
  . واهللا أعلم دل على أن للحديث أصالً)1(بعضها ضعيفاً
، أصله مشهور وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة          و: )2 (قال ابن كثير  

، وهذا الحديث من جميـع جهاتـه باطـل   :  في الموضوعات وقال)3(والحديث ذكره ابن الجوزي  
فرد بعض الرواة طريق حديث قس وفيـه شـعره          أوقد  : )4 (وقال الحافظ ابن حجر في اإلصابة     

  .وخطبته وهو في المطوالت للطبراني وغيرها وطرقه كلها ضعيفة
  

***** ***** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

بالمـد  - هو   ،"بدجنَاء آدم   إن اللّه مسح ظَهر    ":- اللّه عنهما  رضي-وفي حديث ابن عباس     ) س("
  .)5("المهملةاسم موضع، ويروى بالحاء : -والقَصر

  )9(الحديث رقم 
  .وأظنه مرفوعاً ألنه من الغيبيات، لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

  .)31 ( رقمتخريجها في الحديثسيأتي ، "بدحناء"واللفظة األخرى 
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  ادج"
 فأغَار على بني عدي بن جنْدب       ودجا اِإلسالم إنه بعثَ عيينَة بن بدرٍ حين أسلَم النَّاس          ":فيه) س(

. بس كُـلَّ شـيء     إذا تَمت ظُلْمتُه وألْ    :أي شاع وكثُر، من دجا الليلُ     :  دجا اإلسالم  ."وأخَذَ أموالهم 
  .)6(" صلُح: أي؛ودجا أمرهم على ذلك

  
  

                                                
  .هذا لو كان الضعف بسيطاً: قالت الباحثة (1)
  .1/152 كثير السيرة النبوية البن (2)
  .1/214 الموضوعات البن الجوزي (3)
  .5/552 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر (4)
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
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  )10(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا(1)يقال اإلمام إبراهيم الحرب

 عـن   ،عن َأبِيـه  ،  الهِرماس بنِ حبِيبٍ   : حدثنَا ، النَّضر بن شُميلٍ   : حدثنَا ، محمود بن غَيالَن   :حدثنَا
 فَهجـم   ،َ ودجا اِإلسـالَم   ،ُل اللُّه صلَّى اللّه علَيه عينيةَ بن بدرٍ حين َأسلَم النَّاس          بعثَ رسو ، جده

 نلَى باحِ     يعقَ النَّببٍ فَونْديِّ بنِ جدع ،  الشُّقُوق حِ  ،(2) بِذَاتبالـص نْدوا َأذَاناً ععمسي وا  ، فَلَمفََأغَـار 
ـ   ، اللّه صلَّى اللّه علَيهيخَذُوا َأموالَهم حتَّى َأحضروها المدينَةَ عنْد نَبِ   علْيهم فَأَ  نب فُـودي فَقَالَـتْ و 

ـ  يُ فَرد النَّبِ  ،(3)ُأخذْنَا يا رسوُل اللّه مسلمين غَير مشْرِكين حين خَضرمنَا آذَان النَّعمِ          : العنْبرِ لَّى  ص
  .(5) وعمَل الجيشَّ َأنْصافَ اَألمواِل(4)هم وعقَار بيوتهِم ذَرارِيمِاللّه علَيه
  الحديث تخريج

  .انفرد به اإلمام إبراهيم الحربي
  :اإلسناد رجال دراسة

  .)6(صحابي جليل بن حبيب العنبري الهِرماسثعلبة التميمي العنبري جد وهو :  جده-
  .حبيب التميمي العنبري والد الهرماس من الثالثةوهو : هأبي -

  .مجهول: )9(قال ابن حجرو، )8(جده وال ،أبوه يعرف ال: الهرماس في )7(حاتم أبو قال
  .هو مجهول: قالت الباحثة

   .الهرماس بن حبيب التميمي العنبري من السابعة -
                                                

 .3/995 غريب الحديث للحربي )(1
 عمدة القاري. ، وهي اسم منزل بطريق مكةلمعجمة وبالقافين أوالهما مضمومةوق ، بضم الشين اقُذات الشُّ )(2

  .20/229 للعيني
3)( نَاخَضمر مِ َأذَانةُ ،النَّعمرالخَض َ :ةلياهنَّةَ الجكَانَتْ س ى ُأذُنَيِ النَّاقَةدِإح نِ ،قَطْعشَقُّوا اُألذُنَي الَماِإلس اءا جفَلَم 

َأيامهِم دون سَؤاِلهِم ِإألَّ َأنَّهم سموا  ةً بِإسالَمهِم فيشَقّاً ولَم يقْطَعوها ِليعلَم من لَقيهم َأن قَد َأسلَموا وكَانَتْ تلْك عالَم
 بَِأن فْدالو تَجقَطْعاً فَاح كَان ةلياهي الجف ي كَانالَّذشَقٌ و ي اُألذُنِ َأنَّهقَطْعاً ف ذَِلك مةً ِإذْ كَانرضاً خَضَل َأيعذَا الفه

مرالخَض هذه ح الَ شَكيحرٍ صلَى َأمِإالَّ ع مهبِيسي َأن ري لَم َألنَّه ِ مهاريذَر هلَيع لَّى اللّهص النَّبِى دةَ كَانَتْ شَقّاً فَر
نَسمع َأذَاناَ وكَذَِلك فَعَل في عقَارِ بيوتهِم يريد لَم : لوافيه وهُؤالَء مقرون بِاإلِْسالَمِ ولَيس حجةُ من سباهم ِإالَّ َأنَّهم قَا

يهِمض3/1002غريب الحديث للحربي . َأر.  
4)( هِموتيقَار بع:يهِمضَأر ريد3/1003غريب الحديث للحربي .  ي.  
ك ما كَان خالَفَ الذَّراريِ والعقَارِ َألن َأصحاب الجيشِ  وذَِل، جعلَه عمالَةً لَهم َأنْصافَ اَألمواِل:وعمَل الجيشَ )(5

 .3/1003 غريب الحديث للحربي . والمْأخُوذُ منْهم ادعوه َأنَّه لَهم،ادعوا ِإن ذَِلك لَهم فَيئاًِ َألنَّهم لَم يسمعوا َأذَاناً
  .1/408  حجراإلصابة في تمييز الصحابة البن (6)
  .9/118 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (7)
  .ولعل أبو حاتم لم يعرفه، جده وهو ثعلبة صحابي جليل:  قلت (8)
  .222البن حجر صتقريب التهذيب   (9)
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  : )3(وقال أبو حاتم، ال نعرفه: يبعن الهرماس بن حب )2( بن حنبلأحمدو، )1(يحيى بن معينقال 
  .نكرة: )4(وقال الذهبي ،جده بوه والأ لم يرو عنه غير النضر بن شميل، وال يعرف أعرابيشيخ 

  .هو مجهول: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :سناداإل على الحكم
  :إسناده ضعيف جداً ألن فيه

  .ه مجهوالنأبوو، الهرماس بن حبيب
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 فأنَّثَ  ،"منْذُ دجت اإلسالم   ":وفي رواية  ،"دجا اإلسالم ما رؤي مثُل هذا منْذُ       ":ومنه الحديث ] هـ["
  .)5("على معنى الملَّة

  
  )11(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)6("دامجٍ" ويروى ،"داجٍ المسلمين وهم في إسالمٍ امن شَقَّ عص ": الحديثومنه"
  :لفظتان فيه

  ."داج" : األولياللفظة
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

                                                
  .9/118 البن أبي حاتم الجرح والتعديل  (1)
  .9/118 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (2)
  9/118اتم  البن أبي حالجرح والتعديل (3)
  .2/334الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي  (4)
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .298صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
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  ".دامج: " الثانيةاللفظة
  )12(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 1(طبرانيال اإلمام القَ
ـحناثَد :الحلَن بن غُسيب المنا ثَ،ريص:ع ـمران بن هارون الرمانَ ثَ،)2(يل:ي يملْـحيى بن س    

ـ اس رببن عان  ع،)6(بيه َأن ع،(5)اوسبن طَا ن ع،(4)ونميبراهيم بن م ِإ:نا ثَ ،)3(يفاِئالطّ ضاهللا ي 
نْعاَل قَ :اَل قَ ،ماه ر وُلس  لّ اهللا ص  لَى اهللا عي ه ولمس: "مقّشَ ن ع ص ا المسلم ين والمسمون  لفإِ ي امٍلَس 
د7(جٍام(،َقَ فلَ خَدرِع ةقَب)اِإل)8 امِلَسم ننُ عهق."  
  

  :الحديث تخريج
 الـسلفي  محمـد  بن أحمد طاهر يأبومن طريقه   ،  من طريق الهيثم بن أيوب     (9)أخرجه الخطابي 

  ،(10)األصبهاني
ومعتمـر بـن    ، الهيثم بن أيـوب    (كالهما، ر بن سليمان   من طريق معتم   (11)وأخرجه ابن عدي  

  . عن يحيى بن سليم به بمثله،)سليمان
حيـث لـم    ، به بنحوه ، عن يحيى بن سليم       سعيد بن سليمان   من طريق  )12(الرامهرمزيوأخرجه  

  .يورد عبارة والمسلمون في إسالم دامج
  

                                                
  .11/25لمعجم الكبير للطبراني ا (1)
(2) الروهي من بالد فلسطين من ،الم هذه النسبة إلى مدينة الرملة بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها :ليم 

  .2/37 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. الشام
 ، بفتح الطاء وسكون األلف وكسر الياء المثناة من تحتها وفي آخرها فاء هذه النسبة إلى الطائف:فياِئالطَّ (3)

 .2/270 البن األثير باللباب في تهذيب األنسا. وهي مدينة بالحجاز مشهورة
  .2/225  للمزيتهذيب الكمال .إبراهيم بن ميمون الصنعاني )(4
  .15/130 للمزيتهذيب الكمال . عبد اهللا بن طاوس بن كيسان)(5

  .13/358 للمزيتهذيب الكمال.  طاوس بن كيسان(6)
 .1/348 غريب الحديث البن الجوزي. أي مجتَمع: دامج (7)
غريـب الحـديث البـن      . لبهمِاشبه ما لزم األعناق بالربق الذي يجعُل في أعناق          ، دة في العنق   كالقال :الربقة (8)

 .1/376 الجوزي
  .55صالعزلة للخطابي  )(9

  .270 صالسلفي طاهر ألبي السفر معجم )(10
  .7/219الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(11
  .83 رقم 87ص للرامهرمزي أمثال الحديث (12)
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  :اإلسناد رجال دراسة
- ياِئيم الطّلَحيى بن سمكة من التاسعة مات سنة ثالث وتسعين أو بعدهانزيل يف .   

  ، ب حديثهـس يكتأليس به ب: )3(في موضع آخرال فـو، (2)ينـوابن مع، (1)ه ابن سعدـوثق
وذكره ابن  ، كان جائز الحديث، وكان رجالً صالحاً      وزاد و  (6)وابن شاهين ، )5(والعجلي ،)4(أحمدو

  . في الثقات وقال يخطئ)7(حبان
  .)12(والزيلعي، )11(يريوصوالب، )10(والهيثمي، مشهور:  قال)9(وفي رواية، )8(قه الذهبيووث

، وإذا حدث مـن كتابـه فحديثـه          رجل صالح وكتابه ال بأس به      ينِّس: )13(وقال يعقوب الفسوي  
  .حسن، وإذا حدث حفظًا فيعرف وينكر

وهو صدوق ال   : )15(وقال المقدسي ، س به أصدوق ال ب  وهو  ، أحاديثه متقاربة : )14(وقال ابن عدي  
 يهم في الحديث واخطأ في أحاديـث        وزاد، صدوق: )17(والساجي، )16(وقال ابن القطان  ، بأس به 

  .رواها عبيد اهللا بن عمر لم يحمده أحمد
  .صدوق سيء الحفظ: )18(وكذا قال ابن حجر

                                                
  .5/500الطبقات الكبير البن سعد  )(1
تاريخ ابن و، 226 ص – رواية الدارمي –تاريخ ابن معين و ، 3/60 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )(2

  .1/109 - رواية ابن محرز–معين 
  .7/219الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (3)
  .7/219الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (4)
  .1980 رقم 2/353عجلي لل تمعرفة الثقا (5)
  .260تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص )(6
  .7/615الثقات البن حبان  (7)
  .2/367 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (8)
  .2/737المغني في الضعفاء للذهبي  (9)

  .3/644 للهيثميمجمع الزوائد  (10)
  .1/144 للبوصيرِيه ابن ماج مصباح الزجاجة في زوائد (11)
  .4/203لزيلعي لنصب الراية  (12)
  .3/51المعرفة والتاريخ للفسوي  (13)
  .7/219 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (14)
  .4/2312 المقدسي طاهر بن محمد لالحفاظ ذخيرة (15)
  .2/355بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان  (16)
  .11/199  حجرتهذيب التهذيب البن (17)
  .1057البن حجر صتقريب التهذيب  (18)
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 ن عمر، ال في عبيد اهللا ب    ثقة إ : )3(وفي رواية ،  ليس بالقوي  )2(والنسائي، )1(وقال أبو بشر الدوالبي   
   . ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد اهللا بن عمر:)4(وقال مرة أخري

 بـه، ال يحتج   :  قال أبو حاتم   )6(وقال الضياء المقدسي  ، (5)يكتب حديثه وال يحتج به    :  حاتم أبوقال  
وجمهور من تكلم فيه من       له البخاري ومسلم،   ىوقد وثقه يحيى بن معين ورو     !! ولم يبين الجرح  

: )7(فقـال أحمـد   . ، تكلموا فيه من جهة حفظه، ال سيما في روايته عن عبيد اهللا بن عمر              العلماء
 أتيته  :)8( في رواية  وقال ،ه كأنه لم يحمد   شيء، وكذا، واهللا إن حديثه يعني فيه        كذا،يحيى بن سليم    

يحيى بـن سـليم مـضطرب    : )9( أيضاً وقال فكتبت عنه شيئاً، فرأيته يخلط في الحديث، فتركته،       
، )11(كان قد أتقن حـديث ابـن خثـيم       : )10(ىوقال مرة أخر   ديث، روى عن عبيد اهللا مناكير،     الح

مـن أيـن لنـا      : قلناأعطوني مصحفاً رهناً،    : أعطنا كتابك، فقال  : كانت عنده في كتاب، فقلنا له     
 الكثير في حديثـه، إال      عبادة يهم رجل صالح صاحب    : )12(وقال البخاري  ،مصحف ونحن غُرباء  

يسأل عنها، فأما غير ذلك فيهم الكثير، روى عن عبيد اهللا بن عمر أحاديـث يهـم                 أحاديث كان   
وهو كما  : )14(وقال ابن حجر    في روايته عن عبيد اهللا بن عمر،       ئهإلى خط  )13(البزاروأشار   فيها،

ومثّل لذلك بثالثـة    . أخطأ في أحاديث  : )15(وقال الخليلي  قال وهو ضعيف في عبيد اهللا بن عمر،       
وقـال   ليس بالحافظ عنـدهم،   : )16(وقال أبو أحمد الحاكم    ها عن عبيد اهللا بن عمر،     أحاديث جميع 

                                                
  .31/368 للمزي تهذيب الكمال (1)
   .633 رقم 249للنسائي صالضعفاء والمتروكين  (2)
  .7/432لسان الميزان البن حجر : انظر (3)
  .31/368 للمزي تهذيب الكمال (4)
  .9/156  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )(5
  .10/55 للضياء المقدسياألحاديث المختارة  (6)
  .2/480العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد (7)
  .1/510 شرح علل الترمذي البن رجب: انظر (8)
  .23ص سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (9)

  .2/480العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (10)
  .9/307 للذهبي سير أعالم النبالء.  خثيم بن عثمان بن اهللا عبد  (11)
  .1/192  الكبيرلل الترمذيع (12)
  .4/93فتح الباري البن حجر : انظر (13)
  .4/93فتح الباري البن حجر : انظر (14)
  .1/385 للخليلياإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (15)
  .11/199 تهذيب التهذيب البن حجر (16)
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فيـه  : )3(وقال الـشوكاني   ،ظ سيئ الحف  الوهم،كثير  : )2(وقال البيهقي  سيئ الحفظ، : )1(الدارقطني
  .في الضعفاء )4(وأورده العقيلي ،لمقا

  .في روايته عن عبيد اهللا بن عمر ضعيف، صدوقهو :قالت الباحثة
  .عمران بن هارون الرملي -

  . ويخالفئيخط: وزاد،  في كتاب الثقات)5(ذكره ابن حبان
  .صدوق: )6( زرعةأبووقال 

  .)7()هـ639:موسى بن يونس بن محمد الشافعي ت(ولينه ابن يونس
  .هو صدوق: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  :سناداإل على الحكم
  . حسنإسناده

***** *****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .11/199 تهذيب التهذيب البن حجر (1)
  .4/230 نصب الراية للزيلعي: انظر (2)
  .7/3نيل األوطار للشوكاني  (3)
  .4/406  للعقيليالضعفاء الكبير (4)
  .8/498الثقات البن حبان  (5)
  .6/307   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (6)
ولسان الميزان البن حجر ، 6324 رقم 5/297 له ميزان االعتدالو، 2/480 المغني في الضعفاء للذهبي (7)
  .5768 رقم 6/183
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  لمبحث الثانيا
  اءـدال مع الحـال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   حدحد"
  .)1("لدحداحإن محمديكُم هذا  ": قال لزيد بن أرقَمومنه حديث الحجاج) س(
  

  .وإنما من حديث عبيد اهللا بن زياد، لم أعثر عليه منة حديث الحجاج
  )13(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2(قال اإلمام أحمد
   وناره نب زِيدثَنَا يدمٍ     ،حزهم نب دمحنَا مرَأخْب الْعنَزِي،َأبِي طَالُوتَ الْع نتُ  :قَاَل، )3(نَزِي ععـمس 

 َأعـيشُ    ما كُنْتُ َأظُن َأنِّـي     : فَقَالَ ،-وهو مغْضب - وخَرج من عنْد عبيد اللَّه بنِ زِياد         ،َأبا برزةَ 
ِإن محمـديكُم هـذَا    : قَـالُوا ،حتَّى ُأخَلَّفُ في قَومٍ يعيروني بِصحبة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم          

احدحضِ    ،)4(لَدوي الْحقُوُل في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رعمس،كَذَّب نفَم    اللَّـه ـقَاهفَلَا س 
  ".تَبارك وتَعالَى منْه

  الحديث تخريج
  . طالوت به مطوالًأبي حازم أبي عن عبد السالم بن (6)والبزار، (5) داودأبوأخرجه 

  ،)عابس بن اهللا عبد (ةربس أبي عن (7)وأخرجه البزار
  .برزة به مطوالًكالهما عن أبي ،  من طريق عبد اهللا بن بريدة(8) عبد الرزاقوأخرجه
  :اإلسناد رجال دراسة

 : وقيـل  ،بن عبـد اهللا   ا : وقيل ،د على الصحيح  يبة بن ع  لَضاألسلمي مشهور واسمه نَ    برزة   أبو -
أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البـصرة وغـزا            ،  عبد اهللا بن نضلة    : وقيل ،بن عائذ ا

  .)9(ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح، خراسان
                                                

  .298صيب الحديث واألثر البن األثير النهاية في غر(1) 
  .19779 رقم 33/23مسند أحمد  (2)
  .18/65للمزي تهذيب الكمال .  عبد السالم بن أبي حازم(3)

 (4)الدحدح والدحاحد :298ص الحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب. مينالقصير الس. 
  .4749م  في الحوض رق26ك السنة باب سنن أبي داود  )(5
  .4506 رقم 2/149و، 3851 رقم 2/72و، 3851 رقم 2/69مسند البزار  )(6
  .2435 رقم 1/376مسند البزار  )(7
  .11/404مصنف عبد الرزاق  )(8
  .7/38اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (9)



29 
 

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  .)1(شعيب األرناؤوط: وصحح إسناده من المعاصرين

  :سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحر "
 الدفْع:  الدحر،" منه في يوم عرفةأدحر وال أدحـقُ بليس فيه إما من يومٍ  ":في حديث عرفَة ) هـ(

وأفْعل الذي للتَّفْـضيل مـن دحـر        . الطَّرد واِإلبعاد : بعنْف على سبِيل اإلهانَة واِإلذْالِل، والدحقُ     
     نجمن شُهِر و نر وأجقَ، كَأشْهحنْزلة       . ودق محوأد رحفُ الشيطان بأنه أدل وص؛وقد نُز  وصف 
  .)2("يوم عرفة، كأن اليوم نَفْسه هو األدحر األدحقُ من :اليوم به لوقُوع ذلك فيه؛ فلذلك قال

  )14(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا(3) عبد الرزاقاإلمامقال 
 رسول اهللا   اَل قَ :اَل قَ ،ريزيد اهللا بن كَ   بة بن ع  حلْ طَ ن ع ،ةلَب وأخبرني إبراهيم بن أبي ع     ، مالك :قال

ـ ر ع مِو ي نظ م يغْ أَ وا ه لَ و ،قَحدَأا  لَ و ،رحدَأه  ييس ف لب إِ ا يوم م" :سلمصلى اهللا عليه و    ـ  م ،ةفَ ا م
ير ى منَ تَ نز ل الرحةم، تَ واوز اهللا تَ  جع ن األُ الى ع لّ إِ ،امظَمور الع ا م ا ر أى يوم ب رد، ـ  ق لي: ـ  و ا م
َأرى يومب ه قَنِّإ" :اَل قَ؟رٍددى جَِأ ررِبيلَل عهيالس الم يزع4(ةكَاِئلَ الم(."  

  الحديث تخريج
، (7)الفـاكهي  العبـاس  بـن  إسـحاق  بن محمدو، (6)عبد الرزاق- ومن طريقه ،(5) كأخرجه مال
  .   به بنحوه-(11)والبغوي، (10)والبيهقي، )9(والخطابي، (8)والطبري

                                                
  .19779 رقم 33/23مسند أحمد في تعليقه على  (1)
  .299صبن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر ال (2)
  .   8125 رقم 4/378مصنف عبد الرزاق  )(3
(4) يز1/39غريب الحديث للخطابي  .ريعانهم فيكف يتقدمهم جاء أنه يريد :المالئكة ع.  
  .1597 رقم 3/621موطأ مالك  )(5
  .8832 رقم 5/17مصنف عبد الرزاق  )(6
  .5/26الفاكهي لمحمد بن إسحاق أخبار مكة  )(7
  .13/10الطبري تفسير  )(8
  .1/39بي غريب الحديث للخطا(9)
  .355 ص  لهفضائل األوقاتو، 3775 رقم 5/498للبيهقي شعب اإليمان  )(10
  .3/367تفسير البغوي و، 7/158شرح السنة للبغوي  )(11
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  :سناداإل على الحكم
  .ه ثقاتمرسٌل رجال
لدرداء عن  وروي من وجه آخر ضعيف عن طلحة عن أبي ا، هذا مرسل حسن:)1(قال البيهقي

وقَد كَتَبنَاه من : في موضعٍ آخَر، قَاَل َأخْبرنَا َأبو عبد اِهللا الْحافظُ: سلمالنبي صلى اهللا عليه و
و علًا، قَاَل َأبتَّصم اءدرَأبِي الد يثدح دمثَنَا َأحدح ،نُورِييبٍ الدهو ناِهللا ب دبع نَاهرظُ، َأخْبافالْح يل

 ولم أعثر .بن َأيوب بنِ سويد، عن َأبِيه، عن ِإبراهيم بنِ َأبِي عبلَةَ، عن طَلْحةَ، عن َأبِي الدرداءا
  .عليه عند الحاكم

   .وهو مرسل صحيح : )3(قال الزيلعيو، هذا حديث مرسل:  )2(وقال البغوي
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دحس"
 ؛" حتى تَوارتْ إلى اإلبط، ثم مضى وصلَّى ولم يتَوضـأ فَدحس بِيده"في حديث سلْخ الشَّاة    ) هـ("

  .)4(" دسها بين الجلد واللَّحم كما يفْعُل السالَّخ:أي
  

  )15(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5( داودأبو اإلمامقال 

   الَءالْع نب دمحثَنَا مدح،    قِّىالر دمحم نب وبَأي6( و(،    ىصمالْح انثْمع نو برمعنَـى  – ، وع(7) الْم – 
 ، عن عطَاء بنِ يزِيـد اللَّيثـى  ،)8(ُل بن ميمونٍ الْجهنى َأخْبرنَا هالَ، حدثَنَا مروان بن معاوِيةَ   :قَالُوا

                                                
  .355  لهفضائل األوقاتو، 3776 رقم 5/498للبيهقي شعب اإليمان  (1)
  .7/158شرح السنة للبغوي  (2)
  .2/32 الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزيلعيج األحاديث واآلثار تخري (3)
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (4)
  .185ئ وغسله رقم  الوضوء من مس اللحم الن73َّباب  سنن أبي داود ك الطهارة (5)
(6) اللباب في تهذيب . ي مدينة على طرف الفرات هذه النسبة إلى الرقة وه-  بفتح الراء وتشديد القاف :يقِّالر

 .2/34 البن األثير األنساب
  .اليسير االختالف بعض ألفاظهم في كان وإن واحد بمعنى كلهم أي )(7
(8) الجهذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة واسمه زيد ، بضم الجيم وفتح الهاء وفي آخرها النون:نيه 

 .2/34 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. الحاف بن قضاعةبن ليث بن سود بن أسلم بن 
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صلى -  ي َأن النَّبِ  ، وقَاَل َأيوب وعمرو ُأراه عن َأبِى سعيد       ، الَ َأعلَمه ِإالَّ عن َأبِى سعيد      :قَاَل هالَلٌ 
تَـنَح  « :-صلى اهللا عليه وسـلم    - فَقَاَل لَه رسوُل اللَّه      ، شَاةً  مر بِغُالَمٍ وهو يسلُخُ    -اهللا عليه وسلم  

 كتَّى ُأرِيمِ     ،"حاللَّحو الْجِلْد نيب هدخََل يا  ، فََأدبِه سحفَد    طتْ ِإلَى اِإلبارتَّى تَولَّى     ، حى فَـصضم ثُم 
  . ِللنَّاسِ ولَم يتَوضْأ
  : تخريج الحديث

  . به بمثله داودأبي من طريق (1)البيهقيأخرجه 
  ،  عن محمد بن العالء(2)وأخرجه ابن ماجه

  ، من طريق عمرو بن عثمان، )4(وابن عساكر، (3)وابن حبان
، محمـد بـن العـالء   (ثالثـتهم  ،  من طريق عبد الوهاب بن عبد الرحيم   (5)ابن عساكر أخرجه  و
روان بن معاوية عن هالل بن ميمـون        عن م  )الوهاب بن عبد الرحيم    وعبد، عمرو بن عثمان  و
  . بنحوهبه

  . بنحوهمن طريق ثور بن يزيد عن هالل بن ميمون به (6)وأخرجه ابن عساكر
  :دراسة رجال اإلسناد

- ىنهونٍ الْجميم نالَُل به لي الرملي نزيل الكوفة من السادسةذَأو اله.  
يخـالف  : )9(في موضع آخـر قال و، ب الثقاتفي كتا )8(بن حباناوذكره ، )7(وثقه يحيى بن معين   

  .ويهم
  .صدوق: )12(وابن حجر، )11(وقال الذهبي ،ليس به بأس: )10(وقال النسائي
  .قوي يكتب حديثهالليس ب: )13(وقال أبو حاتم

                                                
  .1/22 السنن الكبرى للبيهقي )(1
  .3179 السلخ رقم 6ك الذبائح باب سنن ابن ماجة  )(2
  .1163 رقم 3/438ابن حبان  صحيح )(3
  .10/115  البن عساكرتاريخ دمشق (4)
  .46/278و، 10/115  البن عساكرتاريخ دمشق )(5
  .45/361  البن عساكريخ دمشقتار )(6
  .9/76الجرح والتعديل البن أبي حاتم  (7)
  .7/572الثقات البن حبان  (8)
  286 ص  البن حبانمشاهير علماء األمصار (9)

  .27/408  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .2/342 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (11)
  .1028البن حجر صتقريب التهذيب  (12)
  .9/76  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (13)



32 
 

  .هو صدوق: قالت الباحثة
،  إال أنه يدلس    ثقة حافظ  بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد اهللا الكوفي        : مروان بن معاوِيةَ   -

وقد صرح بالتحـديث فـي هـذا        ، (1)وهو من المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين عند ابن حجر         
  .الحديث

-    ىصمالْح انثْمع نو برموهو ابن سعيد بن دينار القرشي وكنيته أبو حفص مـولى بنـي              :ع 
   . هـ250أمية، ت 

، وذكره ابن حبـان فـي   )4(هـ353سم األندلسي ت ومسلمة بن قا ، )3(والنسائي، )2(وثقه أبو داود  
 إال يوهو ما عرف عنـه ال يـرو   وذلك في روايته عنه،   )6(، ووثقه أيضا بقي بن مخلد     )5(الثقات

  .)7(عن ثقة
  .صدوق: )10( وابن حجر)9( و الذهبي)8(وقال أبو حاتم

  . هو صدوق: ة الباحثتقال
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  :دسنااإل على الحكم
  . حسنإسناده

  .)11( الشيخ األلباني:وممن صححه من المعاصرين
***** *****  

  
                                                

  .101 رقم 45طبقات المدلسين البن حجر ص )(1
 .8/76تهذيب التهذيب البن حجر  )2(
  .88 رقم 60تسمية مشايخ النسائي ص  )3(
  .8/76تهذيب التهذيب البن حجر  )4(
  .8/488الثقات البن حبان  )5(
 .22/145تهذيب الكمال للمزي  )6(
أيوب  بنحتج ابن حجر نفسه بتوثيق الراوي برواية بقي بن مخلد عنه فقال في ترجمة أيوب بن محمد وقد ا )7(

، وقال في 1/358تهذيب التهذيب له " وروى عنه بقي بن مخلد ومن شأنه أن ال يروي إال عن ثقة:" الهاشمي
"  ال يروي إال عن ثقة عندهوروى عنه بقي بن مخلد، وهو:" ترجمة عبد اهللا بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي 

  .5/289تهذيب التهذيب له 
  .6/249الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )8(
  .2/83 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )9(
  .379تقريب التهذيب البن حجر  ص  )10(

  .179 رقم 1/339لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود (11) 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 من الناس فقـام     بيت مدحوسٍ أنه جاء النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو في          ": "وفي حديث جرير  "
  .)1("لدس متَقاربانوالدحس وا.  وكُلُّ شيء مَألته فقد دحسته؛أي مملُوء" بالْباب

  
  )16(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( الطبرانياإلمامقال 
ـ  اَل قَ ،ياعزيد الخُ عمد بن س  ح م :نادثَ ح اَل قَ ،ركيف التّ سومد بن ي  ح م :حدثنا ح ـ  :ناثَد ون بـن    ع

عرو القَ ميخو رباح أ-ي  س- ،عن س  عيد الجيرير،  عن ع    ريدةبد اهللا بن ب،  عن ي ح  عمـر يى بن ي، 
ع رِن ج  ير بن ع  بد اهللا البنَّأ ،ليج بِلى النّ اء إِ ه ج لّي ص  ى اهللا ع ليه ولم  سوهو ف  ـ ي ب يـ  ت م دوسٍح 
قَ فَ اسِن النّ مبِ ام بِر النّ ظَنَفَ ،ابِالب لّي ص  لَى اهللا ع يه ولَ فَ ، وشماالً لم يميناً س م ي ر موي بِذ النّ خََأ فَ عاًض

ى اهللا لّص لَ عي ه وم رِ لّسدثُ ،هفّلَ فَ ،هاء م ر لَه إِ ى بِ ماَلقَ فَ ،هي: اج ل لَس عذَخََأ فَ ،هي رِه جر فَ يضم قَه وهلَب، 
ـ  كَ !ول اهللا سا ر ك اهللا ي  مركْ أَ :اَلقَلم و سه و يلَلى اهللا ع  ي ص بِى النّ لَه ع د ر مثُ كَْأا  مرـ تَم ـ  فَ ،ين  اَلقَ
رول اهللا سصلَلى اهللا عيه ورِم كَاكُتََأا ذَِإ" :لمسم قُيرِكَْأ فَمٍووهم."  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الطبراني به بمثله(3)أخرجه الخطيب البغدادي

  . بن مهدي عن محمد بن سعيد الخزاعي به بنحوهأحمد عن (4) نعيمأبووأخرجه 
  . به مختصراً عون بن عمرو القيسي  عنمسلم بن إبراهيم من طريق  )5( الدنياأبيوأخرجه ابن 

  
  :اإلسناد رجال دراسة

جرير بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن حزيمة بن  -
حرب بن علي البوكان جرير ، يكنى أبا عبد اهللا: وقيل، الصحابي الشهير يكنى أبا عمرو،ليج 

  .)6( أربع وخمسين:مات سنة إحدى وقيل ، هو يوسف هذه األمة: قال عمر،جميالً

                                                
  .299ص الحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب (1)
  .792 رقم 2/67 هالمعجم الصغير لو، 5261 رقم 5/261 للطبراني المعجم األوسط (2)
  .1/352  البغداديتالي تلخيص المتشابه للخطيب )(3
  .6/205األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )(4
   .71  رقم1/34بن أبي الدنيا  المكارم األخالق (5)

 .1/475 ابة في تمييز الصحابة البن حجر اإلص)6(
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سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم أبو مسعود البصري ثقة من الخامسة اختلط قبـل موتـه                  -
لـذا  ، وعون بن عمرو لم ينص العلماء على أنه سمع منه قبل االختالط أم بعده             ، )1(بثالث سنين 

  .)2(فهو لم يتميز فيترك حديثه
  . منكر الحديث مجهول فهوعون بن عمرو القيسيعدا ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  :سناداإل على الحكم
  .)3( منكر الحديث مجهولهو: قال الذهبي، عون بن عمرو القيسي فع لض؛ جداً ضعيفٌإسناده

رواه الطبراني في الصغير واألوسط وفيه عون بـن عمـرو القيـسي وهـو               : )4(وقال الهيثمي 
  .ضعيف

  
***** *****  

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

"وفي شعالء بن ر العالحبِده النّشَنْ َأرميضي صيه وسلملَلى اهللا ع:   
ِإون دحفَرِوا بالشّس كَ تَفُاعرام             ِإ ونَ خَنسنْوا عكالح دا تَلَث فَيْلس   

  .)5( بالحاء والخاء يريد إن فعلوا الشر من حيث ال تعلمىيرو
  )17(قم الحديث ر
  :فيه لفظتان
  دحسوا:  األولىاللفظة

  :رحمه اهللا) 6( المتقي الهنديماماِإل دروَأ
ـ ي، ثَ دزيد األَ رن بن د  سمد بن الح  حكر م و ب با أَ نَثَدح: رياكَبن ز  افىعالمرج  و الفَ بي أَ اض القَ اَلقَ ا نَ
عو  ن بن عَألا ا نَي، ثَ لا أَ نَى، ثَ شَعو س بن ضمجع،ع ـ ،سنَ َأن ـ  :اَل قَ ن ذَْأتَاسـ الع ـ زِاء بـن ي لَ د ي

الحضرم بِلى النّ ي ع ي ص  لَلى اهللا عي ه ولم، فَ سلَ تُنْذَْأتَاس َأ فَ هذلَ، فَ نم َلخَا د ع  ـ  فَليه س ـ ه النّ ر لَ ي بِ
ص  لَلى اهللا عي ه وس لم البت، ثُ يأَ م لَجس تَه وحثُ ا طويالً ثَد ،تُ: ه لَ اَل قَ محس ـ  ن القُ ن م ـ  ئاًيرآن شَ : اَل؟ قَ
ـ ي َأ الذّوهه، ودنْ عنا مهي فادز و،هارى آخلَى ِإهتَ فانْ،اهمتَى خَ تّح) سبع(ه  يلَ ع َأر قَ مم، ثُ عنَ  جرخْ

                                                
  .374البن حجر صتقريب التهذيب  (1)
  .447ص  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح (2)
  .5/369 للذهبي ميزان االعتدال (3)
  .8/35 للهيثميمجمع الزوائد  (4)
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .8951 رقم 858 -3/856 للمتقي الهندي كنز العمال (6)
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م ن الحى نَ لَبة تَ سمسع ى من ب ن شَ ير اسيف وفَ  شاًح ، بِه النّ اح بِ ص لى اهللا   ي صلَع يه ولمس :ا عالءي، 
  :هدشَنْ َأم ثُ،مع نَ:اَل؟ قَئاًي شَرِع الشّني موِر تَْلالء ها عي: اَل قَمة، ثُروت السهتَ انْدقَه، فَتَانْ

ي اَألوِحي ذَولُتسب قُ )1(انغَضوبتَ          م هحتك اَأليقَى فَـنَددي لــغْع النّفَر  
ِإوند حفَرِـلشّوا ِلس كَ تَفُـاعماًر          ِإوتَ كَنـمنْوا عكالح دا تَلَث فَيلـس  
  لـق يمك لَاءروا وـالُي قَذّـ النِإو         ه ـاعمـه سـنْك مـيذْؤي ي الذّنإفَ

  

 رِعن الشّ من ِإ،هرِيغَ بِكنْ مقَذَحذا َأه بِتَنْاء، َألَا ع يتَنْسحَأ: لمسه ويلَلى اهللا عي صبِ النّاَلقَفَ
  .لمسه ويلَلى اهللا ع صالًثَه ماملَن كَ متْارس، فَراًحسان لَين الب منِإ، وماًكْحلَ
  

  الحديث تخريج
  .وهو كتاب غير مسند،  المتقي الهنديال عندجده إلم أ
  
  :اإلسناد رجال راسةد
  .عرفة من هوأتوصل إلى ملم :  األعشى-
 في األدب يضرب المثل بحفظـه       وكان رأساً  محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر صاحب اللغة         -

   .مات سنة إحدى عشرة وثالث مائة
  .تكلموا فيه: )2(قال الدارقطني

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :سناداإل على الحكم
  : وفيه، إسناده ضعيف

  .ارقطنيكما يفيد قول الد، محمد بن الحسن ضعيف
  .لم أتوصل إلى معرفة من هوواألعشى 
  ".دخسوا: " الثانيةاللفظة

  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة
***** ***** 

  
  

                                                
  .19/172 للعيني  عمدة القاري.وهو جمع ضغن وهو الحقد والحسد:  األضغان(1)
  .6/116له ميزان االعتدال و، 2/571المغني في الضعفاء للذهبي  (2)



36 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحسم"
ـ :حسمان والدحمسان الد،"دحسمانوفيهم رجل كان يبايع الناس " :فيه) هـس  ( األس  مين ود الـس

  .)1(" وقد تلحق بهما ياء النسب كأحمريي،الصحيح الجسم السمين : وقيل،الغليظ

  . دخشمانوإنما وجدت، أجد لفظة دحسمانلم 
  )18(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2( الرامهرمزياإلمامقال 
حثَد نا عبد  ان بن عب د الرحن الشّ معي،  افحثَد لَنا ه  ال بن يحي  ى بن مسمل، حا نَثَدـ ع بـ د الو د بـن  اح
ـ  يعي س بِ أَ ن، ع )3(يدهي عثمان النّ  بِن أَ  ع ،لوحم األَ اص ع ناد، ع يزِ ـ  ر نَأ،  يرِدد الخُ اهللا  وَلس 
لّص  لَى اهللا عي ه ولمس، ب اس  ع النّ ايوفهِي م رٌلج شُخْ دبِه النّ ال لَ قَ، فَ انم ي ص  لَلى اهللا عي ه وـ «: لمس ا ي
عباهللا، أَ  د تَْئزِر ف فْ نَ يك شَ سفَ«: اَلا، قَ لَ: اَلقَ، »؟طْئا قَ يف لَي وـ  ،»ك؟د ـ : اَل قَ ـ  لَ ـ فَ« :َلاا، قَ ي ف
ي ، الـذّ تيرِفْ النّتيرِفْل العجوزى اهللا علَاد اهللا ِإب عضغَب َأند اهللا، ِإبا ع ي«: اَلا، قَ لَ: اَل قَ ،»؟كلهَأ
  .»هدلَا ولَه، واِلا ملَه، ولها َألَه، وسفْي نَأ فزر يملَ
  .تْعبنْا يي لَظ ، الذّيلمين الغَل السجالر: اَلقَان فَمخشُ الدنه عتُلَْأس فَيعمص اَألتُيقلَفَ: لالَ هاَلقَ

  الحديث تخريج
عـن عاصـم      عبد الواحد بن زيـاد     عنيحيى بن إسحاق     عن   )4( أسامة أبيأخرجه الحارث بن    

  .عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بنحوه ،)عبد الرحمن بن مل( عن أبي عثمان النهدي،ولاألح
  :اإلسناد رجال دراسة

 ، لم يتكلم فيه إال القطان     ، ثقة من الرابعة   ،عاصم بن سليمان األحول أبو عبد الرحمن البصري        -
  .)5(فكأنه بسبب دخوله في الوالية مات بعد سنة أربعين

  .مات سنه خمس وأربعين ومائتين، الحنفي الفقيه البصري سلمهالل بن يحيى بن م -
   به إذا انفرداالحتجاج ال يجوز ،اً على قلة روايته كثيريخطئكان : )6(قال ابن حبان
  .هو ضعيف: قالت الباحثة

                                                
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .138  رقم278ص للرامهرمزي أمثال الحديث (2)
  .17/427للمزي تهذيب الكمال . عدى بن عمرو بن ّلم بن الرحمن عبد(3)
  .248 رقم 1/352 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي (4)
 .1/471 البن حجر تقريب التهذيب (5)
  .3/88المجروحين البن حبان  (6)
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  . على ترجمة لهأعثرلم : عبدان بن عبد الرحمن الشافعي -
   . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  . ضعيفإسناده
  .)1(األلباني الشيخ : من المعاصرينضعفهوممن 

   . مرسل رجاله ثقاتهسنادإ:  أسامةأبيوبالنسبة لحديث الحارث بن 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحص"
 أي يفحص ويبحـث     ؛"هيبقعض بِ ر األَ صحديل  عجفَ" :-عليه السالم - في حديث إسماعيل     )ـه(

  .)2("ك الترابرحيوبهما 
  )19(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 3( الطبرياإلمامقال 
حانَثَد: الح س  ن بن ماَل قَ ،مدح ح ناثَد:ي حيى بن عاَل قَ،ادبح ناثَد:ح ملَاد بن سةم،ع نـ  ع اء بـن  طَ

باِئالس ،ع ن سع  يد بن جبري ،ع  ن ابن عاَل قَ ،اسب: ـ اء إِ  ج برـ نَيم  اه ـ  اهللا بِ  يبِ إسم ـ اعيل و هر اج
ـ لك ثََأسا أَ منّ إِ !اهيمربا إِ  ي ،راج ه هتْادى نَ ضا م ملَ فَ ،مزمع ز ضوي م ة ف كّما بِ مهعضوفَ ـ لَ اث مات ر
مأَ ن مك أَ رتَ ن ضعَأي بِ نلَ ضٍر يس ف يه ا زرعلَ وا ضرعا َألَ ونيلَس وا مالَاء وز ـ ،؟اد ـ  ر:اَل قَ ي ب
، )4("ربنَا ِإنَّك تَعلَم ما نُخْفي وما نُعلن       " :اَل قَ ،يماهربا إِ فَا قَ ملَ فَ :اَل قَ ،انَعيض ي نه لَ نِّإ فَ :تْالَ قَ ،ينرمَأ
يعن ي م ن الحنِز "            ـي الـسلَا فضِ وي اَألرف ءشَي نلَى اِهللا مخْفَى عا يمواءـ لَفَ، )5("م ـ ظَا  م َئم 
ـ موي ي ادالو و ،افَت الص لَى ع تّر ح اجت ه بهذَ فَ ،هبِقعض بِ رص األَ حدي َلع ج ،اعيلمسِإ ـ  ِئ - اخٍذ لَ
يعي  نعمفَ ،-قي صعد شَْأ فَ ،افَت الصظُنْتَت لِ فَر تَ ْلر ه ى شَ رلَ فَ ،ئاًيتَ م ـ  ر ـ انْ فَ ئاًي شَ حدت فَ رـ لَب ت غَ

الوفَ ،ياد ستْع ف ي ى خَ تّه حرج نْت متََأ فَ ،هت المرة فَوصعت فَدشْتَاسفَررى شَ تَْلت هـ  فَ،ئاًي ـ ملَ  ر تَ
ـ  وهيل و ماعسى إِ لَوة إِ رن الم ت م اء ج م ثُ ،اتر م عبلك س لت ذَ عفَ فَ ،ئاًيشَ ي دص األَ حض بِ رعـ ق  ،هبِ

                                                
  .2660 رقم 6/176السلسلة الضعيفة لأللباني  (1)
  .299صريب الحديث واألثر البن األثير النهاية في غ (2)
  .1/155  للطبريوالملوك األمم تاريخ  (3)
  .38 سورة إبراهيم آية (4)
  .38 سورة إبراهيم آية (5)
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قَونَ د بت ا علعي ن وهي زمفَ،مز جفْلت تَعص اَألحض بِريدها عاءن الم،لّكُ ومتَا اجـ م ـ ذَخَاء َأع م ه تْ
ـ كَا لَ هتْكَر تَ وها اهللا لَ  محري" :لمسه و يلَى اهللا ع  لّبي ص ال النّ قَ فَ :ال قَ ،هااِئقَي س ه ف تْغَرفَْأها فَ حدقَبِ ت انَ
عناًياِئ ستَةًح لَي ِإرِجى يمِوالق يةام."  

  الحديث تخريج
  .انفرد به الطبري

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .)1( صحيح، ورواية حماد بن سلمة عن عطاء قبل االختالطإسناده

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحض"
 تزول عن وسط السماء إلى جهـة        : أي ؛"شمس ال  تدحض حين" : في حديث مواقيت الصالة    )ـه(

  .)2("تقَ أي زلَ؛ كأنها دحضت،المغرب

  )20(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)3( البخارياإلمامقال 

ـ ، عن سيارِ بنِ سلَامةَ   ، )5( عوفٌ :قَاَل َأخْبرنَا  ،)4( َأخْبرنَا عبد اهللاِ   : قَالَ ،حدثَنَا محمد بن مقَاتلٍ     :اَلقَ
      يلَمةَ الَْأسزرلَى َأبِي بَأبِي عخَلْتُ َأنَا وَأبِي  ، د فَقَاَل لَه:          ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر فَ كَانكَي 

، لـشَّمس تَـدحض ا   حـين    -الَّتي تَدعونَها الُْأولَى   - )6( فَقَاَل كَان يصلِّي الْهجِير    ،يصلِّي الْمكْتُوبةَ 
 رصلِّي الْعصيو،هلحنَا ِإلَى ردَأح جِعري 7( ثُم( ينَةدى الْمي َأقْصف ،سالشَّمةٌ ويح)يتُ  - )8نَـسـا  وم 

                                                
  .443ص  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحكما في  )1(

  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .547 وقت العصر رقم 29 ك مواقيت الصالة باب  صحيح البخاري(3)
  .16/9  للمزيتهذيب الكمال.  عبد اهللا بن المبارك(4)
  .22/438 للمزيتهذيب الكمال .  عوف بن أبي جميلة(5)
النهاية في غريب الحديث واألثر . صالة الظهر: والمقصود بها،  اشتداد الحر نصف النهار:الهجير والهاجرة (6)

  .1000صالبن األثير 
 النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير. وهي جمع رحل يقال لمنزل اإلنسان ومسكنه رحله: رحال (7)
  .352ص
  .247ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . أي صافية اللون لم يدخلها التغير بدنو المغيب:حية (8)
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 النَّـوم  كْـره ي وكَان ،-الْعتَمةَ تَدعونَها الَّتي - الْعشَاء يَؤخِّر َأن يستَحب وكَان ،-الْمغْرِبِ في قَاَل
 بِالـستِّين  ويقْـرأُ  ،جليسه الرجُل يعرِفُ حين الْغَداة صلَاة من )1(ينْفَتُل وكَان ،بعدها والْحديثَ قَبلَها
  ".الْمَئة ِإلَى
  

  الحديث تخريج
  .به بمثله جميلة أبي من طريق عبد اهللا بن المبارك عن عوف بن )2(أخرجه البخاري

  ، من طريق خالد بن مهران)3(وأخرجه البخاري
  ، من طريق شعبة بن الحجاج)5(ومسلم، )4(البخاريأخرجه و
شعبة و، شعبة بن الحجاج  و، خالد بن مهران  ( ثالثتهم   ، من طريق حماد بن سلمة     )6(مسلمأخرجه  و

  .عن سيار بن سالمة به بنحوه )بن الحجاج
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  .)13(سبقت ترجمته في حديث رقم ،  صحابي جليلوهو نضلة بن عبيد: أبو برزة -
  . رجاله كلهم ثقات-
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)7(" الزلق: أي؛"حضوالد أن أخرجكم فتمشون في الطين هتُرِكَ" :ومنه حديث الجمعة"
  

                                                
(1) فَنْي5/35 للعيني  عمدة القاري.لى المأمومينينصرف من الصالة، أو يلتفت إ: ل أي ت.  
  .599 ما يكره من السمر بعد العشاء رقم 39صحيح البخاري ك مواقيت الصالة باب  (2)
  .568 ما يكره من النوم قبل العشاء رقم 23صحيح البخاري ك مواقيت الصالة باب  (3)
  104وك األذان باب ، 541م  وقت الظهر عند الزوال رق11صحيح البخاري ك مواقيت الصالة باب  (4)
  .771راءة في الفجر رقم الق
 استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس 40صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة باب  (5)

  .647وبيان قدر القراءة فيها رقم 
ا وهو التغليس  استحباب التبكير بالصبح في أول وقته40صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة باب  (6)

  .647وبيان قدر القراءة فيها رقم 
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (7)
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  )21(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( مسلماإلمامقال 

ثَندحيو    دعرٍ السجح نب ىلع يلُ  ،ياعمثَنَا ِإسد2( ح( ،  يدمالْح دبع نع)3(  اديبِ الزاحصي)4(،   ـنع
   ارِثنِ الْحب اللَّه دبع،          هَؤذِّنقَاَل ِلم اسٍ َأنَّهبنِ عب اللَّه دبع نيرٍ  في عطمٍ موِإذَا قُلْتَ  : ي : دالَ    َأشْه َأن 

       وُل اللَّهسا ردمحم َأن دَأشْه ِإالَّ اللَّه فَالَ تَقُلْ  ،ِإلَه : ح ي  الَةلَى الصلُّوا  : قُلْ ، عفي ص كُموتيقَـاَل  - ب 
-    وا ذَاكتَنْكَراس النَّاس ذَا   : فَقَالَ ، فَكََأن نم ونبجَأتَع ،      رخَي وه نَل ذَا مفَع نِّـى   قَدـةَ    ، معمالْج ِإن 

  ." الطِّينِ والدحضِفيرِجكُم فَتَمشُوا خْ كَرِهتُ َأن ُأي وِإنِّ)5(عزمةٌ
  الحديث تخريج

  .عن إسماعيل بن إبراهيم به بنحوه، دهرسد بن مدسعن م )6(خرجه البخاريأ
  ، من طريق حماد بن زيد)8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري

عـن  ،)وشعبة بن الحجاج  ، حماد بن زيد  ( كالهما   ، من طريق شعبة بن الحجاج     )9(مسلموأخرجه  
  .عبد الحميد بن دينار به بنحوه

عن عبد اهللا بـن الحـارث بـه         ،  من طريق عاصم بن سليمان     )11(ومسلم، )10(وأخرجه البخاري 
  .بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

                                                
  .699 الصالة في الرحال في المطر رقم 3صحيح مسلم ك صالة المسافرين وقصرها باب  (1)
  .3/24للمزيتهذيب الكمال . إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (2)
  .16/428 للمزي تهذيب الكمال . عبد الحميد بن دينار(3)
  .8/309فتح الباري البن حجر . بن أبي سفياناوالزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له  (4)
(5) ع5/207شرح النووي على مسلم .  باسكان الزاي أي واجبة متحتمة:مةز. 
  .901طر رقم  الرخصة إن لم يحضر الجمعة في الم14صحيح البخاري ك الجمعة باب  (6)
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ رقم ،  هل يصلي اإلمام بمن حضر؟14صحيح البخاري ك األذان باب  (7)
  .616 الكالم في األذان رقم 10وباب  ، 68
  .699 الصالة في الرحال في المطر رقم 3صحيح مسلم ك صالة المسافرين وقصرها باب  (8)
  .699 الصالة في الرحال في المطر رقم 3رها باب صحيح مسلم ك صالة المسافرين وقص (9)

 هل يصلي اإلمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ 14صحيح البخاري ك األذان باب  (10)
  .616 الكالم في األذان رقم 10وباب ،  68رقم
  .699 الصالة في الرحال في المطر رقم 3صحيح مسلم ك صالة المسافرين وقصرها باب  (11)
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  :ه اهللاقال ابن األثير رحم

"  نجباء  " :ذحجوحديث وفد م وهم الذين ال ثبات لهـم  ، جمع داحض: الدحض ،"حض األقدام غير د 
  .)1("وال عزيمة في األمور

  )22(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 2( الخطابياإلمامقال 

في حديث النبي أن جهبن َأشي خَس النَّوعهللا يا نبي ا: فقال،ر من أصحابهفَدم عليه في نَ قَ،ي!   
ذْإنا حي من مجح،ع 3(ابب( رفهاباب شَفها ولُساِل،رام غَ كأبرامٍير )نُ )4جباء غير دض األقدامح، 

  .الحديث.........حٍدرس )6(ةيموم ود،)5(خبر سةيوطعنا إليك من دوكائن قَ
ـ  ،)7(يروى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن األوزاعي     عـن أبـي   ،رعن يحيى بن أبي كثي

   . عن أبي هريرة،سلمة بن عبد الرحمن
) وقد حرواه عنـه عمـار بـن عبـد الجبـار            ، عن األوزاعي  ،ت به من طريق ابن المبارك     ثُد 

المروفي بعض ألفاظه اختالف،يزِو .(  
  الحديث تخريج

  .)10( نعيميه وأبدنْابن مإلى ، )9(وابن حجر، )8 (األثيرعزاه ابن 
  

  :اإلسناد رجال دراسة
 : وقيل ،التحتانية  بفتح أوله وكسر الهاء وسكون     : وقيل ، آخره معجمة مصغراً   : بن أوس  جهيش -

  .)11(صحابي جليل ،بفتح أوله وسكون الهاء بعدها موحدة

                                                
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .640 - 1/639غريب الحديث للخطابي  (2)
  .1/640  غريب الحديث للخطابي. أول الماء ومعظمه يريد أنهم أهل سابقة وشرف:العباب (3)
 غريب الحديث .ئاًرم وهو الذي ال يخرج مع أصحابه في الميسر شي رجل ب: يقال،رمئام واحدهم ب اللّ:برامَأل ا(4)

  .1/640 للخطابي
  .1/640 غريب الحديث للخطابي.  األرض الواسعة:السربخ (5)
   .1/640 غريب الحديث للخطابي. الديمومة المفازة المتقاذفة األرجاء التي يدوم فيها السير فال يكاد ينقطع (6)
  .17/308للمزيتهذيب الكمال . عمرو أبى بن عمرو بن الرحمن عبد (7)
  .1/197أسد الغابة البن األثير  (8)
  .1/523اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (9)

  .لم أعثر عليه في المطبوع من كتاب معرفة الصحابة ألبي نعيم  (10)
  .1/522 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر (11)
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 إحـدى  مات بعد التشريق بيوم سنة       يزِورالم سعد أبو الحسن     بنيعمار بن عبد الجبار مولى       -
  .عشرة ومائتين
  .الثقات في )1(ذكره ابن حبان

  .صدوق: )3( حاتمأبوقال و، ال بأس به: )2(أبو زرعةقال و
  .هو صدوق:  قالت الباحثة

 وباقي رجاله كلهم ثقات، غير يحيى بن أبي كثير وهو ثقة إال أنه يدلس، وممن نـص عليـه                    -
 التي اغتفـر    )5(، إال أن ابن حجر ذكره في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين           )4(النسائي وغيره 
  .األئمة تدليسهم

  سناداإل على الحكم
  .وعمار بن عبد الجبار، ألنه منقطع حيث يوجد انقطاع بين الخطابي،  ضعيفإسناده

  .في إسناد حديثه نظر: )6 (األثيروقال ابن 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ذا  هـم طريقـاً    إن دون جسر ج    :إن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      " : وفي حديث أبي ذر    )ـه"(
  .)7("دحض

  )23(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 8( ابن سعداإلمامقال 

  ي ـِن َأبـع ،)10(تَادةُـ قَ:نَاـدثَـ ح،حيىـبن ي امـَّهم اـنَـحدثَ :الـق، )9(انـَ عفّ:اـبرنـخأ
  

                                                
  .8/518الثقات البن حبان  (1)
  .6/394 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (2)
  .6/394 البن أبي حاتم جرح والتعديلال (3)

سماء لمدلسين ، والتبيين أل73 رقم 102، والمدلسين ألبي زرعة ص4 رقم 121ذكر المدلسين للنسائي ص )4(
  .87 رقم 61للسبط ابن العجمي ص

  .63 رقم 63طبقات المدلسين البن حجر ص )5(
  .1/196أسد الغابة البن األثير  (6)
  .299صث واألثر البن األثير النهاية في غريب الحدي (7)
  .4/236الطبقات الكبير البن سعد  (8)
  .20/161 للمزي تهذيب الكمال. عفان بن مسلم (9)

  .23/499للمزي تهذيب الكمال .  قتادة بن دعامة السدوسي(10)
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 وعنْـده امـرَأةٌ لَـه    ،)4(ذَر وهو بِالربذَة  َأنَّه دخََل علَى َأبِي     ، )3(يبِحالرَ )2(عن َأبِي َأسماء   ،)1(قلَابةَ
 م اءدوةشَس5(نَّع(،    داسجالْم ا َأثَرهلَيع سلَي )6(  لَا الْخَلُوقفَقَالَ ، و :        هذه ي بِهنرا تَْأمِإلَى م ونَألَا تَنْظُر 
اءديواقَ    ،السرالْع يآت ي َأننرفَإِ ، تَْأم      ماهنْيبِد لَيالُوا عاقَ مرتُ الْعأال   ،ذَا َأتَي     ِإلَـي هِدي عيلخَل ِإنو

 َأحـرى َأن  قتدارن نَْأتي علَيه وفي َأحماِلنَا ا    إا  نّوِإ، ومزِلَّة )7(َأن دون جِسرِ جهنَّم طَرِيقًا ذَا دحضٍ      
 ومنَنْجلَيع ينَْأت َأن نيراقوم ننَحو ه.  

  
  :الحديث تخريج

  . من طريق ابن سعد به بمثله)8(أخرجه ابن عساكر
  ، )9 (أحمدأخرجه 

والحارث بن أبـي    ، أحمد( كالهما   )11( نعيم أبيومن طريقه   ، )10( أسامة أبيالحارث بن   وأخرجه  
  .عن عفان بن مسلم به باختالف يسير في األلفاظ، )أسامة

  . ذر به بنحوهأبيعن ، عن رجل،  من طريق قتادة)12(وأخرجه عبد الرزاق
 بـن   همـام عن  ،  بن مسلمٍ   عفَّان عن، موسى بن الْحسنِ بنِ عباد     من طريق    )13(وأخرجه الحاكم 

  . ذر به بنحوهأبيعن ، يحيى، عن مطَرٍ الْوراق، عن َأبِي قلَابةَ
  

                                                
  .34/329  للمزيتهذيب الكمال. عبد اهللا بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قالبة البصري (1)
  .22/223  للمزيتهذيب الكمال. ثدعمرو بن مر (2)
(3) الرهذه النسبة إلى بني رحبة بطن من حمير والمشهور ، بفتح الراء والحاء وفي آخرها باء موحدة:بيح  

بالنسبة إليه أبو أسماء عمرو بن مرثد  الر2/19 البن األثر اللباب في تهذيب األنساب. بيح. 
(4) الروالربذة من قرى المدينة على ثالثة أيام قريبة من ذات ،  معجمة مفتوحة أيضاً بفتح أوله وثانيه وذال:ذةب

  .3/24 للحموي معجم البلدان. عرق على طريق الحجاز
 .1/563 غريب الحديث البن الجوزي.  أي قَبِيحة:مشنَّعة (5)
 فأما المجسد بكسر الميم فانَّه ،عفران الز: والجِساد، وهو المصبوغ المشبع بالزغُفران،جمع مجسد: المجاسد (6)

  .2/198 غريب الحديث البن قتيبة. الذي يلي الجسد من الثياب
  .1/326  غريب الحديث البن الجوزي. أي زلَق:دحض (7)
  .66/204  البن عساكرتاريخ دمشق (8)
  .21416 رقم 35/328 مسند أحمد  (9)

  .1087 رقم 2/979 للهيثميبغية الباحث في زوائد مسند الحارث  (10)
  .1/161حلية األولياء ألبي نعيم  (11)
  .11/454مصنف عبد الرزاق  (12)
  .4/609للحاكم المستدرك على الصحيحين  (13)
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  :اإلسناد رجال دراسة
 )2(، إال أنه اتهم بالتـدليس، وصـفه النـسائي    ، مجمع على توثيقه)1(دعامة السدوسي  قتادة بن    -

  . التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع)3(بذلك، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة
  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
  

  سناداإل على الحكم
وإن كان  ، ولم أجد أحد من العلماء ضعفه     ، فال يقل عن مرتبة الحسن    ، إسناده إن لم يكن صحيحاً    

  .وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع، قتادة مدلس
  .)7(والبوصيري، )6(والهيثمي، )5(والمنذري، )4(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء

  .)9(واألرناؤوط، )8(األلباني: ومن المعاصرين
  

***** *****  
  : اهللاقال ابن األثير رحمه

 : أي ؛" بهـا فـي بولـك       تدحض نة ال تزال تأتينا به    : قال البن عمرو   : وفي حديث معاوية   )ـه"(
10(" تبحث فيها برجلك: أي؛ ويروى بالصاد،قلَتز(.  

  )24(الحديث رقم 
  :لفظتانفيه 

  
                                                

)1( يوسدهذه النسبة إلى جماعة قبائل، ، بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة: الس
علي بن بكر بن  وهو في ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بنسدوس بن شيبان : منها
 .3/235األنساب للسمعاني . ، وإليها ينتسب قتادةوائل

 .49 رقم 49، والمدلسين ألبي زرعة العراقي ص 121ذكر المدلسين للنسائي ص  )2(
 .92 رقم 43طبقات المدلسين البن حجر ص  )3(

  .4/609 للحاكمحيحين المستدرك على الص (4)
  .4/61 للمنذريالترغيب والترهيب  (5)
  .10/453 للهيثميمجمع الزوائد  (6)
  .7/436تحاف الخيرة المهرة للبوصيري إ (7)
  .3178 رقم 3/237  لأللبانيصحيح الترغيب والترهيب (8)
  21416رقم  35/328مسند أحمد في تعليقه على  (9)

  .299صر البن األثير النهاية في غريب الحديث واألث (10)
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  .تدحض: اللفظة األولى
  :رحمه اهللا )1( عبد الرزاقاإلمامقال 
 لَما  :قَاَل )4( عن َأبِيه  ،عن َأبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ        ، ) 3(سطاوعن ابنِ   ، )2( معمر عن

 سـمعتُ  وقَد   ، قُتَل عمار  : دخََل عمرو بن حزمٍ علَى عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ         ،قُتَل عمار بن ياسرٍ   
   وُل اللَّهسر-   لَيع لَّى اللَّهصلَّمسو ةُ: "يقول -هياغَئةُ الْبالْف تَقْتُلُه"، ـعجرا يو فَزِعرمع تَّـى  ، فَقَامح 

 ؟ فَمـاذَا ، قُتَل عمـار : فَقَاَل معاوِيةُ، قُتَل عمار: قَاَل؟ ما شَْأنُك: فَقَاَل لَه معاوِيةُ،دخََل علَى معاوِيةَ 
 : فَقَاَل لَه معاوِيـةُ  ،"تَقْتُلُه الْفَئةُ الْباغيةُ  " :عتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        سم :قَاَل عمرو 

    ِلكوي بتَ فضحدَأو      هابحَأصو يلع ا قَتَلَهِإنَّم قَتَلْنَاه نتَّى   ،)5(نَحح وا بِهاءرِ    ج نيب هَألْقَو   نَـا َأواحم
  .قَاَل بين سيوفنَا

  :الحديث تخريج
، )10(والبيهقي، )9(والحاكم، )8( يعلى أبوو، -)7(ومن طريقه ابن عساكر   -، )6( بن حنبل  أحمدأخرجه  

  .من طريق عبد الرزاق به بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

 شهد الخنـدق  اك الضحأبا يكنى ،عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري صحابي مشهور    -
 فـي  : وقيـل ، مات بعد الخمسين،سلم على نجران وكان عامل النبي صلى اهللا عليه و       ،فما بعدها 

  .)11(خالفة عمر وهو وهم
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  . صحيحإسناده

                                                
  .20427 رقم 11/240مصنف عبد الرزاق  (1)
  .28/304تهذيب الكمال للمزي .  معمر بن راشد(2)
  .15/130 للمزي تهذيب الكمال .عبد اهللا بن طاوس بن كيسان (3)
  .26/202للمزي تهذيب الكمال .  محمد بن عمرو بن حزم(4)
  .عاوية وأصحابهحيث أن الذي قتل عمار م، هذا ليس صحيحاًً (5)
   .17778 رقم 29/316 مسند أحمد (6)
  .43/430  البن عساكرتاريخ دمشق (7)
   .7346  رقم13/273و، 7175  رقم13/94مسند أبي يعلى  (8)
  .2614 رقم 2/155للحاكم المستدرك على الصحيحين  (9)

  .17239رقم  8/189والسنن الكبرى له ، 810 رقم 2/551 دالئل النبوة للبيهقي (10)
  .4/621اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (11)



46 
 

  .)3(والبوصيري، )2(والهيثمي، )1(الحاكم :وصحح إسناده من العلماء
  .)5(حسين سليم أسدو، )4(ؤوطاألرنا: ومن المعاصرين

  ".تدحص: " الثانيةاللفظة
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحق
 وقد تقدم في    ،"ةفَرم ع و ي ي ف هنْ م قَحدا أَ لَ و رحدَأه  يس ف يلب إِ مٍو ي نا م م" : في حديث عرفة   )ـه"(

  .)6("دحر

  ) * (الحديث رقم 
  . )7( سبق تخريجه-

***** *****  
  :  قال ابن األثير رحمه اهللا

ـ م إِ تُدمع، متُعنَا ص  م سْئبِ" :ومنه الحديث حين عرض نفسه على أحياء العرب       ) هـ( ـ حى د لَ يق 
  .)8(" الطرد واإلبعاد: والدحق، طريدهم: أي؛"وهمتُرجَأ فَمٍوقَ

  )25(الحديث رقم 
 : صلى اهللا عليـه وسـلم      حديث النبي فقال في   ، معلقاً) 9(وقد أورده الخطابي  ،  عليه مسنداً  أعثرم  ل
"  فْض نَ عرِأنه كان ي  سه على أح ياء العبِر ف  ي الموتََأ فَ ؛مِاس ى بن ي عام  ر بن صععفَ ،ةص دوا عليه  ر
جمالًي ثُ ،وهبلُقَ و تَ أَ ماه م رٌلج م ن ب شَي قُ نلَ اَلقَ فَ ،ري ْئ بِ :مهس م  نَا ص؛تمع عمتُد  م إلى دـ   ح م ويـق قَ

                                                
  .2614 رقم 2/155للحاكم المستدرك على الصحيحين  (1)
  .7/485 للهيثميمجمع الزوائد  (2)
  .7/297إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (3)
   .17778 رقم 29/316 مسند أحمد في تعليقه على (4)
  .7175  رقم13/94مسند أبي يعلى  (5)
  .299صهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الن (6)
  .24تحت حديث رقم  (7)
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (8)
  .1/459غريب الحديث للخطابي  (9)
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ـ ك فَومح قَلِصَأ و ،)1(كتَّطيد لِ  اعم ،دمحا م  ي :واالُقَ فَ ، واحدة سٍون قَ  ع برم الع كُينَّمرتَ لَ وهمتُرجَأفَ ا لَ
حنَة لَاجا فكي".   

  .)2(ه أبيعن ،سليمان بن رمعتم عن ،الصنعاني األعلى عبد بن محمد يرويه
  .وهذا سند رجاله ثقات

  .فقد جاء في السيرة، عامرٍ بني علَى نَفْسه الرسوِل عرضأما حديث 
  :رحمه اهللا) 3( ابن إسحاقاإلمامقال 

 رِيهي الزثَندح4(و(:           و زع إلَى اللّه ماهعةَ فَدعصعنِ صرِ بامي عنَأتَى ب َأنّه     هِملَـيع ضرعّل وج
   ر فَقَاَل لَه هنَفْس منْهٌل مج:  قَاُل لَهي :  ةُ برحياسٍ  برف شَامٍ   ،نه نةَ    :  قَاَل ابـلَمنِ سب اللّه دبع نب اسرف

   بِيعنِ ربِ بنِ كَعرِ بنِ قُشَيةَبعصعنِ صرِ بامنِ عَأنّ،ةَ ب لَو اَللّهـ   و ريشٍ، ي َأخَذْت هذَا الْفَتَى مـن قُ
  برالْع نَ     لََأكَلْتُ بِه تَ إنَأيقَاَل َأر رِك   ، ثُملَى َأمنَاك ععايب نح  َأظْه خَالَفَـك      ، ثُم ـنلَى مع ك اللّهر ،

فُ نَحورنَا   َأفَتُهد : فَقَاَل لَه  : قَالَ ،"يشَاءالَْأمر إلَى اللّه يضعه حيثُ      " :؟ قَالَ ن لَنَا الَْأمر من بعدك    َأيكُو
 فَلَمـا صـدر     ،علَيـه  نَا لَا حاجةَ لَنَا بَِأمرِك، فََأبوا     ، فَِإذَا َأظْهرك اللّه كَان الَْأمر ِلغَيرِ      ِللْعربِ دونَك 

قَ       ،النّاس مخٍ لَهرٍ إلَى شَيامنُو عتْ بعجكَانَتْ أَ   ر د نالس كَتْهرد          ـمهعم يافـوي َأن رقْـدتّى لَا يح ،
 فَلَما قَدموا علَيه ذَِلك الْعام سَألَهم       ،الْمواسم فَكَانُوا إذَا رجعوا إلَيه حدثُوه بِما يكُون في ذَِلك الْموسمِ          

   هِممسوي مف ا كَانمنَا:  فَقَالُوا ،عاءشٍ   جيقُر نفَتًى م    ثُم ،        نَبِـي َأنّـه معزبِ، يطّلالْم دبي عنب دَأح ،
 ثُـم  ، فَوضع الشّيخُ يديه علَى رْأسـه      : قَالَ ،يدعونَا إلَى َأن نَمنَعه ونَقُوم معه ونَخْرج بِه إلَى بِلَادنَا         

 تَقَولَهـا   واَلّذي نَفْس فُلَانٍ بِيـده مـا  ؟ هْل ِلذُنَاباها من مطْلَبٍ  ؟ من تَلَاف   يا بني عامرٍ هْل لَها     :قَاَل
  .ين رْأيكُم كَان عنْكُم، وِإنّها لَحقّ ، فََأإسماعيلي قَطّ

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ ابن اسحاق

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إلرسال الزهري، إسناده ضعيف

***** *****  
  

                                                
 .1/459غريب الحديث للخطابي .  امض لقصدك:كطيتّاعمد ِل (1)
  .12/5تهذيب الكمال للمزي . طرخان بن سليمان (2)
  .1/424بن هشام ال  النبويةسيرةلا (3)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (4)
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  :  قال ابن األثير رحمه اهللا

 كأن جوانبها قد بعـد  ، واسعها: أي؛"نِطْ البقُحدنْمسيظهر بعدي عليكم رجل  " :وفي حديث علي  "
  .)1("عتسبعضها من بعضها من بعض فات

  )26(الحديث رقم 
  .وأظنه مرفوعاً ألنه من الغيبيات، يجٍ لهلم أعثر على تخر: قالت الباحثة

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دحم"
طء بدفع   النكاح والو  : هو ،"ماً دح ماًدح نعم   : فقال ؟ئل هل يتناكح أهل الجنة فيها     أنه س " : فيه )ـه(

هم  لقيـتُ  :ك والتكرير للتأكيد وهو بمنزلة قول     ، أي يدحمون دحماً   ؛ضمر بفعل م  وانتصابه ،وإزعاج
  .)2(" بعد دحم دحماً: أي؛ رجالًرجالً

  )27(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا)3(  الطبرانياإلمامقال 

حِإ :انَثَدبراهيم بن محمد بن عرق الحمصنَ ثَ،يلَا سيملَان بن سة الخَمنَ ثَ،)4(رياِئبا بنا  ثَ،يةق
فْصوان بن عروم،ع نس ليقَاَل ،امرم بن ع ،نْهع اللَّه يضةَ رامَأبِي ُأم نع  : وُل اللَّهسِئَل رس

  ".دحما دحمانَعم، بذكر ال يمل وشهوة ال تنقطع ": قَاَلفَيتناكح َأهُل الْجنَّة؟ : صلى اهللا عليه وسلم
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الطبراني به بمثله)5( نعيمأبوأخرجه 

  . من طريق هاشم بن زيد عن سليم بن عامر به بمثله)6(انيوأخرجه الطبر
  

                                                
  .299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .300-299صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .2/82  لهمسند الشاميين و،8/160لمعجم الكبير للطبراني ا (3)
بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، هذه : الخبائري (4)

األنساب . النسبة إلى الخبائر، وهو بطن من الكالع، وهو خبائر بن سواد بن عمرو بن الكالع بن شرحبيل
  .2/317للسمعاني 

   .368 رقم 2/203 نعيم األصبهاني صفة الجنة ألبي (5)
  .8/172لمعجم الكبير للطبراني ا (6)
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، )4(والطبراني، )3( الدنيا أبيوابن  ، -)2(ومن طريقه ابن عساكر   -، )1( يعلى الموصلي  أبووأخرجه  
  . أمامة به بنحوهأبيمن طريق خالد بن معدان عن ، -)6(ومن طريقه البيهقي- ،)5(ابن عديو
  
  :اإلسناد رجال اسةدر
بـن  ا : ويقـال ،بن وهـب ا : ويقال، بن عجالن بن الحارث   -بالتصغير– يدصهو  : أمامة أبو   -

     .)7(، أحد الصحابة الكرام أبو أمامة مشهور بكنيته،عمرو بن وهب الباهلي
-          بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي أبو يحد بضم التحتانية وسكون المهملـة وكـسر        م

   .هـ197ت ، الميم
  .(8)كان ثقة في روايته عن الثقات وكان ضعيف الرواية عن غير الثقات: قال ابن سعد

 وقال  : خرآ وزاد في موضع     ،كان صدوقاً، لكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر       : (9)قال ابن المبارك  
ـ  ن:(11)مـرة وقال ، (10)أهل العلم إذا لم يسم الذي يروي عنه وكناه فال يسوى حديثه شيئاً بيننا         عم 

ـ  لوال أنه يكْنيِ األسامي، ويسمي الكنى، كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الو             :بقيةالرجل   اظى، ح
   .القدوسفنظرنا فإذا هو عبد 

  . كان يسمي الكنى ويكنى األساميبقية،أعياني : (12)وقال أيضاً
  إذا اجتمع بقية و إسماعيل ابن عياش، : وسئل عن إسماعيل وبقية إذا اجتمعا في حديث فقال

  

                                                
  .8/237إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  كما في (1)
  .16/295  البن عساكرتاريخ دمشق (2)
  .271 رقم 189 البن أبي الدنيا صصفة الجنة (3)
  .8/96 لمعجم الكبير للطبرانيا (4)
  .3/11عدي الكامل في ضعفاء الرجال البن  (5)
   .357 رقم 1/379البعث والنشور للبيهقي  (6)

 .3/420  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة  )7(
  .7/469الطبقات الكبير البن سعد  )(8
  للمزيتهذيب الكمالو ،80تاريخ أسماء الثقات البن شاهين صو ، 1/162 للعقيلي  الكبيرالضعفاء )(9
  .359 – 1/357 تهذيب التهذيب البن حجرو ، 1/331  للذهبيميزان االعتدالو، 4/196

  .10/346البن عساكر تاريخ دمشق )(10
 وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات وأن جرح الرواة بما الدينِ من اِإلسنَاد َأن 5 باب مقدمةصحيح مسلم ال )(11

   .90لشريعة المكرمة رقم هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذَّب عن ا
  .290– 1/289 تذكرة الحفاظ للذهبي و،126– 7/124تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  انظر )(12
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 وقال البن أخيه لما قـدم       ،)في بغداد ((2) وكان شعبة مبجالً لبقية حين قدم عليه       ،(1)ية أحب إلي  فبق

 وحـدث  ،(3) اجمع األحاديث التي ُأسئل عنها والغرائب وأنفذها هذا الشامي يعني بقيـة  :عليه بقية 
 :خـر آضع   وفي مو  ،(5) أو قال لنمت   ،(4)لو لم أسمع منك هذا لطرت      :شعبة يوماً بحديث فقال له    

 وقال لـه تمـسك بحـديث    ،(6)أهد لي حديث بحير   : استهداه شعبة أحاديث بحير بن سعد فقال له       
   . يا أبا يحمد ما أحسن حديثك ولكن ليس له أركان:(8) وقال له أيضاً،(7)بحير

 هـو  : قال الدارمي،(9)ثقة :فقالمعين حسن الرأي فيه فسئل عن بقية كيف حديثه      بن ىوكان يحي 
إذا حدث عـن الثقـات    :رخآ وقال في موضع ،(10)ثقة ثقة و  :إليك أو محمد بن حربي؟ قال     حب  أ

 أكنـي  افـال، وإذ مثل صفوان ابن عمرو وغيره فهو ثقة، وأما إذا حدث عن أولئك المجهـولين          
أيما أثبت بقية أو إسماعيل بن عيـاش،         :الرجل ولم يسم اسم الرجل، فليس يساوي شيئاً، فقيل له         

 وبقية ومـروان بـن      عياش،علي بن ثابت، وإسماعيل بن      :  وقال مرة  ،(11)ال كالهما صالحان  فق
 بن حبان ثقات في أنفسهم، إال أنهم يحدثون عن الكل، ويأتون بالعجائـب أو كمـا                 دمعاوية، وزي 

بقية ثقة يحدث عمن هو أصغر منه، عنده ألفا حديث عن شـعبة،  : خرآوقال في موضع   ،  (12)قال
 ولكـن لـه   المعروفين،ثقة إذا حدث عن   : وكذلك قال ،  (13)صحاح كان يذاكر شعبة الفقه    أحاديث  

                                                
الكامل في ضعفاء و، 2/435 البن أبي حاتم الجرح والتعديلو ،2/150التاريخ الكبير للبخاري  انظر )(1

البن تاريخ دمشق و، 126–7/124وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، 2/262البن عدي الرجال 
  ميزان االعتدال و،199– 4/196  للمزيتهذيب الكمالو ،1/201المجروحين البن حبان و، 10/347عساكر
  .359– 1/357 تهذيب التهذيب البن حجرو، 1/337للذهبي 

  .2/435 البن أبي حاتم  الجرح والتعديل)(2
  .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(3
  .10/346  عساكرالبن تاريخ دمشق )(4
  .2/435  البن أبي حاتمالجرح والتعديل) (5
  .2/263الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(6
  .2/263الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(7
  .1/339 للذهبي ميزان االعتدالو، 2/263الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(8
  .190قم  ر98 ص- رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )(9

  .1/337  للذهبيميزان االعتدالو، 1/201المجروحين البن حبان  انظر )(10
تاريخ دمشق و ،126– 7/124تاريخ بغداد للخطيب البغدادي و، 2/435 البن أبي حاتم  الجرح والتعديل)(11

  .10/346البن عساكر
  .199-4/196  للمزي تهذيب الكمال)(12
    .2/263الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(13
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خـر إذا   آوقال في موضع     (2)ة عن ثقة فهو حجة    ي بق ىإذا رو : وقال،  (1)مشايخ ال يدرى من هم؟    
  .(3)لم يسم بقية الرجل الذي يروي عنه، وكَنّاه، فاعلم أنه ال يساوي شيئاً

 عن أهل الشام وأما حديثه عن عبيد اهللا بـن عمـر   ىة صالح فيما رو   بقي: نييوقال علي بن المد   
بقية روى عن عبيد اهللا بن عمرو أحاديث        : وقال مرة ،  (4)وأهل الحجاز والعراق فضعفه فيها جداً     

  . (5)منكرة
كان إسماعيل صاحب حديث وكان بقية،      : ؟ فقال وسئل اإلمام أحمد عن إسماعيل بن عياش وبقية       

وقـال  ،  (6) كأنه يشتهي الحديث   :كان بقية أذكاهما أي   :  فقال ،خّم أمره، وذكر بقية   ، وف وكان وكان 
 كتبـه   :فقال،  (8)"إذا كَتبتَ كتاباً فَتربه   " :خر عن حديث  آسئل في موضع    و،  (7)بقية أحب إلي  : مرة

بقية أبو محمد وقال هذا منكر، وما روى بقية عن بحير وصفوان والثقات يكتب، وما روى عـن           
هو ثقة فـي  : وقال مرة، (10)خر، و لكنه يروي المناكيرآوقال في موضع    ،  (9)مجهولين ال يكتب  ال

  .(11)نفسه إال أنه يحدث عن الكل ويأتي بالعجائب
 من الثقات المأمونين رجل صالح، صالح الحـديث، لـم يكـن    :فقالربيعة وسئل عن ضمرة بن   

ال ، ضمرة َأحب إلينا، بقيـة مـا   : بقية ؟ قال    بالشام رجل يشبهه، فقيل له أيما أحب إليك هو أو           
، (13)روى بقية عن عبيد اهللا بن عمر منـاكير        : خرآوقال في موضع    ،  (12)كان يبالي عمن حدث   

                                                
  .199–4/691  للمزيتهذيب الكمالو، 10/346البن عساكر انظر تاريخ دمشق )(1
  .1/333 للذهبي ميزان االعتدالو، 1/102 المجروحين البن حبان : انظر)(2
  092-1/982 تذكرة الحفاظ للذهبي:  انظر)(3
  .2/16 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )(4
   .359 – 1/357 تهذيب التهذيب البن حجرو ،126 – 7/124 داديتاريخ بغداد للخطيب البغ انظر )(5
  .126– 7/124تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )(6
 ميزان االعتدالو ،199–4/196  للمزيتهذيب الكمالو، 2/435  البن أبي حاتم انظر الجرح والتعديل)(7

  .1/331للذهبي 
  .13/33  للمزي تهذيب الكمال)(8
  .2/479جال لإلمام أحمد علل ومعرفة الر ال)(9

  .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(10
  .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(11
  .2/479العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )(12
   .359– 1/357 تهذيب التهذيب البن حجرو، 1/337  للذهبيميزان االعتدال انظر )(13
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توهمت أن بقية ال يحدث المناكير إال عن المجاهيل فإذا هو يحدث المناكير عن المـشاهير       : وقال
  .(1)فعلمت من أين أتي

 أتـي مـن   ": فقـال " فعلمت من أيـن أتـي     "د   قول أحم  ى عل  ابن حجر  ولقد عقب : الت الباحثة ق
 أحاديـث موضـوعة   ى وإنما نظر إل،لم يسبر أبو عبد اهللا شأن بقية : وقال ابن حبان  ،  (2)"التدليس

 وفي دون هـذا مـا يـسقط         ،رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرهم، ولعمري أنه موضوع اإلنكار         
حمص وأكثر همي شأن بقية فتتَبعتُ حديثه وكتبت النسخ         ولقد دخلت   الحديث،  عدالة اإلنسان في    

على الوجه وتتبعت ما لم أجد بِعلُو من رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأموناً، ولكنه كان مدلـساً،                  
 ثم سمع عن أقـوام كـذابين        مستقيمة،وسمع من عبيد اهللا بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة           

 والسرى بن عبـد  عمرو، بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن ضعفاء متروكين عن عبيد اهللا    
 عن أولئك الثقات    ى وأقوام ال يعرفون إال بالكنى فرو      ، المثيمي وأشباههم  ىالحميد وعمر بن موس   

  .الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤالء الضعفاء
فحملوا عن بقيـة عـن       -كذا-مالك عن نافع  :  وقال نافع،قال عبيد اهللا بن عمر عن        :يقولوكان  

عبيد اهللا وبقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلـص الواضـع مـن                 
نه فالتزق ذلك كله    وا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسو     الوسط، وإنما امتحن بقية بتالميذ له كانو      

  .(3)به
الوضـع الـذي نـسب إليـه        ن  إنفسه و في  أن بقية ثقة      ابن حبان  يتضح من كالم  :  الباحثة لتاق

   بهصقوالضعف إنما الت
  .إما من جهة الواضع الذي أسقطه بقية . 1
ا و حتـى يـسو    ، عنه ىوإما من جهة تالميذه الذين أسقطوا الضعيف والواضع الذي رو          . 2

 . جرحه بهذا السببن مهرح ذلك كله بقية، فجصقحديثه فالت

  .  واهللا أعلما أنه ثقة بنفسه وليس ضعيفً:الراجحو
، وذكر قول ابن المبارك الذي تقـدم  - عن الثقات، فهو ثقة ى إذا رو بقية عجب : زرعةال أبو   وق

هذا في الثقات، فأما في المجهولين فيحدث عن        :  قال م، ث وقد أصاب ابن المبارك في ذلك     : ثم قال 
في موضع  وقال   (5)إذا روي بقية عن ثقة فهو حجة      :  وقال أيضاً  ،(4)قوم ال يعرفون وال يضبِطون    

                                                
 التهذيب البن حجر تهذيبو، 1/332للذهبي  ميزان االعتدالو، 1/200 المجروحين البن حبان )(1
1/357–359.  
  .359–1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(2
  .201–1/200 المجروحين البن حبان )(3
  .199–4/196  للمزيتهذيب الكمالو، 10/346البن عساكر انظر تاريخ دمشق )(4
  .290–1/289 1للذهبيتذكرة الحفاظ  )(5
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لبقية عيب إال كثرة روايته عن المجهولين، فأما         ما أحب إلي من إسماعيل بن عياش، و       بقية: خرآ
 عـن  ىثقة فيما رو: وقال العجلي ،(1) من صدق، وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة  ىالصدق فال يؤت  

" نا وأخبرنـا  حـدث " :إذا قال  :ياِئسوقال النَّ  ،(2)بشيء عن المجهولين فليس     ىوما رو المعروفين،  
 وسئل عنه في موضـع     ،(3)دري عمن أخذه  عن فالن فال يؤخذ عنه، ألنه ال ي       :  وإذا قال  ثقة،فهو  

 : وروي أن هارون الرشيد كتب عن بقية وقال لـه          ،(4)إذا قال حدثني وحدثنا فال بأس     : خر فقال آ
ال تأخـذوا عـن   خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، و      :  وقال أبو إسحاق الفزاري    ،(5)إني ألحبك 

    .(6)إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات وال غير الثقات
 صدوق اللهجة إال أنه يأخذ عمن أقبـل وأدبـر فلـيس             :العقيلي وقال   ،(7)ووثقه عثمان بن الوليد   

 وقال أبـو أحمـد   ،(10)وقال مرة ثقة مدلس، (9) وكان الهيثمي في مجمع الزوائد يضعفه     ،(8)بشيء
عـي  ا عن أقوام مثـل األوز ى إذا حدث عن الثقات ال يعرف لكنه ربما رو  ثقة في حديثه  : الحاكم

 الـرحمن، والزبيدي وعبيد اهللا العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بـن عبـد               
ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء ويسقطهم من الوسط ويرويها عن مـن حـدثوه بهـا                 

هـو ثقـة   : وقال يعقوب بن شيبة، (12)ثقة مأمون: ابوري وقال أبو عبد اهللا الحاكم النيس    ،(11)عنهم
 إذا حدث عن المعروفين ويحدث عـن  الحديث،هو ثقة حسن    : خرآ في موضع    ل، وقا (13)صدوق

 أسـمائهم، قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، و عن كناهم إلى     

                                                
  .2/435اتم  البن أبي ح الجرح والتعديل)(1
  .168 رقم 1/250عجلي لل  معرفة الثقات)(2
  للذهبيتذكرة الحفاظو، 199–4/196  للمزيتهذيب الكمالو، 7/126تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  انظر )(3
  .1/337 له ميزان االعتدالو، 1/106والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة له، 290– 1/289
  .7/126طيب البغدادي تاريخ بغداد للخ )(4
  .1/338 له ميزان االعتدالو، 290- 1/289 للذهبيتذكرة الحفاظ  )(5
  .1/337 للذهبي ميزان االعتدال )(6
   .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(7
  .359– 1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(8
  .1/188 للهيثمي مجمع الزوائد )(9

  .1/190 للهيثمي مجمع الزوائد )(10
  .359– 1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(11
  .359– 1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(12
  .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(13
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 ،(2)صدوق ثقة :  وقال أيضاً  ،(1)دثانيحعيد ال  بن س  دصغر منه، وحدث عن سوي    أويحدث عمن هو    
  .(3) و له أحاديث مناكير جداًيعرفون،ويتقى حديثه عن مشيخته الذين ال 

 إال أنه يشتهي الملح والطرائف من الحديث، ويـروي          بحفظ، وبقية يذكر    :سفيانوقال يعقوب بن    
ويسمي المعروف  . السم الضعيف المعروف با   يعن شيوخ فيهم ضعف وكان يشتهي الحديث فيكن       

  .(5)إذا لم يسم الذي يروي عنه وكناه فال يساوي حديثه شيئاً:  وقال أيضاً،(4)بالكنية باسمه
ـ              : اليماني عن بقية فقال    ووسئل أب  ة أبو يحمد فرحمه اهللا وغفر له، ما كان يبالي إذا وجـد خُراف

     .عمن يأخذه
حديثـه  قدم بغداد وحدث بها وفي      : طيب البغدادي  وقال الخ  ،(6)فأما حديثه عن الثقات فال بأس به      

كان بقيـة ال يبـالي إذا       :  وقال الجوزجاني  ،(7)إال أن أكثرها عن المجاهيل وكان صدوقاً      مناكير،  
إذا تفـرد   : آخـر  وقال في موضع     ،(8)وجد خرافة عمن يأخذها فأحاديثه عن الثقات فال بأس به         

كثرة وهمه مع أن مسلماً وجماعة من األئمة قد أخرجوا عنـه اعتبـاراً              بالرواية فغير محتج به ل    
  .(9)واستشهاداً ال إنهم جعلوا تفرده أصالً

 فـإذا  ثقـة،  كل كان يأخذ عن غير       : مسهِر النَسائَّي عن إسماعيل بن عياش وبقية فقال        ووسئل أب 
ـ        بقية ليست أحاديثه  :  وقال أيضاً  ،(10)أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة       ى نَقيـة، فكـن منهـا عل

 عن المجهولين فالعمدة عليهم     ىعن الشامين فهو ثبت وإذا رو     إذا روى   :  وقال ابن عدي   ،(11)تقية
لراوي ا عن غير الشامين فربما وهم عليهم، وربما كان الوهم من          ىوالبالء منهم ال منه، وإذا رو     

                                                
  .199– 4/196  للمزيتهذيب الكمالو، 10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(1
   .10/346 البن عساكرتاريخ دمشق و، 126–7/124 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )(2
  .10/346 البن عساكريخ دمشق  تار)(3
  . 1/338 للذهبي ميزان االعتدالو، 10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(4
  .126– 7/124 للذهبي ميزان االعتدال )(5
  .312رقم  174 أحوال الرجال للجوزجاني ص)(6
  .7/123تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )(7
  .1/332 للذهبي العتدالميزان او، 10/346البن عساكر انظر تاريخ دمشق )(8
  .359–1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(9

  .10/346 البن عساكر تاريخ دمشق )(10
الضعفاء و، 126–7/124 وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،2/435 البن أبي حاتم  الجرح والتعديل)(11

  للمزيتهذيب الكمالو، 10/346 البن عساكرتاريخ دمشق و، 1/146الجوزي والمتروكين البن
  .1/332 للذهبي ميزان االعتدالو، 199–4/196
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ويـروي   بار والصغار عنه، وبقية صاحب حديث ومن عالمة صاحب الحديث أنه يروي عن الك           
  .(1)عنه الكبار من الناس وهذه صفة بقية

 كان يدلس كثيـراً فيمـا يتعلـق     … أبو يحمد الكالعي     محدث الشام اإلمام الحافظ   : وقال الذهبي 
 ويروي عمن   ، ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام يسقطهم بينه وبين ابن جريح ونحو ذلك            باألسماء،

  .(2)حمصياًم كيساً ظريفاً  كان بقية شيخاً واسع العل…دب ودرج 
  .(3)وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات: وقال أيضاً
لـه   مختلف فيه و:  خرآوقال في موضع ، (4)الضعفاء صدوق كثير التدليس عن :حجروقال ابن   

المحـدث  : وذكره في طبقات المدلسين من المرتبة الرابعـة فقـال         ،  (5)موضع معلق في الصالة   
 وصـفه  والمجهولين،ي مسلم حديث واحد وكان كثير التدليس عن الضعفاء  له ف المكثر،المشهور  

  .(6)بذلكاألئمة 
"  من القسم الثالث من أقسام المدلسين عند ذكره ألجناس المدلسين وأقسامهم وهـم             ئيذكره العال و

مكثر في التدليس عن :" خرآوقال في موضع    ،   "(7)من يدلس عن أقوام مجهولين ال يدري من هم        
 وقد قال أبو    ، وقل ما أرسل مما تبين انقطاعه      ،مما سمعه من الضعفاء والمجهولين عنهم     مشايخه  

 :(10) العجمي  ابن وسبط،  (9) وكذا قال العراقي   ،(8)حاتم الرازي لم يسمع بقية من ابن عجالن شيئا        
وهـو أفحـش   : وزاد العراقـي " مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء ويعاني تدليس التسوية       "

  .(11)لتدليسأنواع ا
 ابن عدي عن بركـة بـن        ىورو، .(13)ي فيه اختالف  جوقال السا ،  (12)اختلفوا فيه : وقال الخليلي 

أسـه مـن    فـأخرج ر ال، ال:  فسمع الناس يقولـون    غرفة، كنا عند بقية في      :يقولمحمد الحلبي   
                                                

  .2/276الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(1
  .290–1/289للذهبي تذكرة الحفاظ  )(2
  .1/106 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )(3
   .174تقريب التهذيب البن حجر ص )(4
  .1/456  فتح الباري البن حجر)(5
   .117 رقم 121طبقات المدلسين البن حجر ص )(6
   .99صجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي  )(7
  .99صيل في أحكام المراسيل للعالئي صجامع التح )(8
  .4 رقم 37 ص العراقيالمدلسين ألبي زرعة )(9

  .5 رقم 16التبيين ألسماء لمدلسين للسبط ابن العجمي ص )(10
  4  رقم 37صالعراقي المدلسين ألبي زرعة  )(11
   .359–1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(12
  .359–1/357 تهذيب التهذيب البن حجر )(13
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 اسـكت، : الأنت إمام يقتدى بك، ق   !  فقلنا يا أبا محمد سبحان اهللا      ،  ال، ال : الروزنة، وجعل يصيح  
  .(1)هذه سنة بلدنا

البالء في هذه البلد قـديم، لكـن بركـة لـيس     : عقب الذهبي هذه الرواية فقال   تلقد  :  الباحثة لتاق
  . للطعن في بقيةاًولذلك فال يحتج بها وال تكون سبب، (2)بثقة

ـ          :القطانوقال أبو الحسن ابن      ذا إن صـح مفـسد       بقية يدلس عن الضعفاء ويـستبيح ذلـك وه
  .(3)لعدالته

 يفعلـه،  نعم واهللا صح هذا عنه، أنه        :قلت:" الذهبي قول ابن القطان فقال    تعقب   لقد :قالت الباحثة 
فعله، وهذه بلية مـنهم، ولكـنهم فعلـوا ذلـك      وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار    

 تعمد الكذب هذا َأمثـل      ه إن بالتدليس،باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره          
  .(4)"ما يعتذر به عنهم
واسمعوا منه ما كـان فـي ثـواب         سنَّة،  ال تسمعوا من بقية ما كان في         :عيينةوقال سفيان بن    

 بـن   إسـماعيل  إلـى مـن      أحبيكتب حديث بقية وال يحتج به وهو        : ، وقال أبو حاتم   (5)وغيره
ما لكم؟  :  سفيان بن عيينة فقال    ىثروا عل تكا:  الخطيب عن أحمد بن يوسف قال      ىورو، (6)عياش

أخبرنـا بقيـة بـن      :  فقال ،سن ح وسئل مرة عن حديث   ،  (7)فلست ببقية بن الوليد وال أبي العجب      
 هـو  : فقـال ، عن أحاديثه في الملَح:خرآوسئل في موضع ،  (8)الوليد، اخبرنا  أبو العجب أخبرنا     

  . (9)أبو العجب
هذا الذي أنكـره   " : إنكار سفيان وغيره من حديث بقية فقال       ىعلقد عقب ابن حبان     :  الباحثة لتاق

 أولئك الضعفاء والكذابون والمجاهيل الذين ال يعرفون،        ىسفيان وغيره من حديث بقية هو ما رو       
 بن معين أطلق عليه شبها بما وصفنا من حاله، فال يحل أن يحتج به إذا انفرد بشيء، وقد                 ىويحي
  :قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم       :  قال ،اء عن ابن عباس    بقية عن ابن جريح عن عط      ىرو

                                                
  .1/332 للذهبي ميزان االعتدالو، 2/260الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(1
  .1/337 للذهبي ميزان االعتدال )(2
  .4/168 القطان  البنفي كتاب األحكامالواقعين بيان الوهم واإليهام  )(3
  .1/339 للذهبي ميزان االعتدال )(4
  .199– 4/196  للمزيتهذيب الكمالو، 2/435  البن أبي حاتم الجرح والتعديل)(5
  .2/435 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )(6
  . 126– 7/124تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )(7
  .1/201  المجروحين البن حبان)(8
  .1/332 له ميزان االعتدالو، 290–1/289للذهبي تذكرة الحفاظ و، 10/346 عساكرالبن  تاريخ دمشق )(9
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سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق ثنـا         ثناه ،(1) من الوباء  ي حاجبيه بالمشط عوف   ىمن أدمن عل  "
هشام بن خالد األزرق ثنا بقية عن ابن جريح في نسخة كتبناها بهذا اإلسناد كلهـا موضـوعة،                  

  ،(2)"ضعيف عن ابن جريح فدلس عليه فالتزق كل ذلك بـه          يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان        
  .(3)ال أحتج ببقية: وقال ابن خزيمة

 عـن المجهـولين   ىعن الشامين فهو ثبت وإذا روإذا روى    هو كما قال ابن عدي       : الباحثة لتاق
 عن غير الشامين فربما وهم عليهم، وربمـا كـان      ىفالعمدة عليهم والبالء منهم ال منه، وإذا رو       

لراوي عنه، وبقية صاحب حديث ومن عالمة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبـار              ام من   الوه
    .ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صفة بقية والصغار

  .بالتحديثوتدليسه في هذا الحديث ال يضر ألنه صرح 
  .عدا سليمان بن سلمة الخبائري فهو متروك الحديث،  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
 أبـو وهو متروك الحـديث كمـا قـال    ،  الخبائريألن فيه سليمان بن سلمة،  ضعيف جداً  إسناده
  .بشيءليس  :)5(وقال النسائي، )4(حاتم

  . هاشم بن زيد ضعيف الحديثأما بالنسبة لمتابعة الطبراني ففيها
قـال  و،  وليس بالقوي  ،تفرد به خالد بن يزيد    : )6(فقد قال البيهقي  ،  يعلى والبيهقي  يأبوأما متابعة   
  .رواه أبو يعلَى الموصلي بسند ضعيف ، لجهالة خالد بن أبي مالك: )7(البوصيري

 القاسم بن مالك عن حـصين       طريق من   )8(وله شاهد ضعيف من حديث ميمونة أخرجه الخطابي       
 أنه سئل هل    ،الرحمن يحدث عن ميمونة موالة النبي       يكنى أبا عبد    سمعت شيخاً  : قال ،بن شريك ا

  ." دحماًنعم دحماً" : قال؟يتناكح أهل الجنة
  
  

                                                
  .3/581  الفردوس بمأثور الخطاب ألبي شجاع الهمذاني)(1
  .1/201ن البن حبان  المجروحي)(2
  .1/332 للذهبي ميزان االعتدالو، 10/346البن عساكرانظر تاريخ دمشق  )(3

  .4/122  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (4)
  .186ائي صللنسالضعفاء والمتروكين  (5)
  .357 رقم 1/379البعث والنشور للبيهقي  (6)
  .8/237إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (7)
  .2/345غريب الحديث للخطابي  (8)
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عمـرو بـن     يقرِمن طَ  )2( نعيم أبوو، )1( هريرة أخرجه ابن حبان    أبيوله شاهد حسن من حديث      
  الحارث عن داجِر،ع 3(يرةجِن ابن ح( ،عبي هريرة َأن،ع ن رسول اهللا صلَلى اهللا عـ سلم َأيه و ه نّ

قطَنََأ:  له َلي أ في نَ: "اَل قَ ،؟ةنّ الجمع، الذّ وفْ نَيي بِسيده دماًحد ا قَذَِإ فَماًحامنْ عها رـ ج تْعطَ م ةًهـر 
  .)4(كما قال ابن حجر، صدوق  سمعانبنج اردن فيه أل، إسناده حسن، "راكْبِ

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحمس"
  .)5("ظلمة شديد الظلمة م: أي؛"سةمحاء دظلم في ليلة" : في حديث حمزة بن عمرو)س(

  )28(الحديث رقم 
  : في تاريخهرحمه اهللا) 6( البخارياإلمامقال 

  ،يملَسة اَألزممد بن حح عن م،دير بن زيث كَن ع،ةزميان بن حفْ س:رنابخَْأ ،اجج بن ححمدَأ اَلقَ
عنّكُ: اَلقَ ،يهبِ أَ ن ا مبِ النّ عي لَ ص  لَى اهللا عي ه ولّس م في فَتَ فَ ،رٍفَ سا  نَقْرفلَ ي ـ ي ـ لْة ظَ لَ م اء دـ ح سةم، 
  ".رينتُي لَعابِصَأ نِإم وهنْ مكلَا هم و،مهرهها ظَيلَوا ععمى جتّ ح،يعابِصَأت اءضَأفَ

  الحديث تخريج
  .بمثله من طريق البخاري به )8(ابن عساكر و،)7(أخرجه البيهقي

  ، )13(والخطابي، )12( نعيمأبوو، )11(وابن قانع، )10(والطبراني، )9(أبو زرعة الرازيوأخرجه 
  

                                                
  .16/415ابن حبان صحيح  (1)
  .393 رقم 3/224صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  (2)
  .17/54للمزي تهذيب الكمال  (3)
  .310البن حجر صتقريب التهذيب  (4)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .3/46كبير للبخاري التاريخ ال (6)
  .2323 رقم 6/79 دالئل النبوة للبيهقي (7)
  .15/227  البن عساكرتاريخ دمشق (8)
  .6/310 البن كثيرة  والنهايالبدايةنقالً عن ، عة الرازير ألبي زدالئل النبوة (9)

  .2992 رقم 3/159لمعجم الكبير للطبراني ا (10)
  .1/167بن قانع المعجم الصحابة  (11)
  .1841 رقم 2/684 لهمعرفة الصحابة ، 117صدالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني  (12)
  .1/378غريب الحديث للخطابي  (13)
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  .نحوه من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد به ب)2(ابن عساكر و،)1(والبيهقي
  

  :اإلسناد رجال دراسة
صحابي جليـل    حمزة بن عمرو بن عويمر األسلمي أبو صالح أو أبو محمد المدني              وهو: أبيه -

  .)3(مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون وقيل ثمانون
  .محمد بن حمزة بن عمرو األسلمي المدني من الثالثة -

  . في كتاب الثقات)4(بن حباناذكره 
 لـم  : وقـال ،ذلك عليه القطـب الحلبـي  وعاب  ، )6(ضعفه ابن حزم  و، مقبول: )5(وقال ابن حجر  
  .ه حالولَا يعرف مع ذَِلك لَ :)7(وقال ابن القطان ،يضعفه قبله أحد

  .فقد روى عنه جمع، صدوق حسن الحديث: )8(وقال شعيب وبشار
  .كما قال ابن حجر مقبولهو : قالت الباحثة

ه بفتح الفاء وتشديد النون من السابعة مات في         نّكثير بن زيد األسلمي أبو محمد المدني بن مافَ         -
   .آخر خالفة المنصور

، ليس به بـأس   : )11(في موضع آخر   و ،صالح: )10(في موضع آخر  قال  و، )9(عينيحيى بن م   وثقه
  .في كتاب الثقات )13(بن حباناوذكره ، )12()هـ242ت  (محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصليو
  .ال بأس به: )15(وابن عدي، )14( بن حنبلأحمدقال و

                                                
  .2324 رقم 6/79 دالئل النبوة للبيهقي  (1)
  .15/227  البن عساكرمشقتاريخ د  (2)
  .2/71سد الغابة البن األثير  أ(3)
  .5/357الثقات البن حبان   (4)
  .838البن حجر صتقريب التهذيب   (5)
  .9/111 تهذيب التهذيب البن حجر  (6)
  .3/437 البن القطان في كتاب األحكامالواقعين بيان الوهم واإليهام   (7)
  .3/232 طاد، وشعيب األرناؤوتحرير تقريب التهذيب لبشار عو  (8)
  .6/67الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   (9)

  .24/115  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .6/67الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (11)
  .24/115  للمزيتهذيب الكمال (12)
  .7/354الثقات البن حبان  (13)
  .2406 رقم 2/317العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (14)
  .6/68الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (15)
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  .يخطئ  صدوق:)2(وابن حجر ،لينفيه  صدوق: )1(قال أبو زرعةو
  . يكتب حديثه: حاتمأبو وزاد صالح ليس بالقوى،: )4(أبو حاتمو، )3( بن المدينيوقال علي

  . أن فيه ضعفاًإال، وِإن كَان صدوقًاوكثير : )5(ل ابن القطانوقا
  . القويليس بذاك: )8 (وفي رواية عن ابن معين، ضعيف: )7(والنسائي، )6(وقال يحيى بن معين

وقال يعقوب بن شيبة ليس     ، بن زيد عندهم ممن ال يحتج بنقله      وكثير  : )9(وقال أبو جعفر الطبري   
  .)10(بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو

  .  يخطئهو صدوق: قالت الباحثة
  .بن سفيان بن فروة األسلمي أبو طلحة المدني من الثامنة سفيان بن حمزة -

  . في كتاب الثقات)11(بن حباناذكره 
   . صالح الحديث:)14(وقال أبو حاتم ، صدوق:)13(وابن حجر، )12(قال أبو زرعةو

  .هو صدوق: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  :ألن فيه، ضعيف إسناده

  .ولم يتابع،  مقبولمحمد بن حمزة
  .ولم يتابع،  يخطئصدوقوكثير بن زيد 

                                                
  .7/151 البن أبي حاتم الجرح والتعديل  (1)
  .808البن حجر صتقريب التهذيب  (2)
  .97 رقم 95الت ابن أبي شيبة البن المديني صسؤا  (3)
  .7/151 البن أبي حاتم الجرح والتعديل  (4)
  .5/211  البن القطانامفي كتاب األحكالواقعين بيان الوهم واإليهام  انظر (5)
  .1/70 -  رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين   (6)
  .505 رقم 229صالضعفاء والمتروكين للنسائي  (7)
  .7/151 البن أبي حاتم الجرح والتعديل  (8)
  .8/371 تهذيب التهذيب البن حجر  (9)

  .24/115  للمزيتهذيب الكمال  (10)
  .8/288الثقات البن حبان  (11)
  .4/230  البن أبي حاتم والتعديلالجرح (12)
  .393البن حجر صتقريب التهذيب  (13)
  .4/230  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (14)
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  .رواه الطبراني ورجاله ثقات وفي كثير بن زيد خالف: )1(قال الهيثمي
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ـ "(   ؛"دحمـساني " : وفي رواية  ،"سانحمرجل د بايع الناس وفيهم    أنه كان ي  " :ومنه الحديث ) س ه
  .)2( وقد تقدم، أسود سمين:أي

  )29(الحديث رقم 
  :لفظتان فيه
  ".سانحمرجل دبايع الناس وفيهم أنه كان ي": ىاألول للفظةا

  ).18 ( رقمجه في حديثيسبق تخر
  ".دحمساني: " الثانيةاللفظة

  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحن
ـ عنَ ومسح ظهره بِدحناءر وفي رواية عن ابن عباس خلق اهللا آدم من       يبث ابن ج  يس في حد   ان م

الس3( بالجيم وقد تقدمى اسم أرض ويرو: دحناء"ابح(.  

  )30(الحديث رقم 
  : فيه روايتان
  .دحناء: اللفظة األولى

  :رحمه اهللا) 4( ابن سعداإلمامقال 
ـ ي األَ بِني بن أَ  عور ي صنْ م :رنابخْ أَ ،طياسليمان الو عيد بن س   س :رنابخَْأ ـ  ،ودس ع ن ـ  ع اء بـن   طَ

باِئالس، ع ن س ع  يد بن جبري، ع ا ن بن عدم بِ  اهللا آ  قَلَخَ :اَل قَ ،اسبدفَ ،ناءح مسفـأخرج  ،  ظهره ح

                                                
  .9/684 للهيثميمجمع الزوائد  (1)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .1/29ير البن سعد الطبقات الكب (4)
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 شَـهِدنَا َأن    " : يقول اهللا  : قال ، بلى : قالوا ، ألست بربكم  : قال ،كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة      
ينلذَا غَافه نِإنَّا كُنَّا ع ةاميالق مواَل قَ،)1("تَقُولُوا يفَ:عيد س يأخذ يومئذون أن الميثاقَر ."  

  حديثال تخريج
 عن عطاء بـن الـسائب بـه    ، من طريق عمران بن عيينة   )3( حاتم أبيابن  و، )2( الطبري أخرجه
  .بنحوه

  . في تفسيره أن ابن المنذر أخرجه عن ابن عباس)4(وأورد السيوطي
  :اإلسناد رجال دراسة

 أحد األعالم الصالحين المشهورين الثقات، إال أنه اختلط، فحديثـه القـديم           :  عطاء بن السائب   -
، وزائدة، وحماد بن زيـد، وأيـوب عنـه    سفيان الثوري، وشعبة، وزهير: ثلالذي رواه الكبار م  

  .)5(صحيح، ومن عداهم من الصغار يتوقف فيه
   . اسم أبيه حازم من الثامنة: يقال،الليثي الكوفي األسود أبي منصور بن -

    .الثقات في كتاب )8(وذكره ابن حبان، ليس به بأس: )7(وفي رواية، )6(وثقه يحيى بن معين
  . ليس به بأس:)10(قال النسائيو، يكتب حديثه: )9( حاتمأبووقال 

  .صدوق رمي بالتشيع :)12(وابن حجر، )11(وقال الذهبي
  . صدوقهو: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم
 ولـم   األسـود  أبيبن  وروى عنه منصور    ، ألن فيه عطاء بن السائب قد اختلط      ،  ضعيف إسناده
  .يتميز

                                                
  .172 آية األعرافسورة   (1)
  .15342 رقم 13/224 تفسير الطبري (2)
  .5/1454تفسير ابن أبي حاتم  (3)
  .3/598تفسير السيوطي  (4)
  .442ص  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح انظر (5)
  .3/272 -  رواية الدوري–تاريخ ابن معين  (6)
  .228 رقم 330 صيحيى بن معينلجنيد سؤاالت ابن ال (7)
  .7/475الثقات البن حبان  (8)
  .8/170 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (9)

  .28/519  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .2/677له المغني في الضعفاء و، 2/296 للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (11)
  .972البن حجر صتقريب التهذيب  (12)
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  .وهذا الحديث وإن كان موقوفًا، فأظن أن له حكم الرفع ألنه ال مجال للرأي فيه
  ".دجناء: " الثانيةاللفظة

  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دحا"
  .)1("ىى وألق رم: أي؛"بالبطحاءفدحا السيل فيه " :ومنه حديث ابن عمر

  
  )31(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( البخارياإلمامقال 
، )3( عن نَـافعٍ   ، حدثَنَا موسى بن عقْبةَ    : قَالَ ، حدثَنَا َأنَس بن عياضٍ    : قَالَ ،حدثَنَا ِإبراهيم بن الْمنْذرِ   

     هرَأخْب رمع نب اللَّه دبع َأن:  سر َأن              ـينح فَـةلَيي الْحنْزُِل بِذي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّه
رتَمعي،  ةرمتَ ستَح جح ينح هتجي حفو  ،فَةلَيي الْحي بِذالَّذ جِدسعِ الْمضوي مف ،  ـعجِإذَا ر كَانو 

 فَِإذَا ظَهر مـن بطْـنِ       ، هبطَ من بطْنِ واد    ، َأو عمرة  ، َأو حج  ،-يقكَان في تلْك الطَّرِ   -من غَزوٍ   
ادو،       ةيقي الشَّراديرِ الْولَى شَفي عالَّت اءطْحَأنَاخَ بِالْب ،  ثَم سرفَع ،  بِحصتَّى ي؛ ح     جِدـسالْم نْدع سلَي 

 ةارجي بِحلَ  ،الَّذلَا عو     جِدسا الْمهلَيي عالَّت ةى الَْأكَم،       هنْدع اللَّه دبلِّي عصي يجخَل ثَم كَان ،    ـهطْني بف 
لِّي         ،كُثُبصي ثَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر كَان ،    اءطْحبِالْب يهُل فيا السحفَد،    ذَِلك فَنتَّى دح 

  .مكَان الَّذي كَان عبد اللَّه يصلِّي فيهالْ
  

  الحديث تخريج
  . مسلماإلمام البخاري دون اإلمامانفرد بهذه األلفاظ 

  :اإلسناد رجال دراسة
ـ                 إبراهيم بن المنذر بن    -  ي عبد اهللا بن المنذر بن المغيرة بن عبد اهللا بن خالد بن حـزام القرش

  .هـ236ي، ت المدن ، أبو إسحاق يامز الحياألسد

                                                
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
     المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي89صحيح البخاري ك الصالة باب  (2)

  .484صلى اهللا عليه وسلم رقم 
  .29/299للمزي تهذيب الكمال .  نافع مولى ابن عمر(3)
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  .)4(، وذكره ابن حبان في الثقات)3(، والدارقطني)2( وكتب عنه ، وابن وضاح)1(وثقه ابن معين
  .ليس به بأس: )5(وقال النسائي

  .صدوق: )9(، وابن حجر)8(، والذهبي)7(، وصالح جزرة)6(وقال أبو حاتم الرازي
ؤاد المعتزلي، صـاحب القـول بخلـق       من أجل دخوله على ابن أبي د       )10(وتكلّم فيه اإلمام أحمد   

  .)11(القرآن
أما المناكير فقّل مـا توجـد     " :)13(عنده مناكير، وتعقبه الخطيب البغدادي بقوله     : )12(قال الساجي و
مع هذا فإن يحيى بن     ليس بمشهور عند المحدثين، و    من  يثه إال أن تكون عن المجهولين، و       حد يف

  ".ه معين و غيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقون

                                                
 .6/181تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )1(
 .1/167تهذيب التهذيب البن حجر  )2(
  .4 رقم 87سؤاالت السلمي للدارقطني ص )3(
  .8/73الثقات البن حبان  )4(
 .2/209تهذيب الكمال للمزي   )5(
 .2/139الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )6(
  .2/209تهذيب الكمال للمزي  )7(
  .1/225 للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  )8(
 . 49 تقريب التهذيب البن حجر ص)9(
ذمه أحمد لكونه " :، وفيه40 رقم 57 وانظر بحر الدم البن عبد الهادي ص،1/388 البن حجر فتح الباري )10(

 ".خُلّط في القرآن
ث كلِّ من ابتُلي هذا القول من اإلمام أحمد بن حنبل بناء على مذهبه القائم على ذم وتَرك حدي: ة الباحثتقال )11(

كان أحمد بن حنبل ال " :- 6/271 كما في تاريخ بغداد –بمسألة القول في خلْق القرآن، قال أبو زرعة الرازي 
 وهو إسماعيل بن إبراهيم - ، وال أبي معمر- وهو عبد الملك بن عبد العزيز-يرى الكتابة عن أبي نصر التمار

، وكان اإلمام أحمد قد روى عن "عين، وال أحد ممن امتُحن فأجاب وال يحيى بن م- ييعطبن معمر الذهلي القَ
 إثْر حديث رواه اإلمام أحمد في –علي بن المديني، لكنه لم يحدث عنه بعد المحنة، قال عبد اهللا بن اإلمام أحمد 

شيخ اإلسالم ابن ، وقد بين "وحدثناه أبي عن علي قبل أن يمتحن بالقرآن:" - من طريق ابن المديني6/29المسند 
ن نهي اإلمام أحمد عن الرواية عن  أ-238ل تيمية ص ة في أصول الفقه آلد كما في المسو–تيمية رحمه اهللا 

الذين أجابوا في محنة خلق القرآن كان من باب الهجران، وليس من باب عدم االحتجاج برواياتهم، وال باب 
منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث : تجاج بهم، وانظر كتاباإلنكار لحديثهم، فقد أجمع المسلمون على االح

  .257-1/256للدكتور بشير علي عمر 
 .2/209تهذيب الكمال للمزي  )12(
 .6/181تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )13(
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 الحافظ  ، وهو من شيوخ البخاري الذين روى عنهم وخبر حديثهم، لذلك قال           ثقةهو  : ة الباحث تقال
  ".اعتمده البخاري، وانتقى من حديثه" :)1(ابن حجر

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دحية بن خليفـة     : هو ،"ية الكلبي حد يأتيه في صورة     -عليه السالم -كان جبريل   " :وفي الحديث "
نـد   رئـيس الج   :حية والد ، بكسر الدال وفتحها   ىرو وي ، حسن الصورة   كان جميالً  ،أحد الصحابة 

وكأنه من دحاه يدحوه    ،مهمومقد :   وقلب الـواو    ،والتمهيد ألن الرئيس له البسط      ؛ه إذا بسطه ومهد 
فيه ياء نظير قلبها في صب2("عي فيه الكسر وأنكر األصم،يةتْية وف(.  

  )32(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3( ابن سعداإلمامقال 
 عـنِ ابـنِ     ،عن يحيى بنِ يعمـر     ، عن ِإسحاقَ بنِ سويد    ، حماد بن سلَمةَ   : حدثَنَا ،)4( عفَّان :حدثَنَا
رمع،  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نكَ: " عجِان باِئرُليْأ يبِي النّتـ ي لَ صـ لَى اهللا ع يـ ه و ـ لَس م في 
صورةد حي5(يبِلْ الكَة(."  

  الحديث تخريج
  ، )6 (أحمدأخرجه 

 ،عـن عفـان  ،)والحسن بن محمد، أحمد( من طريق الحسن بن محمد كالهما   )7(النسائيأخرجه  و
  .عن حماد بن سلمة به بمثله

من طريق حجاج عن حماد بـن سـلمة عـن           )8()هـ294ت(المروزِي وأخرجه محمد بن نصر   
  .إسحاق بن سويد به بمثله

                                                
 .1/388فتح الباري البن حجر  )1(

  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .4/250كبير البن سعد الطبقات ال (3)
  .20/161 للمزي تهذيب الكمال. عفان بن مسلم (4)
(5) دحولم يشهد بـدراً    ، أحد : وقيل ،مشهور أول مشاهده الخندق    ة بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي        ي  

ت فـي  نزل المزة وما،  وكان جبرائيل عليه السالم ينزل على صورته،وكان يضرب به المثل في حسن الصورة   
  .2/385ر اإلصابة في تمييز الصحابة البن حج. خالفة معاوية

  .5857رقم  10/102و، 5856رقم  10/101 مسند أحمد (6)
   .38رقم  39صجزء فيه مجلسان للنسائي  (7)
  .1/381 المروزِيلمحمد بن نصر تعظيم قدر الصالة  (8)
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  . صحيحإسناده

  .)1(ابن حجر: وصحح إسناده من العلماء
  .)2 (ؤوطاألرنا: ومن المعاصرين

  
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ـ عون َأب سةيح دّل كعة ميحلف د َأون  عب س مٍو ي ور كلّ معت الم يل الب خُد ي :يثده الح نْمو) هـ"( ف لْ
  .)3("ملك

  
  )33(الحديث رقم 

في مقْطُوعِ الَْأحاديث َأن النّبِـي      ": )4(السهيليسوى ما قاله    ، لم أعثر على تخريجٍ له    :  الباحثة قالت
 رَأى الْبيتَ الْمعمور يدخُلُه كُّل يومٍ سبعون َألْفَ دحية تَحتَ يـد كُـّل               -لّه علَيه وسلّم     صلّى ال  -

 سنْجرٍ في تَفْسيرِه مسنَدا إلَى عبد اللّـه بـنِ   بنمحمد كَره الْقُتَبِي، ورواه   دحية سبعون َألْفَ ملَك ذَ    
ذَكَر َأن حماد بن سلَمةَ قَاَل ِلَأبِي التّياحِ حين حدثَـه   و، )يزيد بن حميد   (هذَيِل رواه عنْه َأبو التّياحِ    الْ

ِئيسةُ ؟ قَاَل الريحا الدم يثدذَا الْحبِه".  
ـ ، )5( أخرج البخاري  حيث، في الصحيحين ، وهو الملَك ، وقد وردت معنى الدحية     مـن   )6(سلموم

قَاَل النَّبِي صلَّى   : قَاَل، عن ماِلك بنِ صعصعةَ رضي اللَّه عنْهما      ، َأنَس بن ماِلك  ، طريق قتادة عن  

                                                
  .2/385اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (1)
  .5857م رق 10/102 مسند أحمدليقه على في تع (2)
  .300ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (3)
  .3/436  لهفنُاُألالروض  (4)
  . 3207 ذكر المالئكة رقم 6صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  (5)

 وفرض الصلوات  اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات74صحيح مسلم ك اإليمان باب  )6(
 .162رقم 
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لرجلَينِ فَُأتيتُ بِطَست   اللَّه علَيه وسلَّم بينَا َأنَا عنْد الْبيت بين النَّاِئمِ والْيقْظَانِ وذَكَر يعني رجلًا بين ا              
  :وفيه" من ذَهبٍ ملَئ حكْمةً وِإيمانًا

فََأتَيتُ علَى ِإبراهيم فَسلَّمتُ علَيه فَقَاَل مرحبا بِك من ابنٍ ونَبِي فَرفع ِلي الْبيتُ الْمعمور فَـسَألْتُ                 "
 ِإذَا خَرجوا لَم يعودوا ِإلَيـه       الْمعمور يصلِّي فيه كُلَّ يومٍ سبعون َألْفَ ملَك       هذَا الْبيتُ   جِبرِيَل فَقَاَل   
هِملَيا عم رآخ." 

 
***** *****  
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  المبحث الثالث
  اءـدال مع الخـال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دخخ"
 :- بضم الـدال وفتحهـا     - الدخ ،"خّهو الد  : قال ؛ لك خبيئاً  أتُ خب :ادأنه قال البن صي   " : فيه )س(

   : قال.الدخان
اخّعند رواق البيت يغشى الد  

وقيل ،")1( مبين انٍخيوم تأتي السماء بد   " :ر في الحديث أنه أراد بذلك     وفس :  ال يقتله عيسى    إن الدج
ألن ابن صياد كان يظن أنه       ، بقتله  فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً     ؛خان بجبل الد  -عليه السالم -

  .)2("الدجال

  )34(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 3( البخارياإلمامقال 
 ، َأخْبرني ساِلم بن عبـد اهللاِ      :قَاَل، )6(عنِ الزهرِي  ،عن يونُس ،)5(َأخْبرنَا عبد اهللاِ  ، )4( عبدان :حدثَنَا

   رمع ناب اُهللا  -َأن يضارمنْهع-هرـي    : َأخْبف ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي عانْطَلَقَ م رمع َأن 
   ادينِ صَل اببق طهُأطُمِ       ،ر نْدانِ عيبالص عم بلْعي وهدجتَّى و7( ح(  َغَالَةي منب)8(،      ـناب بقَـار قَدو 

 لُمالْح اديص، فَلَم          هدبِي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي برتَّى ضح رشْعي ،  ادـينِ صقَاَل ِلاب ثُم : "  دتَـشْه
ـ      ، َأشْهد َأنَّك رسوُل الُْأميين    : فَقَالَ ، فَنَظَر ِإلَيه ابن صياد    ،"؟َأنِّي رسوُل اهللاِ   ي  فَقَاَل ابن صـياد ِللنَّبِ

   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :دوُل َأنِّي َأتَشْهس؟اِهللا ر هفَضقَاَل ،فَرنْتُ" :وبِاِهللا آم هلسبِرفَقَاَل ،"و ـاذَا " :لَهم 
 علَيـك  خُلِّـطَ " :وسـلَّم  علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي فَقَاَل ،وكَاذب صادقٌ يـِيْأتين :صياد ابن قَاَل "؟تَرى

                                                
  .10 آية سورة الدخان (1)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي 23صحيح البخاري ك الجنائز باب  (3)

  .1354اإلسالم؟ رقم 
  .15/277للمزيتهذيب الكمال .  عبد اهللا بن عثمان(4)
  .16/9 للمزيتهذيب الكمال. عبد اهللا بن المبارك (5)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (6)
  .41ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . بناء مرتفع وجمعه آطامبالضم :طماُأل (7)
 كل ما كان من المدينة عن يمينك إذا  بن بكارقال الزبيرنصار بالمدينة بنو مغالة بالغين معجمة من قرى األ (8)

  .1/501  للحمويمعجم البلدان، وقفت آخر البالد مستقبل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو بنو مغالة
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رالَْأم"، قَاَل ثُم لَه لَّى النَّبِياُهللا ص هلَيع لَّمسِإنِّي" :و ْأتُ قَدخَب فَقَاَل ،"خَبِيًأ لَك  ـناب  ادـيص:  ـوه 
 !اِهللا رسـولَ  يـا  عنـي د :-عنْـه  اُهللا رضي - عمر فَقَاَل ،"قَدرك تَعدو فَلَن ،اخْسْأ" :فَقَاَل ،الدخُّ

رِبَأض نُقَهفَقَاَل ،ع لَّى النَّبِياُهللا ص هلَيع لَّمسو: "ِإن كُنْهي لَّطَ فَلَنتُس هلَيع، ِإنو لَم كُنْهفَلَا ي رخَي لَك 
  ".قَتْله في

  الحديث تخريج
  .يد عن الزهري به بنحوه من طريق عبد اهللا بن وهب عن يونس بن يز)1(أخرجه مسلم

  ، من طريق معمر بن راشد)3(ومسلم، )2(وأخرجه البخاري
  ،)6(وإسحاق بن يحيى، )5( حمزةأبيوشعيب بن ،  من طريق عقيل بن خالد)4(البخاريأخرجه و
وإسـحاق  ، وعقيل بن خالد، معمر بن راشد(  كلهم ،من طريق صالح بن كيسان) 7(مسلمأخرجه  و

  .عن الزهري به بنحوه) انوصالح بن كيس، بن يحيى
  .عن ابن عمر به بنحوه من طريق شقيق بن سلمة )8(وأخرجه مسلم

  :اإلسناد رجال دراسة
-       ليهـ، ثقةٌ، وتكلّموا في روايته      159 أبو يزيد القرشي ت      )9( يونُس بن يزيد بن أبي النجاد اَألي 

  .عن الزهري
 عـن  ءييج كان: وقال يونس، على -م أحمد  أي اإلما  -اهللا عبد أبو أنكر: )10(األثرم بكر أبو قال

 وكـان  ،ثالحـدي  يعـرف  يكن لم: وقال يونس، أمر وضعف سعيد حديث من ليس بأشياء سعيد
 فيـشتبه  ،يالزهـر  عـن  بعضه و سعيد عن أوله فيكون الكالم، فينقطع الكتاب أول أرى يكتب،
  .عليه

                                                
  .2930 ذكر ابن صياد رقم 19باب عة صحيح مسلم ك الفتن وأشراط السا (1)
 كيف 178وك الجهاد والسير باب ، 6618رقم " يحول بين المرء وقلبه "14قدر باب صحيح البخاري ك ال (2)

  .3055يعرض اإلسالم على الصبي؟ رقم 
  .2930 ذكر ابن صياد رقم 19 باب صحيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة (3)
  .1355 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم 79صحيح البخاري ك الجنائز باب  (4)
  .6173اخسأ رقم :  قول الرجل للرجل97يح البخاري ك األدب باب صح (5)
  .1355 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم 79صحيح البخاري ك الجنائز باب  (6)
  .2930 ذكر ابن صياد رقم 19باب حيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة ص (7)
  .2924 رقم  ذكر ابن صياد19باب حيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة ص (8)

لف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم، هذه بلدة على ساحل بحر بفتح األ: يلياأل  )9(
 .1/237األنساب للسمعاني . القلزم مما يلي ديار مصر، خرج منها جماعة من العلماء والفضالء في كل نوع

 .9/248الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )10(
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 يزيـد  بن يونس حديث في: وليق حنبل بن أحمد اهللا عبد أبا سمعت: )1(الدمشقي زرعة أبو وقال
  .يالزهر عن منكرات

 :لـه  قيل،  معمر :قال ؟الزهري في أثبت من: حنبل بن أحمد سئل: )2(يالميمون الحسن أبو وقال
  .منكرة أحاديث روى: قال س؟فيونُ
ه، واحتج به الجماعة، وهو فـي       هو ثقة في الزهري وغيره، فقد أطلق األئمة توثيقَ        : ة الباحث تقال

ليا من أصحاب الزهري، ووصفه العلماء بأنه أروى الناس عـن الزهـري بـل مـن                الطبقة الع 
كـان  : نحن ال نقدم في الزهري أحدا علـى يـونس، وقـال       :" ، فقد قال أحمد بن صالح     )3(أثبتهم

إال أنه علـى سـعة   ، )4("الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس، وإذا سار إلى المدينة زامله يونس     
، ولـيس بهـذا يـرد       ؟ سلم من الخطأ   نأتى بروايات خالف بها أقرانه، وم     روايته عن الزهري،    

  . )5(حديث من كانت هذه صفته
ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ              " :قال سفيان الثوري  

نـصاف تـرك    وليس مـن اإل   " :، وقال ابن حبان   )6("وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط تُرك       
ك حديث  نا تر مزِلَ لَ ؛نا هذا المسلك  كْ ولو سلَ  ،حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته        

 ،ثون مـن حفظهـم   وكانوا يحد، ألنهم أهل حفظ وإتقان  ، وشعبة ، والثوري ، وابن جريج  ي،الزهر
     هِولم يكونوا معصومين حتى ال يل هذا قبـول مـا    بل االحتياط واألولى في مث  ،وا في الروايات  م

يروى الثب7("واياتت من الر(.  
ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهما قليالً،         : )8(لذلك أشار ابن حجر إلى قلة هذه األوهام فقال        

  .ومسلم، وقد تابعه معمر، وهو ثقة في الزهري؛ كما عند البخاري
  .  باقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

                                                
  .32/555 الكمال للمزي تهذيب  )1(
 .32/555تهذيب الكمال للمزي   )2(
  .32/555، وتهذيب الكمال للمزي 9/248والتعديل البن أبي حاتم انظر الجرح   )3(
 .9/248الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )4(
 .4/142 طتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤو: انظر  )5(
 .228دي صالكفاية للخطيب البغدا  )6(

  .7/97الثقات البن حبان  )7(
  .570تقريب التهذيب البن حجر ص )8(



71 
 

  : اهللاقال ابن األثير رحمه

  دخس"
 حتى توارت إلى اإلبط أي أدخلها بين اللحـم والجلـد            فدخس بيده " : في حديث سلخ الشاة    )ـه(

  .)1("ويروى بالحاء وقد تقدم
  )35(الحديث رقم 
جه في حـديث  يوقد سبق تخر: دحس"وإنما ، "فدخس"على تخريج بهذه اللفظة  أعثرلم  : قالت الباحثة 

  ).15 (رقم
***** *****  

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

  .)2(ً-يضاًأ– ويروي بالخاء ، العالء بن الحضرميث ما فيه من حديلكوكذ"

  
  )36(الحديث رقم 
جه فـي   يوقد سبق تخر  : دحسوا"وإنما  ، "فدخسوا" على تخريج بهذه اللفظة      أعثرلم  : قالت الباحثة 
  ).17 (حديث رقم

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دخل"
ـ  داخ،"ه عليه فَلَ فإنه ال يدري ما خَ     هزارِة إِ لَبداخضه  لى فراشه فلينفُ  إى أحدكم   ذا أو إ" : فيه )س( ة لَ

 وإنما أمره بداخلته دون خارجته ألن المـؤتزر يأخـذ إزاره            ، طرفه وحاشيته من داخل    :اإلزار
  ع ما بيمينه فـوق داخلتـه      ض ثم ي  ،لزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره       بيميه وشماله في، 
  فمتى عاجله أمر وخش فإذا صار إلى فراشه    ، زاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه       سقوط إِ  ي

 ألنهـا غيـر     ؛ة وبها يقع النفض   ق وتبقى الداخلة معل   ، إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة اإلزار      فحّل
  .)3("مشغولة باليد

                                                
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
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  )37(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( البخارياإلمامقال 
  حدثَني سعيد بـن َأبِـي سـعيد        :حدثَنَا عبيد اِهللا بن عمر    : )2( حدثَنَا زهير  ،َأحمد بن يونُس   :حدثَنَا

رِيقْبالْم،  َأبِيه نةَ ، )3( عريرَأبِي ه نقَاَل،ع :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص قَاَل النَّبِي : "دى َأحِإلَـى  ِإذَا َأو كُم
هاشرارِه    ؛فِإز لَةاخبِد اشَهرف نْفُض؛ِ فَلْي    ـهلَيع ا خَلَفَهرِي مدلَا ي قُـولُ  ، فَِإنَّهي ثُـم : بر كـمبِاس ! 

مـا تَحفَـظُ بِـه       وِإن َأرسلْتَها فَاحفَظْها بِ    ، ِإن َأمسكْتَ نَفْسي فَارحمها    ، وبِك َأرفَعه  ،وضعتُ جنْبِي 
يناِلحالص."  
  الحديث تخريج

 عن إسماعيل بـن  )6(وأخرجه البخاري ،  من طريق أنس بن عياض     )5(ومسلم، )4(أخرجه البخاري 
 أبـي ثالثتهم عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن          ،  من طريق عبدة بن سليمان     )7(ومسلم، زكرياء

  .سعيد به بنحوه
  . هريرة به بنحوهأبي سعيد عن أبي بن  من طريق سعيد)8(وأخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وهـو   ،ل على ظاهره كان كـاألول     م فإن ح  ،"زارهيغسل داخلة إِ  أنه  " : فأما حديث العائن   )ـه"(
  .)9("طرف اإلزار الذي يلي جسد المؤتزر

  
                                                

  .6320 رقم 13صحيح البخاري ك الدعوات باب  (1)
  .9/421للمزي تهذيب الكمال .  زهير بن معاوية(2)
  .24/241 للمزيتهذيب الكمال . كيسان المقبري (3)
 -تعالى– السؤال بأسماء اهللا 13وك التوحيد باب ، 6320 رقم 13صحيح البخاري ك الدعوات باب  (4)

  .7393واالستعاذة بها رقم 
  .2714 ما يقول عند النوم وأخذ المضجع رقم 17ة واالستغفار باب صحيح مسلم ك الذكر والدعاء والتوب (5)
 -تعالى– السؤال بأسماء اهللا 13وك التوحيد باب ، 6320 رقم 13صحيح البخاري ك الدعوات باب  (6)

  .7393واالستعاذة بها رقم 
  .2714مضجع رقم  ما يقول عند النوم وأخذ ال17صحيح مسلم ك الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب  (7)
  .6320 رقم 13صحيح البخاري ك الدعوات باب  (8)

  .300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (9) 
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  )38(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( مالكاإلمامقال 

 رَأى عامر بن ربِيعةَ سـهَل بـن        بنِ سهِل بنِ حنَيف َأنَّه قَالَ      )3( عن َأبِي ُأمامةَ   )2(عن ابنِ شهابٍ  
            ر يٌل فَُأتهفَلُبِطَ س َأةخْبم لَا جِلْدمِ ووتُ كَالْيَأيا رُل فَقَاَل مغْتَسي فنَيح       ـهلَيع لَّى اللَّـهص وُل اللَّهس

هْل تَتَّهِمـون لَـه   " :وسلَّم فَقيَل يا رسوَل اللَّه هْل لَك في سهِل بنِ حنَيف واللَّه ما يرفَع رْأسه فَقَالَ         
ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عامرا فَتَغَيظَ علَيـه          نَتَّهِم عامر بن ربِيعةَ قَاَل فَدعا رسوُل اللَّ        : قَالُوا ،"َأحدا

                  ـهتَيكْبرو ـهفَقَيرمو ـهيديو ههجو رامَل عفَغَس ْل لَهكْتَ اغْتَسرَألَّا ب َأخَاه كُمدقْتُُل َأحي لَامقَاَل عو
 هلَيافَ رِجَأطْروارِهلَةَ ِإزاخدوف ْأسب بِه سالنَّاسِ لَي عٌل مهس احفَر هلَيع بص حٍ ثُمي قَد.  

  الحديث تخريج
 من طريق مالـك بـن       )8(والبغوي، )7(والبيهقي، )6(والطبراني، )5(والطحاوي، )4(أخرجه النسائي 
  .أنس به بنحوه

  ،)13(والطحاوي، )12(ومن طريقه البيهقي، )11(وابن وهب، )10(وابن ماجه، )9(وأخرجه النسائي
 أبـي  من طريق ابن شهاب عـن  )17( نعيمأبوو،  )16(والطبراني، )15(وابن حبان ، )14( والخرائطي

  .أمامة به بنحوه

                                                
   3460رقم  5/1373موطأ مالك  (1)

 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )2(
  .2/525للمزي تهذيب الكمال . المدني رياألنصا حنيف بن سهل بن أسعد (3)
  .7/102السنن الكبرى للنسائي  (4)
  .7/333 للطحاويشرح مشكل اآلثار  (5)
  .5573 رقم 6/79لمعجم الكبير للطبراني ا (6)
  .2405رقم  6/163 دالئل النبوة للبيهقي (7)
  .12/163شرح السنة للبغوي  (8)
  .9/88و، 7/101السنن الكبرى للنسائي  (9)

  .3508 العين رقم 32سنن ابن ماجه ك الطب باب  (10)
  .2/733لعبد اهللا بن وهب الجامع في الحديث  (11)
  .878 رقم 297ص هاآلداب لو، 20105 رقم 9/352و، 20104 رقم 9/351السنن الكبرى للبيهقي  (12)
  .7/336و، 7/333للطحاوي شرح مشكل اآلثار  (13)
  .1072 رقم 346ص للخرائطي  ومعاليهامكارم األخالق (14)
  .6105 رقم 13/470صحيح ابن حبان  (15)
  .3002رقم  4/161 له مسند الشاميينو، 5576 رقم 6/80و، 5574 رقم 6/79لمعجم الكبير للطبراني ا (16)
   .936 رقم 1/283معرفة الصحابة ألبي نعيم  (17)



74 
 

  مـن طريـق     )5(والطبراني، )4(والطحاوي، )3 ( أحمد و، )2( شيبة أبيوابن  ، )1(وأخرجه ابن وهب  
  . أمامة سهل بن حنيف بهأبيه أبي أمامة عن أبي
  

  :سناداإل رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  :الحكم على اإلسناد
 فإنه ولـد فـي   ، لالنقطاع بين أبي أمامة والنبي صلى اهللا عليه وسلم؛ إال أنه مرسل  ،رجاله ثقات 

وقـال  ، )6( وليست له صحبة، ومـا روى عنـه فهـو مرسـل            ،حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم     
مـن     أحمـد و،  ففي رواية ابن أبي شـيبة ظاهره اإلرسال لكنه سمع ذلك من والده     :)7(الزرقاني
   .الزهري عن أبي أمامة عن أبيهطريق 

  .والحديث بمجموع الطرق صحيح
  .)9 (ؤوطاألرنوشعيب ا، )8 (وصححه األلباني

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  وكذلك"
زاره مـن   داخلـة إِ ن موضعالعاِئ ُل أراد يغس : وقيل ،"زارهفلينزع داخلة إِ  " : الحديث اآلخر  )ـه(

 كمـا   ، فكنى بالداخلة عنها   ، أراد به مذاكيره   : وقيل ، الورك : داخلة اإلزار  : وقيل ،جسده ال إزاره  
  .)10("راويل عن الفرج بالسينكُ

  

                                                
  .2/731لعبد اهللا بن وهب الجامع في الحديث  (1)
  .24061رقم  12/102مصنف ابن أبي شيبة  (2)
   .15980 رقم 25/355 مسند أحمد (3)
  .7/336للطحاوي شرح مشكل اآلثار  (4)
  .5574 رقم 6/78لمعجم الكبير للطبراني ا (5)

  .30 رقم 144جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ص )6(
  .4/408  للزرقانيمالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح (7)
   .4562 رقم 2/532ة المصابيح مشكا في تعليقه على (8)
   .15980 رقم 25/355 مسند أحمد في تعليقه على (9)

  .301-300صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (10)
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  )39(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1( الطبرانياإلمامقال 

حأَ :ناثَد ح  لّمرو الخَ مد بن ع نا ثَ ،يكّال الم: ي قُع  وب بن حأَ :انَ ثَ ،ديم ي  وب بن ع  بد اهللا بن عرو بـن  م
ـ نَل بن حهة بن ساممي ُأبِ عن َأ،)2(بن شهاب ا ن ع ،عمجل بن م  ياعمسم بن إِ  يراهب إِ ن ع ،اللَبِ في، 
عن ف  سنيه خَ نَّأ هل بن حر ج م ع روِلس  لّ اهللا ص  لَى اهللا عي ه و ا كَ ذَى إِ تّسلم حالخَ بِ ان3(ارِر( ـ د  َلخَ
م سلتَغْاء ي، كَ و ان رالًج ي فَ ،اءض مبِ ر  ه عر بِ امبِن ريلَ:اَلقَ فَ،ةع َأم كَر اليمِوح ن شَسـ ا جِلَيء و د لْ
خَمفَ ،أةب سهل أَ  ثَبِا لَ م فَ ،)4(طبِ لُ ن بِه نَ عا لَ دي  لّ اهللا ص  لَى اهللا عي ه واَلقَ فَ ،لمس: "لَع ـ  أَ ُلتُقْام ي حم كُد
ـ  ،اءه م ياء ف إنَا بِ عد و ،امراًا ع عد فَ ،عةيبِر بن ر  ام ع :واالُ قَ ؟ه بِ ونمهِتّ تَ ن م ؟"اهخََأ ـ  مَأ فَ ر عراًام 
لم سه و يلَى اهللا ع  لّي ص بِ النّ ذَخَ أَ م ثُ ،هيمد قَ افَرطَْأه و يتَبكْره و يداف ي رطَْأ و ،اءي الم ه ف هج و َلسغَفَ

ضبإِ يِع ز ار عر  امودغَ فَ ،هتَلَاخمره ا ف ي المثُ ،اء فْ أَ منَ اإلِ غَر لَاء ع سِْأى ر س ه نَ اإلِ فَأكَْأل وـ  اء م ن 
قَلَأطْ فَ،هبرِدس ل لَهْأا به بِس.  

  الحديث تخريج
  . الطبرانياإلمامانفرد بهذه األلفاظ 

  :اإلسناد رجال دراسة
-   ف سهل بن حبن واهب األنصاري األوسي، يكنى أبا سعد وأبا عبـد اهللا، أحـد الـصحابة                ني 

  .)5( هـ38الكرام، وهو من أهل بدرٍ، ت 
  . على ترجمة لهأعثرلم : أيوب بن عبد اهللا بن عمرو بن بالل -
بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب لجده من العاشرة مات سنة أربعين أو              يعقوب بن حميد     -

  .بعينإحدى وأر
  .)8(ومسلمة بن قاسم األندلسي، )7(الزبيري)  6(وثقه مصعب

  

                                                
  .5573  رقم6/78للطبراني لمعجم الكبير ا (1)

 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )2(
 .موضع بالحجاز يقال هو قرب الجحفة وقيل واد من أودية المدينة وقيل ماء بالمدينة وقيل موضع بخيبر هو (3)

  .2/350 للحموي معجم البلدان
 .1/316 غريب الحديث البن قتيبة.  أي صرِع:لُبِطَ (4)

 .3/198اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )5(
  .7/29للذهبيسير أعالم النبالء . هـ157 ت ن الزبير بن العوام المدنيمصعب بن ثابت بن عبد اهللا ب (6)
  .11/337 تهذيب التهذيب البن حجر (7)
  .11/337 تهذيب التهذيب البن حجر (8)
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   . لم يتكلم فيه أحد بحجة:)1(وقال الحاكم أبو عبد اهللا
كان : )3(قال سحنونو ،ما رأيت بالحجاز أعلم بقول أهل المدينة منه: )2( ابن وضاحوقال

  . في كتاب الثقات)5(وذكره ابن حبان، )4(حافظاً
ال بأس به وبرواياته    : )7(وقال ابن عدي  ،  هو في األصل صدوق    لم نر إال خيراً    :)6(وقال البخاري 

  .صدوق ربما وهم: )8(قال ابن حجرو، وهو كثير الحديث الغرائب
  . تكلم فيه بعض الناس:)9(وقال صالح جزرة

  .ليس بثقة: )11(وفي موضع آخر، بشيءليس : )10(وقال يحيى بن معين
  .ضعيف الحديث: )12( حاتمأبووقال 

: )14(وفـي موضـع آخـر     ، كان من علماء الحديث لكنه له مناكير و غرائـب         : )13(قال الذهبي 
  .والظاهر أنه فيه لين وله ما ينكر
 رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسـب            :)15(وقال زكريا بن يحيى الحلواني    

اها فطالبنـاه باألصـول     وقايات على ظهور كتبه فسألته عنه فقال رأينا في مسنده أحاديث أنكرن           
فدافعنا ثم أخرجها بعد فوجدنا األحاديث في األصول مغيرة بخط طري كانت مراسيل فأسـندها               

  .وزاد فيها

                                                
  .11/337 تهذيب التهذيب البن حجر (1)
  .1/189للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  (2)
سان بن هالل بن بكار بن ربيعة بن عبد اهللا التنوخي، أبو سعيد،الحمصي ح عبد السالم بن حبيب بن: سحنون (3)

  .12/63للذهبيسير أعالم النبالء . هـ240 ت ، المغربي القيرواني المالكي، قاضي القيرواناألصل
  .1/189للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  (4)
  .9/285 الثقات البن حبان (5)
  .32/322  للمزيتهذيب الكمال (6)
  .2061 رقم 7/151الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
  .1088البن حجر صتقريب التهذيب  (8)
  .11/337 تهذيب التهذيب البن حجر (9)

  .9/206 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (10)
  .9/206  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (11)
  .9/206  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (12)
  .7/276 للذهبي زان االعتدالمي (13)
  .201 من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي صذكر أسماء (14)
  .4/1550  للعقيليالضعفاء الكبير (15)
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  .ليس بشيء: )1(وقال النسائي
  .صدوق ربما وهم: هو كما قال ابن حجر: قالت الباحثة

  . على ترجمة لهأعثرلم : أحمد بن عمرو الخالل المكي -
 .متفق على تضعيفه، عمجإبراهيم بن إسماعيل بن معدا ، سناد ثقات وباقي رجال اإل-

  :الحكم على اإلسناد
  :وفيه،  ضعيفإسناده

إبراهيم بن إسماعيل بن مج2( كما قال ابن حجرمتفق على تضعيفه: عم(.  
  . على ترجمة لهماأعثرلم : أيوب بن عبد اهللا بن عمرو بن باللو، أحمد بن عمرو الخالل

 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 العيـب والغـش   :-يكربالتح–خل  الد،"مدخوالًكنت أرى إسالمه " :ادة بن النعمانتوفي حديث ق  "
  .)3(" فيه نفاقٌتزلزالً أن إيمانه كان م:يعني. والفساد

  
  )40(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 4( الترمذياإلمامقال 
 : حدثَنَا ، محمد بن سلَمةَ الْحراني    : حدثَنَا ،د بنِ َأبِي شُعيبٍ َأبو مسلمٍ الْحراني       الْحسن بن َأحم   :حدثَنَا

كَـان  :  قَـالَ ،عن جده قَتَادةَ بنِ النُّعمانِ ، عن َأبِيه، عن عاصمِ بنِ عمر بنِ قَتَادةَ،محمد بن ِإسحقَ 
َأه         شِّربمو رشَيبو بِشْر رِقينُو ُأبب مقَاُل لَهنَّا يم تيقًـا     ،ُل بنَافلًا مجر رشَيب كَانقُـولُ  ، وي :   رالـشِّع 

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ابحَأص و بِهجهبِ    ،يرالْع ضعب لُهنْحي 5( ثُم(،  ي قَـالَ  :قُـولُ  ثُم : 
 فَِإذَا سمع َأصحاب رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم ذَِلـك    ، فُلَان كَذَا وكَذَا: قَاَل،فُلَان كَذَا وكَذَا 

رذَا الْخَبِيثُ        : قَالُوا ،الشِّعِإلَّا ه رذَا الشِّعقُوُل ها يم اللَّهو ،    جا قَاَل الركَم قَالُوا ،ُل َأوو :    رِقيالْـُأب ناب 
 وكَان النَّاس ِإنَّما طَعامهم بِالْمدينَـة  ، وكَانُوا َأهَل بيت حاجة وفَاقَة في الْجاهلية والِْإسلَامِ    : قَالَ ،قَالَها

                                                
  .616 رقم 246للنسائي صالضعفاء والمتروكين  (1)
  .88البن حجر صتقريب التهذيب   (2)
  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .3036رقم " ومن سورة النساء "5 ك تفسير القرآن باب  سنن الترمذي(4)
النهاية في غريب الحديث واألثر البن . أي ينسبه إليهم من النحلة وهي النسبة بالباطل: ينحله بعض العرب (5)

  .905صاألثير 
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 يرالشَّعو رالتَّم،   ارسي لَه ُل ِإذَا كَانجالر كَانو طَةٌفَقَدافتْ ض1(م( كمرالـد نالشَّامِ م نم )2(   تَـاعاب
ها نَفْسبِه ا فَخَصنْهُل مجالر،يرالشَّعو رالتَّم مهاما طَعاُل فَِإنَّميا الْعَأموفيه"  و :  

وكُنْـتُ ُأرى    ،عشَا َأو عسى فـي الْجاهليـة       وكَان شَيخًا قَد     ، لَما َأتَيتُ عمي بِالسلَاحِ    :فَقَاَل قَتَادةُ "
 فَعرفْتُ َأن ِإسـلَامه كَـان   ، هو في سبِيِل اللَّه: قَاَل يا ابن َأخي ،فَلَما َأتَيتُه بِالسلَاحِ   ،ِإسلَامه مدخُولًا 

 فَنَزَل علَى سلَافَةَ بِنْت سعد ابنِ سـميةَ فَـَأنْزَل           ،رِكين فَلَما نَزَل الْقُرآن لَحقَ بشَير بِالْمشْ      ،صحيحا
لَّى                  {: اللَّهـا تَـوم لِّهنُو يننْؤمبِيِل الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَبم دعب نوَل مسقْ الرشَاقي نمو

   يرصتْ ماءسو نَّمهج هلنُصو                 ـنمو ـشَاءي نِلم ذَِلك ونا دم رغْفيو بِه كشْري َأن رغْفلَا ي اللَّه ا ِإن
فَلَما نَزَل علَى سلَافَةَ رماها حسان بن ثَابِت بَِأبيـات مـن            ،  )3(}يشْرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا       

رِهعا     فََأخَذَتْ ،شهْأسلَى رع تْهعضفَو لَهحطَحِ  ، ري الَْأبف تْ بِهمفَر تْ بِهجخَر قَالَتْ، ثُم تَ  : ثُميـدَأه 
  .ِلي شعر حسان ما كُنْتَ تَْأتيني بِخَير

  
  الحديث تخريج

  . من طريق الترمذي به بنحوه)4 (األثيرأخرجه ابن 
ومـن طريقـه    - ،)8(والمعـافى بـن زكريـا     ، )7(والطبراني، )6(والطبري، )5(وأخرجه ابن شبة  

  ،من طريق الحسن بن محمد ،)11(وابن عساكر، )10( نعيمأبوو، -)9(المزي
 )وهاشم بـن القاسـم  ، الحسن بن محمد ( كالهما،  عن هاشم بن القاسم   )12( حاتم أبيوأخرجه ابن   

  .عن محمد بن سلمة به بنحوه
  

                                                
(1) الضوط افالذي: اطفَّالض يجبل المرةي والمدن إلى اعتَالم، الذي يارِكَوالم اَأل يرِكْيحوكانوا، الم قوماً يومئذ 
  .547صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . وغيرهما والزيت قيقالد المدينة إلى يحملون األنباط من
(2) كمرهو: الدارقيقُ الحو304صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  .ي الد.  
  .116- 115 آية سورة النساء (3)
  .2/270أسد الغابة البن األثير  (4)
  .413 - 2/408 البن شَبة المدينة تاريخ (5)
  .9/177تفسير الطبري  (6)
  .15 رقم 11- 19/9لمعجم الكبير للطبراني ا (7)
  .227 -1/226ص   الشافي للمعافى بن زكريا واألنيس الناصح الكافيالجليس الصالح (8)
  .21/483  للمزيتهذيب الكمال (9)

   .5925 رقم 5/2422عرفة الصحابة ألبي نعيم م (10)
  .272-49/270  البن عساكرتاريخ دمشق (11)
  .4/1059تفسير ابن أبي حاتم  (12)
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  . من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به)2 (األثيروابن ، )1(وأخرجه الحاكم
  .)3(عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسالًيونُس بن بكَيرٍ ورواه 

ورواه ابن  :  فقال - ولم أجده عندهما   -ي الشيخ في تفسيريهما   أب و،  البن المنذر  )4(وعزاه ابن كثير  
بن ِإسماعيل يعني الصاِئغ حدثَنَا َأحمد بن َأبِي شُـعيب الْحرانـي            الْمنْذر في تَفْسيره حدثَنَا محمد      

 ورواه َأبو الشَّيخ الَْأصبهاني في تَفْسيره عن محمد بن عياش           ،حدثَنَا محمد بن سلَمة فَذَكَره بِطُوِله     
 كلَاهما عن الْحسن بن َأحمد بن َأبِي شُعيب الْحراني عن محمد بـن         بن َأيوب والْحسن بن يعقُوب    ا

ة بِهلَمس.  
  :اإلسناد رجال دراسة

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األوسي ثم الظفـري أخـو أبـي سـعيد                -
مـات فـي    ،  عمرو األنـصاري      مشهور يكنى أبا   ةمه أمهما أنيسة بنت قيس النجاري     الخدري أل 

  .)5(خالفة عمر فصلى عليه ونزل في قبره وعاش خمسا وستين سنة 
  .عمر بن قتادة بن النعمان الظفري بفتح المعجمة والفاء األنصاري المدني من الثالثة -

تفـرد  ، مجهـول : )8(قال شعيب وبشار  و، )7(مقبول: قال ابن حجر  و، الثقات في )6(حبان ابن ذكره
  .عنه ابنه عاصم بن عمربالرواية 

  .هو مقبول: قالت الباحثة
إمام ،  موالهمي  بِل المطَّ ي ، أبو بكر و يقال أبو عبد اهللا القرش         يالمدن محمد بن إسحاق بن يسار       -

  . هـ، وقيل بعدها150المغازي، ت 
  . محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه:)9(قال شعبة بن الحجاج

  ".هو حسن الحديث" :)11(، وقال اإلمام أحمد"الحديثحسن :" وزاد)10(وثقه ابن معين

                                                
   .8278 رقم 4/385للحاكم المستدرك على الصحيحين  (1)
  .4/541أسد الغابة البن األثير  (2)
  .3036رقم " ومن سورة النساء "5سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  (3)
  .4/265تفسير ابن كثير  (4)
  .5/417اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (5)
  .5/146الثقات البن حبان  (6)
  .726البن حجر صتقريب التهذيب  (7)
  .3/82 طتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤو (8)

 .24/417تهذيب الكمال للمزي  )9(
  .1/218تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )10(
  . 1/223تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )11(
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سمعت سفيان و سئل عن محمد بن إسحاق        : ي بن المدين  ي عن عل  :وقال صالح بن أحمد بن حنبل     
جالست ابن إسحاق منذ بضع و سبعين سنة و ما          : قال سفيان ؟   يرو أهل المدينة عنه    م لَ مِل: قيل له 

كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنـت  : قلت لسفيان ، ا شيًئيتهمه أحد من أهل المدينة و ال يقول فيه  
وقال عبد اهللا بن أحمـد بـن        ،  )1( ابن إسحاق أنها حدثته، وأنه دخل عليها       أخبرني: فقال المنذر؟
سمعت هشام بـن    : سمعت يحيى بن سعيد يقول    :  ، قال    الباهليحدثنا أبو بكر بن خالد      : )2(حنبل

قال عبد اهللا   ،  !)3( رآها قط   فاطمة بنت المنذر واهللا إن     ييحدث ابن إسحاق عن امرأت     :عروة يقول 
و لم ينكر هشام ، لعله جاء فاسـتأذن عليهـا           : فحدثت أبى بحديث ابن إسحاق فقال       : بن أحمد   ا

  .و لم يعلم : فأذنت له، أحسبه قال 
ـ :" ثم قال" رأيت علي بن عبد اهللا يحتج بحديث ابن إسحاق       : ")4(وقال البخاري  ن وقال علي عن اب

  ".ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق: عيينة
كيف حديث محمد بـن إسـحاق عنـدك         : قلتي   بن المدين  يسألت عل : )5(وقال يعقوب بن شيبة   

سمعت محمد بـن عبـد اهللا       : )6(يعقوب بن شيبة   وقال،   صحيح ينعم، حديثه عند  : ؟ فقال صحيح 
معروفين فهو حسن الحديث    ن ال إذا حدث عن من سمع منه م      : بن نمير و ذكر ابن إسحاق فقال        ا

  . يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة من أنهيت، و إنما ُأصدوق
من أهل العلم على األخذ     محمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء        و: )7(الدمشقيوقال أبو زرعة    

سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد ابـن سـلمة، وابـن المبـارك،                : عنه منهم 
قد اختبره أهل الحديث فـرأوا       و ،يزيد بن أبى حبيب   : وروى عنه من األكابر   ،  ن سعد وإبراهيم ب 

  . ابن شهاب لههحدا مع ما و خيرصدقً
  .ابن إسحاق ليس بحجة:  اهللا يقولسمعت أبا عبد: )8(قال حنبل بن إسحاقو

                                                
 .7/37سير أعالم النبالء له . هو صادق في ذلك بال ريب: قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا )1(
 .223-1/222تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )2(
 اأنه رآها، بل ذكر أنههشام صادقٌ في يمينه، فما رآها قطّ، وال زعم الرجل : قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا )3(

سير . حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين، وما رأوا لها صورة أبداً
 .7/38أعالم النبالء للذهبي 

 .1/231تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )4(
  .229-1/228تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )5(
 .24/419تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .1454 رقم 256تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص  )7(
  .1/230تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )8(
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ه رجل عن   سمعت عبد اهللا بن أحمد بن حنبل و سأل        : )1(وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد       
 فـي يخرجـه  ا بالعلو و النـزول و   كان أبى يتبع حديثه فيكتبه كثير      :محمد بن إسحاق ، فقال له       

  . السننفيلم يكن يحتج به : يحتج به؟ قال: قيل له، ما رأيته أنفى حديثه قطالمسند، و
ـ            : ة الباحث تقال  أنـه   :ةوألهل العلم فيه كالم طويل ما بين مقو له ومضعف ومتوسط، والخالص

ـ        كان صدوقاً " :حديث إن شاء اهللا، قال الذهبي     صدوق حسن ال    ي من بحور العلم ، وله غرائب ف
  ." االحتجاج به، و حديثه حسن و قد صححه جماعةفياختلف سعة ما روى تستنكر، و

وممـن   إال أنه متهم بالتدليس ومكثر منه جدا وبخاصة عن الضعفاء،   ،  صدوق: )2(قال ابن حجر  و
  .)4( وغيره،)3(مام أحمدرماه به اإل

، التي ال بد من التـصريح فيهـا    )5(لذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين         
  .فانتفت علة التدليس، وقد صرح بالتحديث في رواية الحاكم، بالسماع لقبول حديثها

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم
  .ومدار اإلسناد عليه،  مقبول وال يحتج بتفردهقتادةعمر بن وفيه ،  ضعيفإسناده

  .)6(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء
هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نَعلَم َأحدا َأسنَده غَير محمد بنِ سلَمةَ الْحراني وروى : )7(وقال الترمذي

قَ عن عاصمِ بنِ عمر بنِ قَتَادةَ احديثَ عن محمد بنِ ِإسحيونُس بن بكَيرٍ وغَير واحد هذَا الْ
هدج نع َأبِيه نع يهوا فذْكُري ٌل لَمسرم.   

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ،"الًاهللا خـو  وعبـاد   ،الًخَ د إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثين كان دين اهللا        " :ومنه حديث أبي هريرة   "
وحقيقته أن يد8("بها السنة  لم تجرِالدين أموراًي لوا فخ(.  

                                                
 .1/230تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )1(
 .422تقريب التهذيب البن حجر ص )2(
  .4/1200الضعفاء للعقيلي  )3(
 47لسين للسبط ابن العجمي ص، والتبيين ألسماء المد51 رقم 81المدلسين ألبي زرعة العراقي ص: انظر )4(

 .45 رقم 81، وأسماء المدلسين للسيوطي ص60م رق
  .125 رقم 51 طبقات المدلسين البن حجر ص)5(

  .8278 رقم 4/388للحاكم المستدرك على الصحيحين  (6)
  .3036رقم " ومن سورة النساء "5سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  (7)
  .301صثر البن األثير النهاية في غريب الحديث واأل (8)
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  )41(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( يعلىأبو امماِإل اَلقَ
حناثَد: حيى بن أَ   يوبي، ح ناثَد: إس م2(يلاع( ،َخَْأ: اَلقبرن الءي الع)3( ،عيهبِ أَ ن)4( ،عأَ ن  ريـرة  بي ه
   ".والًاد اهللا خَبعو ،)5(الًوال اهللا دم و،الًخَن اهللا دي دانكَ يناثلَاص ثَي العبِو َأنُب غَلَا بذَِإ" :اَله قَنَّأ
  

  الحديث تخريج
  . يعلى به بمثلهأبي من طريق )6(أخرجه ابن عساكر

  .  من طريق إسماعيل بن جعفر عن العالء بن عبد الرحمن به بنحوه)7(وأخرجه ابن عساكر
 من طريق العالء بن عبد الرحمن عن        )10(والبيهقي، )9 (وتمام الرازي ، )8( خيثمة أبيوأخرجه ابن   

  . هريرة  عن النبي صلى اهللا عليه وسلمأبيه عن أبي
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

،  خيثمـة  أبيوقد رواه ابن    ، كم المرفوع أوقفه على أبي هريرة ، و لكنه في ح        ي يعلى   أبوحديث  
   . هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلمأبي كما سبق في التخريج عن وغيره

  .)11(البوصيري: وصحح إسناده من العلماء

                                                
   .6523  رقم11/402مسند أبي يعلى  (1)
  .3/57للمزيتهذيب الكمال . إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري الزرقي (2)
  .22/520 للمزي تهذيب الكمال .هو العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة (3)
  .18/18 للمزيمال  تهذيب الك.هو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة (4)

النهاية في غريب الحديث واألثـر      . قوم دون لقومٍ فيكون ،الماِل من اوُلدتَي ما وهو ،بالضم ولةد جمع :دوالً )5(
 .316البن األثير ص

  .57/253  البن عساكرتاريخ دمشق (6)
  .57/253  البن عساكرتاريخ دمشق (7)
  .3835 رقم 2/904تاريخ ابن أبي خيثمة  (8)
  .1/151لفوائد لتمام الرازي ا (9)

  .2858 رقم 6/507 دالئل النبوة للبيهقي (10)
  .7531رقم  8/84إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (11)
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  .)2(حسين سليم أسدو، )1 (األلباني: ومن المعاصرين
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أنها سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه وهذا تأويـل          : معناه ،"جت العمرة في الح   لَدخَ" :وفيه"
 فال يرى   ،جمل الح عل العمرة قد دخل في      م معناه أن ع   : فأما من أوجبها فقال    ؛من لم يرها واجبة   

ـ  معناه أنها قد دخت فـي و : وقيل ،رام واحد وطواف وسعي   حعلى القارن أكثر من إ     ت الحـج  ق
  )3(" فأبطل اإلسالم ذلك وأجازه، أشهر الحج ألنهم كانوا ال يعتمرون في،ورههوش

  )42(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام مسلم
بـن   حدثَنَا حاتم : بن ِإبراهيم، جميعا عن حاتمٍ، قَاَل َأبو بكْرٍ        بن َأبِي شَيبةَ، وِإسحقُ    حدثَنَا َأبو بكْرِ  

اِهللا، فَـسَأَل عـن    بن عبد دخَلْنَا علَى جابِرِ: بن محمد، عن َأبِيه، قَالَ    عفَرِعيَل الْمدني، عن ج   اَِإسم
      دمحفَقُلْتُ َأنَا م ى ِإلَيتَّى انْتَهمِ حالْقَو  يلي            بن عزِر عـي فَنَـزْأسِإلَـى ر هدى بِيونٍ فََأهيسبن ح

 مرحبا بِك يا    : فَقَالَ ، وَأنَا يومِئذ غُلَام شَاب    ، ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي     ،ي الَْأسفَلَ  ثُم نَزع زِر   ،الَْأعلَى
 ، ملْتَحفًا بِها  )5( فَقَام في نساجة   ، وحضر وقْتُ الصلَاة   ، فَسَألْتُه وهو َأعمى   ، سْل عما شْئتَ   ،ابن َأخي 

،  )6( ورِداُؤه ِإلَى جنْبِه علَـى الْمـشْجبِ       ،ما وضعها علَى منْكبِه رجع طَرفَاها ِإلَيه من صغَرِها        كُلَّ
 :فَقَاَل،   فَقَاَل بِيده فَعقَد تسعا    ؟ َأخْبِرني عن حجة رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم         :" فَقُلْتُ ،بنا فَصلَّى

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر ثم قال،فذكر حديث الحج الطويل "ِإن :  
 لَو َأنِّي استَقْبلْتُ من َأمرِي ما استَدبرتُ لَـم َأسـقْ     : فَقَالَ ،وةالمرحتَّى ِإذَا كَان آخر طَوافه علَى       " 

يدالْه،  رما علْتُهعجةً         ،ةً ورما علْهعجلْيلَّ وحفَلْي يده هعم سلَي نْكُمم كَان ناقَةُ   ، فَمـرس بـن    فَقَام
اِلكشُمٍ  معفَقَالَ ،بن ج :       دِلَأب ذَا َأمنَا هاموَل اِهللا َأِلعسا ر؟ ي         ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر كفَشَب

 هابِعىَأصي الُْأخْرةً فداحقَاَل،وو :خَلَتنِ دتَيرم جي الْحةُ فرم؛ لَا، الْعدَأب دْل ِلَأبب ".  
  

                                                
   744 رقم 2/243لأللباني  السلسلة الصحيحة  (1)
   .6523  رقم11/402مسند أبي يعلى  في تعليقه على (2)
  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (3)

 . 1218 حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 19صحيح مسلم ك الحج باب  )4(
 .912ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .هي ضرب من المالحف منسوجة: ساجةالنّ )5(
)6( شْالملق عليها وقد تع،ثيابال وتوضع عليها ،عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها،  هو بكسر الميم :بج، 

 .467ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . وهو من تشاجب األمر إذا اختلط،واألسقية لتبريد الماء
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  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
اشـمي أبـو عبـد اهللا      جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي اله              -

  . هـ148، ت )1(المدني الملقّب بالصادق
ال يسأل  : " وزاد – )5( وابن أبي حاتم   -"مأمونًا" )4( وزاد الدوري  – )3(ابن معين  و ،)2(قه الشافعي وثّ

  .)6(، والنسائي-" عن مثله
  ."اا و فضلًعلما وكان من سادات أهل البيت فقه: "قال، و)7( الثقاتفيذكره ابن حبان و
  .ا ، إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم ا مأمونًكان صدوقً : )8(قال الساجىو

  .صدوق: )9(وقال ابن حجر
  .اما كان كذوب: )10(، فقالذكر جعفر بن محمد و،قال يحيى القطانو

 عـن   ي ال تـسألن   مِل: ي، فقال ل  ت ال أسأل يحيى بن سعيد عن حديثه       كن: )11(وقال يحيى بن معين   
إن كان يحفظ فحديث أبيـه المـسند ـ يعنـى     : يال أريده، فقال ل:  محمد؟ قلتحديث جعفر بن
  . الحجيحديث جابر ف

بيه، و سهيل عن أبيه،    أئل عن جعفر بن محمد عن       سمعت أبا زرعة و س    : )12(قال ابن أبى حاتم   و
فـر  جع: يريد: "قرن جعفر إلى هؤالء، قال ابن أبي حاتم       ال ي : أيها أصح؟ قال  : و العالء عن أبيه   

  ."أرفع من هؤالء في كّل معنى
  

                                                
هذه اللفظة لقب لجعفر ، لف، وفي آخرها القافألبفتح الصاد، وكسر الدال المهملتين، بينهما ا: "الصادق )1(

 .3/507األنساب للسمعاني " الصادق، لصدقه في مقاله
 .2/487الجرح والتعديل البن أبي حاتم :  إسحاق بن راهويه في مناظرة له مع الشافعي انظركما رواه )2(
 .540 رقم1/437، وتاريخ ابن أبي خيثمة 84 ص - رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )3(
 .4/296  -  رواية الدوري– ابن معين تاريخ )4(
 .2/487الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
  .2/88تهذيب التهذيب البن حجر   )6(
  .6/131الثقات البن حبان  )7(
  .2/88تهذيب التهذيب البن حجر  )8(
  .94تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
 .5/77تهذيب الكمال للمزي   )10(
 .5/77تهذيب الكمال للمزي  )11(
 .2/487الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )12(
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  :وتكلم فيه جماعة من أهل العلم
 عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخـر مـن            يكان مالك ال يرو   : )1( بن عبد اهللا   قال مصعب 

  .أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده 
سئل يحيى بن سعيد عـن جعفـر بـن    : )2(ي بن المدينيو قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن عل     

  . منهيمجالد أحب إل: فمجالد؟ قال : ء ، قلت ي منه شي نفسيف: لمحمد فقا
ـ  يأملى علي جعفر بن محمد الحديث الطويل ـ يعن : )3( موضع آخريوقال ف  ي حديث جـابر ف
  .-الحج

سألناه عما  : ما لَك لم تسمع من جعفر بن محمد، و قد أدركته؟ فقال           : )4(وقيل ألبي بكر بن عياش    
  .ال ، و لكنها رواية رويناها عن آبائنا :  سمعته ، قال يإننيتحدث به من األحاديث 

ـ : سـئل مـرة   و،  ، وال يحتج به، ويستضعف    كان كثير الحديث  : )5(وقال ابن سعد   معت هـذه   س
  . كتبهيإنما وجدتها ف:  وسئل مرة فقال،نعم: األحاديث من أبيك ؟ فقال

 الـسؤاالن   يحتمل أن يكون  :" )6(ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا ودافع عن جعفر بن محمد بقوله           
، وهذا يدل على    يما سمعه أنه سمعه، و فيما لم يسمعه أنه وجده         ، فذكر ف  وقعا عن أحاديث مختلفة   

  ".تثبته
 ألن في حديث ولـده عنـه   ،يحتج بروايته ما كان من غير رواية أوالده عنه    : ")7( ابن حبان  وقال

 ،ا في حديثه من رواية أوالده      رأو اَ لم ؛أئمتنامناكير كثيرة، وإنما مرض القوَل فيه من مرض من          
  و ، وابـن عيينـة    ، وشعبة ، ومالك ، والثوري ،بن جريج ا حديثه من الثقات عنه مثل       تُربوقد اعتَ 

رأيـت    و ، ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث األثبات          ،وهب بن خالد  
 ومن المحال   ، وال من حديث جده    ،ن حديث أبيه   وال م  ،في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه       

 حديث كثير، عـن أبيـه،    بن محمد لجعفرو: ")8(يبن عد اقال  و ،" به ما جنت يدا غيره     يلصقأن  

                                                
 . 1/437تاريخ ابن أبي خيثمة  )1(
 .2/131الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .133-2/132الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .2/131الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )4(
 .2/104تهذيب التهذيب البن حجر  )5(
 .2/104تهذيب التهذيب البن حجر  )6(
 .132 -6/131  البن حبانالثقات )7(
 .2/134اء الرجال البن عدي الكامل في ضعف )8(
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، و قد حدث عنه من       برواية جعفر بن محمد    نسخ ألهل البيت  ، و )1(عن أبيه عن آبائه   عن جابر، و  
  ."حيى بن معين الناس كما قال يمن ثقات  وغيرهما، و هو،شعبة و،األئمة مثل ابن جريج

:  بسبب رواية غيره عنه، لذلك قال ابن حبان         إنما هو   جرحه هو في نفسه ثقة، وأن    : ة الباحث تقال
 فحـديث   ؛، وقد أكّد القطان أن جعفرا إن كان يحفظُ        " غيره ت يدا من المحال أن يلصق به ما جن      "

  .جابر في الحج، وهذا يدل على صحة حديثنا هذا
  .جال اإلسناد ثقات ر وباقي -

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)2("زيل الضيف والنّ: الدخيل".ال تؤذيه فإنه دخيل عندك" :وفي حديث معاذ وذكر الحور العين"

  )43(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 3( الترمذياإلمامقال 
 ، عن خَاِلد بـنِ معـدان    ،بنِ سعد   عن بحيرِ  ،بن عياشٍ عيُل  ا ِإسم : حدثَنَا ، الْحسن بن عرفَةَ   :حدثَنَا

    يمرضةَ الْحرنِ ميرِ بكَث نلٍ    ،عبنِ جب اذعم نقَالَ    ،  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ني  " :علَا تُـْؤذ
هـو عنْـدك    فَِإنَّما ! قَاتَلَك اللَّه، لَا تُْؤذيه:تْ زوجتُه من الْحورِ الْعينِِإلَّا قَالَ، امرَأةٌ زوجها في الدنْيا  

  ". يوشك َأن يفَارِقَك ِإلَينَا،دخيٌل
  الحديث تخريج

، -)7(والـذهبي  ، )6(ومـن طريقـه ابـن البخـاري       -، )5( داود أبـي وابن  ، )4(أخرجه الطوسي 
  .عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش به بمثله) داود أبيوابن ، الطوسي(كالهما

                                                
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن : وأصح أسانيد أهل البيت: "قال الحاكم )1(

  .99معرفة علوم الحديث له ص "إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، علي
ن الضمير في جده إن عاد إلى فإ، وفيها نظر، ووافقه من نقلها، هذه عبارة الحاكم:" قال السيوطي رحمه اهللا

  له تدريب الراوي" فهو لم يسمع من الحسين،أو إلى محمد،  لم يسمع من علي بن أبي طالب فجده علي،جعفر
1/83.  

  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .1174 رقم 19 سنن الترمذي ك الرضاع باب (3)
  .1076 رقم 5/163 الطوسي نصر بن علي بن الحسن علي بيأللترمذي مستخرج الطوسي على جامع ا (4)
  .77 رقم 78صالبعث البن أبي داود السجستاني  (5)
  .3/1649 اهللا عبد بن محمد بن حمدأل مشيخة ابن البخاري (6)
  .4/47سير أعالم النبالء للذهبي  (7)
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  ، عن إبراهيم بن مهدي)1 (أحمدوأخرجه 
من طريق عبـد الوهـاب بـن        ، )5( نعيم أبوو، )4(والطبراني، )3(والشاشي، )2(وأخرجه ابن ماجه  

  ، الضحاك
  ،)7(وإبراهيم بن العالء،  من طريق عيسى بن المنذر)6(وأخرجه الطبراني

  ، من طريق داود بن عمرو)10( نعيمأبوو، )9(والطبراني، )8( الدنياأبيوأخرجه ابن 
وعبـد الوهـاب بـن      ، إبراهيم بن مهدي  (كلهم  ،  من طريق علي بن حجر     )11 ( نعيم أبووأخرجه  
عـن  ،)وعلـي بـن حجـر   ، وداود بن عمرو، وإبراهيم بن العالء ، ى بن المنذر  سوعي، الضحاك

  .هإسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد به بمثل
  :اإلسناد رجال دراسة

سنة إحـدى أو     من الثامنة مات   لحمصياإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة           -
  .اثنتين وثمانين وله بضع وسبعون سنة

ومـا روى عـن     ، كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الـشام          : )13 (في رواية ، )12(وثقه يحيى 
ن إما روايته عن أهل الحجاز ف     أيما روى عن الشاميين و    ثقة ف : )14 (أيضاًوقال  ، غيرهم يخلط فيه  

صحابه أهل  أكان ثقة فيما يروى عن      :  )15 (وفي موضع آخر  ، كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم     

                                                
   .22101 رقم 36/417مسند أحمد  (1)
  .2104 في المرأة تؤذي زوجها رقم 62اب  سنن ابن ماجه ك النكاح ب(2)
   .1374  رقم3/271 لشاشيلمسند ال (3)
  .1166رقم  2/190 للطبراني مسند الشاميين (4)
    .5/220له حلية األولياء و، 86رقم 1/114صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  (5)
  .1166رقم  2/190 للطبراني مسند الشاميين (6)
  .324 رقم  20/113ي لمعجم الكبير للطبرانا (7)
  .310  رقم209 البن أبي الدنيا ص صفة الجنة (8)
   .1166رقم 2/190 له مسند الشاميينو، 324 رقم 20/113لمعجم الكبير للطبراني ا (9)

  .5/220األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  (10)
  .5/220له حلية األولياء و، 86رقم  1/114صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني  (11)
  .4/411 -  رواية الدوري–تاريخ ابن معين  (12)
  .1/103  للعقيليالضعفاء الكبير (13)
  .8/318 وسير أعالم النبالء للذهبي، 6/226بغداد للخطيب البغدادي تاريخ  (14)
  .6/226تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (15)
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إذا حدث عن الشاميين فحديثـه مـستقيم،   : )1(وفي أخرى، الشام وما روى عن غيرهم فخلط فيها   
  .وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين، خلط ما شئت

كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام فأما ما روى عـن غيـر               : )2( علي بن المديني   قالو
  .أهل الشام ففيه ضعف

يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأمـا مـا روى           : )3(وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة      
  .عن غيرهم، ففيه ضعف

 وأصحابنا، فيما روى عـن الـشاميين   إسماعيل ثقة عند يحيى بن معين: )4(قال يعقوب بن شيبة و
  . بناحيتهخاصة، وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كثير، وكان عالماً

 مما روى عن المـدنيين      هو عنهم أحسن حاالً   : فحسن روايته عن الشاميين وقال    :  )5 (أحمدوأما  
أهل المدينـة وأهـل     ما روى عن الشاميين فهو صحيح وما روى عن          : )6(وفي رواية ، وغيرهم

   .العراق ففيه ضعف يغلط
هـل  أ وروايته عـن  يئهل الحجاز بعض الشأهل العراق وأفي روايته عن    : )7(وفي موضع آخر  

ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز          :  )8(وقال مرة ، صحأثبت و أالشام كأنه   
عن مشايخهم   ياش فقال ما حدث   سألت أحمد عن إسماعيل بن ع     : )9( داود أبوقال  و، اًفليس صحيح 

  .قلت الشاميين قال نعم فأما حديث غيرهم عنده مناكير
  . في المدنيينبشيءإذا حدث عن أهل بلده، فصحيح، وليس :  )10(وقال الفالس

إذا حدث عن أهل بلـده      : )12 (وفي رواية ، إذا حدث عن أهل حمص فصحيح     : )11(وقال البخاري 
، ما روى عن الشاميين فهـو أصـح       :  )13(وقال مرة ، غيرهم ففيه نظر   فصحيح، وإذا حدث عن   

                                                
  .8/318  للذهبيسير أعالم النبالء (1)
  .233 رقم 161لمديني صالت ابن أبي شيبة البن اسؤا (2)
  .8/319سير أعالم النبالء للذهبي  (3)
  .8/319سير أعالم النبالء للذهبي  (4)
  .141صعلل أحمد رواية المروذي  (5)
  .1/292الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (6)
  .2/192 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (7)
  .1/85ني في الضعفاء للذهبي المغو، 1/118الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (8)
  .264 صسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (9)

  .8/319سير أعالم النبالء للذهبي  (10)
  .1/248 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (11)
  .8/319سير أعالم النبالء للذهبي و، 6/224تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (12)
  .8/320للذهبي سير أعالم النبالء  (13)
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:  )2 (وفي موضـع آخـر    ، منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق      : )1(في موضع آخر  قال  و
وفـي موضـع    ، وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه ال شيء وال يعرف له أصـل              

  .مناكيرما روي عن الشاميين وروى عن أهل العراق وأهل الحجاز : )3(آخر
  .نه غلط في حديث الحجازيين والعراقيينأال إصدوق : )4( زرعةأبو  قالو

عيَل بنِ عياشٍ عن الشَّاميين َأصلَح ولَه عن َأهِل الْحجـازِ وَأهـِل   اورِوايةُ ِإسم:  )5(وقال الترمذي 
يرنَاكم اقرالْع.  

ـ 245 ت    عمرو بن ميمون الدمشقي    بن إبراهيم بن  من  الرحعبد  (وقال دحيم  هـو فـي    : )6()هـ
  .الشاميين غاية وخلط عن المدنيين

  .وأخطأ، إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب  :)7(وقال العقيلي
بن عياش عنهم فال يخلو من غلط يغلط فيـه          اومن حديث العراقيين إذا رواه      : )8(وقال ابن عدي  

 يرفعه وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه      موقوفاً  يوصله أو  ن يكون حديث يرسله أو مرسالً     أما  إ
ثقة فهو مستقيم وفي الجملة إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الـشاميين                

  .خاصة
عه دافع ، وأكثر ما تكلمـوا     إسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام، وال يدف         :)9(وقال الفسوي 

  .مكيينيغرب عن ثقات المدنيين وال: قالوا
 إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا حدث عـن غيـرهم فحديثـه            :)10(وقال ابن رجب  

  .مضطرب
 كثير الغلط بخالف أهـل بلـده، فإنـه يحفـظ     )والعراقيين الحجازيين(وهو فيه : )11(وقال الذهبي 

يين ليس بالقوي وحديثه عن الحجـاز     : )12(وفي موضع آخر  ، حديثهم، ويكاد أن يتقنه، إن شاء اهللا      
                                                

  .1/58  الكبيرعلل الترمذي (1)
  .1/219  الكبيرعلل الترمذي (2)
  .1/390  الكبيرعلل الترمذي (3)
  .2/192 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (4)
  .1174 رقم 19سنن الترمذي ك الرضاع باب  (5)
  .8/319 النبالء له سير أعالمو، 1/248 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (6)
  .1/103  للعقيليالضعفاء الكبير (7)
  .1/300الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (8)
  .2/424المعرفة والتاريخ للفسوي  (9)

  .1/135شرح علل الترمذي البن رجب  (10)
  .8/313سير أعالم النبالء للذهبي  (11)
  .38 رقم 47 من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي صذكر أسماء (12)
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 فـي  اًهل الشام مضطرب جد  أصدوق في حديث    : )1 (وفي رواية ، منكر ضعيف بخالف الشاميين   
  . الحجازأهلحديث 

فـي المرتبـة    : )3(وذكره، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم         :)2(وقال ابن حجر  
  .الثالثة من المدلسين

، ال يحتج به  : )6(وقال ابن خزيمة  ، فضعي:  )5(وقال النسائي ، لين يكتب حديثه  :  )4( حاتم أبووقال  
كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظـه،     : )7(وقال ابن حبان  

فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيـه               
نعته، حتى صـار  ) هذا( يعلم ومن كان     ، وهو ال  )بالمتن( وألزق المتن    اإلسناد في   اإلسنادوأدخل  

سماعيل بـن   إ : )8(وقال الحاكم ، الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن االحتجاج به فيما لم يخلط فيه           
  .ذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظهإعياش مع جاللته 

وقـد صـرح    ،ثقة فيما روى عن الشاميين، ضعيفٌ فيما روى عـن غيـرهم       هو  : قالت الباحثة 
  . فانتفت علة التدليس)9(ديث في رواية الطبرانيبالتح

حسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي من العاشرة مات سنة سبع وخمـسين وقـد       ال -
   .جاز المائة

ال بـأس  : )13(وفي رواية، )12(والدارقطني، ليس به بأس: )11(وفي رواية، )10(وثقه يحيى بن معين  
  .في الثقات )15(وذكره ابن حبان ،)14 (بن قاسم األندلسيمسلمة و، به

                                                
  .1/85المغني في الضعفاء للذهبي  (1)
  .142تقريب التهذيب البن حجر ص (2)
  .68 رقم 37طبقات المدلسين البن حجر ص (3)
  .2/192 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (4)
  .34 رقم 151صالضعفاء والمتروكين للنسائي  (5)
  .1/283 تهذيب التهذيب البن حجر (6)
  .1/125المجروحين البن حبان  (7)
  .1/217سؤاالت السجزي للحاكم  (8)
  324 رقم 20/113لمعجم الكبير للطبراني ا (9)

  .6/204  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .6/204  للمزيتهذيب الكمال (11)
  .330 رقم 234السهمي للدارقطني صسؤاالت  (12)
  .2/255 تهذيب التهذيب البن حجر (13)
  .2/255 تهذيب التهذيب البن حجر (14)
  .8/179ت البن حبان الثقا (15)
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  .صدوق: )3(وابن حجر، )2( حاتمأبيوابن ، )1( حاتمأبووقال 
  .ال بأس به: )4(وقال النسائي
  . صدوقهو: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .ألجل الحسن بن عرفة، حسن إسناده

  .)6 (األلباني: معاصرينومن ال، )5(الذهبي: وصحح إسناده من العلماء
  .)8(طاألرناؤوشعيب : ومن المعاصرين، )7(الترمذي: إسناده من العلماءوحسن 

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)9("أو دخيالً وكان لنا جاراً" :ومنه حديث عدي"
  )44(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 10( مسلماإلمامقال 
عن سعيد بـنِ    ، )11( حدثَنَا شُعبةُ  ، محمد بن جعفَرٍ   : حدثَنَا ،وِليد بنِ عبد الْحميد    محمد بن الْ   :وحدثَنَا

وقرسم،  ثَنَا الشَّعدح 12(بي( ،مٍ      :قَاَلاتح نب ىدتُ ععملَنَا    - س كَانـيالً    وخدا وـارج)بِيطًـا  )13رو 

                                                
  .3/32 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (1)
  .3/32 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (2)
  .239تقريب التهذيب البن حجر ص (3)
  .6/204  للمزيتهذيب الكمال (4)
  .4/47سير أعالم النبالء للذهبي  (5)
   .1945  رقم2/418لباني لألصحيح الترغيب والترهيب (6)
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نَعرِفُه ِإلَّا من هذَا : وفي رواية، 3/38 للمنذريالترغيب والترهيبء في  كما جا(7)

هج1174 رقم 19سنن الترمذي ك الرضاع باب . الْو.  
   .22101 رقم 36/417 مسند أحمدفي تعليقه على   (8)
  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (9)

  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1صحيح مسلم ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب  (10)
  .12/485  للمزيتهذيب الكمال. شعبة بن الحجاج بن الورد (11)
  .14/29 للمزي تهذيب الكمال.  عامر بن شراحيل(12)
  .301صن األثير  في غريب الحديث واألثر البالنهاية.  الضيف والنزيل:الدخيل (13)
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 . كَلْبا قَد َأخَـذَ    ي فََأجِد مع كَلْبِ   ي ُأرسُل كَلْبِ  : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   -  يه سَأَل النَّبِ   َأنَّ -بِالنَّهرينِ  
 .» ولَم تُسم علَى غَيرِه، فَِإنَّما سميتَ علَى كَلْبِك.فَالَ تَْأكُْل « :قَاَل. الَ َأدرِى َأيهما َأخَذَ

  
  الحديث تخريج

وعاصم بـن   ، )3( السفر أبيوعبد اهللا بن    ،  من طريق بيان بن بشر     )2(ومسلم، )1(لبخاريأخرجه ا 
  ،)5(وزكريا بن زائدة، )4(سليمان

،  الـسفر أبـي وعبد اهللا بـن   ، بيان بن بشر   ( كلهم ، من طريق الحكم بن عتيبة     )6( وأخرجه مسلم 
  .نحوهالشعبي به بعن ) الحكم بن عتيبة و،وزكريا بن زائدة، وعاصم بن سليمان
  .  من طريق إبراهيم بن يزيد عن همام بن الحارث به بنحوه)8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  
  
  

                                                
 ما جاء في التصيد رقم 10وباب ، 5483 إذا أكل الكلب رقم 7صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب (1)

5487.  
  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1صحيح مسلم ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب  (2)
وك البيوع ، 175فليغسله سبعاً رقم ، إناء أحدكم إذا شرب الكلب في 33 صحيح البخاري ك الوضوء باب (3)

وك الذبائح والصيد ، 5476صيد المعارض رقم 2وك الذبائح والصيد باب ، 2054 تفسير المشَبهات رقم 3باب 
 1و صحيح مسلم ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب ، 5486 إذا وجد مع الصيد كلباً آخر رقم 9باب 

  .1929لمعلّمة رقم الصيد بالكالب ا
وصحيح مسلم ك ، 5484الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثالثة رقم 8البخاري ك الذبائح والصيد باب صحيح  (4)

  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب 
وصحيح مسلم ك الصيد والذبائح ، 5475 التسمية على الصيد رقم 1صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب  (5)

  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1وما يؤكل من الحيوان باب 
  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1صحيح مسلم ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب  (6)
 13وك التوحيد باب ، 5477 ما أصاب المعراض بعرضه رقم 3صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب  (7)

  .7397 واالستعاذة بها رقم - تعالى–السؤال بأسماء اهللا 
  .1929 الصيد بالكالب المعلّمة رقم 1صحيح مسلم ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب  (8)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دخن"
 ظهورهـا  يعنـي ، "من تحت قَدمي رجٍل من أهـل بيتـي         دخَنُها: أنه ذكر فتنةٌ فقال   : "فيه) هـ(

إذا ألقـي   : مصدر دخنَت النـار تـدخن     : -بالتحريك-والدخَن  ، شبهها بالدخان المرتفع  ، وإثارتها
أصل الدخن أن يكون فـي لـون الدابـة كُـدورة إلـى       : وقيل، عليها حطب رطب فكثُر دخانها    

  .)1("سواد

  
  )45(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( داودأبو اإلمامقال 
 يحدثَن ،ساِلمٍ بن اللَّه عبد يحدثَن، )3(الْمغيرة َأبو حدثَنَا ،الْحمصى سعيد بنِ عثْمان بن يحيى حدثَنَا
الَءالْع نةَ بتْبع، نرِ عيمنِ عٍئ بانه نْسالْعتُ :قَاَل ،يعمس دبع اللَّه نب رمقُوُل عاقُ كُنَّا :يودع نْدع 
 فَقَـالَ  )4(اَألحالَسِ فتْنَةَ ذَكَر حتَّى ذكْرِها في فََأكْثَر الْفتَن فَذَكَر -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسوِل
 تَحـت  من نُهادخَ السراء فتْنَةُ ثُم وحرب هرب يه« :قَاَل ؟اَألحالَسِ فتْنَةُ وما اللَّه رسوَل يا :قَاِئٌل
مقَدٍل يجر نِل مَأه تييب معزي نِّى َأنَّهم سلَينِّى وا مِإنَّماِئ وِليَأوي تَّقُونالْم" ثُم حطَلصي لَى النَّاسع 

 فَـِإذَا  ،لَطْمةً لَطَمتْه ِإالَّ اُألمة هذه من َأحدا تَدع الَ )6(الدهيماء فتْنَةُ ثُم ،)5(ضلَعٍ علَى كَورِك رجٍل
 ،)7(فُسطَاطَينِ ِإلَى النَّاس يصير حتَّى ،كَافرا ويمسى مْؤمنًا فيها الرجُل يصبِح ،تَمادتْ انْقَضتْ قيَل

طَاطانٍ فُسفَاقَ الَ ِإيمن يهف، طَاطفُسو فَاقالَ ن انِإيم يهفَِإذَا ،ف كَان وا ذَاكُمراَل فَانْتَظجالد نم  ـهموي 
َأو نم هغَد «.  
  

                                                
  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .4242 ذكر الفتن ودالئلها رقم 1 سنن أبي داود ك الفتن والمالحم باب (2)
  .18/237للمزي  تهذيب الكمال . عبد القدوس بن الحجاج(3)
 النهاية في . ظهر البعير تحت القتب شبهها به للزومها ودوامهايلياألحالس جمع حلس وهو الكساء الذي  (4)

  .225ص غريب الحديث واألثر البن األثير 
 أي على أمرٍ واه ال نظام له َألن الورِك ال يستَقيم على الضلْعِ و               :كَورِك على ضلْعٍ  يصطَلح النَّاس على رجٍل      )5(

هلَيع كَّبتَر2/465  غريب الحديث البن الجوزي.ال ي. 
. بالدهيماء الداهيةوقيل أراد . هي تصغير الدهماء، يريد الفتْنَة المظْلمةَ، والتَّصغير فيها للتَّعظيم: الدهيماء )6(

 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص
 بضم الفاء وتكسر أي فرقتين وقيل مدينتين وأصل الفسطاط الخيمة فهو من بـاب ذكـر المحـل                   :اطينطَسفُ )7(

 .15/375 للمالّ على القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. وإرادة الحال
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  الحديث تخريج
  . داود به بمثلهأبي من طريق )3(والبغوي، )2(والخطيب البغدادي، )1(أخرجه الخطابي

 بن حمدأ عن )7( نعيمأبي ومن طريقه )6(والطبراني ، )5( ومن طريقه المزي)4 (أحمدوأخرجه 
  . المغيرة به بمثلهأبي من طريق محمد بن عون ثالثتهم عن )8(والحاكم، عبد الوهاب

  .مرسالً هانئعن عمير بن  عبد الرحمن بن يزيد بن جابرمن طريق  )9( نعيمأبورجه وأخ
  :اإلسناد رجال راسةد
توحـة ثـم    بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها صاد مهملـة مف     )10(العالء بن عتبة اليحصبي    -

   .موحدة من السادسة
  . في كتاب الثقات)13(وذكره ابن حبان، )12(والعجلي، )11(وثقه يحيى بن معين

  .صدوق: )15 (وقال ابن حجر، شيخ صالح الحديث: )14(قال أبو حاتمو
  .)17( وكذا قال ابن القطان الفاسي،  فيه لين:فقال) 16(األزديوشذ أبو الفتح 

  .ثقةهو : قالت الباحثة

                                                
  .1/287 للخطابي غريب الحديث (1)
   .285 رقم 1/323الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  (2)
  .4226 رقم 15/19شرح السنة للبغوي  (3)
   .6168 رقم 10/309 مسند أحمد (4)
  .22/527  للمزيتهذيب الكمال (5)
  .2551 رقم 3/401 للطبراني مسند الشاميين (6)
  .5/158األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  (7)
  .8574 رقم 4/467للحاكم المستدرك على الصحيحين  (8)
  .29صالفتن لنعيم بن حماد  (9)

(10) اليحهذه النسبة ، بضمها وكسر الباء الموحدة: وقيل، بفتح الياء وسكون الحاء وكسر الصاد المهملة:بيص 
 معاوية بن جشم  وهو يحصب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن،إلى يحصب وهي قبيلة من حمير
 .3/407البن األثيراللباب في تهذيب األنساب . بن عبد شمس بن وائل بن غوث

  .174صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  (11)
  .1284رقم  2/150عجلي لل معرفة الثقات (12)
  .7/265الثقات البن حبان  (13)
  .6/358 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (14)
  .761جر صيب البن حتقريب التهذ (15)
  .8/168 تهذيب التهذيب البن حجر (16)
  .8/168 تهذيب التهذيب البن حجر (17)
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   .األشعري أبو يوسف الحمصي من السابعة مات سنة تسع وسبعين بن سالم  عبد اهللا-
 من اَألثبات ، في الحديث ، وهو سيُئ المذهبِ لَه قَوٌل في هو: )2(وفي رواية، )1(وثقه الدارقطني

 ،زاد رمي بالنصب و)3(وابن حجر، نَعم: يسب ؟ قال : علي بنِ َأبِي طاِلبٍ رضي اهللا عنه قيل 
  . في كتاب الثقات)4(بن حباناوذكره 

  . صدوق فيه نصب: )6(وقال الذهبي، ليس به بأس: )5(وقال النسائي
  .هو ثقة رمي بالنصب: قالت الباحثة

يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي من العاشرة مات سنة خمس  -
  .وخمسين

 ، ال بأس به :)10(وفي رواية، )9(والنسائي، صدوقاً : وزاد، )8(اتم حأبوو، )7(محمد بن عوفوثقه 

   . كتاب الثقات في) 13(ذكره ابن حبانو، )12(ة بن قاسمممسلو، )11(والذهبي
الَ بْأس بِه، لَم َأر من يطعن في يحيى غَير : )15(قَاَل ابن عديو، عابدصدوق : )14( ابن حجروقال

مُلابن أبى معشر، سقُوي تُهع :ءكُلَّ شَي يتلقَّن كَانو ،ثيدي الحاةً فى نووسى الَ ييحي كَان ، كَانو
قدفُ بِالصرعي.  

  .هو ثقة: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

                                                
  .5/200 تهذيب التهذيب البن حجر (1)
  .14/290العلل للدارقطني  (2)
  .509تقريب التهذيب البن حجر ص (3)
  .8/332الثقات البن حبان  (4)
  .14/550  للمزيتهذيب الكمال (5)
  .1/555  رواية في الكتب الستة للذهبيالكاشف في معرفة من له (6)
  .31/460  للمزيتهذيب الكمال (7)
  .9/174  البن أبي حاتمالجرح والتعديل (8)
  .12/307سير أعالم النبالء للذهبي  (9)

  .154رقم  1/69تسمية مشايخ النسائي  (10)
  .2/371 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (11)
  .11/224 هذيب البن حجرتهذيب الت (12)
  .9/265الثقات البن حبان  (13)
  .1062صتقريب التهذيب البن حجر  (14)
  .7/251الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (15)
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  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  .)1(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء
اهللا بـن     إال من حديث عبـد     غريب من حديث عمير والعالء لم نكتبه مرفوعاً       : )2(م نعي أبووقال  
  .سالم

  .)5(السلفي المجيد عبد بن حمديو، )4(طاألرناؤوشعيب و، )3 (األلباني: ومن المعاصرين
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ، بدخان الحطب الرطب    تشبيهاً الف واخت  على فساد  :أي؛  "هدنةٌ على دخَنٍ  : "ومنه الحديث ) هـ"(
 وجاء تفسيره في الحديث أنه ال ترجع قلـوب          ،لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصالح الظاهر       

ورة التي فـي لـون   د كالكُ.هاب حنصع ال يصفو بعضها لبعض وال ي: أي؛قوم على ما كانت عليه 
  .)6("الدابة

  
  )46(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 7( داودأبو اإلمامقال 
عن نَـصرِ   ، )9( عن حميد  ، سلَيمان يعني ابن الْمغيرة    : حدثَنَا ،)8( عبد اللَّه بن مسلَمةَ الْقَعنَبِي     :حدثَنَا

يثمٍ اللَّياصنِ عقَاَل،ب :شْكُرِينَا الْي10( َأتَي( ثي لَينب نم طهي رفَقَاَل،ف :م مالْقَو قُلْنَا؟ن : ثنُو لَيب   

                                                
  .8574 رقم 4/467للحاكم المستدرك على الصحيحين  (1)
  .5/158األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  (2)
   .974قم  ر3/48لأللباني السلسلة الصحيحة  (3)
   .6168 رقم 10/309 مسند أحمدفي تعليقه على  (4)
  .2551 رقم 3/401 للطبراني مسند الشاميينفي تعليقه على  (5)
  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
  .4244 ذكر الفتن ودالئلها رقم 1سنن أبي داود ك الفتن والمالحم باب  (7)
قاف وسكون العين وفتح النون وفي آخرها باء موحدة هذه النسبة إلى جد أبي عبد الرحمن  بفتح ال:بينَعالقَ (8)

 .3/50 ابن األثير اللباب في تهذيب األنساب. عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي من أهل المدينة سكن البصرة
  .7/403للمزي تهذيب الكمال .  حميد بن هالل(9)

  .10/205للمزيمال تهذيب الك.  سبيع بن خالد(10)
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 قُلْتُ يا رسوَل اللَّه هْل بعد هذَا الْخَيرِ شَـر           :قَاَل، )1(َأتَينَاك نَسَألُك عن حديث حذَيفَةَ فَذَكَر الْحديثَ      
 يا حذَيفَةُ تَعلَّم كتَـاب اللَّـه      : قَالَ ؟شَّر خَير  قُلْتُ يا رسوَل اللَّه هْل بعد هذَا ال        : قَالَ ، فتْنَةٌ وشَر  :قَاَل

 ،"هدنَةٌ علَى دخَنٍ  " : قَالَ ؟ قُلْتُ يا رسوَل اللَّه هْل بعد هذَا الشَّر خَير         : قَالَ .واتَّبِع ما فيه ثَلَاثَ مرارٍ    
  لَى َأقْذَاءةٌ عاعمج2(و (   يهِمف ا َأويهلْتُ قُ ، ف:        يا هخَنِ ملَى الدنَةُ عدالْه وَل اللَّهسا رقَالَ ؟ ي :   جِعلَا تَر 

     هلَيي كَانَتْ علَى الَّذامٍ عَأقْو قَالَ ،قُلُوب :   رِ شَرذَا الْخَيه دعَأب وَل اللَّهسا رقَاَل؟ قُلْتُ ي :  ـاءيمتْنَةٌ عف 
   اةٌ ععا دهلَيع اءمابِ النَّارِ  صولَى َأب،              َأن ـنم لَك رلَى جِذٍْل خَيع اضَأنْتَ عفَةُ وذَيا حتْ يتَم فَِإن 

منْها مدَأح تَتَّبِع."  
  الحديث تخريج

  ،)4( نعيمأبيومن طريقه ، )3(أخرجه الطيالسي
  ،)هاشم بن القاسم(  النضرأبي من طريق )6( نعيمأبوو ، )5 (أحمدوأخرجه 

  ،)9 (أسد عن بهز بن )8(والنسائي، )7 (أحمدأخرجه و
  ، شيبانأبي من طريق شيبان بن )10(وأخرجه ابن حبان

                                                
 ، عن نَصرِ بنِ عاصمٍ، عن قَتَادةَ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ،حدثَنَا مسدد: قال اإلمام أبو داود،  يقصد الحديث الذي قبله(1)

نِ خَاِلدعِ بيبس نقَاَل،ع :نْهم لُبَأج تَرتْ تُسحنِ فُتمي زتُ الْكُوفَةَ فا بِغَالًا َأتَي، نم عدفَِإذَا ص جِدسخَلْتُ الْمفَد 
 : وقَالُوا، قُلْتُ من هذَا فَتَجهمني الْقَوم: قَاَل،الرجاِل وِإذَا رجٌل جاِلس تَعرِفُ ِإذَا رَأيتَه َأنَّه من رِجاِل َأهِل الْحجازِ

 فَقَاَل حذَيفَةُ ِإن النَّاس كَانُوا ، بن الْيمانِ صاحب رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذَا حذَيفَةُ،؟َأما تَعرِفُ هذَا
الشَّر نع َألُهكُنْتُ َأسرِ والْخَي نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َألُونسبَِأ،ي مالْقَو قَهدفََأح مارِهصِإنِّي : فَقَاَل،ب 

َأرى الَّذي تُنْكرون ِإنِّي قُلْتُ يا رسوَل اللَّه َأرَأيتَ هذَا الْخَير الَّذي َأعطَانَا اللَّه َأيكُون بعده شَر كَما كَان قَبلَه قَاَل 
قُلْتُ يا رسوَل اللَّه ثُم ماذَا يكُون قَاَل ِإن كَان ِللَّه خَليفَةٌ في الَْأرضِ نَعم قُلْتُ فَما الْعصمةُ من ذَِلك قَاَل السيفُ 

نَه هعاُل مجالد جخْري اذَا قَاَل ثُمم قُلْتُ ثُم ةربِجِذِْل شَج اضَأنْتَ عتْ وِإلَّا فَمو هعفََأط الَكَأخَذَ مو كرظَه برفَض ر
ونَار فَمن وقَع في نَارِه وجب َأجره وحطَّ وِزره ومن وقَع في نَهرِه وجب وِزره وحطَّ َأجره قَاَل قُلْتُ ثُم ماذَا قَاَل 

ةاعالس اميق يه 4244 ذكر الفتن ودالئلها رقم 1سنن أبي داود ك الفتن والمالحم باب . ثُم.  
 بفتح القاف وسكون العين وفتح النون وفي آخرها باء موحدة هذه النسبة إلى جد أبي عبد الرحمن :بينَعالقَ (2)

 .3/50 ابن األثير اللباب في تهذيب األنساب. عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي من أهل المدينة سكن البصرة
  .443 رقم 1/353مسند الطيالسي  (3)
  .1/271األصبهاني اء ألبي نعيم حلية األولي (4)
   .23282 رقم 38/316 مسند أحمد (5)
  .1/271األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  (6)
  .23282 رقم 38/316 مسند أحمد (7)
  .57 رقم 99 ص لهفضائل القرآن و، 7978رقم 7/264السنن الكبرى للنسائي  (8)
  .2016 رقم 2/204العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (9)

  .5963رقم  13/298صحيح ابن حبان  (10)
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عن سـليمان بـن      ) شيبان أبيشيبان بن   و، أسدبهز بن   و، هاشم بن القاسم  و، الطيالسي(أربعتهم  
  .المغيرة عن حميد بن هالل به بنحوه

 ،)6(والحـاكم ، )5(والبـزار  ،)4 (أحمـد و ،)3(قوعبد الـرزا  ، )2(والطيالسي،  )1( داود أبووأخرجه  
 . عن نصر بن عاصم به بنحوه،من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، )7(والبغوي

ونعـيم بـن    ، )11 (أحمدو، -)10(ومن طريقه ابن عدي   -، )9( شيبة أبيوابن  ، )8( داود أبووأخرجه  
  بن بدر عن سبيع      عن صخر ) يزيد بن حميد  (  التياح أبيمن طريق   ، )13(وابن عساكر ، )12(حماد

  .بن خالد به بنحوها
  ،)عامر بن واثلة(  الطفيلأبي من طريق )15(ومن طريقه البزار، )14(رجه عبد الرزاقوأخ

  ، من طريق عبد الرحمن بن قرط)18(والحاكم، )17(والطبراني، )16(وأخرجه النسائي
  
  
  

                                                
  .4245و، 4244 ذكر الفتن ودالئلها رقم 1سنن أبي داود ك الفتن والمالحم باب  (1)
  .444 رقم 1/354مسند الطيالسي  (2)
   .20711  رقم11/341مصنف عبد الرزاق  (3)
   .23429 رقم 38/424 مسند أحمد (4)
  .2960 رقم 1/450مسند البزار  (5)
  .8448 رقم 4/432للحاكم المستدرك على الصحيحين  (6)
  .4219 رقم 15/8شرح السنة للبغوي  (7)
  .4247 ذكر الفتن ودالئلها رقم 1سنن أبي داود ك الفتن والمالحم باب  (8)
  .38268 رقم 21/26مصنف ابن أبي شيبة  (9)

  .2/250الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (10)
    .23425قم  ر38/421 مسند أحمد (11)
  .18صالفتن لنعيم بن حماد  (12)
  .16/435  البن عساكرتاريخ دمشق (13)
  .20711  رقم11/341مصنف عبد الرزاق  (14)
    .2799 رقم 1/429مسند البزار  (15)
  .58 رقم 100ص لهفضائل القرآن و، 7/265السنن الكبرى للنسائي  (16)
   .7343  رقم7/226 للطبراني المعجم األوسط (17)
  .381 رقم 1/121للحاكم المستدرك على الصحيحين  (18)
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ـ    من طريق  )4(والبزار، )3(وابن ماجه ، )2(ومسلم، )1(البخاريوأخرجه    أبـي - ن عبـد اهللا   عائذ ب
  ،إدريس

عبد الـرحمن   و، أبو الطفيل ( أربعتهم   ، من طريق زيد بن وهب     )6(والطبراني، )5(وأخرجه البزار 
  .عن حذيفة به بنحوه) وزيد بن وهب، وعائذ بن عبد اهللا، بن قرط
  :اإلسناد رجال دراسة

- سبمن الثانيةع بن خالد ويقال خالد بن سبيع ويقال خالد بن خالد اليشكري البصريي .  
  .الثقاتكتاب في  )8( ابن حبانذكرهو ،)7(وثقه العجلي

  .مقبول :)9(رقال ابن حجو
  .ثقةهو : قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

وهمـا  ، ني إدريـس الخـوال    أبيو، وقد تابع سبيع بن خالد كلٌّ من زيد بن وهب         ، إسناده صحيح 
  .ثقتان

  .)10(الحاكم:  من العلماءوصحح إسناده
  .)12(التركي المحسن عبد بن محمد.دو، )11 (ؤوطاألرن شعيب ا:ومن المعاصرين

***** *****  
  

                                                
كيف األمر  11 بابن  الفتك، و3606 رقم عالمات النبوة في اإلسالم 25  المناقب بابك البخاري  صحيح(1)

  .7084؟ رقم كن جماعةتإذا لم 
م  وتحريوجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 13باب   اإلمارةكمسلم صحيح  (2)

  .1847الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة رقم 
  .3979 العزلة رقم 13 سنن ابن ماجه ك الفتن باب (3)
  .2962 رقم 1/451مسند البزار  (4)
  .2811 رقم 1/431مسند البزار  (5)
   .3531 رقم 4/29 للطبراني المعجم األوسط (6)
  .554 رقم 1/388عجلي لل معرفة الثقات (7)
  .4/347 حبان الثقات البن (8)
  .365تقريب التهذيب البن حجر ص (9)

  .8450 رقم 4/433للحاكم المستدرك على الصحيحين  (10)
  .5963رقم  13/298صحيح ابن حبان في تعليقه على  (11)
  .44 رقم 1/354مسند الطيالسي في تعليقه على  (12)
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  رابعلمبحث الا
  دالـدال مع الـال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دد"

لّالم وقد اسـتُعملت    اللَّهو واللَّعب، وهي محذوفُة ا    :  الدد ،"ما أنا من دد والَ الدد منّي       ":فيه) هـ(
 يد في يديٍ، أو نُونـاً       :وف أن يكون ياء، كقولهم    ذدداً كَندى، وددن كَبدنٍ، وال يخْلُوا المح      : متَممةً

   نفي لَد في الجملة األولى. كقولهم لَد دقَى شـيء  : ومعنى تنْكير الدباقُ، وأن ال يغْرتواالس اعالشي
   نزب       : أي ؛ه عنه منه إال وهو ممن اللَّهو واللَّع ألنـه   .  ما أنا في شيء وتَعريفه في الجملة الثانيـة

وال ذلك النوع مني، وإنما لم يقُل وال هو مني؛ ألن الصريح آكَد             : صار معهوداً بالذكر، كأنه قال    
لْتُه  قَُ  مني، سواء كان الذي    أي وال جنس اللَّعب   . وقيل الالم في الدد الستغْراق جنس اللَّعب      . وأبلغُ

ليس يحسن أن تكون ِلتَعريف     : واختار الزمخشري األول، وقال   . أو غيره من أنواع اللَّعب واللَّهو     
والكالم جملتـان، وفـي الموضـعين مـضافٌ         .  ويخرج عن التئامه   ،ألن الكالم يتفكك  ؛  الجنسِ

  .)1("ن أشْغاليما أنا من أهل دد وال الدد م: محذوفٌ تقديره

  
  )47(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( البخارياإلمامقال 
حناثَد: م ح  خْ أَ :اَل قَ ،املّمد بن سبر نا يح  يى بن ممد أَ حاَل قَ ،و عمرو البصري  ب: س متُع مراً ع ولى  م
طّالمال قَ ،بل: س منَ َأتُعالكس بن م،اَل قَ:ولقُ ير وُلسى اهللا لّ اهللا صلَعيه وـ ": ملّس ـ تُسلَ م ند د 
لَوا الدديءشَي بِنّ م" ،يعي لَنيسالب اطيءشَي بِنّل م.   

  الحديث تخريج
  ،)8(قيـوالبيه ،)7(وابن عدي، )6(رانيـوالطب، )5(ليـوالعقي، )4(ابيـوالدول، )3(زارـأخرجه الب

                                                
  .301صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .785 رقم 274 للبخاريرد األدب المف (2)
  .6231 رقم 2/273مسند البزار  (3)
  .998 رقم 2/555 يالكنى واألسماء للدوالب (4)
  .2248رقم 4/1535  للعقيليالضعفاء الكبير (5)
  .413رقم 1/132 للطبراني المعجم األوسط (6)
  .7/243الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
  .786 رقم 286ص   له اآلدابو، 21493رقم 10/217السنن الكبرى للبيهقي  (8)
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  . به بنحوهمن طريق يحيى بن محمد عن عمرو بن عمرو، )1(وابن عساكر
  :اإلسناد رجال دراسة

 المدني أبو عثمان من الخامسة مـات        بن أبي عمرو ميسرة    وهو عمرو : عمرو مولى المطلب   -
   .بعد الخمسين

، ربمـا وهـم   : وزاد، )5(وابن حجر  ،)4(والعجلي، ، ال بأس به  : )3(وفي رواية )  2( زرعة أبووثقه  
  .خطأ يعتبر حديثه من رواية الثقاتربما أ: وزاد،  في كتاب الثقات)6(وذكره ابن حبان

   .ليس به بأس: )10(الدارقطنيو، )9(وابن عدي، )8( حاتمأبوو، ،)7 (أحمدوقال 
كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة ، لكنه نسب االضطراب إلى عكرمة ال إلـى              : )11 (أحمدوقال  
  .عمرو

لك أنه سـمع  صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذ         : )12(وقال البخاري 
  عن عكرمة
 مـن   ءحديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليـا       و: )14(وفي رواية ، صدوق: )13(وقال الذهبي 

  .ن يحذف العلياءأوحق العبارة  :)15 (ورد ابن حجر، الصحيح
   .نه يهمأصدوق إال  : )17(واألزدي، )16(وقال الساجي

                                                
  .38/369  البن عساكرتاريخ دمشق (1)
  .6/253   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (2)
  .455 رقم 538 للنووي صتهذيب األسماء  (3)
  .1398 رقم 2/181عجلي لل معرفة الثقات (4)
  .742تقريب التهذيب البن حجر  ص  (5)
  .5/185الثقات البن حبان  (6)
  .3203 رقم 2/486و ، 1525 رقم 2/52العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (7)
  .6/253   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (8)
  .5/116الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (9)

  .268 رقم 147ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص  (10)
  .2/242شرح علل الترمذي البن رجب  انظر (11)
  .1/236  الكبيرعلل الترمذي (12)
  .2/84 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (13)
  .5/337 للذهبي ميزان االعتدال (14)
  .8/73 تهذيب التهذيب البن حجر (15)
  .1/432 هفتح الباري لو، 8/73 تهذيب التهذيب البن حجر (16)
  .8/73 تهذيب التهذيب البن حجر (17)
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ثه عن أبي موسـى األشـعري       حدي: )2(قال أبو حاتم  و، وكان صاحب مراسيل  : )1(وقال ابن سعد  
  .مرسل

ليس بالقوي :  )4(وفي رواية، في حديثه ضعف ليس بقوى وليس بحجة:  )3(وقال يحيى بن معين
بن عباس أن النبي صلى اهللا اثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن : )5(وفي رواية، وليس به بأس
  .ال يحتج بحديثه: )7(في روايةو، )6("اقْتُلُوا الْفَاعَل والْمفْعوَل بِه" :عليه وسلم قال

  .مضطرب الحديث:  )9(وقال الجوزجاني، ليس بالقوي: )8(قال النسائيو
  .ليس هو بذاك: )11(وفي رواية، ليس بالقوي: )10(وقال أبو داود
  .هو صدوق: قالت الباحثة

بن قيس المحاربي الضرير أبو محمد المدني نزيل البصرة لقبـه أبـو زكيـر        يحيى بن محمد   -
   .صغير من الثامنةبالت

، صدوق: )14(وقال في موضع آخر، صالح الحديث: )13(وقال في موضع آخر، )12(وثقه الذهبي
  .لين الحال: )15(وفي رواية

  . كثيراًيخطئصدوق : )17(وقال ابن حجر ،  صدوق يهم وفي حديثه لين:)16(وقال الساجي
  

                                                
  . 1/342بير الكالطبقات  (1)
  .246ألبي زرعة العراقي ص تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  (2)
  .6/253   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (3)
  .5/116الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (4)
  .5/116الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (5)
  .2180ي رقم  ما جاء في حد اللُّوط24 سنن الترمذي ك الحدود باب (6)
  .3/1004  للعقيليالضعفاء الكبير (7)
  .5/116الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (8)
  .1/212أحوال الرجال للجوزجاني  (9)

  .2/487المغني في الضعفاء للذهبي  (10)
  .22/170  للمزيتهذيب الكمال (11)
  .2/743 للذهبي المغني في الضعفاء (12)
 .7/368للذهبي ميزان االعتدال  (13)
  .377 رقم 198ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص  (14)
  .9/297سير أعالم النبالء للذهبي  (15)
  .11/241 تهذيب التهذيب البن حجر (16)
  .1066تقريب التهذيب البن حجر  ص  (17)
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  .ليس بمتروك: )1(وقال الفالس
  .شيخ صالح: )2(وقال الخليلي

  . متقاربةأحاديثه: )4(أبو زرعة قالو، يكتب حديثه: )3( حاتمأبو وقال
ال يتـابع علـى     : )8(وقال العقيلي ، ضعيف: )7(والبوصيري، )6(والمقدسي، )5(وقال يحيى بن معين   

  .حديثه
 ومن ضمنها هذا الحديث     ال هذه األحاديث التي بينتها    إوعامة أحاديثه مستقيمة    : )9(وقال ابن عدي  

  . يعرف بيحيى بن قيسالحديث أيضاًوهذا : حيث قال
سانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلما كثر ذلـك منـه   كان ممن يقلب األ   : )10(وقال ابن حبان  

  .ثبات في حديثه فال ضيرصار غير محتج به إال عند الوفاق وإن اعتبر بما لم يخالف األ
  .هو صدوق يهم: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  
  سناداإل على كمالح

  .)11 (وذلك ألن هذا الحديث من منكرات يحيى بن محمد كما قال ابن عدي، إسناده ضعيف
 األوسط، وفيه يحيـى     في والطبراني رواه البزار    :فقال، )12(الهيثمي: وضعف إسناده من العلماء   

 قـد : الـذهبي ، وقال   كروا هذا الحديث من منكرات حديثه     بن محمد بن قيس، وقد وثق، ولكن ذ       
 .)13 (األلباني: ومن المعاصرين، تابعه عليه غيره

                                                
  .9/297وسير أعالم النبالء للذهبي ، 31/525  للمزيتهذيب الكمال (1)
  .1/173 للخليليلماء الحديث اإلرشاد في معرفة ع (2)
  .9/184   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (3)
  .9/184   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (4)
  .9/184   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (5)
  .4/1936 المقدسي طاهر بن محمد لالحفاظ ذخيرة (6)
  .4/25 للبوصيرِيابن ماجه مصباح الزجاجة في زوائد  (7)
  .4/1535  للعقيليلضعفاء الكبيرا (8)
  .7/243الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (9)

  .3/119المجروحين البن حبان  (10)
  .7/243الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (11)
  .8/413 للهيثميمجمع الزوائد  (12)
  .101 له صضعيف األدب المفرد و، 2453 رقم 5/469السلسلة الضعيفة لأللباني  (13)
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حـدثنا أبـو الفـضل    : )1( أخرجـه االسـماعيلي  ، بن عبد اهللا ضعيف من حديث جابروله شاهد 
السدوسي، من حفظه إمالء، حدثني أبي، عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،                

 سـند وهذا  ، »لست من دد، وال الدد مني     «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال  : عن جابر، قال  
 عنعنة ابن جريج وأبـى      فيه أيضاً و  ، على ترجمة لهما   أعثرلم  شيخ اإلسماعيلى وأبوه    ف، ضعيفٌ
  .الزبير

محمد بـن إسـماعيل      من طريق    )2(من حديث معاوية أخرجه الطبراني    وله شاهد ضعيف أيضاً     
 عـن   ، عن المطلـب   ،بن أبي عمرو   عن عمرو    ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي      ،الجعفري
 محمد بن   :)3(قال أبو حاتم  ،  لست من دد وال دد مني      : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       ،معاوية

  .إسماعيل الجعفري منكر الحديث
ِهللا، ، عنِ الْمطَّلبِ بنِ عبـد ا )5(رواه الدراوردي ، عن عمرٍوقد و:  )4(وقال ابن أبي حاتم في علله    
،انفْينِ َأبِي سةَ باوِيعم نصلى اهللا عليه وسلم ع نِ النَّبِيع.  

حـديث الـدراوردي   : اهللا أعلم ثم تفكر ساعة، فَقَـالَ     : أيهما عندك أشبه ؟ قَالَ    : قُلْتُ َألبِي زرعةَ  
  .أشبه

  .)6(اوينَه المحسنو، حديث معاوِية أشبه: وسَألْتُ َأبِي ، فَقَاَل 
  .والحديث بمجموع الطرق يبقى ضعيفاً

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  درأ"

  .)7( إذا دفَع:درُأ يدرَأ درءا.  أي ادفَعوا؛"ادرُأوا الحدود بالشُّبهات ":فيه) هـ(

  )48(الحديث رقم 
  ".مينلسن الم عالحدود اادرءو: "وإنما وجدت، " الحدود بالشُّبهاتادرءوا: "لم أعثر على لفظة

  

                                                
   .25 رقم 1/51معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي  (1)
  .794 رقم 19/343لمعجم الكبير للطبراني ا (2)
  .3/432 لعلي الصياح .تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم (3)
  .2295 رقم 6/34علل الحديث البن أبي حاتم  (4)
  .22/168 تهذيب الكمال .عمرو مولى المطلب (5)
  .2/566 يناوع الصغير للمالتيسير بشرح الجام (6)
  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (7)
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  :رحمه اهللا) 1( الترمذياإلمامقال 
      رِيصرٍو الْبمو عَأب دوالَْأس ننِ بمحالر دبثَنَا عدةَ،حبِيعر نب دمحثَنَا مدح ،   ـادزِي ـنب زِيدثَنَا يدح 

يشْقمالد،  رِيهالز ن2( ع( ، ورع نةَع)اِئشَةَ  ،)3ع نقَالَتْ ، رضي اهللا عنها    ع :     ـوُل اللَّـهسقَـاَل ر 
ص   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه" :           بِيلَهفَخَلُّوا س جخْرم لَه كَان فَِإن تُمتَطَعا اسم ينملسالْم نع وددوا الْحءراد، 

  ." خَير من َأن يخْطَئ في الْعقُوبةفَِإن الِْإمام َأن يخْطَئ في الْعفْوِ
  الحديث تخريج

عن محمـد   ،  رشَيد داود بن من طريق   ، )6(والخطيب البغدادي ، )5(والبيهقي، )4(أخرجه الدارقطني 
  .بن ربيعة به بنحوه

  .نحوهب بنِ زِياد عن يزِيدالْفَضل بن موسى من طريق ، )8(والبيهقي، )7(وأخرجه الحاكم
  :اإلسناد رجال دراسة

  .من التاسعة مات بعد التسعين .بن عم وكيعا ،محمد بن ربيعة الكالبي الكوفي -
  .)12(والدارقطني، )11(وأبو داود، ليس به بأس: )10(وقال مرة أخرى، )9(وثقه ابن معين

  . في كتاب الثقات)13(بن حباناوذكره 
  .صدوق: )14(وقال ابن حجر
  .الحديث صالح :)15(وقال أبو حاتم

  

                                                
  .1424 ما جاء في درء الحدود رقم 2 سنن الترمذي ك الحدود باب  (1)

 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )2(
 .35/230  للمزيتهذيب الكمال، عروة بن الزبير بن العوام )3(

   .2716 رقم 4/62 سنن الدارقطني (4)
  .18757رقم 9/123السنن الكبرى للبيهقي  (5)
  .3/390 المتفق والمفترق للخطيب البغدادي (6)
  .4/384 للحاكم المستدرك على الصحيحين (7)
  .17513 رقم 8/238 السنن الكبرى للبيهقي (8)
  .1/214 -رواية عثمان الدارمي- تاريخ ابن معينو، 3/272 - الدوري –تاريخ ابن معين رواية  (9)

  .3/523 -الدوري  -تاريخ ابن معين رواية  (10)
  .1/125سؤاالت اآلجري ألبي داود  (11)
  .58 للدارقطني صسؤاالت البرقاني (12)
  .9/38الثقات البن حبان  (13)
  .844البن حجر صتقريب التهذيب  (14)
  .7/252 أبي حاتم  ابنالجرح والتعديل (15)
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  .فيه لين: )2(األزديو، )1(وقال الساجي
 نحن ال  قال جاءنا محمد بن ربيعة فطلب إلينا أن نكتب عنه فقلنا           )3( عن عثمان بن أبي شيبة     َلقونُ

  .ر ال يقدح فيمن ثبتت عدالتهوهذا جرح غير مفس:)4(قال ابن حجر، ندخل في حديثنا الكذابين
  .دوقهو كما قال ابن حجر ص: قالت الباحثة

ية عشرة مـات بعـد      عبد الرحمن بن األسود بن المأمول الهاشمي موالهم البصري من الحاد           -
  .سنة أربعين

  .مقبول :)6(وقال ابن حجر،  في شيوخه)5(ذكره النسائي
  .هو مقبول: قالت الباحثة

 كمـا قـال     منكر الحديث ذاهـب   عدا يزيد بن زياد الدمشقي فهو       ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات    -
  . الحديث كأن حديثه موضوعضعيف: )8(وقال أبو حاتم، )7(اريالبخ

  الحكم على اإلسناد
  . زياد منكر الحديثيزيد بنألن فيه ، إسناده موضوع

   .حديثٌ صحيح الِْإسنَاد ولَم يخَرجاه: )9(قال الحاكم
  .)10(األلباني: وضعفه من المعاصرين
عـن  ، ِ)13( التَّمار )12(مخْتَارٍمن طريق   ، )11(رقطني أخرجه الدا   حديث علي  وله شاهد ضعيف من   

طَرٍَأبِي م ،يلع نقَاَل، ع :سو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رعمقُوُلسي لَّم" :وددوا الْحءروفي ، "اد  
  

                                                
  .1/125ت اآلجري ألبي داود سؤاال (1)
  .6/144للذهبي ميزان االعتدال  (2)
  .6/144للذهبي ميزان االعتدال  (3)
  .9/143 البن حجر تهذيب التهذيب (4)
  .91ص تسمية مشايخ النسائي (5)
  570البن حجر صتقريب التهذيب  (6)
  .1/82 علل الترمذي الكبير (7)
  .9/263 البن أبي حاتم عديلالجرح والت (8)
  .4/385 للحاكم المستدرك على الصحيحين (9)

  .2197 رقم 5/222 بانيلسلسلة الضعيفة لألال (10)
   .2717 رقم 4/63 سنن الدارقطني (11)
  .27/318 للمزي تهذيب الكمال. مختار بن غسان بن مختار التمار (12)
 هذه النسبة إلى بيع التمر وكان جماعة - يم وفي آخرها الراء التمار بفتح التاء المثناة من فوقها وتشديد الم (13)

  .1/221 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب .يبيعونه
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  .)1(منكر الحديث كما قال أبو حاتمسنده مختار التمار وهو 
 بـراهيم بـن    إِ مـن طريـق    )2(ه حديث أبي هريرة، أخرجه ابن ماج      ف من وله شاهد آخر ضعي   

 : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم         : قَالَ ، عن َأبِي هريرةَ   ، عن سعيد بنِ َأبِي سعيد     ،الْفَضِل
  .)3(متروك كما قال ابن حجر: براهيم بن الفضل إوفي سنده، "ادفَعوا الْحدود ما وجدتُم لَه مدفَعا"

، عن عبـد اهللا     )6(، عن أبي وائل   )5(وأصح ما روي فيه حديث سفيان، عن عاصم       : )4(قال البيهقي 
  .»د والقتل عن المسلمين ما استطعتمادرءوا الجل«: بن مسعود، قال

  .والحديث بمجموع الطرق يبقى على ضعفه
 

***** *****  
  :مه اهللاقال ابن األثير رح

.  أي ادفَع بك في نُحورِهم ِلتَكْفيني أمـرهم ؛"أدرُأ بك في نُحورهم اللهم إني    ":ومنه الحديث ) هـ("
  .)7("وإنَّما خَص النُّحور ألنه أسرع وأقْوى في الدفْع والتَّمكُّن من المدفوع

  )49(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 8( البزاراإلمامقال 

، )10(، عن َأبِـي بـردةَ   ، عن قَتَادةَ)9(َأخْبرنَا معاذُ بن هشَامٍ، عن َأبِيه: ا نَصر بن علي، قَالَ وَأخْبرنَ
اللَّهـم  ": رضي اللَّه عنْه، َأن النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم كَان ِإذَا خَافَ قَوما، قَالَ              عن َأبِي موسى  

ِإنِّي َأع ،مورِهشُر نم وذُ بِكمورِهي نُحف ُأ بِكرَأدو".  
  الحديث تخريج

  . من طريق البزار به بمثله)11(أخرجه القضاعي

                                                
  .8/311 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (1)
  . 2545 الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات رقم 5 سنن ابن ماجه ك الحدود باب (2)
  .113ص  البن حجرتقريب التهذيب (3)
  5338 رقم 13/487معرفة السنن واآلثار للبيهقي  (4)

 .13/473للمزي تهذيب الكمال . عاصم بن بهدلة )5(
  .12/549للمزي تهذيب الكمال . شقيق بن سلمة )6(

  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (7)
  .3136 رقم 1/472مسند البزار  (8)

 .30/216 للمزي تهذيب الكمال .ر الدستوائيبنْسهشام بن أبي عبد اهللا  )9(
  .33/66للمزي تهذيب الكمال .  عامر بن عبد اهللا بن قيس(10)
  1482 رقم 2/338  القضاعيسالمة بن محمدلالشهاب مسند  (11)
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،  عن عبيـد اهللا بـن سـعيد        )3(والنسائي،  عن محمد بن المثني    )2(والنسائي، )1( داود أبووأخرجه  
 مـن  )6(والبيهقـي ،  ق بن إبراهيم من طريق إسحا   )5(وابن حبان ،  عن علي بن عبد اهللا     )4 (أحمدو

 من طريـق  )8(وأخرجه ابن حجر،  من طريق مسدد)7(وأخرجه الحاكم،  بكر أبي طريق محمد بن  
  .ه به بنحوهأبيجميعهم عن معاذ بن هشام عن  المحزمي اهللا عبد بن محمد

 مـن طريـق     )12(وابن حجـر  ، )11(وعبد الغني المقدسي  ، )10(والخرائطي، )9( عوانة أبووأخرجه  
  ،جاج بن الحجاجالح

   من طريق مطر،)13(وأخرجه البزار
   ، من طريق عمران)17(والبيهقي، )16(والطبراني، )15 (أحمدو، )14(وأخرجه الطيالسي

  . بردة به بنحوهأبيعن قتادة عن ، )وعمران، ومطر، الحجاج بن الحجاج(ثالثتهم 
عمان بـن عبـد     الن من طريق عمران عن      )18(فرواه  الطبراني  ، واضطرب فيه عمران بن داور    

  .موسى السالم عن أبي العوام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي
  . في المراسيل)19( حاتمأبيكما ذكر ابن ،  بردة لم يسمع من جدهأبيوسعيد بن 

  
                                                

  .1537 ما يقول الرجل إذا خاف قوماً رقم 365 سنن أبي داود ك الصالة باب (1)
  .10362 رقم 9/222السنن الكبرى للنسائي  (2)
  .8577رقم 8/29السنن الكبرى للنسائي  (3)
  .19720 رقم 32/494 مسند أحمد (4)
  .4765 رقم 11/82صحيح ابن حبان  (5)
  .10624رقم 5/253السنن الكبرى للبيهقي  (6)
  .2580رقم 2/142للحاكم المستدرك على الصحيحين  (7)
  .127 األمالي المطلقة البن حجر ص (8)
  .6555رقم 4/217 عوانةمسند أبي  (9)

   .1049 رقم 340ص  للخرائطي  ومعاليها مكارم األخالق(10)
  .265 ص لمقدسيللالترغيب في الدعاء  (11)
  .127 األمالي المطلقة البن حجر ص (12)
  .3137 رقم 1/472مسند البزار  (13)
  .526 رقم 1/423مسند الطيالسي  (14)
  .9719 رقم 32/493 مسند أحمد (15)
  .2531  رقم3/74 للطبراني ألوسطالمعجم ا (16)
  .10623رقم 5/253السنن الكبرى للبيهقي  (17)
  .996 رقم2/184المعجم الصغير للطبراني  (18)
  .67صالمراسيل البن أبي حاتم  (19)
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  :اإلسناد رجال دراسة
-    يدوسامة السععلى توثيقه    )1( قتادة بن د فـي   ، إال أنه اتهم بالتدليس، وذكره ابن حجر        ، مجمع 

ولم أعثر علـى    ، وهو هنا قد عنعن    ، التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع       )2(المرتبة الثالثة 
  .)23( وقد سبقت ترجمته في حديث رقم ،رواية قد صرح فيها بالسماع

-ائيتُوسهـ200 البصري ت )3( معاذ بن هشام الد .  
معـاذ   : )6(يحيى بن معين  سئل  و  ،  )5(لثقاتمأمون، وذكره ابن حبان في ا     :  وزاد )4(وثقه ابن قانع  

  .اإلمام المحدث الثقة: )8(، وقال الذهبيثقة وثقة:  فقال؟)7(ردنْ شعبة أو غُيبن هشام أثبت ف
   .يليس بذاك القو:  عن ابن معين )9(وقال ابن أبى خيثمة

  .لم يكن بالثقة، إنما رغب فيه أصحاب الحديث لإلسناد: )10(وقال ابن معين
  .صدوق، وليس بحجة: ، عن يحيى بن معين)11(يعباس الدوروقال 

ا، قول شيئً أأكره أن   : ام عندك حجة؟ قال   هشمعاذ بن   : قلت ألبى داود  : )12(يوقال أبو عبيد اآلجر   
يحيى بن معـين، أو يحيـى القطـان،     يحيى، نال أدرى م: كان يحيى ال يرضاه، وقال أبو عبيد     

  .وأظنه يحيى القطان
  

                                                
)1( يوسدهذه النسبة إلى جماعة قبائل، ، بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة: الس

علي بن بكر بن  سدوس بن شيبان وهو في ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن: امنه
 .3/235األنساب للسمعاني . ، وإليها ينتسب قتادةوائل

 .92 رقم 43طبقات المدلسين البن حجر ص  )2(
)3( تُوائيسثم الياء  لفتح الواو وفي آخره األبفتح الدال وسكون السين المهملتين وضم التاء ثالث الحروف وف: الد

 األنساب للسمعاني .ا، وإلى ثياب جلبت منهاوتُسهواز يقال لها دآخر الحروف، هذه النسبة إلى بلدة من بالد األ
2/476. 
 .10/197تهذيب التهذيب البن حجر   )4(
 .9/176الثقات البن حبان  )5(
 . 8/249الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )6(
 ".غُنْدر"ب بـو محمد بن جعفر الملقّه )7(
 .9/372سير أعالم النبالء للذهبي  )8(
 .28/142تهذيب الكمال للمزي  )9(
 .1/118 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )10(
 .4/263 -  رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )11(
 .706 رقم 1/378سؤاالت اآلجري أبا داود  )12(
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و لمعاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة حديث كثير، و لمعاذ عـن غيـر            : )1( عدى قال أبو أحمد بن   
  .أرجو أنه صدوق ء ، ويء بعد الشي الشيأبيه أحاديث صالحة، و هو ربما يغلط ف

  .صدوق ربما وهم: )2(وقال ابن حجر
 ووثقه ابن قانع وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات،     ،هو ثقة، فقد أخرج له الجماعة   : قالت الباحثة 

ليس بذاك  : صدوق ليس بحجة، ومرة يقول    : فمرة يوثقه، ومرة يقول   : واختلف فيه قول ابن معين    
، ومما يجعلنـا نقـوي      فيه أبو داود فلم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً         القوي، ووثقه الذهبي، وتوقف   

ما لم  أن معاذاً كان عنده جّل حديث أبيه وهو عنده في كتاب وكان يميز ما سمع من أبيه                  : حديثه
، سمع أبى عن قتادة عشرة آالف     : يقول   سمعت معاذ بن هشام   ": )3(ي بن المدين  يعليسمع، يقول   

 عـشرة آالف،  يعنـد : عندك ؟ قـال   ما: قيل له ، وسمعت معاذ بن هشام بمكة : )4(أيضاقال  و
عنـى  ا مما قال ـ ي فأنكرنا عليه، و سخرنا منه، فلما جئنا إلى البصرة أخرج إلينا من الكتب نحو

  ."سمعته، وهذا لم أسمعه فجعل يميزها هذا: عن أبيه ـ ، فقال
 ابن حجر  وقالحدثني أبي، فيكون معاذٌ في أبيه ثقة متقن،           : يقول فيها معاذٌ   )5 (أحمدوفي رواية   

  .)7("معاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب" : في صحيح البخاري)6(عند شرحه لحديث
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :اإلسنادلى الحكم ع
وإن كان  ، ولم أجد أحد من العلماء ضعفه     ، فال يقل عن مرتبة الحسن    ، إسناده إن لم يكن صحيحاً    

  .وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع، اًقتادة مدلس
  .)10(والعراقي، )9(والنووي، )8(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء

  

                                                
 .6/434ال البن عدي الكامل في ضعفاء الرج )1(
 . 492تقريب التهذيب البن حجر ص  )2(
 . 28/141تهذيب الكمال للمزي  )3(
 .28/141تهذيب الكمال للمزي   )4(

  19720 رقم 32/494 مسند أحمد (5)
 .3901برقم  )6(
  .7/423فتح الباري البن حجر  )7(

   2580رقم 2/142للحاكم المستدرك على الصحيحين  (8)
  .636رقم 225 وص، 587 رقم 210 ص و، 357رقم 123 لنووي صلاألذكار  (9)

  .1130 رقم 1/296 المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي (10)
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  .)2(واألرناؤوط، )1(وحسنه ابن حجر
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3(" أي تَدافَعتُم واخْتَلَفْتُم؛"تَدارأتُم في الطريقإذا  ":ومنه الحديث"
  

  )50(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 4(قال اإلمام أبو داود

عن ، عن بشَيرِ بنِ كَعبٍ الْعدوِى    ،)6(نَا قَتَادةُ حدثَ، )5(حدثَنَا الْمثَنَّى بن سعيد   ، مسلم بن ِإبراهيم  : حدثَنَا
 فَـاجعلُوه سـبعةَ      طَرِيـق  فيِإذَا تَدارْأتُم     « : قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   -  يعنِ النَّبِ ، َأبِى هريرةَ 

  .»َأذْرعٍ
  

  الحديث تخريج
  . به بنحوه عن المثنى بن سعيديممسلم بن إبراه  من طريق)8( والبيهقي،)7(أخرجه الطحاوي

  ،)9(وأخرجه الطيالسي
  ،من طريق يحيى بن سعيد، )12( عوانة أبوو، )11 (أحمدو، )10(وأخرجه الترمذي

                                                
  .127 األمالي المطلقة البن حجر ص (1)
  .4765 رقم 11/82صحيح ابن حبان و، 19720 رقم 32/494 مسند أحمد في تعليقه على (2)
  .301ص ثر البن األثير النهاية في غريب الحديث واأل (3)
  .3633 أبواب من القضاء رقم 31سنن أبي داود ك األقضية باب  (4)
 بضم الضاد وفتح الباء الموحدة وفـي        :عيب الض و، 27/200للمزي  تهذيب الكمال   . المثنى بن سعيد الضبعي    (5)

بن علي بن بكر بن وائل نزلوا  هذه النسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب            ،آخرها عين مهملة  
 .2/260البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . البصرة

  .23/499للمزي تهذيب الكمال . قتادة بن دعامة السدوسي (6)
  .3/226للطحاوي شرح مشكل اآلثار  (7)
  .3856 رقم 9/30معرفة السنن واآلثار للبيهقي  (8)
  .2678 رقم 4/285مسند الطيالسي  (9)

 ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم 20ن الترمذي ك األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب سن (10)
  .1355يجعل؟ رقم 

  .10012 رقم 16/68 مسند أحمد (11)
  .5547رقم 3/419 مسند أبي عوانة (12)
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 مـن طريـق     )4(وابن الجـارود  ، )3 (أحمدو، )2(ومن طريقه ابن ماجه   ، )1( شيبة أبيوأخرجه ابن   
  .ى بن سعيد به بنحوهعن المثن) وكيعو، يحيى بن سعيدو، الطيالسي(ثالثتهم ، وكيع

، من طريق الزبير بـن خريـت عـن عكرمـة          ، )7(وابن عدي ، )6 (أحمدو، )5(وأخرجه البخاري 
  ،كيهِر بن نَيش من طريق قتادة عن ب)8(وأخرجه الترمذي

، )13( عوانـة  أبـو و، )12 (أحمدو، )11(وابن راهويه ، -)10(ومن طريقه البغوي   - ،)9(وأخرجه مسلم 
  ،اهللا عن عبد اهللا بن الحارثمن طريق يوسف بن عبد 

  . هريرة به بنحوهأبي عن )وعبد اهللا بن الحارث، كيهِر بن نَيشبو، عكرمة (ثالثتهم
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  سناداإل على الحكم
  . صحيحإسناده

  .)15 (ؤوطاألرنوا، )14 (األلباني: من المعاصرينوصححه 
***** *****  

  

                                                
  .23489 رقم 11/620مصنف ابن أبي شيبة  (1)
  .2338روا في قدر الطريق رقم  إذا تشاج16سنن ابن ماجه ك األحكام باب  (2)
  .10135 رقم 16/127 مسند أحمد (3)
  .1018  رقم 1/254المنتقى من السنن البن الجارود  (4)
 تكون بين -وهي الرحبة– إذا اختلفوا في الطريق الميتَاء 29صحيح البخاري ك المظالم والغصب باب  (5)

  .2473بعةَ أذرع رقم فَتُرك منها الطريق س، الطريق ثم يريد أهلها البنيان
  .10417 رقم 16/263 مسند أحمد (6)
  .2/127الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
 ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم 20سنن الترمذي ك األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  (8)

  .1356يجعل؟ رقم 
  .1613 اختلفوا فيه رقم قدر الطريق إذا31صحيح مسلم ك المساقاة باب  (9)

  .2175رقم 8/248شرح السنة للبغوي  (10)
  .137 رقم1/187 همسند إسحاق بن راهوي (11)
  .7126 رقم 12/26 مسند أحمد (12)
  .5544 رقم 3/419 مسند أبي عوانة (13)
  .8/133لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود  (14)
  .10135 رقم 16/127 مسند أحمد في تعليقه على (15)
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

.  ال يشاغب وال يخاِلف، وهـو مهمـوز  : أي؛"كان ال يدارِي وال يمارِي  ":والحديث اآلخر ) هـ("
وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يماري، فأما المداراة في حسن الخُلُق والـصحبة فغَيـر                

زمهوز، وقد يم1("مه(.  

  
  )51(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( شيبةأبي ابن اإلمامقال 
 فَّانثَنَا عد3(ح( َقَال ، : بيهثَنَا وحد)4( َمٍ ،       : ، قَالنِ خُثَيب انثْمع ناِهللا ب دبثَنَا عدح  داهجم نع)نِ  ،)5ع

           َل اِإلسقَب لَّمسو هلَيلَّى اهللا عوَل اِهللا صسر شَارِكي كَان اِئبِ؛ َأنَّهالس       مـوي ا كَانة، فَلَماري التِّجالَمِ ف
 يا ساِئب، قَـد كُنْـت تَعمـُل    ،"كَان الَ يدارِي، والَ يمارِيمرحبا بَِأخي وشَرِيكي ": الْفَتْحِ َأتَاه، فَقَالَ  

تُتَقَب موالْي يهنْك ، وُل مالَ تُتَقَب ،ةيلاهي الْجاالً فمنْك َأعُل م .لَةصو لَفذَا س كَانو .  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق عفان بن مسلم به بمثله)8(والبيهقي، )7(والحاكم،  )6( بن حنبلأحمدأخرجه 

 أبـو و، )10(وأخرجـه الطبرانـي   ، )المغيرة بن سلمة  (  الْمخْزومي  من طريق  )9(وأخرجه النسائي 
  .ن وهيب بن خالد  عن عبد اهللا بن عثمان به بمثلهع كالهما سهل بن بكار  من طريق)11(نعيم

  .وفي الروايات التالية وجدت أن القائل هو السائب للنبي صلى اهللا عليه وسلم
  
  

                                                
  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  38103 رقم 20/495مصنف ابن أبي شيبة  (2)
  .20/161 للمزي تهذيب الكمال. عفان بن مسلم (3)
  .31/164للمزي تهذيب الكمال .  وهيب بن خالد(4)
  .27/229للمزي تهذيب الكمال .  مجاهد بن جبر(5)
   .1555 رقم 24/263 مسند أحمد (6)
  .2317رقم 2/61للحاكم المستدرك على الصحيحين  (7)
  .11754رقم 6/78السنن الكبرى للبيهقي  (8)
    .10071رقم 9/125السنن الكبرى للنسائي  (9)

  .6619رقم 7/139لمعجم الكبير للطبراني ا (10)
  .3456 رقم 3/1369معرفة الصحابة ألبي نعيم  (11)
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وأحمد ،  من طريق إبراهيم بن مهاجر     )3(وابن ماجه ، )2(ومن طريقه البيهقي  ، )1( داود أبووأخرجه  
  .به بنحوهعن مجاهد عن قائد السائب عن السائب ،  )4(بن حنبلا

 ابـن أبـي نجـيح،      من طريق    )6(والطحاوي، إبراهيممحمد بن    من طريق    )5(وأخرجه البخاري 
   .السائبعن قيس بن   مجاهد عنمثالثته، إبراهيم بن ميسرة من طريق )7(والطبراني

 عن من طريق محمد بن مسلم الطائفيأخرجاه البغوي والحسن بن سفيان  أن )8(وأورد ابن حجر
من  )9(وأخرجه أبو بشر الدوالبي في الكنى،  عن قيس بن السائبيسرة عن مجاهدإبراهيم بن م

  .هذا الوجه لكنه قال أبو قيس بن السائب كذا عنده وقيس بن السائب أصح
والضياء ، )13( نعيمأبوو، )12(والطبراني، )11( بن عمرو بن الضحاكأحمدو، )10(وأخرجه ابن شبة

  .عن عبد اهللا بن السائب، عن مجاهد، من طريق األعمش، )14(المقدسي
  .عن السائب بن عبد اهللا، عن مجاهد،  من طريق إبراهيم  بن مهاجر)15( بن حنبلأحمدوأخرجه 
، عن ِإبراهيم بـنِ مهـاجِرٍ ، عـنِ    ِإسراِئيل من طريق    )16( بن عمرو بن الضحاك    أحمدوأخرجه  

  .الساِئبِ
  .ان عن مجاهد بن جبر مرسالً  من طريق سيف بن سفي)17( بن حنبلأحمدوأخرجه 

                                                
  .4836ة المراء رقم في كراهي20 سنن أبي داود ك األدب باب (1)
  .1619 رقم 2/307 له السنن الصغير و، 11755رقم 6/78السنن الكبرى للبيهقي  (2)
  .2287 الشركة والمضاربة رقم 63 سنن ابن ماجه ك التجارات باب (3)
  .15502 رقم 24/261 مسند أحمد (4)
  .5/9التاريخ الكبير للبخاري  (5)
  .1/422لطحاوي لكام القرآن أحو، 6/188للطحاوي شرح مشكل اآلثار  (6)
   .1522رقم 2/144 للطبراني المعجم األوسط (7)
  .5/471اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (8)
  .296 رقم 1/147 يالكنى واألسماء للدوالب (9)

  .2/638 البن شَبةتاريخ المدينة  (10)
  .708 رقم 1/589  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني (11)
  .871 رقم1/268 للطبراني وسطالمعجم األ (12)
  .4195رقم 3/1673معرفة الصحابة ألبي نعيم  (13)
  .371 رقم 4/12األحاديث المختارة للضياء المقدسي  (14)
  .1550 رقم 24/258 مسند أحمد (15)
  .692 رقم 1/574  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني (16)
  .15503 رقم 24/261 مسند أحمد (17)
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ِإبراهيم بنِ مهاجِرٍ، عن مجاهد، عن زيـد بـنِ الـساِئبِ، عـنِ               من طريق    )1( نعيم أبووأخرجه  
  .الساِئبِ
  :اإلسناد رجال دراسة

السائب بن أبي السائب واسمه صيفي بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم والد عبد اهللا بن                 -
  .)2(صحابي جليل، ئبالسا

عبد اهللا بن عثمان بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان من الخامـسة            - 
   .مات سنة اثنتين وثالثين

وذكـره  ، )7(والنسائي، )6(والعجلي، ليس به بأس  : )5(وفي رواية ، )4(وابن معين ، )3(وثقه ابن سعد  
  .ن يخطئ وكا:وزاد، في كتاب الثقات )8(بن حبانا

وأحاديثه أحاديث حـسان ممـا      : )10(وقال ابن عدي   ،س صالح الحديث  أما به ب  : )9(حاتم أبووقال  
  .يحب أن يكتب
  .صدوق :)11(وقال ابن حجر

  .أحاديثه ليست بالقوية:)13(قال يحيىو، ابن خثيم منكر الحديث: )12(علي بن المدينيوقال 
  . ليس بالقوي: )14(وقال النسائي
  .ما قال ابن حجر صدوقهو ك: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

                                                
   .3457 رقم 3/1370 نعيم معرفة الصحابة ألبي (1)
  .3/22اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (2)
  .5/487الطبقات الكبير البن سعد  (3)
  .4/161الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (4)
  .832 رقم 476 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  (5)
  .931 رقم 2/46عجلي لل معرفة الثقات (6)
  .15/281 ي للمزتهذيب الكمال (7)
  .5/34الثقات البن حبان  (8)
  .5/112   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (9)

  .4/161الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (10)
  .526تقريب التهذيب البن حجر  ص  (11)
  .  2993 الخطبة قبل يوم التروية رقم 187سنن النسائي ك مناسك الحج باب  (12)
  .4/161بن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ال (13)
  .  2993 الخطبة قبل يوم التروية رقم 187سنن النسائي ك مناسك الحج باب  (14)
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  سناداإل على الحكم
  .والسائب،  ضعيف لوجود انقطاع بين مجاهدإسناده

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله      :  )2(وقال الهيثمي ، )1(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء   
  .رجال الصحيح

يس بالقديم ، وكان على عهد النّبِي صلى اهللا عليـه وسـلم             عبد اِهللا بن السائب ل     :)3(و حاتم قال أبِ 
أعلم السائبأبيأي يرجح حديث السائب بن ، حدثًا، والشركة بأبيه أشبه ، واللّه .  

   .هو المحفوظ )قائد السائب عن السائب( أن هذا الوجه: )4(وذكر المزي
   . إن شاء اهللا تعالى ذلكفيما قيل  قيس بن السائب هذا أصحوحديث  : )5( عمرأبووقال 

 ديث فيمن كان شريك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء مضطرب جداً             ح: )6(يضاًقال أ و
منهم من يجعل الشركة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للسائب بن أبي السائب ومـنهم مـن                   

د اهللا بـن الـسائب       ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب ومن يجعلها لعب         ،يجعلها ألبي السائب أبيه   
وهذا اضطراب ال يثبت به شيء وال تقوم به حجة والسائب بن أبي السائب من جملـة المؤلفـة                   

  .قلوبهم وممن حسن إسالمه منهم
 اضطرب في متنه أيضا فمنهم من يجعله من قول النبي صلى اهللا عليه و               ويوجد: )7(قال السهيلي 

  .السائب في النبي صلى اهللا عليه و سلمسلم في أبي السائب ومنهم من يجعله من قول أبي 
  .)8(طاألرناؤو شعيب :وضعفه من المعاصرين

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

فمـا  إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلِّي فجاءت بهمةٌ تَمر بين يديه،    : "ومنه الحديث "
  .)9(وليس منها: قال الخطّابي. من المداراة، مزويروى بغير ه، يدافعها: ؛ أيزال يدارُئها

  
                                                

  .2317رقم  2/61 للحاكمالمستدرك على الصحيحين  (1)
  .1/276 للهيثميمجمع الزوائد  (2)
  .350 رقم 2/249  علل الحديث البن أبي حاتم (3)
  .27/229  للمزيتهذيب الكمال (4)
  .3/1288 البن عبد البر االستيعاب (5)
  .2/573االستيعاب البن عبد البر  (6)
  .3/171 للسهيليف نُالروض اُأل (7)
   15505 رقم 24/263 مسند أحمد (8)
  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (9)
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  )52(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( داودأبو اإلمامقال 

 ددسثَنَا مد2(ح( ،   ونُسي نى بيسثَنَا عدالْغَازِ    ،ح نب شَامثَنَا هدبٍ    ، حينِ شُعرِو بمع نع ،   َأبِيـه نع ، 
 هدج نطْ : قَالَ ،عبه   وِل اللَّهسر عصلى اهللا عليه وسلم   - نَا م-   رَأذَاخ ةيثَن نالَةُ    ،مالـص ترضفَح 

 فَما زاَل يدارُِئها   ، فَجاءتْ بهمةٌ تَمر بين يديه     ، فَصلَّى ِإلَى جِدارٍ فَاتَّخَذَه قبلَةً ونَحن خَلْفَه       - يعنى   -
  . ومرتْ من وراِئه،نُه بِالْجِدارِحتَّى لَصقَ بطْ

ددسا قَاَل مكَم َأو.  
  

  الحديث تخريج
  . داود به بمثلهأبي من طريق )3(أخرجه الخطابي
  . عن عيسى بن يونس به بنحوه،ددس من طريق م)4(وأخرجه البيهقي

  ،)5 (أحمدوأخرجه 
 عن عبد القدوس بـن      ،)وسلمة بن شبيب  ، أحمد (اكالهم،  شَبِيبٍ  سلَمة بن   عن )6(البزارأخرجه  و

  .عن هشام بن الغاز به بنحوه)  مغيرةأبو(الحجاج
  :دراسة رجال اإلسناد

-،  بن شعيب  بن العاص السهمي الحجازي والد عمرو      بن عمرو  بن عبد اهللا   بن محمد   شعيب -
  .  من الثالثة -وقد ينسب إلى جده على خالف في ذلك

  .)7(بن عمرو وهو ثابت عنه ده عبد اهللاوهو صدوق وله سماع من ج

                                                
  .708 سترة اإلمام سترة من خلفه رقم 111ك الصالة باب سنن أبي داود  (1)
  .27/444للمزي تهذيب الكمال   .ن مسرهدمسدد ب (2)
  .1/164غريب الحديث للخطابي  (3)
  .3585رقم 2/268السنن الكبرى للبيهقي  (4)
   .6852 رقم 11/438 مسند أحمد (5)

  .2494 رقم 1/384سند البزار م6) (
ور هل حديثه اهللا بن عمرو بن العاص والد عمرو الخالف فيه مشه شعيب بن محمد بن عبد:" قال العالئي )7(

بن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم والضمير ااهللا بن عمرو ومن   واألصح أنه سمع من جده عبد؟مرسل أم ال
المتصل بجده في قولهم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عائد إلى شعيب ال إلى عمرو وقد بينت ذلك وبسطت 

اهللا بن عمرو وشعيب صغير فكفله  اة أبيه عبدالكالم عليه في غير هذا الكتاب ومحمد والد شعيب مات في حي
 .287  رقم196 ص له جامع التحصيل في أحكام المراسيل."جده وسمع منه كثيرا



118 
 

أبو إبـراهيم و    ،   السهمي القرشيبن العاص    بن عمرو  بن عبد اهللا   بن محمد  بن شعيب  عمرو -
  :مختلف فيه هـ، 118، ت المدني، يقال أبو عبد اهللا

  ". إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به:")1(قال صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد القطان
عمرو بن شعيب سمع من أبيـه  :  قلت ألحمد بن حنبل   :"حمد بن علي الجوزجاني الوراق    وقال م 

نعـم أراه قـد سـمع    : فأبوه سمع من عبد اهللا بن عمرو؟ قال: حدثني أبي، قلت : شيًئا؟ قال يقول  
  ".منه

يحتج : ما أعلم أحدا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل له             :" )2(وقال اإلمام أحمد  
  "ال أدري: ديث عمرو بن شعيب ما كان عن غير أبيه؟ قالبح

أنا أكتب حديثه، وربمـا     : عن عمرو بن شعيب؟ فقال    : سئل أبو عبد اهللا   :" )3(وقال أبو بكر األثرم   
  ".احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن         احتجوا ب  شاءواأصحاب الحديث إذا    " :)4(وقال اإلمام أحمد  
  ".)5( تركوهشاءوا وإذا ،جده

 ما  : فغضب وقال  ؟ سألت يحيى بن معين عنه     :")7( وقال أبو حاتم الرازي    ".ثقة:" )6(وقال ابن معين  
  ". روى عنه األئمة فيه؟أقول

  إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :" )9(، وقال أيضا"يكتب حديثه:" )8(قال ابن معينو
 وهو يقول أبـي     ، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص             ،)10(فهو كتاب 

 وإذا حدث عن سعيد بـن المـسيب أو          ،عن جدي فمن ها هنا جاء ضعفه أو نحو هذا من الكالم           
  ". الكالمسليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤالء أو قريب من هذا

                                                
  .22/67تهذيب الكمال للمزي  )1(
 .218 رقم 231سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص  )2(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )3(
 .216 رقم 230حمد ص سؤاالت أبي داود لإلمام أ )4(
هذا محمول على أنهم يترددون في االحتجاج به، ال أنهم :" علّق الذهبي رحمه اهللا على هذه الرواية بقوله )5(

 .5/168 سير أعالم النبالء للذهبي ".يفعلون ذلك على التشهي
 .22/70تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )7(
 .22/70الكمال للمزي تهذيب  )8(
 .4/462 -  رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )9(
بالء النانظر سير أعالم ". الصحيفة الصادقة"كتاب عبد اهللا بن عمرو بن العاص المسمى بـ: يقصد بالكتاب )10(

 .5/176للذهبي 
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 ، وأبـا عبيـد    ،هوي وإسحاق بن راه   ، وعلي بن المديني   ،بل رأيت أحمد بن حن    :")1(وقال البخاري 
 ، ما تركه أحد من المسلمين     ،وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          

  ". من الناس بعدهم:قال البخاري
 وإسـحاق بـن     ، والحميـدي  ، وعلي بن عبد اهللا    ،ورأيت أحمد بن حنبل   :")2(وقال البخاري أيضا  

   ".ون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيهإبراهيم يحتج
 إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه          :")3(وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه       

  ".بن عمراعن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
سألت أبى عن عمرو بن شعيب فقال ليس بقوي يكتب حديثه ومـا روى              :" )4(وقال ابن أبي حاتم   
 وإنما أنكروا عليه كثـرة روايتـه        ، روى عنه الثقات   :")5(وقال أبو زرعة  ، " به عنه الثقات فيذاكر  
 وما أقـل    ، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها     ، إنما سمع أحاديث يسيرة    : وقالوا ،عن أبيه عن جده   

 وعامة هذه المناكير التي تروى عنه       ،ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر           
 وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بـسبب          ،)6(بن لهيعة والضعفاء  ابن الصباح و  إنما هي عن المثنى     

  ".كتاب عنده
 إنما  ، مكي كأنه ثقة في نفسه     : فقال ؟ سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب       :")7(وقال ابن أبي حاتم   

  ".تكلم فيه بسبب كتاب عنده
  . به بأسليس: )10(، وقال النسائي في موضعٍ آخر)9(، والنسائي)8(ووثقه العجلي

 روى عنه الذين نظـروا فـي   ،عمرو بن شعيب ثقة" :)11(وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي   
والحكم واحتج أصحابنا بحديثه وسمع أبوه من عبد اهللا بـن عمـرو       الرجال مثل أيوب والزهري   

                                                
 .22/69تهذيب الكمال للمزي  )1(
 .6/342التاريخ الكبير للبخاري  )2(
 .22/72 للمزي تهذيب الكمال )3(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )4(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
انظر سير أعالم النبالء للذهبي . وتعقّب الذهبي كالم أبي زرعة األخير بأنه يأتي الثقات عنه أيضا بما ينكر )6(

5/169.  
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )7(
  .1388 رقم 2/177عجليلل عرفة الثقاتم )8(
 .22/72تهذيب الكمال للمزي  )9(
 .22/72تهذيب الكمال للمزي  )10(
  .73-22/72تهذيب الكمال للمزي  )11(
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حديثـه  " :)1(وقال علي بن المديني عن يحيى بن سـعيد        ،  "وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس       
كان إنما يحدث عن أبيه عن جده وكان حديثه عند الناس           " :)2(وقال سفيان بن عيينة   ،  "هيعندنا وا 
 ، وإنما يكتب حديثه يعتبر به     ،عمرو بن شعيب له أشياء مناكير     " :)3(، وقال اإلمام أحمد   "فيه شيء 

 أبيـه    عمرو بن شعيب عن    : قيل ألبي داود   :")4(وقال أبو عبيد اآلجري   ،  "فأما أن يكون حجة فال    
  ". وال نصف حجة،ال:  قال؟حجة عندك عن جده

 ، و وثقـه    عمرو بن شعيب ضعفه نـاس مطلقـاً       :" )5(وقد فصل في أمره الحافظ ابن حجر فقال       
 فمحمـول علـى   من ضعفه مطلقاًعن جده حسب، و ،الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه   

: عن ، فإذا قال   :  الصحيفة بلفظ    يفروايته عن أبيه عن جده فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما             
 صحتها كما يقتضيه كالم أبى زرعة المتقدم ، و أما رواية أبيـه عـن                في، فال ريب     أبى حدثني

جده فإنما يعنى بها الجد األعلى عبد اهللا بن عمرو ال محمد بن عبد اهللا، و قـد صـرح شـعيب             
و هذه قطعة من جملة     :"  قال وذكر أحاديث ثم  " صح سماعه منه   أماكن، و  فيبسماعه من عبد اهللا     

 ، لكن هل سمع منه جميع مـا روى عنـه، أم     )6(أحاديث تصرح بأن الجد هو عبد اهللا بن عمرو        
 و أمـا  ،، و هو الجامع الختالف األقوال فيـه     عندي أظهر    الثاني  صحيفة؟ الباقيسمع بعضها و    

اة ال يخـتص بـه    جميع الـرو في، فهذا الشرط معتبر  عنه ثقةالراوياشتراط بعضهم أن يكون   
  ".عمرو

، ولكن مع صحة كتابـه واعتبـار تحملـه وجـادة            )7(هو صدوق، صحيح الكتاب   : ة الباحث تقال
صحيحة فقد انحطّ حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لدى الحفـاظ عـن رتبـة مطلـق                    

 يدخلها التصحيف، حيث الصحف في      االحتجاج من أجل الوجادة، ألن الرواية بالوجادة بال سماع        
ك العصر لم تكن مشكولة وال منقوطة، بخالف األخذ من أفواه الرجال، وقد تكـون المنـاكير                 ذل

  .راجعة إلى هذا السبب، واهللا أعلم التي أنكرها بعض األئمة عليه
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  . حسنإسناده

                                                
  .22/68 ، تهذيب الكمال للمزي 6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )1(
 .6/238الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )2(
  .3/991الضعفاء للعقيلي  )3(
  .72-22/71تهذيب الكمال للمزي  )4(
  .8/51 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
  .174-5/170سير أعالم النبالء للذهبي : وانظر لألهمية  )6(
 .315مقدمة ابن الصالح ص: انظر )7(
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  .)2( وحسنه األرناؤوط، )1 (األلباني: وصحح إسناده من المعاصرين
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   صادف درء السيل درءا يدفَعه :قال له دغْفَل ":حديث أبي بكر والقبائل وفي )هـ("
       بهتَسث ال تَحل إذا أتَاك من حيييقاُل للس : ءرل ديفَع هذا ذَاك وذَاك هـذا       ؛سدأ علينـا    ، أي يرود 

  .)3(" إذا طَلَع مفَاجأة:فُالن يدرأ
  

  )53(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 4( ابن حباناإلمامقال 

 ،يمـي مثير التّمد بن كَحار بن مبد الجبنا ع ثَ،)5(ةقَّالربِان طّيد القَزِبد اهللا بن ي ن بن ع  س الح :رنابخَْأ
عـن  ، )6(رمةكْ عن ع،لبغْبان بن تَن َأ ع ،ليجد اهللا الب  بان بن ع  بن أَ  ع ،انيمر الي شْمد بن بِ  حا م نَثَ
ـ  سر اهللا ر  ما أَ م لَ :اَلالب قَ  طَ يب بن أَ  يلني ع ثَد ح اَل قَ ،باسبن ع ا لّوله ص ى اهللا ع ـ ليـه و لم َأسن 
يفْض نَ رِعس ى قَ لَه عاِئب ل العخَ ،بر رج نََأ و ا مهع، َأ وب كُو ب ر الصيقد، ح  فَتى دىلَنا إِ ع م جـ  ل س من 
ماِلجس العقَتَ فَ،برم َأدبفَرٍكْو ب ملّس،اَلقَ و:م ن القَمواالُ قَ؟مو:م نبِ ريوفيه، "ةع:  
"وذَتَاجَأب بر زِكْو باقَام النّمفَة رلَع ِإجى روِلسلّ اهللا صلَى اهللا عيه و7(املَ الغُاَلقَلم فَس(:  
       ءرف دادصهفَعدا يءرل ديالس             هِيي8(هض(ح ناًيو حناًيي صدهع)9(  

                                                
  .708 سترة اإلمام سترة من خلفه رقم 111ك الصالة باب سنن أبي داود  في تعليقه على (1)
   .6852 رقم 11/438 مسند أحمدعلى  في تعليقه (2)
  .301ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .84 -1/80الثقات البن حبان  (4)
(5) مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثالثة أيام معـدودة فـي بـالد         : وتشديده وثانيه أوله بفتح ةقَّالر

  .3/59 للحموي معجم البلدان. يالجزيرة ألنها من جانب الفرات الشرق
  .20/265للمزي  تهذيب الكمال .عكرمة مولى ابن عباس (6)
(7) لفَغْد:       بمعجمة وفاء وزن جعفر بن حنظلة بن زيد الس دي النّوسله صحبة ولم يـصح : ويقال،ابة مخضرمس ، 

   .2/388حابة البن حجر اإلصابة في تمييز الص.  غرق بفارس في قتال الخوارج قبل سنة ستين،نزل البصرة
 وأكثر ما يستعمل في كسر العظم الذي جبر ثـم انكـسر             ، وأصل الهيض الكسر   ، معناه يرده ويغلبه   :يهيضه (8)

  .2/28 غريب الحديث للخطابي.  وقد يستعمل في غير ذلك على التمثيل به، عظم مهيض: فيقال،ثانياً
  .2/28 غريب الحديث للخطابي. يصدعه أي يشقه (9)
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 لقـد  : فقلت يا أبا بكـر :على  فقال،لمسه ويلَى اهللا ع  لّول اهللا ص  سم ر سبتَ فَ :اَل قَ .تب ثَ دقَاهللا لَ ا و مَأ
 ،طامـة   إال وفوقها)2(ا من طامة أجل يا أبا الحسن م : فقال لي  ،)1(وقعت من األعرابي على باقعة    

  ".والبالء موكل بالمنطق
  

  الحديث تخريج
من طريق الحسن بن صاحب عن      ، )5(والسمعاني، )4(ومن طريقه ابن عساكر   ، )3(أخرجه البيهقي 

  .عبد الجبار بن محمد بن كثير به بمثله
  . بنحوه به من طريق شعيب بن واقد عن أبان بن عبد اهللا)6(وأخرجه البيهقي

والمظفر ،  )11(والسمعاني، )10(والبيهقي، )9(والخطيب البغدادي، )8(والخطابي، )7(خرجه العقيليوأ
  .ن بن تغلب به بنحوهأباعن ، ن بن عثمان األحمرأبامن طريق ، )12(بن الفضل
  :اإلسناد رجال دراسة

-           أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم بن صخر بن العي    لة بفتح العين المهملة البلي األَ جحسي الكوفي م 
  . المنصورمن السابعة مات في خالفة أبي جعفر

  .)14(والعجلي، )13(وثقه ابن معين
  ال ـقو، ال بأس به: )16(ال ابن عديـو ق، ح الحديثـالـدوق صـص: )15( بن حنبلأحمدوقال 

                                                
  .1/82 غريب الحديث البن الجوزي.  طائر حذر ِإذا شَرِب الماء نظر يمنَةً ويسرةً:لباقعةا (1)
  .2/29 غريب الحديث للخطابي.  وأصلها من قولك طم الماء إذا عظم وارتفع، الداهية العظيمة:الطامة (2)
   .693 رقم 2/422 دالئل النبوة للبيهقي (3)
  .17/293  البن عساكرتاريخ دمشق (4)
  .39 -1/36األنساب للسمعاني  (5)
   .693 رقم 2/427 دالئل النبوة للبيهقي (6)
  .73 رقم 1/47للعقيليالضعفاء الكبير  (7)
  .2/22 غريب الحديث للخطابي (8)
  .252 رقم 2/98المتفق والمفترق للخطيب البغدادي  (9)

   .693 رقم 2/427 دالئل النبوة للبيهقي (10)
  .1/37اني األنساب للسمع (11)
  .1/90نضرة االغريض في نصرة القريض  (12)
  .67 ص - رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  (13)
  .16رقم 1/198عجلي لل معرفة الثقات (14)
  .2290 رقم 2/290العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (15)
  .1/387الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (16)
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  .له مناكير حسن الحديث: )2 (وفي رواية،  حسن الحديث:)1(الذهبي
  .ه لينصدوق في حفظ: )3(وقال ابن حجر

  .وكان ضعيفًا:)5(وقال الدراقطني، بالمناكير  كان ممن فحش خطؤه وانفرد:)4(قال ابن حبانو
  . في حفظه لينصدوقكما قال ابن حجرهو : قالت الباحثة

ـ مقال أبو عبد اهللا بن      ، قي التميمي الحنظلي   الر د الجبار بن محمد بن كثير     عب -  يكنـى أبـا     هدنْ
  .)6(إسحاق صاحب غرائب

  .هو ضعيف: الت الباحثةق
  . على ترجمة لهأعثرلم : الحسن بن عبد اهللا بن يزيد القطان -
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  . فهو ضعيفقيالربن محمد  ألجل عبد الجبار، ضعيف إسناده

شاشي أحـد   ال الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي      ، الحسن بن عبد اهللا بن يزيد القطان      وقد تابع   
 أربع عـشرة   توفي بالشاش سنة، الرحالين كتب ببالد خراسان والجبال والعراق والحجاز والشام  

  .حافظ كبير: )8(وقال الخليلي، )7(وثقه الخطيب البغدادي، وثالثمائة
وليس لهذا الحديث أصل ، وال يروى من وجه يثبت إال شيء يروى في مغازي : )9(قال العقيلي

  .سالًالواقدي وغيره مر
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ذُو هجوم ال يتَوقَّى وال يهاب، فَفيه قُوة على دفْع أعدائـه،             : أي ؛" ذُو تُدرإ  السلطان ":وفيه) هـ("
  .)10("والتَّاء زائدة كما زيدت في تُرتَب وتَنْضب

                                                
  .1/123 للذهبي ميزان االعتدال (1)
  .1/7المغني في الضعفاء للذهبي  (2)
  .103 تقريب التهذيب البن حجر  ص (3)
  .1/99 المجروحين البن حبان (4)
  .8/276العلل للدارقطني  (5)
   .4549 رقم 5/59لسان الميزان البن حجر  (6)
   .3848 رقم7/333تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (7)
  .3/985 يللخليلاإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (8)
  .73 رقم 1/48للعقيليالضعفاء الكبير  (9)

  .302صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (10)
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  )54(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  : ومنه حديث العباس بن مرداس"
  .)1(" فَلم ُأعطَ شَيئاً ولَم ُأمنَعِ          اءذَا تُدروقَد كُنْتُ في القَوم 

  )55(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(ابن أبي خيثمةقال اإلمام 
 اهرثَنَا ِإبدح   شَّارٍ الرب نب يمياد3(م( َقَال ،:  انفْيثَنَا سدح )4(  مع نع ،      ـنع ،وقرـسنِ مب يدعنِ سب ر

5(َأبِيه(،  ايبع نيجٍ        عنِ خَدعِ بافر نعِ، عافنِ رةَ بنِ رِفَاعةَ ب       صلى اهللا عليه وسلم َأع النَّبِي طَى ، َأن
   بس نم ،مهَؤلَّفَةَ قُلُوبنٍ الْمنَيلٍ  يِ حجاِإلبِلِ    ، ِلكُلِّ ر نَئةً مم منْهطَـى        ، مَأعَئـةً، وم انفْيا سطَى َأبَأع 

 اَألقْرع بن حابِسٍ    ، وَأعطَى نَةَ بن حصنٍ مَئةً   ، وَأعطَى عيي  هذَانِ قُرشيان : ، قَاَل سفْيان  صفْوان مَئةً 
 بـن  ، وَأعطَى الْعبـاس بن عوف النَّصرِي مَئةً، وَأعطَى ماِلك   مةَ بن عالثَةَ مَئةً   علْقَ، وَأعطَى   مَئةً

    انفْيقَاَل س ،َئةالْم وناسٍ ددرم :  َئةالْم نم هنَقَص ،ُأولَِئك لُغْ بِهبي لَماسٍ   ، فََأنْشََأ الْ)ودـرم ـنب اسبع
  :يقُوُل

          عيُل نَـَأتَجبالْع بنَهبِي وـْه د              يـبع نـنياَألقـَيعِـة ور  
  عفُوقَانِ مرداس في الْمجمي             ن والَ حابِس ـان حصـفَما كَ          
          كُنْتُ ف قَدِإ ي ـوربِ ذَا تُدرـلَفَ            الْحُأع نَعِ ـمُأم لَمًئا وطَ شَي  
  عِـه اَألربـدا قَواِئمـديـح            ة ـَزيـن جِـل مـيـابِـَِإالَّ َأب         
         مـْا كُنـومنْهرٍِئ مام ونا تُ د             مـوتَض فَعِـنرالَ ي موعِ الْي  

 

                                                
  .302صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .25 -4/24 تاريخ ابن أبي خيثمة (2)

 موضعين، أحدهما إلى رمادة اليمن بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى: الرمادي )3(
 األنساب قرية بها، والثاني منسوب إلى رمادة فلسطين، فمن رمادة اليمن أبو إسحاق إبراهيم بن بشار الرمادي،

 .3/88للسمعاني 
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )4(
 .11/60  للمزيتهذيب الكمال. سعيد بن مسروق الثوري )5(
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  الحديث تخريج
  . به بنحوهسفيان بن عيينةعن  ،إبراهيم بن بشارمن طريق  )1(بيهقيأخرجه ال
  ، َأحمد بن عبدةَمن طريق) 2(ينوريالد مروان بن أحمدوأخرجه 

وابن أبـي   ، أحمد بن عبدة  (كالهما  ،  من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر        )3(وأخرجه البيهقي 
  .به بنحوه عيينَةَ سفْيان بنعن ، )عمر

  
  :اإلسناد رجال سةدرا
وهو ابن رافع بن عدي الحارثي األوسي األنصاري أحد الـصحابة الكـرام،             :  رافع بن خَديجٍ   -

  .)4( هـ، وقيل قبل ذلك73أول مشاهده غزوة أحد ثم الخندق، ت 

من العاشرة مات فـي حـدود    ، )5(، وأصله من جرجرايا   أبو إسحاق البصري   إبراهيم بن بشار     -
  .الثالثين

:   في كتاب الثقات وزاد     )9(ذكره ابن حبان  و ،)8(يحيى بن الفضل   و ،)7(الحاكمو ،)6(ه أبو عوانة  وثق
 ومن زعم أنه كان ينام فـي  بن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مراراًا صحب  ضابطاًكان متقناً 
بـن  ا وليس هذا مما يجرح مثله في الحديث وذاك أنه سمع حـديث             ،بن عيينة فقد صدق   امجلس  

 والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سـفيان ويحـضر مجلـسه                 نة مراراً عيي
  . ليس مما يقدح فيه فنوم اإلنسان عند سماع شيء قد سمعه مراراً، ال للسماعلالستئناس

  . صدوق: )11(والطيالسي ،)10(وقال أبو حاتم

                                                
  .5/178 النبوة للبيهقي دالئل (1)
  .3360 رقم 8/52ألبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المجالسة وجواهر العلم  (2)
  .5/178دالئل النبوة للبيهقي  (3)
  .2/436اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (4)

وبغداد من الجانب  بفتح الجيم وسكون الراء األولى بلد من أعمال النهروان األسفل بين واسط : جرجرايا)5(
الشرقي كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء والكتاب 

 .2/123  للحمويمعجم البلدان. والوزراء
 .1074 رقم 1/305 مسند أبي عوانة )6(
 .1/95 تهذيب التهذيب البن حجر )7(
 .1/95 تهذيب التهذيب البن حجر )8(
 .8/72لثقات البن حبان ا )9(
 .2/90 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )10(
 .1/95 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
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 وقال  ، بالمتقن وله مناكير   ليس :)2( وفي موضع آخر   ،بن عيينة امكثر مغرب عن    : )1(وقال الذهبي 
  .حافظ له أوهام :)3(ابن حجر

  .وهو صدوق: )5( وفي رواية،الشيء بعد الشيء في يهم: )4(البخاري قالو
  .وهو عندنا من أهل الصدق: )6(قال ابن عدي

   .صدوق لكنه يهم في الحديث بعد الحديث: )7(وقال أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي الموصلي
 هـو رضـا   الرماديسمعت يحيى وقيل : )9(ابن محرزقال  و،ليس بشيء )8( معينقال يحيى بن و

  .الرمادي بن بشار إبراهيم يعنى ، ال:فقال
كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة فكان يملي على الناس ما يـسمعون مـن                : )10(أحمدوقال  

 ،زيادة ليس في الحديث   سفيان فكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا يقول كأنه يغير األلفاظ فتكون              
  في ذلك وذمه ذمـاً     حمد ولم يحمده أ   ، أال تتقي اهللا ويحك تمل عليهم ما لم يسمعوا         :فقلت له يوماً  

  .كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة: )11(وفي رواية ،شديداً
 ليس بالقوي: )12(وقال النسائي

  .هو صدوق يهم: قالت الباحثة
  .قي رجال اإلسناد كلهم ثقات وبا-
  

  الحكم على اإلسناد
محمد بـن   و، أحمد بن عبدة  : وقد تابعه كل من   ، وفيه إبراهيم بن بشار صدوق يهم     ، إسناده حسن 

  .وكالهما ثقتان، أبي عمريحيى بن 

                                                
 .1/209 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )1(
 .1/141 للذهبي  ميزان االعتدال)2(
 .105تقريب التهذيب البن حجر ص  )3(
 .1/277 التاريخ الكبير للبخاري )4(
 .2/57  للمزيتهذيب الكمال )5(
 .1/266الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
 .1/26 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )7(
 .1/59  للعقيليالضعفاء الكبير )8(
 .1/68 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )9(
 .3/438العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )10(
 .1/58 لي للعقيالضعفاء الكبير )11(
 .17 رقم 148ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )12(



127 
 

بايـةَ   عن ع، عن َأبِيه ،عمر بنِ سعيد بنِ مسروق    أخرجه من طريق    ، )1(والحديث أصله في مسلم   
 َأعطَى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأبا سفْيان بن حربٍ            : قَالَ ، عن رافعِ بنِ خَديجٍ    ،بنِ رِفَاعةَ 

 وَأعطَـى   ، من الِْإبِلِ   كُلَّ ِإنْسانٍ منْهم ماَئةً    ،وصفْوان بن ُأميةَ وعيينَةَ بن حصنٍ والَْأقْرع بن حابِسٍ        
ذَِلك وناسٍ ددرم نب اسباسٍ،عدرم نب اسبفَقَاَل ع :  

          عيُل نَـَأتَجبالْع بنَهبِي وـْه د              يـبع نـنياَألقـَيعِـة ور  
  عفُوقَانِ مرداس في الْمجمي             س ـ والَ حابِبـدران ـفَما كَ          
         مـْا كُنـومنْهرٍِئ مام ونا تُ د             مـوتَض فَعِـنرالَ ي موعِ الْي  

  . فََأتَم لَه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ماَئةً:قَاَل
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  درب"

.  دخَلْنا الدرب، وكُلُّ مدخٍل إلى الـروم درب : أي؛"وأدربنَـا  ":ومنه حديث جعفر بن عمرو ) س(
ذكون لغَير النَّافمنه، وبالس ذ2("وقيل هو بفتح الراء للنَّاف(.  

  
  )56(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 3( ابن إسحاقاإلمامقال 
   ب اللّه دبي عثَندحو       ارِثنِ الْحةَ ببِيعنِ راسِ ببنِ عِل بالْفَض ارٍ    ،نسنِ يب انملَيس نفَـرِ    ، ععج نع 

، َأخُو بني نَوفَِل بنِ     ه بن عدي بنِ الْخيارِ    جتُ َأنَا وعبيد اللّ   ر خَ : قَالَ ،بنِ عمرِو بنِ ُأميةَ الضمرِي    ا
 وكَان  - فَلَما قَفَلْنَا مررنَا بِحمص      فََأدربنَا مع النّاسِ   زمانِ معاوِيةَ بنِ َأبِي سفْيان ،        عبد منَاف في  

، قَاَل ِلي عبيد اللّه بن عـدي   فَلَما قَدمنَاها-م بِها وحشي، مولَى جبيرِ بنِ مطْعمٍ ، قَد سكَنَها ، وَأقَا   
فَ قَتَلَهةَ كَيزمقَتِْل ح نع َألَها فَنَسيشحو ينَْأت ي َأنْل لَك فالحديث.............  ؟ه.  

  
  
  

                                                
 .1060 إعطاء المؤلفة قلوبهم على االسالم وتصبر من قوي إيمانه رقم 46صحيح مسلم ك الزكاة باب  )1(

  .302صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .2/70بن هشام ال  النبويةسيرةال (3)
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  الحديث تخريج
 وابن عبـد  ، )5(األثيروابن  ، )4( نعيم أبوو، )3(والطبراني، )2(وابن حبان ، )1( خيثمة أبيأخرجه ابن   

  . إسحاق به بمثله كلهم من طريق ابن)7(وابن عساكر ،)6(البر
 عبد اِهللا بنِ أبي سلَمةَ عن عبد اِهللا بـنِ   عبد الْعزِيزِ بن  من طريق  )9 (أحمدو، )8(وأخرجه البخاري 

  .به بنحوهالْفَضِل عن سلَيمان بنِ يسارٍ 
 من طريق عبد الرحمن بـن يزيـد عـن           )11( نعيم وأبومن طريقه   ، )10( عاصم أبيوأخرجه ابن   

  .بن جعفر عن جعفر بن عمرو به بنحوهاليمان س
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 مخَرجةً مَؤدبةً قـد أِلفَـت الركُـوب         : أي ؛"فكانت نَاقَة مدربة   ":وفي حديث عمران بن حصين    "
  .)12(" عودت المشْي في الدروب فصارت تَألَفُها وتَعرفُها فال تَنْفر: أي؛سيروال

  

                                                
  .4/79 تاريخ ابن أبي خيثمة (1)
  .7016 رقم 15/479 صحيح ابن حبان (2)
  .2947 رقم 3/147لمعجم الكبير للطبراني ا (3)
   .1819 رقم 2/676معرفة الصحابة ألبي نعيم  (4)
  .5/455أسد الغابة البن األثير  (5)
  .4/1565االستيعاب البن عبد البر  (6)
  .62/408و، 38/48  البن عساكرتاريخ دمشق (7)
  .4072 قتل حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه رقم 23ري ك المغازي باب صحيح البخا (8)
   .16077 رقم 25/480 مسند أحمد (9)

   .483 رقم 1/391  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني (10)
   .1820رقم  2/676معرفة الصحابة ألبي نعيم  (11)
  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (12)
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  )57(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( مسلماإلمامقال 

ثَندحيو       دعرٍ السجح نب ىلعبٍ ورح نب ريهز رٍ    -  ييهاللَّفْظُ ِلزا   : قَاالَ – وـمثَنَا ِإسدح    ـنيُل بع
يماهرِإب،  وبثَنَا َأيد2( ح( ،  َةالَبَأبِى ق نع)3( ،  ِلَّبهَأبِى الْم نع)نٍ قَالَ    ، )4يصنِ حب انرمع نكَانَتْ  :ع 

 ، وسـلم من َأصحابِ رسوِل اللَّه صـلى اهللا عليـه      فََأسرتْ ثَقيفُ رجلَينِ     ،ثَقيفُ حلَفَاء ِلبنى عقَيلٍ   
 )5( عقَيٍل وَأصابوا معـه الْعـضباء      يرجالً من بن   سر َأصحاب رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم       وَأ

     وُل اللَّهسر هلَيصلى اهللا عليه وسلم   -فََأتَى ع-   وهفي و  دمحا مقَاَل ي ثَاقفَقَـاَل   .  الْو ـا  « فََأتَـاهم
  شَْأنُك« .  َأخَذْتَن يفَقَاَل بِم       ا ِلذَِلكظَامفَقَاَل ِإع اجابِقَةَ الْحَأخَذْتَ س بِملَفَ    «: وح ةرِيـربِج َأخَذْتُك  اِئـك
  .الحديث.....»ثَقيفَ

   ىتَكبِيعِ الْعو الرثَنَا َأبداقُ        )6(ححثَنَا ِإسدحح و ديز نى ابنعي ادمثَنَا حدَأبِـى      ح ـنابو يماهـرِإب نب 
كالَهما عن َأيوب بِهذَا اِإلسنَاد نَحوه وفى حـديث حمـاد قَـاَل     )8(يعن عبد الْوهابِ الثَّقَف    )7(عمر

    نب نٍل مجِلر اءبضالْع ى    يكَانَتفو اجالْح ابِقوس نكَانَتْ مٍل وقَيع    ـةلَـى نَاقا فََأتَتْ عضَأي هيثدح
ةسرج9(ذَلُوٍل م(  ،الثَّقَف يثدى حفوةٌ يبردنَاقَةٌ م ىهو.  

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
   ).6 (صحابي جليل سبقت ترجمته في حديث رقم:  عمران بن حصين-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

                                                
  .1641 ال وفاء لنذر في معصية اهللا وال فيما ال يملك العبد رقم 3مسلم ك النذر باب صحيح  (1)
  .3/458 للمزي تهذيب الكمال. خْتيانيالسأيوب بن أبي تميمة  (2)
  .34/329  للمزيتهذيب الكمال. عبد اهللا بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قالبة البصري (3)
  .34/329  للمزيتهذيب الكمال. يةعمرو أو عبد الرحمن بن معاو (4)
لسان العرب البن   .  هي التي انكسر َأحد قَرنيها     : ويقال ، الشاة المكسورة القَرنِ الداخِل وهو المشاشُ      :العضباء (5)

  .4/2982 منظور
  .11/423للمزي تهذيب الكمال .  سليمان بن داود(6)
  .26/639للمزي تهذيب الكمال .  محمد بن يحيى بن أبي عمر(7)
  .18/503للمزي تهذيب الكمال .  عبد الوهاب بن عبد المجيد(8)
  .1/151غريب الحديث البن الجوزي .  أي مجربة في الركُوبِ والسيرِ:مجرسة (9)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  درج"
  :وفي حديث عبد اللّه ذي البِجادين، يخاطب ناقةَ النبي صلى اللّه عليه وسلم) هـ(

  تَعرض الجوزاء للنُّجومِ     تَعرضي مدارِجا وسومي
  هذا أبو القاسمِ فاستَقيمي

 دارِجفيها: الم جردالتي ي جةٌ، وهي المواضعردتُها مداحالظُ، وا الغشَى: الثّنَايم1("أي ي(.  

  
  )58(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 هكذا يروى بكـسر الـدال وفـتح    ؛"سفكُن يبعثن بالدرجة فيها الكُر ":وفي حديث عائشة  ) س("
إنَّمـا هـو   : وقيل.  الصغير تضع فيه المرأةُ خفَّ متاعها وطيبها   ط كالسفَ :جمع درجٍ، وهو  . الراء

؛  إنما هي الدرجة بالضم، وجمعها الدرج، وأصله شـيء يـدرج           :وقيل. -تأنيث درجٍ -بالدرجة  
  .)2("اء النَّاقة؛ ثم يخْرج ويتْرك على حوار فتَشُمه فتَظُنُّه ولدها فتَرَأمهُ يلُّف، فيدخل في حي:أي

  
  )59(الحديث رقم 

  :)3( مالكاإلمامقال 
ـ : َأنَّها قَالَتْ، عن ُأمه مولَاة عاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين  ،عن علْقَمةَ بنِ َأبِي علْقَمةَ     عبي اءالنِّس ِإلَـى   كَان ثْن

  يننْؤمالْم اِئشَةَ ُأمفُ   عسا الْكُريهف ةجربِالد،         لَاةالـص ـنا عَألْنَهـسي ةضيمِ الْحد نةُ مفْرالص يهف ، 
نفَتَقُوُل لَه:اءضيةَ الْبالْقَص نيتَّى تَرح لْنجالْ، لَا تَع نم رالطُّه بِذَِلك تُرِيد ةضيح.  

  

                                                
  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .189 رقم 2/80 موطأ مالك (3)
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    الحديث تخريج
  .  من طريق مالك به بمثله)2( ووصله ابن حجر،معلقاً )1(البخاريأخرجه 

  . من طريق مالك به بمثله)5(والبغوي، )4(والبيهقي، )3(أخرجه ابن المنذرو
  .بنحوه  بنت عبد الرحمن بهعمرةَعن  فَاطمةَ بِنْت محمد من طريق )6(الدارميوأخرجه 
محمد بنِ راشد عن سلَيمان بنِ موسى عن عطَاء بنِ َأبِـى ربـاحٍ               من طريق    )7( الدارمي وأخرج

  .بنحوهبه عن عاِئشَةَ 
  :اإلسناد رجال دراسة

  .مرجانة موالة عائشةهي : أمه -
  . في كتاب الثقات)8(ذكرها ابن حبان

  .هي مقبولة: قالت الباحثة
  . اد ثقات وباقي رجال اإلسن-

  سناداإل على الحكم
كمـا سـبق فـي       وعطاء بن أبي ربـاح    ، وتابعتها عمرة ، حد غير ابن حبان   أمرجانه لم يوثقها    

  .ي الدارمالتخريج عند
  .والحديث بمجموع الطرق صحيح لغيره

  . فله حكم المرفوعوالحديث وإن كان موقوفاً: )9 (قال األلباني
***** *****  

  

                                                
   ِإقْباِل الْمحيضِ وِإدبارِه 19صحيح البخاري ك الحيض باب  (1)

ةجراِئشَةَ بِالدِإلَى ع ثْنعبي اءسن كُنةُ وفْرالص يهفُ فسا الْكُريهفَتَقُوُل،ف :اءضيةَ الْبالْقَص نيتَّى تَرح لْنجلَا تَع  تُرِيد 
 ،بِذَِلك الطُّهر من الْحيضة وبلَغَ ابنَةَ زيد بنِ ثَابِت َأن نساء يدعون بِالْمصابِيحِ من جوف اللَّيِل ينْظُرن ِإلَى الطُّهرِ

  . وعابتْ علَيهِن!فَقَالَتْ ما كَان النِّساء يصنَعن هذَا
  .2/177البن حجر تعليق تغليق ال (2)
  .2/234األوسط البن المنذر  (3)
  .1650رقم 1/335والسنن الكبرى له ، 2/155معرفة السنن واآلثار للبيهقي  (4)
  .2/154شرح السنة للبغوي  (5)
  888 رقم 632 / 1سنن الدارمي (6)
  .891 رقم 633 / 1سنن الدارمي (7)
  .5/466الثقات البن حبان  (8)
  .136لأللباني ص السنة فقه على التعليق في المنة تمام (9)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 درد "

سـقُوط  : والـدرد .  يـذْهب بأسـنَاني    : أي ؛" يدرِدني لَزِمتُ السواك حتى خَشيتُ أن     ":فيه) هـ(
  .)1("األسنَانِ

  )60(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 2( الطبرانياإلمامقال 

حثَد نا م  حمد بن رز3(نا أبو الطاهر   ثَ ،قي( ،حانا  ثَد بن ونَ ،به  ا يحى ب ي ن عـ    ب ـ  ،المد اهللا بن س ع ن 
عرو بِ مأَ ن  بي ع مرو م طّولى المبل ،عن اَل قَ:تَالَ قَ،شةاِئ ع:ر سُلولّ اهللا صـ لَى اهللا ع يـ ه و لمس: 
   ".لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني"
  

  الحديث تخريج
 ، عبد اللَّه بـنِ سـاِلمٍ  يى بنيحعن  ، وهبٍ ابن عن، عمرٍو  بن َأحمد من طريق    )4(أخرجه البيهقي 

  .بنحوه عن عاِئشَةَ ، عنِ الْمطَّلبِ بنِ عبد اللَّه،عن عمرٍو مولَى الْمطَّلبِ
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).47( سبقت ترجمته في حديث رقم، صدوق :عمرو بن أبي عمرو -
  المدني من كبار الثامنة مات سنة ثالث يحيى بن عبد اهللا بن سالم بن عبد اهللا بن عمر  -

   .وخمسين
  .في كتاب الثقات وقال ربما أغرب )6(بن حباناوذكره ، )5( الدارقطنيوثقه

  .صدوق: )9(وابن حجر، )8(وقال الذهبي، مستقيم الحديث: )7(قال النسائيو
   . قال ابن معين صدوق ضعيف الحديث:  )10(وقال الساجي

                                                
  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
   .6526 رقم6/323 للطبراني المعجم األوسط (2)
  .1/415للمزي تهذيب الكمال . السرح بن عمرو بن اهللا عبد بن عمرو بن أحمد (3)
  13710رقم 7/49السنن الكبرى للبيهقي  (4)
  .11/210 يب التهذيب البن حجرتهذ (5)
  .9/249الثقات البن حبان  (6)
  .31/408  للمزيتهذيب الكمال (7)
  .2/369 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (8)
  .1059تقريب التهذيب البن حجر  ص (9)

  .11/210 تهذيب التهذيب البن حجر (10)



133 
 

  .هو صدوق: قالت الباحثة
  ).4 (ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم: عبد اهللا بن وهب -
  .لم أقف على ترجمته: بن جامع المصري محمد بن رزيق -
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
محمـد بـن   وجهالـة  ،  عمرو عن عائشة  أبيلعلة اإلرسال فقد أرسل عمرو بن       ،  ضعيف إسناده
   .رزيق

وقـال أبـو    ،  عن عائشة مرسل ولم يـدركها      )المطلب بن عبد اهللا   ( في روايته : )1(قال أبو حاتم  
  . عائشةسمع منالمطلب نرجو أن يكون : )2(زرعة

  .وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة: )3(قال ابن كثير في سند البيهقي
  .رواه الطبراني في األوسط ورواته رواة الصحيح: )5(والهيثمي، )4(قال المنذري
 كما قال الهيثمي، تبعـاً      -و ضعيف منقطع، وإن كان رجاله رجال الصحيح         وه: )6 (قال األلباني 

عائشة توفيت سـنة    و،  )144(عمرو بن أبي عمرو توفي سنة       ف ، فإن ذلك ال ينفي العلة     ،للمنذري
وهذا هو السبب   . أنه ولد بعد وفاتها رضي اهللا عنها      : فهذا يعني . سنة) 88(، فبين وفاتيهما    )56(
؛ إال أنس بن مالك رضي اهللا عنـه  كروا له رواية عن أحد من الصحابةيذ  لم أنهم- واهللا أعلم   -

  .)92(الذي تأخرت وفاته إلى سنة 
  :ولكنها ضعيفة منها، وللحديث شواهد كثيرة

علي بـن    من طريق    )8(ومن طريقه الضياء المقدسي   ، )7(أخرجه الطبراني ،  حديث ابن عباس   -1
بن عباس قال قال رسول اهللا      ا عن   ، سعيد بن جبير    عن ، عطاء بن السائب   عن ، أبي عن ،الحسين

الحسين بن سعد بن علي     فيه  ، "لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني      " :صلى اهللا عليه و سلم    
  .)9(كان اختلط وعطاء بن السائب، له ترجمة فإني لم أجد... 

                                                
  .28/83  للمزيتهذيب الكمال (1)
  .28/84  للمزيب الكمالتهذي (2)
  .139 الفصول في السيرة البن كثير (3)
  .1/102للمنذريالترغيب والترهيب  (4)
  .2/266 للهيثميمجمع الزوائد  (5)
  .6714 رقم 14/471السلسلة الضعيفة لأللباني  (6)
  .6960 رقم 7/95 له المعجم األوسطو و، 12286رقم 11/453لمعجم الكبير للطبراني ا (7)
  .311 رقم 4/190حاديث المختارة للضياء المقدسي األ (8)
  .442ص  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح انظر (9)
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 عن أبي ،قيسي عباد ال يعبيد بن واقد أب    من طريق    )1(أخرجه الطبراني ،  حديث سهل بن سعد    -2
أمرنـي  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سمعت سهل بن سعد يقول    : قال ،عبد اهللا الغفاري  

  . ضعيف)2( عبيد بن واقدو، "جبريل بالسواك حتى ظننت أني سأزدرد
  
عمران بن خالد الخياط، عن ثابـت، عـن          من طريق    )3(رواه البزار ، نس بن مالك  أ  حديث    -3

أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، أو حتـى         ": ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قا: َأنَسٍ، قال 
  .)4(هو ضعيف عمران هذا هو الخزاعي وو، "خشيت على لثتي وأسناني

  
 من طريق   )6(والبيهقي،  من طريق عبد المؤمن بن خالد      )5(أخرجه الطبراني ،  حديث أم سلمة   -4

 بريدةَ عـن ُأمـه       عبد اللَّه بن   عن، )وخالد بن عبيد  ، ن خالد عبد المؤمن ب   (ليهماك ، عبيد خَاِلد بن 
   ضةَ رلَمس ُأم نعي         وُل اللَّهسا قَالَتْ قَاَل رنْهالَى عتَع اَل  « :-صلى اهللا عليـه وسـلم  - اللَّهـا زم

 ينوصرِيُل ييجِب     اسرلَى َأضيتُ عتَّى خَشح اكوخَارِ قَاَلو، "ي بِالسالْب ي  اللَّه همحيثٌ    :)7( رـدذَا حه
نسح.   

وفـي  ، )9(وتابعه عبد المؤمن وهو صدوق كما قـال الـذهبي    ، )8(متروك الحديث وخالد بن عبيد    
رواه الطبراني بإسـناد    : )10(قال المنذري و، ضعيفوهو  محمد بن حميد الرازي     إسناد الطبراني   

  .لين
  .ون وفي بعضهم خالف رجاله موثق:)11(وقال الهيثمي

  
  

                                                
   .2087 رقم2/316  لهالمعجم األوسطو، 6018 رقم 6/205لمعجم الكبير للطبراني ا (1)
  .653تقريب التهذيب البن حجر  ص (2)
  .6952 رقم 2/324مسند البزار  (3)

 .6/297جرح والتعديل البن أبي حاتم ال )4(
  .510رقم  23/251لمعجم الكبير للطبراني ا (5)
  .13709رقم  7/49السنن الكبرى للبيهقي  (6)
  .13709رقم  7/49السنن الكبرى للبيهقي  (7)
  .288تقريب التهذيب البن حجر  ص (8)
  .1/671 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (9)

  .1/102 للمنذريالترغيب والترهيب  (10)
  .2/265 للهيثميمجمع الزوائد  (11)
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،  َأبِـي الْعاتكَـة    عثْمان بن  من طريق    )2(والطبراني، )1(أخرجه ابن ماجه  ،   أمامة أبي حديث   -5
عن علي بنِ يزِيـد عـن       كالهما  عبيد اللَّه بنِ زحرٍ      من طريق    )4(والطبراني، )3 (أحمدوأخرجه  

    ةَ َأنامَأبِي ُأم نمِ علَام قَـطُّ               الْقَاسالس هلَيرِيُل عي جِبناءا جقَاَل م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر 
        يف مقَدم يفُأح يتُ َأنخَش لَقَد اكوي بِالسنر5(قال ابن الملقن  ،  ِإلَّا َأم(  :  نَد واهذَا سهو )  أحمـد سند 

   .يف ضع)6( وهو الَْألْهاني-يد علّي بن يزِو، )والطبراني
  .وبمجموع الطرق يبقى الحديث على ضعفه

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دردر "

واألصـل  .  تَرجـرج تَجِـيء وتـذهب      :أي؛  "البضعة تَدردر له ثُديةٌ مثْل     ":في حديث ذي الثُّدية   
  .)7("فيفاًتَتَدردر، فحذف إحدى التاءين تَخْ

  )61(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 8( البخارياإلمامقال 
 َأخْبرني َأبـو سـلَمةَ بـن عبـد          :قَاَل، )11(عنِ الزهرِي : )10(َأخْبرنَا شُعيب ،  )9( َأبو الْيمان  :حدثَنَا

 بينَما نَحن عنْد رسـوِل اِهللا صـلَّى اُهللا علَيـه    :َل َأن َأبا سعيد الْخُدرِي رضي اُهللا عنْه قَا   ،الرحمنِ
        ةرصيذُو الْخُو ا َأتَاهمقَس مقْسي وهو لَّمسيمٍ     -وي تَمنب نٌل مجر وهفَقَالَ  -و :      ـوَل اللَّـهسـا ري ! 

 يا  : فَقَاَل عمر  !" ِإن لَم َأكُن َأعدلُ    . قَد خبتَ وخَسرتَ   !؟ويلَك ومن يعدُل ِإذَا لَم َأعدلْ     " : فَقَالَ ،اعدْل
 وَل اللَّهسر!   يهِلي ف اْئذَن ،  نُقَهع رِبفَقَاَل، فََأض : "هعا؛دابحَأص لَه فَِإن ،   ـعم ـلَاتَهص كُمدَأح رقحي 

هِملَاتص،   هِماميص عم هاميصقْ ، وي  آنالْقُر ونءر،   مهياقتَر اوِزجقُ    ، لَا يـرما يينِ كَمالد نم قُونرمي 
                                                

  .289 السواك رقم 7 سنن ابن ماجه ك الطهارة وسننها باب (1)
  .7876رقم 8/220لمعجم الكبير للطبراني ا (2)
   .22269 رقم 36/602 مسند أحمد (3)
  .7847 رقم 8/210لمعجم الكبير للطبراني ا (4)
  .2/8البن الملقن  الشرح الكبير  األحاديث واآلثار الواقعة في في تخريجالبدر المنير (5)
  .707تقريب التهذيب البن حجر ص (6)
  .302صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (7)
  .3610عالمات النبوة في اإلسالم رقم25صحيح البخاري ك المناقب باب  (8)
  .7/147ي للمزتهذيب الكمال . الحكم بن نافع (9)

  .12/516تهذيب الكمال للمزي . شعيب بن أبي حمزة دينار (10)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (11)
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  ةيمالر نم مهالس،   هلِإلَى نَص نْظَري ،    ءشَي يهف دوجفَلَا ي ،هافِإلَى رِص نْظَري 1( ثُم(،   يـهف ـدوجا يفَم 
 فَلَا يوجد فيـه     ،)2( ثُم ينْظَر ِإلَى قُذَذه    ،فَلَا يوجد فيه شَيء    -وهو قدحه  -نَضيه  شَيء ثُم ينْظَر ِإلَى     

ءشَي،    مالدثَ وقَ الْفَربس قَد ،   دوٌل َأسجر متُهآي ،     َأةريِ الْمثُْل ثَدم هيدضى عدِإح ،     ةعـضثُْل الْبم َأو
درتَدالنَّاسِ،ر نم قَةينِ فُرلَى حع ونجخْريو ." 

  يدعو سقَاَل َأب:       ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نيثَ مدذَا الْحتُ هعمَأنِّي س دفََأشْه ،  َأن دَأشْـهو 
    مَأبِي طَاِلبٍ قَاتَلَه نب يلع،  هعَأنَا مو ، لِ   فََأمجالر بِذَِلك ر،   بِه يفَُأت سفَالْتُم ،   هتُ ِإلَيتَّى نَظَرلَى  ؛ حع 

تَهي نَعالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي تنَع.  
  

  الحديث تخريج
  ،)4(ومعمر بن راشد، )عبد الرحمن بن عمرو(  من طريق األوزاعي)3(أخرجه البخاري

  ،ريهثالثتهم عن الز، ونس بن يزيد ي من طريق)5(ومسلم
ومحمـد بـن   ، الزهـري  (كالهما ،طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث    من   )6(وأخرجه البخاري 

  .  سلمة به بمثلهأبي عن ،)إبراهيم
، )9(والضحاك بن شـراحيل   ، مع نُ أبي من طريق عبد الرحمن بن       )8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري 
  . سعيد الخدري به بنحوهأبيثالثتهم عن ، عطاء بن يسار من طريق )10(وأخرجه البخاري

                                                
(1) الرافص:قَ وهو عب يلوى على م360صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . صلل النّخَد  
 .2/226  غريب الحديث البن الجوزي. رِيش السهمِ كُلُّ رِيشة قُذَّةٌ:ذالقُذَ (2)
  .6163ويلك رقم :  ما جاء في قول الرجل95صحيح البخاري ك األدب باب  (3)
 من ترك قتال الخوارج للتألف وأن ال ينفر 7صحيح البخاري ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب  (4)
  .6933اس عنه رقم الن
  .1064 ذكر الخوارج وصفاتهم رقم47صحيح مسلم ك  الزكاة باب  (5)
، 5058أو تأكل به أو فخر به رقم ،  إثم من رايا بقراءة القران36صحيح البخاري ك فضائل القرآن باب  (6)

  .6931 قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم رقم 6وك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  باب 
وك ، 7432رقم " تعرج المالئكة والروح إليه: "- تعالى– قول اهللا 23صحيح البخاري ك التوحيد باب  (7)

 إلى اليمن قبل -رضي اهللا عنه–  وخالد بن الوليد - عليه السالم-  بعث علي بن أبي طالب 61المغازي باب 
  .4351حجة الوداع رقم 

  .1064رج وصفاتهم رقم ذكر الخوا47صحيح مسلم ك  الزكاة باب  (8)
 47وصحيح مسلم ك الزكاة باب، 6163ويلك رقم : ما جاء في قول الرجل95صحيح البخاري ك األدب باب  (9)

  .1064ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 
 قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة رقم 6صحيح البخاري ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب  (10)

6931.  
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 "درر 

ويجوز أن يكون مصدر در اللَّبن إذا       .  ذوات اللَّبن  : أي ؛"ذوات الدر أنه نَهى عن ذَبح      ":فيه) س(
  .)1("جرى

  
  )62(حديث رقم ال

    :رحمه اهللا) 2( ابن ماجهاإلمامقال 
   دمحم نب يلثَنَا عدٍل قَالَا     ،حهَأبِي س نُل بهسى     : ووسم نب اللَّه ديبثَنَا عدقال،  ح:     ـنب بِيعَأنَا الرَأنْب 

نَهى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        " : قَالَ ،عن علي  )3( عن َأبِيه  ، عن نَوفَِل بنِ عبد الْملك     ،حبِيبٍ
  ".وعن ذَبحِ ذَوات الدر قَبَل طُلُوعِ الشَّمسِ )4(وسلَّم عن السومِ

  
  الحديث تخريج

، )8( يعلـى  أبـو وأخرجـه   ، )7(والمزي، )6(ومن طريقه الضياء المقدسي   ، )5( شيبة أبيأخرجه ابن   
  . من طريق الربيع بن حبيب به بنحوه)12(والحاكم، )11(والخطابي، )10(وابن عدي، )9(امليوالمح

  
                                                

  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .2206 السوم رقم 29سنن ابن ماجه ك التجارات باب  (2)
  .8/419للمزي تهذيب الكمال . عبد الملك بن المغيرة بن نوفل (3)
 .1/643غريب الحديث للخطابي .  سامت الماشية إذا رعت فهي سائمة: يقال، الرعي:وملسا (4)
  .4693 رقم 5/290إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري كما في  (5)
  .658 رقم 1/351األحاديث المختارة للضياء المقدسي (6)
  .9/68  للمزيتهذيب الكمال (7)
   .541  رقم1/411مسند أبي يعلى  (8)
  .206 صآمالي المحاملي  (9)

  .3/134الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (10)
  .1/643غريب الحديث للخطابي  (11)
  .7684 رقم 4/235للحاكم المستدرك على الصحيحين  (12)
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  :اإلسناد رجال دراسة
   .الربيع بن حبيب بن المالح الكوفي العبسي موالهم األحول أخو عائذ بن حبيب من السابعة -

  .)4( داود أبوو، )3(يعقوب بن شيبهو، )2(وابن المديني، )1(وثقه ابن معين
  . له مناكير:)6 (وفي رواية، رى به بأساًأما  :)5 (ال أحمدوق

 ، حديثه عن نوفل ليس منـه      إنكارن  أ ويحيى على توثيقه يدل على       أحمداتفاق  : )7(قال أبو محمد  
   .نه من نوفل بن عبد الملكإو

 قال أبو أحمـد الحـاكم       ،صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك        : )8(قال ابن حجر  
  .ى نوفلالحمل عل

منكر : )13(والذهبي، )12(ومحمد بن طاهر المقدسي   ، )11(والنسائي، )10( حاتم أبوو، )9(وقال البخاري 
  . ضعيف:)16(والبوصيري، )15(قال الدارقطنيو، ضعيف الحديث: )14(وزاد الذهبي، الحديث

 وقال ،تعرف وتنكر: سألت يحيى بن سعيد عن الربيع بن حبيب فقال: )17(ي بن المديني علوقال
  .هو نحوه: نحو عمر بن الوليد ؟ قال:  على قلتده، قاليب
  

                                                
  .326 رقم 353 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  (1)
  .3/457   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (2)
  .9/68  للمزيتهذيب الكمال (3)
  .699 رقم 1/376سؤاالت اآلجري أبا داود  (4)
  .3241 رقم 2/491العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (5)
  .9/68  للمزيتهذيب الكمالو، 3/62 للذهبي ميزان االعتدال (6)
  .3/457   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (7)
  .319تقريب التهذيب البن حجر  ص  (8)
  .115 رقم 47 ص هالضعفاء الصغير لو، 3/277التاريخ الكبير للبخاري  (9)

  .3/458   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (10)
  .3/134الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (11)
  .5/2526 المقدسي طاهر بن محمد لالحفاظ ذخيرة (12)
  .1/391 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (13)
  .1/228المغني في الضعفاء للذهبي  (14)
  .3/62 للذهبي ميزان االعتدال (15)
  .3/291إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (16)
  .3/457   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (17)
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    حاديثه عن نوفل بن عبد الملك عن أبي عـن علـى عـن النبـي           أ و يليس بقو : )1( حاتم أبوقال  
  .صلى اهللا عليه وسلم مناكير

" يحيـى بـن سـعيد     ، وقول    بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك       فَعصدوق ض : قالت الباحثة 
 رِفُ وتُنكتَعا في التجريح،      )2(أنه يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير     : معناه" روهذا ليس صريح ،

  .، وأحاديث تُنكر عليهّل على أن للراوي أحاديث مستقيمةوإنما يد
 أبو عمرو الخياط األشتر الحافظ من العاشـرة  )3(ديغْبن أبي الص) زنجلة(  سهل أبي سهل بن  -

  .مات في حدود األربعين
  .في كتاب الثقات )7(بن حباناوذكره ، )6(والذهبي، )5 (ومسلمة بن قاسم األندلسي، )4(الخليليوثقه 

  . صدوق:)9(وابن حجر، )8(قال أبو حاتمو
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  . وهو متفق على تضعيفهنوفل بن عبد الملكعدا ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  :فيهو،  ضعيفإسناده

وقال ابـن   ، مجهول: )11(قال أبو حاتم  و،  ليس بشيء  : )10(ابن معين فيه  قال  ، فل بن عبد الملك   نو
  .ضعيف: )13(وقال البوصيري، ستورم: )12(حجر

                                                
  .3/457   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (1)

 .1/350تدريب الراوي للسيوطي  )2(
(3) ويقـال ، بضم الصاد وسكون الغين المعجمة وفي آخرها دال مهملة  هذه النسبة إلى صغد سمرقند    :ديغْالص : 

 .2/243البن األثير  اللباب في تهذيب األنساب. بالسين عوض الصاد
  .2/674 للخليلياإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (4)
  .4/221 تهذيب التهذيب البن حجر (5)
  .1/469 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (6)
  .8/291الثقات البن حبان  (7)
  .4/198   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (8)
  .419حجر  ص تقريب التهذيب البن  (9)

  .326 رقم 353 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  (10)
  .3/457   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (11)
  .1011تقريب التهذيب البن حجر  ص  (12)
  .3/291إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (13)
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  .)3(والمناوي، )2(والبوصيري، )1(عبد الحق االشبيلي:  إسناده من العلماءوضعف
  .)4 (األلباني: ومن المعاصرين

 عكْرِمةَ، عن عبيد، بنِ يونُس من طريق    )5(أخرجه الحاكم  ابن عباس من حديث    صحيح   شاهد وله
 بـنِ  الْهيـثَمِ  ِلـَأبِي  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل: قَاَل عنْهما اللَّه رضي عباسٍ، ابنِ عنِ

 الْهيـثَمِ  َأبو وقَطَع عجِينًا لَهم فَعجنَتْ امرَأتَه الْهيثَمِ َأبو فََأمر " اعنَاقً لَنَا اذْبح واللَّبون ِإياك": التَّيهانِ
مخَ اللَّحطَبى وشَو6(قال الحاكم، "و( : اهجخَري لَمو نَادالِْإس يححيثٌ صدذَا حه"  

يزِيد بنِ كَيسان عن َأبِي     يق   من طر  )7(أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة      صحيح أيضاً    وله شاهد 
حازِمٍ عن َأبِي هريرةَ قَاَل خَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَاتَ يومٍ َأو لَيلَة فَِإذَا هو بِـَأبِي                    

قَالَا الْجوع يا رسوَل اللَّه قَاَل وَأنَـا والَّـذي      بكْرٍ وعمر فَقَاَل ما َأخْرجكُما من بيوتكُما هذه الساعةَ          
 فَقَاموا معه فََأتَى رجلًا من الَْأنْصارِ فَِإذَا هو لَيس فـي            نَفْسي بِيده لََأخْرجني الَّذي َأخْرجكُما قُوموا     

هلًا فَقَاَل لَها رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأين فُلَان قَالَـتْ             بيته فَلَما رَأتْه الْمرَأةُ قَالَتْ مرحبا وأَ      
                    ـلَّمسو ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص وِل اللَّهسِإلَى ر فَنَظَر ارِيالَْأنْص اءِإذْ ج اءالْم نلَنَا م بذتَعسي بذَه

   قَاَل الْح ثُم هيباحصو                رـسب يـهف ذْقبِع مهاءنِّي قَاَل فَانْطَلَقَ فَجافًا ميَأض مَأكْر موالْي دا َأحم ِللَّه دم
                   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ةَ فَقَاَل لَهيدَأخَذَ الْمو هذه نفَقَاَل كُلُوا م طَبرو رتَمو  ـاكِإي

 فََأكَلُوا من الشَّاة ومن ذَِلك الْعذْق وشَرِبوا فَلَما َأن شَبِعوا ورووا قَاَل رسـوُل  حلُوب فَذَبح لَهـم  والْ
              ذَا النَّعه نع َألُنلَتُس هدي بِيي نَفْسالَّذو رمعكْرٍ وِلَأبِي ب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه     ـةاميالْق مـويمِ ي

يمذَا النَّعه كُمابتَّى َأصوا حجِعتَر لَم ثُم وعالْج كُموتيب نم كُمجَأخْر.  
  

***** *****  
  
  
  

                                                
  .3/261  البن القطانفي كتاب األحكامالواقعين بيان الوهم واإليهام  (1)
  .3/21ابن ماجه له ومصباح الزجاجة في زوائد ، 5/290 للبوصيرِيف الخيرة المهرة إتحا (2)
  .2/903 يالتيسير بشرح الجامع الصغير للمناو (3)
  .4719رقم 10/263السلسلة الضعيفة لأللباني  (4)
  .7683 رقم 4/235للحاكم المستدرك على الصحيحين  (5)
  .7683رقم  4/235للحاكم المستدرك على الصحيحين  (6)
 جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققاً تاماً 20 صحيح مسلم ك األشربة باب (7)

  .2038واستحباب االجتماع على الطعام رقم 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

مـصدق، وال    أي ذَواتُ الدر، أراد أنَّها ال تُحشَر إلـى ال          ؛"ال يحبس دركم   ":ومنه الحديث ) هـ("
  .)1("تُحبس عن المرعى إلى أن تَجتمع الماشيةُ ثم تُعد؛ ِلما في ذلك من اإلضرار بها

  )63(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(قال ابن شبة النُميري

حا أََنَثَدبو العاس أََبحمد بن محغْمد بن بكر البدادي ين رَأىوم را بس3(م(لَ عى بمر بن شَاب عة ب
اَلعبان سنة ِإحدى وستين ومائتين قَي شَف:ح بِني أََثَداِلن خَي، عد بن حبيش، عن عمرو بن ود، اق
عن عروة بن روقَ: اَلم، قَيدتْمو فود العبِرلَ عى رسلّول اهللا صلَى اهللا عيه وفَة بنقَم فَلّسام طَه 
مي تَرتَ ،)6(يسالم )5(واركْلى أََ ع)4(ة غَوري تهامناك منَْئول اهللا جِسا ري" :اَلقَهدي فَالنَّر يه زيبَِأ
ة لَاِئ غَضٍر َأنم )10(هامل الجِيحتَستَ، و)9(امهل الريحتَسنَ، و)8(ريبِب الصلحتَس، نَ)7(سيا العنَبِ

11(طأنْالم(َغ ،لظَية الموقَ، أطفَشَ نَدالم دنه) 12(و ،يبسالج نثُع)وفيه، ")13 : 
                                                

  .302صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
 .2/560 البن شَبةتاريخ المدينة  )2(
 معجم .يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء، بلد على دجلة امراء ، وهي وهي س: سر من رأى )3(

 .3/173 للحمويالبلدان 
 .4/217معجم البلدان للحموي . هي كل ما يلي اليمن يسمى غور تهامة: غوري تهامة )4(
النهاية في غريب الحديث .  وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآلته للفرس،ور بالضم جمع كُ:األكوار )5(

 .817صواألثر البن األثير 
النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . عمل منه أكوار اإلبل ورحالهاهو شجر صلب تُ: الميس)6(

  .891ص
بن النهاية في غريب الحديث واألثر ال. ساءي وعسيها أعد واح،يرةس يرةقْ مع شُيضل البِإلب هي ا:العيس (7)

  .654صاألثير 
 النهاية في غريب الحديث . تكاثف البخار وتراكم فصار سحابايعني سحاب أبيض متراكب متكاثف :الصبير (8)

  .507صواألثر البن األثير 
  .386ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .مةهها رِة واحدتُف الضعي هي األمطار:الرهام  (9)

  .176صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . الذي فرغ ماؤه السحاب :الجهام  (10)
النهاية في غريب الحديث واألثر البن . ل منهعفْي وهو مطَنْوى المر وي. أي بعيد:يط نَ البعد وبلد:النطاء (11)

  .924صاألثير 
 .318 في غريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية.  هو نُقْرةٌ في الجبل يجتمع فيها المطَر:نَشف المدهن)12(

 النهاية في غريب الحديث واألثر . هو أصل النبات وقيل أصل الصليان خاصة وهو نبت معروف:الجعثن (13)
  .155صالبن األثير 
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"تَكَوب ع طَ  مفَه  ة بن زهر النَّ يه دي من م ح مد رلَول اهللا إِ  س ى بي نَ نه  د بن زي لَد السام ـ  ع ـ  يلَ ي كم ف
الوظرِة الفَ فَييةض، كُلَ و 1(ضارِم الع( رِالفَ وشي)2( ذُ و نَو الع وب  كُان الرالفَو بِلو الضسي)لَ ،)3  ـ ْؤا ي ل كَ
ـ ا ي لَم و أكُلَكَ علْد طَ ضح  ـ كـم و ـ قْا ي لَ ـ  طَ ع سركمح، ـ و ـ ا ي لَ بِح س دـ ر ـ  مكُ ـ   م ـ  ما لَ روا مض تَ
   .، وهو مليء بالغريبالحديث.....)4(اقماِإل

  :تخريج الحديث
  .تفرد بهذه الطريق ابن شبة

 من طريق محمد بـن جعفـر   ،)5(جه ابن الجوزيوله شاهد من حديث علي رضي اهللا عنه، أخر      
  ، عن محمد بن سهل، عن عبد اهللا بن محمد )6(لُوديـد العزيز بن يحيى الجـالتميمي، عن عب

انيوعن علي بن أبي طالب بلفظ قريب منه)7(البلوي، عن عمارة الخَي ،.  
ومن طريقه ،  )8(أخرجه ابن األعرابي، عمران بن حصين رضي اهللا عنهوله شاهد من حديث 

 شريك بن عبد اهللا النخعي ، عن العوام بن حوشب ، عن  من طريق)10(وأبو نعيم، )9(الخطابي 
  . الحصين بنحوهالحسن بن أبي الحسن البصري ، عن عمران بن

  :دراسة رجال اإلسناد
  .)11(طهية بالياء، أحد الصحابة الكرام:  طَهفَة بن زهير النّهدي، ويقال-
  . هـ135ي، ت  األردني ، أبو القاسم الشاميمخْاللَّوهو :  رويم عروة بن-

                                                
(1) ارِضالع:رها كَساب2/85 غريب الحديث البن الجوزي.  وهي المريضةُ التي َأص.  
  .1/713غريب الحديث للخطابي . ت حديثا كالنفساء من النساء هي التي وضع:الفريش (2)
(3) بِيسالض الفَلُو:بعالص سيرالع ره2/5 غريب الحديث البن الجوزي.  يعني الْم. 
 تخفيف اإلمآق بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الميم وهو من أمأق الرجل إذا صار ذا مأقة وهي :اإلماق (4)

 فهو مئيق فأطلقه على النكث والغدر ألنهما من فة وقيل الحدة والجراءة يقال أمأق الرجل يمئق إمآقاًالحمية واألن
  .853ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .نتائج األنفة والحمية أن يسمعوا ويطيعوا

 .284 رقم 1/184العلل المتناهية البن الجوزي  )5(
)6( لالم وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة إلى الجلود وهو جمع جلد وهو من يبيعها أو  بضم الجيم وا:وديلُالج

 .1/287البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . يعملها وجلود قرية بأفريقية
 بفتح الخاء وسكون الياء وفتح الواو وبعد األلف نون هذه النسبة إلى خيوان بن زيد بن مالك بن :انيويالخَ )7(

اللباب . جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان ابن نوف بن همدان واسم خيوان مالك وإليه ينسب الخيوانيون كلهم
 .1/479البن األثير في تهذيب األنساب 

  1986 رقم 4/494معجم ابن األعرابي  (8)
  .1/713 غريب الحديث للخطابي (9)

  .3/1570 معرفة الصحابة ألبي نعيم (10)
 .3/546ز الصحابة البن حجر اإلصابة في تميي )11(
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: )5(ال بأس به، وقال ابـن حجـر       : )4(، وقال الدارقطني  )3(، والنسائي )2(، ودحيم )1(وثقه ابن معين  
  .صدوق يرسل كثيرا

ليـت  :  يقـول    يصىص الم  عامة أحاديثه مراسيل، سمعت إبراهيم بن مهدى      : )6(وقال أبو حاتم  
  .م ممن سمع فإن عامة أحاديثه مراسيليووة بن رر أعلم عي إنيشعر

  .يكتب حديثه: )7(وقال مرة
هو صدوق ولكنه مرسل، وحديثه عن بعض الصحابة مرسل، فكيف عـن النبـي              : قالت الباحثة 

  .)8(صلى اهللا عليه وسلم
  . عمرو بن واقد متروك بل متهم بالكذب-
  . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :إلسنادكم على االح

  :، والعلة فيهإسناده ضعيفٌ جدا
  . اإلرسال، فإن رواية عروة بن رويم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسلة-
  . عمرو بن واقد متروك الحديث-

 - كما سبق فـي التخـريج  -وللحديث شاهد من حديث علي رضي اهللا عنه، أخرجه ابن الجوزي 
بد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمد بـن سـهل،           من طريق محمد بن جعفر التميمي، عن ع       

  .عبد اهللا بن محمد البلوي، عن عمارة الخيواني، عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب منه
وأكذب الكـل    .... فيه مجهولون وضعفاء  و ، ال يصح  هذا:" )9(وإسناده واه جدا، قال ابن الجوزي     

  ".ضعيف جدا:" )10(، وقال ابن حجر"البلوي

                                                
 .632 رقم 174 ص – رواية الدارمي -تاريخ ابن معين  )1(
  .20/9تهذيب الكمال للمزي  )2(
  .20/9تهذيب الكمال للمزي  )3(
  .413 رقم 57سؤاالت البرقاني للدارقطني ص  )4(
 .344تقريب التهذيب البن حجر ص )5(
 .6/396الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )6(
 .20/9 تهذيب الكمال للمزي )7(
 .225حفة التحصيل ألبي زرعة العراقي ص، وت514 رقم 236 جامع التحصيل للعالئي ص)8(
 .284 رقم 1/184العلل المتناهية البن الجوزي  )9(
 .3/546اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )10(
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كما سـبق فـي      -أخرجه ابن األعرابي  ، عمران بن حصين رضي اهللا عنه     من حديث   وله شاهد   
، عن الحـسن بـن أبـي     شريك بن عبد اهللا النخعي، عن العوام بن حوشب من طريق  -التخريج
  . الحصين بنحوه، عن عمران بنالبصريالحسن 

، د بالروايـة  ضعيف، والعلة فيه شريك النخعي فإنه صدوق سيء الحفظ ، حيث انه  انفر      إسنادهو
، ولم يذكر فيمن سمع     عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري        والراوي عنه في هذا الحديث هو       

  .منه قبل االختالط
 رواها زهير بن معاوية عن ليث بن أبي سلَيم عن حبة العرنـي عـن                )1(وللحديث طريق أخرى  

  . وهو ضعيفسلَيموفيها ليث بن أبي ، حذيفة بن اليمان به
  .جملة فالحديث ضعيف جداًوبال
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)2(" اللَّبن إذا كَثُر وسال: هي،"غاضتْ لها الدرة ":وفي حديث خزيمة"
  )64(لحديث رقم ا

  :رحمه اهللا) 3( الطبرانياإلمامقال 
حناثَد:م حمد بن يوب الخَقُعيب اَألطها نَ،ازيو:م مد بِحن عبد الرحملَن السا ُأ نَ،يمبو عمان ر

الحريان يوسف بن ياا  نَ،وبقُعبن جرجي،ع اءطَن ع،ع َأ،ر بن عبد اهللاابِن ج خُن زية بن م
 كلْ تيه فع مانلم كَسه ويلَى اهللا علّي صبِ النّنَأ و،جةيدخَ ِلرٍيي عان ف كَ،اريصنْاَأل بِسيلَ و،تابِثَ

العه لَاَلقَ فَ،رِي:ي ا مي َأنّمد ِإحرى فيكخ االًص،شَْأ وي الذّبِك النّنّد َأهخْي يرج منت امةه،قَ ود 
ذَِإ فَ،كت بِنْآما سمخُت بِعتَك َأوجِرَأ فَ،كتُيطَبن النّأ علّبي صلَى اهللا عيه وسى كَتّلم حاني تح م فَو
ثُ،ةكّم لَاه فَتَ َأممبِآه النّا ري صلى اهللا عليه واَلم قَلّس: "مربِباًح المر اَألاجِهاَل قَ،"لوي ا رول اهللا س
منَا معي َأنكُ َأنوَأن من ول متَ َأناك،نََأ وْؤا ممبِن غَك يرنْ مكِلر بيعتك،ا نَلَ وِلثٌاك عهدك،و تُنْآم 

                                                
 .3/95د الغابة ، وابن األثير في أس2/774ذكرها ابن عبد البر في االستيعاب  )1(

  .302ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
   .7731  رقم7/360   للطبرانيالمعجم األوسط (3)
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 ،اماًز رخّت المكَر تَ،اتياِلوتُاد مدات شونَك سدعا بنَتْابصه َأنّا َألّ ِإ،نِثَالو بِتَرفَكَ و،آنِرالقُبِ
الحديث......................غاضت لها الدرة هاماً )1(يطَوالم.  

  
  الحديث تخريج

  .ن طريق الطبراني به بمثله م)3 (األثيروابن ، )2(خرجه أبو موسى المدينيأ
مـن طريـق أبـي       )4()ـه410األصبهاني ت  مردويه بن موسى بن أحمد(بن مردويه وأخرجه ا 

  .به بنحوهبن جريج اعمران الجوني عن 
 الزهـري  عـن  جريج، ابن عن ،محكي بن وعبيد معشر، يأب  من طريق  )5(وأخرجه ابن عساكر  

  .مرسالً
  

  :اإلسناد رجال دراسة
، إال أن العلمـاء     )6( هـ، إمام ثقة   114ي ت   المك محمد أبو ،القرشي أسلم، احرب أبى بن عطاء   -

  .كثير اإلرسال: تكلموا في إرساله، بل نعتوه بِـ
 بأس الي  النخع إبراهيم ومرسالت المرسالت، أصح بالمسي بن سعيد مرسالت: قال اإلمام أحمد  

 كانـا  فإنهما ،رباح أبى بن وعطاء الحسن مرسالت من أضعف ءيش المرسالت في وليس بها،
  .)7(أحد كل عن يأخذان

أبو سعيد الخدري، وعبد اهللا بن عمر، وزيـد بـن           : وتكلموا في سماعه من بعض الصحابة مثل      
خالد الجهني، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبو بكر، وعثمان، ورافع بن خديج، وأسـامة بـن زيـد،                  

  .)8(وغيرهم من الصحابة

                                                
النهاية في . المطي جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها ويقال يمطي بها في السير أي يمد (1)

  .302صغريب الحديث واألثر البن األثير 
 ناصر بنالتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم نقالً عن كتاب ، تاب التتمةفي ك (2)

  .3/130 الدمشقي الدين
  .2/165أسد الغابة البن األثير  (3)
  .2/281اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (4)
  .2/165سد الغابة أوكذلك أورده ابن األثير في ، 16/372  البن عساكرتاريخ دمشق (5)

كان ابن جريج وقيس بن سعد تركا عطاء : المدينيقول ابن  : الذهبيقرأت بخط : "قال الحافظ ابن حجر )6(
 .7/202  له تهذيب التهذيب. "الشأن حجة إمام كبير ي، بل هو ثبت رضاالصطالحيك ر التَّنِع لم ي؛بآخره

  .20/83تهذيب الكمال للمزي  )7(
 .229، و تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي ص 237 التحصيل للعالئي ص جامع:  انظر )8(
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  هــ،   150 القرشي األموي موالهم، ت      ريج بن ج  بد العزيز  بن ع  عبد الملك هو  :  ابن جريج  -
   فإنه على ثقته ملِّدـ        س  ال يقبـل  ذين، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلـسين ال

وصفه النسائي وغيره بالتدليس قال الدارقطني شر التدليس         :" إال بالتصريح بالسماع وقال    محديثه
  .)1("ال فيما سمعه من مجروح إ ال يدلس ، التدليس فإنه قبيح؛بن جريج اتدليس

 ،ئمـة تدليـسه  مـن احتمـل األ  : المرتبة الثانية :"  فذكره في المرتبة الثانية وقال     ،وخالفه العالئي 
إ و ،جوا له في الصحيح   وخر  ة تدليسه في جنب ما      أو لقلّ  ،مامتهما إل إ وذلك   ،ح بالسماع ن لم يصر
 ، وإبـراهيم النخعـي    ،عمـش  وسليمان األ  ، وذلك كالزهري  ،ةال عن ثق  إس  دلّنه ال ي   أو أل  ،روى

 ويحيـى بـن أبـي      ،ةبيتَ بن ع  مكَ والح ،ميد الطويل  وح ،مي وسليمان التي  ،وإسماعيل بن أبي خالد   
 ففي الصحيحين وغيرهمـا لهـؤالء       ، وهشيم ، وشريك ، وابن عيينة  ، والثوري ،ريج وابن ج  ،كثير

  .)2("ح بالسماعالحديث الكثير ما ليس فيه التصري
ذكر أحمد بن حنبـل أن ابـن   ومع تهمة ابن جريج بالتدليس؛ إال أنها منتفية حيث        : قالت الباحثة 

، وذكر يحيى بن سـعيد      )4(ه أكثر من ثماني عشرة سنة     مزِ، ولَ )3(جريج من أثبت الناس في عطاء     
. )5("إن لم أقل سمعت    فأنا سمعته منه ، و       :قال عطاء : إذا قلت : :" القطان عن ابن جريج أنه قال     

  .وهذه تفيد أن رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع مطلقًا
  . على ترجمة لهأعثرلم : أبو عمران الحراني يوسف بن يعقوب -
  . على ترجمة لهأعثرلم : محمد بن عبد الرحمن السلمي -
   . على ترجمة لهأعثرلم : محمد بن يعقوب الخطيب األهوازي -
 . ال اإلسناد ثقات وباقي رج-

  اإلسناد على الحكم
  :وفيه علل كثيرة،  ضعيف جداًإسناده

  . رباحأبي إرسال عطاء بن -
، محمد بن عبـد الـرحمن الـسلمي    و، أبي عمران الحراني   يوسف بن يعقوب   وجهالة كل من     -
  .محمد بن يعقوب الخطيب األهوازيو

                                                
 .83 رقم 1/41  البن حجرطبقات المدلسين )1(
 .113جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ص  )2(
 .5/357، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 3/219 ، 2/495العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )3(
 .5/356تعديل البن أبي حاتم الجرح وال )4(
 .6/359، وتهذيب التهذيب البن حجر 298 رقم 1/152تاريخ ابن أبي خيثمة  )5(
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خبر باطل طويـل و عنـه إنـسان    يوسف بن يعقوب أبو عمران عن ابن جريج ب : )1(قال الذهبي 
 غريـب كثيـر وإسـناده    هوفي: )2(وقال ابن حجر، مجهول واسمه محمد بن عبد الرحمن السلمي   

   . مع انقطاعهضعيف جداً
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ـ : يقـال .هـو جمـع درة  ، "ديماً دررا": وفي حديث االستسقاء  ) س"(   صـب : أي؛حاب درةس لل
  .)4(" قائماً: أي؛)3("اًمي قاًنَيد" : كقوله تعالى، الدار: الدرر: وقيل،واندفاق

  )65(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 5(الطبراني اإلمامقال 

دثَحنا مد بن ِإحمساق بن ِإحبنَي، ثَبِنا َأسي، ثَارِان الفَاذَاهيم شَرا مجاشع بن عا ابن نَرو، ثَم
       دهى علَاس ع النّمحَل: اَلس بن مالك، قَنَن َأع ،)8(يرِهن الزع ،)7(قيلن عع، )6(يعةهِلَ
روِلس لّاهللا صلَى اهللا عيه واهتََألم فَس المسواالُقَ فَ،مونل :يا راهللا قَوَلس طَحرطَ الم،و بِيجر الشَّس، 
وكَلَهت الموياش،َأ وفَ،است النّنَس تَاسقنَ لَسا را كَذَِإ: "اَلقَ فَ.كباني م كَواخْكذا فَذا ورعكم جوا م
بلَ فَ،اتدقَصان ذَا كَملك اليخَوم رجر سلّول اهللا صلَى اهللا عيه وسالنّلم واس معه يمشي ويون شُم
لَعهِيم السكنَية وقَالوتَى َأتّار، حوا المقَتَلى فَصي بِم النّدلّصلَى اهللا عيه ولّسم ولى بِصكْهم رين تَع
يجهرما بِيهِ فالقاءةركاَ، ون رسلّول اهللا صلَى اهللا عيه وسقْلم يرأ في العيدين واالستقَسي اء ف

كْالرفَولى بِة اُألعِاتحتَة الكلَى"اب واَألع كبر محِ اسب9("س(،و فكْي الرعالثّة انفَة بِياتحاب تَة الك
و"ةييثُ الغَاشدح ْل َأتَاك10("ه(.  
ـ  ر م، ثُ نيتَبكْلى ر ا ع ثَ ج مه ثُ اءد رِ بلَقَ، و ههِجوة بِ لَبل الق بقْتَه اس اتَلَى ص ضا قَ لمفَ ـ دع ي فَ ـ كَه فَ ي ر ب
 اًجد و بيعاً ر اًبحر ئاًين ه يثاًغ م ثاًيا غَ نَقهم اس ا، اللّ نَثْغَأا و نَقم اس هاللّ: "ال قََ م ثُ ،يقستَس ي ن أَ َلبة قَ ريبِكْتَ

                                                
  .7/310 للذهبي ميزان االعتدال (1)
  .2/281اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (2)
  .161آية  األنعام سورة (3)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (4)
  .2179رقم 3/1773 له الدعاء و، 7619 رقم 7/320 للطبراني المعجم األوسط (5)
  .15/488للمزي تهذيب الكمال .عبد اهللا بن لهيعة (6)
  .20/242 للمزيتهذيب الكمال.  عقيل بن خالد(7)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (8)
  .1األعلى آية سورة   (9)

  .1آية  الغاشيةسورة  (10)
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  نافعـاً   درراً دائماً )5 (جلالً م الً مسب  شامالً ،وابالً )4 (رتعاًم، )3 ( مريعاً اًئيرِ م اًئنيه )2 (قاًغدم )1 (بقاًطَ
  .الحديث.……………………غير ضار
  الحديث تخريج

  .انفرد به الطبراني
  :اإلسناد رجال دراسة

  .على ترجمة له أعثرلم : محمد بن إسحاق بن إبراهيم شاذان الفارسي -
  . على ترجمة لهأعثرلم : إسحاق بن إبراهيم شاذان الفارسي -
 احترقت   وباقي رجال اإلسناد ثقات غير عبد اهللا بن لهيعة فإنه ضعيف بسبب اختالطه بعد أن               -

، )7(، و السبط ابـن العجمـي  )6(نص على اختالطه جمع من األئمة كما ذكر العالئي      كتبه، وممن   
، وعليه فرواية مجاشـع بـن       )9( عنه قبل االختالط   )8(وقد استثنى بعض أهل العلم رواية العبادلة      

 مجاشع بـن عمـرو     و ، عمرو عنه بعد االختالط، فيكون حديثه ضعيف من طريق مجاشع عنه          
  .كذاب ضعيف

  اإلسناد على الحكم
  :فيهو، موضوعإسناده 

  . كذابمجاشع بن عمرو -
  . عبد اهللا بن لهيعة مختلط-

قد رأيته أحد   : رواه الطبراني في األوسط وفيه مجاشع بن عمرو قال ابن معين            : )10(قال الهيثمي 
 .الكذابين

                                                
  .2/862 غريب الحديث للحربي.  يعنى عاماً:غَيثاً طبقاً (1)
  .2/147غريب الحديث البن الجوزي .  وهو المطَر الكبار:مغْدقاً (2)
  .2/353غريب الحديث البن الجوزي . المخْصب:  المرِيع،مرِيعاً (3)
  .1/376غريب الحديث البن الجوزي .  به ما يرتع فيه اِإلبل أي ينبتُ اهللا:مرتعاً(4)
  .303صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . رض بمائة أو بنباتهي يجلل األأ :مجلالً (5)

 .26 رقم 65المختلطين للعالئي ص  )6(
 .58 رقم190 ص-ية االغتباط المطبوع مع نها–االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط للسبط ابن العجمي )7(
 وعبد اهللا بن مسلمة ، وعبد اهللا بن يزيد المقرىء،بن المباركعبد اهللا  و،عبد اهللا بن وهب:  وهمالعبادلة )8(

 .4/173للذهبي ميزان االعتدال . القعنبي
 .5/377تهذيب التهذيب البن حجر  )9(

  .2/452 للهيثميمجمع الزوائد  (10)
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 ،سِ بـنِ ماِلـك     عن َأنَ  ، عن قَتَادةَ  ، عوانَةَ يَأب أخرجه من طريق     )1(والحديث أصله عند البخاري   
 يـا رسـوَل   : ِإذْ جاءه رجٌل فَقَاَل، بينَما رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخْطُب يوم الْجمعة         :قَاَل

  طَرطَ الْمقَح نَا    ،اللَّهيقسي َأن اللَّه عنَا  ، فَادرطا فَمعنَ    ، فَد نَا َأندا كفَم       طَرا زِلْنَا نُمنَازِِلنَا فَمَل ِإلَى مص
  قْبِلَةالْم ةعمنَّـا               : قَالَ ،ِإلَى الْجع رِفَهصي َأن اللَّه عاد وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي هرغَي ُل َأوجالر ذَِلك فَقَام ، 

 فَلَقَد رَأيتُ الـسحاب يتَقَطَّـع       : قَالَ ،هم حوالَينَا ولَا علَينَا    رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اللَّ       :فَقَاَل
ينَةدُل الْمَأه طَرملَا يو ونطَرمالًا يمشينًا ومي.  

***** *****  

أي يمتلـئ   ؛"يدره الغَضببينَهما عرقٌ  ":وفي صفته صلى اهللا عليه وسلم في ذكْر حاجِبيه       ) هـ("
متلكما ي با إذا غَضمئدرنًا إذا دلب رع2(" الض(.  

  )66(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام ابن سعد 

 ،)5(يلج بن عبد الرحمن الع    )4(ع بن عمر  يم أخبرنا ج  ،هديأخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النَّ      
يمي ألبي هالة التم   بنٍا عن   ، بمكة ثني رجلٌ حد،  نِ عن الحس  قال  بن علي : خالي هند بن أبي     تُلَْأ س 
الة التَّ هميمي،  افً وكان وص  لْا عن حيهِتَشْ وأنا أَ  ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ة ي أن ي ـ  فَص ي  ِل
نْما شَ هتَا أَ ًئيبِ قُلَّع كَ : فقال ،ه ان ر اهللاِ وُلس  ى اهللاُ لّ ص لَ عيه و لَّسخْ فَ مم خَفْا م6(ام(، ُألَْألَتَ ي و جهـ  تَ ه  َؤلُْألَ
، وَأقْصر من المشْروبِ، عاِلي الهامة، رجِـَل الـشَّعرِ، ِإنِ           )7(، َأطْوَل من المربوعِ   رِدب الْ ةَلَي لَ رِمقَالْ

 تُهيصقةَ أُ       )8(انفرقت عمشَح هرشَع اوِزجِإالَّ فَالَ يقَ، وفُر      ـعاساللَّـونِ، و ـرهةُ، َأزفَرو وِإذَا ه هذُن

                                                
  .1015الستسقاء على المنبر رقم ا 8 سقاء بابصحيح البخاري ك االست (1)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)

 .424-1/422الطبقات الكبير البن سعد  )3(
 .عمير: ومنهم من يقول  )4(
)5( يلجلي بن بكر جيم بن صعب بن عبن لُا" بني عجل"هذه النسبة إلى ، وسكون الجيم بكسر العين المهملة، :الع

فْب بن َأنْبن وائل بن قاسط بن هصى بن دعمي4/160 للسمعانياألنساب . بن نزارديلة بن أسد بن ربيعة بن ج.  
أي عظمناه ورفعنا : أتينا فالنا ففخمناه: ن الفخامة،  ويقاليفخم ب: ا ، يقال ا معظممعناه عظيم: قال اآلجري )6(

  .476ص   له الشريعة.من شأنه
النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .  هو بين الطويل والقصير يقال رجل ربعة ومربوع:المربوع (7)
  .343ص
. هل وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصو، الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور:العقيصة (8)

  .631صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 
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جــينِ، َأز ــرنٍ   )1(الجبِ ــرِ قَ ــي غَي ابِغَ فــو ــبِ، س ــدره  ، )2( الحواجِ قٌ يــر ــا ع منَهيب
بالحديث.............الغَض.  

  
  :تخريج الحديث

 ،)4(حبـان ومـن طريـق سـفيان بـن وكيـع ابـن             –عن سفيان بن وكيـع     )3(أخرجه الترمذي 
  ،)9( والحاكم،)8(، واآلجري)7(والطبراني ،)6(، والعقيلي-)5(األصفهانيو
   من طريق مالك بن إسماعيل،)10(البيهقيأخرجه و
سفيان بن وكيع، و مالك بـن      ( من طريق سعيد بن حماد األنصاري، ثالثتهم         )11(البيهقيأخرجه  و

عبد الرحمن العجلي بـه بألفـاظ       عن جميع بن عمر بن      ) إسماعيل، وسعيد بن حماد األنصاري    
  .متقاربة

علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحـسين          من طريق    )12(شاذان بن أحمد بن الحسنوأخرجه  
عن عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين                   

  .به بنحوهعلي الحسن بن 
  :دراسة رجال اإلسناد

 زرارة بـن النبـاش   : ويقـال ،م أبي هالة النباش بـن زرارة      واسمه هند،   واس:  ابن ألبي هالة   -
، وهـو خـال الحـسن       )13( ربيب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأمه خديجة بنت خويلـد           التميمي

                                                
النهاية في غريب الحديث واألثر . تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد : الزجج، جب الحواأزج (1)

  .394صالبن األثير 
 .748صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .رن بالتحريك التقاء الحاجبين القَ:سوابغ في غير قرن (2)

 .337رقم  276  للترمذي صالشمائل المحمدية )3(
 .2/145 البن حبان الثقات )4(
 .17 رقم 1/110أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم وآدابه ألبي الشيخ  )5(
 .3/934الضعفاء للعقيلي  )6(
 .30 رقم 1/64له األحاديث الطوال و، 414 رقم 22/155  للطبرانيالمعجم الكبير )7(

  .471ص آلجري لالشريعة  (8)
 .6774  رقم3/640المستدرك على الصحيحين للحاكم  )9(
 .7/41السنن الكبرى له و، 235 رقم 1/286دالئل النبوة للبيهقي  )10(
 .7/41، والسنن الكبرى له 1362 رقم 3/24شعب اإليمان له و ،235 رقم 1/286 للبيهقيدالئل النبوة )11(

  .45 ص شاذان بن أحمد بن للحسنمشيخة ابن شاذان الصغرى  (12)
  .11/63  البن حجرتهذيب التهذيب )13(
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، وذكره ابن حجر في عداد الـصحابة        )2(، استُشهد يوم الجمل مع علي بن أبي طالب        )1(والحسين
  .)3(الكرام

روى عنه قوم مجهولون، فما ذنب هـذا حتـى أدخلـه البخـاري فـي                " :قال أبو حاتم الرازي   
  .)5("يحول من هناك: فسمعت أبي يقول:" قال ابن أبي حاتم،)4("الضعفاء

فـي  وقد نظرت في كالم البخاري الذي ذكره أبو حاتم، فلم أجد ما يدل على طعنه            : قالت الباحثة 
   للنبـي صـلى اهللا عليـه   وكـان وصـافاً  هند بن أبي هالـة  " :هند مباشرة، وهذا نص البخاري 

  .)6(" ويتكلمون في إسناده، روى عنه الحسن بن علي،وسلم
 ،ا للنبي صلى اهللا عليه وسـلم      افًهند بن أبي هالة وكان وص     :" مثله في التاريخ الكبير فقال     وذكره

  .)7("تكلم في حديثه ي،يروى عنه الحسن بن عل
سناد كله، ال الطعن في هند بن أبي هالة؛ كيـف وقـد             وهذا يعني أن الطعن والجرح إنما في اإل       

  .ثبتت صحبته، فتبين أن علّة الحديث في الرواة عنه
  أن هند بن أبي هالة صحابي جليل، وتربي في بيت النبوة، وكـان ربيـب النبـي                : قالت الباحثة 

  .صلى اهللا عليه وسلم
، وهو مختلـف  )8(كنى أبا عبد اهللاهو من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ي  :  رجل بمكة  -

  .، من الطبقة السادسة)10(يزيد بن عمر: ، وقيل )9(يزيد بن عمرو: فقيل، في اسمه
  .)11( ذكره ابن حبان في الثقات

  .مجهول: )13(، وابن حجر)12(وقال أبو حاتم

                                                
  .9/74تحفة األشراف للمزي  )1(
  .6/557اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )2(
 .6/557اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )3(
  .9/116الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )4(
 .9/116الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
 .392 رقم 123الضعفاء الصغير للبخاري ص  )6(
 .2855 رقم 8/240 للبخاري التاريخ الكبير )7(
 .3/934 للعقيليالضعفاء " يزيد بن عمر التميمي " :بينت روايةً للعقيلي في الضعفاء أن اسمه )8(
 .654تقريب التهذيب البن حجر  )9(
 .6/143الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )10(
 .7/626الثقات البن حبان  )11(
  .9/281الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )12(
 .654تقريب التهذيب البن حجر  )13(
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مـن  أما إذا تعارض توثيق ابن حبان بتجهيل أبي حاتم الرازي لمن وثّقـه، ف             :"قال اإلمام العراقي  
عرف حال الراوي بالثقة مقدم على من جهل حاله، ألن من عرِف معه زيادة علـم، لكـن ابـن         

  .)1("حبان منسوب إلى التساهل في التصحيح والتوثيق
  .هو مجهول، وذكْر ابن حبان له في الثقات تساهل منه رحمه اهللا: قالت الباحثة

  .)2(مجمع على ضعفه:  جميع بن عمر العجلي-
  .ي رجال اإلسناد ثقات وباق-
  

  :إلسناداالحكم على 
  :وفيه عللإسناده ضعيفٌ جدا، 

 وقـال   ،)3("أخشى أن يكون كـذابا    " :فه أبو داود وقال    فقد ضع  ، ضعف جميع بن عمر العجلي     -
 :، وقال ابن حجر   )5(ورماه بعضهم بالفسق  ،  )4("ره في الصفة موضوعا   بأخشى أن يكون خ   " :أيضا

 فال يحتج بتفرده مطلقًا، وذكر ابن عدي أنـه ال           )7( ومدار هذا الحديث عليه    ،)6("ضعيف رافضي "
يميع هذا إال حديثين، وذكر هذا الحديث، و الحديث اآلخر عن الحسن بن علـي بمنـام                  رِعف لج

  .)8(رآه
  . جميع وهو أبو عبد اهللا التميمي جهالة شيخ-
  
  
  
  

                                                
 .137أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقالني ص  )1(
 واتهمه بوضع الحديث، ثم ذكره في 1/218 في أمره ابن حبان فمرة ذكره في المجروحين اضطربوقد  )2(

ن الدين الحلبي ذكره فيمن رمي بوضع ، وكيف يكون ثقة وهو متهم بوضع الحديث حتى إن برها4/115الثقات 
الرواة "، وانظر للفائدة كتاب 201 رقم87صالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث " الحديث كما في كتابه

للدكتور مبارك سيف " الذين ترجم له ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات جمع ودراسة وتحليل
  .13 رقم 50الهاجري ص 

 .2/111يب البن حجر تهذيب التهذ )3(
 .12/105تاريخ اإلسالم للذهبي  )4(
 .5/123تهذيب الكمال للمزي  )5(
 .95تقريب التهذيب البن حجر  )6(
 .5/123  له تهذيب الكمال."وهو معروف بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به:" قال المزي  )7(
 .2/167الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )8(
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  :وللحديث طريق أخرى ولكنها أيضا ضعيفة
 من طريق جميع بن عمر عن يزيد بن عمر عن أبيه عن             )2(العقيلي، و )1(ابن أبي عاصم  أخرجها  

  .سألت خالي هند بن أبي هالة، وذكر الحديث: الحسن بن علي قال
، وال يتابعـه  يزيد بن عمر التميمي عن أبيه، عن الحسن بن علي" : وإسناده ضعيف، قال العقيلي 

  .إال من هو دونه أو مثله
عن أبيه، عن الحـسن  ، يزيد بن عمر التميمي: سمعت البخاري، يقول :  موسى قال   آدم بن  حدثني

  .)3("، في حديثه نظر بن علي
  . أي الطريق األولى هي المحفوظة،)4("وحديث أبي غسان أولى" :ثم قال العقيلي

  :ن ضعفه من العلماء، ومموعليه فالحديث ضعيف
  .)5("ويتكلمون في إسناده:" البخاري وقال

  .)6("وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد فيها لين:"العقيلي وقال 
  .)7("إسناد ليس له في القلب وقع:"  ابن حبانوقال

  .)8("في حديثه من ال يعرف" : وقال ابن حجر
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الشديد اإلنارِة، كأنه نُسب إلى الدر،       أي   ؛" في ُأفُق السماء   الكَوكَب الدري كما تَرون    ":وفيه) هـ("
وقيـل هـو أحـد    . الكَوكب الدري عند العرب هو العظيم المقـدارِ : وقال الفَراء. تشبيها بصفاِئه 

ارة9("الكواكب الخمسة السي(.  

  
  

                                                
 .1232 رقم 2/438مثاني البن أبي عاصم اآلحاد وال )1(
 .4/1498الضعفاء للعقيلي  )2(
 .4/1498 للعقيليالضعفاء  )3(
  .4/1499الضعفاء للعقيلي  )4(
 .392 رقم 123الضعفاء الصغير للبخاري ص  )5(
 .3/934  للعقيلي الضعفاء  )6(
 .2/145الثقات البن حبان  )7(
 .11/93تهذيب التهذيب البن حجر  )8(

  .303صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (9)



154 
 

  )67(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( البخارياإلمامقال 

ع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدحاللَّه دَأنَسٍ: قَاَل،ب نب اِلكي مثَندمٍ، حلَينِ سب انفْوص ننِ ، عب طَاءع نع 
ِإن َأهَل " : قَاَل، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، عن َأبِي سعيد الْخُدرِي رضي اللَّه عنْه،يسارٍ

 من الْمشْرِق يتَراءون الْكَوكَب الدري الْغَابِر في الُْأفُق كَما ،ءون َأهَل الْغُرف من فَوقهِمالْجنَّة يتَرا
 : قَاَل،هم يا رسوَل اللَّه تلْك منَازُِل الَْأنْبِياء لَا يبلُغُها غَير: قَالُوا،" ِلتَفَاضِل ما بينَهم،َأو الْمغْرِبِ

"نُوا بِاللَّهاٌل آمرِج هدي بِيي نَفْسالَّذلَى وب،ينلسرقُوا الْمدصو ."  
  الحديث تخريج

  .وعبد اهللا بن وهب عن مالك بن أنس به بنحوه،  من طريق معن بن عيسى)2(أخرجه مسلم
  .ي سعيد به بنحوه من طريق النعمان بن أبي عياش  عن أب)4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
   رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5("كوكب دريإحدى عينَيه كأنها  ":ومنه حديث الدجال) هـ("
  )68(الحديث رقم  

  :رحمه اهللا) 6( أحمداإلمامقال 
 قَـاَل   ، عبد الصمد  : قَالَ ، حسن َأبو زيد   :قَاَل، )9( حدثَنَا ثَابِتٌ  :قَالَا، )8(وحسن )7( عبد الصمد  :حدثَنَا
 ُأسرِي بِالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى بيـت       : قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ، )10( عن عكْرِمةَ  ، هلَالٌ :حدثَنَا

                                                
  .3256 ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم 8صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  (1)
  .2831صحيح مسلم ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب رقم  (2)
  .6556صفة الجنة والنار رقم  51صحيح البخاري ك الرقاق باب  (3)
 ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب رقم 3صحيح مسلم ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب  (4)

2831.  
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
   .3546 رقم 5/476 مسند أحمد (6)
  .18/101 للمزيتهذيب الكمال .  عبد الصمد بن عبد الوارث(7)
  .6/328للمزي تهذيب الكمال . الحسن بن موسى (8)
  .4/384للمزي تهذيب الكمال . ثابت بن يزيد(9)

  .20/265للمزي  تهذيب الكمال . عكرمة مولى ابن عباس(10)
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 قَـاَل حـسن   :نَاس  فَقَاَل،لَته فَحدثَهم بِمسيرِه وبِعلَامة بيت الْمقْدسِ وبِعيرِهم ثُم جاء من لَي ،الْمقْدسِ
 َأبو جهـٍل  : وقَاَل، مع َأبِي جهٍل، فَضرب اللَّه َأعنَاقَهم  ؛نَحن نُصدقُ محمدا بِما يقُوُل فَارتَدوا كُفَّارا      

 ورَأى الدجاَل في صورته رْؤيـا عـينٍ         ، هاتُوا تَمرا وزبدا فَتَزقَّموا    ،نَا محمد بِشَجرة الزقُّومِ   يخَوفُ
ه وسـلَّم   فَسِئَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَي، وعيسى وموسى وِإبراهيم صلَواتُ اللَّه علَيهِم   ،لَيس رْؤيا منَامٍ  

ِإحدى عينَيـه قَاِئمـةٌ      رَأيتُه فَيلَمانيا َأقْمر هجانًا      : قَاَل حسن قَالَ   ."َأقْمر هجانًا " : فَقَالَ ،عن الدجالِ 
يرد كَبا كَوكََأنَّه،ةرشَج انَأغْص هْأسر رشَع الحديث............. كََأن.  

  لحديثا تخريج
  ،)1( أسامةأبيأخرجه الحارث بن 

، )وزهير بن حـرب   ، الحارث بن أبي أسامة   (كالهما  ،  عن زهير بن حرب    )2( يعلى وأبأخرجه  و
  .عن الحسن بن موسى به بمثله

  . النعمان عن ثابت بن يزيد به بنحوهأبيمن طريق ، )4(والخطابي، )3(وأخرجه الطبري
  :اإلسناد رجال دراسة

عجمة وموحدتين العبدي موالهم أبو العالء البصري نزيـل المـدائن مـن             هالل بن خباب بم    -
  .الخامسة مات سنة أربع وأربعين

صدوق، وكان يقال تغيـر قبـل   : وزاد، )7( حاتم أبوو، )6( بن حنبل  أحمدو، )5(وثقه يحيى بن معين   
ـ والمفـضل   ، )9( ابن عمار الموصـلي    و، )8(وعمر بن شاهين  ، موته من كبر السن    ن غـسان   ب

  .)11(والذهبي، )10(بيالغال

                                                
  .24 رقم 1/167 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي (1)
   .2720 رقم5/108مسند أبي يعلى  (2)
  .1/408مسند عبد اهللا بن عباس. للطبري اراآلثتهذيب  (3)
  .1/580غريب الحديث للخطابي  (4)
  .223 ص-  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين و، 4/83 -  رواية الدوري–تاريخ ابن معين  (5)
 رقم 1/374 صسؤاالت أبي داود لإلمام أحمدو، 2/493 و، 2/600العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (6)

595.  
  .9/75   البن أبي حاتمح والتعديلالجر (7)
  .253صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  (8)
  .30/332  للمزيتهذيب الكمال (9)

  .30/332  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .2/340 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي(11)
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إن يحيى القطان يزعم أنه     : سألت يحيى بن معين عن هالل بن خباب، وقلت        : )1(وقال ابن الجنيد  
: فثقة هو؟ قـال   : ، قلت ليحيى  »ال، ما اختلط وال تغير    «: تغير قبل أن يموت واختلط، فقال يحيى      

  .»ثقة مأمون«
  .صدوق تغير بأخرة :)3(وقال ابن حجر، نه ال بأس بهأأرجو : )2(قال ابن عديو

تغيـر  : )6(وقال الحـاكم أبـو أحمـد   ، في حديثه وهم وتغير بآخرة : )5(العقيليو، )4(الساجيوقال  
  .بآخره

 علـى التـوهم ال يجـوز    بالشيءكان ممن اختلط في آخر عمره فكان يحدث    :  )7(قال ابن حبان  
 أن ال يجـرح فـي فعلـه    االحتجاج به إذا انفرد وأما فيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو   

  .ذلك
  .في كتاب الثقات وقال يخطئ ويخالف )8(بن حباناوذكره 

  .هو ثقة: قالت الباحثة
 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  اإلسناد على الحكم
  .إسناده صحيح

رواه أحمـد ورجالـه     : فقال )11(والهيثمي، )10(وابن كثير ، )9(الطبري: وصحح إسناده من العلماء   
لم يتغير  : ل بن خباب قال يحيي القطان أنه تغير قبل موته وقال يحيى بن معين               ثقات إال أن هال   

  .)13(حسين سليم أسدو، )12 (األرناؤوط: ومن المعاصرين، ولم يختلط ثقة مأمون
***** *****  

                                                
  .288 رقم 342 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  (1)
  .7/121في ضعفاء الرجال البن عدي الكامل  (2)
  .1026تقريب التهذيب البن حجر  ص  (3)
  .11/69 تهذيب التهذيب البن حجر (4)
  .4/1466  للعقيليالضعفاء الكبير (5)
  .11/69 تهذيب التهذيب البن حجر (6)
  .3/87المجروحين البن حبان  (7)
  .7/574الثقات البن حبان  (8)
  .1/408د عبد اهللا بن عباسللطبري مسن اآلثارتهذيب  (9)

  .8/409تفسير ابن كثير  (10)
  .1/235 للهيثميمجمع الزوائد  (11)

  .3546 رقم 5/476 مسند أحمدفي تعليقه على (12) 
   .2720  رقم5/108مسند أبي يعلى في تعليقه على  (13)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 صـاحب   :المدراس ،" الرجمِ آيةفوضع مدراسها كفَّه على      ":ومنه حديث اليهودي الزاني   ) س("
  .)1("ومفْعل ومفْعاٌل من أبنية المبالغة. دراسة كُتُبهم
  )69(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( البخارياإلمامقال 
د اللَّه  عن عب ، )4( عن نَافعٍ  ،حدثَنَا موسى بن عقْبةَ   : )3( حدثَنَا َأبو ضمرةَ   ، ِإبراهيم بن الْمنْذرِ   :حدثَني

 َأن الْيهود جاءوا ِإلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِرجـٍل مـنْهم              -رضي اللَّه عنْهما   -بنِ عمر   ا
َأةرامو،    ما فَقَاَل لَهنَيز قَد : "    نْكُمنَى مز نبِم لُونفَ تَفْعا : قَالُوا "؟كَيمهمما )5( نُحمهرِبنَضلَا " : فَقَالَ ، و

   مجالر اةري التَّوف ونًئا    : فَقَالُوا "؟تَجِدا شَييهف ـلَامٍ       ، لَا نَجِدس نب اللَّه دبع مفَـْأتُوا     : فَقَاَل لَه تُمكَـذَب 
    ينقادص كُنْتُم ا ِإنفَاتْلُوه اةرا    ،بِالتَّوهاسردم عضالَّ-فَو  منْها مهسردي يمِ -ذجالـر ةلَى آيع كَفَّه ، 

 ِ؟ ما هذه  : فَقَالَ ، فَنَزع يده عن آية الرجمِ     ، ولَا يقْرُأ آيةَ الرجمِ    ،فَطَفقَ يقْرُأ ما دون يده وما وراءها      
 فَرجِما قَرِيبا من حيثُ موضـع الْجنَـاِئزِ عنْـد           ، فََأمر بِهِما  ، هي آيةُ الرجمِ   :فَلَما رَأوا ذَِلك قَالُوا   

جِدسالْم،ا يهباحتُ صَأيا)6 (جنأ فَرهلَيةَ،عارجا الْحيهقي . 
 

  الحديث تخريج
  . من طريق زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة به بنحوه)7(أخرجه مسلم

  ، انييتخْ الس)10(وأيوب،  من طريق مالك بن أنس،)9(لمومس، )8(وأخرجه البخاري

                                                
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .4556رقم " فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينقل  "6قرآن باب  صحيح البخاري ك تفسير ال(2)
  .3/349للمزي تهذيب الكمال .  أنس بن عياض بن ضمرة(3)
  .29/299للمزي تهذيب الكمال . نافع مولى ابن عمر (4)
 .8/133 للعيني عمدة القاري. نسودهما بالحمة، وهي الفحمة: بالحاء المهملة، أي ما هممحنُ (5)
 .167صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  . إذا مال عليه وعطف:جنأ يجنأ (6)
  .1699رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 6صحيح مسلم ك الحدود باب   (7)
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم : "- تعالى– قول اهللا 26صحيح البخاري ك المناقب باب  (8)

 أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 37وك الحدود باب ، 3635رقم " الحق وهم يعلمونليكتمون 
  .6841اإلمام رقم 

  .1699 رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 6صحيح مسلم ك الحدود باب  (9)
رقم ، لعربية وغيرها ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اهللا با51صحيح البخاري ك التوحيد باب (10)

  .1699 رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 6وصحيح مسلم ك الحدود باب ، 7543
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  ، من طريق عبيد اهللا بن عمر)1(وأخرجه مسلم
عن نافع عـن ابـن عمـر بـه     ، )وعبيد اهللا بن عمر، انييتخْالسوأيوب ، مالك بن أنس (ثالثتهم  
  .بنحوه

  . من طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر به بنحوه)2(وأخرجه البخاري
  :اإلسناد رجال سةدرا

  ).31 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة : ِإبراهيم بن الْمنْذرِ
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ومفْعـاٌل غريـب فـي    .  فهو البيت الذي يدرسون فيه،"حتى أتى المدراس   ":فأما الحديث اآلخر  "
  .)3("المكان

  
  )70(ث رقم الحدي
  :رحمه اهللا) 4(البخاري اإلمامقال 
 عن َأبِـي    ،)7( عن َأبِيه  ،)6( حدثَني سعيد الْمقْبرِي   : قَالَ ،)5( حدثَنَا اللَّيثُ  ، عبد اللَّه بن يوسفَ    :حدثَنَا

 :خَرج النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم فَقَـالَ     بينَما نَحن في الْمسجِد    :هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ    
 واعلَموا َأن الْـَأرض     ،َأسلموا تَسلَموا " : فَقَالَ ،جِْئنَا بيتَ الْمدراسِ  انْطَلقُوا ِإلَى يهود فَخَرجنَا حتَّى      

 وِلهسرو ِللَّه،     نم كُميلُأج َأن ِإنِّي ُأرِيدضِ   والَْأر هذه ،      هبِعًئا فَلْيشَي اِلهبِم نْكُمم جِدي نوا  ؛ فَملَمِإلَّا فَاعو 
ِللَّه ضالَْأر َأن وِلهسرو."  

  
  

                                                
  .1699 رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 6صحيح مسلم ك الحدود باب  (1)
م رق،  ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اهللا بالعربية وغيرها51صحيح البخاري ك التوحيد باب (2)

7543.  
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .3267 إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم 6صحيح البخاري ك الجزية والموادعة باب  (4)

 .24/255 للمزي تهذيب الكمال. الليث بن سعد بن عبد الرحمن )5(
 .10/466لمزي  لتهذيب الكمال. سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري )6(

  .24/241 للمزيتهذيب الكمال . كيسان المقبري (7)
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  الحديث تخريج
  ،  عن قتيبة بن سعيد)2(ومسلم، )1(أخرجه البخاري

  . به بمثلهن سعدكالهما عن الليث ب، بد العزيز بن عبد اهللاع  عن)3(وأخرجه البخاري
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  )71(الحديث رقم 

  : وفي قصيد كعب بن زهير في رواية"
  "مطرح البز والدرسانِ مأكوُل

لقان من الثيابخُ ال:رسانالد،واحدها د رسود 4(رالمغفو وقد يقع على السيف والدرع ،رس(.  

  : رحمه اهللا)5(حاكمالقال اإلمام 
  عبد الْملـك الَْأسـدي     َأخْبرني َأبو الْقَاسمِ عبد الرحمنِ بن الْحسينِ بنِ َأحمد بنِ محمد بنِ عبيد بنِ             

         ذ نب اججي الْحثَندح ،يامزرِ الْحنْذالْم نب يماهرثَنَا ِإب ،اندمبِ       بِهنِ كَعنِ بمحالر دبنِ عب ةبقَيي الر
ابنَا زهيرٍ حتَّى َأتَيـا      وبجير خَرج كَعب : بنِ زهيرِ بنِ َأبِي سلْمى الْمزني، عن َأبِيه، عن جده، قَالَ          

 هذَا الْمكَان حتَّى آتي هذَا الرجَل يعنـي رسـوَل     اثْبتْ في عجلِ  : َأبرقَ الْعزاف، فَقَاَل بجير ِلكَعبٍ    
    و هلَيع لَّى اللَّهص قُولُ   اللَّها يم عمفََأس لَّمفَثَ. س   ،ريجب جخَرو بتَ كَعب       لَّى اللَّـهص وُل اللَّهسر اءفَج 

 لَّمسو هلَيعلَامالِْإس هلَيع ضرا، فَقَاَل، فَفَعبكَع لَغَ ذَِلكفَب لَمَأس:  
         لالََألَا َأبا رِسريجنِّي بلَّكَا       ةً ـغَا عد رِكغَي حيو ءشَي لَى َأيع  
         لَم لَى خَلْقا علَا َأبا وت        تَلْفَ ُأم لَمو هلَيَأخًا لَكَاـُع هلَيع رِكد  

         َأب قَاككْرٍ بِكَسـو ب ةوِيْأسٍ ر       ْأمالْم لَكَأنْهلَّـوعا ونْهم كَاـون  
 فَكَتَب، " لَقي كَعبا فَلْيقْتُلْه   من: "م َأهدر دمه، فَقَالَ   فَلَما بلَغَت الَْأبياتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ        

همد ردَأه قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن لَه ذْكُري يهِإلَى َأخ ريجب وفيه ،"بِذَِلك:  

                                                
 وقَوِله "جدلًا شَيء َأكْثَر الِْإنْسان وكَان: "-تَعالَى–  قَوِله18صحيح البخاري ك االعتصام بالكتاب والسنة باب  (1)

  .7348رقم " َأحسن هي بِالَّتي ِإلَّا الْكتَابِ َأهَل تُجادلُوا ولَا" :تَعالَى
  .1765 إجالء اليهود من الحجاز رقم 2صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  (2)
  .6944 رقم وغَيرِه الْحقِّ في ونَحوِه الْمكْره بيعِ في 2 باب هصحيح البخاري ك اإلكرا (3)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (4)
  .6554 رقم 3/579 للحاكم ك على الصحيحينالمستدر (5)
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"        وَل اللَّهسفْتُ ررفَع ،جِدسابِ الْمي بِبلَتاحفََأنَخْتُ ر بقَاَل كَع         بِالـص ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهص فَة
   هتُ ِإلَيلَستَّى جتُ حتُ فَقُلْتُ  ،فَتَخَطَّيلَمـا          :  فََأسي ـانالَْأم وُل اللَّـهسر َأنَّكو ،ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دَأشْه

قُوُل، ثُم الْتَفَـتَ ِإلَـى      َأنْتَ الَّذي تَ  : َأنَا كَعب بن زهيرٍ، قَالَ    : قُلْتُ" ومن َأنْتَ ؟    : " رسوَل اللَّه، قَالَ  
  :و بكْرٍ رضي اللَّه عنْهيا َأبا بكْرٍ فََأنْشَده َأب: كَيفَ، قَاَل: َأبِي بكْرٍ، فَقَاَل

          َأب قَاككْرٍ بِكَسـو ب ةوِيْأسٍ ر       ْأمالْم لَكَأنْهلَّـوعا ونْهم كَاـون  
  :ِإنَّما قُلْتُ: ، قَاَل"وكَيفَ قُلْتَ : "  اللَّه، ما قُلْتُ هكَذَا، قَاَليا رسوَل: قَاَل

          َأب قَاككْرٍ بِكَسـو ب ةوِيْأسٍ ر       ْأمالْم لَكَأنْهلَّـوعا ونْهم كَاـون  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر " :ونْأمم اللَّهو "  

  :وفيه، "ثُم َأنْشَده الْقَصيدةَ كُلَّها
  يُلـه الَْأراجِـولَا تَمشي بِوادي         حمير الْوحشِ ضامرةًمنْه تَظَلُّ           
   مْأكُوُلز والدرسانِـَرِحِ الْبـمطَّ         ةـا ثقَـه َأخَـولَا تَزاُل بِوادي          
  ارِم من سيوف اللَّه مسلُوُلـوص         َل لَنُور يستَضاء بِه ِإن الرسو          
  الحديث تخريج

  . من طريق الحاكم به بمثله)1(أخرجه البيهقي
عن ،  من طريق يحيى بن عمر     )3(ومن طريقه أبو نعيم   ، )2(وأخرجه أحمد بن عمرو بن الضحاك     

  . م بن المنذر به بنحوهإبراهي
  :اإلسناد رجال دراسة

- بجي     لمى بضم السين المزني الشاعر أخو كعـب بـن زهيـر الـشاعر              ر بن زهير بن أبي س
  .)4(وهو صحابي جليل، المشهور أيضا أسلم قبل أخيه

 واسمه ربيعة بن رياح بكسرة ثم تحتانية بن قرط بن           ، بضم أوله  ىلمهير بن أبي س   كعب بن ز   -
رث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن الطم بن عثمان بن مزينـة المزنـي الـشاعر                    الحا

  .)5(معروف صحابي المشهور
  ).31( ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم :إبراهيم بن المنذر -

                                                
  .21672 رقم 10/243له السنن الكبرى و، 1961 رقم 5/207 دالئل النبوة للبيهقي (1)
  2706 رقم 4/534 البن أبي عاصم اآلحاد والمثاني (2)
  .5833 رقم 5/2378 معرفة الصحابة ألبي نعيم (3)
  .1/269اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (4)
  .5/592اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (5)
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نِ زهيرِ بنِ    ذي الرقَيبة بنِ عبد الرحمنِ بنِ كَعبِ ب        بن الْحجاجعدا  ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات    -
  .لم أعثر على ترجمة لهم،  وجده،وأبيه، َأبِي سلْمى

  الحكم على اإلسناد
 ذي الرقَيبـة بـنِ عبـد       بن الْحجاج: وهم، ألن فيه من لم أعثر على ترجمة لهم       ، إسناده ضعيف 

  . وجده،وأبوه، الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ زهيرِ بنِ َأبِي سلْمى
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 درع"

 األدرع مـن  ،"، أنصافُهم بيض وأنـصافُهم سـود  بقوم درعفإذا نحن   ":في حديث المعراج  ) س(
 - درع، كأحمر وحمر، حكاه أبو عبيـد     :وجمع األدرع .  الذي صدره أسود وسائره أبيض     :الشاء

  .)1("واحدتُها درعةٌ، كغُرفة وغُرف: قال ولم يسمع من غيرِه، و،-بفتح الراء

  
  )72(لحديث رقم ا

  :رحمه اهللا) 2( إبراهيم الحربياإلمامقال 
 عن زيد بـنِ َأبـى   ، عن َأبِى عبد الرحمنِ، حدثنَا محمد بن سلَمةَ، ٍإسماعيُل بن َأبِى كَرِيمة  :حدثنَا
ـ ،  عن ُأم سلَمةَ، عن عمر بنِ َأبِى سلَمةَ، عن عاِئذ،بنِ رومان عن يزِيد    ،ُأنَيسةَ  صـلَّى  يعنِ النَّبِ

  .نَحن بِقَومٍ درعٍ َأنْصافُهم بِيض وَأنْصافُهم سوداللّه علَيه ذَكَر لَيلَةَ ُأسرِى بِه فَِإذَا 
  الحديث تخريج

  .انفرد به الحربي
  :اإلسناد رجال ةدراس

 . لم أتوصل إلى معرفة من هماعاِئذو، َأبِى عبد الرحمنِ:  رجاله كلهم ثقات عدا-
 :اإلسناد على الحكم

لكـان الحـديث    ، ولو كانا ثقـات   ، لم أتوصل إلى معرفة من هما      وعائذ لم ، فيه أبو عبد الرحمن   
  .صحيحاً

***** *****  

                                                
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .2/693 غريب الحديث للحربي (2)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

جمـع درع، وهـي     : األدراع، "وأعتُده حبساً في سـبيل اللّـه       له عرجعل أد  ":يث خالد وفي حد "
  .)2()1(الزردية

  
  )73(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 3( البخارياإلمامقال 
عن َأبِي هريرةَ رضي    ، )7(جِعن الَْأعر ، )6(حدثَنَا َأبو الزنَاد  ، )5(َأخْبرنَا شُعيب ، )4( َأبو الْيمانِ  :حدثَنَا

 وخَاِلـد بـن     ، منَع ابن جميلٍ   : فَقيلَ ،رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالصدقَة        َأمر :اللَّه عنْه قَالَ  
ِليدبِ    ،الْوطَّلالْم دبع نب اسبعلَّى اللَّ    ، وص فَقَاَل النَّبِي   لَّمسو هلَيع يلٍ " :همج ناب منْقا ي8(م(   ِإلَّـا َأنَّـه 

    ولُهسرو اللَّه ا فََأغْنَاهيرفَق كَان،  ا خَاِلدَأما ؛ وخَاِلد ونمتَظْل ـي    ، فَِإنَّكُمف هتُـدَأعو هاعرَأد ستَباح قَد
  بِيِل اللَّـهس،نب اسبا الْعَأمبِ وطَّلالْم دب؛ ع ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر مفَع ،   ـهلَيع فَهِـي 

  ". ومثْلُها معها،صدقَةٌ
  

  الحديث تخريج
  ،ومحمد بن إسحاق ، الزنادأبي من طريق عبد الرحمن بن )9(أخرجه البخاري
  . الزناد به بنحوهأبين  عثالثتهم،  من طريق ورقاء بن عمر)10(وأخرجه مسلم

                                                
(1) الزرد1/391المعجم الوسيط .  أداة يشكل بها الصانع السلك أو يقطعه:ةي. 
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .1468رقم" وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهللا: "- تعالى–قول اهللا  49صحيح البخاري ك الزكاة باب  (3)
  .7/147للمزي تهذيب الكمال .  الحكم بن نافع(4)
  .12/516تهذيب الكمال للمزي .  شعيب بن أبي حمزة دينار(5)
  .14/477للمزي تهذيب الكمال .  عبد اهللا بن ذكوان(6)
  .17/468للمزي تهذيب الكمال . الرحمن بن هرمز عبد (7)
 وخالـد بـن     ، منع العباس بن عبد المطلب     : قال عمر  ،اهللا بن جميل الذي وقع في الصحيحين في الزكاة         عبد (8)

اني فسمياه عبـد    يو لم أقف على اسمه إال في تعليق القاضي حسين وتبعه الر           :قال ابن حجر  ،  وابن جميل  ،الوليد
 وادعى القاضي حسين ،سمه حميدا شرح األحكام لعبد الحق     في العزيز بن بزيزة المغربي التميمي        عبد وقال ،اهللا

 ، والمشهور أنها نزلت في ثعلبـة ،}75:التوبة{  وإنه الذي نزل فيه ومنْهم من عاهد اَهللا اآلية: فقال،أنه كان منافقاً 
  .4/43إلصابة في تمييز الصحابة البن حجر اانظر .  ثم تاب بعد ذلكوحكى المهلب أنه كان منافقاً

  .1468رقم "  اِهللاِليبِ سيف ونيمارِالغَ وابِقَي الرفو: "- تعالى–قول اهللا   49صحيح البخاري ك الزكاة باب  (9)
  .983 في تقديم الزكاة ومنعها رقم 3صحيح مسلم ك الزكاة باب  (10)
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ودرع .  ُألْبِس عوضها درعاً من نار     : أي ؛"فدرع مثْلَها من نار   فغَلَّ نَمرةً    ":وفي حديث أبي رافع   "
ها: المرأةقميص .  ع واحدرداعةُ، والمرعها .والدرـسها   : وادكرهـا فـي        .  إذا لَبوقـد تكـرر ذ

  .)1("الحديث

  
  )74(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( النسائياإلمامقال 
، )4( َأنْبَأنَا ابـن جـريجٍ  :قَاَل، )3( َأنْبَأنَا ابن وهبٍ: قَاَل،َأخْبرنَا عمرو بن سواد بنِ الَْأسود بنِ عمرٍو 

 نْبم نععٍ       ،  وذافَأبِي ر نع اللَّه ديبنِ عِل بالْفَض نقَالَ ،ع :         ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر كَان 
         مهنْدثُ عدتَحِل فَيالَْأشْه دبي عنِإلَى ب بذَه رصلَّى الْعغْرِبِ ،ِإذَا صِللْم ردنْحتَّى يح ،ـعٍ   قَاَل َأبافو ر

 قَاَل  ،" ُأفٍّ لَك  ،ُأفٍّ لَك " : فَقَالَ ،فَبينَما النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسرِع ِإلَى الْمغْرِبِ مررنَا بِالْبقيعِ          
 ، َأحدثْتَ حـدثًا   : فَقُلْتُ ،مشِ ما لَك ا   : فَقَالَ ، فَاستَْأخَرتُ وظَنَنْتُ َأنَّه يرِيدني    )5(فَكَبر ذَِلك في ذَرعي   

فَغَلَّ نَمرةً فَدرع    ، لَا ولَكن هذَا فُلَان بعثْتُه ساعيا علَى بني فُلَانٍ         : قَالَ ، َأفَّفْتَ بِي  : قُلْتُ ؟ ما ذَاك  :قَاَل
  .الْآن مثْلُها من نَارٍ

  الحديث تخريج
  . بنحوه به من طريق ابن وهب)8(البيهقيو، )7(وابن خزيمة، )6(أخرجه الروياني

                                                
  .303ص بن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر ال (1)
   .1/452له لسنن الكبرى و، 862 اإلسراع إلى الصالة من غير سعي رقم58سنن النسائي ك اإلمامة باب  (2)
  .16/277للمزي تهذيب الكمال .  عبد اهللا بن وهب(3)
  .18/339للمزي تهذيب الكمال . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  (4)
  .1/360 غريب الحديث البن الجوزي .أي ثَبطني عما َأردتُه :ر ذَِلك في ذَرعيبفَكَ (5)
   .707 رقم 2/341مسند الروياني  (6)
   .2337  رقم4/52صحيح ابن خزيمة  (7)
  .1/92 لهإثبات عذاب القبر و، 4024رقم 6/176للبيهقي شعب اإليمان  (8)
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، )2 (أحمـد ومـن طريقـه   ، )1( إسـحاق الفـزاري  أبو)  إبراهيم بن محمد بن الحارث    (وأخرجه  
  .عن ابن جريج به بنحوه،  )4(والطبراني، )3(والنسائي
  :اإلسناد رجال دراسة

 أو ثابت أو أسلم :وقيل ،إبراهيم اسمه سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مولى القبطي رافع أبو -
  .)5(الصحيح على  رضي اهللا عنهعلي خالفة أول في مات ،هرمز

- اللَّه ديبنِ عِل ببن أبي رافع المدني من السابعة الْفَض.  
  .الثقاتكتاب في  )7(ذكره ابن حبانو، ثقو: )6(قال الذهبي

  .مقبول: )8(وقال ابن حجر
  .هو مقبول: قالت الباحثة

- وذنْبني من آل أبي رافع من السادسةالمد م.   

ولـم  ، مجهول الحال فقد روى عنه اثنان فقط      : )10(و قال شعيب وبشار   ، مقبول: )9(:قال ابن حجر  
  .يوثقه أحد

  .هو مقبول: قالت الباحثة
 ).64 (سبقت ترجمته في حديث رقم ثقة يدلس:  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج-

  .والطبراني، أحمدلحديث حيث صرح بالتحديث في  رواية وانتفت تهمة التدليس عنه في هذا ا
 ).4 (ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم: عبد اهللا بن وهب

 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
 اإلسناد على الحكم

  .مقبوالنالمدني  منْبوذو، بن أبي رافع  عبيد اللَّهالْفَضل بنالن فيه ، إسناده ضعيف

                                                
  .186 رقم 1/208السير ألبي إسحاق الفزاري  (1)
   .27236 رقم 6/392 مسند أحمد (2)
  .863 اإلسراع إلى الصالة من غير سعي رقم58سنن النسائي ك اإلمامة باب  (3)
  .962رقم 1/323لمعجم الكبير للطبراني ا (4)
  .7/134اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  (5)
  .2/122 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (6)
  .5/295الثقات البن حبان  (7)
  .783تقريب التهذيب البن حجر  ص  (8)
  .970 تقريب التهذيب البن حجر  ص (9)

  .3/416 طتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤو (10)
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، حـسن لغيـره   : )3 (وقال األلباني ، )2(واألعظمي، )1 (األرناؤوط: اصرينمن المع وضعف إسناده   
  .ضعيف: )4(أخرىقال مرة و

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 درك"

  .)5(" أدركْتُه إدراكاً ودركاً،اللَّحاقُ والوصوُل إلى الشيء:  الدرك،"درك الشَّقاءأعوذُ بك من  ":فيه

  )75(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 6( البخارياإلمامقال 
 ،عن َأبِـي هريـرةَ   ، )9(عن َأبِي صاِلحٍ  ، )8(حدثَني سمي : )7( حدثَنَا سفْيان  ، علي بن عبد اللَّه    :حدثَنَا

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر الْ" :كَان دهج نذُ موتَعيلَاءب،  الـشَّقَاء كردو،  اءالْقَـض ـوءسو ، 
اءدالَْأع اتَةشَمو".  

انفْييثُ ثَلَاثٌ:قَاَل سدالْح ،يه نتُهرِي َأيةً لَا َأدداحتُ َأنَا و10( زِد(.  

                                                
   .27236  رقم6/392 مسند أحمد في تعليقه على (1)
   .2337  رقم4/52صحيح ابن خزيمة  في تعليقه على (2)
    .1350  رقم2/128لأللباني صحيح الترغيب والترهيب (3)
   .478  رقم1/121لأللباني ضعيف الترغيب والترهيب  (4)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .6347 التعوذ من جهد البالء رقم 28 الدعوات باب صحيح البخاري ك (6)
  .11/178  للمزيتهذيب الكمال.  سفيان بن عيينة(7)
(8) يم12/141للمزي تهذيب الكمال . لى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث موس.  
  .8/514 للمزي  تهذيب الكمال. ذكوان الزيات(9)

 وكـذا   ،ن الخصلة المزيدة هي شماتة األعداء     أ وبين   ،أخرج اإلسماعيلي من طريق بن أبي عمر عن سفيان         (10)
ف من ذلـك تعيـين   رِ وع، على الثالثة دونها عن سفيان مقتصراً،أخرجه اإلسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد  

  .الخصلة المزيدة
 فحفظ بعض من سمع ،ن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال األمر فطرقه السهو عن تعيينها      أويجاب عن النظر ب   

 ماإ ذلك بعد ثم ،إبهامها مع مزيدة كونها يذكر تعيينها ن خفي عليهأ ثم كان بعد    ،ن يطرقه السهو  أتعيينها منه قبل    
 عنـه  فـذهل  ميـز  أو عين أو ذلك عن ذهل يكون نأ ،إبهاما وال تعييناً ال تمييزها يقع لم حيث الحال يحمل نأ

 كل ثم ،الثالثة من واحدة كل عموم في تدخل بأنها المزيدة هي المذكورة الخصلة كون ويترجح ،سمع من بعض
 درك وهـو  المعاد وجهة ،القضاء سوء وهو المبدأ جهة :فيه يالحظ هركْي أمر كل نإف مستقلة الثالثة من واحدة
 مـن  لكل فتقع األعداء شماتة ماأو ،البالء جهد وهو المعاش وجهة ،الحقيقي الشقاء هو اآلخرة شقاء نأل ،الشقاء
  .11/148 فتح الباري البن حجر. الثالثة الخصال من كل له وقع
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  الحديث تخريج
  ،دهرسد بن مدس عن م)1(أخرجه البخاري

  ، وزهير بن حرب،  عن عمرو بن محمد)2(مسلمأخرجه و
 بـه   سـمي عن سفيان عـن        ،)وزهير بن حرب  ، وعمرو بن محمد  ، دهرسد بن م  دسم(ثالثتهم  
  .بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3("وكان دركاً لحاجته إن شاء اللّه لم يحنَث :لو قال ":ومنه الحديث"
  )76(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 4( البخارياإلمامقال 
    اللَّه دبع نب يلثَنَا عدح:  انفْيثَنَا سد5( ح( :   ريجنِ حشَامِ به نع ،  نوسطاع)ةَ     ، )6ـريرـا هَأب عمس

 كُلٌّ تَلد غُلَاما يقَاتُل فـي سـبِيِل         ،ين امرَأةً  لََأطُوفَن اللَّيلَةَ علَى تسع     عليه السالم   سلَيمان : قَالَ :قَاَل
اللَّه،    هباحص فَقَاَل لَه - انفْيي:قَاَل سنعي :لَكقُْل - الْم :اللَّه شَاء ِإن ،فَطَافَ بِهِن يفَنَس ،  تَـْأت فَلَم 

  لَدبِو ننْهَأةٌ مرقِّ غُلَ    ؛امةٌ بِشداحامٍ ِإلَّا و،   وِيهرةَ يريرو هقَاَل" : قَاَل، فَقَاَل َأب لَو:    لَـم اللَّـه شَـاء ِإن 
  ". لَه في حاجتهوكَان دركًا ،يحنَثْ

   ".لَو استَثْنَى" : رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل:وقَاَل مرةً
  الحديث تخريج

عن هشام بن حجيـر  ، بن عيينة عن سفيان ،ن محمد بن يحيى ومحمد بن عباد      ع )7(أخرجه مسلم 
  .به بنحوه

                                                
  .6616شقاء وسوء القضاء رقم  من تعوذ باهللا من درك ال13صحيح البخاري ك القدر باب (1)
 في التعوذ سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره رقم 16 ك الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب صحيح مسلم  (2)

2707.  
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .6720 االستثناء في األيمان رقم 9صحيح البخاري ك كفارات األيمان باب  (4)
  .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة (5)
  .13/358 للمزيتهذيب الكمال.  طاوس بن كيسان(6)
  .1654 االستثناء رقم 5 ك األيمان باب صحيح مسلم  (7)
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  . عن طاوس به بنحوه، من طريق عبد اهللا بن طاوس)2(ومسلم، )1(وأخرجه البخاري
  ، من طريق عبد الرحمن بن هرمز)4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري

 أبيعن   ،)وابن سيرين ، بن هرمز عبد الرحمن   (كالهما  ،  من طريق ابن سيرين    )5(وأخرجه مسلم 
  .هريرة به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
   .هشام بن حجير بمهملة وجيم مصغر المكي من السادسة -

   .في كتاب الثقات )9(بن حباناوذكره  ، )8(والذهبي، )7(والعجلي، )6(وثقه ابن سعد
 له  :وزاد ابن حجر  ، قصدو: )12(ابن حجر و، )11( وقال الساجي  ،  يكتب حديثه  :)10(وقال أبو حاتم  

  .أوهام
عـن   )14(سألت يحيى بن معين    حاتم   أبيبن   عبد الرحمن    وقال، صالح: )13(وقال يحيى بن معين   

 ،ضعيف  هو ):ابنه عبد اهللا  ( ليس هو بالقوي قلت   :  )15 (أحمدوقال  ، هشام بن حجير فضعفه جداً    
  .الحديثضعيف : )17(وقال ابن رجب، ضعيف الحديث: )16(وأيضاً، قال ليس هو بذاكو

                                                
  .5242رقم " ألطوفن الليلة على نسائي: " قول الرجل119صحيح البخاري ك النكاح باب  (1)
  .1654االستثناء رقم  5 ك األيمان باب صحيح مسلم  (2)
رقم "  ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب: " قول اهللا تعالى40صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء باب  (3)

وك كفارات ، 6639 كيف كانت يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ رقم 3وك األيمان والنذور باب ، 4324
  .6720 االستثناء في األيمان رقم 9األيمان باب 

  .1654 االستثناء رقم 5 ك األيمان باب صحيح مسلم (4)
  .1654 االستثناء رقم 5ك األيمان باب صحيح مسلم  (5)
  .5/484الطبقات الكبير البن سعد  (6)
  .1896 رقم 2/327عجلي لل معرفة الثقات (7)
  .2/335 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (8)
  .7/567حبان الثقات البن  (9)

  .9/54   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (10)
  .11/32 تهذيب التهذيب البن حجر (11)
  .1020البن حجر ص تقريب التهذيب  (12)
  .9/54   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (13)
  .9/54   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (14)
  .1/385العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (15)
  .1/401عرفة الرجال لإلمام أحمد العلل وم (16)
  .1/141شرح علل الترمذي البن رجب  (17)
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  . وقد تابعه عبد اهللا بن طاوس وهو ثقة،له أوهامهو صدوق : قالت الباحثة
 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 :واحـد األدراك، وهـي  . -بالتحريك، وقد يسكَّن  – الدرك   ،"رالدرك األسفل من النا   " :وفيه ذكر "
  .)1(" والدرك إلى أسفل، والدرج إلى فَوق.منازل في النار

  
  )77(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( البخارياإلمامقال 
 ددسثَنَا مد3(ح ( ، ىيحثَنَا يدح)4( ، انفْيس نع)5( ،  كلالْم دبثَنَا عدثَنَا       ،حدح ارِثالْح نب اللَّه دبثَنَا عدح

 ما َأغْنَيتَ عـن عمـك   : قَاَل ِللنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ،س بن عبد الْمطَّلبِ رضي اللَّه عنْه      الْعبا
    لَك بغْضيو وطُكحي كَان احٍ  " : قَالَ ،فَِإنَّهضحي ضف وـي          )6(هف لَا َأنَا لَكَـانلَونَارٍ و نم   كرالـد

  ".َأسفَِل من النَّارِالْ
  الحديث تخريج

  .ووكيع عن يحيى بن سعيد عن سفيان به بنحوه،  عن محمد بن حاتم)7(أخرجه مسلم
  ،)وضاح بن عبد اهللا(  عوانةأبي من طريق )9(ومسلم، )8(وأخرجه البخاري

  .كالهما عن عبد الملك بن عمير به بنحوه،  من طريق سفيان بن عيينة)10(وأخرجه مسلم
  

                                                
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .3883 قصة أبي طالب رقم 40صحيح البخاري ك مناقب األنصار باب  (2)
  .27/444للمزي تهذيب الكمال   .دهرس م بنمسدد (3)
  .31/334للمزي  تهذيب الكمال .لقطان يحيى بن سعيد ا(4)
  .11/155للمزي تهذيب الكمال .  سفيان بن سعيد الثوري(5)
 .2/6غريب الحديث البن الجوزي .  ما رقَّ من الماء على وجه األرضِ:الضحضاح (6)
  .209قم شفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه ر90صحيح مسلم ك اإليمان باب  (7)
  .6208 كنية المشرك رقم 115صحيح البخاري ك األدب باب  (8)
  .209 شفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم90صحيح مسلم ك اإليمان باب  (9)

  .209 شفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم90صحيح مسلم ك اإليمان باب  (10)
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  :اإلسناد رجال راسةد
 عم رسـول اهللا     ، الهاشمي  أبو الفضل  ن هاشم بن عبد مناف القرشي      العباس بن عبد المطلب ب     -

  البيت الحـرام،   ن إليه في الجاهلية سقاية وعمارة     ، أحد الصحابة الكرام، كا    سلموصلى اهللا عليه    
ـ ُأ فَ ،هاركا مع المشركين م   وشهد بدر ،  وحضر بيعة العقبة مع األنصار قبل أن يسلم        ر فافتـدى   س

 إنه أسلم وكـتم قومـه ذلـك    : فيقال، ورجع إلى مكة،بن أخيه عقيل بن أبي طالبانفسه وافتدى  
 ، وشـهد الفـتح  ،سلم باألخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليـل  يكتب إلى النبي صلى اهللا عليه و      وصار

  .)1( هـ32، وله مناقب جليلة، ت وثبت يوم حنين
سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي من الرابعة مـات سـنة سـت             عبد الملك بن عمير بن       -

  .وثالثين
 تغير حفظه وربما    :وزاد:)6(ابن حجر و، )5(والذهبي، )4(العجليو، )3(وابن معين ، )2(وثقه ابن نمير  

وذكره ، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس     ، )7(وذكره في المرتبة الثالثة من طبقاته     ، دلس
  .كتاب الثقات في )8(ابن حبان

   .ليس به بأس:)9(قال النسائيو
  . ليس بحافظ هو صالح، تغير حفظه قبل موته:)10(وقال أبو حاتم

  .كان شعبة ال يرضاه: )11(وقال ابن خراش
   ريغَما اختلط الرجل ولكنه تَ: )13(ورد عليه الذهبي بقوله، هو مخلط: )12(وقال يحيى بن معين

  

                                                
 .3/631اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )1(

  .6/365 تهذيب التهذيب البن حجر (2)
  .6/365 تهذيب التهذيب البن حجر (3)
  .1138 رقم 2/104عجلي لل معرفة الثقات (4)
  .4/405 له ميزان االعتدالو، 2/407المغني في الضعفاء للذهبي  (5)
  .625البن حجر ص تقريب التهذيب  (6)
  .84 رقم 41طبقات المدلسين البن حجر ص  (7)
  .5/116الثقات البن حبان  (8)
  .1/136للذهبي تذكرة الحفاظ و، 18/375  للمزيتهذيب الكمال (9)

  .5/361   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (10)
  .4/406 للذهبي ميزان االعتدال (11)
  .5/361   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (12)
  .1/136 1للذهبي تذكرة الحفاظ (13)
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والرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق وسعيد المقبري لما وقعوا في           : )1(وقال أيضاً ،  الكبر ريغَتَ
 وحديثهم في كتب اإلسالم كلها وكان       ،هزم الشيخوخة نقص حفظهم وساءت أذهانهم ولم يختلطوا       

   .عبد الملك ممن جاوز المائة
 في حديثه اختلـف عنـه       اً عبد الملك بن عمير مضطرب جد      :سمعت أحمد قال  : )2( داود أبوقال  

  . اضطراب هفي حديث :)3(وفي رواية، حفاظ يعني فيما رووا عنهال
  .ممن يضطرب في حديثه عبد الملك بن عمير : )4(قال ابن رجب
  . قبل موتهتغير حفظههو ثقة : قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دركل "

 هذا الحرفُ يروى بكسر الدال وفتح الـراء وسـكونِ   ،"لدركْلة أصحاب ا  أنه مر على   ":فيه) هـ(
الكاف، ويروى بكسر الداِل وسكون الراء وكسرِ الكاف وفتحها، ويروى بالقاف عوض الكـاف،              

  .)5( هو الرقْص: وقيل،أحسبها حبشيةً: وهي ضرب من لعب الصبيان، قال ابن دريد

  )78(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 6( عبيدأبو اإلمامقال 

فيح دبِث النّيلَي عيه نَالم َأه السمرى َألَ عصركلة ابحذُخُ": قال فَالدوا يا بي َأنفَرتّدة حى يلَعم 
اليهالنّود وارى َأصنف يد ينا فُنسفَ: اَل قَ،"ةحبانَي هِلذَ كَمذْ ِإكج اءع لَر فَممَأا روذَه ابواع7(ر(."  
  .هعفَ ر)9(يبِعن الشّاق عحسن بن ِإمحد الرب عن ع)8(يةاوِع موب َأاهنَثَدح: اَلقَ
  

                                                
  .4/406 للذهبي ميزان االعتدال (1)
  .295 صسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (2)
(3) علل أحمد رواية المر90صي وذ.  
  .1/429شرح علل الترمذي البن رجب  (4)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .11 -2/10غريب الحديث البن سالم  (6)
(7) واابذعر2/11غريب الحديث البن سالم . وا يعني تفرقوا وفر.  
  .25/124 للمزي تهذيب الكمال، محمد بن خازم أبو معاوية (8)
  .14/29للمزي تهذيب الكمال .  عامر بن شراحيل(9)
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  الحديث تخريج
  .به بمثله  عبيدأبي من طريق )1( أسامةأبيرواه الحارث بن 

  :اإلسناد رجال دراسة
 .عيفعدا عبد الرحمن بن إسحاق فهو ض،  رجاله كلهم  ثقات-

  اإلسناد على الحكم
  :وذلك، إسناده ضعيف

  . لضعف عبد الرحمن بن إسحاق-
  . إرسال الشعبي-

يحيى بـن    عن   )3( نعيم وأبومن طريقه   ، )2(أخرجه الحارث ، وله شاهد ضعيف من حديث عائشة     
سوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم       حملَني ر : هاشمٍ، ثنا هشَام بن عروةَ، عن َأبِيه، عن عاِئشَةَ، قَالَتْ         

، "يا عاِئشَةُ، انْظُرِي هُؤلَاء الْحبشَةُ كَيـفَ يلْعبـون          : " علَى عاتقه والْحبشَةُ يلْعبون الدركلَةَ، فَقَالَ     
  .كذاب متروكوهو ، يحيى بن هاشم السمساروفيه 

 قَاَل ِلي   : الرحمنِ عن َأبِيه قَالَ    عبدمن طريق    )4 (أحمدرجه  أخ، وله شاهد حسن من حديث عائشة     
 ِإن عاِئشَةَ قَالَتْ قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يومِئذ لَتَعلَم يهود َأن في ديننَا فُسحةً                  :عروةُ

حمس ةييفنلْتُ بِحسِإنِّي ُأرالزناد صدوقأبيعبد الرحمن بن و، ة .  
  . الطرق يرتقي للحسن لغيرهوالحديث بمجموع

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5(" يرقُصون:أي" يدرقلونأنه قَدم عليه فتْيةٌ من الحبشة  ": ومنه الحديث)هـ"(
  )79(الحديث رقم 

قدم فتية على رسول اهللا صـلى       : ن محمد بن إسحاق    ع )6(ونقل البغوي ،  على تخريج له   أعثرلم  
  .يدرقلوناهللا عليه وسلم 

***** *****  

                                                
  .866 رقم 2/826بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي (1)
  .999 رقم 2/913ي بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثم (2)
   .7385 رقم 6/3210معرفة الصحابة ألبي نعيم  (3)
   .24855 رقم 41/349مسند أحمد  (4)
  .303ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .ولم أعثر عليه عند ابن إسحاق، 4/325شرح السنة للبغوي  (6)
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  درمك"

   .)1("يهو الدقيقُ الحوار" وتُربتُها الدرمك ":في صفة الجنة) س(

  )80(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 2( الترمذياإلمامقال 

 ،عن جابِرِ بنِ عبد اللَّـه     ، )5( عن الشَّعبِي  ،عن مجاِلد ، )4(حدثَنَا سفْيان : قال، )3(ي عمر حدثَنَا ابن َأبِ  
هْل يعلَم نَبِيكُم كَـم     : -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -قَاَل نَاس من الْيهود ِلُأنَاسٍ من َأصحابِ النَّبِي         : قَاَل
ع  نَّمهج نَةخَز دنَا      ؟دَأَل نَبِيتَّى نَسرِي حقَالُوا لَا نَد ،      ٌل ِإلَى النَّبِيجر اءفَج -    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ،

يعلَم نَبِيكُم كَم عدد     هْل   : سَألَهم يهود  : قَالَ "؟وبِم غُلبوا " : قَالَ . غُلب َأصحابك الْيوم   ! يا محمد  :فَقَاَل
 نَّمهج نَةا قَالُوا " : قَالَ ؟خَزنَا  : قَالُوا : قَالَ ،"؟فَمَأَل نَبِيتَّى نَسرِي حـا  " : قَاَل. لَا نَدمِئلُوا عس مقَو بَأفَغُل
 ونلَمعنَا     : فَقَالُوا ؟لَا يَأَل نَبِيتَّى نَسح لَملَا نَع ، منَّهلَك    مهَألُوا نَبِيس ةً  " : فَقَالُوا ، قَدرهج 6("َأرِنَا اللَّه( ، لَيع

 اللَّه اءدبَِأع،     نع ماِئلُهِإنِّي س    كمرالد يهو نَّةالْج ةبوا قَالُوا   ،"تُراءا جمِ   : فَلَما الْقَاسا َأبي !    دـدع كَم 
 نَّمهج نَةكَ" : قَالَ ؟خَزةٌ    هشَرع ةري مكَذَا فهةٌ   ،ذَا وعست ةري مفقَالُوا ،" و : منَع ،       النَّبِـي ـمقَاَل لَه - 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-" :  نَّةةُ الْجبا تُرةً  : قَالَ ،"؟مهنَيكَتُوا هقَالُوا  ، فَس مِ    : ثُما الْقَاسا َأبةٌ يزفَقَـاَل  ، خْب 
سر وُل اللَّه- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-" :كمرالد نم زالْخُب."  

  الحديث تخريج
  .من طريق سفيان بن عيينة به بنحوه، )8( نعيمأبوو ، )7 (أحمدأخرجه 

ه موسى بن ميناء عـن      أبي من طريق الزبير بن موسى عن        )10( نعيم أبوو، )9( الشيخ أبووأخرجه  
  .جابر به بنحوه

                                                
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .3327رقم " ومن سورة المدثر "71 سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب (2)
  .26/640 للمزيتهذيب الكمال. عمر أبى بن يحيى بن محمد (3)
  .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة (4)
  .14/29للمزي  تهذيب الكمال .عامر بن شراحيل (5)
  .153 النساء آية (6)
   .14883 رقم 23/164مسند أحمد  (7)
  .153 رقم 1/169صفة الجنة ألبي نعيم   (8)
  .597رقم 3/1099 األصبهاني الشيخألبي العظمة (9)

   .152 رقم 1/168صفة الجنة ألبي نعيم  (10)
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 بـن    سـفيان  عـن  ، بن سعيد   قتيبة عن ،محمد بن إسحاق الثقفي    من طريق    )1( نعيم أبوخرجه  وأ
  . به بنحوهعن جابر حيجِبن أبي نَعبد اهللا  عن ،عيينة
  :اإلسناد رجال دراسة

  . هـ144، أبو عمرو الكوفي ت )2(مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني -
 وممن نص على اختالطه عبد الـرحمن        الطهة ضبطه واخت   بسبب قلّ  ، النقاد على ضعفه   جماهير

 ثقـة، وقـال   : فقال مـرة ،، ولم يعدله إال النسائي  )3(بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما      ا
  .)6(يحتمل حديثه لصدقه:  وقال محمد بن المثنى)5(صدوق: ، وقال البخاري) 4( ليس بالقوي:مرة

 وعـن غيـر جـابر مـن         ،ديث صالحة و مجالد له عن الشعبي عن جابر أحا       :" وقال ابن عدي  
 وجملة ما يرويه عن الشعبي وقد رواه عن غير الشعبي ولكـن أكثـر      ،الصحابة أحاديث صالحة  

  )7("روايته عنه وعامة ما يرويه غير محفوظ

  . ضعيف، إال أنّه تُكلّم فيه بسبب اختالطه، فرد حديثه بسبب االختالطهو:قالت الباحثة
   . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  اإلسناد على الحكم
  .لضعف مجالد،  ضعيفإسناده

شـعيب  و، )9 (األلبـاني : وضـعفه مـن المعاصـرين     ، )8(الهيثمـي : وحسن إسناده من العلماء   
   .)10(طاألرناؤو

وحديث موسى بن منعيم ضعيف لجهالة موسى بن ميناءأبوو،  الشيخأبواء الذي أخرجه نَي .   
  . نجيحأبيضعيف لعنعنة ابن ، عن جابر ن أبي نجيحاب نعيم الذي أخرجه من طريق يأبوحديث 

                                                
  .152 رقم 1/169صفة الجنة ألبي نعيم   (1)

)2( الهمذه النسبة إلى همدان واسمه أوسـلة   ه، بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة وبعد األلف نون      :انيد
بن مالك بن زيد بن ربيعة أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطـان           

 .3/391 البن األثير  اللباب في تهذيب األنساب-م. الشعب العظيم
 . 1/506 ، والكواكب النيرات البن الكيال 223-27/222تهذيب الكمال للمزي  )3(
  .27/223تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .10/41تهذيب التهذيب البن حجر  )5(
 .10/41تهذيب التهذيب البن حجر  )6(
  .6/423الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )7(

  .10/761 للهيثميمجمع الزوائد  (8)
  .3348 رقم 7/359السلسلة الضعيفة لأللباني  (9)

   .14883 رقم 23/164مسند أحمد في تعليقه على  (10)
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  .هذَا حديثٌ غَرِيب ِإنَّما نَعرِفُه من هذَا الْوجه من حديث مجاِلد: )1( الترمذيقَاَل
مفَضٍل عـن    بِشْر بن من طريق   ) 2(مسلمأخرجه  حديث أبي سعيد الخدري     وله شاهد صحيح من     

عن َأبِي سعيد قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلابنِ صاِئد مـا    َأبِي نَضرةَ  عن َأبِي مسلَمةَ 
  .تُربةُ الْجنَّة قَاَل درمكَةٌ بيضاء مسك يا َأبا الْقَاسمِ قَاَل صدقْتَ

، )4(ومـسلم ، )واللفظ له ()3(خرجه البخاريأري دحديث أبي سعيد الخُوله شاهد صحيح أيضاً من     
 عن عطَاء بـنِ     ، عن زيد بنِ َأسلَم    ، عن سعيد بنِ َأبِي هلَالٍ     ، بن يزيد   عن خَاِلد  ،يث اللَّ من طريق 

ون الَْأرض يوم الْقيامة خُبـزةً      تَكُ" : قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      ، عن َأبِي سعيد الْخُدرِي    ،يسارٍ
       نَّةِل الْجلًا ِلَأهفَرِ نُزي السف تَهزخُب كُمدكْفَُأ َأحا يكَم هدبِي اربا الْجتَكَفَُّؤهةً يداحو"،    ـنـٌل مجفَـَأتَى ر 

ودها الْقَا      : فَقَالَ ،الْيا َأبي كلَيع نمحالر كارمِ بس،        ـةاميالْق موي نَّةِل الْجِل َأهبِنُز كقَـالَ  ،؟ َألَا ُأخْبِر : 
 فَنَظَر النَّبِـي صـلَّى      ، تَكُون الَْأرض خُبزةً واحدةً كَما قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم           : قَالَ ،"بلَى"

 ِإدامهم بالَـام    : قَالَ ، َألَا ُأخْبِرك بِِإدامهِم   : ثُم قَالَ  ، حتَّى بدتْ نَواجِذُه   ،م ضحك اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَينَا ثُ    
نُونذَا: قَالُوا،)5(وا همَألْفًا: قَاَل،؟ و ونعبا سمهكَبِد ةاِئدز نْأكُُل مي نُونو رثَو .  

  . لغيرهق يرتقي للحسنوالحديث بمجموع الطر
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 الدرمكةُ، وكأنها واحدتُـه     : ويقال له  ،"ضافطةٌ من الدرمك  فقدمت   ":نعمانالومنه حديث قتادة بن     "
  .)6("في المعنى

  ) * (الحديث رقم 
  . )7( سبق تخريجه-

***** *****  

                                                
  .3327رقم " ومن سورة المدثر "71سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  (1)
 .2928 ذكر ابن صياد رقم 19 صحيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة باب (2)
  .6520 يقبض اهللا األرض رقم 44صحيح البخاري ك الرقاق باب  (3)
  .2792نزل أهل الجنة رقم   3صحيح مسلم ك صفة القيامة والجنة والنار باب  (4)
موحدة مفتوحة وبتخفيف الالم وميم مرفوعـة         وأما باالم فبباء   ،النون فهو الحوت باتفاق العلماء    : بالَام ونون  (5)

 وغيره من المحققـين أنهـا        عياض  اختاره القاضي  ي الصحيح منها الذ   ،غير منونة وفى معناها أقوال مضطربة     
 .17/135 شرح النووي على مسلم .ثور :لفظة عبرانية معناها بالعبرانية

  .304صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (6)
  .40تحت حديث رقم  (7)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )1("درمكَةٌ بيضاء: "بن صياد عن تُربة الجنَّة فقالومنه الحديث أنه سأل ا"

  )81(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 2(قال اإلمام مسلم

  عن َأبِـي   ، )4( عن َأبِي مسلَمةَ   ، بِشْر يعني ابن مفَضلٍ    : حدثَنَا ،)3( نَصر بن علي الْجهضمي    :حدثَنَا
 ،"؟ما تُربةُ الْجنَّة  " :ِلابنِ صاِئد   قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :ن َأبِي سعيد قَالَ    ع ،)5(نَضرةَ

  ".صدقْتَ" : مسك يا َأبا الْقَاسمِ قَاَلدرمكَةٌ بيضاء :قَاَل
  الحديث تخريج

عن َأبِـي   ، الْجريرِيسعيد بن إياس    عن  ، )ن أسامة حماد ب (  ُأسامةَ  أبي من طريق  )6(أخرجه مسلم 
َأن ابن صياد سَأَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن تُربة الْجنَّة فَقَاَل درمكَةٌ              ، عن َأبِي سعيد  ، نَضرةَ

خَاِلص كسم اءضيائل هو ابن صياد للنبي صلى اهللا عليه وسلمن السأوفي هذه الرواية يتبين ، ب.  
سلم سأل ابن صـياد عـن       تين في أن النبي صلى اهللا عليه و       وذكر مسلم الرواي  : )7(وقال النووي 

 بعض أهـل  : قال):عياض(تربة الجنة أو ابن صياد سأل النبي صلى اهللا عليه و سلم قال القاضي     
  .النظر الرواية الثانية أظهر

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  درن "
   .)8("الوسخُ:  الدرن،"الماء الدرنتُذْهب الخَطايا كما يذْهب  ":في حديث الصلوات الخمس) س(

                                                
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
 .2928 ذكر ابن صياد رقم 19 صحيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة باب (2)
(3) الجههذه النسبة إلى الجهاضمة وهي ،اد المعجمة وبينهما هاء ساكنة وفي آخرها ميم بفتح الجيم والض:ميض  

 .1/316 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. محلة بالبصرة
  .11/119للمزيتهذيب الكمال .  سعيد بن يزيد بن مسلمة(4)
  .28/509  للمزيتهذيب الكمال.  المنذر بن مالك(5)
  .2928 ذكر ابن صياد رقم 19اط الساعة باب صحيح مسلم ك الفتن وأشر (6)
  .18/52شرح النووي على مسلم  (7)
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (8)
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  )82(الحديث رقم 
   :رحمه اهللا) 1(ابن ماجه اإلمامقال 

    َأبِي زِي نب اللَّه دبثَنَا عدحقَاَل ،اد :دعنِ سب يماهرِإب نب قُوبعثَنَا يدـنِ   : قَاَل ،حـي ابَأخ ني ابثَندح
 :قَاَل؛   َأن عامر بن سعد َأخْبره     ،حدثَني صاِلح بن عبد اللَّه بنِ َأبِي فَروةَ        : قَالَ ،)2( عن عمه  ،شهابٍ

  ب انتُ َأبعمقُولُ  سي انثْمع ن:  انثْمقَاَل ع :     وَل اللَّهستُ رعمس -     ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُـولُ  -صي : 
"            اترم سمٍ خَموكُلَّ ي يهُل فغْتَسرِي يجي رنَه كُمدَأح نَاءبِف كَان تَ لَوَأيَأر،         ـنقَـى مبي ـا كَـانم 

هنرقَاَل،"؟د :ءلَاةَ " : قَاَل، لَا شَيالص فَِإنبتُذْه نرالد اءالْم بذْها يكَم الذُّنُوب".  
  الحديث تخريج

  . من طريق ابن ماجه به بمثله)3(أخرجه المزي
  ،)6(والمقدسي، )5(ومن طريقه المزي، )4 (أحمدوأخرجه 

  ،)7(وأخرجه عبد بن حميد
  ،ة خيثمأبي عن )8( يعلىأبووأخرجه 

  ، زِيادبد الرحيمِ، وِإبراهيم بن عالْعباس بن جعفَرٍ، ومحمد بن عن )9(وأخرجه البزار
  ، محمدوعيسى بن  عبد اِهللاعلي بن عن )11(ومن طريقه البيهقي، )10(وأخرجه الفسوي

  ، من طريق علي بن معبد)12(وأخرجه الطحاوي
  ، عن عبيد اهللا بن سعد)13(المروزيوأخرجه محمد بن نصر 

  ،أحمد جعفر بن أبي من طريق )14(وأخرجه ابن عبد البر

                                                
  .1397 ما جاء في أن الصالة كفارة رقم 193سنن ابن ماجه ك إقامة الصالة والسنة فيها باب  (1)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال.  شهاب الزهريمحمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن (2)
  .13/66  للمزيتهذيب الكمال (3)
   .518 رقم 1/541مسند أحمد  (4)
  .13/66  للمزيتهذيب الكمال (5)
  .317 رقم 1/182األحاديث المختارة للضياء المقدسي  (6)
  .56  رقم1/107مسند عبد بن حميد  (7)
  .2/12 وصيرِيللبابن ماجه مصباح الزجاجة في زوائد  (8)
  .356 رقم 1/83مسند البزار  (9)

  .1/419المعرفة والتاريخ للفسوي  (10)
   .2556 رقم 4/304للبيهقي شعب اإليمان  (11)
  .4962 رقم 12/490للطحاوي  اآلثارشرح مشكل  (12)
  .1/151لمحمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصالة  (13)
  .24/227التمهيد البن عبد البر  (14)
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كلهم عن يعقوب بن إبراهيم عن محمـد بـن          ،  من طريق إسحاق بن منصور     )1(وأخرجه المزي 
  .مسلم بن عبيد اهللا به بنحوه

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 بن شهاب الزهـري المـدني بـن أخـي           بن عبد اهللا   محمد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا           -
  .الزهري من السابعة مات سنة اثنتين وخمسين وقيل بعدها

  .)3(والذهبي،  )2( داودأبووثقه 
: )6(وفـي روايـة   ، صالح الحديث إن شاء اهللا    : )5(وفي رواية ، )4(قال أحمد بن حنبل ال بأس به      و

   .ولم أر بحديثه بأساً :)7(وقال أبو أحمد بن عدي، يضاًأيحتمل 
  صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لم يتـابع        :)9(وقال الساجي ، صدوق له أوهام  : )8(وقال ابن حجر  

  .عليها
  .)12( وقال مرة أخرى صالح،)11(ليس بذاك القوي، ضعيف: )10(وقال يحيى بن معين

  .ليس بقوي يكتب حديثه :)13(وقال أبو حاتم
 فجعله فـي الطبقـة الثانيـة فـي          )الهذلي( وأما محمد بن يحيى النيسابوري      : )14(وقال العقيلي 

 أويس، وفُليح، وعبد الرحمن بـن   أبيأصحاب الزهري مع أسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق، و    
  .إسحاق، وهؤالء كلهم في رجال الضعف، واالضطراب

                                                
  .13/66  للمزييب الكمالتهذ (1)
  .25/558  للمزيتهذيب الكمال (2)
  .7/197سير أعالم النبالء للذهبي  (3)
  .7/304   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (4)
  .2/488العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (5)
  .225 صعلل أحمد رواية المروذي  (6)
  .6/167الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
  .866قريب التهذيب البن حجر  ص ت (8)
  .9/249 تهذيب التهذيب البن حجر (9)

  .48 ص - رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  (10)
  .7/304   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (11)
  .7/304   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (12)
  .7/304   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (13)
  .4/1246  للعقيليالضعفاء الكبير (14)
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إنـه وجـد   ) أي الهـذلي ( وقال: على العقيلي فيما قال محمد بن يحيى الهذلي: )1(وزاد ابن حجر  
 رديءكـان  و: )2(قال ابـن حبـان  ل لها، وذكر ابن حجر هذه األحاديث،  و     ثالثة أحاديث ال أص   

، فـال يجـوز   األثبـات الحفظ كثير الوهم يخطئ عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروى عن       
  . به إذا انفرداالحتجاج

ولعل السبب الذي جعل أبا حاتم يضعفه هو تلك األحاديث الثالثة التي أنكرها الهذلي علـى ابـن        
لزهري، حيث عقب ابن حجر بعد ذكره أقوال النقاد في ابن أخي الزهـري مـن تعـديل                  أخي ا 

الذهلي أعرف بحديث الزهري، وقد بين ما ُأنكر عليه فالظاهر أن تضعيف من             : )3(وتجريح، قال 
  .ضعفه بسبب تلك األحاديث التي أخطأ فيها

أن الـذين  و، يتابع عليهـا صدوق، تفرد في ثالثة أحاديث عن عمه الزهري لم      هو  : قالت الباحثة 
ضعفوه إنما ضعفوه بسبب األحاديث الثالثة التي تفرد بها عن عمه الزهري، ومن يخطـئ فـي                 

  .وهذا الحديث ليس منها، ثالثة أحاديث من بين الكثير من األحاديث ال يضعف من أجلها
بد الرحمن الكوفي الدهقان    القطواني بفتح القاف والمهملة أبو ع      زياد   أبي بن   عبد اللَّه بن الحكم    -

  .من العاشرة مات سنة خمس وخمسين
  . في كتاب الثقات)5(بن حباناذكره و، )4( حاتمأبيوثقه ابن 

  .صدوق: )8(وابن حجر، )7(والذهبي، )6( حاتمأبوقال و
  .هو صدوق: قالت الباحثة

 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  اإلسناد على الحكم
  . حسنإسناده

  .)9(البوصيري: ن العلماءوصحح إسناده م
  

                                                
  .1/440فتح الباري البن حجر  (1)
  .2/249المجروحين البن حبان  (2)
  .1/440فتح الباري البن حجر  (3)
  .5/38   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (4)
  .8/364الثقات البن حبان  (5)
  .5/38   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (6)
  .1/546  للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (7)
  .500تقريب التهذيب البن حجر  ص  (8)
  .2/12 للبوصيرِيابن ماجه مصباح الزجاجة في زوائد  (9)
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  .)2 (واألرناؤوط، )1 (األلباني: ومن المعاصرين
 )4(ومـسلم ، )واللفظ له ( )3( هريرة أخرجه البخاري   أبيوالحديث أصله في الصحيحين من حديث       

َأنَّه سـمع رسـوَل    عن َأبِي هريرةَ ، عن َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ      ،محمد بنِ ِإبراهيم   من طريق 
َأرَأيتُم لَو َأن نَهرا بِبابِ َأحدكُم يغْتَسُل فيه كُلَّ يومٍ خَمسا ما تَقُوُل             " :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     

ِلك مثُْل الصلَوات الْخَمسِ يمحو اللَّـه بِـه         ذَِلك يبقي من درنه قَالُوا لَا يبقي من درنه شَيًئا قَاَل فَذَ           
  ".الْخَطَايا

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )5(" وأصلُه من الوسخ، أي الجرباء؛"ولم يعط الهرِمةَ وال الدرِنة ":ومنه حديث الزكاة) س("

  )83(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )6( البخارياإلمامقال 

حِإنا  ثَدبراهيمِإ بن   حاقس  اَل قَ ،الء بن الع: ح ناثَد اَل قَ ،مرو بن الحارث   ع: حني  ثَد   م اِلعبد اهللا بن س
 ،يـر فَير بن نُبن بن جمحد الرب عن َأ،رابِ يحيى بن جناثَد ح :اَلقَ، )7(مد الزبيدي حن م  ع ،ريعشْاَأل
حَأه  ثَدأَ ن ب اه حَأه  ثَدن ع    بد اهللا بن ماوية الغَ عيراض، ح َأهم ثَدبِ النّني عليه الصالة وـ الس : اَلالم قَ
ـ اة م كَى ز طَعَأ و ، اهللا الِإه  لَِإا  ه لَ نَّأه فَ دح اهللا و  دب ع ن، م انمياِإل مع طَ مع طَ دقَفَ نهلَع فَ ن م اثٌلَثَ" ه اِل
 نم نكلَ و ،ةضيرِالمة و ميِئرط اللّ ا الشّ لَ و ،لم يعط الهرِمةَ وال الدرِنة    و، امٍع ّلي كُ ه ف سفْها نَ  بِ ةًبيطَ
ـ  راَلقَ فَ،هسفْى نَكّز و،هرشَم بِ مركُْأ ي ملَره و يم خَ كُلَْأس ي م اهللا لَ  نإكم فَ اِلومَأ طسوَأ ـ :ٌلج ا تَ مزـ ك ةُي 

المرفْ نَءَأ: اَل قَ،؟هسني َأم لَعناهللا ع زولج معه حثُيا كَ مان."  
  الحديث تخريج

  ، عن عوف)8(أخرجه ابن سعد
                                                

 ما جاء في أن الصالة كفارة رقم 193ا باب تعليقه على سنن ابن ماجه ك إقامة الصالة والسنة فيهفي  (1)
1397.  

   .518 رقم 1/541مسند أحمد  (2)
  .528 الصلوات الخمس كفارة رقم 6واقيت الصالة باب صحيح البخاري ك م (3)
 تُمحي به الخطايا وترفع به الدرجات ة المشي إلى الصال51صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة باب  (4)

  .667رقم 
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
  .53 رقم 5/31التاريخ الكبير للبخاري  (6)
  .26/587للمزيتهذيب الكمال .  بن الوليد بن عامر محمد(7)
  .7/421الطبقات الكبير البن سعد  (8)
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  ،يانتَسجِلس االخطاب عمر بن عن )1(وابن عمرو الشيباني
 من  )6(والمزي، -)5( نعيم أبوومن طريقه   -، )4(والطبراني ،-)3(ومن طريقه البيهقي  - ،)2(والفسوي

  ، طريق عمرو بن إسحاق
عن إسحاق بن إبراهيم بـن  ،)وعمرو بن إسحاق ، يانتَسجِلسا وعمر بن الخطاب  ، عوف (ثالثتهم  

  .العالء به بنحوه
  ،)7(وأخرجه الطبراني

وعبـد الحميـد بـن      ، الطبراني(كالهما  ،  من طريق عبد الحميد بن إبراهيم      )8(ابن قانع أخرجه  و
  .عن عبد اهللا بن سالم األشعري به، )إبراهيم

 عن عبد اهللا بن سالم عن الزبيدي عن يحيى بـن            )10(ومن طريقه الخطابي  ، )9( داود وأبوأخرجه  
  .حيث أسقط عبد الرحمن بن جبير، جابر عن جبير بن نفير عن عبد اهللا بن معاوية

  :اإلسناد رجال دراسة
  .)11(من غاضرة قيس صحابي نزل حمص الغاضريعبد اهللا بن معاوية  -
  .ي بضم الزاي الحمصي من السابعةديبزعمرو بن الحارث بن الضحاك ال -

  .مستقيم الحديث: وزاد، في كتاب الثقات )12(بن حباناذكره 
  .مقبول :)15(وقال ابن حجر، ال تعرف عدالته: )14(وفي رواية، وثق: )13(وقال الذهبي
  .ال يحتج بتفرده، هو مقبول: قالت الباحثة

                                                
  .1062 رقم 2/263  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني (1)
  .1/269المعرفة والتاريخ للفسوي  (2)
   .7525رقم  4/95و السنن الكبرى له ، 3026رقم  5/9للبيهقي شعب اإليمان  (3)
  .1870 رقم 3/97للطبراني  مسند الشاميين (4)
  . 4528رقم  4/1784معرفة الصحابة ألبي نعيم  (5)
  .16/164  للمزيتهذيب الكمال (6)
   .555  رقم 1/334المعجم الصغير للطبراني  (7)
  .553رقم  2/102بن قانع المعجم الصحابة  (8)
  .1583 في زكاة السائمة رقم 4سنن أبي داود ك الزكاة باب  (9)

  .1/508حديث للخطابي غريب ال (10)
  .4/240  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة (11)
  .8/480الثقات البن حبان  (12)
  .2/73 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (13)
  .8/13 تهذيب التهذيب البن حجر (14)
  .732تقريب التهذيب البن حجر  ص  (15)
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د ينسب إلى جده من العاشرة مات سـنة         إسحاق بن إبراهيم بن العالء الحمصي بن زبريق وق         -
  .ثمان وثالثين

  .الثقاتكتاب في  )1(ذكره ابن حبان
  .شيخ: )3( حاتمأبو قالوال بأس به ولكنهم يحسدونه، : )2(وقال يحيى بن معين

 مـا   :)6( وفي موضع آخـر    ،ليس بشيء : )5(وقال أبو داود  ، صدوق يهم كثيراً   :)4(وقال ابن حجر  
  .ضعيف: )8(قال الذهبيو،  بثقةليس :)7(وقال النسائي، يكذبسحاق بن زبريق إشك أن أ

  .هو كما قال ابن حجر صدوق يهم: قالت الباحثة
  

 اإلسناد على الحكم
  : ضعيف ألن فيهإسناده

، وقد تابعه عبد الحميد بن إبراهيم في رواية الطبراني كما في األوسط           ، عمرو بن الحارث مقبول   
 ،ليس بشيء : )10(وقال النسائي ،  أنه ذهبت كتبه فساء حفظه     صدوق إال : )9(وقد قال عنه ابن حجر    
  .ضعف: )12(وقال الذهبي،  ليس بثقة:)11(وقال في موضع آخر

 : فقـال إبـراهيم  عبد الحميد بن   تقي أبو   لي ذكر   أبىسمعت   :)13( حاتم أبي بن   عبد الرحمن وقال  
 سـالم عـن    وكان ذكر أنه سمع كتب عبـد اهللا بـن  ،خرج إليهأكان في بعض قرى حمص فلم      

حفظ  فلم يزالـوا  أ فقال ال    ،ن يعرضوا عليه  أرادوا  أحفظها ف أ ذهبت كتبه فقال ال      أنهاال  إ الزبيدي
 ، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتـاب    ،كثر من ثالثين سنة   أ ثم قدمت حمص بعد ذلك ب      ،به حتى الن  

رجـل ال   ،بـشيء  وليس هذا عنـدي  ، عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم بهذا :وقالوا

                                                
  .8/113الثقات البن حبان  (1)
  .2/209   البن أبي حاتمرح والتعديلالج (2)
  .2/209   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (3)
  .125تقريب التهذيب البن حجر ص  (4)
  .9/256لسان الميزان البن حجر  (5)
  .1/189 تهذيب التهذيب البن حجر (6)
  .2/370  للمزيتهذيب الكمال (7)
  .5/305 للذهبي ميزان االعتدال (8)
   .563 البن حجر  ص تقريب التهذيب (9)

  .16/407  للمزيتهذيب الكمال (10)
  .16/407  للمزيتهذيب الكمال (11)
  .1/614 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (12)
  .6/8 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (13)
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راجعة إلى رواية ابـن     وهذا يدل على أن متابعة عبد الحميد بن إبراهيم          ، يحفظ وليس عنده كتب   
  .زبريق 
وقـد وصـله    ،  بـن نفيـر     جابر و جبير   يحيى بن  لكنه منقطع بين     ،ثقاترجاله    داود أبيوسند  

  .وشعب اإليمان، والبيهقي في السنن، في الصغير الطبراني
ه الطَّبراني بِزِيادة عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن َأبِيـه وأسـقطه        وجود: )1(وقال ابن الملقن  

  .أبو داود
   . صحيح لغيره:)3(وفي رواية أخري،  صحيح داودأبي عن سند )2 (ال األلبانيقو

  .ق يرتقى للحسن لغيرهوالحديث بمجموع الطر
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

حطَام المرعى إذا تنَاثر وسقط علـى       :  الدرين ،"إذا سقط كان درِيناً   و ":يث جرير وفي حد ) هـ("
  .)4("األرضِ

  )84(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 5( عمر بن شبةاإلمامقال 

حنَثَد ا مح  مد بن الحال قَ ،نس: ح ثَد نا الراَل قَ ،يقاش: ح ثَد ـ نا ح ـ صير البمزة بن نُ يروذـ ،)6(ي : اَل قَ
حال ناثَد دي  ان بن عب  اد بن ش ذْبل الم7(جيح(- ع ر بي مأََن ِلهنْ صاءع-،ع نع ـ مر بن م ن وسى، ع
الزرِه ي، عن ع بي   د اهللا بن عب   تْد اللّه بن عب  ة بن مسع ود، ع  ن ابن عب اس رضي  نْ اهللا عـ  ،ماه : اَل قَ
: ا يوما نَ لَ اَلقَ، فَ سِم الشّ لعطْى تَ تّاه ح برح مصلّ  ي ماة لَ دلّى الغَ ا ص ذَلم إِِ سوه  يلَى اهللا ع  لَ ص يبِ النّ انكَ

                                                
  .5/451قن البن المل الشرح الكبير  األحاديث واآلثار الواقعة فيالبدر المنير في تخريج (1)
  .3/120لأللباني  السلسلة الصحيحة  (2)
   750 رقم  1/460لاللبانيصحيح الترغيب والترهيب  (3)
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (4)
  .2/567 البن شَبة المدينة تاريخ (5)
(6) البيروذم الراء وبالذال المعجمة في آخرها هذه  بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وض:ي

  .1/196البن األثير  اللباب في تهذيب األنساب. النسبة إلى بيروذ وهي من نواحي األهواز 
(7) ذْالمبفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء المهملة وفي آخرها جيم هذه النسبة إلى مذحج وهـو قبيـل                  :جيح 

 بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن وإنما قيل له مذحج ألنه           كبير من اليمن واسم مذحج مالك بن أدد       
ولد على أكمة حمراء باليمن يقال لها مذحج فسمي بها وقيل غير ذلك ينسب إليه قبائل كثيرة وبطـون عظيمـة                     

  .3/186 البن األثير األنساباللباب في تهذيب . منها
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"لُطْيع لَ عكُي م م ذا الفَ ن ه م ن خَ جي ر ذ ي يم لَن ع يه مسح ة مللَطَفَ: اَل قَ،"كريـر بـن عبـد اهللا    ع ج
البف يلي أََجحدشَ عر راكا مبقَن وه، فَمكَوا رِلُقَعهم ثُابملُخَ دوا المجِسد" ،وفهي:  
 بِيشَةَ بـين سـلَم      افنَكْنزل في أََ  نَ: اَلقَ" ؟ونلُزِنْ تَ نير أََ يرِا ج ي: "لمسه و يلَلى اهللا ع   ص يبِ النّ َلقاَفَ"

بيعنـا مرِيـع،    ريع و بِتاُؤنا ر شلة،،  خْنَلة و خْ بين نَ  ،)2(وعالَك )1( وحمض ل ودكْداك، هسووَأراك،  
نَماؤُُو ا يمع، لَيقَا يام مات3(هاح(هالَ وارِحس بزعا ي)4( ،ر صسحابِوال يهاح)ـ بِ النّاَلقَفَ. )5 ى اهللا لّي ص
لَعي ه وأََ: "لمسا إِِ من  ر الم6(اء الشَّبِم  خَي( خَ، وير منَ الغّ اِل الم، خَ وي لَم   رعر المى اَألراك والـس)ِإذا  )7 ،

  .الحديث......."ً)9( وِإذا أكَُل كان لَبِيناوِإذا سقَط كان درِينَاً ً)8(َأخْلَفَ كَان لَجِينَا
  

  الحديث تخريج
  . من طريق إسماعيل بن مهران عن الديان بن عباد به بمثله)10(أخرجه ابن قتيبة

عن زياد بن عباد عن عمر بن موسى بـه           من طريق إسماعيل بن مهران       )11(وأخرجه الطبراني 
  .بنحوه

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . له على ترجمةأعثرلم : الديان بن عباد -
  .ي من التاسعةوذحمزة بن نصير البير -

                                                
 لـسان العـرب البـن منظـور    . وم على سوق وال َأصل له كل نبت مالحٍ َأو حامضٍ يق:الحمض من النبات   (1)
2/997.  

  .2/123 غريب الحديث البن الجوزي .  شجر ينبت بناحية الحجازِ:العالك (2)
  .1/544غريب الحديث البن قتيبة .  الماتح المستقي الذي ينزع بالدلو:ماتَحها (3)
 ، سرحت اإلبل والغَنَم إذا غَـدت للمرعـى ال تَعـزب   : يقال،م السارِح ما سرح من اَألنعا    :ال يعزب سارِحها   (4)

 ولكنَّه يرعـى فـي      ، أنّه ال يبعد إذا خَرج يرعى ألنّه يجد بالقرب من منازلهم مرعى يكفيه فهو ال يعزب                :يريد
  .1/545غريب الحديث البن قتيبة . جنابهم وناحيتهم

  .1/462  ب الحديث للخطابي غري. الذي يصبح اإلبل أي يسقيها:الصابح (5)
  .1/545غريب الحديث البن قتيبة .  والشَّبِم البرد، البارد:الشَّبِم (6)
(7)  لَمالس :رنْي الشَّج1/303غريب الحديث للحربي . يع.  
  .2/315 غريب الحديث البن الجوزي .  وتَلجن أي تَلزج، اللجين الخَبطُ:لَجِيناً (8)
لسان العرب البن .  َأن النَّعم إذا رعت اَألراك والسلَم غَزرتْ َألبانُها: له يعني،َأي مدراً للَّبن مكْثراً :لَبِيناً (9)

  .5/3990 منظور
  .1/542غريب الحديث البن قتيبة  (10)
  .3 رقم 19صاألحاديث الطوال للطبراني  (11)
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  .مجهول الحال :)1(قال ابن حجر
: )2(قال يحيى بن معـين  ،غير عمر بن موسى فهو متروك ضعيف  ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات    -

 أبـو  قالو، منكر الحديث  :)4(وقال البخاري ، لم يكن بثقة وال مرضى    : )3( وفي رواية  ،ليس بشيء 
متـروك  : )7(والباجي، )6(وقال النسائي، متروك الحديث ذاهب الحديث كان يضع الحديث     : )5(حاتم

  وهو في عداد من يضع الحديث متنـاً        ،ن األمر في الضعفاء   يوهو ب :  )8(وقال ابن عدي  ، الحديث
روايتـه عـن     في كان ممن يروى المناكير عن المشاهير، فلما كثر       : )9( وقال ابن حبان   ،وإسناداً

  . حتى خرج عن حد العدالة إلى الجرح فاستحق التركاألثباتالثقات ما ال يشبه حديث 
  .)10(وضعفه الدارقطني

   .لم أجد لهما ترجمة: حمد بن الحسنوم، الرقاشيو
  

 اإلسناد على الحكم
  :وفيه، موضوع إسناده

  . متروك ضعيف:عمر بن موسى
  . على ترجمة لهأعثر ولم ، كما في رواية ابن قتيبة بن مهرانإسماعيُل بن نصير وقد تابع حمزةَ

  .مجهول كما في رواية الطبراني وهو زياد بن عبادوتابع الديان بن عباد 
  .ق يبقى ضعيفاًوالحديث بمجموع الطر
  .ذا إسناد مظلم موضوعه: وقال، )11 (األلباني: وضعفه من المعاصرين

  
***** *****  

  
                                                

  .273تقريب التهذيب البن حجر ص (1)
 .338 ص يحيى بن معينليد سؤاالت ابن الجن )(2
  .1/53 -  رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )(3
 .6/197 التاريخ الكبير للبخاري )(4
 .6/133   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )(5
 .463 رقم 222 ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )(6
  .1/330 لباجيل الصحيح الجامع في البخاري عنه خرج لمن والتجريح التعديل )(7
 .5/12الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )(8
 .2/86 المجروحين البن حبان )(9

  .373 رقم 17 ص  الضعفاء والمتروكين للدارقطني)(10
  .1773 رقم 4/254السلسلة الضعيفة لأللباني  (11)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  درنك "
 . )1("ستر له خَمٌل، وجمعه درانك: الدرنُوك، " درنُوكاًسترتُ على بابي: "في حديث عائشة) س(

  
  )85(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 2( مسلماإلمامقال 
     َأبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا َأبدةَح3(ب( ، ٍبيو كُرَأبو)4( ،ةَ   :قَالَاامو ُأسثَنَا َأبدح )شَامٍ ، )5ه نع،   َأبِيه نع،  نع 

فيـه  درنُوكًا   وقَد ستَّرتُ علَى بابِي      ، قَدم رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من سفَرٍ         : قَالَتْ ،عاِئشَةَ
  . فََأمرني فَنَزعتُه،تُ الَْأجنحة ذَوا،الْخَيُل

  
  الحديث تخريج

  .عن هشام بن عروة به بنحوه وعبدة بن سليمان،  من طريق وكيع)6(أخرجه مسلم
  ، من طريق القاسم بن محمد)8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري
  ، من طريق عبد اهللا بن داود)9(وأخرجه البخاري

                                                
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
 تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة 26صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب  (2)

  .90بالفرش ونحوه وأن المالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتاً فيه صورة وال كلب رقم 
  .16/35للمزي  تهذيب الكمال . عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة(3)
  .26/244 للمزي تهذيب الكمال.  محمد بن العالء(4)
أبو أسامة ثقة، كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة، :" قال اإلمام أحمد بن حنبل ، بن أسامة حماد (5)

  .9/278سير أعالم النبالء للذهبي " ما كان أرواه عن هشام بن عروة
 تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة 26صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب  (6)
  .90الفرش ونحوه وأن المالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتاً فيه صورة وال كلب رقم ب

وك بدء الخلق باب ، 2105 التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء رقم 40صحيح البخاري ك البيوع باب  (7)
 ما 91باس باب وك الل، 5181 هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة رقم 76و ك النكاح باب ، 3224 رقم 7

وك اللباس باب ، 5957 من كره القعود على الصورة رقم 92ك اللباس باب ،  5954وطئ من التصاوير رقم 
  .5961 من لم يدخل بيتاً فيه صورة رقم 95
 تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة 26صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب  (8)

  .90 المالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتاً فيه صورة وال كلب رقم بالفرش ونحوه وأن
  .5954 ما وطئ من التصاوير رقم 91صحيح البخاري ك اللباس باب  (9)
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وسـعد  ، وعبد اهللا بن داود   ، القاسم بن محمد  (ثالثتهم  ، ام من طريق سعد بن هش     )1(وأخرجه مسلم 
  . عن عائشة به بنحوه،)بن هشام

  :دراسة رجال اإلسناد
- المـدني،   أبو عبد اهللا :، و قيل، أبو المنذراألسدي القرشيام  هشام بن عروة بن الزبير بن العو

  : هـ، متفق على توثيقه إال أنه اتُّهِم بأمرين146 أو 145ت 
  .التدليس: األولى

كـان هـشام بـن    : سمعت يحيى بن سعيد يقول      :  قال علي بن المديني    :"قال أبو زرعة العراقي   
ر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    يما خُ:  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ،عروة يحدث عن أبيه 

ة أخبرني أبي عـن عائـش     :  الحديث، فلما سألته، قال    ..... وما ضرب بيده شيئاً    ،وسلم بين اثنين  
، لم أسمع من أبي إال هذا والباقي لم أسمعه إنما هـو عـن               ما خير رسول اهللا بين أمرين     : قالت

  .)3(" عن ابن المديني)2(الزهري، رواه الحاكم في علومه
 إال بعدما صار    يءنكر عليه ش  ثبت ثقة لم ي   : )4(قال يعقوب بن شيبة   :" ثم قال أبو زرعة العراقي      

أن  فأنكر ذلك عليه أهل بلده ، والـذي يـروي         ،  ي الرواية عن أبيه   فإنه انبسط ف  ،   )5(إلى العراق 
هشاماً تسهل ألهل العراق أنه كان ال يحدث عن أبيه إال بما سمعه منه فكان تسهله أنـه أرسـل                    

  . )6("عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه
إالّ أن اإلمـام العالئـي      ، )7(" وهذا صريح في نسبته إلى التدليس     :" قال أبو زرعة العراقي معلّقًا    

  . )8(" من وصفه بهر َأملَ  و،ساً نظر بمجرد هذا مدلِّل هشامٍعوفي ج:" نازع في هذا وقال

                                                
 تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة 26صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب (1)

  .90م ال يدخلون بيتاً فيه صورة وال كلب رقم بالفرش ونحوه وأن المالئكة عليهم السال
 .164معرفة علوم الحديث للحاكم ص )2(
 .67 رقم 68المدلسين ألبي زرعة العراقي ص  )3(
 .16/61 تاريخ بغداد وروايته أخرجها الخطيب البغدادي في )4(
 كما وقع في ،ام أوهام تُحتملفي حديث العراقيين عن هش" :6/46قال الذهبي رحمه اهللا في سير أعالم النبالء  )5(

حديثه :"  أثناء حديثه عن تغير هشام 2/214وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي " حديثهم عن معمر أوهام
بالمدينة أحسن من حديثه بالعراق وربما جاء عنه بعض االختالف وال يكاد يكون االختالف عنه بمفحش، يسند 

عن أبيه عن النبي : لب إسناده كأنه على ما تذكر من حفظه ، يقول ال أنه يق الحديث أحياناً ويوصله أخرى،
ويقول عن أبيه عن عائشة عن صلى اهللا عليه وسلم  ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

 هـ .ا"  ، إذا أتقنه أسنده وإذا هابه أرسله كذا قال يعقوب ين شيبة  صلى اهللا عليه وسلمالنبي
 .67 رقم 68ين ألبي زرعة العراقي ص المدلس )6(
  .67 رقم 68المدلسين ألبي زرعة العراقي ص  )7(
  .111جامع التحصيل للعالئي ص  )8(
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، وذكره في المرتبة األولى مـن مراتـب         )1(ربما دلّس : وكذلك ابن حجرٍ لم يرتضِ هذا، بل قال       
  .)2(المدلسين الذي نَدر منهم التدليس، واغتفر األئمة تدليسهم

  .االختالط :الثانية
إالّ أن الذهبي رحمه اهللا رد هذا بقوة،         رحمه اهللا،    )3(وممن رماه باالختالط أبو الحسن ابن القطان      

 وال عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هـو وسـهيل   ،الرجل حجة مطلقاً  :" وقال
    رابن أبي صالح اختلطا وتغي  ،   ه إذا كَ ر حفظ فإن الحافظ قد يتغية ذهنه وتنقُ،ربدفليس هـو  ،ص ح 

ته، وما ثَم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضارٍ            بفي شيخوخته ، كهو في شبي     
   به        ، االختالط أصالً وإنما الذي يضر حتج به في   ، وحديثه م   وهشام لم يختلط قط، هذا أمر مقطوع

، فأرني إماماً من    )4(قول مردود مرذول  " إنه اختلط " :، فقول ابن القطان   الموطأ والصحاح والسنن  
 الكبار سلمن الخطأ والوهم ، فهذا شعبة وهو في الذّ         م واألوزاعـي ، وكذلك معمر،وة له أوهامر ، 

  . )5("ومالك رحمة اهللا عليهم
قـاً،   بل هو حجة مطل    ،وهذا القول ال عبرة به، لعدم المتابع له       ":  متعقّبا ابن القطان   قال العالئي و  

  .)6(" فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك؛وإن كان وقع شيء ما
 . )7("ولم نر له في ذلك سلفًا:" لذلك قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كالم ابن القطان

  .، وضعف األئمة نسبة التدليس واالختالط إليه كما سبقهو ثقة: قالت الباحثة
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وفـي روايـة    ،" قد طَبقَ البيتَ كُلَّه     درنُوك صلَّينا معه على  : قال عطاء  ":ومنه حديث ابن عباس   "
  .)8("، وهو على التَّعاقُب-بالميم–" درموك"

  .وإنما عكرمة عن ابن عباس، لم أجده عطاء عن ابن عباس

                                                
 .573تقريب التهذيب البن حجر  )1(
 .30 رقم 26طبقات المدلسين البن حجر ص  )2(
 .5/504 البن القطان في كتاب األحكامالواقعين بيان الوهم واإليهام  )3(
 . 302-4/301 عروة من كتابه ميزان االعتدال نللذهبي فيه أيضاً كالم شديد نقله في ترجمة هشام بو )4(
  .1/517، وانظر كالماً نفيسا للمعلِّمي رحمه اهللا في كتابه التنكيل 6/35سير أعالم النبالء للذهبي  )5(
  .43 رقم 126المختلطين للعالئي ص  )6(
  .11/51  البن حجرتهذيب التهذيب )7(

  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (8)
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  :لفظتانيه فو
  رنوكد:  األولىاللفظة

  )86(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( البيهقياإلمامقال 

    انبِشْر ننِ بيسو الْحنَا َأبرَأخْب2(و( ادغْدبِب،   ىلو عنَا َأبرَأخْب  :    فَّارالـص دمحم نيُل باعمثَنَا   ،ِإسـدح 
 ، عن يعلَى بنِ حكيمٍ    ، حدثَنَا جرِير بن حازِمٍ    ، َأبِى الْحسينِ   حدثَنَا عامر بن   ،جعفَر بن محمد الْوراقُ   

:  يركَع ويسجد علَيه فَقُلْـتُ     صلَّى بِنَا ابن عباسٍ علَى درنُوك قَد طَبقَ الْبيتَ        : قَاَل   )3(عن عكْرِمةَ 
  . يصلِّى علَيه ويسجد-صلى اهللا عليه وسلم-تُ رسوَل اللَّه نَعم رَأي: َأتُصلِّى علَى هذَا؟ قَاَل

  الحديث تخريج
  . البيهقيذه األلفاظ اإلمامانفرد به
  :اإلسناد رجال دراسة

جعفر بن محمد الواسطي الوراق المفلوج نزيل بغداد من الحادية عشرة مـات سـنة خمـس                  -
   .وستين

  .صدوق: )5(ن حجروقال اب، )4(وثقه الخطيب البغدادي
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .ثقات وباقي رجال اإلسناد -
 اإلسناد على الحكم
 قـال    كمـا  ،وهو ال يتابع على حديثـه      الواسطي عامر بن َأبِى الْحسينِ   ألن فيه   ،  ضعيف إسناده
  .)6(العقيلي
   درموك: الثانيةاللفظة

  .على تخريج لها أعثرلم 
  

***** *****  

                                                
  .4458رقم 2/326السنن الكبرى للبيهقي  (1)
  .17/311سير أعالم النبالء . علي بن محمد بن عبد اهللا بن بشران (2)
  .20/265للمزي  تهذيب الكمال .عكرمة مولى ابن عباس (3)
  .7/179تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (4)
  .201تقريب التهذيب البن حجر  ص  (5)
  .3/1024للعقيليالضعفاء الكبير  (6)
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  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

 دره "

وجـة الـرأسِ،    ع هي سكّين م   ،"الدرهرهةَفأخرج علقَةً سوداء، ثم أدخل فيه        ":في حديث المبعث  
   .)1(" وقد تقدمت،بالباء" البرهرهة"وبعضهم يرويه  ،فارِسي معرب

  :لفظتان فيه
  . الدرهرهة: األولىلفظةال

  )87(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 2( ابن عساكراإلمامقال 

كـر  و ب بأنا أَ بنْ أَ ،اللّمد بن الخَ  حن بن م  سد اهللا بن الح   بنا ع َأبنَْأ، )3(دينْقَرماسم بن الس  بو القَ رنا أَ بخَْأ
ن بـن  سم بن الحاسن بن القَسلي الحو عب َأ:أنابنْا َأالَ قَ،مانثْي عبِحمد بن أَ و م بَأبد اهللا و  د بن ع  محَأ

نْ أَ ،اللّاء الخَ لَالعأنا أَ بب كر أَ و بحم  د بن عب   د اهللا بن مح مد صبِب أَ اح خْي صاَل قَ:ال قَ،ةر:ع ي بـن  ل
مسم الطّ لونْ أَ ،يسأنا أَ بوب اود الطّ دنْ أَ ،السييب أنا جفَع  ر بن عب   ثْد اهللا بن عان القُ مخْ أَ ،شـي ربـ ر ي ن
مرع  بن ع   اَل قَ،بيرروة بن الز:س متُعع روة بن الزبير يحدي ذَبِن َأث عارِفَر الغـ  قُ:اَل قَ،ي  :تُلْ
ي ا رول اهللا كَ  سفَيع لنّ َأتَمبِ نَكيح ينع لت ذَملك وتَاسـ " :اَل قَ؟يبِك نَنّ َأتَنْقَي ـ ا َأي ـ ر َأا ذَب ي انتَ
كَلَم ا بِ نََأان وبضِع طْ بح فَ ةَكْاء م قَوأَ ع ح ى األَ لَدهما عضِر، كَ وـ   اآلخَ ان ر بين الـس ماَألاء وضِر، 
ـ ،هتُحجر فٍَلجر بِتُنْزِو فَ:اَل قَ،لجره بِنْزِ فَ:اَل قَ.و هو ه:اَل قَ؟و ه وه أَ :هبِاحصا لِ دهمح أَ اَلقَفَ  م ثُ
ـ ،تهمحجر فَمائةه بِنْ زِ:اَل قَم ثُ،تهمنْزو فَ ةرشْعي بِ اننَزوة فَ رشْع بِ هنْ زِ :اَلقَ ـ م ثُ ـ  زِ:اَل قَ ـ هنْ  فلَْأ بِ
تـه  نْز و و لَ رِا لآلخَ مهدح أَ :اَلقَ فَ :اَل قَ ،انِزي الم ةفْ كَ ن م ليون ع رشتَنْلوا ي عج فَ ،تهمحجري فَ اننَزوفَ
ـ لْ قَقَشّ فَ،هبِلْ قَقّ شُ:اَل قَو َأ،هبلْ قَجرِخْ َأ:هبِاحصما ِلهدحَأال  قَم ثُ،هاحجه ر تمُأبِ ـ بِ ـ  مجرخَْأي فَ ه نْ
مز الشّ غْمطَي ان ولَع طَ فَ مِق الدرثُ ،هماح أَ اَل قَ م حدما لِ هصاغْ :بهاح سه غَنَطْل بنَ اِإلَلساء،ـ  و ل ساغْ
ـ دح َأ:اَل قَ م ثُ ،يبِلْلت قَ خَدَأ فَ ،اءضي ب هرهةرها د نَّأ كَ ةنَيكالسبِا  عدو ،اءلَ الم ه غسلَ بلْقَ ه بِاحصهما ِل
ـ نَّأكَي فَ نّا ع يلَ و نا أَ لّ إِ وا ه مي فَ فت كَ نيم ب اتال الخَ عج و ،ينطْا ب اطَخَه فَ نطْ ب طّخُ ـ ا أُ م عايـ  األَ ن مر 
معةًنَاي."  
  الحديث خريجت

                                                
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .461 -3/460  البن عساكرتاريخ دمشق (2)
  .20/28سير أعالم النبالء . إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث أبو القاسم بن السمرقندي (3)
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  .بنحوه به جعفر بن عبد اهللا من طريق محمد بن بكار العيشي من طريق )1(لعقيليأخرجه ا
  :اإلسناد رجال دراسة

 عمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبير بن العوام األسدي المدني أمه أم حكيم بنت عبد اهللا بـن                     -
 .الزبير من السادسة وهم من زعم أنه عمر بن عروة وأن عبد اهللا في نسبه

  .في كتاب الثقات )2( حبانذكره ابن
  .ولم يذكروا فيه جرحاً وال تعديالً، )5(والذهبي، )4( حاتمأبيوابن ، )3(وذكره البخاري
، وقد روى عنه جمع، صدوق حسن الحديث: )7(وقال شعيب وبشار، مقبول: )6(وقال ابن حجر

 .وأخرج له الشيخان حديثاً في صحيحيهما

  .هو صدوق: قالت الباحثة
  .في كتاب الثقات )9(وذكره ابن حبان، )8( بن حنبلأحمدوثقه : د اهللا بن عثمانيبجعفر بن ع -

  .مكي في حديثه وهم واضطراب: )10(وقال العقيلي
  .صدوقهو : قالت الباحثة

  . على ترجمة لهأعثرلم :  أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن محمد صاحب أبي صخرة-
وهو مـن شـيوخ   ، ) هـ325: ت (بي الصخرة  أحمد بن عبد اهللا بن محمد ، أبو بكر وكيل أ         -

  . على ترجمة لهأعثرلم : )11(الدارقطني
  . على ترجمة لهأعثرلم :  أبو علي الحسن بن القاسم بن الحسن بن العالء الخالل-
  . على ترجمة لهأعثرلم :  أبو محمد بن أبي عثمان-
 . على ترجمة لهأعثرلم :  أبو بكر أحمد بن عبد اهللا-

                                                
  .1/201  للعقيليفاء الكبيرالضع (1)
  .7/166الثقات البن حبان  (2)
مراد البخاري في التاريخ الكبير أن " وقد بين الحافظ ابن عدي رحمه اهللا أن، 6/167التاريخ الكبير للبخاري  (3)

الكامل في ضعفاء الرجال له " يستقصي األسامي التي تذكر في التاريخ، وليس مراده الضعيف والمصدق
6/158.  

  .6/117   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (4)
  .2/64 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (5)
  .722تقريب التهذيب البن حجر ص (6)
  .3/78تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤوط  (7)
  .3/375العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (8)
   .7/166بان الثقات البن ح (9)

  .1/200  للعقيليالضعفاء الكبير (10)
  .1/13العلل للدارقطني  (11)
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ولد سنة خمـس وثمـانين   ، ن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو القاسم الخالل      عبد اهللا ب   -
  .وثالثمائة

  .)1(وثقه ابن خيرون
  .صدوق، )4(والذهبي، )3(أبو سعد السمعانيو، )2(وقال الخطيب البغدادي

  .هو صدوق: قالت الباحثة
 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  اإلسناد على الحكم
  . لهمألن فيه من لم أعثر له على ترجمة، يفضع ةعند الباحثإسناده 

  .ال يتابع عليه: )5(قال العقيليو
  . البرهرهة: الثانيةلفظةال

يرويه الواقـدي حـدثني بـذلك       : فقال، عن الواقدي )6(وإنما علقها الخطابي  ، لم أجد حديثاً مسنداً   
   .جماعة من أصحابنا سماهم أو سمى بعضهم

 ، محمد بن بـشار    عن ، الحسن بن سفيان   عن ،هيم بن مالك  أحمد بن إبرا  عن   )7(وأخرج الخطابي 
 عـن  ، عمر بن عروة بن الزبيـر  عن ،جعفر بن عبد اهللا بن عثمان القرشي      عن   ، داود  أبيعن  

 وقص  ، أتاني ملكان  : فقال ،كيف علمت أنك نبي     قلت يا رسول اهللا    : قال ، عن أبي ذر   ،أبيه عروة 
 فأدخلـت   درهمة بيـضاء  ال فدعا بسكينة كأنها      وذكر أنه شق عن قلبه إلى أن ق        ،القصة بطولها 

   . الحديث...."قلبي
  .ورجاله ثقات عدا من سبق في الحديث السابق

 ، عن خَاِلد بنِ معدان،بحير بن سعد  حدثَني،بقيةُ من طريق )8(وله شاهد ضعيف أخرجه أحمد
يلَمرٍو السمنِ عاب نع،ةَ بتْبع نع يلَمالس دبنِ ع، لَّى اللَّهص وَل اللَّهسَأَل رلًا سجر َأن مثَهدح َأنَّه 

 كَيفَ كَان َأوُل شَْأنك يا رسوَل اللَّه قَاَل كَانَتْ حاضنَتي من بني سعد بنِ بكْرٍ :علَيه وسلَّم فَقَاَل
نابافَانْطَلَقْتُ َأنَا وادنَا زعنَْأخُذْ م لَممٍ لَنَا وهي با فنَا : فَقُلْتُ، لَهُأم نْدع نم ادنَا بِزفَْأت بي اذْها َأخي 

بِه َأهو  ِلصاح: فَقَاَل َأحدهما، فََأقْبَل طَيرانِ َأبيضانِ كََأنَّهما نَسرانِ،فَانْطَلَقَ َأخي ومكَثْتُ عنْد الْبهمِ
                                                

  .18/369سير أعالم النبالء للذهبي  (1)
  .9/439تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (2)
  .18/368سير أعالم النبالء للذهبي  (3)
  . 18/368سير أعالم النبالء للذهبي  (4)
  .1/201  للعقيليالضعفاء الكبير (5)
  .ولم أجده في المطبوع من مغازي الواقدي، 1/675غريب الحديث للخطابي  (6)
  .676 -1/675غريب الحديث للخطابي  (7)
  .17648رقم 29/194مسند أحمد  (8)
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وقَاَل؟ه :مي. نَعانرتَدبلَا يي، فََأقْبطْني ِإلَى الْقَفَا فَشَقَّا بانطَحي فَبفََأخَذَان ، ا قَلْبِي فَشَقَّاهجتَخْراس ثُم 
 اْئتني بِماء ثَلْجٍ فَغَسلَا :حديثه قَاَل يزِيد في : فَقَاَل َأحدهما ِلصاحبِه،فََأخْرجا منْه علَقَتَينِ سوداوينِ

 ثُم قَاَل ، اْئتني بِالسكينَة فَذَارها في قَلْبِي: ثُم قَاَل، اْئتني بِماء برد فَغَسلَا بِه قَلْبِي: ثُم قَاَل،بِه جوفي
اتَمِ النُّبوة وقَاَل حيوةُ في حديثه حصه فَحاصه َأحدهما ِلصاحبِه حصه فَحاصه وخَتَم علَيه بِخَ

واخْتم علَيه بِخَاتَمِ النُّبوة فَقَاَل َأحدهما ِلصاحبِه اجعلْه في كفَّة واجعْل َألْفًا من ُأمته في كفَّة فَِإذَا َأنَا 
ُأشْفقُ َأن يخر علَي بعضهم فَقَاَل لَو َأن ُأمتَه وزِنَتْ بِه لَماَل بِهِم ثُم انْطَلَقَا َأنْظُر ِإلَى الَْألْف فَوقي 

 فَرقًا شَديدا ثُم انْطَلَقْتُ ِإلَى ُأمي فََأخْبرتُها بِالَّذي لَقيتُه فََأشْفَقَتْ علَي َأن يكُون وتَركَاني وفَرِقْتُ
  .ولم يتابع، وفيه عبد الرحمن بن عبسة مقبول، ُألْبِس بِي قَالَتْ ُأعيذُك بِاللَّه فَرحلَتْ بعيرا لَها

 بـن    حمـاد  من طريق    )1(أخرجها مسلم ، وحادثة شق الصدر لها أصل صحيح من حديث أنس        
ك َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأتَـاه جِبرِيـُل             عن َأنَسِ بنِ مالِ    ، حدثَنَا ثَابِتٌ الْبنَاني   ،سلَمةَ

 فَاسـتَخْرج الْقَلْـب   ، فََأخَذَه فَصرعه فَشَقَّ عن قَلْبِـه ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو يلْعب مع الْغلْمانِ    
 ثُـم   ، ثُم غَسلَه في طَست من ذَهبٍ بِماء زمزم        ،ذَا حظُّ الشَّيطَانِ منْك    ه : فَقَالَ ،فَاستَخْرج منْه علَقَةً  

  هكَاني مف هادَأع ثُم هلََأم،هْئري ظنعي هِإلَى ُأم نوعسي انلْمالْغ اءجـَل    : فَقَالُوا، وقُت ا قَـدـدمحم ِإن 
و لُوهتَقْبنِفَاساللَّو عنْتَقم وه،قَاَل َأنَس :رِهدي صف طخْيالْم ذَِلك ِئي َأثَركُنْتُ َأر قَدو .  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 رى د"

نـاس  مالينَة ال : -غير مهموزٍ - المداراة   ،"مداراةُ النَّاسِ رأس العقْل بعد اإليمانِ باللّه       ":فيه) هـ(
  .)2(" وقد يهمز،وحسن صحبتهم واحتمالُهم لئال ينْفروا عنك

  )88(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 3( شيبةأبي ابن اإلمامقال 

: لَّمقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وس      : حدثَنَا هشَيم، عن علي بنِ زيد، عن سعيد بنِ الْمسيبِ، قَالَ          
، ولَن يهلك رجٌل بعد مشُورة ، وَأهُل الْمعروف فـي        رْأس الْعقِْل بعد اِإليمانِ بِاللَّه مداراةُ النَّاسِ      "

ةري اآلخف وفرعُل الْمَأه ما هنْيالد".  
  

                                                
صحيح مسلم ك اإليمان باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات رقم  (1)

261.  
  .304ص  الحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب (2)
  .25937 رقم 13/89مصنف ابن أبي شيبة  (3)
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  الحديث تخريج
 من طريـق    )5(وابن المنذر ، )4(وهناد، )3(لبيهقيوا، )2( الدنيا أبيومن طريقه ابن    ، )1 (أحمدأخرجه  

 من طريق إبراهيم بن عبد اهللا كلهم عن هشيم عن علي بـن زيـد بـه             )6( الدنيا أبيوابن  ، يحيى
  .بنحوه

  ، من طريق إبراهيم بن موسى)7(وأخرجه ابن عساكر
 ،)زوأشعث بن برا  ، إبراهيم بن موسى  (كالهما  ، أشعث بن براز   من طريق    )8(وأخرجه ابن عدي  
  . عن سعيد بن المسيب به بنحوهعن علي بن زيد

  :دراسة رجال اإلسناد
، وذكره ابن حجـر     )9(هشَيم بن بشير، ثقة ثبت لكنه مدلّس مشهور به، وصفه به النسائي وغيره            

  . التي ال يقبل حديث صاحبها إال بالتصريح بالسماع)10(في المرتبة الثالثة
  .هو ابن جدعان ضعيف وباقي رجاله ثقات غير علي بن زيد و-

  :إلسنادا الحكم على
  :، وفيهإسناده ضعيف

  .علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث -
  .سعيد بنِ الْمسيبِ إرسال -
  .ولم يصرح بالسماع في أي رواية،  تدليس هشيم بن بشير-

  ،سهبن برازٍ فخرج ولم يسمعه فدلحدثت به هشيم أنا عن أشعث : )11(قال عمرو بن عاصم
وألشعث بن براز هذا من الحديث غير ما ذكرت وليس بالكثير وعامـة مـا          : )12(وقال ابن عدي  

  .يرويه غير محفوظ والضعف بين على رواياته
                                                

  .2/283العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (1)
  .38 ص البغدادي الدنيا أبي البن العقل وفضله (2)
   .8089 رقم 11/24و، 8636 رقم 11/346للبيهقي شعب اإليمان  (3)
   .1249  رقم 2/590الزهد لهناد  (4)
  .11/308األوسط البن المنذر  (5)
  .32 البن أبي الدنياقضاء الحوائج  (6)
  .7/228  البن عساكرتاريخ دمشق (7)
  .1/375الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (8)

  .111 رقم 47طبقات المدلسين البن حجر ص  )9(
 .111 رقم 47طبقات المدلسين البن حجر ص  )10(

  .1/375بن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ال (11)
  .1/375الرجال البن عدي الكامل في ضعفاء  (12)
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دماُهللا )1(قَاَل َأح همحر :يسنِ الْمنِ ابع ،دينِ زب يلع نازٍ، عرنِ بثَ بفُ بَِأشْعرعيثُ يدذَا الْحبِ،ه  
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نِ النَّبِيِإلَى النَّاسِ     : "ع دانِ بِاِهللا التَّودالِْإيم دعقِْل بالْع ْأسر"،  مـشَيه هلَّـسفَد  ،

  .لم يسمعه هشيم من علي بن زيد:  )2 (أحمدوقال 
  .ديثضعيفُ الْح: وَأشْعثُ بن برازٍ، )3( حاتمأبووكذلك قال 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       :قال ،على بن زيد عن سعيد بن المسيب      : )4(وقال علي بن المديني   
 قال هذا رواه شيخ ضعيف يقال لـه أيـوب           ،"س العقل بعد اإليمان باهللا مداراة الناس      أر" :و سلم 

  . ولم يسمعه هشيم عن على بن زيدالتمار وكان عندي ضعيفاً
  .ِإن هشَيما لَم يسمعه من علي بنِ زيد وِإنَّما َأخَذَه عن رجٍل عنه: يقاُل و: )5(وقال الدارقطني

  . وال يعني أنه صحيح:تقال، هذَا هو الْمحفُوظُ مرسٌل: )6(قال البيهقي
،  من طريق عبيد بـن عمـرو       )8(والبزار، )7(أخرجه ابن عدي  ، وله شاهد من حديث أبي هريرة     

يد بن المسيب عـن أبـي       كالهما عن علي بن زيد عن سع      ،  من طريق هشيم   )9(لبيهقيوأخرجه ا 
قـال  ، وعبيد بن عمرو ليس بالحافظ ، وال سيما إذا خالف الثقـات  : )10( قال البزار  ،هريرة بنحوه 

  .وهذا منكر المتن: )11(ابن عدي
  .في هذَا الِْإسنَاد ضعفٌ: )13 ( روايةوفي، وصلُه منْكَر، وِإنَّما يروى منْقَطعا: )12(وقال البيهقي

  . أخرجه البزار بسند ضعيف:)14(وقال ابن حجر
  
  

                                                
  .8089 رقم 11/24للبيهقي شعب اإليمان  (1)
  .2/283العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  (2)
  .2178 رقم 5/559علل الحديث البن أبي حاتم  (3)
  .14/124تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (4)
  .7/305العلل للدارقطني  (5)
   .8636 رقم 11/346للبيهقي شعب اإليمان  (6)
  .5/348الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
  .7851 رقم 2/391مسند البزار  (8)
    .8088 رقم 11/23و، 8637 رقم 11/347للبيهقي شعب اإليمان  (9)

  .7851 رقم 2/391مسند البزار  (10)
  .5/348الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (11)
   .8088 رقم 11/23للبيهقي  اإليمان شعب (12)
   .8637 رقم 11/347للبيهقي شعب اإليمان  (13)
  .10/528فتح الباري البن حجر  (14)



195 
 

 الوليد بـن محمـد   من طريق      )1(وله شاهد ضعيف من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن عساكر          
 يعني المون  من طريق    )3(والقزويني، )2(البيهقيو، ي عن الزهري  رِقاق بحـ    ِإس نِ ِإسب دمحاقَ  مح

قَاَل رسـوُل اِهللا  : عن َأنَسِ بنِ ماِلك، قَاَلكالهما الْعمي، نا َأبِي، عن يونُس بنِ عبيد، عنِ الْحسنِ،   
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهِإلَى النَّاسِ: ص ددانِ بِاِهللا التَّوالِْإيم دعقِْل بالْع ْأسر.  

 والوليد المولَـى        : )4(وقال البيهقي ، متروك متهم  ي البلقاوي رِقع يـهُل فمالْحيفٌ، وعض نَادذَا ِإسه
يموالْع كَرِيسالْع.  

 ثنا ورقاء بـن  ،بقية من طريق )5( هريرة أخرجه ابن عدي  أبيوله شاهد آخر ضعيف من حديث       
إن : "صلى اهللا عليه وسـلم قـال    عن النبي    ، عن أبي هريرة   ، عن األعرج  ، عن أبي الزناد   ،عمر

 وهـذا   ):ابن عـدي  (  قال الشيخ  ،رأس العقل التحبب إلى الناس وإن من سعادة المرء خفة لحيته          
  . منكر بهذا اإلسنادأيضاً

 عـن  ،مخلد بن يزيد من طريق )6(وله شاهد آخر ضعيف من حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي     
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : قال ،سبن عبا ا عن أبي الجويرية عن      ،أبي داود النخعي  

 وسليمان  ):ابن عدي ( قال الشيخ ، "رأس العقل بعد اإليمان باهللا مداراة الناس في غير ترك الحق          "
  .بن عمرو اجتمعوا على أنه يضع الحديثا

 مـن طريـق     )9(وأخرجه البيهقـي  ،  من طريق عبيد بن عمرو     )8(والبزار، )7(وأخرجه ابن عدي  
  .د بن المسيب عن أبي هريرة بنحوهما عن علي بن زيد عن سعيكاله، هشيم

وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ مداره على ابن جدعان، واضطربوا عليه في إسـناده ومتنـه،          
  .والشواهد المذكورة ال تجبر ضعفه ؛ لشدة ضعفها

  .)10 (األلباني: وضعفه من المعاصرين
***** *****  

                                                
  .61/200  البن عساكرتاريخ دمشق (1)
   .7704 رقم 10/405للبيهقي شعب اإليمان  (2)
  .1/148  لعبد الكريم القزوينيالتدوين في أخبار قزوين (3)
  .7704 رقم 10/405لبيهقي لشعب اإليمان  (4)
  .2/364الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (5)
  .3/249الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (6)
  .5/348الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (7)
  .7851 رقم 2/391مسند البزار  (8)
    .8088 رقم 11/23و، 8637 رقم 11/347للبيهقي شعب اإليمان  (9)

  .3631رقم 8/121 الضعيفة لأللباني السلسلة (10)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وأصلُه الهمـز وقـد     .  هكذا يروى غير مهموزٍ    ،"يدارِي وال يمارِي  كان ال    ": ومنه الحديث  )س("
  .)1("تقدم

  ) * (الحديث رقم 
  . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يد أو خَشبٍ علـى     شيء يعمل من حد   :  المدرى والمدراة  ،"مدرى يحك به رأسه   كان في يده     ":وفيه"
  .)3("شَكْل سن من أسنان المشْط وأطْول منه يسرح به الشَّعر المتَلبد، ويستَعمله من ال مشط له

  )89(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا) 4( البخارياإلمامقال 

    اللَّه دبع نب يلثَنَا عدح،  انفْيثَنَا سد5( ح( ، رِيهقَاَل الز)نَا     )6ا هه ا َأنَّككَم ظْتُهفـنِ      ،حِل بـهس نع 
دعقَالَ ،س :       ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِ النَّبِيجي حرٍ فحج نٌل مجر اطَّلَع 

  لَّمسو   هْأسر بِه كحى يردفَقَالَ ،م : " َأع لَو      كنيي عف نْتُ بِهلَطَع تَنْظُر َأنَّك لَم،     ْئذَانـتَل اِلاسعا جِإنَّم 
  ".من َأجِل الْبصرِ

  الحديث تخريج
وعمرو بـن محمـد   ، وعبد اهللا بن محمد، ومحمد بن يحيى،  عن زهير بن حرب )7(أخرجه مسلم 

  .أربعتهم عن سفيان بن عيينة به بنحوه
  ، من طريق ليث بن سعد)9(مسلمو، )8(وأخرجه البخاري

                                                
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
  .50تحت حديث رقم  (2)
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .6241  االستئذان من أجل البصر رقم11صحيح البخاري ك االستئذان باب  (4)
  .11/178  للمزيلكمالتهذيب ا. سفيان بن عيينة (5)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (6)
  .2158 تحريم النظر في بيت غيره رقم 9صحيح مسلم ك اآلداب باب  (7)
  .6901 من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له رقم 23 صحيح البخاري ك الديات باب (8)
  .2158 تحريم النظر في بيت غيره رقم 9صحيح مسلم ك اآلداب باب  (9)
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  ، ذئبأبي من طريق محمد بن )1(وأخرجه البخاري
  ،ويونس بن يزيد،  من طريق معمر بن راشد)2(مسلمأخرجه و

 عن الزهـري    ،)ويونس بن يزيد  ، ومعمر بن راشد  ، ومحمد بن أبي ذئب   ، ليث بن سعد  (أربعتهم  
  .به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
ن خالد األنصاري الخزرجي أبو العباس الساعدي، له وألبيه صحبة،          بن مالك ب   سهل بن سعد     -

  .)3( هـ، وقيل بعدها، وقد جاز المئة88ت 
 .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دزج"
بان، الهـزج صـوت الرعـد والـذِّ    . قال أبو موسـى " وله هزج ودزج  أدبر الشيطان   "فيه  ) س(

 ت القَوسجمعنى الحديث اآل          : وتهز معناه حتمل أن يكونهم منها، فيتَتْ عند خُروج السوخـر ص: 
والدزج ال أعرفُ معناه ها هنا، إال أن الديزج معرب ديزه، وهو لـون              :  قال ،"أدبر وله ضراطٌ  "

فالهرج سرعةُ عدو الفَـرس     .  المهملة وسكُونها فيهما   ويروى بالراء : قال. بين لَونَين غير خالصٍ   
. )4(واالختالط في الحديث، والدرج مصدر درج إذا مات ولم يخَلّف نَسال علَى قـول األصـمعي          

 بيالص جرشَى: وداي، وعاد قال فـي بـاب                . مى في باب الدال مع الزوسهذا حكايةُ قول أبي م
الرنَّـةُ،  : الهـزج :  وقيـل  ،"وزج"وفي رواية   ، "أدبر الشيطان وله هزج ودزج     ":الهاء مع الزاي  

   .)5("والدزج دونه

  )90(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
  
  

                                                
  .5924 االمتشاط رقم 75 صحيح البخاري ك اللباس باب (1)
  .2158 تحريم النظر في بيت غيره رقم 9صحيح مسلم ك اآلداب باب  (2)

  .3/200  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة )3(
 .10/175 سير أعالم النبالء. الملك بن علي بن أصمع يب بن عبدأبو سعيد عبد الملك بن قر: األصمعي (4)
  .304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (5)
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  المبحث الخامس
  ينـدال مع السـال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دسر"
 : أي ؛"إنما هو شيء دسره البحـر      ":بن عباس، وسئل عن زكاة العنْبر فقال      ومنه حديث ا  ) هـ (

   .)1("دفَعه وألقاه إلى الشَّطّ

  )91(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2( الشافعياإلمامقال 

: الباس رضي اهللا عنهما قَ    بن ع ا ن أَ ،)4(ذينةبن أُ ان   ع ،ينارمرو بن د  ن ع  ع ،)3(ينةيبن ع ارنا  بخَْأ
  ".رحه البرسديء  شَوا همنَّاة ِإكَ زرِبنْ العي فسيلَ"

  الحديث تخريج
  .معلقاً) 5(أخرجه البخاري
  .من طريق الشافعي به بمثله )7(وابن حجر، )6(وأخرجه البيهقي

وابـن  ، )11(ومـن طريقـه البيهقـي     ، )10(والفسوي، )9( شيبة أبيو ابن   ، )8(وأخرجه عبد الرزاق  
وقد صـرح ابـن   ،  ابن عباس   عن أذينةابن   سفيان عن عمرو بن دينار عن        يق من طر  )12(حجر

  . رضي اهللا عنهماأذينة بالسماع من ابن عباس

                                                
  .304صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (1)
   .671 رقم 1/140مسند الشافعي  (2)
  .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة (3)
  .16/510للمزي تهذيب الكمال  .سلمة بن أذينة بن نالرحم عبد (4)
  . ما يستخرج من البحر65صحيح البخاري ك الزكاة باب  (5)
  .7843رقم 4/146السنن الكبرى للبيهقي  (6)
  .3/35 البن حجر تغليق التعليق (7)
  .6977 رقم 4/65مصنف عبد الرزاق  (8)
  .10153 رقم 3/142مصنف ابن أبي شيبة  (9)

  .3/115فة والتاريخ للفسوي المعر (10)
    .7844رقم 4/146السنن الكبرى للبيهقي  (11)
  .3/36البن حجرتغليق التعليق  (12)
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بـن  عن ا  ابن جريج عن عمرو عن أذينة         من طريق  )2(ومن طريقه البيهقي  ، )1(وأخرجه الفسوي 
  . رضي اهللا عنهماعباس

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  
 اإلسناد على لحكما

  . صحيحإسناده
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دسس"

 :دسه يدسه دسا  .  أي دخَّاٌل، ألنه ينْزِع في خَفاء ولُطْف       ؛"العرقَ دساس استجِيدوا الخاَل فإن     ":فيه
  .)3("إذا أدخَلَه في الشيء بقَهر وقُوة

  
  )92(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 4( ابن عديماماإلقال 
حنا أَ ثَدح  مد بن ممد بن شَ  حنَ ثَ ،يبب َا مح  د القَ اِلر بن خَ  كْمد بن بنَ ثَ ،يرص ا عبي   د اهللا بن العاس بـن   ب
بِالري ارِع الح ثي مأَ ن نَ ِله جر ان الين بِ معفَرات، ح ثَد ني مح  مد بن ع بد الر  حمن بن البلَيمـ  ،يان ع ن 

ـ ان َألَا فُي" :الًجي رصو يوهلم وسيه ولَلى اهللا ع اهللا صوَلس رتُعم ساَل قَ ،رم ع نِبا ن ع ،هيبِأًَ لَّق 
من الد تَ نِي شُع ح اًر، َأ وْلق م نُ الذّ نبِو ي هن لَ عيك الم تُو، ظُانْور ف أَ ي  ي نتَ بٍاص ضعلَ ودـ ك  نِإ فَ
العقَر دساس."  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق ابن عدي به بمثله)5(أخرجه ابن الجوزي

                                                
  .3/115المعرفة والتاريخ للفسوي  (1)
    .7845رقم 4/146السنن الكبرى للبيهقي  (2)
  .305-304ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)
  .6/178ال البن عدي الكامل في ضعفاء الرج (4)
  .2/613البن الجوزي العلل المتناهية  (5)
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 مـن طريـق    )4(والقضاعي ،)3(وابن األعرابي، )2(ومن طريقه البيهقي، )1( الدنياأبيوأخرجه ابن   
  .محمد بن بكر بن خالد به بنحوه

  . من طريق ابن عمر)5( أبو موسى المدينيوأخرجه
  :ناداإلس رجال دراسة

  .عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر مدني نزل حران من الثالثة -
 من حديثه إذا كان من روايـة  بشيءال يجب أن يعتبر : وزاد،  في كتاب الثقات  )6(ذكره ابن حبان  

  .ن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائبابنه أل
  .لين: )7( حاتمأبووقال 

  .)9(قرنكر وال يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إال من سحديثه م: )8(وقال صالح جزرة
  .منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل: )10(األزديوقال 

  .)12(وابن حجر، )11(عفه الدارقطنيضو
ـ ، وروايته عن ابن عمر تكون مرسلة  ، هو ضعيف : قالت الباحثة   محمـد وهـو   هوروى عنه ابن

  .متروك الحديث ضعيف
 ولـم يـذكر فيـه    )13(وذكره السمعاني،  على ترجمة لهأعثرلم : س بن الربيعالعباعبيد اهللا بن  -

  .جرحاً وال تعديالً

                                                
  .19 رقم 38 البن أبي الدنيا صالتوبة  (1)
  .5168 رقم 7/384للبيهقي شعب اإليمان  (2)
   .946 رقم 2/447معجم ابن األعرابي  (3)
  .638 رقم 1/370  القضاعيسالمة بن محمدلمسند الشهاب  (4)
نقالً عن العراقي في كتابه المغني عن حمل األسفار في األسفار " األيامتضييع العمر و"في كتاب  (5)

  .3401 رقم 7/411السلسلة الضعيفة واأللباني في ، 1457 رقم 1/387للعراقي
  .5/92الثقات البن حبان  (6)
  .5/216   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (7)
  .6/136 تهذيب التهذيب البن حجر (8)
(9) سصحابي سكن مصر ثم اإلسـكندرية      ، غير ذلك في نسبه    : وقيل ،شديد الراء بن أسد الجهني     بالضم وت  :قر  .

 .3/44 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر
  .6/136 تهذيب التهذيب البن حجر (10)
  .2/377المغني في الضعفاء للذهبي  (11)
  .572تقريب التهذيب البن حجر  ص  (12)
  .5/462األنساب للسمعاني  (13)
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عدا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهـو متـروك الحـديث             ،  وباقي رجال اإلسناد ثقات    -
  .ضعيف
 اإلسناد على الحكم
  :وفيه علل، ضعيف جداً إسناده

  .رسل عن الصحابةوحديثه م،  ضعف عبد الرحمن بن البيلماني-
  . محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك الحديث ضعيف-

  .)3 (األلباني: ومن المعاصرين، )2(والعراقي، )1(البيهقي:   من العلماءإسنادهوضعف 
، )5( الـشيخ   أبـو  و، )واللفـظ لـه   ( )4(وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي         

محمد بن سليمان بن     من طريق      )9(والذهبي، )8(وابن الجوزي ، )7(والخطيب البغدادي ، )6(والبيهقي
 قـال   : قـال  ،عباس  عن ابن  ، عن طاووس  ، عن أبيه  ،بن وهرام   عبيد اهللا بن سلمة    عن ،مسمول

وفيـه  ، "الناس معادن والعرق دساس وأدب السوء كعرق السوء" :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  .بن سلمة بن وهرام ال يعرفعبيد اهللا و،  وهو ضعيفمحمد بن سليمان

  .حديث ال يصح :)11 (واأللباني، )10(ابن الجوزيوقال 
عتبـة   من طريق )13(وابن الجوزي، )12(وله شاهد آخر ضعيف من حديث أنس أخرجه ابن عدي         

بن الرخص عن الموقري عن الزهري عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم تزوجـوا      ا
  .وهو متروك ضعيف) الوليد بن محمد(وفيه الموقري، سفي الحي الصالح فان العرق دسا

  

                                                
  .5168 رقم 7/385للبيهقي عب اإليمان ش (1)
  .1457 رقم 1/387 للعراقيالمغني عن حمل األسفار في األسفار  (2)
 1/280لهضعيف الترغيب والترهيب و، 5337 رقم 11/543و، 2023رقم  5/38السلسلة الضعيفة لأللباني  (3)

   .1123رقم 
  .6/207الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (4)
  .164 رقم 117ص ديث ألبي الشيخ األصبهاني أمثال الح (5)
   .10469 رقم 13/349للبيهقي شعب اإليمان  (6)
   .1633رقم 4/29تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (7)
  .2/616البن الجوزي العلل المتناهية  (8)
  .2/477 للذهبيتذكرة الحفاظ  (9)

  .2/616البن الجوزي العلل المتناهية  (10)
   2047رقم 5/66فة لأللباني السلسلة الضعي (11)
  .7/72الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (12)
  .2/617البن الجوزي العلل المتناهية  (13)
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  .موضوع: )2 (وقال األلباني، )1(وضعفه العراقي
  .والحديث بمجموع الطرق يبقى على ضعفه

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دسع "

والدسع الدفع، كأنـه  . أي تُعطي فتُجزِل : تَدسع" ألم أجعلْك تَربع وتَدسع    ":في حديث القيامة  ) هـ(
  . )3(" دفَع: أي؛إذا َأعطى دسع

  )93(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 4(ينوريالد مروان بن أحمد اإلمامقال 
دح   اكحالض نفُ بوساِئشَةَ   ثَنَا يع نةَ    )5(، نَا ابلَمنِ سب ادمح نع ،        ـناِهللا ، ع دبنِ عاقَ بحِإس نع ، 

 وتَعـالَى  يقُوُل اُهللا تَبارك": ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَالَ  ، عن َأبِي هريرةَ   )6(َأبِي صاِلحٍ 
 ةاميالْق موي :   مآد نلْ       ! ابعجو اءالنِّس تُكجوزالِْإبِِل وِل ولَى الْخَيع لْكمَأح َألَم  ـعبتَر ؟   )7(تُكـعستَدو 

  ." فََأين شُكْرك ذَِلك؟: قَاَل . بلَى: قَاَل
  

  الحديث تخريج
  .عن ابن عائشة به بنحوه)  قماشأبيابن (  من طريق محمد بن عيسى)8(أخرجه البيهقي
كالهما عن حماد   ،  من طريق عفان   )10(وأخرجه البيهقي ،  من طريق عفان وبهز    )9(وأخرجه أحمد 

  .سلمة به بنحوهبن ا

                                                
  .1457 رقم 1/387 األسفار للعراقيالمغني عن حمل األسفار في  (1)
  .3401 رقم 7/411السلسلة الضعيفة لأللباني  (2)
  .305صير النهاية في غريب الحديث واألثر البن األث (3)
  .2190 رقم 5/317ألبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المجالسة وجواهر العلم  (4)
  .19/147للمزي  تهذيب الكمال .عبيد اهللا بن محمد بن حفص بن عمر (5)
  .8/514 للمزي  تهذيب الكمال.ذكوان الزيات (6)
 .همرهم أعشُتُرشَ مثل ع،بع أموالهمت رذْهم إذا أخَعب أرت القومعبقال ريُ. ةُبع الغنيم أي تأخذ ر:تربع وترأس (7)

ى ذلك مسي و،صحابهأبع من الغنمية في الجاهلية دون  الملك كان يأخذ الر ألن، مطاعاً رئيساًأجعلكيريد ألم 
بعالر:الم 341صواألثر البن األثير النهاية في غريب الحديث . باعر.  
   .4288 رقم 6/335للبيهقي شعب اإليمان  (8)
   .10378 رقم 16/244مسند أحمد  (9)

   .4289 رقم 6/335للبيهقي شعب اإليمان  (10)
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  . بنحوه صالح بهأبي من طريق األعمش عن )2( داودأبيوابن ، )1(وأخرجه الترمذي
  :اإلسناد رجال دراسة

 . رجاله كلهم ثقات-
  اإلسناد على الحكم
  . صحيحإسناده

  .)3(مشهور حسن: المعاصرينمن وصحح إسناده 
 ، عـن َأبِيـه  ،يِل بنِ َأبِي صاِلحٍ عن سه،سفْيان من طريق   )4(وللحديث أصل صحيح أخرجه مسلم    

هْل تُضارون في رْؤية    " : قَالَ ، قَالُوا يا رسوَل اللَّه هْل نَرى ربنَا يوم الْقيامة         : قَالَ ،عن َأبِي هريرةَ  
  ةي الظَّهِيرسِ فالشَّم،  ةابحي ستْ فسْل : قَاَل،لَا: قَالُوا،" لَيرِ    فَهـدلَـةَ الْبرِ لَيالْقَم ةْؤيي رف ونارتُض

  ةابحي سف سقَالَ ،لَا: قَالُوا   ،"؟لَي : "           ونارا تُضِإلَّا كَم كُمبر ةْؤيي رف ونارلَا تُض هدي بِيي نَفْسالَّذفَو
ي فُْل َألَم ُأكْرِمك وُأسودك وُأزوجك وُأسخِّر لَك الْخَيـَل           فَيلْقَى الْعبد فَيقُوُل أَ    :في رْؤية َأحدهما قَالَ   

 فَيقُوُل َأفَظَنَنْتَ َأنَّك ملَاقي فَيقُوُل لَا فَيقُوُل فَِإنِّي َأنْـساك  :والِْإبَِل وَأذَرك تَرَأس وتَربع فَيقُوُل بلَى قَالَ 
    ي ثُميتَنا نَسقُولُ  كَمفَي يلْقَى الثَّانفُلْ  :ي ـَل           )5( َأيالْخَي لَـك ـخِّرُأسو كجوُأزو كدوُأسو كُأكْرِم َألَم 

عبتَرو َأستَر كَأذَرالِْإبَِل والحديث.......و.   
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أو مؤمنين المتقين أيديهم على من بغَى علـيهم         وإن ال  ":ومنه حديث كتابه بين قريش واألنصار     "
ـ              : أي ؛"ابتَغى دسيعةَ ظُلم   فْعاً على سبيل الظُّلم، فأضافه إليه، وهي إضـافة بمعنـى من طَلَب د .

   يعةسراد بالدية :ويجوز أن يطهـم        : أي ؛ العة على وجه ظُلميطتَغَى منهم أن يدفَعوا إليه عأي؛ اب : 
   .)6(" أو أضافها إلى ظُلمه ألنه سبب دفْعهم لهاكونهم مظلومين

  

                                                
  .2428 منه رقم6 سنن الترمذي ك صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب (1)
  .34 رقم 35صالبعث البن أبي داود السجستاني  (2)
  .2190رقم 5/317مروان الدينوري ألبي بكر أحمد بن السة وجواهر العلم المج في تعليقه على (3)
  . 2968صحيح مسلم ك الزهد والرقائق رقم  (4)
 هي لغة بمعنـى     : وقيل .فالن وهو ترخيم على خالف القياس       ومعناه يا  ، الالم وإسكان هو بضم الفاء     :ْلأى فُ  (5)

 .18/103 مشرح النووي على مسل. فالن
  .305صفي غريب الحديث واألثر البن األثير النهاية  (6)
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  )94(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1(هيوجنْد بن زلَخْمد بن يمح اإلمامقال 

حثَد ني عب   اِلد اهللا بن ص ح، حني اللّ ثَدي ث، حثَد 2(يلقَني ع( ،ع  ن ابن شابه)اَله قَ نّ أَ ،)3 :ـ غَلَب ن ي أن 
روَلس  لّ اهللا ص  لَى اهللا عي ه وتَلم كَ سبِ ب ذَه ابتَا الك :»ذَه تَا كاب م ن م بِمد النَّ ح ي رـ   س ى لّول اهللا ص

 لَاهللا عي ه وس لم بين ْؤ المم النين ومسلم ين مقُ ن ري َأش وه رِثْل ي ب، ومبِ تَ نعلَم فََ هم، فَ هِ بِ قَحّلح م عهم 
وجاه د معهم أُ نَّأم،  هم ة واحد ة من د اسِ النّ نِو، الم اجِهر ون مقُ ن ر يش ع ـ لى ر باعت ـ تَهم، ي لُاقَعن و
بنَي هم معلَاقم األُ ه4(ىلَو( و ،م يفْ هد ون عانهم بِ يالمعرو ف والقسط ب ين ْؤ المم نين، ونُب و عو ـ ف ع ى لَ
ربعهِات تَم، يلُاقَعون معلَاقم األُ هلَو فْفة تَ اِئ طَ لُّكُى، ود ي عانبِ هايالمعر وف والقـ  س ط بيـ  ن ْؤ الممين، ن
وو الخَ نُبزر لَج ع ى رباعت تَهم ياقَعلون م عهم األُ لَاقلَو فَاِئ طَ ّلكُى، و نْة مفْم تَ هد ي عانـ  ي  وفرعالمها بِ
والقسطب ينْؤ المنينم"،و فهي:  
"َأون ْؤ الممني ن وتّالمق لَين ع ى من غَ ب نْى مأَ مه ،و غَتَ اب ى دسيأَ مٍلْة ظُ ع أَ مٍثْ إِ و و ع دَأانٍو فَو سـ اد ب ين 

ْؤالممني َأن، وأَ ن يد لَيهم ع يهم جميع لَهم وكَ و ان د أَ لَ وحم لَ ده تَقْا ي ْؤل ممن ْؤ مـ  اًنَم ف ـ  ي ـ ر، و اف كَ ا لَ
نْيصكَر افرلَ عْؤى ممالحديث................."ن.  

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ ابن زنجويه

 دون إسـحاق  ابن عن كلهم )8(والسهيلي، )7(الناس سيد وابن، )6(كثير وابن ،)5(هشام ابن أوردهو
  .سند ذكر

يونُس بن بكَيرٍ عـنِ   من طريق ،تابة بين المهاجرين واألنصار وذكر قصة الك )9(وأخرجه البيهقي 
  ثَنداقَ ححنِ ِإسـنِ      يابب رمآِل ع نقَاَل َأخَذْتُ م نِ شَرِيقنِ اَألخْنَسِ بب انثْمنِ عب دمحم نب انثْمع 

                                                
  .570 رقم 468 -2/466األموال البن زنجويه  (1)
  .20/242 للمزيتهذيب الكمال. عقيل بن خالد(2)
  .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (3)
 وهو تَفاعٌل من ،ي يكونون على ما كانوا عليه من َأخذ الديات وِإعطائها َأ:يتَعاقَلُون بينهم معاقلَهم اُألولى (4)

لسان العرب . حيث تُعقَل فيها:  جمع معقُلة والمعاقل حيث تُعقَل اِإلبِل ومعاقل اِإلبل، الديات: والمعاقل،العقْل
  .4/3048البن منظور 

  .1/501بن هشام ال  النبويةسيرةال (5)
  .2/320 كثير النبوية البنالسيرة  (6)
  .1/260 الناس سيد بن العيون األثر (7)
  .2/345 للسهيليف نُالروض اُأل (8)
  .16808رقم 8/106السنن الكبرى للبيهقي  (9)
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 ضالْخَطَّابِ رقْ      يم كَان تَابذَا الْكه نْهع اللَّه    الَّذ قَةدتَابِ الصونًا بِكير       مِ اللَّـهاِل بِسمِللْع رمع كَتَب 
 بين الْمسلمين والْمْؤمنين مـن      -صلى اهللا عليه وسلم   -  يالرحمنِ الرحيمِ هذَا كتَاب من محمد النَّبِ      

هِم وجاهد معهم َأنَّهم ُأمةٌ واحدةٌ دون النَّـاسِ الْمهـاجِرِين مـن      قُريشٍ ويثْرِب ومن تَبِعهم فَلَحقَ بِ     
قُريشٍ علَى ربعتهِم يتَعاقَلُون بينَهم وهم يفْدون عانيهم بِالْمعروف والْقسط بـين الْمـْؤمنين وبنُـو               

   ي هِمتعبلَى رع فوع          نـيب طـسالْقو وفرعا بِـالْمهيانى عتَفْد كُلُّ طَاِئفَةاُألولَى و ملَهاقعم اقَلُونتَع
  يننْؤمالْم .     نب قذَا النَّسلَى هع ذَكَر يثُم   نب ثُم ارِثي الْح   نب ةَ ثُمداعي س   نب ثُم شَمي ج   نب ارِ ثُمي النَّج 

ع    نب ثُم فونِ عرِو باي  ملنَّب  نب ثُم ييت   َأن مـنْهـا محفْرم كُونتْرالَ ي يننْؤمالْم ِإنقَاَل و سِ ثُماَألو 
 وفرعبِالْم طُوهعقٍْلفييع َأو اءدف .  

: عوف عن َأبِيه عن جده َأنَّه قَـاَل          عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ        كَثير بن   )1(وأخرجه أيضاً من طريق   
  تَابِ النَّبِ  فيكَانك صلى اهللا عليه وسلم   -  ي-:  »        نم طسالْقو وفرعا بِالْمهيانى عتَفْد كُلَّ طَاِئفَة ِإن

منْها محفْركُوا متْرالَ ي َأن يننْؤملَى الْمع ِإنو يننْؤمالْم طُوهعتَّى يقٍْل في حع َأو اءدف « .  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات، غير عبد اهللا بن صالح فهو ضعيف-
  :الحكم على اإلسناد

  : العلل التاليةإسناده ضعيف، وفيه
  .ضعيف وهو عبد اهللا بن صالح -
  .إرسال الزهري -
   . وهما ضعيفانبن بكيريونس ي ودإذ فيه العطار  ال يفرح به،وسند البيهقي -
 إذ لم يصرح عثمان ممن أخذه من آل عمر بن الخطاب؟ فلعله وهم              االنقطاعإلى شبهة    إضافة   -

فيه،أو يكون الوهم من ابن بكير إذ هو معروف بالمخالفة فكان يأخذ كالم ابن إسـحاق فيوصـله       
  .بالحديث

قَـاَل   من طريق عاصم األحول      )3(ومسلم، )واللفظ له ( )2(وللحديث أصل صحيح أخرجه البخاري    
قُلْتُ ِلَأنَسِ بنِ ماِلك رضي اللَّه عنْه َأبلَغَك َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل لَا حلْفَ في الِْإسـلَامِ            

  . والَْأنْصارِ في دارِيفَقَاَل قَد حالَفَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين قُريشٍ

                                                
  .16809رقم 8/106السنن الكبرى للبيهقي  (1)
وك األدب باب ، 2294م رق" والذين عاقدت أيمانكم:" - تعالى– قول اهللا 2 صحيح البخاري ك الكفاالت باب (2)
  . 6083رقم  اإلخاء والحلف 67
 مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه رضي اهللا عنهم 50 صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب (3)

  .2529رقم 
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 الرزاق َأخْبرنَـا ابـن   عبد من طريق )1(وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد اهللا أخرجه مسلم     
ـ : يقُولُ ، َأنَّه سمع جابِر بن عبد اللَّه      ،جريجٍ َأخْبرني َأبو الزبيرِ    لَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَتَب   ـلَّمسو ه

علَى كُلِّ بطْنٍ عقُولَه ثُم كَتَب َأنَّه لَا يحلُّ ِلمسلمٍ َأن يتَوالَى مولَى رجٍل مسلمٍ بِغَيرِ ِإذْنه ثُم ُأخْبِـرتُ             
َل ذَِلكفَع نم هيفَتحي صف نلَع َأنَّه.  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ، يريد العطايـا   ،"واتَّخَذوا الدساِئع  المصانع،   اُبنَو: فقال ": ومنه حديث ظَبيان وذكر حمير     )هـ("
ساِئعوقيل الد :ساكر2(الد( .وائدوالم وقيل الجِفان")3( .  

  
  )95(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام ابن شَبة
حنا أَ ثَدحم  د بن مع  اَل قَ ،ركْاوية بن ب: ح ني أَ ثَدخ ي العب  اس بن ميةاوِع، ع ن م د بن النّ  عـ  ،اسح ع ن 
ـ  و، صلّى اهللا علَيه وسـلم  اهللاوِلسى رلَادة ع دان بن كُ  يب ظَ مدقَ: "اَل قَ ،بيع الشّ ن ع ،يهبَِأ هـ و ف ي 
مجِسه بِ دالمدة ثُ نَيم ثُ،ملّ س اَل قَم: ِإنلْ المكهللا و الجهى الخَلَين ِإادرِي،ا بِنّ آمهِشَه وـ ا َأنَد ـ ا غَن لَ يه ر
نَوحقَ ن و م من س ر ارة م  ذحج بن ير بِ ابِحن نَالك لَ  م ا مآث ر ومآك ل وبارِشَم "ر حـديثًا طـويالً     كَذَو

  : وفيهجداً
"أََوا ثَ مود فَ مرما اهللا بِ  اهالد5(قاِلم(، أََ وكَلَهبِ اه الصوق،اع انَكَو نُت ب و ه  انئ بن هلُد  ول بن هرلـة  و

ـ  وأَ ،)6(وا مشايرها طّين خَ م الذّ ه و ،اهنُكُسود تَ مبن ثَ  ـ حَأ و،ا جـداولها وتّ يـ وا غ هاراس،و ـ فَر وا ع
رِعشَيوفيه، "اه:  

                                                
  1508  تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم4 صحيح مسلم ك العتق باب (1)
 ،الدسكرة تكون للملـوك تتنـزه فيهـا   و ، منازل وبيوت للخدم والحشم     بناء على صورة القصر فيها     :الدسكرة (2)

 .1/83 للعينيعمدة القاري .  الدساكر بيوت الشراب: وقيل،والجمع الدساكرة
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (3)

 .2/552 البن شَبة  المدينة تاريخ  )4(
النهاية في غريب الحديث واألثر . وملَّستَه  دملقتُ الشيء ودملكْتُه إذا أدرتَه:قالي.  الحجارة الملْسِ:الدمالق )5(

 .312البن األثير ص
 .1/567 غريب الحديث البن الجوزي.  الَواحدةُ مشَارةٌ، أي ديارها:خَطُّوا مشَايرها )6(
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ـ ب و ،)1(ها النَّزائـع  يتجوا ف ر، نَ امرو بن ع  م ع دهى ع لَا ع هولُز نَ دزن األََ ل م اِئب قَ ن إِِ مثُ" ـ يوا ف نُ ا ه
المصانع  ،ذُخَاتّو وا فيه ا الدكَ، فَ عاِئسلَ ان هم سنَاكها وعامرهارِقَا وبها واِئسرتْلَقَى نَتْها حـ ه ذحج ا م

  :وفيه" وها َأزمانًالُاوحانًا وا عيهوكُرتَاناً وها مهنْوا علُجأَُا فَهيادو بنِم عهتْا ونَحهاحلَسبِ
ـ ة، وضيعء بر خَن م اِهللادنْ عرغَصَأ وّلقَا َأينْ الد يمع نَ نِإ" :ملّسه و يلَلى اهللا ع  ول اهللا ص  س ر اَلقَفَ  ولَ
عتْلَد نْ عاهللاِ د  نَ جذُ اح لَ ابٍب م كُ يلِ ن مسبِ مٍل ا لَ هاقح، كَ لِ الَوالَ خَ رٍاف لَق، وو ع لـ  المخْ م ـ  م وقُلُ  اردقْ
يوملَ ،ه تْاقَض لَ عيبِ ه ربِحه لَا، وم فَنْ يعه ف ا قَ يهوم فْال خَ  وض و ،نَّلكه ع مي لَ عياألَ ه ج ل، وملَ د ه ي  ف

ـ  هدي ي ف و مالَس اإلِ هكَرد أَ نا لم هله أَ ةالَهجا، و هاِلمع أَ فعض لِ ةُيلاه الج تيما س منَِّإ، و ِلماَأل  ابر خَ
ـ  عةَيلاه الجَله َأن، ِإيم ذداهع مو َأصٍِلا خَنٍمْؤ ملِّكُا ِلاه ركَ فطَى و لَ ع ه لَ وه، فَ انرم ع وَأ بوا د
  .إلى آخر الحديث"  ويصيرون إلى نهايته، هتد ملى ِإونهتَنْ يٌلج َأهملَ، و اِهللاريغَ

  :تخريج الحديث
  .لم أجده إال عند ابن شبة في تاريخ المدينة

روى يونس بن خَباب ، عن عطاء الخراسـاني ، عـن    : "وقال ابن األثير في ترجمة ظبيان هذا    
  ..)2("إن نعيم الدنيا يزول: ظبيان ، أن النبي قال له 

  ."وعطاء عنه منقطع" :)3(ابن حجر في اإلصابةقال 
  :دراسة رجال اإلسناد

م على النبي صلى    دقَ: "ابن كرادة اإليادي أو الثقفي، قال ابن عبد البر          :  ظَبيان بن كُدادة، وقيل    -
اهللا عليه و سلم في حديث طويل يرويه أهل األخبار والغريب فأقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليـه             

  .)4(" بالدهو سلم قطعة من
ظبيان مرسلة فإنه ال يعرف له سماع       ثقة إال أن روايته عن      ، عامر بن شراحيل  وهو  : الشعبي -

  .)5(منه
 بالبواطيل وكان يسرق    الثقاتحدث عن   :" هو الباهلي، قال ابن عدي    :  أحمد بن معاوية بن بكر     -

  .)6(" الحديث

  .مر الباحثة على ترجمة لهتعث وأما العباس بن معاوية، ومعد بن النحاس، وأبوه فلم -

                                                
 الذي انْحسر الشَّعر عن جانبي : واَألنْزع،يدي الناسأعوها من  أي نَتَّجوا فيها إبالً انتز:نَتَّجوا فيها النَّزاِئعِ )1(

هتهبنْ،جتَانِ ناحيتا معرِ عن الجبينح والنَّز2/403 غريب الحديث البن الجوزي. سر الشَّع. 
  .3/101 سد الغابة البن األثيرأ )2(
 .3/560اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )3(
  .3/560، واإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر 2/778اب البن عبد البر االستيع )4(
  .322 رقم 204جامع التحصيل للعالئي ص  )5(
  .1/173الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
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  :سنادالحكم على اإل
  :إسناده باطل وفيه علل

  . فإن رواية الشعبي عن ظبيان مرسلة االنقطاع-
  . فيه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي، ضعيف جدا-
  . جهالة بعض الرواة-

 الحديث لم ثم إن المتن يبدو في ألفاظه النكارة، وليس يظهر عليه أثر النبوة، يؤكد هذا أن أهل
يهتموا به وال بروايته، وهو غير مشهور حتى في كتبهم التي تروي الغث والسمين، يوضحه 

  . إلى غرابته في إشارة منه رحمه اهللا" يرويه أهل األخبار والغريب" :)1(عبد البرقول ابن 
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يريد الدفَعـة الواحـدة مـن    ،"دسعةٌ تَمَأل الفَم: "ومنه حديث علي وذكر ما يوجب الوضوء فقال  "
هي مـن دسـع البعيـر    :  عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال   وجعله الزمخشري حديثاً  . القَيء

  .)2("بِجِرته دسعاً إذا نَزعها من كَرِشه وألقاها إلى فيه
  )96(الحديث رقم 

  . هريرةأبيحديث وإنما من ،  عليه من حديث عليأعثرلم 
  :رحمه اهللا) 3( البيهقياإلمامقال 

ثنـا سـهل بـن    ، أنبأ أبو جعفر محمد بن سليمان بن منصور المذكر، أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ    
، عن سعيد بـن المـسيب  ، عن الزهري، عن ابن أبي ذئب  ، ثنا الجارود بن يزيد   ، عفان السجزي 

مـن إقْطَـارِ   : يعاد الْوضوء من سبعٍ: " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقَاَل رسوُل: عن َأبِي هريرةَ قَالَ  
 وقَهقَهة الرجـِل فـي      ،جعطنوم المض ال و ، الفم  بها ملَُأي ومن دسعةً    ، والْقَيء ، والدمِ الساِئلِ  ،الْبوِل

لَاةمِومنَ ، الصوجِ الدخُر."  
  الحديث تخريج

  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام البيهقي

                                                
(1)  2/778االستيعاب البن عبد البر.  
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .658 رقم  2/345يهقي الخالفيات  للب (3)
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  :اإلسناد رجال دراسة
  .والجارود بن يزيد ضعيفان، عدا سهل بن عفان، رجاله ثقات-

  :الحكم على اإلسناد
  : وفيه، إسناده ضعيف
  .والجارود بن يزيد ضعيفان، سهل بن عفان

ـ    ،  مجهول  سهل بن عفان   فيه، ال يصح : قال البيهقي  قـال  ،  الحـديث  عيفوالجارود بن يزيد ض
: )2(ابـن حجـر   وقال الحـافظ    ، فيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان        : )1(الزيلعي
  . وإسناده واه جداالبيهقيأخرجه 

 زكريا بن سالم ، عن عبيدة بن حـسان،           من طريق  )3(وله شاهد ضعيف أخرجه القاسم بن سالم      
عـاد الوضـوء   ي«:  أنه قالى اهللا عليه وسلموحمزة بن يسار، يرويان الحديث إلى رسول اهللا صل   

تمأل الفـم، أو    ، أو دسعة     مضطجع ، أو نوم  من إقطار بول، أو قيء ذارع، أو دم سائل        : من سبع 
منكـر  : )4(قال أبـو حـاتم    ، عبيدة بن حسان  : وإسناده ضعيف وفيه  ، "، أو حدث  قهقهة في صالة  

  .الحديث
لثقات، كتبنا من حديثه نسخة عن هـؤالء        كان ممن يروى الموضوعات عن ا     : )5(ابن حبان قال  و

شبيها بمائة حديث كلها موضوعة، فلست أدرى أهو كان المتعمد لها أو أدخلت عليه فحدث بها؟                 
وقـال  ، متـروك الحـديث   : )6(واألزدي، وأيما كان من هذين فقد بطل االحتجاج به في الحالين         

  .ومعضل، إسناده ضعيف: )7(مشهور حسن
***** *****  

  :ألثير رحمه اهللاقال ابن ا

فَدسع يده بين الجلـد     قال مر بي النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا أسلخْ شاة             ":ومنه حديث معاذ  "
  .)8(" دفَعها دفْعتين: أي،"واللحم دسعتين

                                                
  .1/44لزيلعي لنصب الراية  (1)
  .1/33البن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية  (2)
  .401 رقم 402ص الطهور للقاسم بن سالم  (3)
  .6/92 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (4)
  .2/189المجروحين البن حبان  (5)
  .2/165الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (6)
  .401 رقم 402صالطهور للقاسم بن سالم  في تعليقه على كتاب (7)
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (8)
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  )97(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( الطبرانياإلمامال قَ
حنَثَد ا مح  مد بن عمو بِراِل خَند الحاا نَ ثَ،يبِا َأنَ ثَ،)2(انيرهِن لَبيةع،ع نع بد الرمن بن زِحاد بـن  ي
ـ ،لباذ بن جع من ع،منْد الرحمن بن غُبن ع ع،يسة بن نَادبن عيد عمة بن ح بتْ ع ن ع ،معنَْأ  :اَل قَ
مبِي النّ  بِ ر ي ص  لَلى اهللا عي ه ولّس ا أَ نََأم وي لِ اَلقَفَ، اةً شَ خُلَس: "ي ا مـ  ع ات أَ اذ هـ رِ أَ و فَي  نـ د سعا ه
دستَعنيب ياللّن مِحلْالجِ وثُد اَل قَمي ا معذا ثُكَاذ همم ى ِإضلَلى الصاة."  

  الحديث تخريج
  . الطبرانيانفرد بهذه األلفاظ

  :اإلسناد رجال دراسة
- تْعبة بن حيد مالضو معاوية البصري من السادسة أبو معاذ أو أب)3(يب.  

  .في كتاب الثقات )4(بن حباناذكره 
  .صدوق له أوهام: )6(وقال ابن حجر، صالح الحديث :)5( حاتمأبووقال 

  .ضعيف ليس بالقوى ولم يشته الناس حديثه: )7( بن حنبلأحمد قالو
  .صدوق له أوهامكما قال ابن حجر  هو: قالت الباحثة

 ).65 (سبقت ترجمته في حديث رقم، فضعي:  عبد اهللا بن لهيعة-

  . على ترجمة لهأعثرلم : أبو عالثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني -
  .ضعيففهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم  وباقي رجال اإلسناد ثقات غير -

  اإلسناد على الحكم
  :وفيه،  ضعيفإسناده

  .فانوهما ضعيعبد الرحمن بن زياد بن أنعم و، عبد اهللا بن لهيعة
  . على ترجمتهأعثر عالثة لم أبو

                                                
  .2242 رقم 3/273 له مسند الشاميينو، 132 رقم 20/70لمعجم الكبير للطبراني ا  (1)
(2)  الحاللباب في .  حران وهي مدينة بالجزيرة  هذه النسبة إلى، بفتح الحاء وتشديد الراء وفي آخرها نون:انير

 .1/353البن األثير تهذيب األنساب 
(3) الضهذه النسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر عم - بفتح الضاد وتشديد الباء الموحدة :يب 

 .2/261البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . تميم بن مر بن أد
  .7/272الثقات البن حبان  (4)
  .6/370   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (5)
  .657تقريب التهذيب البن حجر  ص  (6)
  .6/370   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (7)
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  .رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف: )1(قال الهيثمي
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)2(" هي العنُق: وقيل، مجتَمع الكتفين: الدسيعةُ ها هنا،"ضخْم الدسيعة ":سومنه حديث قُ"
  )98(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(اشقَ سعيد النّأبو اماإلمقال 
ـ و الطّ بني أَ ثَدس ، ح  ارِحمد بن فَ  فر بن أَ  عد اهللا بن ج   بحمد ع و م برنا أَ بخَْأ ب أَ يـ ح م   د بـن رحو ،
حثَدن ي حم  َؤاد بن الملم َأ، واالَ، قَ و األحوص ب :حثَد نا م  حمد بن حس ان السميتح ،ثَدنا ممـد بـن   ح

الحخْاج اللّ ج مي، عن م ج  الد بن سيدع ن الشّ ، عيبِع ع ،  ن ابن علَ: اَل، قَ اسبا قَ مد م عد القَ بي ى لَس ع
رس  لّول اهللا ص  لَى اهللا عي ه ولَ اَللم قَ س ه م رَأ«: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     سيكُفم م ني ف قـس  رِع

بن ساعة اِإلديا نَلّكُ: واالُقَفَ» ؟)4(ياديفْرِعه يا روفيه، "ول اهللاس:  
 مخْضة،  ام اله يمظة، ع اميل القَ وِس، طَ يد القَ ب ع ن م خٌيسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شَ      ى ر لَام إِ قَفَ"
الديعةس هرِ، ج ي الصاَل قَ ،تو :فبِاك أَ د مي يا رسول اهللا   ُأي و قَا  أنَ، ود َأ رتُي م ـ    ن قس بن س اعة د

  ."ةياد عةرجشَ، و)6(ةامهد مةضورو، )5(ةارر خَنٍيعا بِنَا َأوإذَ" :وفيه، "عجباً
  الحديث تخريج

 مـن طريـق   ، )11(والبيهقي ،)10(وابن عدي ، )9(والطبراني، )8(والبزار، (7) عاصم أبيأخرجه ابن   
  . به بنحوهمحمد بن الحجاج اللخميعن ي تمحمد بن حسان السم

                                                
  .1/572 للهيثميمجمع الزوائد  (1)
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .28 رقم 46-43 النقاش ص فنون العجائب ألبي سعيد (3)
 هذه النسبة إلى إياد - بكسر األلف وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة :اإليادي (4)

  .1/96 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. بن نزار بن معد بن عدنان
 .2/1128 سان العرب البن منظورل.  عين الماء الجارِيةُ سميت خَرارةً ِلخَرِيرِ مائها وهو صوته:لخَرارةا )5(
النهاية في غريب الحديث .  شديدة الخُضرة المتنَاهية فيها، كأنَّها سوداء ِلشدة خُضرتها:روضة مدهامة أي )6(

 .318واألثر البن األثير ص
  .1631 رقم 3/134 البن أبي عاصم اآلحاد والمثاني  (7)
  .5347 رقم 2/217 مسند البزار (8)
  .12561 رقم 12/88 لمعجم الكبير للطبراني ا (9)

  .6/144  الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (10)
  .418 رقم 2/104 دالئل النبوة للبيهقي (11)
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عيسى بن محمد   من طريق   ، )3 (وابن سيد الناس  ، (2)ومن طريقه ابن عساكر   ، )1(أخرجه البيهقي و
علي بن سليمان، عن سليمان بن علي، عن علي بن عبد اهللا بن عبـاس،              عن   ،بن سعيد القرشي  ا

  .عن عبد اهللا بن عباس
 سم بن عبد اهللا بن     القا عن ،)5(ييممخْاِإلأحمد بن سعيد بن فرضخ       من طريق    )4(وأخرجه البيهقي 

 سفيان بن عيينة، عن أبـي حمـزة         عن ، عبيد اهللا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي       عن ،مهدي
  .الثمالي، عن سعيد بن جبير ، عن عبد اهللا بن عباس

  :اإلسناد رجال دراسة
تي بمثناة أبو جعفر البغدادي من العاشرة مات سنة ثمان          مبي الس بن خالد الض   محمد بن حسان   -

  .رين وعش
  .في كتاب الثقات )7(بن حباناذكره و،  ليس به بأس:)6(قال يحيى بن معين

  .صدوق لين الحديث :)8(ل ابن حجروقا
   .ثقة: )11(وفي رواية، ليس بالقوى: )10(والدارقطني، )9( حاتمأبووقال 

  .هو كما قال ابن حجر صدوق لين الحديث: قالت الباحثة
 ولم يذكرا فيه جرحـاً    ، )13( الشيخ أبوو، )12(يب البغدادي ذكره الخط : أبو الطيب أحمد بن روح     -

  .وال تعديالً
  محمد و ، )80 (ضعيف سبقت ترجمته في حديث رقم: مجالد بن سعيدعدا ، وباقي رجاله ثقات

  
                                                

  .420رقم  2/113 للبيهقيدالئل النبوة  (1)
  .3/428  البن عساكرتاريخ دمشق )(2

  .1/96 الناس سيد بن العيون األثر (3)
   .419 رقم 2/102 بيهقيدالئل النبوة لل (4)
 - بكسر األلف وسكون الخاء المعجمة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين :ييممخْاِإل (5)

  .1/35 البن األثير  اللباب في تهذيب األنساب-م. هذه النسبة إلى إخميم وهي بلدة من ديار مصر في الصعيد
  .1/88 -ن محرز رواية اب–تاريخ ابن معين  (6)
  .5/364الثقات البن حبان  (7)
  .835تقريب التهذيب البن حجر  ص  (8)
  .7/238   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (9)

  .3/50الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  (10)
  .2/275تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (11)
   .4/159تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (12)
  .4/86 بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني طبقات المحدثين (13)



213 
 

  .)1( كذاب خبيث منكر الحديثبن الحجاج اللخميا
  سناداإل على الحكم
  :  وفيه،موضوع إسناده

  .مجالد بن سعيد ضعيف
وهذا الحديث لم يحدث به     : )2(ابن عدي قال  ،  كذاب خبيث منكر الحديث    الحجاج اللخمي محمد بن   

  .عن مجالد بهذا اإلسناد غير محمد بن الحجاج هذا
 وفيه محمد بـن الحجـاج       ،رواه الطبراني والبزار  :  فقال )3(الهيثمي: وضعف إسناده من العلماء   

  .اللخمي وهو كذاب
  ).(قد سبق الكالم عليه في حديث رقم و،  ضعيف جداً البيهقي األولسنادإو
  . كذابفرضخ بن سعيد بن أحمد وفيه ، ضعيف جداً البيهقي الثانيسنادإو

حدثنا داود القنطري، حدثنا عبـد      ، )4(أخرجه الخرائطي ، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت      
ن يزيـد، عـن   اهللا بن صالح، حدثني أبو عبد اهللا المشرقي، عن أبي الحارث الوراق، عن ثور ب            

 :)5(وقال ابن كثيـر   ،  ضعيف  عبد اهللا بن صالح    و،  بنحوه مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت     
  .وهذا إسناد غريب من هذا الوجه

 معتمر بـن  عن سعيد بن هبيرة    من طريق   )6(وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه البيهقي        
  . كذابةسعيد بن هبيروفيه ، سليمان ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك

 ).8(وانظر كالم العلماء على الحديث في حديث رقم
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دسكر "

بِناء على هيئـة    :  الدسكرة ،"في دسكَرة له  إنه أذن لعظَماء الرومِ      ":في حديث أبي سفيان وهرقْلَ    
  . )7("ت بعربية محضةالقَصرِ، فيه منازُل وبيوتٌ للخَدم والحشَم، وليس

                                                
  .7/234 البن أبي حاتم الجرح والتعديل (1)
  .6/144الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (2)
  9/697 للهيثميمجمع الزوائد  (3)
  .2/289البداية والنهاية  نقالً عن ابن كثير في هواتف الجان في كتاب  (4)
  .2/289البداية والنهاية البن كثير  (5)
   .418رقم 2/101 دالئل النبوة للبيهقي (6)
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (7)
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  )99(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( البخارياإلمامقال 

َأخْبرني عبيد اللَّـه    : قَاَل، )3(عن الزهرِي ، )2( شُعيب : قَاَل َأخْبرنَا  ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ الْحكَم بن نَافعٍ     
 َأخْبره َأن َأبا سفْيان بن حربٍ َأخْبره َأن         ، َأن عبد اللَّه بن عباسٍ     ،نِ مسعود بن عبد اللَّه بنِ عتْبةَ ب     ا

هرقَْل َأرسَل ِإلَيه في ركْبٍ من قُريشٍ وكَانُوا تجارا بِالشَّْأمِ في الْمدة الَّتي كَان رسوُل اللَّه صـلَّى                  
 ع اللَّه                  لَـهوحو هـسلجـي مف ماهعفَد اءيبِِإيل مهو هشٍ فََأتَويقُر كُفَّارو انفْيا سا َأبيهف ادم لَّمسو هلَي

  :وفيه، "عظَماء الرومِ
"ثَ بِهعي بالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهستَابِ را بِكعد ِإلَى ثُم هفَعى فَدرصيمِ بظةُ ِإلَى عيحد 

هرقَْل فَقَرَأه فَِإذَا فيه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ من محمد عبد اللَّه ورسوِله ِإلَى هرقَْل عظيمِ الرومِ 
دعا بى َأمدالْه عاتَّب نلَى مع لَاملَامِفَِإنِّي : سالِْإس ةايعبِد وكعنِ َأدتَيرم كرَأج اللَّه كْؤتي لَمتَس ملَأس 

 ينيالَْأرِيس ِإثْم كلَيع تَ فَِإنلَّيتَو فَِإنِإلَّا "و دبَألَّا نَع نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما ِإلَى كَلالَوتَابِ تَعَل الكا َأهي
َهللا ولَا نُشْرِك بِه شَيًئا ولَا يتَّخذَ بعضنَا بعضا َأربابا من دونِ اِهللا فَِإن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بَِأنَّا ا

ونملسوفيه، ")4(م :  
"      سلْمِ وي الْعف هيرنَظ كَانةَ ويومبِر بٍ لَهاحقُْل ِإلَى صره كَتَب ثُم    ـرِمي فَلَـم صمقُْل ِإلَى حره ار

                  ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص وجِ النَّبِيلَى خُرقَْل عره ْأيقُ رافوي بِهاحص نم تَابك تَّى َأتَاهح صمح
          لَه ةكَرسي دومِ فالر اءظَمقُْل ِلعره نفََأذ نَبِي َأنَّهوصما         بِحفَقَاَل ي اطَّلَع ا فَغُلِّقَتْ ثُمابِهوبَِأب رَأم ثُم 

معشَر الرومِ هْل لَكُم في الْفَلَاحِ والرشْد وَأن يثْبتَ ملْكُكُم فَتُبايعوا هذَا النَّبِي فَحاصوا حيصةَ حمـرِ        
د غُلِّقَتْ فَلَما رَأى هرقُْل نَفْرتَهم وَأيس من الِْإيمانِ قَاَل ردوهـم             ِإلَى الَْأبوابِ فَوجدوها قَ    )5(الْوحشِ

          نْـهـوا عضرو وا لَهدجتُ فَسَأير فَقَد كُمينلَى دع تَكُمدا شبِه فًا َأخْتَبِري آنقَالَتقَاَل ِإنِّي قُلْتُ مو لَيع
  ".ْأنِ هرقَْلفَكَان ذَِلك آخر شَ

  
  
  

                                                
  .7 رقم 6 صحيح البخاري ك بدء الوحي باب (1)
  .12/516للمزي  الكمال تهذيب.  شعيب بن أبي حمزة دينار(2)
  .20/15  للمزيلكمالتهذيب ا. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري (3)
  .64 آية آل عمرانسورة   (4)
 شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقل وأشار إليهم          ، أي كحيصة حمر الوحش    :فحاصوا حيصة حمر الوحش    (5)

 ويضرب المثـل    .من اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنفرة حمر الوحش ألنها أشد نفرة من سائر الحيوانات               
 .1/95 للعيني لقاريعمدة ا. بشدة نفرتها
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  :تخريج الحديث
  . معمر بن راشد، عن الزهري به بنحوه من طريق)2(، ومسلم )1(أخرجه البخاري

 من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري به             )4( ومسلم )3(وأخرجه البخاري   
  .بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  

  :ير رحمه اهللاقال ابن األث

 دسم "

  . )5( سوداء: أي،"عمامةٌ دسماءأنه خَطَب الناس ذات يوم وعليه  ": فيه)هـ(

  
  )100(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 6( الترمذياإلمامقال 
ـ : حدثَنَا محمود بن غَيالَن ، ويوسفُ بن عيسى ، قَاالَ           وراق ، عـن  حدثَنَا وكيع ، عن مساوِرٍ الْ

                     ـهلَيعو النَّـاس خَطَـب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي َأن ، َأبِيه نع ، ثيرنِ حو برمنِ عفَرِ بعج
  ."دسماءعمامةٌ 
  الحديث تخريج

  . من طريق الترمذي به بمثله)7(أخرجه البغوي
                                                

رقم " م َألَّا نَعبد ِإلَّا اَهللاقُْل يا َأهَل الكتَابِ تَعالَوا ِإلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُ "4صحيح البخاري ك التفسير باب  )1(
4553. 

عوه إلى اإلسالم رقم كتَاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يد 26صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )2(
1773.  

 دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم الناس إلى اإلسالم والنبوة رقم 102صحيح البخاري ك الجهاد والسير باب  )3(
2940. 

كتَاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم رقم  26صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )4(
1773. 

  .305صيب الحديث واألثر البن األثير في غرالنهاية  (5)
  .116رقم 106 للترمذي صالشمائل المحمدية (6)
  .4/249شرح السنة للبغوي  (7)



216 
 

 من طريق   )6(وابن ماجه ، )5(والنسائي، )4(والترمذي، )3( داود وأبو، )2(ومسلم، )1(وأخرجه البخاري 
  . سوداء بدالً من دسماء:وقالوا، مساور الوراق عن جعفر بن عمرو به بمثله

  
  :اإلسناد رجال دراسة

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشـي المخزومـي                   -
  .)7(نصحابي صغير مات سنة خمس وثماني

   .جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي من الثالثة -
  .في كتاب الثقات )9( وذكره ابن حبان،)8(وثقه الذهبي

  .مقبول: )10(قال ابن حجرو
  .هو ثقة: قالت الباحثة

- اقراوِرٍ الْوسالكوفي الشاعر اسم أبيه سوار بن عبد الحميد قاله أسلم الواسطي من السابعة م  
  .وثق: )13(قال الذهبيو، تفي كتاب الثقا )12(بن حباناوذكره ، )11(وثقه يحيى بن معين

  .صدوق :)15(وقال ابن حجر، ما أرى بحديثه بأساً: )14(قال أحمد بن حنبلو
  .هو ثقة: قالت الباحثة

                                                
  .7/418التاريخ الكبير للبخاري  (1)
  .1358 جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 84صحيح مسلم ك الحج باب  (2)
  .4077 في العمائم رقم 24سنن أبي داود ك اللباس باب  (3)
  .115 رقم 106  للترمذي صالشمائل المحمدية (4)
  .5346 إرخاء طرف العمامة بين الكتفين رقم 110سنن النسائي ك الزينة باب  (5)
وك الجهاد ، 1103 ما جاء في الخطبة يوم الجمعة رقم 85 والسنة فيها باب ة سنن ابن ماجه ك إقامة الصال(6)

 إرخاء 15وباب ، 3584 العمامة السوداء رقم 14 اللباس باب وك، 2821 لبس العمائم في الحرب رقم 22باب 
  .3587العمامة بين الكتفين رقم 

  .4/619  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة (7)
  .1/295 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (8)
  .4/106الثقات البن حبان  (9)

  .200تقريب التهذيب البن حجر  ص  (10)
  .8/351   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (11)
  .7/502الثقات البن حبان  (12)
  .2/255 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (13)
  .8/351   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (14)
  .933تقريب التهذيب البن حجر  ص  (15)
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  .وباقي رجاله ثقات
  

  الحكم على اإلسناد
  . صحيحإسناده

  .)1 (األلباني: وصحح إسناده من المعاصرين
***** *****  

  
  :بن األثير رحمه اهللاقال ا

  . )2("بعصابة دسمةخَرج وقد عصب رأسه  ":ومنه الحديث اآلخر"
  )101(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا) 3( البخارياإلمامقال 
   انَأب نيُل باعمثَنَا ِإسدثَنَا  ،حديلِ  : قَاَل حالْغَس نثَنَا ،   ابدةُ :قَاَل حكْرِمنِ ، )4( عاب نع    ـيضاسٍ ربع 

 وكَان آخر مجلسٍ جلَسه متَعطِّفًا ملْحفَةً       ، صعد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمنْبر       : قَالَ ،اللَّه عنْهما 
 هيبنْكلَى مع،     ةمسد ةابصبِع هْأسر بصع لَ    قَدَأثْنَى عو اللَّه دمفَح هقَالَ  ،ي ثُم : "    ِإلَـي ـا النَّـاسهَأي
 هوا ِإلَيقَالَ  ،فَثَاب ثُم :  دعا بَأم :        النَّاس كْثُريو لُّونقارِ يالَْأنْص نم يذَا الْحه فَِإن ،      ـنًئا مشَي ِليو نفَم 

 فَلْيقْبْل من محسنهِم    ،اع َأن يضر فيه َأحدا َأو ينْفَع فيه َأحدا        ُأمة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاستَطَ      
هِميسم نع زاوتَجيو."  

  
  الحديث تخريج

  .عن ابن الغسيل به بنحوه) الفضل بن دكين(  نعيمأبي عن )5(أخرجه البخاري
  

  :اإلسناد رجال دراسة
 الرحمن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة األنـصاري أبـو سـليمان               عبد وهو  : ابن الْغَسيلِ  -

  .بن مائة وست سنيناالمدني من السادسة مات سنة اثنتين وسبعين وهو 
                                                

  .1410 رقم 1/316لمصابيح مشكاة اوفي تعليقه على ، 93رقم 67 صمختصر الشمائل  (1)
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (2)
  .927 أما بعد رقم -بعد الثناء- من قال في الخطبة 29 صحيح البخاري ك الجمعة باب (3)
  .20/265للمزي  تهذيب الكمال .عكرمة مولى ابن عباس (4)
  .3628في اإلسالم رقم  عالمات النبوة 25 صحيح البخاري ك المناقب باب (5)
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موضـع  فـي   و، )4(والنـسائي ، )3( زرعـة  أبوو، صويلح: )2(وفي رواية ، )1(وثقه يحيى بن معين   
  .)7(قطنيوالدار، ليس بالقوي :)6(ليس به بأس و في موضع آخر :)5(آخر

  . فيه لين:وزاد ابن حجر، صدوق: )9(ابن حجرو، )8(وقال الذهبي
  .وهو ممن يعتبر حديثه ويكتب )10(بن عديا وقال

وكان ممن يخطئ ويهم كثيرا على صدق فيه،        : )12(و وزاد ، في كتاب الثقات   )11(وذكره ابن حبان  
  . وافق الثقات من اآلثار واالحتجاج بمااألخبار أميل إليه فيه ترك ما خالف الثقات من والذي

 تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه وقـد احـتج بـه                  :)13( ابن حجر  لاق
  .الجماعة سوى النسائي

  . هو صدوق: قالت الباحثة
  . وباقي رجاله ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  

 األسـود   : أي ،"الدسـم األحمـش    هـذا    ا اقْتُلـو  :قالت يوم الفتح ألبي سفيان     ":ومنه حديث هنْد  "
  .)14("الدنيء

  
                                                

  .5/239   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (1)
  .2/742  للعقيليالضعفاء الكبير (2)
  .5/239   البن أبي حاتمالجرح والتعديل (3)
  .17/156  للمزيتهذيب الكمال (4)
  .17/156  للمزيتهذيب الكمال (5)
  .4/283الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (6)
  .17/156  للمزيالتهذيب الكم (7)
  .1/630 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (8)
  .581تقريب التهذيب البن حجر  ص  (9)

  .4/283الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (10)
  .5/85الثقات البن حبان  (11)
  .2/57المجروحين البن حبان  (12)
  .1/417 فتح الباري البن حجر (13)
  .305ص في غريب الحديث واألثر البن األثير النهاية  (14)
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  )102(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا) 1( محمد بن إسحاقاإلمامقال 

                  ، ودعـسـنِ مةَ بتْبنِ عب اللّه دبنِ عب اللّه ديبع نع ، رِيهابٍ الزهنِ شمِ بلسم نب دمحي مثَندحو
 بع ناسٍ   عبنِ عب اللّه د          فَرِهِلس لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسى رضم لَـى    ،، قَاَل ثُمتَخْلَفَ عاسو 

                انضمر نم نيضشْرٍ مِلع جخَرو فَارِيالْغ نِ خَلَفةَ بتْبنِ عنِ بيصح نب مٍ كُلْثُومها رَأب ينَةد2(الْم( 
  :وفيه"  وصام النّاس معه،صلّى اللّه علَيه وسلّمصام رسوُل اللّه فَ
 قُبح من طَليعـة     اُقْتُلُوا الْحميتَ الدسم الَْأحمس   ، فََأخَذَتْ بِشَارِبِه فَقَالَتْ      إلَيه هنْد بِنْتُ عتْبةَ    فَقَامتْ"

 سفْيان  رنّكُم هذه من َأنْفُسكُم فَِإنّه قَد جاءكُم ما لَا قبَل لَكُم بِه فَمن دخََل دار َأبِي               قَومٍ قَاَل ويلَكُم لَا تَغُ    
قَاتَلَك اللّه وما تُغْني عنّا دارك ، قَاَل ومن َأغْلَقَ علَيه بابه فَهو آمن ومـن دخَـَل                  : فَهو آمن قَالُوا  

   ."مسجِد فَهو آمن فَتَفَرقَ النّاس إلَى دورِهم وِإلَى الْمسجِدالْ
  

  الحديث تخريج
 )8(والبيهقي، )7(والحاكم، )6(والطحاوي، )5(والطبراني، )4(والطبري، )3(أخرجه إسحاق بن راهويه   

  .من طريق ابن إسحاق به بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
   رجاله كلهم ثقات-
  

  : على اإلسنادالحكم
  .إسناده صحيح

                                                
  .2/399بن هشام ال  النبويةسيرةال (1)
فذهب أبو سفيان ، وهذا كان زمن فتح مكة حيث نقضت قريش عهدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (2)

وأنه ، ع المسلمينفخرج أبو سفيان ورأى جمو، فتوجه النبي صلى اهللا عليه وسلم لفتح مكة، فلم يوفق، يجدد العقد
  .وطالباً منهم أن يستسلموا، وجاء محذراً قومه، ال قبل له بقتالهم فأسلم

  .4603رقم 242 -5/240إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  (3)
  .2/156   للطبريوالملوك األمم تاريخ (4)
  .7264 رقم 12- 8/9لمعجم الكبير للطبراني ا (5)
   .5450  رقم3/319للطحاوي شرح معاني اآلثار  (6)
  .4330 رقم 3/43للحاكم المستدرك على الصحيحين  (7)
  .5676 رقم 13/297 لهمعرفة السنن واآلثار و، 1776 رقم 5/32 دالئل النبوة للبيهقي (8)
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  .)3(وابن حجر، )2(والهيثمي، )1( الحاكم:وصحح إسناده من العلماء
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. ما تُسد به األذُن فال تَعي ذكْراً وال موعظـةً         :  الدسام ،"لَعوقاً ودساماً إن للشيطان    ":وفيه) هـ("
ته فقد دددتَهوكل شيء سنْفذاً دخلَت فيه:يعني. سمالشيطان مهما وجدت م ساوسو 4(" أن(.   

  )103(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

***** *****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .4330 رقم 3/43للحاكم المستدرك على الصحيحين  (1)
   .6/242 للهيثميمجمع الزوائد  (2)
  .12/261بن حجر الالمطالب العالية  (3)
  .305صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  (4)
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  الفصل الثاني
" الدال مع العني"األحاديث الواردة من بداية باب 

  "الدال مع الكاف"حىت نهاية باب 
  
  

  : خمسة مباحثوفيه
  .الدال مع العين: المبحث األول
  .الدال مع الغين: المبحث الثاني
  .الدال مع الفاء: المبحث الثالث
  .الدال مع القاف: المبحث الرابع

  .الدال مع الكاف: المبحث الخامس
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  المبحث األول
  الـدال مع العيـن

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعب"
  . )1("فهالَّ بِكراً تُداعبها وتُداعبك: نه قال لجابرأ"ومنه الحديث ) هـ(

  
  )104(الحديث رقم 

قوله لجابر بن عبد اهللا : )2()القاسم بن سالم( عبيد أبووقال لم أعثر على تخريج له بهذا اللفظ، 
عضهم  وب،وتداعبك )3(تداعبها فهال بكراً: ، قالبل ثيباً:  قال، تزوجت أم ثيباًأبكراً: حين قال له

  .تالعبها وتالعبك: يقول
  ".فَهلَّا بِكْرا تُلَاعبها وتُلَاعبك": وإنما وجدت

  :رحمه اهللا )4( البخارياإلمامقال 
يماهرِإب نب قُوبعي يثَندح،مشَيثَنَا هدح ،ارينَا سر5( َأخْب(، بِيالشَّع نع)اللَّ ،)6 دبنِ عابِرِ بج نع ه

 تَعجلْتُ علَى ، فَلَما قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبا من الْمدينَة، كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة:قَاَل
يرٍ ِلي قَطُوفعي،بخَلْف نم باكي رقَنفَلَح ،هعكَانَتْ م ةنَزيرِي بِععب نِ  فَ، فَنَخَسسيرِي كََأحعب ارس

 يا رسوَل اللَّه ِإنِّي : فَقُلْتُ، فَالْتَفَتُّ فَِإذَا َأنَا بِرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ما َأنْتَ راء من الِْإبِِل
 فَهلَّا : قَاَل، بْل ثَيبا: قُلْتُ: قَاَل؟ َأم ثَيبا َأبِكْرا: قَاَل، نَعم: قُلْتُ؟ َأتَزوجتَ: قَاَل،حديثُ عهد بِعرسٍ

كبتُلَاعا وهبا تُلَاعخَُل:قَاَل ،بِكْرنَا ِلنَدبنَا ذَهما قَدلًا : فَقَاَل، فَلَمخُلُوا لَيتَّى تَدهِلُوا حَأم -شَاءع َأي- 
  ".غيبةُ وتَستَحد الْم،ِلكَي تَمتَشطَ الشَّعثَةُ

  الحديث تخريج
  ،)8(ددس وم،) النعمانأبي( عن محمد بن الفضل)7(أخرجه البخاري

                                                
  .المزاح: الدعابةُ و، 305ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
 .3/334 غريب الحديث البن سالم )2(
 .305ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . المزاح:الدعابة )3(
 .5247 تستحد المغيبة وتمتشط رقم 122ري ك النكاح باب صحيح البخا )4(
 .12/314للمزي تهذيب الكمال . سيار بن أبي سيار وردان )5(
 .14/29للمزي تهذيب الكمال . عامر بن شراحيل )6(
 .5079 الثيبات رقم 10صحيح البخاري ك النكاح باب  )7(
 .5245 طلب الولد رقم 121 صحيح البخاري ك النكاح باب )8(
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 عن )ويحيى بن يحيى، ددسمو، محمد بن الفضل(ثالثتهم ،  عن يحيى بن يحيى)1(مسلمأخرجه و
  .هشيم بن بشير به بنحوه

 ووهب بن ،)4(ار ومحارب بن دث، من طريق عمرو بن دينار،)3( ومسلم،)2(وأخرجه البخاري
  ،)6( رباحأبيعطاء بن ، و)5(كيسان

  . كلهم عن جابر بن عبد اهللا به بنحوه،)7(وأخرجه مسلم من طريق المنذر بن مالك
  :اإلسناد رجال دراسة

وسبقت ترجمته في  ،اإلخبار فُأمن تدليسه لكنه مدلّس، وقد صرح ب هشَيم بن بشير، ثقة ثبت-
 ).88 (حديث رقم

  .اإلسناد ثقات وباقي رجال - 
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعثر"

والمراد النَّهي عـن    .  يصرعه ويهلكُه  : أي ؛"إنه لَيدرِك الفارس فيدعثره    ":في حديث الغَيل  ) هـ(
بـالفتح،  – الغيلة، وهو أن يجامع الرجل امرأتَه وهي مرضع وربما حملت، واسم ذلك اللَّبن الغَيلُ         

فإذا حملت فسد لَبنها، يريد أن من سوء أثَره في بدن الطِّفل وإفْساد مزاجه وإرخَاء قُواه أن ذلـك                
ال يزاُل ماثالً فيه إلى أن يشتَد ويبلغ مبلَغ الرجاِل، فإذا أراد منَازلة قرنٍ في الحرب وهـن عنـه          

   .)8("رِه الغَيُلوسبب وهنه وانكسا. وانْكَسر

  

                                                
 .1466استحباب نكاح البكر رقم 16صحيح مسلم ك الرضاع باب  )1(
 53وك الدعوات باب ، 5367 عون المرأة زوجها في ولده رقم 12صحيح البخاري ك النفقات باب  )2(
 .1466 استحباب نكاح البكر رقم 16صحيح مسلم ك الرضاع باب  )3(
 . استحباب نكاح16وصحيح مسلم ك الرضاع باب ، 5079 الثيبات رقم 10صحيح البخاري ك النكاح باب  )4(
 16وصحيح مسلم ك الرضاع باب ، 2097 شراء الدواء والحمير رقم 34صحيح البخاري ك البيوع باب  )5(

 .1466استحباب نكاح البكر رقم 
ا يتعارفه فأعطى على م،  إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطى8صحيح البخاري ك الوكالة باب  )6(

 .1466 استحباب نكاح ذات الدين رقم 15وصحيح مسلم ك الرضاع باب ، 2309الناس رقم 
 .1466 استحباب نكاح البكر رقم 16صحيح مسلم ك الرضاع باب  )7(
 .305ص  النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )8(
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  )105(لحديث رقم ا
  :رحمه اهللا )1( داودأبو اإلمامقال 

 عن َأسماء بِنْت يزِيد بنِ ،)2( عن َأبِيه، حدثَنَا محمد بن مهاجِرٍ،حدثَنَا الربِيع بن نَافعٍ َأبو تَوبةَ
فَِإن الَ تَقْتُلُوا َأوالَدكُم سرا «:  يقُوُل-صلى اهللا عليه وسلم- سمعتُ رسوَل اللَّه : قَالَتْ،السكَنِ

هسفَر نع هرثعدفَي الْفَارِس رِكدَل يالْغَي«.  
  الحديث تخريج

  . بمثله داود بهأبي من طريق )3(أخرجه البيهقي
 وعبد الرحمن بن عمرو ،)6( ويعقوب بن سفيان الفسوي،)5(أحمد و،)4(وأخرجه إسحاق بن راهويه

 ، )9( عاصمأبي وأحمد بن ،-)8(ومن طريقه تمام بن محمد - )7( زرعة الدمشقيأبي
 أبيمحمد بن مهاجر عن مهاجر بن  من طريق )12( والطبراني،)11( وابن حبان،)10(والطحاوي

  . بنحوهمسلم به
  ،من طريق معاوية بن صالح)14( أحمد و،)13(وأخرجه ابن سعد

، معاوية بن صالح ( كالهما، من طريق عمرو بن مهاجر)16( والطحاوي،)15(ابن ماجهأخرجه و
  . بنحوه مسلم عن أسماء بنت يزيد بهأبي عن مهاجر بن )وعمرو بن مهاجر

  

                                                
 .3881 في الغيل رقم 16سنن أبي داود ك الطب باب  )1(
 .22/253للمزي تهذيب الكمال . ر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيدمهاج )2(
 .3/181له السنن الصغير و، 7/464السنن الكبرى للبيهقي  )3(
 .5/177 همسند إسحاق بن راهوي )4(
 .27590 رقم 45/570و، 27562 رقم 45/543مسند أحمد  )5(
 .2/447 والتاريخ للفسوي المعرفة )6(
 .1/11ألبي زرعة الدمشقي الفوائد المعللة  )7(
 .1/237 الفوائد لتمام الرازي )8(
 .3352 رقم 5/505و، 3351 رقم 5/504  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )9(
 .4426 رقم 3/46للطحاوي شرح معاني اآلثار  )10(
 .5984 رقم 13/322 صحيح ابن حبان )11(
 .1425 رقم 2/324 له يينمسند الشامو، 462 رقم 24/183لمعجم الكبير للطبراني ا )12(
 .7/462الطبقات الكبير البن سعد  )13(
 .27585 رقم 45/566مسند أحمد  )14(
 .2012 الغيل رقم 61سنن ابن ماجه ك النكاح باب  )15(
 .4426 رقم 3/46 للطحاويشرح معاني اآلثار  )16(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  .)2( وقال الذهبي وثق،)1( ذكره ابن حبان في الثقات، مهاجر بن عمرو-

 . فقد روى عنه جمع،صدوق حسن الحديث: )4(ر وقال شعيب وبشا،)3(شامي مقبول: وقال ابن حجر

  .مقبول، وال يحتمل تفرده هو :قالت الباحثة
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على اإلسناد
  .إسناده ضعيف، والعلة فيه مهاجر بن عمرو، فهو مقبول ولم يتَابع

 في تعليقه إسنادهن  ولكنه حس،)6(طاألرناؤو، وشعيب )5( األلباني: المعاصرينوممن ضعفه من 
  .)7(على صحيح ابن حبان

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دعج"
الـسواد فـي العـين    :  الدعج والدعجةُ  ،"في عينَيه دعج   ":في صفته صلى اللّه عليه وسلم     ) هـ(

ـ : الدعج: وقيل.  يريد أن سواد عينَيه كان شديد السواد     ،وغيرها ة     شـدـين فـي شـواد العةُ سد
  . )8("بياضها

  )106(لحديث رقم ا
  : رحمه اهللا)9( الطبرانياإلمامقال 

حثَدنا علي بن سازي، ثَعيد الركْنا مرم بن مز الخُرِحزاعي، حبِثني َأدي، عن حام، شَزام بن ه
عَأن بيه، عنج ده حيش بن خالدب: "أنر اهللا صلوَلس ى اهللا عليه وسلم حخَين رجم نكة م، 

                                                
 .5/428الثقات البن حبان  )1(
 .2/299 ة للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الست )2(
 .548تقريب التهذيب البن حجر  )3(
 .3/422تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤوط  )4(
 152صغاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام و، 8/381صحيح وضعيف سنن أبي داود )5(

 .242رقم
ألن مهاجر بن ، إسناده ضعيف: ؤوطارنشعيب األقال ، 27590 رقم 45/570مسند أحمد في تعليقه على  )6(

 .ومثله ال يحتمل تفرده، وذكره ابن حبان في ثقاته فقد انفرد به، أبي مسلم األنصاري إن روى عنه جمع
 .5984 رقم 13/323 صحيح ابن حبان)7(
 .305ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )8(
 .74 -1/72 ص هاألحاديث الطوال لو، 3605  رقم50 -4/48لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
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لَ ِإرج منها مهاجراًخَوى المدينة،ه وَأ وبو بولى َأكر ومكْبي بامر بن فُر عهيرة ويثي يلهما اللِّلد
عه بِد اللّبُأن ريظق،م روا عُألى خيمتي مم ع1(زاعيةد الخُب(،تْانَكَ وب رةز)2(لدة تَ جبي بِتَحاء نَف
  :وفيه ،"بةالقُ
، حسن الخلق، لم )3(جهج الولَبة، َأضاءاهر الو طََجالً رتُيَأر" :التعبد قَم مي يا ُأه ِليفص: اَلقَ"

، وفي )5(فٌطَه وارِفَشْ، وفي َأفي عينَيه دعج، وسيم قسيم، )4(لةع به صرزِلة، ولم تُجتعبه ثُ
صوته ص6(لح(و ،نُفي ععطَقه س)7(."  
  

  الحديث تخريج
، )13(البر وابن عبد ،)12(الاللكائيو، )11( البيهقيو ،)10(الحاكمو، )9( نعيموأبو،  )8(أخرجه الطبراني

  .ام عن هشام به بنحوهزجميعهم عن مكرم بن حزام عن ح، )15(وابن عساكر، )14(البغويو
  
  
  

                                                
 واسمها عاتكة بنت ،أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي صلى اهللا عليه و سلم لما هاجر مشهورة بكنيتها )1(

 .8/305 صابة في تمييز الصحابة البن حجراإل. خالد
)2( برإذا كانت كَ:ةز ة ال تَلَهتَحجب احمن ،لك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم وهي مع ذ،وابجاب الشّت 

72صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . وز وهو الظهور والخروجالبر. 
 .1/470غريب الحديث البن قتيبة .  مشرق الوجه مضيئه:أبلج الوجه )3(
ية في غريب الحديث واألثر النها.  الدقة والنحول في البدن وهي أيضاً، هي صغر الرأس:لةع به صرزِلم تُ )4(

 .517صالبن األثير 
 .9805صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .  أي في شعر أجفانه طول:في أشفاره وطف )5(
النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .  الصوتة وأال يكون حادح هو بالتحريك كالب:في صوته صحل )6(

 .509ص
 .429صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .  أي ارتفاع وطول:عفي عنقه سط )7(
 .3605 رقم 50 -4/48لمعجم الكبير للطبراني ا )8(
 .60 -59ص لهدالئل النبوة  و، 7002و، 7001 رقم 6/3019معرفة الصحابة ألبي نعيم  )9(
 .4243 رقم 13 -3/9للحاكم  المستدرك على الصحيحين )10(
 .234 رقم 282 - 1/276 نبوة للبيهقيدالئل ال  )11(
 .860 -4/856 لاللكائيل شرح أصول االعتقاد )12(
 .1961 - 4/1958االستيعاب البن عبد البر  )13(
 .264 -13/261 شرح السنة للبغوي )14(
 .360 - 12/358  البن عساكرتاريخ دمشق )15(
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، )6(والاللكائي ،)5(وابن عبد البر ،)4(البيهقيو ،)3(الحاكمو، )2( نعيمأبو و،)1( حاتمأبيابن وأخرجه 
  .زام عن هشام به بنحوهعن حكلهم  ،)8(األثير وابن ،)7(وابن عساكر

ام بن هشام بن حبيش عن زالبغوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده من طريق ح وأخرجه -
  .)9(بهأبيه 

  :اإلسناد رجال دراسة
بن  بن حبشية بن حرام بن خنيس بن أصرم  بن ربيعة بن منقذ بن سعد  بن خالد  حبيش -

استشهد : بن عقبة وغيره  قال موسى،بن عمرو الخُزاعي يكنى أبا صخر وهو أخو أم معبد كعب
بن حبيش حديث  له صحبة قتل يوم فتح مكة روى عنه ابنه هشام:  قال ابن حبان،)10(يوم الفتح
  .)11(أم معبد

، وقد تردد فيه ابن )12(، مختلفٌ في صحبته- والد حزام –عي هو هشام بن حبيش الخزا:  أبي-
له صحبة، وذكره في موضع آخر في ترجمته : )13(حبان فقال في ترجمة ولده حزام في الثقات

وقد أدرك هشام : )15( دون أن يذكر له صحبة، وقال في موضعٍ آخر من الثقات،)14(في الثقات
وابن أبي ، )16( علي وسلم، وذكره البخاريبن حبيش جماعة من أصحاب النبي صلى اهللا

  . ولم يذكرا فيه شيًئا)17(حاتم

                                                
 .9/466   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )1(
 .60-59ص لهدالئل النبوة  و، 7001 رقم 6/3019نعيم معرفة الصحابة ألبي  )2(
 .4243 رقم 13 -3/9للحاكم  المستدرك على الصحيحين )3(
 .234 رقم 282 - 1/276 دالئل النبوة للبيهقي )4(
 .1961 - 4/1958االستيعاب البن عبد البر  )5(
 .860 -4/856 لاللكائيل شرح أصول االعتقاد )6(
 .360 - 12/358  البن عساكرتاريخ دمشق )7(
 .553-1/552أسد الغابة البن األثير  )8(
 .2/27كما في اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )9(
 .2/27 اإلصابة في تمييز الصحابة )10(
 .3/97 الثقات البن حبان )11(
 .6/538اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )12(
 .6/247الثقات البن حبان  )13(
 .5/503ن الثقات البن حبا )14(
 .9/207الثقات البن حبان  )15(
 .8/192التاريخ الكبير للبخاري  )16(
 .9/53الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )17(
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 أنه صحابي، وقد ذكره ابن حجر في القسم األول الذين - واهللا أعلم-الذي يترجح: قالت الباحثة
  .)1(صحت صحبتهم

-ش الكعبي الخزاعييبزام بن هشام بن ح3( هـ180بقي إلى قريب  )2( ح(.  
  . في كتاب الثقات)5( وذكره ابن حبان،)4(وثقه ابن سعد

  .ليس به بأس: )7( واإلمام أحمد)6(وقال ابن معين
  .الصدق محله شيخ: )8(حاتم وأبقال و

  .هو صدوق: قالت الباحثة
- حبن   بن ربيعة بن منقذ  بن خليفة  بن خويلد  بن عمرو  الرحمن  بن عبد  بن المهدي زرِم

ولم ، )10(بن هشام حديث أم معبد   روى عن حزام،)9(بن كعب الخُزاعي الكعبي بن حبيش  حزام
يوال تعديلذكر فيه جرح . 
بن  بن منقذ بن خليفة  بن خويلد  بن عمرو الرحمن بن عبد بن المهدي  بن محرِز مكْرم -

 ،بن كعب الخُزاعي الكعبي كنيته أبو القاسم روى عن أبيه بن حبيش  بن حزام ربيعة
ولم يذكرا فيه جرحاً ، )12(اهللا  وأبو زرعة  الرازيان رحمهما، روى عنه أبو حاتم،)11(هـ492ت

  .وال تعديالً
  .هـ297 ت ي حافظ رحال جوالعلي بن سعيد بن بشير الراز -

  .)13(بن قاسم األندلسيمسلمة وثقه 
 لعل كالمهم فيه من :ال ابن حجر ق،تكلموا فيه: )15( وزاد،كان يفهم ويحفظ: )14(وقال ابن يونس

  .نجهة دخوله في أعمال السلطا

                                                
 .6/538اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )1(
 .3/116 التاريخ الكبير للبخاري )2(
 .12/116تاريخ اإلسالم للذهبي  )3(
 .5/496 الطبقات الكبير البن سعد )4(
 .6/247 الثقات البن حبان )5(
 .1/89 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )6(
 .12/116تاريخ اإلسالم للذهبي  )7(
 .3/298الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )8(
 .9/207 الثقات البن حبان )9(
 .7/433 التاريخ الكبير للبخاري )10(
 .9/207 الثقات البن حبان )11(
 .8/443  بن أبي حاتم الالجرح والتعديل )12(
 .5/542لسان الميزان البن حجر  )13(
 .14/146وسير أعالم النبالء له ، 2/750 للذهبي تذكرة الحفاظ )14(
 .5/543لسان الميزان البن حجر  )15(
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 ي ثم قال في نفس،قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها و، ليس في حديثه كذاك:)1(يقطنالدار وقال
ونفض : )2( زاد ابن حجر-وأشار بيده وقال هو كذا وكذا ، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر،منه
  .كأنه ليس هو بثقة ،-)3(بيده

  .هو ضعيف: قالت الباحثة
  

  :الحكم على اإلسناد
 ،بن المهدي  ومحرز، وهو ضعيف،العلة في علي بن سعيد بن بشير الرازيو ،إسناده ضعيف

  . لم يذكرا بجرح وال بتعديل،بن المهدي  بن محرز  ومكرم
  .)4(رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم: قال الهيثمي

  .والحديث بالمتابعات يرتقي إلى الحسن لغيره
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

تَـصغير  : عـج  اُألدي،"ُأديعج جعداً" وفي رواية ،"إن جاءت به أدعج ":وفي حديث المالَعنة ) س("
  .)5("األدعج

  
  )107(الحديث رقم 

  :لفظتانفيه 
  
  

                                                
 .348 رقم 244ص سؤاالت السهمي للدارقطني  )1(
 .5/543لسان الميزان البن حجر  )2(
، وكّل واحدة منها واة استخدام اإلشارات أو الحركاتل في الكالم على الرمن أساليب علماء الجرح والتعدي )3(

ف وجهه، أو ينفض رِصأن يحرك رأسه، أو يعوج فمه، أو ي: ا على تعديل الراوي أو جرحه، مثللها داللتها إم
 العليل بألفاظ وانظر شفاء ، هو من هذا البابعلي بن سعيد هنا في كالمه عن الدارقطنييده وغيرها، وما فعله 

  .538وقواعد الجرح والتعديل ألبي الحسن السليماني ص 
 .6/70 للهيثميمجمع الزوائد  )4(
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )5(
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  .إن جاءت به أدعج :ى األولاللفظة
  :رحمه اهللا )1( البخارياإلمامقال 

 عن سهِل ، حدثَني الزهرِي: قَاَل،)4( حدثَنَا الَْأوزاعي،)3( حدثَنَا محمد بن يوسفَ،)2(حدثَنَا ِإسحاقُ
دعنِ سب،ديس كَانو يدع نب ماصا َأتَى عرميوع َأن لَانجي عني: فَقَاَل، بف فَ تَقُولُونٍل   كَيجر

نَعصفَ يكَي َأم فَتَقْتُلُونَه قْتُلُهلًا َأيجر هَأترام عم دجلَّى ا؟ووَل اِهللا صسْل ِلي رس  نع لَّمسو هلَيُهللا ع
ذَِلك،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي ماصفَقَاَل، فََأتَى ع : هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسر وَل اِهللا فَكَرِهسا ري 

 قَاَل ، علَيه وسلَّم كَرِه الْمساِئَل وعابها ِإن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا: فَقَاَل، فَسَألَه عويمر،وسلَّم الْمساِئَل
رميوع:ذَِلك نع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسَأَل رتَّى َأساِهللا لَا َأنْتَهِي حو ،رميوع اءفَقَاَل، فَج : 

 فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا ؟يقْتُلُه فَتَقْتُلُونَه َأم كَيفَ يصنَعيا رسوَل اِهللا رجٌل وجد مع امرَأته رجلًا َأ
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسا رمهرفََأم كتباحي صفو يكف آنَل اُهللا الْقُرَأنْز قَد لَّمسو هلَيع

ى اُهللا فما سبِم نَةلَاعبِالْمتَابِها،ي كنَهقَاَل، فَلَاع ا: ثُما فَطَلَّقَهتُهظَلَم ا فَقَدتُهسبح وَل اِهللا ِإنسا ري ، 
انْظُروا فَِإن " : ثُم قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم،فَكَانَتْ سنَّةً ِلمن كَان بعدهما في الْمتَلَاعنَينِ

اءججعَأد محَأس نِتْ بِهنَيينِ، الْعتَيالَْألْي يمظنِ، عاقَيالس لَّجقَ ،)5( خَددص ا ِإلَّا قَدرميوع بسفَلَا َأح 
 فَجاءتْ بِه علَى ،ها فَلَا َأحسب عويمرا ِإلَّا قَد كَذَب علَي)6( وِإن جاءتْ بِه ُأحيمر كََأنَّه وحرةٌ،علَيها

 فَكَان بعد ينْسب ِإلَى ،النَّعت الَّذي نَعتَ بِه رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من تَصديق عويمر
  .ِ"ُأمه
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الزهري به بنحوه)7(أخرجه مسلم

  :اإلسناد رجال دراسة
  .ات رجاله كلهم ثق-
  

                                                
فشهادة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم " قوله 1صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )1(

 .4745رقم " ربع شهادات باهللا إنه لمن الصادقينأحدهم أ
 .2/475 للمزي تهذيب الكمال. إسحاق بن منصور بن بهرام )2(
 .27/53للمزي تهذيب الكمال . واقد بن عثمان الفريابيمحمد بن يوسف بن  )3(
 .17/308للمزيتهذيب الكمال . عمرو أبى بن عمرو بن الرحمن عبد )4(
 .2/574 غريب الحديث للحربي .تَلىءحسن مم: خَدلَّج )5(
 .1/225 غريب الحديث للخطابي.  الوزغة:الوحرة )6(
 .1492صحيح مسلم ك اللعان رقم  )7(
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  .ُأديعج جعداً : الثانيةاللفظة
  :رحمه اهللا )1(ي الشافعاإلمامقال 

أن النبي : )3( وعبيد اهللا بن عبد اهللا، عن سعيد بن المسيب،)2( عن أبيه،أخبرنا إبراهيم بن سعد
 داًعج جعيدُأ ه بِتْاء جنِإ و،هاجِوزو ِله فَاًطَ سب)4(رغيمُأت اء جنِإ :صلى اهللا عليه و سلم قال

  ".جعيده ُأت بِاءجه فَمهِتّي يلذّو ِلهفَ
  الحديث تخريج

  . من طريق الشافعي به بمثله)6( والبيهقي،)5(أخرجه الخطابي
  . عن سليمان بن داود عن إبراهيم بن سعد به)7(وأخرجه عمر بن شبه

  :اإلسناد رجال دراسة
   رجاله كلهم ثقات-

  :الحكم على اإلسناد
  .الحديث مرسل رجاله ثقات

وجدته عند : قالت الباحثة( عليه عند غير الشافعيأعثرلم : )8(رفعت فوزي عبد المطلب. وقال د
  . وهو مرسل، وقد رواه البيهقي من طريقه،)ابن شبه

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ابي هذا الحـديث علـى سـواد     وقد حمل الخطَّ،"آيتُهم رجٌل أدعج   ":ومنه حديث الخوارج  ) س("
آيـتُهم رجـٌل    "إنَّما تَأؤَّلناه على سواد الجلْد، ألنه قد روى في خبـر آخـر              : اللَّون جميعه، وقال  

ود9(أس(.   

                                                
 .1/253 ه أيضاًاختالف الحديث لو، 6/323 لهاألم و، 1/188 مسند الشافعي )1(
 .10/241للمزيتهذيب الكمال . سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف )2(
 .35/230  للمزيتهذيب الكمال. عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود )3(
، غ به الثياببصر األحمر الذي تُد وهو هذا الم،ةرغْ من الم مأخوذٌُ،هقفَركئ على م هو األحمر المتَّ:راألمغ )4(

 .876ص واألثر البن األثير النهاية في غريب الحديث. غر األبيض ألنهم يسمون األبيض أحمرموقيل أراد باَأل
 .1/377 غريب الحديث للخطابي )5(
 .12/323 معرفة السنن واآلثار للبيهقي )6(
 .2/385 البن شَبة المدينة تاريخ )7(
 .6/323 في تعليقه على كتاب األم للشافعي )8(
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )9(
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  )108(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)1( النسائياإلمامقال 

وذكر ية بن الوليد     قال وحدثنا بق   ، الوليد بن مسلم   : قال حدثنا  ،أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول     
 أبي سـعيد     عن ،)5( والضحاك ،)4( عن أبي سلمة   ،)3( عن الزهري  ،)2( حدثنا األوزاعي  : قالوا ،آخر
 فقال ذو الخويـصرة     ،بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم ذات يوم قسماً           :  قال )6(يرِدالخُ

ول سا ر  ي :ر فقال مام ع قَ فَ ،"!؟دُل ِإذَا لَم َأعدلْ   ومن يع ويحك  " :اَل قَ ، اعدلْ !يا رسوَل اللَّه   :التميمي
ـ " : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم        ،هقَنُ ع برِضى أَ تّي ح ن لِ ذَ ائْ اّهللا ـ نا ِإلَ   أصـحاباً ه لَ
يتَحر أَ قحد اتَلَكم ص ه م لَع صهات، و صيام ه م ع صيهام، ي مقُرون م  ن الدنِي م رقَو همِ الس م  ن الرمةي، 
ى أَ تّحأَ ن حهم لَ دى نَ لَر إِ ظُنْيصلَ فَ ،هل جِا ي د فه شَ يثُ ئاًي م ى رِ لَر إِ ظَنْ يلَ فَ ،)7(افهص ا يج ـ  ،يه شيئاً د ف  م ثُ
لى نَ ر إِ ظَنْيض8(هي( َلَ ف ا يجد ف ه شَ يثُ ،ئاًي م لى  ر إِ ظُنْ يهقُذَذ)لَفَ ،)9 دجِا ي ف ه شَ يئاًي، س ق الفَ بر ث و مالـد، 
خْيرجون ى خَ لَ عي ر فقَر اسِن النّ ة م، تُ آيم  هرأَ ٌلج دإِ جع حد ى ييهد، ل ثَ ثْ مد ي المة أَ َأركَ و  البـضعة 
  .ردردتُ
ـ نْي كُنّد َأهشَْألم وسه ويلَى اهللا علّول اهللا صس رنا مذَ هتُعمسد لَهشْ ّأ:يدعو س ب أَ اَلقَ ت معـ  ع ي لّ

ـ   س ر عتَي نَ  الذّ تعى النّ لَه ع ي بِ تََأى فَ لَتْلى القَ ل إِ سرَأهم فَ لَاتَ قَ نيالب ح ي طَ بِبن أَ  لى اهللا  ول اهللا ص
لَعيسلمه و. 

  الحديث تخريج
  ).61( وقد تم تخريجه في حديث رقم،انفرد بهذه اللفظة النسائي فقط

                                                
 .5/159ي  السنن الكبرى للنسائ)1(
 .17/308للمزيتهذيب الكمال . عمرو أبى بن عمرو بن الرحمن عبد )2(
 .20/15 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )3(
 .33/371للمزي  الكمال تهذيب .عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف )4(
 .13/263للمزي تهذيب الكمال  .الضحاك بن شراحيل )5(
 .3/78اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  .سعد بن مالك بن سنان )6(

(7) الرافص:قَ وهو عب يلوى على م360ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . صلل النّخَد.  
 غريب الحديث   .كَر النَّصل بعد النَّضي    وهذا َأصح ألنَّه ذَ    ، هو القَدح قَبَل أن تُنْحتَ     :وقيل،  نضل السهم  :ضيهنَ (8)

 .2/415البن الجوزي 
 .2/226  غريب الحديث البن الجوزي. رِيش السهمِ كُلُّ رِيشة قُذَّةٌ:القُذَذ (9)
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  . به بنحوه الزهري من طريق)2(ومسلم، )1(بخاري الوأخرجه
، )5(والضحاك بن شـراحيل   ،  نعم أبي من طريق عبد الرحمن بن       )4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري 
  . سعيد الخدري به بنحوهأبيثالثتهم عن ،  من طريق عطاء بن يسار)6(وأخرجه البخاري

  
  :دراسة رجال اإلسناد

  .هـ246ت  القرشي الحمصي بهلول بنمحمد بن المصفى  -
 ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات،)8(ثقة يغرب والذهبي وزاد ،)7( قاسم األندلسيبنمسلمة وثقه 
  .)9(كان يخطئو: وزاد

  .)10(صالح: وقال النسائي
 وذكره في ،)12( صدوق له أوهام وكان يدلس: ابن حجرقال، و)11( صدوق: حاتمأبوقال و

  .)13(المرتبة الثالثة من المدلسين
  .)14( وأرجو أن يكون صادقاًقال صالح بن محمد البغدادي كان مخلطاًو

                                                
جاء في  ما 95ك األدب باب و، 3610المات النبوة في اإلسالم رقمع25صحيح البخاري ك المناقب باب  (1)

 من ترك قتال الخوارج للتألف 7ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب و، 6163ويلك رقم : قول الرجل
  .6933اس عنه رقم النوأن ال ينفر 

  .1064 ذكر الخوارج وصفاتهم رقم47صحيح مسلم ك  الزكاة باب  (2)
وك ، 7432رقم " تعرج المالئكة والروح إليه: "- تعالى– قول اهللا 23صحيح البخاري ك التوحيد باب  (3)

 إلى اليمن قبل -رضي اهللا عنه–  وخالد بن الوليد - عليه السالم-  بعث علي بن أبي طالب 61المغازي باب 
  .4351حجة الوداع رقم 

  .1064 ذكر الخوارج وصفاتهم رقم47صحيح مسلم ك  الزكاة باب  (4)
 47 مسلم ك الزكاة بابوصحيح، 6163ويلك رقم : ما جاء في قول الرجل95صحيح البخاري ك األدب باب  (5)

  .1064ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 
 قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة رقم 6صحيح البخاري ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب  (6)

6931.  
 .9/407 تهذيب التهذيب البن حجر )7(
 .2/222 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )8(
 .9/100الثقات البن حبان  )9(
 .15 رقم 1/50تسمية مشايخ النسائي  )10(
 .8/104   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )11(
 .897تقريب التهذيب البن حجر ص  )12(
 .103 رقم 45طبقات المدلسين البن حجر ص  )13(
 .26/469  للمزيتهذيب الكمال )14(
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  .)2(سويةتيدلس تدليس ال  كان ممن:)1( زرعة الدمشقيو أبوقال
 وتدليسه  محمد بن المصفى صدوق، ولكنه مكثر من التدليس،وخالصة األمر أن: ة الباحثتقال

  .في هذا الحديث ال يضر ألنه صرح بالسماع
 هـ، أو 194 أمية تبني ، مولىالدمشقي موالهم أبو العباس يالقرش: بن مسلم  الوليد-

  .هـ195
، )5(، والعجلي)4( )هـ218 ت الغساني مسهر بن األعلى عبد( وأبو مسهر،)3(وثقه ابن سعد

 صالح :حاتم أبو وقال ،)7(حافظاً العلْمِ، َأوعية من كَانوزاد : ، والذهبي)6(ويعقوب بن شيبة 
  .)8(الحديث

 يشركه لم صحيحة أحاديث الوليد أغرب قد و مثله، ينالشامي من رأيت ما: بن المديني يعل قال
 ،ياألوزاع حديث كتبت إذا: محمدبن  مروان يل قال: الحواري أبىبن   أحمد وقال، )9(أحد فيها
بن  مروان يل قال: الخالل الوليدبن  عباس وقال، )10(فاتك من يتبال فما ،مسلمبن   الوليد عن

  .)11(ياألوزاع بحديث اعالم مسلمبن  الوليد كان: محمد

                                                
 .9/407 تهذيب التهذيب البن حجر )1(
أن يعمد الراوي إلى إسقاط راو من بين شيخه وبين من رواه عنه شيخه أو من : عند أئمة هذا الشأنصورته  )2(

بين شيخه ومن رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك اإلسناد وإنما يفعل من يفعله منهم في راويين علم التقاؤهما 
ي حديث أن يرويه عن رجل عنه واشتهرت رواية أحدهما عن اآلخر حتى يصير معلوم السماع منه ثم يتفق له ف

فيعمد ذلك المسوي إلى ذلك الرجل فيسقطه فيبقى اإلسناد ظاهر االتصال فيسوي اإلسناد كله ثقات وهذا شر 
أقسام التدليس ألن الثقة األول قد ال يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه 

  .2/105لى مقدمة ابن الصالح البن حجر  النكت ع" عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة 
 .7/470الطبقات الكبير البن سعد  )3(
 .31/97تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .1948 رقم 2/342 عجليلل معرفة الثقات )5(
 .11/135تهذيب التهذيب البن حجر  )6(
 .9/212سير أعالم النبالء للذهبي  )7(
 .9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )8(
 .11/134تهذيب التهذيب البن حجر  )9(
 .9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )10(
 .9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )11(
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 يسمع، لم وما سمع ما : أحاديث عليه اختلطت: ، وقال أيضا)1(كان رفَّاعا: وطعن فيه أحمد وقال
  .)2(منكرات له كانت و

 اكذاب السفر يأب ابن كان و ،ياألوزاع حديث السفر أبى ابن من يأخذ الوليد كان: مسهر أبو قال
 ي،األوزاع بأحاديث يحدث مسلمبن   الوليد كان: أيضا قال، و)3(ياألوزاع قال : فيها يقول هو و

  .)4(عنهم يدلسها ثم الكذابين عن
: قلت ؟ كيف: قالاألوزاعي،  حديث أفسدت قد : مسلمبن   للوليد قلت: خارجةبن  الهيثموقال 
بن  يحيى عن ي،األوزاع وعن ،يالزهر عن ،ياألوزاع وعن نافع، عن ،ياألوزاع عن تروى
 بين و بينه و ،ياألسلم عامربن   اهللا عبد نافعٍ بين و ياألوزاع بين يدخل وغيرك سعيد،
 أن ياألوزاع ُلبنَْأ: قال ؟ هذا على يحملك فما غيرهما، و ،وقرة مرة،بن  إبراهيم يالزهر
 مناكير، اديثأح ضعفاء، هؤالء و هؤالء، عن ياألوزاع روى فإذا: قلت، هؤالء مثل عن يروى

 إلى يلتفت فلم ي،األوزاع فعض ؛الثقات عن ياألوزاع رواية من صيرتها و أنت، فأسقطتهم
   .)5(يقول

 شيوخ عن ي،األوزاع عند أحاديث ياألوزاع عن يروى ،يرسل مسلم بن الوليد: يالدارقطن وقال
 ،الضعفاء سماءأ فيسقط ،يوالزهر وعطاء، نافع، مثل ي،األوزاع أدركهم قد شيوخ عن ضعفاء،
بن  اهللا عبد مثل يعنى ،يوالزهر عطاء عن ياألوزاع وعن نافع، عن األوزاعي، عن ويجعلها

   .)6(مسلمبن  إسماعيل و ،ياألسلم عامر
 من التدليس وبخاصة تدليس  ولكنه مكثر؛بن مسلم ثقة  وخالصة األمر أن الوليد: ة الباحثتقال

 فليس ،عن :ما إذا قيلأ ، بهجرح بالسماع إذا احتُال بد أن يص" :ذهبيقال ال، لذلك التسوية

                                                
 ،اآلثَار الَّتي هي من َأقْواِل الصحابة يرفَعها: يعني- رفَّاعاً : قال الذهبي، 11/135تهذيب التهذيب البن حجر  )1(

النكت على مقدمة ابن . أي يرفع ما يرويه الغير موقوفا: وقال الزركشي. 6/130م النبالء للذهبي سير أعال
 .2/59الصالح 

 .11/135تهذيب التهذيب البن حجر  )2(
 .31/97تهذيب الكمال للمزي  )3(
 .31/97تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .31/97تهذيب الكمال للمزي  )5(
 .11/135تهذيب التهذيب البن حجر  )6(
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وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من ، )2(حجةٌ فَهو حدثَنَا،: قَاَل فَِإذَا: ، وفي رواية)1("بحجة
  .)3(المدلسين

روى عن األوزاعي وهو ، وحدثنا: وتدليسه في هذا الحديث ال يضر ألنه صرح بالسماع وقال
  . بحديثهمن أعلم الناس

وتدليسه في هذا الحديث ال  ،)27(ثقة مدلس سبقت ترجمته في حديث رقم: بقية بن الوليد -
  .يضر ألنه صرح بالتحديث

  .ويقال شرحبيل المشرقي بكسر أوله ثم معجمة ثم فتحة وقاف الهمداني:  الضحاك بن شراحيل-
   .صدوق: وقال ابن حجر، )4(الثقات في حبان ابن ذكره

  .صدوقكما قال ابن حجر هو : ة الباحثتقال
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على اإلسناد
عبد اهللا بن  ( سلمةأبو  وقد تابع الضحاك بن شراحيل، والضحاك صدوقإسناده صحيح الحديث 

  . وهو ثقةٌ،)عبد الرحمن بن عوف
  .)5(األلباني: وصحح إسناده من المعاصرين

***** *****  
  :مه اهللاقال ابن األثير رح

  دعدع"

جمع دعدع، وهي األرض الجـرداء الَّتـي ال         :  الدعادع ،"ذات دعادع وزعازِع   ":في حديث قُسٍّ  
   .)6("نَبات بها

  ) * (الحديث رقم 
 . )7( سبق تخريجه-

***** *****  

                                                
 .364 رقم 191ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص  )1(
 .9/212سير أعالم النبالء للذهبي  )2(
 .127 رقم 51طبقات المدلسين البن حجر ص  )3(
 .4/388الثقات البن حبان  )4(
 .5/248صحيح وضعيف سنن أبي داود  )5(
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )6(

  .8تحت حديث رقم  (7)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعر"
   .)1("اد بهم قُطَّاع الطَّريق أر،"فأين دعار طَيٍّ ":ومنه حديث عديٍّ) س(

  )109(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2( البخارياإلمامقال 

َأخْبرنَا محلُّ  ، َأخْبرنَا سعد الطَّاِئي،)4( َأخْبرنَا ِإسراِئيُل،)3(َأخْبرنَا النَّضر ،حدثَني محمد بن الْحكَمِ
 ِإذْ َأتَاه رجٌل فَشَكَا ، بينَا َأنَا عنْد النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَاَل،نِ حاتمٍ عن عدي ب،بن خَليفَةَ
 ،ا لَم َأره: قُلْتُ؟ هْل رَأيتَ الْحيرةَ، يا عدي: فَقَاَل، ثُم َأتَاه آخَر فَشَكَا ِإلَيه قَطْع السبِيِل،ِإلَيه الْفَاقَةَ

 فَِإن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتَرين الظَّعينَةَ تَرتَحُل من الْحيرة حتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبة : قَاَل،وقَد ُأنْبِْئتُ عنْها
 ولَِئن ، قَد سعروا الْبِلَاد الَّذينئ،فََأين دعار طَي ، فيما بيني وبين نَفْسي: قُلْتُ،لَا تَخَافُ َأحدا ِإلَّا اَهللا

 ولَِئن ، كسرى بنِ هرمز: قَاَل! كسرى بنِ هرمز: قُلْتُ،طَالَتْ بِك حياةٌ لَتُفْتَحن كُنُوز كسرى
 فَلَا يجِد ،لُب من يقْبلُه منْه َأو فضة يطْ، لَتَرين الرجَل يخْرِج مْلء كَفِّه من ذَهبٍ،طَالَتْ بِك حياةٌ
نْهم لُهقْبا يدالحديث.............َأح.  

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري دون اإلمام مسلم

  :اإلسناد رجال دراسة
  .أبو مجاهد الطائي الكوفي:  الطائيسعد -

  . في كتاب الثقات)7(حبان وذكره ابن ،)6(وثق وقال الذهبي ،)5(وثقه وكيع
  .)9( ال بأس به: وابن حجر،)8( أحمد بن حنبلقالو

  .هو كما قال ابن حجر ال بأس به: قالت الباحثة

                                                
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
 .3595 عالمات النبوة في اإلسالم رقم 25صحيح البخاري ك المناقب باب  )2(
 .29/380للمزي تهذيب الكمال  .النضر بن شميل )3(
 .2/515للمزي تهذيب الكمال . إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق )4(
 .10/317  للمزيب الكمالتهذي )5(
 .1/431 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )6(
 .6/379الثقات البن حبان  )7(
 .10/317  للمزيتهذيب الكمال )8(
 .347تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
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  .هـ123الَمروزِي، أبو عبد اهللا اَألحول ت : محمد بن الْحكَمِ -
 وذكره ،)4( حجر وابن،)3(صدوق: ، وقال في موضع آخر)2(وثقوه:  وقال مرة،)1(وثقه الذهبي

  .  في كتاب الثقات)5(ابن حبان
  .)6( حاتم بقوله فيه مجهولأبوتفرد و

قد عرفه البخاري وروى عنه في : عقَّب ابن حجر على قول أبي حاتم هذا فقال: قالت الباحثة
، وقال في )7(صحيحه في موضعيين وعرفه ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات

  .)8( حاتم وعرفه غيرهأبو بن الحكم المروزي جهله محمد: موضع آخر
  . مجهول:  تفرد أبو حاتم بقوله فيه،محمد بن الحكم ثقة فاضل: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دعس"
: وتَقَـصد . اعنةُالمطَ:  المداعسةُ ،"فإذا دنَا العدو كانت المداعسةُ بالرماح حتى تقَصد        ":فيه) هـ(

  . )9("تَتَكسر

  
  )110(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )10( الطبرانياإلمامقال 
ابِحدثنا أحمد بن مهام اَألرثنا ، ثنا يعقوب بن محمد،)األيلي( ثنا إسحاق بن زياد القطان ،يجِذَي 
 عن ،حدثني أبي : قال، ثنا محمد بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة،عاصم بن سويد

 فقام ،"كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر: قال،أبيه
                                                

 .2/572المغني في الضعفاء للذهبي  )1(
 .2/165 تة للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الس )2(
 .6/123 للذهبي  ميزان االعتدال)3(
 .838تقريب التهذيب البن حجر  ص  )4(
 .9/134الثقات البن حبان  )5(
 .7/236  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .1/438 فتح الباري البن حجر)7(
 .1/463 فتح الباري البن حجر )8(
 .306ص ثير  النهاية في غريب الحديث واألثر البن األ)9(
 .5/34للطبراني المعجم الكبير )10(
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 ، يا رسول اهللا إذا كان القوم منا حيث ينالهم النبل كانت المراماة بالنبل: فقال،عاصم بن ثابت
 فأخذ ثالثة أحجار في يده ،ة الحجارة كانت المراضخة بالحجاروإياهمفإذا اقتربوا حتى ينالنا 

 فإذا ، بالرماحالمداعسة كانت ، فإذا اقتربوا حتى ينالنا وإياهم الرماح،وحجرين في حزمته
 بهذا أنزلت : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،انقضت الرماح كانت الجالد بالسيوف

  . من قاتل فليقاتل قتال عاصم،الحرب
  

  الحديث تخريج
الحجاج  عن أبيه رفاعة بن الحجاج من طريق ،)3(ابن منده و،)2( نعيمأبو و،)1(أخرجه الخطابي

  .بن حسين عن الحسين بن السائب به بنحوها
  

  :اإلسناد رجال دراسة
بن أبي لبابة بضم الالم وموحدتين بن عبد المنذر األنصاري  حسين بن السائبهو : أبيه -

ديثا فذكره الحسن بن سفيان وغيره في  أرسل حن من صغار التابعيهو:  قال ابن حجر،المدني
 وال ألبيه السائب ):ابن حجر(  قلت، عن الصحبة وال يعرف له رؤية يعنى فضالً،الصحابة
  .)5(يروى عن أبيه المراسيل : وقال، وثقة ابن حبان،)4( له رؤية: وإنما قيل،صحبة

  .)6(مقبول: وقال ابن حجر
  .مقبولكما قال ابن حجر هو : قالت الباحثة

  . على ترجمة لهأعثر لم الحجاج بن حسينهو : أبي -
 وكذلك ،)7( حاتم مجهولأبو قال ،محمد بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة -

  .)8(الذهبي
  .هو مجهول: قالت الباحثة

  .بن عامر األنصاري القبائي بضم القاف إمام مسجد قباء عاصم بن سويد -

                                                
 .1/507 غريب الحديث للخطابي )1(
 .1806 رقم 2/672معرفة الصحابة ألبي نعيم  )2(
 .2/211اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر كما في  )3(
 .2/211  البن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة)4(
 .4/155الثقات البن حبان  )5(
 .247هذيب البن حجر ص تقريب الت )6(
 .7/234   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .2/565المغني في الضعفاء للذهبي  )8(



240 
 

 هو شيخ محله الصدق روى حديثين : حاتمأبو وقال ، في كتاب الثقات)1(ذكره ابن حبان
  .)2(منكرين

   .)3(مقبول: وقال ابن حجر
 ألنه رجل قليل الرواية جداً نما ال يعرفهإو وقال ابن عدي ،)4(عرفهأال : يحيى بن معينوقال 

  .)5(ولعل جميع ما يرويه ال يبلغ خمسة أحاديث
  .هو مقبول: قالت الباحثة

  .هـ213 ت ،بغداد نزيل المدني، الزهري، الملك عبد بن يسىع محمد بن بن يعقوب -
  . في كتاب الثقات)9(ابن حبان وذكره ، )8(الشاعر بن  وحجاج،)7( والحاكم،)6(وثقه ابن سعد

  .)10(الضعفاء عن الوهم، والرواية كثير صدوق: وقال ابن حجر
 عن حدثكم ما: )12(ينمع بن يحيى  وقال،)11(ئاً شييسوى ليس بشيء، ليس: حنبل بن أحمد وقال

 أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي :)13(وقال أيضاً ،الشيوخ فدعوه من يعرف ال وما فاكتبوه، الثقات
  .يعني تركوا حديثه

 هو على  :حاتم أبو  وقال،)15(الحديث منكر:  أخرىمرة  وقال،)14(الحديث واهي :زرعة أبو وقال

  .)16(عنه أكتب فلم أدركته عدل، يدي

                                                
 7/259الثقات البن حبان  )1(
 .6/344   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .472تقريب التهذيب البن حجر ص  )3(
 .6/344   البن أبي حاتمديلالجرح والتعو، 165 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )4(
 .5/240الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(
 .5/441الطبقات الكبير البن سعد  )6(
  .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )7(
 للذهبيتذكرة الحفاظ . ومائتين وخمسين تسع سنة مات البغدادي، الثقفي حجاج بن يوسف بن حجاج :محمد أبو )8(

2/549. 
 .9/284 البن حبان الثقات )9(
 .1090تقريب التهذيب البن حجر ص  )10(
 .3/396العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )11(
 .9/215   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )12(
 .32/371  للمزيتهذيب الكمال )13(
 .9/215   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )14(
 .2/449  ألبي زرعة الرازيسؤاالت البرذعي )15(
 .9/215   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )16(
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 وهم حديثه في: )3(العقيلي وقال، فيه يتكلم )2(المديني ابن وكان الحديث، منكر :)1(الساجي وقال

  .)4(لين حديثه في :وقال البغوي، هو نحوه من إال عليه يتابعه وال كثير،
 وهو الحق ما ، وضعفه أبو زرعة وغيره، قواه أبو حاتم مع تعنته في الرجال:)5(قال الذهبيو

  .هو بحجة
سبب : )7( وعقب عليه الذهبي بقوله،يس بالمعروف وأحاديثه ال يتابع عليها ل:)6(وقال ابن عدي

 لكتابة حديثه عن أصحاب أصحابه و إال ال نشط و،عدم معرفة ابن عدي به أنه ما لحق أصحابه
  .فالرجل مشهور مكثر

  .صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاءهو كما قال ابن حجر : قالت الباحثة
  . على ترجمة لهأعثرلم ): األيلي( القطانإسحاق بن زياد  -
- ابِأحمد بن مهام اَألرعلى ترجمة لهأعثرلم : يجِذَي .  
  

  :الحكم على اإلسناد
  :إسناده وذلك ألن في ، ضعيف جداًإسناده

  .محمد بن الحجاج مجهول
  . ولم يتابعا، والحسين بن السائب مقبوالن،عاصم بن سويدو

ابِأحمد بن مهعلى ترجمة لهمأعثرلم : الحجاج بن حسين و،ق بن زياد القطانإسحا و،امر .  
 

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعع"

   .)8("الطّرد والدفع:  الدع،"أنهم كانوا ال يدعون عنه وال يكْرهون"في حديث السعي 

  
                                                

 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )1(
 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )2(
 .4/1548  للعقيليالضعفاء الكبير )3(
 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )4(
 .2/759المغني في الضعفاء للذهبي  )5(
  .7/149الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
 .7/281 للذهبي ميزان االعتدال )7(
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )8(
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  )111(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام مسلم

دحوعٍيثَنافر نب دمحم ،مآد نى بيحثَنَا يدح ،ريهثَنَا زدرِ،)2( حجنِ اَألبب يدعنِ سب كلالْم دبع نع، 
 قَاَل. -صلى اهللا عليه وسلم- قَد رَأيتُ رسوَل اللَّه ي قُلْتُ البنِ عباسٍ ُأران:قَاَل ،عن َأبِى الطُّفَيِل

قَاَل فَقَاَل ابن عباسٍ ذَاك .  قُلْتُ رَأيتُه عنْد الْمروة علَى نَاقَة وقَد كَثُر النَّاس علَيه:قَاَل. يفَصفْه ِل
 وُل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم-ر- مكَْر ِإنَّهالَ يو نْهع ونعدكَانُوا الَ يه3(ون(.  

  الحديث تخريج
  .فرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاريان
  

  :اإلسناد رجال دراسة
أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش ويقال جهيش بن جدي بن سعد بن  -

ليث بن بكر عبد مناة بن علي بن كنانة الكناني ثم الليثي رأى النبي صلى اهللا عليه و سلم وهو 
قال مات سنة مائة وهو آخر  و،)5( له صحبة:مسلم بن الحجاج قال ،)4(ديثشاب وحفظ عنه أحا
   .)6(من مات من الصحابة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  

                                                
 استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف األول من الحج رقم 39 باب  ك الحجصحيح مسلم )1(

1265. 
 .9/421للمزي تهذيب الكمال . حديجِ بنِ معاوية بن زهير )2(
بتقديم الراء على الهاء ، ومعناه » يكرهون «:الذي جاء في متن الحديث: يكرهون، يكهرون: ثيرقال ابن األ )3(

، وهو ينْهرون ويزجرون:  بتقديم الهاء على الراء، ومعناه:كراه، والذي رأيته في كتب الغريبظاهر من اإل
 الهاء على الراء، وأما رواية مسلم التي ، وكذا رأيته في كتاب رزين بتقديممن اإلكراه» يدعون«: بقولهأشبه 

أن هذه اللفظة لم :  فإنها من اإلكراه، ويدل على صحة النقل-ا ونقلت منها  وهي التي قرأته-أخرجها الحميدي 
لذكرها  »يكرهون«ولو كانت » يدعون«فإنه شرح » يدعون«يذكرها الحميدي في كتاب غريبه عند ذكره شرح 

 ال ،»، فكونه لم يذكرها يدل على أنها يكرهوننها لفظة تحتاج إلى شرح وبيان أل؛»يدعون«عقيب ذكره 
 .3/194 البن األثير، جامع األصول في أحاديث الرسول. واهللا أعلم» يكهرون«
 .7/230  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة )4(
 .1/459الكنى واألسماء لمسلم بن الحجاج  )5(
 .7/230  البن حجرابة اإلصابة في تمييز الصح)6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)1("اللهم دعهما إلى النار دعا ":ومنه الحديث"

  
  )112(الحديث رقم 

  :مه اهللارح )2( ابن أبي شيبةاإلمامقال 
 :حدثَنَا محمد بن فُضيٍل، عن يزِيد بنِ َأبِي زِياد، عن سلَيمان بنِ عمرِو بنِ اَألحوصِ، قَاَل

يلَمةَ اَألسزرا بَأب عمس الٍَل، َأنَّهو هارِ َأبذَا الده بي رنرَأخْب عكَانُوا م مثُ َأنَّهدحوِل اِهللا يسر 
 ،رالْخَم مرتُح َل َأنقَب ذَِلكو عتَمٌل فَاسجر فَقَام ،فُوا لَهتَشْرفَاس نَاءوا غعمفَس لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص

  :هما اآلخَر وهو يقُوُلهذَا فُالَن وفُالَن، وهما يتَغَنَّيانِ ويجِيب َأحد: فََأتَاهم، ثُم رجع، فَقَاَل
 هظَامع تَلُوح اُل حواريزا... الَ يرقْبفَي نجي َأن نْهع برى الْحوز.  

عهما اللَّهم داللَّهم اركُسهما في الْفتْنَة ركْسا، : فَرفَع رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يديه، فَقَاَل
  ".ِإلَى النَّارِ دعا

  
  الحديث تخريج

  . شيبه به بنحوهأبي من طريق ابن )4( يعلى أبو و، )3( أحمدأخرجه 
  . عن عباد بن يعقوب عن محمد بن فضيل به بنحوه)5(وأخرجه البزار

 من طريق علي بن المنذر عن محمد بن )7( ومن طريقه ابن الجوزي،)6(وأخرجه ابن حبان
 هالل قبل أبوحيث أسقط (  برزةأبي زياد عن سليمان بن األحوص عن أبييد بن فضيل عن يز

  ).األحوص
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).13 (سبقت ترجمته في حديث رقم:  برزة األسلميأبو -

                                                
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
 .38875 رقم 21/332 مصنف ابن أبي شيبة )2(
 .19780 رقم33/23مسند أحمد  )3(
 .7436  رقم13/352 مسند أبي يعلى )4(
 .4509 رقم 2/149و، 3859 رقم 2/72و، 3859 رقم 2/69مسند البزار  )5(
 .3/101بن حبان  المجروحين ال)6(
 .2/28الموضوعات البن الجوزي  )7(
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  وَأبو هالٍل الْعكِّي فَرجٌل غَير : )1( ونسبه البزار فقال البزار،لم أقف على ترجمة له: هالل أبو -
وفرعولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً)2( حاتمأبي وذكره ابن ،م .  

  .الثالثة من سليمان بن عمرو بن األحوص الجشمي بضم الجيم وفتح المعجمة -
  . في كتاب الثقات)5( وذكره ابن حبان،)4(كوفي موثق: جي وقال الخزر،)3(وثقه الذهبي

  .مجهول )7(قال ابن القطان و،)6(مقبول: وقال ابن حجر
  .هو ثقة  :قالت الباحثة

  .هـ136 ت ،يزيد بن أبي زياد الهاشمي موالهم الكوفي -
جائز :  وزاد)9( والعجلي،إال أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب:  وزاد،)8(وثقه ابن سعد

 )11( والفسوي،)10(ال يعجبني قول من يتكلم فيه: وزاد  بن صالحأحمد و،الحديث وكان بآخره يلقن
إن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره في آخر عمره، فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل : دوزا

  .منصور والحكم واألعمش فهو مقبول القول ثقة
 وقد حدث عنه شعبة مع ،)12(كان يزيد بن أبى زياد من أئمة الشيعة الكبار: بن فضيلوقال ا

ما أبالي إذا كتبت : جة عن شعبة، قالوروى علي بن عاصم وليس بح ،براعته في نقد الرجال
  .)13(عن يزيد بن أبي زياد أن ال أكتبه عن أحد

وقال اآلجري عن أبي  ،)14(يزيد من شيعة أهل الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه: وقال ابن عدي
  دوقـشيعي عالم فهم ص:  وقال الذهبي،)15( منهإليداود ال أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب 

                                                
 .4509 رقم 2/149و، 3859 رقم 2/72مسند البزار  )1(
 .9/454   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .1/463 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .1/154 الخزرجي اهللا عبد بن حمدأل خالصة تذهيب تهذيب الكمال )4(
 .4/314الثقات البن حبان  )5(
 .411تقريب التهذيب البن حجر ص  )6(
 .4/287 البن القطان في كتاب األحكامالواقعين بيان الوهم واإليهام  )7(
 .6/340الطبقات الكبير البن سعد  )8(
 .2019 رقم 2/364عجلي لل معرفة الثقات )9(
 .256 صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )10(
 .3/81معرفة والتاريخ للفسوي ال )11(
 .7/275الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(
 .6/130سير أعالم النبالء للذهبي  )13(
 .7/276الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )14(
 .493 رقم 1/303سؤاالت اآلجري أبا داود  )15(
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  .)2(مشهور سيء الحفظ:  وفي رواية،)1(يتركرديء الحفظ لم 
لقن، فوقع   إال أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ماكان يزيد صدوقاً: وقال ابن حبان

المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع 
، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح

  .)3(بشيءبعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع ليس 
ترك  :)6(قال عبثر و،)5( زياد رفاعاًأبىكان يزيد بن :  شعبة وقال،)4(وقال ابن المبارك إرم به

  ليس : ، وقال أيضاً)8( ليس بذاكبن معينيحيى  وقال ،)7(مالك يزيد بن أبي زياد
  .)12(ضعيف:  وفي رواية،)11(ضعيف الحديث وقال ،)10(هوال يحتج بحديث ،)9(بالقوي

  .)14(حديثه ليس بذاك:  وفي رواية،)13(لم يكن بالحافظ: أحمدوقال اإلمام 
  .)15( لين يكتب حديثه وال يحتج بهكوفي: قال أبو زرعةو
ـ 301ت روح بن هارون بن أحمد (البرديجي و ،)17( والنسائي ،)16( حاتم أبو قالو  لـيس   :)18( )هـ

  .بالقوي
                                                

 .2/382 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )1(
 .2/749 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )2(
 .3/100 المجروحين البن حبان )3(
 .4/1493  للعقيليالضعفاء الكبير )4(
وقد سبق في حديث ، 9/265 البن أبي حاتم الجرح والتعديلو، 4/1493  للعقيليالضعفاء الكبير )5(

 .شرح معنى كلمة رفاعاً) 111(رقم
ح أوله وسكون الموحدة وفتح المثلثة بن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد كذلك الكوفي ثقة عبثر بفت )6(

 .489تقريب التهذيب البن حجر ص. هـ179ت
 .72 رقم 1/101تاريخ ابن أبي خيثمة   )7(
 .3/361 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )8(
 .228 و93 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )9(
 .4/59 - رواية الدوري–يخ ابن معين تار )10(
 .7/275الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )11(
 .1/491سؤاالت ابن الجنيد  )12(
 .1/368العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )13(
 .2/484العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )14(
 .9/265   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )15(
 .9/265   أبي حاتم البنالجرح والتعديل )16(
 .651 رقم 252 ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )17(
 .11/289 تهذيب التهذيب البن حجر )18(
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  .)1(في القلب منهووقال ابن خزيمة 
  .)2( سمعتهم يضعفون حديثه:وقال الجوزجاني

  .)3( ضعيف:ابن قانعقال و
  .)4( ليس بالقوي عندهم:وقال الحاكم أبو أحمد

: وفي رواية  ،)5( ويلقن إذا لقن   ،ج عنه في الصحيح ضعيف يخطئ كثيراً      رخَ ال ي  :وقال الدارقطني 
  .)6(ال يحتج به

وصفه الدارقطني والحاكم  و،)7(اًضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعي: وقال ابن حجر
  . ولم يصرح بالسماع في أي رواية،)8( وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة،وغيرهما بالتدليس

لم  إن عمره، أول في كان ما إال حديثه من يقبل وال عمره، آخر اختلط صدوق، :قالت الباحثة
  .الثقات فيخال

  
محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي موالهم أبو عبد الرحمن  -

  .هـ195 ت ،الكوفي
إنما : وقال ابن حجر،)9( وبعضهم ال يحتج به كثير الحديث متشيعاً صدوقاً:وثقه ابن سعد وزاد

 في الحديث  ثبتاًد وزاعلي بن المديني و،)11( ويحيى بن معين،)10(توقف فيه من توقف لتشيعه
 وقال كان يغلو في : وابن حبان،)13(وكان يتشيع: وزاد  والعجلي،)12(وما أقل سقط حديثه

                                                
 .4/203صحيح ابن خزيمة  )1(
 .151 صأحوال الرجال للجوزجاني  )2(
 .11/28 تهذيب التهذيب البن حجر )3(
 .11/289 تهذيب التهذيب البن حجر )4(
 .561 رقم 72ي ص سؤاالت البرقاني للدارقطن )5(
 .3/287طبقات الشافعية الكبرى  )6(
 .1075تقريب التهذيب البن حجر ص )7(
 .112 رقم 48طبقات المدلسين البن حجر ص )8(
 .6/389الطبقات الكبير البن سعد  )9(
 .1/441 فتح الباري البن حجر)10(
 .156 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )11(
 .208 صالبن شاهين تاريخ أسماء الثقات  )12(
 .1635 رقم 2/250عجلي لل معرفة الثقات )13(
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:  وفي رواية،)4(شيعي صدوق: وفي رواية ، شيعي وزادا)3( والذهبي،)2( والفسوي،)1(التشيع
   .)5(صدوق مشهور

 ،)7(اًكان شيعيا متحرق: انيوقال أبو داود السجست ،)6(كان يتشيع وكان حسن الحديث :أحمدوقال 
 رضي اهللا عنه، وهو معظم للشيخين اً علياألمرتحرقه على من حارب أو نازع : ال الذهبيق

  .)8(رضي اهللا عنهما
كان ثبتًا في الحديث ، إال أنه كان منحرفًا عن : وقال الدارقطني ،)9(وقال النسائي ليس به بأس

  .)10(عثمان
صدوق عارف رمي :  وقال ابن حجر،)11(ن أهل العلمقال أبو زرعة الرازي هو صدوق مو

  )13(شيعي غال:  وفي رواية،)12(بالتشيع
  .)14(كثير الخطأ:  وفي رواية،شيخ:  حاتمأبو قالو

  سألت ابن المبارك عن أسباط وابن فضيل، فسكت، : )15(وقال الحسن بن عيسى بن ماسرجس
  .)16(حابنا يرضونهمايا حسن، صاحباك ال أرى أص: فلما كان بعد ثالثة أيام، قال

  . شيعيهو صدوق: الت الباحثةق

                                                
 15426 رقم 9/103لثقات البن حبان ا )1(
 .3/112المعرفة والتاريخ للفسوي  )2(
 .2/624  لهالمغني في الضعفاءو، 2/211 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .311 رقم 167للذهبي ص ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق  )4(
 .6/300 للذهبي  ميزان االعتدال)5(
 .8/57   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .26/297  للمزيتهذيب الكمال )7(
 .9/174سير أعالم النبالء للذهبي  )8(
 .6/300 للذهبي  ميزان االعتدال)9(
 .341 رقم 283 ص سؤاالت السلمي للدارقطني )10(
 .2/737 لباجيل الصحيح الجامع في البخاري عنه خرج لمن يحوالتجر التعديل )11(
 .889تقريب التهذيب البن حجر ص  )12(
 .9/414لسان الميزان البن حجر  )13(
 .310 رقم 167ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص  )14(
 روى عنه ،ك وجريربن المبارا عن ي يرويأبو علبن المبارك كنيته االحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى  )15(

الثقات البن حبان .  من الحج بالثعلبية سنة تسع وثالثين ومائتين مات منصرفاً،أهل نيسابور وكان يسكنها
8/174. 
 .3/485العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )16(
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  الحكم على اإلسناد
   وفيه، ضعيف جداًإسناده

 وهو مدلس من الثالثة ولم يصرح بالتحديث في ، ولم يتابعه أحد،يزيد بن أبي زياد صدوق اختلط
  .أي رواية
كذب : )2(قيم وقال ابن ال،هذا حديث ال يصح:  فقال)1(ابن الجوزي:  من العلماءإسنادهوضعف 

حديث : )5(األلباني وقال ،)4(حسين سليم أسد و،)3(طاألرناؤوشعيب  :  ومن المعاصرين،مختلق
  .منكر

كان ذلك في :  فتقول)6( أما رواية البزار، شيبة وغيره  أنه كان في سفرأبيوجاء في رواية ابن 
  .غزوة أحد

بن ا معاوية وعمرو وذكرا أنهما ،)8( وابن الجوزي،)7(وجاء تسمية الرجلين  في رواية ابن حبان
  .العاص

 نا سعيد أبو ، نا عبد اهللا بن عمر،حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: )9(ولكن جاء عند ابن قانع
 عن زيد بن ، قال حدثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة، نا سيف بن عمرو،العباس التيمي

 سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم صوتاً بينا نحن ليلة في سفر إذ : قال، عن صالح شقران،أسلم
 معاوية بن التابوب وعمرو بن رفاعة بن التابوب ومعاوية بن فإذا فذهبت أنظر ؟ ما هذا:فقال

  :رافع يقول
  روى الحرب عنه أن يموت فيقبرا** ** ال يزال حواري تلوح عظامه 

 نار جهنم فمات إلىدعهما  وفأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اركسهما ركساً
  .رفاعة قبل أن يقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم من ذلك السفر

                                                
 .2/28الموضوعات البن الجوزي  )1(
 .118 ص المنار المنيف البن القيم )2(
 .19780 رقم 33/23مسند أحمد  )3(
 .7436  رقم13/352مسند أبي يعلى )4(
 .6567رقم  14/149السلسلة الضعيفة لأللباني  )5(
 .3859 رقم 2/69مسند البزار  )6(
 .3/101 المجروحين البن حبان )7(
 .2/28الموضوعات البن الجوزي  )8(
 .466 رقم 2/23بن قانع ال معجم الصحابة )9(
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وهذه الرواية أزالت اإلشكال وبينت أن الوهم وقع في الحديث األول في لفظة : )1(قال السيوطي
واحدة وهي قوله ابن العاصي وإنما هو ابن رفاعة أحد المنافقين وكذلك معاوية بن رافع أحد 

  .فقين واهللا أعلمالمنا
أتهم : )2( قال ابن حبان،سيف بن عمر: يكفي أن فيها و،الرواية في الضعف الشديدولكن هذه 

بن ب شعي:  صوابه، عنه سعيد محرفوالراوي، ثبات يروى الموضوعات عن األ،بالزندقة
 وهو ليس بذلك المعروف :وقال )3(في ترجمته ساق حديثه هذا ابن عدي في الكاملو ،إبراهيم

ومقدار ما يروي من الحديث واألخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة ألن في أخباره وأحاديثه 
  . رواية كتب سيف عنه فيه جهالةهو :)4(وقال الذهبي ،ما فيه تحامل على السلف

 ،يسى بن سوادة النخعيع من طريق )5(وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني
 سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال،بن عباس رضي اهللا عنها عن ،سطاوو عن ،عن ليث

  وسلم صوت رجلين وهما يقوالن
   روى الحرب عنه أن يجن فيقبرا           وال يزال حواري يلوح عظامه

ودعهما إلى   اللهم اركسهما في الفتنة ركساً: فقال، معاوية وعمرو بن العاص:فسأل عنهما فقيل
  .ابرواه الطبراني وفيه عيسى بن سوادة النخعي كذ: )6(لهيثميقال ا ،النار دعاً

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعلج"

أي " إن فالنا وفالنا يدعلجان بالليل إلى دارِك ليجِمعا بين هذَين الفَارين          "في حديث فتْنَة األزد     * 
   .)7("لفانِتيخْ

  )113(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: الباحثةقالت 

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

                                                
  .1/391  للسيوطي المصنوعةئالآلل )1(
 .1/345المجروحين البن حبان  )2(
 .4/4الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .3/377للذهبي ميزان االعتدال  )4(
 .10970 رقم 11/38لمعجم الكبير للطبراني ا )5(
 .8/225 للهيثمي مجمع الزوائد )6(
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )7(
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  دعم"

عماد البيت الذي يقوم عليـه، وبـه سـمي الـسيد     : -بالكسر– الدعامة   ،"لكل شيء دعامةٌ   ":فيه
  . )1("دعامةً

  
  )114(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)2( ابن عدياإلمامقال 
حدثنا معحمد بن سهرانيد بن م،ح ثنا شَديانب،ح دبِثنا أبو الر3(مانيع الس(، عبِ َأنادنَي الز)4( ، 

َن اَألعع5(جر(، عبِ َأنةٌ " :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ:ال قَ،ريرةي هعامد لكل شيء، 
  .دابِ عفلْ َأن مانِطَيى الشَّلَ عدشَه َأيقفَلَ و،نِي الديه فقْ الفامِلَس اِإلةُامعدَو

  الحديث تخريج
  . من طريق ابن عدي به بمثله)8( وابن الجوزي،)7( والبيهقي،)6(أخرجه الخطيب البغدادي

 عن خلف بن يحيى  من طريق)10( ومن طريقه ابن الجوزي،)9(وأخرجه الخطيب البغدادي
   . بمثلهسار عن أبى هريرة يعن عطاء بن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم 

  :اإلسناد رجال دراسة
مفتوحتين األبلي بضم الهمزة والموحدة  شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي بمهملة وموحدة -

وتشديد الالم أبو محمد من صغار التاسعة مات سنة ست أو خمس وثالثين وله بضع وتسعون 
   .سنة

 وابن ،صدوق: )4( وفي رواية،)3( والذهبي،)2(ي بن قاسم األندلسمسلمة و،)1( بن حنبلأحمدوثقه 
   .صدوق يهم ورمي بالقدر: )6( وفي رواية،)5(حجر

                                                
 .306صحديث واألثر البن األثير  النهاية في غريب ال)1(
 .378- 1/377الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .3/261 للمزي تهذيب الكمال.  أشعث بن سعيد)3(
 .14/477للمزي تهذيب الكمال . عبد اهللا بن ذكوان )4(
 .17/468للمزي تهذيب الكمال . عبد الرحمن بن هرمز )5(
 .85 رقم 1/41ي  الفقيه والمتفقه للخطيب البغداد)6(
 .1587 رقم 3/233للبيهقي شعب اإليمان  )7(
 .1/135البن الجوزي  العلل المتناهية )8(
 .2/402تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )9(
 .1/135البن الجوزي  العلل المتناهية )10(
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  .قدري إال أنه كان صدوقاً )8(الساجيوقال  ، صدوق)7(وقال أبو زرعة
   . صالح: )9(وقال ابن قانع
    .كان يرى القدر واضطر الناس إليه بأخرة: )10(وقال أبو حاتم
  .رمي بالقدر هو ثقة: قالت الباحثة

  . له على ترجمةأعثرلم : محمد بن سعيد بن مهران -
  . ضعيف متروك-أشعث بن سعيد- الربيع السمان يأبوباقي رجاله ثقات عدا 

  
  :الحكم على اإلسناد

  :إسناده ضعيف جداً وفيه
  .ضعيف متروكأبو الربيع السمان 

  .موضوع:  فقال)11( وضعفه من المعاصرين األلباني
 ، إبراهيم بن محمدعن ، خلف بن يحيىالجوزي من طريق لخطيب البغدادي، وابناوأما متابعة 

هذا ال يصح : )12( قال ابن الجوزي، عن أبى هريرة، يسارعن عطاء بن  ،عن صفوان بن سليم
ما محمد بن أ و، كذابمتروك الحديثعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيه خلف بن يحيى 

  .متروكفبراهيم إ
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

                                                                                                                                          
  .12/600  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .4/328 تهذيب التهذيب البن حجر )2(
 .3/392 له ميزان االعتدالو، 2/443 ذهبيلل تذكرة الحفاظ )3(
 .11/101سير أعالم النبالء للذهبي  )4(
 .9/324لسان الميزان البن حجر  )5(
 .442تقريب التهذيب البن حجر ص )6(
 .4/357   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .4/328 تهذيب التهذيب البن حجر )8(
 .4/328 تهذيب التهذيب البن حجر )9(
 .4/357   البن أبي حاتمجرح والتعديلال )10(
 .2651 رقم 6/162السلسلة الضعيفة لأللباني  )11(
 .1/135البن الجوزي  العلل المتناهية )12(
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   .)1(" أسنَدتُه: أي؛"فماَل حتى كاد ينْجفُل فأتَيتُه فدعمتُه ":ومنه حديث أبي قتادة"

  )115(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2( مسلماإلمامقال 

عن عبد اللَّه بنِ  ، )3( حدثَنَا ثَابِتٌ،-  يعنى ابن الْمغيرة- حدثَنَا سلَيمان ،وحدثَنَا شَيبان بن فَروخَ
ِإنَّكُم تَسيرون  «: فَقَاَل-صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل خَطَبنَا رسوُل اللَّه  ، عن َأبِى قَتَادةَ،رباحٍ

 قَاَل َأبو - النَّاس الَ يلْوِى َأحد علَى َأحد فَانْطَلَقَ. »ماء ِإن شَاء اللَّه غَداعشيتَكُم ولَيلَتَكُم وتَْأتُون الْ
 - قَاَل - يسير حتَّى ابهار اللَّيُل وَأنَا ِإلَى جنْبِه -صلى اهللا عليه وسلم- فَبينَما رسوُل اللَّه -قَتَادةَ 

 وُل اللَّهسر سصلى اهللا عليه وسلم-فَنَع-هلَتاحر ناَل عفَم ،تُهمعفَد تُهفََأتَي ، ظَهُأوق رِ َأنغَي نم 
 هلَتاحلَى رَل عتَدتَّى اعُل- قَاَل -حاللَّي روتَّى تَهح ارس قَاَل، ثُم  هلَتاحر ناَل عم : نم تُهمعفَد 

ظَهُأوق رِ َأنغَي،هلَتاحلَى رَل عتَدتَّى اعرِ ثُ:قَاَل ، ححرِ السآخ نم تَّى ِإذَا كَانح ارس لَةً ،مياَل مم 
هنِيينِ اُألولَيلَتَييالْم نم َأشَد ، تُهمعفَد تُهُل فََأتَيفنْجي تَّى كَادحهْأسر فَعذَا «: فَقَاَل، فَره نقُلْتُ . »م

  .»ا مسيرك منِّىى كَان هذَمتَ «:قَاَل. َأبو قَتَادةَ
  . الحديث............» بِما حفظْتَ بِه نَبِيهحفظَك اللَّه«: قَاَل.  منْذُ اللَّيلَةيقُلْتُ ما زاَل هذَا مسيرِ

  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
 ومـا  حـداً عي المدني شـهد أُ بو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن رِ ه:أبو قتادة األنصاري  -

 ومات سنة أربع وخمسين وقيل سنة ثمان وثالثين واألول أصـح            ، ولم يصح شهوده بدراً    ،بعدها
  .)4(وأشهر

  ).114 (ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم: فروخ بن شيبان -
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

  :ألثير رحمه اهللاقال ابن ا
                                                

 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
ها  قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائ55صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة  باب  )2(

 .681رقم
 .4/343للمزيتهذيب الكمال . ثابت بن أسلم )3(
 .7/327 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )4(
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 يدتَعم، فأدغَم التاء فـي      : أصلُها ،"شيخٌ كبير يدعم على عصاً له      ":ومنه حديث عمرو بن عبسة    "
  . )1("الدال

  )116(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2( أحمد اإلمامقال 

 ،)4(عن مكْحوٍل ،)3(عثَ بنِ جابِرٍ الْحداني عن َأشْ، حدثَنَا نُوح بن قَيسٍ،حدثَنَا سريج بن النُّعمانِ
 شَيخٌ كَبِير يدعم علَى عصا جاء رجٌل ِإلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَاَل،عن عمرِو بنِ عبسةَ

ا: فَقَاَل،لَهرفَجو اترِلي غَد ِإن وَل اللَّهسا ري ِلي،ت غْفَرْل يِإلَّا " : قَاَل، فَه لَا ِإلَه َأن دتَ تَشْهَألَس
لَى: قَاَل،"؟اللَّهب ،اتُكرفَجو اتُكرغَد لَك رغُف قَاَل قَد وُل اللَّهسر َأنَّك دَأشْهو ."  

  الحديث تخريج
  ،مسلم بن إبراهيم من طريق )5( الدنياأبيأخرجه ابن 

  ،علي بن نَصر عن )6(يعلى أبوو
حميد بن و، علي بن نَصرو، مسلم بن إبراهيم (ثالثتهم ، حميد بن مسعدة من طريق )7(والطبراني

  .به بنحوه نوح بن قيس  عن)مسعدة
  :اإلسناد رجال دراسة

عمرو بن عبسة بموحدة ومهملتين مفتوحات بن عامر بن خالد السلمي أبو نجيح صحابي  -
  .)8( قديما وهاجر بعد أحد ثم نزل الشاممشهور أسلم

سهر هل سمع مكحول من أحد من مسألت أبا : )9( حاتمأبو قال ،ثقة إال أنه يرسل:  مكحول-
  بن األسقع واثلة: قلت، ما صح عندنا إال أنس بن مالك: قال،أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .فأنكره

                                                
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
 .19432 رقم 32/172مسند أحمد  )2(
 .3/273للمزي  تهذيب الكمال .أشعث بن عبد اهللا بن جابر )3(
 .28/465للمزي تهذيب الكمال . مكحول الشَّاميأبو عبد اهللا  )4(
 .144 رقم118 البن أبي الدنيا ص حسن الظن باهللا )5(
 .2947 رقم 8/303بن حجر العسقالني الالمطالب العالية للحافظ نقالً عن ابن حجر في  )6(
 .4/341 للطبراني مسند الشاميين )7(
 .4/658  البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة )8(
 .211 صالمراسيل البن أبي حاتم  )9(
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بمهملتين مضمومة ثم مشددة األزدي بصري يكنى أبا  انيبن عبد اهللا بنِ جابِرٍ الْحد َأشْعثُ -
  .عبد اهللا وقد ينسب إلى جده وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم من الخامسة

  . في كتاب الثقات)4( وذكره ابن حبان،)3( والذهبي،)2( والنسائي،)1(وثقه يحيى بن معين
  .ما أعلم إال خيراً: )6( وفي رواية، ال بأس به:)5( بن حنبلأحمد وقال

  .س مستقيم الحديثأ ليس به ب:)7(وقال البزار
  .صدوق: )8(وقال ابن حجر

  .يعتبر به: )11( الدارقطني وقال،في حديثه وهم )10(وقال العقيلي ،شيخ: )9( حاتمأبو قالو
  . كما قال ابن حجر صدوقهو: قالت الباحثة

 من الثامنة مات سنة ثالث أو نوح بن قيس بن رياح األزدي أبو روح البصري أخو خالد -
  .أربع وثمانين

 ،)14( بن حنبلأحمد و،شويخ صالح الحديث: )13( وفي رواية،)12(وثقه يحيى بن معين
  . في كتاب الثقات)16( وذكره ابن حبان،)15(والعجلي

  .حسن الحديث وقد وثق: )18(وقال الذهبي،  ليس به بأس:)17(قال النسائيو

                                                
 .36 صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )1(
 3/273  للمزيتهذيب الكمال )2(
 .1/253 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .6/62الثقات البن حبان  )4(
 .2/274   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )5(
 .2/524مام أحمد العلل ومعرفة الرجال لإل )6(
 .1/310 تهذيب التهذيب البن حجر )7(
 .149تقريب التهذيب البن حجر ص  )8(
 .2/274   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )9(
 .1/40  للعقيليالضعفاء الكبير )10(
 .1/310 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
 .219 ص - ية الدارمي  روا–تاريخ ابن معين و، 4/122 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )12(
 .243صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )13(
 .2/478العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )14(
 .1870 رقم 2/320عجلي لل معرفة الثقات )15(
 .9/210الثقات البن حبان  )16(
 .30/55  للمزيتهذيب الكمال )17(
 .2/327 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )18(



255 
 

  
  .شيعصدوق رمي بالت :)1(وقال ابن حجر

  .هو صالح وليس بالقوي: )2(وقال علي بن المديني
  . كما قال ابن حجر صدوقهو: قالت الباحثة

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم
  .إلرسال مكحول،  ضعيفإسناده

رواه أحمد والطبراني ورجاله موثقون إال أنه من رواية مكحول عن عمرو بن : )3(قال الهيثمي
  .ي أسمع منه أم ال ؟عبسة فال أدر

ومن طريقه  - ،)5( يعلىأبوو ،)4(وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك أخرجه البزار
 - ،)10( والصغير،)9(الطبراني في األوسط و،)8(وابن خزيمة، -)7( وابن حجر،)6(الضياء المقدسي

 عن  جميعهم من طريق الضحاك بن مخْلد)12(والبيهقي ،-)11(ومن طريقه الضياء المقدسي
تُمسر ونَاِئيالْه ادبع نعن ، بينَانثَابِتٌ الْب ،اِلكنِ مَأنَسِ ب نٌل:قَاَل عجقَاَل ر :وَل اللَّهسا را  ، يم

 محمدا رسوُل ال تَشْهد َأن ال ِإلَه ِإال اللَّه وَأنَأو" : قَاَل. علَيهاتَركْتُ من حاجة وال داجة ِإال َأتَيتُ
قَاَل؟"اللَّه :مكُلِّه" : قَاَل، نَع لَى ذَِلكي عْأتذَا يه فَِإن"ِ.  

  .والحديث بمجموع الطرق يرتقي إلى الصحيح لغيره
   .حديث صحيح بشواهده :)13(طاألرناؤوشعيب قال و

***** *****  
                                                

 .1010 تقريب التهذيب البن حجر ص )1(
 .38 رقم 65سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص  )2(
 .1/182 للهيثميمجمع الزوائد  )3(
 .6887 رقم 2/318مسند البزار  )4(
 .3433 رقم 6/156 يعلي أبيمسند  )5(
 .1773 رقم 2/326 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )6(
 .143 مطلقة البن حجر صاألمالي ال )7(
 .526 رقم 2/803 التوحيد البن خزيمة )8(
 .7077 رقم 132 /7 للطبراني المعجم األوسط )9(
 .1025 رقم 201 /2 المعجم الصغير للطبراني )10(
 .1775 رقم 2/326 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )11(
 .6684 رقم 9/299للبيهقي شعب اإليمان  )12(
 .19432 رقم 32/172مسند أحمد لى في تعليقه ع )13(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دعمص"

جمع دعموصٍ، وهي دويبة تكون في      : الدعاميص" م دعاميص الجنة  ه"في حديث األطفال    ) س(
أي أنهم سياحون في الجنة دخّالون فـي   : الدخَّال في األمورِ  : -أيضاً– والدعموص   ،مستَنقَع الماء 

ول على الحرم وال    منازِلها ال يمنَعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا ال يمنَعون من الدخُ             
منهم أحد جِبح1("ي(.  

  )117(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2( مسلماإلمامقال 

يدعس نب ديوثَنَا سدلَى،حالَْأع دبع نب دمحمو ،ي اللَّفْظا فبتَقَارقَالَا، و :رتَمعثَنَا الْمد3( ح(،  نع
4(َأبِيه(، َأبِي الس نيلعل)5( انسَأبِي ح نةَ:قَاَل ،عريرنَانِ: قُلْتُ ِلَأبِي هاب اتَ ِليم قَد ا َأنْتَ ، ِإنَّهفَم 

 . نَعم: قَاَل: قَاَل،محدثي عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِحديث تُطَيب بِه َأنْفُسنَا عن موتَانَا
صنَّةالْج يصامعد مهغَار،هدقَاَل بِي َأو بِهْأخُذُ بِثَوفَي هيوقَاَل َأب َأو اهَأب مهدتَلَقَّى َأحا آخُذُ َأنَا ، يكَم 

  .جنَّةَ َأو قَاَل فَلَا ينْتَهِي حتَّى يدخلَه اللَّه وَأباه الْ،بِصنفَة ثَوبِك هذَا فَلَا يتَنَاهى
ديوس ةايي رِوفيِل: قَاَل:ولو السثَنَا َأبدح ،يدعس نب اللَّه ديبع يهثَندوح ، ني ابنعى ييحثَنَا يدح 

يدعس،نَادذَا الِْإسبِه يمالتَّي نقَاَل. علَّى اللَّ: وص وِل اللَّهسر نتَ معمْل سًئا  فَهشَي لَّمسو هلَيع ه
متَانَا قَاَل نَعوم ننَا عَأنْفُس بِه بتُطَي."  

  
  الحديث تخريج

  . البخارياإلمام مسلم دون اإلمامانفرد بهذه األلفاظ 
  

  :اإلسناد رجال دراسة
نباري  األ: ويقال له،بن سهل الهروي األصل ثم الحدثاني بفتح المهملة والمثلثة سويد بن سعيد -

   .بنون ثم موحدة أبو محمد من قدماء العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة
  . من النقاد أخرىجماعةٌه توفي نفس الوقت جرحأثنى جماعة من النقاد على سويد ووثقوه، 

                                                
 .306ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1(
 .2635 فضل من يموت له ولد فيحتسبه رقم 47صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )2(
 .28/250 للمزي تهذيب الكمال. معتمر بن سليمان بن طرخان )3(
 .12/6مزي لل تهذيب الكمال .سليمان بن طرخان )4(
 .13/310للمزي تهذيب الكمال . ضريب بن نقير )5(
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  :فَممن وثق سويد
ثـه،  ، وكان أحمد بن حنبل ينتقي لولديه مـن حدي          والبغوي، والخليلي  ،مسلمة بن قاسم، والعجلي   

   .وصحح أبو زرعة كتبه
  .)1("سويد ثقة ثقة: "فقال مسلمة بن قاسم األندلسي في تاريخه

  . )2("ثقة، من أروى الناس عن علي بن مسهر: "وقال العجلي في الثقات
كان سويد من الحفاظ، وكان أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صـالح             : "وقال أبو القاسم البغوي   
  .  )3("ه فيسمعان منهوعبد اهللا ، يختلفان إلي

ضـمام بـن    عرضت على أبي أحاديث لسويد بن سعيد عـن       : "قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل      و
  .)4("ثقة : تتبعه فإنّه صالح، أو قال: اكتبها كلها، أو قال: "ليإسماعيل، فقال 

  .)5("اكتب عن سويد أحاديث ضمام: ي أبيقال ل: "وقال أيضا
  .)6("ال بأس به:  يكون صدوقًا، أو قالأرجو أن :كره، فقالسمعت أحمد ذ: "وقال أبو داود

  .)7(ووثقه الخليلي في اإلرشاد
نها، فأما إذا حدث مـن حفظـه   أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله وأكتب م: "وقال أبو زرعة 

  . )8("فال
  .)9(وقد أورده الذهبي في كتابه ذكر أسماء من تُكُلِّم فيه وهو موثق

  :  لسويدأما المجرحون 
  .وابن عدي، والبخاري، والنسائي، وابن حبان، ابن المدينيابن معين، و
هو حالل  : سويد مات منذ حين، وسمعت يحيى قال      : سمعت يحيى بن معين يقول    : "قال أبو داود  

  .)10("الدم 

                                                
 .4/275بن حجر  تهذيب التهذيب ال)1(
 .261ص للعجلي معرفة الثقات )2(
 .9/231البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )3(
بن حجر  التهذيب التهذيبو، 11/411أعالم النبالء للذهبي سير و، 12/250لمزي تهذيب الكمال ل: انظر )4(

4/275. 
 .4/103، 3/428بن عدي امل الالك )5(
 .9/230البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )6(
 .1/247ي خليل اإلرشاد في معرفة علماء الحديث لل)7(
 .409ص البرذعي سؤاالت على الرازي زرعة أبي أجوبة )8(
 .97ص وثق للذهبيذكر أسماء من تُكلم فيه وهو م )9(
 .9/230 البغداديلخطيب ل تاريخ بغداد )10(
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  .)1("وإال فقد بقي سويد بعد يحيى سبع سنين عنى أنّه مات ذكره للينه،" :قال الذهبي
 عليه، ولم يكن   ال صلى اهللا  : " وذُكر عنده سويد، فقال     بن فَهم عن يحيى بن معين،      وروى الحسين 

  .)2("عنده بشيء
لـيس  : باري فحرك رأسـه، وقـال     سئل أبي عن سويد األن    : "هللا بن علي بن المديني    وقال عبد ا  

  .)3("بشيء
  .)5("فيه نظر: "، وقال)4("حديث سويد منكر ":وقال البخاري
  .)7("وال مأمون"، )6("يس بثقةل: "وقال النسائي

يخطـئ فـي اآلثـار ويقلـب        : "، وقـال أيـضا    "يأتي عن الثقات بالمعضالت   : "وقال ابن حبان  
  .)8("األخبار

ـ      : "ن ذكر أمثلة تدل على ضعف سويد      وقال ابن عدي بعد أ     ر مـا   ولسويد مما أنكرت عليـه غي
  .)9("ذكرت وهو إلى الضعف أقرب

، )10("وكان يدلس يكثر ذاك يعنـي التـدليس       كان صدوقًا،   : "سمعت أبي يقول  : "قال عبد الرحمن  
، وذكره ابن حجر في     )11("لقلب من سويد شيء من جهة التدليس      في ا : "وقال أبو بكر اإلسماعيلي   

موصوف بالتدليس، وصفه به الـدارقطني واإلسمــاعيلي        : "قة الرابعة من المدلسين، وقال    الطب
، )13("كـان كثيـر التـدليس   : قال غير واحد  ":ن، وقال ، وأورده العالئي في المدلسي    )12("وغيرهما

  .)15(العراقي ، وابن)14(وأورده فيهم أيضا الحلبي

                                                
 .11/412أعالم النبالء للذهبي سير  )1(
 .9/230البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )2(
 .9/229البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )3(
 .11/416أعالم النبالء للذهبي سير  )4(
 .2/343 التاريخ الصغير للبخاري )5(
 .275، رقم 124 للنسائي صالضعفاء والمتروكين )6(
 .11/413نبالء للذهبي أعالم السير  )7(
 .1/352البن حبان   المجروحين)8(
 .3/429الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )9(
 .4/240 الجرح والتعديل البن أبي حاتم )10(
 .9/231البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )11(
 .77 طبقات المدلسين البن حجر ص)12(
 .106صعالئي لل جامع التحصيل )13(
 .32 المدلسين ص التبيين ألسماء)14(
 .38 المدلّسين ألبي زرعة العراقي ص)15(
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لبخـاري، والخطيـب البغـدادي      يعقوب بن شيبة، وا   : وممن انتقده في قبوله التلقين بعدما عمي      
  .وغيرهم

  .)1("مضطرب الحفظ، وال سيما بعدما عمي، وصدوق: "قال يعقوب بن شيبة
  .)2("كان عمي فلقن ما ليس من حديثه": ريوقال البخا

ديـث لـيس مـن      صدوق، إال أنّه كان قد عمي فكان يلقن أحا        : "وقال صالح بن محمد البغدادي    
  .)3("حديثه

مع منه وهـو    عمي في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه، فمن س           : "وقال الحاكم أبو أحمد   
  .)4("بصير فحديثه عنه أحسن

وكان قد كفّ بصره في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه، ومن              : "يوقال الخطيب البغداد  
  .)5("سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن

  . )6("ليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزهكان لما كبر يقرأ ع: "وقال الدارقطني
ل ابن رجب في شـرح علـل     وتحت عنوان من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره، قا          

حدث مـن حفظـه أو    ، ف لتحق بهؤالء من أضر في آخر عمره، وكان ال يحفظ  جيدا           ي: "مذيالتر
  .)7("كان يلقن فيتلقن

حفظه فـأتى فـي حديثـه أحاديـث         كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقص         : "وقال الذهبي 
  . )9("فضعف بسبب ذلكوقد تغير في آخر عمره بسبب العمى : "، وقال ابن حجر)8("منكرة

هو ثقة ومن الحفاظ عند بعض األئمة، وأن كتبه صحيحة بـل كـانوا يتتبعونهـا                : لت الباحثة قا
  .ويكتبون منها

وأن من تكلم فيه فكالمه يرجع إلى وصفه بالتدليس، وفي هذا الحديث نجده قد صرح بالتحديث،                
ره وكذلك وصفه بالغفلة التي أصيب بها في آخر عمره بعـدما كـفّ بـص              ، فانتفت الشبهة عنه  

                                                
 .9/231البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )1(
 .2/343 التاريخ الصغير للبخاري )2(
 .9/231 البغدادي خطيبللخ بغداد تاري )3(
 .11/413أعالم النبالء للذهبي سير  )4(
 .9/229البغدادي لخطيب ل تاريخ بغداد )5(
 .2/142ير البن حجر العسقالني  التلخيص الحب)6(
 .2/752 شرح علل الترمذي البن رجب )7(
 .2/455 تذكرة الحفاظ للذهبي )8(
 .77طبقات المدلسين البن حجر ص)9(
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وعمي، مما جعلته يجيز أحاديث فيها بعض النكارة، كما أن في ظاهر كالم بعض األئمة كـابن                 
  .معين والنسائي وابن حبان ما يشير إلى ضعفه

قتل سنة ثالثين  أبو حسان األعرج األحرد البصري مشهور بكنيته واسمه مسلم بن عبد اهللا -
  .ومائة من الرابعة

في كتاب  )5(بن حباناوذكره  ،)4( والذهبي،)3( والعجلي،)2(معين ويحيى بن ،)1(وثقه ابن سعد
  .الثقات
  .ال بأس به: )7(وقال أبو زرعة ،مستقيم الحديث أو مقارب الحديث: )6( أحمد بن حنبلوقال

   . صدوق رمي برأي الخوارج:)8(وقال ابن حجر
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

***** *****  
  
  : ابن األثير رحمه اهللاقال

  دعا"

 ،"دع داعي اللـبنِ ال تُجهِـده      : أنه أمر ضرار بن األزور أن يحلُب ناقةً وقال له          ":فيه) ـس ه (
 أبق في الضرع قليال من اللبنِ وال تَستَوعبه كلَّه، فإن الذي تُبقيه فيه يدعو مـا وراءه مـن                    :أي

   .)9("وإذا استُقْصي كل ما في الضرع أبطأ دره على حالبِهاللبنِ فينْزلُه، 
  
  

                                                
 .7/222البن سعد لطبقات الكبرى  ا)1(
 .8/201   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .576 رقم 2/394عجلي لل معرفة الثقات )3(
 .2/418  معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبيالكاشف في )4(
 .5/393الثقات البن حبان  )5(
 .8/201   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .8/201   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .1133تقريب التهذيب البن حجر ص  )8(
 .306النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )9(
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  )118(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام البخاري

حنا ثَدع2(دانب(، َأبد اهللانا ع)3(، اَألنا َأعشم)4(، عني عقوب بن بيرح،ع نض ار بن اَألرزرو :
  ".نب اللّياعد عدوا هدهِج تُاْلَ": اَل قَيلهَأ ن م)5(قوحلَم بِوسل بي صلى اهللا عليه النّتُيتََأ
  

  الحديث تخريج
  . بنحوه عن عبدان عن ابن المبارك به)6(أخرجه الفسوي

وأخرجه مس8( ومن طريقه الطبراني،)7(دد(،  
   ، عن محمد بن بكار)9(وعبد اهللا بن أحمد

  ، نعيم بن حماد من طريق)10(والطبراني
  ، من طريق حسن بن علي)11(الحاكمو

، نعيم بن حمادو، محمد بن بكارو ،ددسم( خمستهم ،سعيد بن منصور من طريق )12(وابن قانع
  .عن عبد اهللا بن المبارك به بنحوه )سعيد بن منصورو، حسن بن عليو
  ، )16( وعبد اهللا بن أحمد،)15( وأحمد،)14( ومن طريقه ابن أبي شيبة،)13(أخرجه وكيع بن الجراحو

                                                
 .4/338خ الكبير للبخاري  التاري)1(
 .15/277للمزي  تهذيب الكمال .عبد اهللا بن عثمان بن جبلة )2(
 .16/9 للمزيتهذيب الكمال. عبد اهللا بن المبارك )3(
 .12/80 للمزي تهذيب الكمال. سليمان بن مهران األسدي )4(
النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . حقَ والجمع ِل،الناقة القريبة العهد بالنتاج: قحة بالكسر والفتحاللّ )5(

 .840ص 
 .2/654المعرفة والتاريخ للفسوي  )6(
 .16239رقم 8/14قي السنن الكبرى للبيه )7(
 .8131 رقم 8/296لمعجم الكبير للطبراني ا )8(
 .16702 رقم 27/254مسند أحمد  )9(
 .8131 رقم 8/296لمعجم الكبير للطبراني ا )10(
 .5033رقم  3/237للحاكم لى الصحيحين  المستدرك ع)11(
 .2/30بن قانع ال معجم الصحابة )12(
 .495 رقم 799ص الزهد لوكيع  )13(
 .3667 رقم 4/325إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري كما في  )14(
 .18980 رقم 31/318و، 18905رقم  31/202 مسند أحمد )15(
 .16704 رقم 27/258 مسند أحمد )16(
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وابن  ،)4( وأحمد بن عمرو بن الضحاك،)3( والفسوي،)2( وهناد،-)1(ومن طريقه الضياء المقدسي
  ،)5(حبان

 من طريق أبي )10( وابن قانع،)9( وهناد،)8( والبخاري،)7( وأحمد،)6(وأخرجه ابن أبي شيبة
  ،)محمد بن خازم( معاوية

 ، بن غياثحفْص عن -)13(لمقدسي والضياء ا،)12(ومن طريقه الطبراني- ،)11(ددسأخرجه مو
ومن طريقه الضياء - ،)16(والطبراني ،-)15(ومن طريقه الضياء المقدسي- ،)14(أخرجه أحمدو

  ،من طريق زهير بن معاوية ،-)17(المقدسي
عبد اهللا من طريق  ،-)20(ومن طريقه الضياء المقدسي- ،)19( والطبراني،)18( البخاريأخرجهو

  ،بن داود
  ،جوان بن سفيانأبيه   عن)21(أخرجه الفسويو

                                                
 .93 رقم 3/222ارة للضياء المقدسي  األحاديث المخت)1(
 .794  رقم2/409الزهد لهناد  )2(
 .2/654المعرفة والتاريخ للفسوي  )3(
 .1060 رقم 2/261  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )4(
 .5283 رقم 12/90 صحيح ابن حبان)5(
 .3667 رقم 4/325إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )6(
 .18905 رقم 31/202 مسند أحمد )7(
 .4/338 التاريخ الكبير للبخاري )8(
 .795  رقم2/409 الزهد لهناد )9(
 .2/30بن قانع ال معجم الصحابة )10(
 .3667 رقم 4/324إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )11(
 .8129 رقم 8/296لمعجم الكبير للطبراني ا )12(
 .99  رقم3/223 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )13(
 .18981 رقم 31/318 أحمد  مسند)14(
 .93 رقم 3/222 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )15(
 .8128 رقم 8/295لمعجم الكبير للطبراني ا )16(
 .97  رقم3/222 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )17(
 .4/338 التاريخ الكبير للبخاري )18(
 .8128 رقم 8/295لمعجم الكبير للطبراني ا )19(
 .98 رقم 3/223يث المختارة للضياء المقدسي  األحاد)20(
 .2/654المعرفة والتاريخ للفسوي  )21(
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 من طريق يعلى بن )4( وابن األثير،)3( والبيهقي،-)2(الذهبي ومن طريقه - ،)1(أخرجه الدارميو
عبد و، زهير بن معاويةو،  بن غياثحفْصو، محمد بن خازمو ،وكيع بن الجراح(سبعتهم  ،عبيد

  .ن يعقوب بن بحير به بنحوهعن األعمش ع) يعلى بن عبيد و، جوان بن سفيانو، اهللا بن داود
  . بنحوه بهعن ضرار بن األزوريعقوب بن بحير من طريق األعمش عن  )5(البغويأخرجه و
  بن األزورمن طريق موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن ضرار )6(بن شاهينا أخرجهو

  .بمعناه
  ،رار بن األزور عن ض، وخالف الثوري في إسناده فقال عن األعمش عن عبد اهللا بن سنان-

ومن طريقه - ،)10( والفسوي،)9( والبخاري،)8( ومن طريقه الضياء المقدسي،)7(أحمد أخرجه
  من طريق سفيان ،)15(البغوي و،)14( والحاكم،)13(  وابن قانع،)12( والطبراني،-)11(البيهقي

  .الثوري عن األعمش عن عبد اهللا بن سنان عن ضرار بن األزور بنحوه
  
  :داإلسنا رجال راسةد
ضرار بن األزور واسم األزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن  -

  .)16(دودان بن أسد بن خزيمة له صحبة وقال البغوي سكن الكوفة

                                                
 .2040 رقم 2/1270 سنن الدارمي )1(
 .7/274 للذهبي  ميزان االعتدال)2(
 .2306 رقم 3/199لبيهقي لالسنن الصغير  )3(
 .3/53أسد الغابة البن األثير  )4(
 .3/481  حجراإلصابة في تمييز الصحابة البنكما في  )5(
 .3/482 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجركما في  )6(
 .18982 رقم 31/318و، 18792 رقم 31/89 مسند أحمد )7(
 .95  رقم3/222 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )8(
 .4/338 التاريخ الكبير للبخاري )9(
 .2/654المعرفة والتاريخ للفسوي  )10(
 .2307 رقم 3/200قي لبيهلالسنن الصغير  )11(
 .8128 رقم 8/295لمعجم الكبير للطبراني ا )12(
 .2/30بن قانع المعجم الصحابة  )13(
 .6680 رقم 3/620للحاكم  المستدرك على الصحيحين )14(
 .3/482 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )15(
 .3/481 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )16(
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  .الثقاتكتاب في  )1(بن حباناذكره : يعقوب بن بحير -
  . ولم يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً،)3( وابن أبي حاتم،)2(وأورده البخاري

  .ال يعرف تفرد عنه األعمش:  )4(وقال الذهبي
  .هو مجهول: قالت الباحثة

  ).5 (سبقت ترجمته في حديث رقم ثقة:  األعمش-

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  . وهو مجهول،إسناده ضعيف ألن فيه يعقوب بن بجير

  .)5(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء
  .)7(حسين سليم أسد:  ومن المعاصرين،)6(البوصيري: لعلماءوحسن إسناده من ا

  .)8(ؤوطا شعيب األرن:وضعف إسناده من المعاصرين
وسَألْتُ َأبِي، وَأبا زرعةَ، عن حديث؛ رواه الثَّورِي، عنِ اَألعمشِ، عن عبد : )9(قال ابن أبي حاتم

: حلَب رجٌل عنْد النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم، فَقَاَل: بنِ اَألزورِ، قَاَلاِهللا بنِ سنَانٍ، عن عبد اهللا 
  .دع دواعي اللَّبنِ

، عن ضرارِ بنِ ، عن يعقُوب بنِ بحيرٍن الْحفَّاظ عنِ اَألعمشِروى هذَا الْحديثَ جماعةٌ م: فَقَاال
  .، وهو الصحيحانٍ عبد اِهللا بنِ سنَ، بدال مناَألزورِ
اَألعمش، عن يعقُوب بن : ذَا الْحديث، وقال غير سيفانخالف الثَّورِي الخلق في ه: قَاَل َأبِي

  .، عن ضرار بن األزوربحير
  

                                                
 .5/553الثقات البن حبان  )1(
 .4/338 التاريخ الكبير للبخاري )2(
 .9/205   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .7/274 للذهبي  ميزان االعتدال)4(
 .5033 رقم 3/237للحاكم  المستدرك على الصحيحين )5(
 .3667 رقم 4/325تحاف الخيرة المهرة للبوصيري إ )6(
 .2040 رقم 2/1270سنن الدارمي في تعليقه على  )7(
، 18905 رقم 31/202و، 16704 رقم 27/258و، 16702 رقم 27/254مسند أحمد في تعليقه على  )8(
 .18981 رقم 31/318و
 .2225 رقم 5/641 علل الحديث البن أبي حاتم )9(
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  : فيه عبد اهللا بن سنان،بالنسبة لسند الثوريو
: )4( وقال أبو حاتم،بشيءليس حديثه : )3( وفي رواية،)2( ويحيى بن معين،)1(وثقه ابن سعد
 و ذكره ،عامة ما يرويه ال يتابع عليه إما متنا وإما إسنادا: )5(قال ابن عديو ،ضعيف الحديث

  . ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً)6(البخاري
  . في كتاب الثقات)7(وذكره ابن حبان

  .هو ضعيف: قالت الباحثة
 في حديث األعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن األزور وقال :فقال )8( بن معينحيىأما ي

  .سفيان عن عبد اهللا بن سنان قال يحيى والقول قول سيفان
   )9(ط األرناؤوشعيب :وضعف إسناده من المعاصرين

  .وبالمتابعات يبقى الحديث على ضعفه
 

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 عنـد األمـرِ     ياَل فُالن، كانوا يدعون بعضهم بعضاً     :  هو قولهم  ،" الجاهلية ما باُل دعوى   ":وفيه"
10("الحادث الشديد(.  

  
  
  
  

                                                
 .6/178الطبقات الكبير البن سعد  )1(
 .5/68   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .3/489 -وري رواية الد–تاريخ ابن معين  )3(
 .5/69   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )4(
 .4/247الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(
 .5/111 التاريخ الكبير للبخاري )6(
 .5/11الثقات البن حبان  )7(
 .3/547 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )8(
 .18982 رقم 31/318مسند أحمد  في تعليقه على )9(
 .306في غريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية  )10(
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  )119(لحديث رقم ا
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام البخاري

 :اللَّه عنْهما قَاَلسمعتُ جابِر بن عبد اللَّه رضي : )4(قَاَل عمرو ،)3( سفْيان:حدثَنَا ،)2( علي:حدثَنَا
اةي غَزكُنَّا ف،انفْيشٍ: قَاَل سيي جةً فرم ،عار)5( فَكَسالَْأنْص نلًا مجر اجِرِينهالْم نٌل مجفَقَاَل  ، ر
ارِيار:الَْأنْصا لَلَْأنْصي ،اجِرِيهقَاَل الْماجِرِين: وها لَلْمي ،سر ذَِلك عمفَس  هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّه

لَّمسفَقَاَل،و : ةيلاهى الْجوعاُل دا بقَالُوا،م :وَل اللَّهسا ري ، نلًا مجر اجِرِينهالْم نٌل مجر عكَس 
لَِئن " َأما واللَّه ، فَعلُوها:ه بن ُأبي فَقَاَل فَسمع بِذَِلك عبد اللَّ،"دعوها فَِإنَّها منْتنَةٌ" : فَقَاَل،الَْأنْصار

 فَقَام عمر ، فَبلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،)6("رجعنَا ِإلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الَْأعز منْها الَْأذَلَّ
دعه لَا " : فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،عنُقَ هذَا الْمنَافق دعني َأضرِب ، يا رسوَل اللَّه:فَقَاَل

هابحقْتُُل َأصا يدمحم َأن ثُ النَّاسدتَحينَةَ ،"يدوا الْممقَد ينح اجِرِينهالْم نم َأكْثَر اركَانَتْ الَْأنْصو 
  ".رِين كَثُروا بعدثُم ِإن الْمهاجِ

  . سمعتُ جابِرا كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل عمرو، سفْيان فَحفظْتُه من عمرٍو:قَاَل
  الحديث تخريج

زهير  و، عن عبد اهللا بن أبي شيبة)8( ومسلم، عن عبد اهللا بن الزبير الحميدي)7(أخرجه البخاري
  . كلهم عن سفيان بن عيينة به بنحوه، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن عبدة،بن حرب

 من طريق أيوب كالهما عن )10(ومسلم،  من طريق عبد الملك بن جريج)9(أخرجه البخاريو
  .عمرو بن دينار به بنحوه

  . من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر به بنحوه)11(و أخرجه مسلم
                                                

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اهللا لهم : "  قوله5ي ك تفسير القرآن باب صحيح البخار )1(
 .4905رقم " إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقين

 .21/6للمزيتهذيب الكمال .  بن المدينيعلي بن عبد اهللا )2(
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. ينةسفيان بن عي )3(
 .22/6للمزي تهذيب الكمال . عمرو بن دينار )4(
 .801النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص . أي ضرب دبره بيده:كسع )5(
 .8سورة المنافقون آية  )6(
ن األعز منها األذل وهللا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج: " قوله7صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )7(

 .4907العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون رقم 
 .2584 نصر األخ ظالماً أو مظلوماً رقم 16صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )8(
 .3518 ما ينهى من دعوة الجاهلية رقم 8صحيح البخاري ك المناقب باب  )9(
 .2584 نصر األخ ظالماً أو مظلوماً رقم 16الصلة واآلداب باب صحيح مسلم ك البر و )10(
 .2584 نصر األخ ظالماً أو مظلوماً رقم 16صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )11(
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  :سناداإل رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

"    هاجرين، فقال صـلى اللّـه              ":ومنه حديث زيد بن أرقَمياَل األنصارِ، وقال قوم ياَل الم فقال قوم
   .)1("دعوها فإنها منْتنةٌ: عليه وسلم

  )120(الحديث رقم 
 وقد سبق تخريجه في الحديث ، جابر بن عبد اهللا وإنما عن،لم أجده بهذا اللفظ عن زيد بن أرقم

  ).119( السابق
  . وال توجد فيه لفظة دعوها فإنها منتنة، وجدت ألفاظه تختلف،أما حديث زيد بن أرقم
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام ابن إسحاق

ومحمد بن يحيى بنِ حبان، كُّل قَد ، )3( وعبد اللّه بن َأبِي بكْر،فَحدثَني عاصم بن عمر بنِ قَتَادةَ
بلَغَ رسوَل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم َأن بني : ث بني الْمصطَلق، قَالُواحدثَني بعض حدي

  يرِيةَ بِنْت الْحارِث، زوجِ جورارٍ َأبوـارِثُ بن َأبِي ضـدهم الْحـون لَه وقَاِئـلق يجمعـالْمصطَ
للّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَلَما سمع رسوُل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم بِهِم خَرج إلَيهِم حتّى  ارسوِل

لَه اءلَى مع مهيلَقيعسيرالْم قَاُل لَهي إم يدقَد ةينَاح نلِ  فَ، ماحاقْتَتَلُوالَى السو فَ النّاساحتَز مزفَه ،
 مهاءسنو مهنَاءَأب لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسنَفَّل رو منْهَل مقُت نَل مقُتو قطَلصي الْمنب اللّه

هلَيع مهفَْأفَاء مالَهوَأموفيه" و:  
رسوُل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم علَى ذَِلك الْماء وردتْ وارِدةُ النّاسِ ومع عمر بنِ الْخَطّابِ فَبينَا "

َأجِير لَه من بني غفَارٍ ، يقَاُل لَه جهجاه بن مسعود يقُود فَرسه فَازدحم جهجاه وسنَان بن وبرٍ 
 ينهخَ الْجرفَاقْتَتَلَا ، فَص اءلَى الْمجِ عرنِ الْخَزب فوي عنيفُ بلح ، ينهارِ ، : الْجالَْأنْص شَرعا مي

ريشٍ  فَغَضب عبد اللّه بن ُأبي ابن سلُوَل وعنْده رهطٌ من قُيا معشَر الْمهاجِرِين: وصرخَ جهجاه 
  .الحديث.....إلّا كَما قَاَل الَْأوُل سمن كَلْبك يْأكُلْك

  الحديث تخريج
  . من طريق ابن إسحاق به بمثله)4(أخرجه البيهقي

                                                
 .306النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .2/289بن هشام ال  النبويةسيرةال )2(
 .14/350للمزي  تهذيب الكمال .د بن عمرو بن حزم عبد اهللا بن أبي بكر بن محم)3(
 .1400 رقم 4/52  دالئل النبوة للبيهقي)4(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  .رجاله كلهم ثقات

  سناداإل على الحكم
  .مرسل رجاله ثقات

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)1(" اجتمعوا ودعا بعضهم بعضاً: أي؛"اعت عليكم األممتد ":ومنه الحديث"
  )121(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2( أحمدقال اإلمام 
 ، عن َأبِيه حبِيبِ بنِ عبد اللَّه، عبد الصمد بن حبِيبٍ الَْأزدي: َأخْبرنَا، َأبو جعفَرٍ الْمداِئني:حدثَنَا

يشُب نعفونِ عةَ،ِل بريرَأبِي ه نقَاَل، ع :انبقُوُل ِلثَوي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رعمس : 
اَل  قَ،" يصيبون منْه، كَتَداعيكُم علَى قَصعة الطَّعامِتَداعتْ علَيكُم الُْأممكَيفَ َأنْتَ يا ثَوبان ِإذْ "

انبثَو:وَل اللَّهسا ري يُأمبِنَا، بَِأبِي و لَّةق نقَاَل؟ َأم :يركَث ِئذموي لَا َأنْتُم ، ي قُلُوبِكُملْقَى في نلَكو 
نهقَالُوا،الْو :وَل اللَّهسا ري نها الْومقَاَل؟ و : "الْق تُكُمياهكَرا ونْيالد كُمبتَالح."  
  الحديث تخريج

  .انفرد بهذه اللفظة عن أبي هريرة اإلمام أحمد بن حنبل
  :اإلسناد رجال دراسة

 عبد والد الميم وكسر المهملة وسكون التحتانية بضم اليحمدي األزدي عبد اللَّه حبِيب بن -
  .الثالثة من الصمد

  .فيه جرحاً وال تعديالً ولم يذكرا )5( والذهبي،)4( والمزي،)3(مذكره ابن أبي حات
  .مجهول: )7(ابن حجر و،)6(وقال أبو حاتم
  .هو مجهول: قالت الباحثة

                                                
 .306النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .8713 رقم 14/331 مسند أحمد )2(
 .3/104   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .5/383  للمزيتهذيب الكمال )4(
 .1/309 فة من له رواية في الكتب الستة للذهبيالكاشف في معر )5(
 .2/164 تهذيب التهذيب البن حجر )6(
 .220تقريب التهذيب البن حجر  ص  )7(
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  . من الثامنةالَْأزديأو بن عبد اهللا بن حبيب عبد الصمد بن حبِيبٍ  -
  .ليس به بأس: )1(قال يحيى بن معين

  .يكتب حديثه ليس بالمتروك:  وزاد أبو حاتم،لين الحديث: )3(أبو حاتم و،)2(وقال البخاري
  .)4( بن حنبلأحمد ضعفه و

  .هو لين الحديث: قالت الباحثة
  .َأبو جعفَرٍ الْمداِئني من التاسعة مات سنة ست ومائتين  محمد بن جعفر البزار-

  في كتاب الثقات )5(بن حباناذكره 
 ال أحدث عنه :)8(حمدوفي رواية عن ا، ليس به بأس: )7( وأبو داود،)6(أحمد بن حنبلوقال 

  .بشيء أبداً
  صدوق فيه لين :)10( و قال ابن حجر، يكتب حديثه وال يحتج به:)9( وقال أبو حاتم
   . ليس هو بالقوي عندهم:)12(وقال ابن عبد البر ، ضعيف:)11(وقال ابن قانع
  صدوق فيه لين: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  :عيف جداً وفيهإسناده ض

  .حبيب بن عبد اهللا مجهول -
  .ولم يتابع.  لين الحديثعبد الصمد بن حبِيبٍ -
  . ولم يتابع،َأبو جعفَرٍ الْمداِئني صدوق فيه لين -

                                                
 .6/51   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )1(
 .237 رقم 81 ص هالضعفاء الصغير لو، 6/106 التاريخ الكبير للبخاري )2(
 .6/51   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .6/51   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )4(
 .9/80الثقات البن حبان  )5(
 .25/12  للمزيتهذيب الكمال )6(
 .1842 رقم 2/279سؤاالت اآلجري أبا داود  )7(
 .1744 رقم 4/1210  للعقيليالضعفاء الكبير )8(
 .7/222   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )9(
 .833 ص تقريب التهذيب البن حجر )10(
 .9/86 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
 .9/86 تهذيب التهذيب البن حجر )12(
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  .بنحوه وإسناد أحمد جيد )2( والطبراني في األوسطأحمدرواه : )1(قال الهيثمى
  .)3(طاألرناؤوشعيب :من المعاصرينوضعف إسناده 

  ).122(وله شاهد من حديث ثوبان سيأتي تخريجه في الحديث التالي 
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )4("يوشك أن تَداعى عليكم األمم كما تَداعى األكَلَةُ على قَصعتها ":ومنه حديث ثَوبان) س("
  

  )122(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )5( أحمدقال اإلمام 

 حدثَنَا َأبو ، مرزوقٌ َأبو عبد اللَّه الْحمصي:حدثَنَا ، الْمبارك بن فَضالَةَ:حدثَنَا ،)6( َأبو النَّضرِ:حدثَنَا
بِيحالر اءمقَاَل ،)7(َأس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى روم انبثَو نلَّى :عص وُل اللَّهسقَاَل ر 
لَّمسو هلَيع ا" :اللَّههتعلَى قَصى الَْأكَلَةُ عاعا تَدكَم كُلِّ ُأفُق نم مالُْأم كُملَيى عاعتَد َأن كوشقَاَل"ي : 

 ،مِئذ كَثير ولَكن تَكُونُون غُثَاء كَغُثَاء السيِل َأنْتُم يو: قَاَل؟ يا رسوَل اللَّه َأمن قلَّة بِنَا يومِئذ:قُلْنَا
كُمودقُلُوبِ ع نةَ مابهالْم نْتَزِعي،نهالْو ي قُلُوبِكُمُل فعجيقُلْنَا: قَاَل، و :نها الْومقَاَل؟ و : " بح

توةُ الْمياهكَرو اةيالْح."  
  

  الحديث تخريج
 مبارك بن عن سعيد بن سليمان  من طريق )10( وأبو نعيم،)9( والطبراني،)8(ابن أبي الدنيا أخرجه
  . ولم يسق الطبراني لفظه،به بنحوهفضالة 

                                                
 .7/563 للهيثميمجمع الزوائد  )1(
 .لم أعثر عليه في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني )2(
 .8713 رقم 14/331مسند أحمد في تعليقه على  )3(
 .306النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .22397 رقم 37/82 مسند أحمد )5(
 .30/129للمزي تهذيب الكمال . هاشم بن القاسم )6(
 .22/223  للمزيتهذيب الكمال. عمرو بن مرثد )7(
 .5 رقم 1/2 البن أبي الدنيا واألمم والجماعات لألفراد اإللهية العقوبات )8(
 .1452رقم 2/102لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .1/182األصبهاني ء ألبي نعيم  حلية األوليا)10(
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 وابن ،)5( والروياني،)4( والطبراني،)3( والبغوي،)2( ومن طريقه البيهقي،)1( أبو داودأخرجهو
عن ثوبان  ) ابن عبد السالم(ستم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن صالح بن ر)6(عساكر
  .بنحوه

عمرو  من طريق )10( والبخاري،)9( وابن أبي شيبة،)8( ومن طريقه البيهقي،)7( الطيالسيأخرجهو
انبثَو نع ، ديبع نبه بنحوهب .  

  . موقوفاًسالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان من طريق )11( ابن األعرابيأخرجهو
  :اإلسناد رجال دراسة

ضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة أبو فضالة البصري من السادسة مات سنة ست مبارك بن فَ -
  .وستين على الصحيح

   وفي،لم يكن بالكذوب ليس به بأس: )14( وفي رواية،)13( ويحيى بن معين،)12(وثقه عفان
  . كان يخطئ: وزاد،في كتاب الثقات )17(بن حباناوذكره ، )16( هشيم و،صالح: )15(رواية

 وكان عبد الرحمن بن ،يحسن الثناء على مبارك بن فضالة: )18( يحيى بن سعيد القطانانوك
  . ال يحدث عنهمهدي

                                                
 .4297 في تداعي األمم على اإلسالم رقم 5سنن أبي داود ك المالحم باب  )1(
 .2900  رقم6/534 دالئل النبوة للبيهقي )2(
 .15/16 شرح السنة للبغوي )3(
 .1/344 للطبراني  مسند الشاميين)4(
 .636 رقم 2/258مسند الروياني  )5(
 .23/329 ساكر البن عتاريخ دمشق )6(
 .1085 رقم 2/333مسند الطيالسي  )7(
 .9887 رقم 13/16للبيهقي شعب اإليمان  )8(
 .38402 رقم 21/92مصنف ابن أبي شيبة  )9(
 .6/353 التاريخ الكبير للبخاري )10(
 .5/178معجم ابن األعرابي  )11(
 .8/339   البن أبي حاتمالجرح والتعديلو، 7/277الطبقات الكبير البن سعد  )12(
 .4/83 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )13(
 .1/78و، 1/113 - رواية ابن محرز– ابن معين تاريخ )14(
 .7/283سير أعالم النبالء للذهبي  )15(
 .10/28 تهذيب التهذيب البن حجر )16(
 .8/492الثقات البن حبان  )17(
 .8/339   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )18(
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فإذا قال حدثنا فهو  ، يدلس كثيراً:)2(قال أبو زرعة و، هو صالح وسط:)1( علي بن المدينيوقال
  .)3(ثقة

   .ئز الحديث كتبت حديثه وليس بقوي جا: )5( وفي رواية،ال بأس به :)4(العجليوقال 
وعامة أحاديثه : )7( وقال ابن عدي،وكان يدلس إذا قال مبارك حدثنا فهو ثبت : )6(أبو داودقال و

  . تكون مستقيمة فقد احتمل من قد رمي بالضعف أكثر ما رمي مبارك بهأنأرجو 
  .صدوق يدلس ويسوي: )9( وقال ابن حجر،هو حسن الحديث: )8(وقال الذهبي
  . وكان من النساك ولم يكن بالحافظ فيه ضعف خياراً مسلماًصدوقاً كان :)10(وقال الساجي

   ،)14(النسائي و،)13( والجوزجاني)12(ن ويحيى بن معي،)11(وضعفه ابن سعد
لين كثير الخطأ : )16( وقال الدارقطني،لم يخرجاه في الصحيحين لسوء حفظة: )15(وقال الحاكم

  .بصري يعتبر به
  .رح المبارك بالتحديث فُأمن تدليسه وقد ص،هو صدوق يدلس: قالت الباحثة

  .مرزوق أبو عبد اهللا الحمصي نزل البصرة من السادسة -
  . في كتاب الثقات)17(بن حباناذكره 

  

                                                
 .26 رقم 59شيبة البن المديني ص سؤاالت ابن أبي  )1(
 .50 رقم 80صأحمد بن عبد الرحيم : المدلسين)2(
 .8/339   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .1681 رقم 2/263 يعجللل معرفة الثقات )4(
 .10/28 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
 .744 رقم 1/390 سؤاالت اآلجري أبا داود )6(
 .6/320جال البن عدي الكامل في ضعفاء الر )7(
 .7/284سير أعالم النبالء للذهبي  )8(
 .918 تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
 .10/28 تهذيب التهذيب البن حجر )10(
 .7/277الطبقات الكبير البن سعد  )11(
 .3/10العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )12(
 .210 صأحوال الرجال للجوزجاني  )13(
 .27/189 ي للمزتهذيب الكمال )14(
 .1/95سؤاالت السجزي للحاكم  )15(
 .477 رقم 64ص سؤاالت البرقاني للدارقطني  )16(
 .7/487الثقات البن حبان  )17(
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  .صدوق :)3( وقال الذهبي،ال بأس به: )2( وابن حجر،)1(قال ابن معينو
  .هو صدوق: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .ناده حسنإس

 شـعيب  و، رجالـه ثقـات    هـذا سـند جيـد     :  وقـال  )4(األلباني: وحسن إسناده من المعاصرين   
 .)5(طاألرناؤو

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

كأن بعـضه   " كَمثَل الجسد إذا اشْتَكَى بعضه تَداعى سائره بالسهر والحمى         ":ومنه الحديث ) س("
  .)6("دعا بعضاً

  
  )123(حديث رقم ال

  :رحمه اهللا )7(قال اإلمام القضاعي
  حمد بن نا م ثَ،رابيعد بن محمد بن اَألمحعيد َأو سبا َأبنْ َأ،زازمر الببد الرحمن بن ع عَ:ارنَبخَْأ
ثَ،بي شيبةثمان بن َأع ثَ،نا أبو عامر األسدي ثَ،)8(نجابنا م نا موسى بن عميربد الملك بن ع، 
عال قَ،بيه َأن :سمالنّتُع عمان بن بشاَل قَ:ولقُير ي:ر ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمس:" ُلثَم 
ْؤالممنينف ي َ مهادتَووهِمماحى تَرمر والحهه بالساعى سائره تَدد إذا اشْتَكَى بعضثَل الجسكَم".  

  الحديث تخريج
  .ام القضاعيانفرد بهذه األلفاظ اإلم

                                                
 .27/376  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .930تقريب التهذيب البن حجر ص  )2(
 .2/252 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .958 رقم 3/32لأللباني حة السلسلة الصحي )4(
 .22397 رقم 37/82مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .306النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 .1366  رقم2/283  القضاعيسالمة بن محمدلالشهاب  مسند )7(
 .28/491للمزي تهذيب الكمال . التميمي الرحمن عبد بن الحارث بن منجاب )8(
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 سمعتُ النُّعمان : قَاَل، الشعبي عامرٍمن طريق واللفظ للبخاري ،)2( ومسلم،)1(البخاريوأخرجه 
تَرى الْمْؤمنين في تَراحمهِم وتَوادهم " : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:بن بشيرٍ يقُوُل

  ".كَمثَِل الْجسد ِإذَا اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه ساِئر جسده بِالسهرِ والْحمىم وتَعاطُفهِ
  

   :اإلسناد رجال دراسة
، له وألبيه بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري الخزرجيهو ا:  النعمان بن بشير-

 عبد اهللا بن الزبير بستة أشهر، بر منصحبة، وكان أول مولود من األنصار بعد الهجرة، وهو أك
  .)3( هـ65ت
  ).77 ( سبقت ترجمته في حديث رقم قبل موتهتغير حفظهثقة  عبد الملك بن عميرهو : أبيه -
  .في كتاب الثقات )4( ذكره ابن حبان،موسى بن عبد الملك بن عمير -
  . هو ضعيف الحديث: )5(قال أبو حاتمو

  .هو ضعيف: قالت الباحثة
  .لم أعثر على ترجمة له: األسدي محمد بن القاسم امرع وأب -
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : فيه،إسناده ضعيف

  .موسى بن عبد الملك ضعيف
  .كما سبق في التخريج  ومسلم، البخاريأخرجهوله أصل صحيح 

***** *****  
  
  
  
  
  

                                                
 .6110 رحمة الناس والبهائم رقم 27 البخاري ك األدب باب صحيح )1(
 .2585 تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 17صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )2(
 .6/440 البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة  )3(
 .7/455 الثقات البن حبان )4(
 .8/151   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )5(



275 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يريد حين دعـي للخـروج   ،"تُ إلى ما دعي إليه يوسفُ عليه السالم ألجبتُ  لو دعي  ":وفيه) هـ("
أي لو كنتُ مكانـه  : يصفُه بالصبر والثَّبات )1("ارجِع إلى ربك فاسألْه: "من الحبسِ فلم يخْرج، وقال   

  .)2("نس بن متَّىال تُفَضلوني على يو: وهذا من جنس تواضعه في قوله. لخرجتُ ولم ألْبث

  )124(الحديث رقم 
 عن أبي ، عن أبي سلمة،قالوا رويتم عن الزهري: )3( فقال، ابن قتيبة معلقاً بهذا اللفظأخرجه
 ورحم اهللا ،أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم" : عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه قال،هريرة
  ". دعي إليه يوسف ألجبتولو دعيت إلى ما ، إن كان ليأوي إلى ركن شديدلوطاً

  .وقد وصله اإلمام البخاري بمعناه مع اختالف في اللفظ
  : رحمه اهللا)4( البخاريقال اإلمام

يدتَل نب يدعثَنَا سدمِ ،)5(حالْقَاس ننِ بمحالر دبثَنَا عدح،رضنِ مكْرِ بب نع ،ارِثنِ الْحرِو بمع نع ، 
ونُسي نعزِيدنِ ياب، بهنِ شاب نبِ )6( عيسنِ الْمب يدعس ننِ،عمحالر دبنِ عةَ بلَمَأبِي سو ، نع 

نْهع اللَّه يضةَ رريرقَاَل،َأبِي ه :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر : "كَان لُوطًا لَقَد اللَّه محري 
يدكْنٍ شَدْأوِي ِإلَى ري،ياعتُ الدبفُ لََأجوسا لَبِثَ ينِ مجي السلَبِثْتُ ف لَوو ، نقُّ مَأح ننَحو 

يماهرقَلْبِي،ِإب ِئنطْمِلي نلَكلَى وقَاَل ب نتُْؤم لَمَأو 7( ِإذْ قَاَل لَه(."  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق عبد اهللا بن وهب عن يونس بن يزيد به بنحوه)9(سلم وم،)8(أخرجه البخاري

                                                
 .50سورة يوسف آية  )1(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .97 البن قتيبة تأويل مختلف الحديث )3(
فَلَما جاءه الرسوُل قَاَل ارجِع ِإلَى ربك فَاسَألْه ما باُل النِّسوة " قوله 5صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )4(

 .4694رقم " طَّعن َأيديهن ِإن ربي بِكَيدهن عليم قَاَل ما خَطْبكُن ِإذْ راودتُن يوسفَ عن نَفْسه قُلْن حاشَ ِهللاللَّاتي قَ
 .11/29 للمزيتهذيب الكمال. سعيد بن عيسى بن تليد )5(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال .محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )6(
 .260سورة البقرة آية  )7(
  ، 4537رقم وِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب َأرِني كَيفَ تُحيي الموتَى  46صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )8(

 .3372 رقم ونَبْئهم عن ضيف ِإبراهيم قوله عز وجل 11وك أحاديث األنبياء باب 
 من 41وك الفضائل باب ، 238 زيادة طمأنينة اإليمان بتظاهر األدلة رقم 69صحيح مسلم ك اإليمان باب  )9(

 .2470فضائل إبراهيم الخليل صلى اهللا عليه وسلم رقم 
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 من طريق مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به )2( ومسلم،)1(أخرجه البخاريو
  .بنحوه

 عن )5( وعبد الرحمن بن هرمز األعرج، من طريق سعيد بن عبيد)4( ومسلم،)3(أخرجه البخاريو
  .أبي هريرة به بنحوه

  :اإلسناد الرج دراسة
  ).34 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة :  يونس بن يزيد-
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ،"ال وجـدت : ؟ فقـال من دعا إلى الجمل األحمر  : أنه سمع رجالً يقول في المسجد     : "وفيه) هـ"(
   .)6("حبه، ألنه نهى أن تُنْشَد الضالّةُ في المسجديريد من وجده فَدعا إليه صا

  )125(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )7(قال اإلمام مسلم

 عن سلَيمان ، عن علْقَمةَ بنِ مرثَد،عن َأبِى سنَانٍ ،)9(حدثَنَا وكيع ،)8( َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ:حدثَنَا
من دعا ِإلَى  : فَقَاَل، لَما صلَّى قَام رجٌل-صلى اهللا عليه وسلم- ي َأن النَّبِ، عن َأبِيه،بنِ بريدةَ

                                                
وك أحاديث األنبياء باب ، 6992 رؤيا أهل السجون والفساد والشرك رقم 9صحيح البخاري ك التعبير باب  )1(

 .3387 رقم لَقَد كَان في يوسفَ وِإخْوته َآياتٌ ِللساِئلينالى  قول اهللا تع19
 من 41وك الفضائل باب ، 238 زيادة طمأنينة اإليمان بتظاهر األدلة رقم 69صحيح مسلم ك اإليمان باب  )2(

 .2470فضائل إبراهيم الخليل صلى اهللا عليه وسلم رقم 
 رقم لَقَد كَان في يوسفَ وِإخْوته َآياتٌ ِللساِئلين قول اهللا تعالى 19 باب صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء )3(

3387. 
 من 41وك الفضائل باب ، 238 زيادة طمأنينة اإليمان بتظاهر األدلة رقم 69صحيح مسلم ك اإليمان باب  )4(

 .2470فضائل إبراهيم الخليل صلى اهللا عليه وسلم رقم 
 وك الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل رقم، 3375 رقم 15ي ك أحاديث األنبياء باب صحيح البخار )5(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )6(
 النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 18 باب يح مسلم ك المساجد ومواضع الصالةصح )7(

 .568الناشد رقم 
 .16/35للمزي  تهذيب الكمال . محمد بن أبي شيبةعبد اهللا بن )8(
 .30/463 للمزي تهذيب الكمال. وكيع بن الجراح )9(
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لْمساجِد ِلما بنيتْ الَ وجدتَ ِإنَّما بنيت ا« : -صلى اهللا عليه وسلم- ي فَقَاَل النَّبِ؟الْجمِل اَألحمرِ
لَه«.  

  الحديث تخريج
  . بنحوه به  من طريق عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح)1(ه مسلمأخرج
  :اإلسناد رجال دراسة

 هـ، أحد الصحابة الكرام، 63 األسلمي ت بن الحارث أبو عبد اهللابريدة بن الحصيب :  أبوه-
  .)2(وغزا مع النبي صلى اهللا عليه وعليه وسلم ست عشرة غزوة

بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة الشيباني  )3(البرجميسعيد بن سنان  هو: أبو سنان -
  .األصغر الكوفي نزيل الري من السادسة

 ،)8(داود وأبو ،)7(وابن عمار، )6( وأبو حاتم،ليس بشيء: )5( وفي رواية،)4(وثقه يحيى بن معين
من : )12( وفي موضع آخر، في كتاب الثقات:)11(بن حباناوذكره  ،)10( والدارقطني،)9(والفسوي

  . فاضالً الكوفيين وكان عابداًتقنيم
  .ليس به بأس: )14(وقال النسائي ،كوفي جائز الحديث: )13(وقال العجلي

  .صدوق له أوهام :)15(وقال ابن حجر

                                                
 النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 18باب ح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة صحي )1(

 .568الناشد رقم 
 .1/286اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )2(
بضم الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وضم الجيم، هذه النسبة إلى البراجم وهي قبيلة من تميم :  البرجمي)3(
 .1/308األنساب للسمعاني ، ةبن مرا
 .4/364 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )4(
 .512 رقم 396 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  )5(
 4/28   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .97 صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )7(
 .1900  رقم2/296سؤاالت اآلجري أبا داود  )8(
 .3/83للفسوي المعرفة والتاريخ  )9(
 .155 رقم 181ص سؤاالت السلمي للدارقطني  )10(
 .6/356الثقات البن حبان  )11(
 .260 ص  البن حبانمشاهير علماء األمصار )12(
 .598 رقم 1/400عجلي لل معرفة الثقات )13(
 .10/494  للمزيتهذيب الكمال )14(
 .381تقريب التهذيب البن حجر ص  )15(
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 ولم يكن يقيم  صالحاًكان رجالً: )2( وفي رواية،ليس بالقوي في الحديث: )1(أحمد بن حنبلقال و
  .الحديث

 ، وال متناًد وأرجو أنه ممن ال يتعمد الكذب والوضع ال إسناداً غرائب وأفراله: )3(وقال ابن عدي
  .ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء ورواياته تحتمل وتقبل

  . ال يتابع على كثير من حديثه: )4(وقال أبو أحمد الحاكم
  .هو صدوق: قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-
***** *****  

  : اهللاقال ابن األثير رحمه

 أن ينْتَسب اإلنسان إلـى      :، وهو -بالكسر– الدعوة في النَّسب     ،"ال دعوةَ في اإلسالمِ    ":وفيه) س("
   .)5("غيرِ أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفْعلونه، فَنَهى عنه وجعل الولَد للفراشِ

  )126(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )6(قال اإلمام أبو داود

ريهثَنَا زدبٍحرح نثَنَا، بدح :وناره نب زِيدنَا، يرَأخْب :لِّمعالْم نيسبٍ، حينِ شُعرِو بمع نع ، نع 
َأبِيه،هدج نٌل فَقَاَل: قَاَل، عجر قَام :ةيلاهي الْجف هتُ بُِأمراهي عنفُلَانًا اب ِإن وَل اللَّهسا راَل  فَقَ، ي

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر: "لَامِلَا دي الِْإسةَ فوع،ةيلاهالْج رَأم باشِ ، ذَهرِللْف لَدالْو 
رجرِ الْحاهِللْع7(و(."  

  الحديث تخريج
  ، عن يزيد بن هارون،)9( وأبو بكر بن أبي شيبة،)8(أحمد أخرجه

                                                
 .1/520العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )1(
 .4/28   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .3/363الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .6/406سير أعالم النبالء للذهبي  )4(
 .307ريب الحديث واألثر البن األثير ص غالنهاية في )5(
 .2274 الولد للفراش رقم 34سنن أبي داود ك الطالق باب  )6(
 ، ال حظ للزاني في الولد: والمعنى.نا مطلقاًب على الزلَ ثم غَ،جور بها للفُ المرأة ليالًى إذا أت،اني الز:العاهر )7(

  ال: أي"له التراب" :خر وهو كقوله اآل،وجها أو موالها لصاحب أم الولد وهو ز: أي،راشنما هو لصاحب الفوإ
 .652النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص. شيء له

 .6933 رقم 11/525 مسند أحمد )8(
 .3416 رقم 4/197إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )9(
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  ، من طريق محمد بن بشار،)2( وابن عبد البر،)1( أحمدأخرجه و
  ، عن يحيى بن سعيد القطان)ومحمد بن بشار، يزيد بن هارون (كالهما

عن ) روح بن عبادةَو، يحيى بن سعيد(كالهما ،  روح بن عبادةَ من طريق)3(َأبو يعلَىأخرجه و
  .الحسين المعلم به بنحوه

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 سبقت ترجمته في حديث رقم صدوق :بن العاص  بن عمرو بن عبد اهللا  بن محمد  عيبش -
)52.(  
  ).52 (سبقت ترجمته في حديث رقم صدوق:  عمرو بن شعيب-
-  نيسبن ذكوان حلِّمعبال حجة )4(ثقة مشهور ضعفه العقيلي: الْم.  

، تَفَرد بِوصله، وغَيره من الحفّاظ َأرسلَه، فَكَان ماذَا؟ وذَكَر لَه العقيلي حديثاً واحداً: )5(قال الذهبي
  .هيك بِهِما ثقَةً، ونُبالًفَلَيس من شَرط الثِّقَة َأن الَ يغلَطَ َأبداً، فَقَد غَلطَ شُعبةُ وماِلك، ونَا

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .ه حسنإسناد

  . رواه أحمد ورجاله ثقات: )7(قال الهيثميو ،)6(البوصيري: من العلماءوحسن إسناده 
  .)9(طاألرناؤو شعيب و،)8( األلباني:ومن المعاصرين

***** *****  
  
  

                                                
 .6681 رقم 11/264 مسند أحمد )1(
 .8/182 التمهيد البن عبد البر )2(
 .859 رقم 1/461إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )3(
 .399 رقم 1/269  للعقيليالضعفاء الكبير )4(
 .6/346سير أعالم النبالء للذهبي  )5(
 .859 رقم 1/461إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )6(
 .6/260 للهيثميمجمع الزوائد  )7(
 .1967 رقم 7/45  لأللبانيصحيح وضعيف سنن أبي داود )8(
 .6933 رقم 11/525و، 6681 رقم 11/264مسند أحمد في تعليقه على  )9(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 :ث آخـر  وفـي حـدي    ،"ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلَمه إالَّ كَفَر           ":ومنه الحديث "
"  وفي حديث آخر   ،"فالجنة عليه حرام:"   وقد تكررت األحاديـثُ فـي ذلـك        ،"فعليه لعنتُ اللّه  .

واالدعاء إلى غيرِ األبِ مع العلم به حرام، فمن اعتَقد إباحةَ ذلك كَفَر لمخالفة اإلجماعِ، ومن لـم               
 فعلُه فعًل الكفار، والثاني أنه كـافر نعمـة   أحدهما أنه أشْبه: يعتقد إباحته ففي معنى كُفْرِه وجهانِ     

أي إن اعتقد جوازه خَرج من اإلسالم، وإن        " فليس منَّا "اللّه واإلسالم عليه، وكذلك الحديث اآلخر       
  .)1("لم يعتقده فالمعنى أنه لم يتخَّلق بأخْالقنا

  )127(الحديث رقم 
  :ألفاظ ثالث فيه

  .ى إلى غير أبيه وهو يعلَمه إالَّ كَفَرليس من رجل ادع : األولىاللفظة
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام البخاري

 حدثَني : قَاَل،عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ ،)5(عن الْحسين ،)4( عبد الْوارِث:حدثَنَا، )3( َأبو معمرٍ:حدثَنَا
رمعي نى بيحي،ا الَْأسَأب َأن ييلالد د6(و(، نْهع اللَّه يضر َأبِي ذَر نع ثَهدلَّى ،حص النَّبِي عمس َأنَّه 

 ومن ادعى قَوما لَيس ،ادعى ِلغَيرِ َأبِيه وهو يعلَمه ِإلَّا كَفَرلَيس من رجٍل " :اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل
ف النَّارِلَه نم هدقْعْأ موتَبفَلْي يهِم."  

  
  الحديث تخريج

  . عن أبيه عبد الصمد بن سعيد به بنحوه، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث)7(أخرجه مسلم
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

                                                
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )1(
 .3508 رقم 5صحيح البخاري ك المناقب باب  )2(
 .15/353للمزي تهذيب الكمال . عبد اهللا بن عمرو بن أبي الحجاج )3(
 .18/478للمزي  تهذيب الكمال. عبد الوارث بن سعيد )4(
 .6/372للمزي تهذيب الكمال . الحسين بن ذكوان )5(
 .33/37للمزي تهذيب الكمال .ظالم بن عمرو )6(
 .112 بيان حال إيمان من قال ألخيه المسلم يا كافر رقم 26صحيح مسلم ك اإليمان باب  )7(
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  .فالجنة عليه حرام : الثانيةاللفظة
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام البخاري

حددسثَنَا م2(د(، ثَنَادح:اللَّه دبع ناب وه ثَنَا، خَاِلددح :خَاِلد )3(، انثْمَأبِي ع نع)4(،  يضر دعس نع
نْهع قُوُل: قَاَل،اللَّهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيعمرِ َأبِ: " سى ِإلَى غَيعاد نم َأنَّه لَمعي وهو يه

 َأبِيه رغَيامرح هلَينَّةُ عفَالْج."  
  . وَأنَا سمعتْه ُأذُنَاي ووعاه قَلْبِي من رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:فَذَكَرتُه ِلَأبِي بكْرةَ فَقَاَل

  
  الحديث تخريج

  . عن أبي عثمان به بنحوه،اءذّ عن خالد الح،م بن بشيريشَ من طريق ه)5(أخرجه مسلم
  .عن أبي عثمان به بنحوه ، من طريق عاصم األحول)7( ومسلم، )6(البخاريوأخرجه 

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 مشهور بكنيته وكان من فضالء الصحابة ،بن مسروحا : ويقال،نفيع بن الحارث: بكْرةَ أبو -
 لهم شهرة وكان تدلى إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم من حصن داًوسكن البصرة وأنجب أوال

الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة وروى عن النبي صلى اهللا عليه و سلم ثم نزل البصرة ومات 
  .)8(بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  
  
  
  
  

                                                
 .6766 من ادعى إلى غير أبيه رقم 29صحيح البخاري ك الفرائض باب  )1(
 .27/444للمزي تهذيب الكمال   .مسدد بن مسرهد )2(
 .8/178للمزي تهذيب الكمال . خالد بن مهران الحذاء )3(
 .17/427للمزي تهذيب الكمال . عدى بن عمرو بن مل بن الرحمن عبد )4(
 .114 بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم 27صحيح مسلم ك اإليمان باب  )5(
 .4327و، 4326 غزوة الطائف في شوال سنة ثمان رقم 56ك المغازي باب صحيح البخاري  )6(
 .114 بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم 27صحيح مسلم ك اإليمان باب  )7(
 .6/467 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )8(
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  .فعليه لعنتُ اللّه : الثالثةاللفظة
  :رحمه اهللا )1(مسلمقال اإلمام 

 ،)6(عن َأبِيه ،)5(عن ِإبراهيم التَّيمي ،)4( الَْأعمشُ:حدثَنَا ،)3( َأبو معاوِيةَ:حدثَنَا ،)2(حدثَنَا َأبو كُريبٍو
 ،رُؤه ِإلَّا كتَاب اللَّه وهذه الصحيفَةَ من زعم َأن عنْدنَا شَيًئا نَقْ:علي بن َأبِي طَاِلبٍ فَقَاَل  خَطَبنَا:قَاَل
 وفيها قَاَل ، فَقَد كَذَب فيها َأسنَان الِْإبِِل وَأشْياء من الْجِراحات، وصحيفَةٌ معلَّقَةٌ في قرابِ سيفه:قَاَل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي: "ينَةُ حدرٍالْمرٍ ِإلَى ثَويع نيا بم مثًا،ردا حيهثَ فدَأح نى ، فَمآو َأو 
 ، لَا يقْبُل اللَّه منْه يوم الْقيامة صرفًا ولَا عدلًا، فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَاِئكَة والنَّاسِ َأجمعين،محدثًا

 ينملسةُ الْممذومنَاها َأدى بِهعسةٌ يداحو، اِليهورِ مى ِإلَى غَيانْتَم َأو رِ َأبِيهى ِإلَى غَيعاد نمو  هلَيفَع
نَةُ اللَّهلَعينعمالنَّاسِ َأجو لَاِئكَةالْملًا، ودلَا عفًا ورص ةاميالْق موي نْهم ُل اللَّهقْبلَا ي ."  

  
  الحديث يجتخر

  . وزهير بن حرب  عن أبي معاوية به بنحوه، عن ابن أبي شيبة)7(أخرجه مسلم
 ووكيع بن الجراح عن األعمش ، وعلي بن مسهر، من طريق سفيان الثوري)8(و أخرجه مسلم

  .به بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).5( سبقت ترجمته في حديث رقم،ثقة:  األعمش-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

                                                
 .1508 تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم 4صحيح مسلم ك العتق باب  )1(
 .26/244 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن العالء )2(
 .25/124 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن خازم أبو معاوية )3(
 .12/80 للمزي تهذيب الكمال. سليمان بن مهران األسدي )4(
 .2/232للمزي تهذيب الكمال . إبراهيم بن يزيد بن شريك )5(
 .32/160 للمزي تهذيب الكمال. يزيد بن شريك )6(
صحيح مسلم ك الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها  )7(

 .1370وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها رقم 
صحيح مسلم ك الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها  )8(

 .1370ا وبيان حدود حرمها رقم وتحريم صيدها وشجره
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أي بِدعوته، وهي كلمةُ الشَّهادة التـي يـدعى   ،"َأدعوك بِدعاية اإلسالم ":وفي كتابه إلى هرقل  ) س("
  .)1("، وهي مصدر بمعنى الدعوة، كالعافية والعاقبةبداعية اإلسالم: وفي رواية إليها الملَل الكافرة،

  :لفظتانفيه 
  )128(الحديث رقم 

  .بدعاية اإلسالم:  األولىاللفظة
  ).99 (سبق تخريجها في حديث رقم

  .بداعية اإلسالم :اللفظة الثانية
  : رحمه اهللا)2(مسلمقال اإلمام 

يانلْوالْح نسثَنَاه حدقَالَا )3(وح ديمح نب دبعو:اب وهو قُوبعثَنَا يدح دعنِ سب يماهرِإب ثَنَا ،ندح 
 وكَان قَيصر لَما كَشَفَ :وزاد في الْحديث ،)7( بِهذَا الِْإسنَاد)6(عن ابنِ شهابٍ )5( عن صاِلحٍ،)4(َأبِي

فَارِس نُودج نْهع لَا،اللَّها َأبا ِلمشُكْر اءيِإلَى ِإيل صمح نشَى مم اللَّه ه،يثدي الْحقَاَل فو : نم 
وِلهسرو اللَّه دبع دمحقَاَل،مو :ينيرِيسالْي لَامِ )8( ِإثْمالِْإس ةياعقَاَل بِدو.  

                                                
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
كتَاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم  26صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )2(

 .1773رقم
 .6/260للمزي  تهذيب الكمال .الحسن بن علي بن محمد )3(
 .10/241للمزيتهذيب الكمال . يم بن عبد الرحمن بن عوفسعد بن إبراه )4(
 .13/80  للمزيتهذيب الكمال. صالح بن كيسان أبو محمد )5(
 .20/15 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )6(
 وابن َأبِي ،ا ِإسحقُ بن ِإبراهيم الْحنْظَليحدثَنَ: ويقصد الحديث الذي قبله وهو، على منهج اإلمام مسلم: أي )7(

رمعٍ، عافر نب دمحمو،ديمح نب دبععٍ، وافنِ راللَّفْظُ ِلابو ،رمَأبِي ع نابعٍ وافر نانِ : قَاَل ابثَنَا وقَاَل الْآخَردح 
اقزالر دبنَا عرَأ، َأخْبخْبرمعنَا مر، رِيهالز نةَ ،عتْبنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع ناسٍ،عبنِ عاب نا ، عَأب َأن 

ى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل  انْطَلَقْتُ في الْمدة الَّتي كَانَتْ بيني وبين رسوِل اللَّه صلَّ:سفْيان َأخْبره من فيه ِإلَى فيه قَاَل
فَبينَا َأنَا بِالشَّْأمِ ِإذْ جِيء بِكتَابٍ من رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى هرقَْل يعني عظيم الرومِ قَاَل وكَان دحيةُ 

صيمِ بظِإلَى ع هفَعفَد بِه اءج قَْلالْكَلْبِيرى ِإلَى هرصب يمظع هفَعى فَدصحيح مسلم ك الجهاد . الحديث..........ر
 .1773كتَاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم رقم  26والسير باب 

ا وأشهرها أنهم  على أقوال أصحها واختلفوا في المراد به، بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين:اليريسيين )8(
 ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه بهؤالء ، الفالحون والزراعون: أي،األكارون

على شرح النووي .  فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواعلى جميع الرعايا ألنهم األغلب وألنهم أسرع انقياداً
 .12/109مسلم 
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  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه اللفظة مسلم دون البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
  .رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :األثير رحمه اهللاقال ابن 

 ال دعوى ِلعامل الزكـاة      : أي ،"ليس في الخَيِل دعيةٌ ِلعامل     ":ومنه حديث عمير بن أفْصى    ) س("
    .)1("فيها، وال حقَّ يدعو إلى قَضائه، ألنها ال تَجِب فيها الزكاةُ

  )129(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أراد بالـدعوة    ،"الخالفة في قُريش، والحكْم في األنْصارِ، والدعوةُ فـي الحبـشة           ":وفيه) هـ("
  . )2("األذَان، جعله فيهم تَفْضيالً ِلمؤذِّنه بِالٍَل

  )130(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3( أحمدقال اإلمام 

 ، عن شُريحِ بنِ عبيد، عن ضمضمِ بنِ زرعةَ، حدثَنَا ِإسماعيُل بن عياشٍ،افعٍحدثَنَا الْحكَم بن نَ
 ،الْخلَافَةُ في قُريشٍ" : َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل، عن عتْبةَ بنِ عبد،عن كَثيرِ بنِ مرةَ

كْمالْحارِوي الَْأنْصف ،شَةبي الْحةُ فوعالدو ،دعب اجِرِينهالْمو ينملسي الْمةُ فرالْهِجو ."  
  الحديث تخريج

   ،)7(وأبو جعفر بن البختري، )6( والطبراني،)5(عمرو بن الضحاك وأحمد بن ،)4(أخرجه البخاري

                                                
 .307لحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غريب ا )1(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .17654 رقم 29/200 مسند أحمد )3(
 .3048 رقم 4/338 التاريخ الكبير للبخاري )4(
 .1785 رقم 3/276  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )5(
 .1626 رقم 2/427 له الشاميينمسند و، 298رقم 17/121لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .1/178 البختري بن عمرو بن حمدلمبن البختري  مجموع فيه مصنفات أبي جعفر )7(
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  .ن زرعة به بنحوه من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم ب)1(وابن عساكر
  :اإلسناد رجال دراسة

- دبنِ عةَ بتْبالسلمي أبو الوليد صحابي شهير أول مشاهده قريظة مات سنة سبع وثمانين  ع
  .)2(هو آخر من مات بالشام من الصحابة و،ويقال بعد التسعين وقد قارب المائة

موحدة الحضرمي الحمصي من  بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو ثم ضمضمِ بنِ زرعةَ -
  .السادسة

  .في كتاب الثقات )5(بن حباناوذكره  ،)4( وابن نمير،)3(وثقه يحيى بن معين
  . ال بأس به:)6(وقال أحمد بن محمد بن عيسى

  .مختلف فيه: )8( وقال الذهبي،صدوق يهم :)7(وقال ابن حجر
  . ضعيف:)9(وقال أبو حاتم
  .هو صدوق: قالت الباحثة

 سبقت ،ثقة فيما روى عن الشاميين، ضعيفٌ فيما روى عن غيرهمهو : ن عياش إسماعيل ب-
  .وقد روى عن ضمضم بن زرعة وهو شامي ،)43 (ترجمته في حديث رقم

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

  .حسنإسناده 
ل بسند رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنب:  فقال)10(البوصيري: وصحح إسناده من العلماء

  .)11(األلباني: ومن المعاصرين ،صحيح
  .)12(طاألرناؤوشعيب : وضعف إسناده من المعاصرين

                                                
 .24/416  البن عساكرتاريخ دمشق )1(
 .4/436 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )2(
 .135 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )3(
 .4/405 تهذيب التهذيب البن حجر )4(
 .6/485الثقات البن حبان  )5(
 .13/327  للمزيتهذيب الكمال )6(
 .460تقريب التهذيب البن حجر ص  )7(
 .1/510 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )8(
 .4/468   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )9(
 .7/315إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )10(
 .1851 رقم 4/350لأللباني  السلسلة الصحيحة )11(
 .17654 رقم 29/200مسند أحمد في تعليقه على  )12(
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  ،)2( وابن أبي شيبة،)واللفظ له ()1(  أخرجه أحمد،وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة
بو مريم  حدثَني َأ: قَاَل، صاِلحٍمعاوِية بن من طريق ،)4( ومن طريقه ابن الجوزي،)3(والترمذي

 والْقَضاء في ،الْملْك في قُريشٍ" : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:َأنَّه سمع َأبا هريرةَ يقُوُل
  ". والَْأمانَةُ في الَْأزد:ه وقَاَل زيد مرةً يحفَظُ، والسرعةُ في الْيمنِ، والَْأذَان في الْحبشَة،الَْأنْصارِ

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 الـشيطان   : يعنـي  ،"لَوالَ دعوةُ أخينَا سليمان ألصبح موثَقًا يلْعب به وِلْدان أهِل المدينة           ":وفيه"
         بدعوة سليمان الته، وأرادض له في صلي  ": قوله -عليه السالم -الذي عر هبلْكاً ال ينبغـي     وم 

  .)6("ومن جملة ملْكه تَسخير الشَّياطين وانْقيادهم له )5("ألحد من بعدي

  )131(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )7(قال اإلمام مسلم

يادرةَ الْملَمس نب دمحثَنَا مدبٍ،)8(حهو نب اللَّه دبثَنَا عدةَ ، حاوِيعم ناِلحٍ عنِ صقُوُل،بي : يثَندح 
زِيدي نةُ ببِيعر،رِيسَأبِي ِإد ن9( ع(يلَانالْخَو )10(، اءدرَأبِي الد نقَاَل،ع : لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر قَام 

 وبسطَ يده كََأنَّه يتَنَاوُل ،عنُك بِلَعنَة اللَّه ثَلَاثًا َألْ: ثُم قَاَل،َأعوذُ بِاللَّه منْك" :علَيه وسلَّم فَسمعنَاه يقُوُل

                                                
 .1423  رقم2/795له فضائل الصحابة و، 8761 رقم 14/368 مسند أحمد )1(
 .33062 رقم 17/291مصنف ابن أبي شيبة  )2(
 .3936 في فضل اليمن رقم 72سنن الترمذي ك المناقب باب  )3(
 .82 البن الجوزي صالسودان والحبش  تنوير الغبش في فضل )4(
 .35سورة ص آية  )5(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة والتعوذ منه وجواز 8صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصالة باب  )7(

 .542العمل القليل في الصالة رقم 
)8(بن فتح الراء وبعد األلف دال مهملة هذه النسبة إلى مراد واسمه يحابر بن مالك بن أدد بضم الميم و:رادي الم 

 ومالك بن أد هو مذحج وينسب إلى مراد خلق كثير من ،بن كهالن بن سبأزيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
 .3/188  البن األثيراللباب في تهذيب األنساب. الجاهلية والصحابة ومن بعدهم

 .14/89للمزي تهذيب الكمال .  بن عبد اهللاعائذ اهللا )9(
 هذه النسبة إلى خوالن بن ،او وبعدها الم ألف وفي آخرها نون بفتح الخاء المعجمة وسكون الو:النيوالخَ)10(

عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ وبعض خوالن 
وهي قبيلة نزلت الشام ينسب إليها جماعة من العلماء منهم أبو  ،ف بن قضاعةبن عمرو بن الحايقولون خوالن 

 .1/472  البن األثيراللباب في تهذيب األنساب. إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا الخوالني
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 يا رسوَل اللَّه قَد سمعنَاك تَقُوُل في الصلَاة شَيًئا لَم نَسمعك تَقُولُه : قُلْنَا،فَلَما فَرغَ من الصلَاة ،"شَيًئا
َل ذَِلكطْتَ،قَبسب نَاكَأيرو كدنَارٍ" : قَاَل، ي نابٍ مهبِش اءج يسلِإب اللَّه ودع ي ،ِإنف لَهعجِلي 
 َألْعنُك بِلَعنَة اللَّه التَّامة فَلَم يستَْأخر ثَلَاثَ : ثُم قُلْتُ، َأعوذُ بِاللَّه منْك ثَلَاثَ مرات: فَقُلْتُ،وجهِي
اترم،ثُم تُ َأخْذَهدِل  ، َأرَأه انوِلْد بِه بلْعوثَقًا يم حبلََأص انملَيينَا سةُ َأخوعلَا دلَو اللَّهو
ينَةدالْم."  
  الحديث تخريج

  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري
  :اإلسناد رجال دراسة

-مرضر الحيدقاضي األندلس،  معاوية بن صالح بن ح ،أبو عمرو أو عبد الرحمن الحمصي ي
  . هـ170 ، وقيل بعد 150ت 

، )6(، والنسائي)5(، وأبو زرعة الرازي)4(العجلي، و)3(، وابن سعد)2(أحمد، و)1(وثقه ابن مهدي
  .)8(وذكره ابن حبان في الثقات،)7(والبزار

صالح الحديث، حسن : )11( حاتمصالح، وقال أبو: )10(ليس برضي، وقال مرة: )9(وقال ابن معين
  .الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به

 وال ، ليس بالثبتقد حمل الناس عنه، و منهم من يرى أنه وسطٌ: )12(وقال يعقوب بن شيبة
  .منهم من يضعفهبالضعيف، و

  .ليس به بأس:  مرة)14(، وقال البزار. صدوق: )13(وقال ابن خراش
                                                

 .6/404 ، والكامل في ضعفاء الرجال البن عدي 8/382الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )1(
 .8/382أبي حاتم الجرح والتعديل البن  )2(
 .7/521الطبقات الكبير البن سعد  )3(
 .1746 رقم 2/284 عجليلل معرفة الثقات )4(
 .8/382الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
 .28/191تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .10/190تهذيب التهذيب البن حجر  )7(
 .7/470الثقات البن حبان  )8(
 .6/404 ، والكامل في ضعفاء الرجال البن عدي 8/382م الجرح والتعديل البن أبي حات )9(
 .28/190تهذيب الكمال للمزي  )10(
 .8/382الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )11(
 .28/192تهذيب الكمال للمزي  )12(
 .28/192تهذيب الكمال للمزي  )13(
 .10/190تهذيب التهذيب البن حجر  )14(
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  .صدوق له أوهام: )2(ابن حجرصدوقٌ إمام، وقال : )1(وقال الذهبي
كان يحيى بن سعيد ال يرضاه، : )3(، قال ابن معينعنًا شديداً يحيى بن سعيد القطانوطعن فيه ط

  .اما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان و ال حرفً: سألت يحيى بن سعيد عنه ، فقال : )4(وقال ابن المديني
  يد ة بن صالح زبره يحيى بن سعث بحديث معاوي إذا حديان ابن مهدك: )5(وقال ابن معين

  . حديثهي، و يحيى ثقة فن روى ال يبالى عميكان ابن مهد، و!!!؟ هذه األحاديثشٍيَأ: قال
هو  وهو ثقة، وثقه جمع غفير من األئمة، ولم يطعن فيه إال يحيى بن سعيد القطان: ة الباحثتقال

 معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث و" :، قال الترمذي رحمه اهللامن المتعنّتين جداً في الرجال
، لذلك قال ابن عدي رحمه اهللا بعد أن ذكر )6("وال نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان

بن وهب عنه كتاب وعند أبي صالح اولمعاوية بن صالح حديث صالح عند " :له عدة أحاديث
الليث وبشر بن السري وثقات بن مهدي ومعن عنه أحاديث عداد وحدث عنه اعنه كتاب وعند 

  .)7("الناس وما أرى بحديثه بأسا وهو عندي صدوق إال أنه يقع في أحاديثه إفرادات
   ).4( ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم:  عبد اللَّه بن وهبٍ -

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

عليه - دعوةُ إبراهيم    ،"دعوة أبي إبراهيم، وبِشارةُ عيسى    : م بأول أمرِي  سأخْبركُ ":ومنه الحديث "
وبشارة عيـسى    ،)8("ربنا وابعثْ فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك        ":-تعالى–وله  ق هي   -السالم
  .)10)(9("ومبشِّراً برسوٍل يأتي من بعدي اسمه أحمد ":قوله

  )132(الحديث رقم 
                                                

 .2/276 تب الستة للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الك )1(
 .493تقريب التهذيب البن حجر ص )2(
 .8/382، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 4/91 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )3(
 .6/404، الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي 8/382الجرح و التعديل البن أبي حاتم  )4(
 .6/404الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(
 .2653 ما جاء في ذهاب العلم رقم 5سنن الترمذي ك العلم باب  )6(
 .6/407الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )7(
 .129سورة البقرة آية  )8(
 .6سورة الصف آية  )9(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )10(
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  :رحمه اهللا )1(أحمدمام قال اإل
يدهم ننِ بمحالر دبثَنَا عداِلحٍ،حص ني ابنعةُ ياوِيعثَنَا مدح ،الْكَلْبِي ديونِ سب يدعس نع ، نع 

يلَملَاٍل السنِ هب اللَّه دبةَ،)2(عارِينِ ساضِ ببرع نو: قَاَل، عسقَاَل ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ُل اللَّه: 
"ينالنَّبِي لَخَاتَم اللَّه دبٌل،ِإنِّي عدنْجلَام لَمالس هلَيع مآد ِإن3( و(هينَتي طةُ  ، فوعد ِل ذَِلكبَِأو ُئكُمُأنَبسو

يماهرى،َأبِي ِإبيسةُ عبِشَارا ،بِي  وْؤيرو نيتَر يناتُ النَّبِيهُأم كَذَِلكَأتْ وي ري الَّتُأم".  
  الحديث تخريج

، )9(والطبرانـي  ،)8(وابـن حبـان   ،  )7(والطبـري ،  )6( والفـسوي  ،)5(والبخاري،  )4(أحمدأخرجه  
 عن سعيد بن سـويد عـن         بن صالح   معاوية  من طريق  )12( والبيهقي ،)11(والحاكم ،)10(والخطابي

   . به بنحوهالل السلمي عن عرباض بن سارية بن هاألعلىعبد 
  ،)18(والحاكم ،)17(الطبراني و،)16( والطبري،)15( وابن أبي عاصم،)14( والبزار،)13(أحمد أخرجهو
  

                                                
 .17150 رقم 28/379 مسند أحمد )1(
)2( عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن  سين وفتح الالم ثم ميم نسبة إلى سليم بن منصور بن بضم ال:لمي الس

 .2/128البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . مضر وهي قبيلة مشهورة والمنتسب إليها ال يحصون
)3( نْميث غريـب الحـد  .  أي مطروح على وجه األرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد           :دل في طينته  ج

 .2/156للخطابي 
 .17151 رقم 28/382 مسند أحمد )4(
 .1/13للبخاري  التاريخ الصغير )5(
 .2/345المعرفة والتاريخ للفسوي  )6(
 .23/359تفسير الطبري  )7(
 2093 رقم 6/434 حبان ابن زوائد إلى الظمآن مواردكما في  )8(
 .3/133له ين مسند الشاميو، 630 رقم 18/252لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .2/156 غريب الحديث للخطابي )10(
 .3525 رقم 2/418للحاكم  المستدرك على الصحيحين )11(
 .432رقم 2/130و، 13 رقم 1/80 دالئل النبوة للبيهقي )12(
 .17163 رقم 28/395 مسند أحمد )13(
 .4199رقم 2/124مسند البزار  )14(
 .409 رقم 179ص السنة البن أبي عاصم  )15(
 .3/83ر الطبري تفسي )16(
 .2/340 للطبراني مسند الشاميين )17(
 .4140 رقم 2/600للحاكم  المستدرك على الصحيحين )18(
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عن سعيد بنِ سويد عنِ  من طريق أبي بكر بن أبي مريم )2( وأبو نعيم،)1(ومن طريقه البيهقي
لَمةَ السارِينِ ساضِ ببرالْعبه بنحوهي .   

  :اإلسناد رجال دراسة
 شامي روى عن العرباض بن سارية وأبي أمامة األعلى ويقال عبد السلَميعبد اهللا بن هالل  -

  .)3(الباهلي وعنه سويد بن سعيد الكلبي مجهول
  .شامي ليس به بأس: )5( وقال البزار، في كتاب الثقات)4(ذكره ابن حبان:  سعيد بن سويد-
لم يصح حديثه يعني الذي : )7( أيضاًوقال ، سعيد بن سويد ال يتابع في حديثه:)6(لبخاريقال او

  . إني عبد اهللا وخاتم النبيين في أم الكتاب وآدم منجدل في طينتهرواه معاوية عنه مرفوعاً
  .هو كما قال البخاري ال يتابع في حديثه: قالت الباحثة

  ).131 (حديث رقمسبقت ترجمته في  ،ثقة:  معاوية بن صالح-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : فيه جداً،إسناده ضعيف

  . مجهولعبد اهللا بن هالل
  . ال يتابع في حديثهسعيد بن سويد

  .لم يصح حديثه: )9( وقال البخاري،)8(وصححه الحاكم
  .)11(طاألرناؤوشعيب  و،)10(األلباني: وضعفه من المعاصرين

                                                
 .15 رقم 1/83 دالئل النبوة للبيهقي )1(
 .6/89األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )2(
محمد بن  لهذيب الكمال احمد من الرجال سوى من ذكر في تاإلمام في ذكر من له رواية في مسند اإلكمال )3(

 .251 ي صعلى بن الحسن بن حمزة الحسين
 .6/361الثقات البن حبان  )4(
 .4199 رقم 2/124مسند البزار  )5(
 .3/408الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي : انظر )6(
 .1/584البن حجرتعجيل المنفعة : انظر )7(
 .3525 رقم 2/418للحاكم  المستدرك على الصحيحين )8(
 .1/584البن حجرتعجيل المنفعة : انظر )9(
 2085 رقم 5/103السلسلة الضعيفة لأللباني  )10(
 .17150 رقم 28/379مسند أحمد في تعليقه على  )11(



291 
 

 ،عن سعيد بنِ سويد عنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ السلَميمتابعة أبي بكر بن أبي مريم أما بالنسبة ل
قصر : )1( وقال البيهقي، وقد خولف في إسناده،أبو بكر ضعيف:  ألن فيها،فهي متابعة ضعيفة

 ؛ فجعل الرؤيا  وقصر بمتنهفلم يذكر فيه عبد األعلى بن هالل،؛ أبو بكر بن أبي مريم بإسناده
  .بخروج النور منها وحده

  .)3(الحاكم وصححه ،)2(طاألرناؤوشعيب وضعف اإلسناد 
   ومن ،)واللفظ له ()4(أبو داود الطيالسي أخرجهوله شاهد ضعيف من حديث أبي أمامة 

 ،)9( وابن الجعد،)8( والحارث بن أبي أسامة،)7( وأحمد،)6( وابن سعد،)5(طريقه البيهقي
الْفَرج بن فَضالَةَ، من طريق   )13( وأبو نعيم،)12( وأبو أحمد الحاكم،)11( وابن عدي،)10(والطبراني

دعوةُ : يا رسوَل اِهللا، ما كَان بدء َأمرِك ؟ قَاَل: قيَل: عن لُقْمان بنِ عامرٍ، عن َأبِي ُأمامةَ، قَاَل
نِ مى ابيسى عشْربو يماهرتْ َأبِي ِإباءَأض ا نُورنْهم جخَر ي َأنَّهُأم َأترا ، وهِملَيع لَّى اللَّهص مير

  .)14(ط وضعف إسناده شعيب األرناؤو، وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف،منْه قُصور الشَّامِ
 ،)17(الحاكم و ،)16(الطبري ومن طريقه ،)واللفظ له ()15( ابن إسحاقأخرجهوله شاهد صحيح 

وحدثَني ثَور بن يزِيد ، عن بعضِ َأهِل الْعلْمِ ولَا َأحسبه إلّا عن خَاِلد بنِ معدان  ،)18(والبيهقي

                                                
 .16 رقم 1/84 دالئل النبوة للبيهقي )1(
 .17163 رقم 28/395مسند أحمد في تعليقه على  )2(
 .4140 رقم 2/600للحاكم  المستدرك على الصحيحين )3(
 .1236 رقم 2/458 مسند الطيالسي )4(
 .17 رقم 1/84 دالئل النبوة للبيهقي )5(
 .1/149و، 1/102الطبقات الكبير البن سعد  )6(
 .22261 رقم 36/595 مسند أحمد )7(
 .927 رقم 2/867 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي )8(
 .2/1179 مسند ابن الجعد )9(
 .2/402 لهمسند الشاميين و، 7729رقم 8/175للطبراني لمعجم الكبير ا )10(
 .6/29الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )11(
 .2/2األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم  )12(
 .31ص دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني  )13(
 .22261 رقم 36/595مسند أحمد في تعليقه على  )14(
 .1/166بن هشام ال  النبويةسيرةال )15(
 .3/82تفسير الطبري  )16(
 .4139 رقم 2/600للحاكم  المستدرك على الصحيحين )17(
 .16 رقم 1/84 دالئل النبوة للبيهقي )18(
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قَالُوا لَه لّمسو هلَيع لّى اللّهص وِل اللّهسابِ رحَأص نا منَفَر َأن يوَل :الْكُلَاعسا ري َأخْبِر اللّه ننَا ع
، ورَأتْ ُأمي حين حملَتْ بِي َأنّه عيسى  وبشْرى َأخي، َأبِي إبراهيم َأنَا دعوةُ، نَعم:؟ قَاَلنَفْسك

ا نُورنْهم جالشّامِخَر ورا قُصلَه اءَأض عضتُراسكْرٍ، ونِ بب دعي سني بَأخٍ ِلتُ ف عنَا َأنَا ميي ، فَب
مهى بعنَا نَروتيا لَنَاخَلْفَ ب تبِطَس بِيض ابيا ثهِملَيلَانِ عجي را، إذْ َأتَانثَلْج ةلُوءمبٍ مذَه نم ، ثُم

 ثُم غَسلَا قَلْبِي ،علَقَةً سوداء فَطَرحاها فَاستَخْرجا منْه ،، واستَخْرجا قَلْبِي فَشَقّاهَأخَذَاني فَشَقّا بطْني
اهتّى َأنْقَيالثّلْجِ ح ي بِذَِلكطْنبو،نْتهمزفَو ي بِهِمنَنزفَو هتُأم نم ةشَربِع زِنْه بِهاحا ِلصمهدقَاَل َأح ثُم ، 

 ،زنّه بَِألْف من ُأمته فَوزنَني بِهِم فَوزنْتهم : ثُم قَاَل، زِنْه بِمَئة من ُأمته فَوزنَني بِهِم فَوزنْتهم:ثُم قَاَل
  . دعه عنْك ، فَواَللّه لَو وزنْتَه بُِأمته لَوزنَها:فَقَاَل

مرسل، ألن خالد بن معدان لم يذكر أنه عن أحد من  لكنه ، صحيحوهذا اإلسناد: قالت الباحثة
من  )1( فرواه الحاكم في المستدرك،ية ابن إسحاق أيضا، من رواالصحابة ولكنه ثبت موصوالً

حدثَني ثَور بن يزِيد، عن خَاِلد بنِ معدان، عن : قَاَلطريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق 
:  َأخْبِرنَا عن نَفْسك، فَقَاَليا رسوَل اللَّه،: َأصحابِ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، َأنَّهم قَالُوا

" تْ لَهاءَأض ا نُورنْهم جخَر لَتْ بِي َأنَّهمح يني حَأتْ ُأمرى، ويسى عشْربو ،يماهرةُ َأبِي ِإبوعد
  ."بصرى وبصرى من َأرضِ الشَّامِ

ماكقَاَل الْح " :يخ نم اندعم نب فَِإذَا خَاِلد ةابحالص نم هدعب نٍل فَمبج ناذَ بعم بحص ،ينارِ التَّابِع
 اهجخَري لَمو نَادالِْإس يححص فَِإنَّه ةابحيثًا ِإلَى الصدح نَدَأس".  

  .والحديث بمجموع الطرق يرتقي للحسن لغيره
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 تَحوطُهم وتكْنُفُهم وتَحفَظُهـم، يريـد       : أي ،"فإن دعوتَهم تُحيطُ من وراِئهم     ":ومنه الحديث ) س("
ةعأهل البِد وند نَّةوةُ. أهَل السععاء: والدة الواحدةُ من الد2("المر( .  

  )133(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3(الطيالسيقال اإلمام 
سمعتُ زيد بن : ، قَاَل)4(، عن َأبِيهبان، عن عبد الرحمنِ بنِ َأ، عن عمر بنِ سلَيمانحدثَنَا شُعبةُ
، لُّ علَيهِن قَلْب مسلمٍثَالَثٌ الَ يغ": سمعتُ رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يقُوُل: ثَابِت، يقُوُل

                                                
 .4140 رقم 2/600للحاكم  المستدرك على الصحيحين )1(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .616 رقم 1/503 مسند الطيالسي )3(
 .2/16للمزيتهذيب الكمال .  عثمان بن عفانأبان بن )4(
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 ِل ِلِإخْالَصملَّالْعجو زع ةُلَّهحنَاصمو ،ةاعمالْج وملُزرِ، واَألم الَة؛  و نيطُ متُح متَهوعد فَِإن
اِئهِمرو".  
  الحديث تخريج

 من طريق أبي داود )4( والبيهقي،)3( والخطيب البغدادي،)2( وابن حبان،)1(أخرجه الترمذي
  .الطيالسي به باختالف يسير في األلفاظ

 ،)10(حبان  وابن،)9( والدارمي،)8( وابن أبي عاصم،)7( وأحمد،)6( والنسائي،)5(وأخرجه أبو داود
 ،)15(البغدادي والخطيب ،)14( واألصبهاني،)13( والجوهري،)12(والرامهرمزي ،)11(والطبراني
  . من طريق شعبة عن عمر بن سليمان به بنحوه)17( وابن عبد البر،)16(والبيهقي

،  عباد بن شيبان عن َأبِيه،يحيى بنِ عباد َأبِي هبيرةَ الَْأنْصارِيمن طريق )18(أخرجه ابن ماجهو
 به  عن زيد بن ثابت وهب كالهما محمد بن وهب عن أبيه من طريق)19(أخرجه الطبرانيو

  .بنحوه
  

                                                
 .2658 ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم7سنن الترمذي ك العلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  )1(
 .680 رقم 2/454  صحيح ابن حبان)2(
 .18 للخطيب البغدادي ص شرف أصحاب الحديث )3(
 1606 رقم 3/246للبيهقي شعب اإليمان  )4(
 .3660 فضل نشر العلم رقم 10ك العلم باب  سنن أبي داود )5(
 .5816 رقم 5/363 السنن الكبرى للنسائي )6(
 .33 ص له الزهد و، 21590 رقم 35/467 مسند أحمد )7(
 .163 رقم 79 ص الزهد البن أبي عاصم )8(
 .235 رقم 1/302 سنن الدارمي )9(
 .67 رقم 1/270 صحيح ابن حبان)10(
 .4890 رقم 5/143جم الكبير للطبراني لمعا )11(
 .164 صلرامهرمزي ل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )12(
 .23 رقم 91ص  مسند الموطأ للجوهري )13(
 .1/40ألبي نعيم المسند المستخرج على صحيح مسلم  )14(
 .759 رقم 2/360 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )15(
 .9855 رقم 12/539للبيهقي شعب اإليمان  )16(
 .139و، 138 رقم 1/86جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر  )17(
 .230 من بلغ علماً رقم 18ه ك المقدمة باب  سنن ابن ماج)18(
 .4925 رقم 5/154لمعجم الكبير للطبراني ا )19(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  .حديثُ زيد بنِ ثَابِت حديثٌ حسن: )1(مذيوقال التر
  .)3(طاألرناؤوشعيب  و،)2(وصححه األلباني

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ال إلَه إال اللّه وحده ال شريك له،        "أكْثَر دعاِئي ودعاء األنبياء قَبلي بِعرفات        ":وفي حديث عرفة  "
 ألنـه   ؛ إنما سمي التَّهليُل والتحميد والتَّمجِيد دعاء      ،" على كل شيء قدير    له الملك وله الحمد وهو    

  .)4("بِمنْزِلَته في استيجابِ ثَواب اللّه وجزاِئه

  )134(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )5(ابن أبي شيبةقال اإلمام 

قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اهللا علَيه : ن علي، قَاَل، ع)6(، عن َأخيهحدثَنَا وكيع، عن موسى بنِ عبيدةَ
لَّمساِئي": وعد اَأكْثَر اءعدفَةَ، وري بِعلقَب اءِإالَّ الَألنْبِي ؛ الَ إلَهلَه الَ شَرِيك هدحو لَّه ، لَهو لْكالْم لَه
دمالْحيرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو ، ،االلَّهي نُورعمي سفا، وي قَلْبِي نُورْل فعاج رِيمصي بفو ، 
 بِك من وسواسِ الصدرِ، وشَتَات اَألمرِ، ، وَأعوذُ اللَّهم اشْرح ِلي صدرِي، ويسر ِلي َأمرِي،نُورا

، وشَر ما تَهب النَّهارِ، وشَر ما يلج في شَر ما يلج في اللَّيِل ، اللَّهم إنِّي َأعوذُ بِك منوفتْنَة الْقَبرِ
احيالر بِه".  

  

                                                
يغ السماع رقم  ما جاء في الحث على تبل7سنن الترمذي ك العلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  )1(

2658. 
 .1/403لأللباني السلسلة الصحيحة  )2(
 .680 رقم 2/454 صحيح ابن حبانو، 21590 رقم 35/467مسند أحمد  في تعليقه على )3(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .30272 رقم 15/326و، 1536 رقم 8/630مصنف ابن أبي شيبة  )5(
 .15/263للمزي  تهذيب الكمال.  عبيدةَه بناللَّ عبد )6(
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  الحديث تخريج
موسى بن عن  موسى عبيد اللَّه بنعن  ِإبراهيم الدورقى َأحمد بن من طريق )1(أخرجه البيهقي

  .به بمثلهعبيدةَ 
 قيس  من طريق)6( وأبو نعيم،)5( والمحاملي،)4( والطبراني،)3( وابن خزيمة،)2( الترمذيوأخرجه

  . به بنحوه عن خليفة بن حصين عن علي بن صباح عن األغربن الربيعا
  

  :اإلسناد رجال دراسة
عبد اهللا بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة الربذي بفتح الراء والموحدة بعدها  -

  .ن الرابعة قتلته الخوارج بقديد سنة ثالثينمعجمة م
  .)9( وابن حجر،)8( والدارقطني،)7(يعقوب بن شيبةوثقه 

  .)10( ال بأس به:وقال النسائي
  .صدوق فيه شيء: )11(وقال الذهبي

 )13( يحيى بن معين وقال،عبد اهللا بن عبيدة وأخوه موسى ال يشتغل بهما: )12(وقال أحمد بن حنبل
وفي موضع دة ولم يرو عن عبد اهللا غير أخيه موسى وحديثهما ضعيف هو أخو موسى بن عبي

 أخوه موسى بن عبيدة إالوال أعلم يروي عنه : )15( وقال ابن عدي،ليس بشيء: )14(آخر

                                                
 .9745 رقم 5/117السنن الكبرى للبيهقي  )1(
 .3520 رقم 88سنن الترمذي ك الدعوات باب  )2(
 .2841  رقم4/264 صحيح ابن خزيمة )3(
 .874 رقم 2/1206 الدعاء للطبراني )4(
 .51 رقم 60 صالدعاء للمحاملي  )5(
 .804 رقم 3/257 بي تعيم األصبهانيذكر أخبار أصبهان أل )6(
 .392 ص للنوويتهذيب األسماء و، 15/265  للمزيتهذيب الكمال )7(
 .265./15  للمزيتهذيب الكمال )8(
 .525 تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
 للمزي تهذيب الكمالو، 2/935 لباجيل الصحيح الجامع في البخاري عنه خرج لمن والتجريح التعديل )10(

15/265. 
 .1/571 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )11(
 .5/101   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )12(
 .5/101   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )13(
 .2/132الضعفاء والمتروكين البن الجوزي و، 4/131الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )14(
 .4/131البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال  )15(
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  فلست أدرى السببمنكر الحديث جداً: )1( وقال ابن حبان،ا يتبين على حديثهما الضعفهوجميع
 في الحديث، وليس له بشيءخيه، الن أخاه موسى ليس الواقع في أخباره من عبد اهللا أو من أ

  .راو غيره فمن هنا اشتبه أمره، ووجب تركه
  .حديثه عن علي مرسل :)2( زرعةأبووقال 

  .هو ضعيف: قالت الباحثة
  . فهو ضعيفموسى بنِ عبيدةَ عدا ، وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : والعلة فيهإسناده ضعيف

  . ضعيف: )3( قال عنه ابن حجر، ضعيفموسى بنِ عبيدةَ -
  . وحديثه مرسل عن علي كما قال أبو زرعة، ضعيف عبيدةَعبد اللَّه بن -

  . هذَا حديثٌ غَرِيب من هذَا الْوجه ولَيس ِإسنَاده بِالْقَوِي: )4(قال الترمذي
 و ال أخال إال أنه ،اء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبرباب ذكر الدع: )5(ابن خزيمةوقال 

 من جهة النقل إذ هذا إن لم يكن ثابتاً و،إنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر و،ليس في الخبر حكم
  . وكالم ابن خزيمة هذا يشي بتضعيفه،الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف و غيره

  .  اللَّه عنْهيَ بن عبيدةَ وهو ضعيفٌ ولَم يدرِك َأخُوه عليا رضتَفَرد بِه موسى: )6(قال البيهقي
وإسناد هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وأحاديث الفضائل يعمل فيها : )7(وقال النووي

  . باألضعف كما سبق مرات
ف موسى بن عبيدة، رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي بسند ضعيف، لضع: )8(وقال البوصيري

  .ورواه الطبراني في كتاب الدعاء من غير هذا الوجه
  
  

                                                
 .2/4 المجروحين البن حبان )1(
 .181و تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي ص، 214جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ص  )2(
 .983تقريب التهذيب البن حجر ص  )3(
 .3520 رقم 88سنن الترمذي ك الدعوات باب  )4(
 .4/264 صحيح ابن خزيمة )5(
 .9745رقم 5/117بيهقي السنن الكبرى لل )6(
 .8/114المجموع للنووي   )7(
 .3/213إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )8(
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 محمد بن من طريق )2( والترمذي،)1( رواه أحمد،وله شاهد ضعيف من حديث عبد اهللا بن عمرو
ديمبٍ،َأبِي حيشُع نو برمي عنرَأخْب ،َأبِيه نع ،هدج نقَاَل ، ع: َأكْثَر لَّى  كَانص وِل اللَّهسر اءعد

 لَه الْملْك ولَه الْحمد بِيده الْخَير وهو ،لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه"اللَّه علَيه وسلَّم يوم عرفَةَ 
يرقَد ءلَى كُلِّ شَي4( وقال الترمذي،ضعيف: )3( عنه ابن حجر قال،حميد أبي بن محمد وفيه ،"ع( :

 يماهرو ِإبَأب وهو ديمَأبِي ح نب دمحم وه ديمَأبِي ح نب ادمحو هجذَا الْوه نم يثٌ غَرِيبدذَا حه
يثدِل الْحَأه نْدع بِالْقَوِي وه سلَيو ييندالْم ارِيالَْأنْص.  

  .حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف: )5(طوقال األرناؤو
فرج بن فضالة، عن يحيى بن  من طريق )6( رواه الطبراني،وله شاهد آخر عن ابن عمر موقوفاً

كان عامة دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم :  قال،، رضي اهللا عنهسعيد، عن نافع، عن ابن عمر
،  وحده ال شريك له، له الملك وله الحمدال إله إال اهللا: "ياء قبله عليهم السالم عشية عرفةواألنب

  .  فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف، وسنده ضعيف،"وهو على كل شيء قدير
  عن زِياد بنِ َأبِي زِياد عن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه بنِ كَرِيزٍ )7(وله شاهد مرسل رواه مالك

و هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر ا قُلْتُ َأنَا َأنُل مَأفْضفَةَ ورمِ عوي اءعد اءعُل الدقَاَل َأفْض لَّمس
لَه لَا شَرِيك هدحو ِإلَّا اللَّه ي لَا ِإلَهلقَب نم ونالنَّبِيرجاله ثقات، وهو مرسل صحيح،و .  

لمدني ثنا مالك بن أنس عبد الرحمن بن يحيى ا من طريق )9( والبيهقي،)8(وقد وصله ابن عدي
   .عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة

 ال يرويه عنه ،وهذا منكر عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: )10(قال ابن عدي
 ،حدث عن الثقات بالمناكير وقد ،غير عبد الرحمن بن يحيى هذا وعبد الرحمن غير معروف

                                                
 .6961 رقم 11/548 مسند أحمد )1(
 .3585 رقم في دعاء يومِ عرفَةَ 123 بابك الدعوات  سنن الترمذي )2(
 .839تقريب التهذيب البن حجر ص  )3(
 .3585 رقم في دعاء يومِ عرفَةَ 123 بابك الدعوات  سنن الترمذي )4(
 .6961 رقم11/548مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .875 رقم 2/1206 الدعاء للطبراني )6(
 .1598رقم 3/622و ،726 رقم 2/300 موطأ مالك )7(
 .4/290الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )8(
 .3778 رقم 5/500للبيهقي شعب اإليمان  )9(
 .4/290لكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ا )10(
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بد الرحمنِ بن يحيى، وغَلَطَ فيه ِإنَّما رواه ماِلك في الْموطَِّأ هكَذَا رواه َأبو ع: )1(وقال البيهقي
  .مرسلًا

   .فحديثه حسن بماله من الشواهد: )2( وقال األلباني،والحديث بمجموع الطرق حسن لغيره
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3(ُأعطي الساِئلين اُؤه علي عن مسألتي أعطَيتُه أفضَل ماإذا شَغَل عبدي ثَن ":كالحديث اآلخر"
  )135(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )4(عبد الرزاققال اإلمام 
إذا " : كان يقول اهللا عز وجل: قال،)7(عن مالك بن الحارث ،)6( عن منصور،)5(عن الثوري

  ".لسائلينشغل العبد ثناؤه علي من مسائلته إياي أعطيته أفضل ما أعطي ا
  الحديث تخريج

  .انفرد به اإلمام عبد الرزاق
  :اإلسناد رجال دراسة

،  في المرتبة الثانية من المدلسين)8(وقد ذكره ابن حجر، ثقة إال أنه مدلس:  سفيان الثوري-
  .وتدليسه ال يضر

  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
  سناداإل على الحكم

  .مرسل رجاله ثقات
***** *****  

  
  
  

                                                
 .3778 رقم 5/500للبيهقي شعب اإليمان  )1(
 .4/77لأللباني  السلسلة الصحيحة )2(
 .307غريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في  )3(
 .3199  رقم2/238مصنف عبد الرزاق  )4(
 .11/154للمزي تهذيب الكمال . سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )5(
 .28/547للمزي تهذيب الكمال . المعتمر بن منصور )6(
 .27/129للمزي تهذيب الكمال . مالك بن الحارث السلمي الرقي ويقال الكوفي )7(
 .32صبن حجر الطبقات المدلسين )8(
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لثانيالمبحث ا  
 الـدال مع الغيـن

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دغر "
غَمز الحلْق باألصبعِ، وذلك أن الـصبِي تأخُـذه         :  الدغْر ،"ال تُعذِّبن أوالَدكُن بالدغْرِ    ":فيه) هـ(

فع بها ذلك الموضـع     العذْرة، وهي وجع يهيج في الحلْق من الدمِ، فتُدخُل المرأةُ فيه إصبعها فتر            
  . )1("وتَكْبِسه

  )136(الحديث رقم 
ومنه خبر أم قيس بنت : )2( وإنما وجدت عند الطحاوي،لم أعثر على تخريج له بهذه اللفظة

  ".ال تعذبن أوالدكن بالدغر": أنه قال للنساءن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محصن، ع
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )3("علَام تَدغَرن أوالدكُن بهذه العلُق ":قال ألم قيسٍ بنْت محصنٍ" :ومنه الحديث) هـ("
  

  )137(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(أحمدقال اإلمام 

بيد اللَّه بنِ عتْبةَ بنِ عن ع ،)6( حدثَنَا الزهرِي:قَاَل ،)5( وقَاَل حدثَنَا معمر،حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ
ودعسا،منٍ لَهتْ بِاباءا جنٍ َأنَّهصحم سٍ بِنْتقَي ُِّأم نع ،ةذْرالْع نم هلَيلَقَتْ عَأع قَدا ، وفَقَاَل لَه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر: "كُنلَادَأو نغَرتَد لَامعلُقالْع هذبِه ،يالْهِنْد ودذَا الْعبِه كُنلَيع ، 
 فَدعا بِماء فَنَضحه قَاَل ابن ، ثُم َأخَذَ الصبِي فَباَل علَيه، ذَاتُ الْجنْبِ،فَِإن فيه سبعةَ َأشْفية منْها
نَّةُ بِذَِلكتْ السضابٍ مهش."  

  

                                                
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .204 للطبري ص– الجزء المفقود –ثار  تهذيب اآل)2(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .27004 رقم 44/553 مسند أحمد )4(
 .28/304تهذيب الكمال للمزي . معمر بن راشد )5(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )6(
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  الحديث تخريج
عن معمـر   ،  )4( والطبراني ،)3(أحمد و ،)2( ومن طريقه إسحاق بن راهويه     ،)1(أخرجه عبد الرزاق  

  .بن راشد به بنحوها
  ، من طريق إسحاق بن راشد)5(أخرجه البخاريو
  ، من طريق شعيب بن أبي حمزة)7( والطبراني،)6(أخرجه البخاريو

وابن  ،)13( والحميدي ،)12( وابن ماجه  ،)11( والنسائي ،)10(داود وأبو   ،)9( ومسلم ،)8(البخاريوأخرجه  
 ،)19(والبغـوي  ،)18(والبيهقـي  ،)17(والطحاوي، )16(أحمدو،  )15(وإسحاق بن راهويه   ،)14(أبي شيبة 

  ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة)20(وابن عساكر
  
  

                                                
 .20168 رقم 11/151مصنف عبد الرزاق  )1(
 .2176 رقم 5/71 ه مسند إسحاق بن راهوي)2(
 .27000 رقم 44/551 مسند أحمد )3(
 .435رقم 25/177لمعجم الكبير للطبراني ا )4(
 .5718 رقم  ذات الجنب26ب با  الطبكالبخاري صحيح  )5(
 .5715 رقم العذرة 23باب   الطبكالبخاري صحيح  )6(
 .3127 رقم 4/215 للطبراني مسند الشاميين )7(
نُزِعت ": كُشطت"؛ مثل - وهو الكُستُ– ط الهندي والبحريسوط بالقًُعالس 10باب   الطبكالبخاري صحيح  )8(

 .5713 رقم اللدود 21باب   الطبوك، 5692رقم 
 .2214 وهو الكست رقم التداوي بالعود الهندي 28باب   السالمك مسلم صحيح )9(
 .3887الق رقم  في الع13سنن أبي داود ك الطب باب  )10(
 .7539 رقم 7/88 السنن الكبرى للنسائي )11(
 .3462رقم واء الْعذْرة والنَّهيِ عن الْغَمزِ  د13ك الطب باب  ه سنن ابن ماج)12(
 .344 رقم 1/165 مسند الحميدي )13(
 23902 رقم 12/32مصنف ابن أبي شيبة  )14(
 .2175 رقم 5/70 ه مسند إسحاق بن راهوي)15(
 .26997 رقم 44/548سند أحمد  م)16(
 .4/324 للطحاويشرح معاني اآلثار  )17(
  رقم3/181  لهالسنن الصغيرو، 20059 رقم 9/346و، 16105 رقم 7/465الكبرى للبيهقي السنن  )18(

2263. 
 .3238 رقم 12/154 شرح السنة للبغوي )19(
 .141 رقم 1/81بن عساكر ال  الشيوخمعجم )20(



301 
 

 من طريق يـونس بـن       ،)5( وابن حبان  ،)4(أحمد و ،)3(ماجه وابن ،)2( والنسائي ،)1(أخرجه مسلم و
  ،يزيد

    ،بن عيينةابن جريج واعن  )7( ومن طريقه الطبراني،)6(عبد الرزاق أخرجهو
  ،صالح بن أبي األخضر من طريق )8(أخرجه إسحاق بن راهويهو
شعيب بـن أبـي     و، إسحاق بن راشد  (ثمانيتهم ، من طريق سليمان بن كثير     )9(أخرجه الطبراني و

، صالح بن أبي األخـضر    و، ةبن عيين او، بن جريج او، يونس بن يزيد  و، سفيان بن عيينة  و، حمزة
  .عن الزهري عن عبيد اهللا به بنحوه) سليمان بن كثيرو

  :اإلسناد رجال دراسة
 بمكة وبايعت اًوكانت ممن أسلم قديم ،أم قيس بنت محصن األسدية أخت عكاشة بن محصن -

  .)10(رترت ما عمّمال نعلم امرأة ع : قال عكاشة، إن اسمها أمية: يقال،وهاجرت
  . رجال اإلسناد ثقات وباقي -

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

***** *****  
  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

 دغفق "

 إذا دفَقَـه    :دغْفَقَ الْماء ". فَتَوضأنا كُلّنا منها ونّحن أربع عشْرةَ مائة نُدغْفقُها دغْفَقَةً         ":فيه) هـ(
   .)11("أي واسع: يشٍ دغْفَقوفالن في ع. وصبه صبا كثيراً واسعاً

                                                
 .2214 وهو الكست رقم التداوي بالعود الهندي 28م باب  السالك مسلم صحيح )1(
 7543رقم 7/90 السنن الكبرى للنسائي )2(
 .3462رقم واء الْعذْرة والنَّهيِ عن الْغَمزِ  د13ه ك الطب باب  سنن ابن ماج)3(
 .27003 رقم 44/553 مسند أحمد )4(
 .6070 رقم 13/433 صحيح ابن حبان)5(
 .1486 رقم 1/380لرزاق مصنف عبد ا )6(
 .435 رقم 25/177لمعجم الكبير للطبراني ا )7(
 .2331 رقم 5/203 ه مسند إسحاق بن راهوي)8(
 .440رقم 25/179لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .8/280 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )10(
 .307النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )11(
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  )138(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(مسلمقال اإلمام 

ثَنديحدفَ اَألزوسي نب دمَأح ي، رثَنَا النَّضدح -اممالْي دمحم نى ابنعي كْرِ- يثَنَا عدةُ  حم- 
صلى اهللا عليه - خَرجنَا مع رسوِل اللَّه :قَاَل ، عن َأبِيه،ن سلَمةَحدثَنَا ِإياس ب ،-وهو ابن عمارٍ 

صلى اهللا - اللَّه ي فََأمر نَبِ، حتَّى هممنَا َأن نَنْحر بعض ظَهرِنَا، غَزوة فََأصابنَا جهدفي -وسلم
 فَتَطَاولْتُ : قَاَل،فَاجتَمع زاد الْقَومِ علَى النِّطَعِ )2( نطَعافَبسطْنَا لَه ، فَجمعنَا مزاوِدنَا-عليه وسلم

هرزنْزِ َألحالْع ةضبكَر تُهرزفَح وه اَئةً،)3(كَمةَ مشْرع عبَأر ننَحا: قَاَل، ويعمنَا جتَّى شَبِعفََأكَلْنَا ح ، 
 فَجاء رجٌل :قَاَل. »فَهْل من وضوء« : -صلى اهللا عليه وسلم- اللَّه ينَبِفَقَاَل  ،ثُم حشَونَا جربنَا

ةاوا  بِِإدغَها نُطْفَةٌ فََأفْريهف اَئةًفيلَهةَ مشْرع عبغْفَقَةً َأرد قُهغْفْأنَا كُلُّنَا نُدضحٍ فَتَوقَاَل. قَد : ثُم 
انثَم ذَِلك دعب اءةٌجورٍ: فَقَالُوا،يطَه نْل مه ، وُل اللَّهسفَرِغَ  «:-صلى اهللا عليه وسلم- فَقَاَل ر

وءضالْو«.  
  الحديث تخريج

  .من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع به بنحوه )4(أخرجه البخاري
  :اإلسناد رجال دراسة

 ،ةيأول مشاهده الحديبسنان بن عبد اهللا، :  واسم األكوع،ة بن عمرو بن األكوعملَسوهو : أبيه -
  .)5(هـ على الصحيح74، ت ا ويسبق الفرس عدو، وكان من الشجعان

  . هـ160أبو عمار العجلي اليمامي، ت قبيل :  عكرمة بن عمار-
  ، وقال)9(ثبت: وقال مرة ،"يكتبون حديثه" :)8(وزاد مرة ،)7(، وابن معين)6(وثقه أحمد بن حنبل

                                                
 .1729 استحباب خلط األزواد إذا قلت والمؤاساة فيها رقم 5سلم ك اللقطة باب صحيح م )1(
الذي يفترش من الجلود وفيه لغات فتح النون وكسرها وسكون الطاء وفتحها واألفصح كسر   وهو: نطعاً)2(

 .1/196 فتح الباري البن حجر. النون وفتح الطاء
 .12/34شرح النووي على مسلم . ةكربضة العنز أي كمبركها أو كقدرها وهي رابض )3(
والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن ، والنَّهد،  الشركة في الطعام1صحيح البخاري ك الشركة باب  )4(

وكذلك مجازفة الذهب ، وهذا بعضاً، لما لم ير المسمون باسا أن يأكل هذا بعضاً، مجازفةً أو قبضة قبضة
 .2484والقران في التمر رقم ، والفضة

 .3/151اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )5(
 .20/261تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .4/123 – رواية الدوري –تاريخ ابن معين  )7(
 .5/273الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )8(
 .5/272الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )9(
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يروي عنه النضر بن :  وزاد،)3(، والعجلي)2(، وأحمد بن صالح)1(ليس به بأسصدوقٌ : مرة
وإسحاق بن أحمد بن خلف ، )5( وأبو داود،ثَبتٌ:  وزاد)4(بن شيبةامحمد ألف حديث، ويعقوب 

  .)9( وذكره ابن حبان في الثقات،)8( والذهبي،)7(، والدارقطني)6(البخاري
  . لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه:)10(فقال عنه -انييتخْ أي الس– وسئل أيوب

  .ا أصحابنا ثقة ثبتً كان عكرمة بن عمار عند : )11(ي بن المدينيو قال عل
ابن  عكرمة بن عمار ثقة عندهم ، و روى عنه : )12(يوقال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصل

  .ا ، ما سمعت فيه إال خيريمهد
  :ثيروتكلموا في روايته عن يحيى بن أبي ك

 عن يحيى بن ،مضطرب الحديث: عكرمة بن عمار: )13(، عن أبيهقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
ضطرب الحديث عن غير إياس بن ، معكرمة بن عمار: )14(و قال أيضا عن أبيه، أبى كثير

  .اكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحو ،سلمة
ية أيوب بن عتبة، وعكرمة بن بن حنبل يضعف رواسمعت أحمد : )15(يوقال أبو زرعة الدمشق

  .عكرمة أوثق الرجلين: وقال، عمار عن يحيى بن أبى كثير
بن أبى   عن يحيى،أحاديث عكرمة بن عمار: )16(، عن أبيهيوقال عبد اهللا بن على بن المدين

  . كان يحيى بن سعيد يضعفهما، ليست بذاك مناكير،كثير

                                                
 .7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )1(
 .177ص   البن شاهيناء الثقاتتاريخ أسم )2(
 .1271 رقم 2/144 عجليلل معرفة الثقات )3(
 .7/233تهذيب التهذيب البن حجر  )4(
 .707 رقم 1/378سؤاالت اآلجري أبا داود  )5(
 .20/262تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .403 رقم 55سؤاالت البرقاني للدارقطني ص  )7(
 .2/33 كتب الستة للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في ال )8(
 .5/233الثقات البن حبان  )9(
 .177ص   البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )10(
 .169 رقم 133سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص  )11(
 .20/262تهذيب الكمال للمزي  )12(
 .20/258تهذيب الكمال للمزي  )13(
 .7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )14(
 .20/259لكمال للمزي تهذيب ا )15(
 .20/260تهذيب الكمال للمزي  )16(
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  .، و لم يكن عنده كتابير حديث يحيى بن أبى كثفيمضطرب : )1(البخاريوقال 
عن يحيى بن   حديثهيربما دلس، و ف حديثه، ويا، و ربما وهم فكان صدوقً: )2(وقال أبو حاتم

  . كثير بعض األغاليطيأب
  .يثه عن يحيى بن أبى كثير اضطرابحدفي  : )3(وقال أبو داود

  . حديثه عن يحيى بن أبى كثيرفيليس به بأس إال  : )4(النسائيوقال 
ووثقه  ، ويحيى القطان،الثوري و،، روى عنه شعبةصدوق: )5(الساجيكريا بن يحيى قال زو

  .بى كثيريحيى بن أ  أحاديث عنفيأحمد بن حنبل إال أن يحيى القطان ضعفه يحيى بن معين، و
  . حديثه نكرة في، واكان صدوقً: )6(وقال ابن خراش

  .ةمستقيم الحديث إذا روى عنه ثق: )7(وقال أبو أحمد بن عدى
  .جل حديثه عن يحيى، وليس بالقائم : )8(وقال أبو أحمد الحاكم

  .ليس به بأس صدوق: )9(وقال ابن شاهين
 له يكن ولم اضطراب، كثير أبى بن يحيى عن روايته وفى يغلط، صدوق: )10(وقال ابن حجر

   .كتاب
 الثوري وابنهو ثقةٌ، وقد أطلق األئمة توثيقه وقبول حديثه، وروى عنه شعبة و: قالت الباحثة

جل حديثه عن : مهدي والقطان، وإنما تكلموا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وكما قال الحاكم
يحيى، فحديثه عنه مضطرب، ولكن اإلمام أحمد استثنى أيضا رواية عكرمة عن إياس بن سلمة، 

  :صالحة، إال أنه اتُّهم بأمرين: وقال 
، )11(" آخرِ عمرِه وساء حفْظُه فَروى ما لَم يتَابع علَيهفيطَ خْتَلَا" :االختالط، قال البيهقي: األول

ولكن هذا لم يسلّم به، فلم يذكر كل من ترجم لعكرمة أن أحدا من أهل العلم رماه باالختالط، 

                                                
 .5/272الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 .7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )2(
 .20/261تهذيب الكمال للمزي  )3(
 .20/261تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .20/261تهذيب الكمال للمزي  )5(
 .20/263تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .5/277الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )7(
 .7/233تهذيب التهذيب البن حجر  )8(
 .177ص   البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )9(
 .351تقريب التهذيب البن حجر ص  )10(
 .8/303  للبيهقيالسنن الكبرى )11(
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 تكلم  بناء على قول البيهقي فيه، وهذا ال يصح إنما)1(حتى ولو بالتغير،  وإنما أورده ابن الكيال 
  .العلماء في اضطراب روايته عن يحيى بن أبي كثير ال في اختالطه

 عبد، وقال )2(التدليس، وممن وصفه بهذا اإلمام أحمد، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني: الثاني
 : قال،لى عكرمة بن عمار اليماميإا نَ بِر م:ى قال لي سفيان الثوري بمنً:مهديالرحمن بن 

، وذكره ابن حجر في )3( سمعت، حدثني:قل، وقفه عند كل حديث وي، سفيان علىيملل يعجفَ
المرتبة الثالثة، التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع، وقد صرح في روايته عند مسلم 

 ورواية عكرمة في هذا الحديث عن إياس بن سلمة، وهي صالحة كما ،بالسماع، فُأمن تدليسه
  .أحمدقال اإلمام 

  .اقي رجال اإلسناد ثقات وب-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دغل "
الشَّجر الملْتَفُّ الـذي    : وأصل الدغَل .  أي يخْدعون به النَّاس    ،"اتَّخَذوا دين اللّه دغَالً    ":فيه) هـ(

لْـتَ فيـه مـا يخَالفُـه     يكْمن أهل الفَساد فيه، وقيَل هو من قَولهم أدغَلْتُ في هذا األمـر إذا أدخَ         
  .)4("ويفْسده

  
  )139(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )5(قال اإلمام الطبراني
حثَدنا محمود بن محمد الونَ ثَ،طياسريا بِكَا زن يحيى زحنَ ثَ،ويهماِلا صمرح بن ع،ع رف طَن م
 :سلمليه وه على اللّه ص اللّوُلسر ال قَ:اَل قَ،)6(عيد الخدرين أبي سع ،ةيط عنع ،ريفبن طَا
  ".)7(والً اهللا داِلم و،الًوه خَ اللّادبع و،الًغَه د اللّنِيوا دذُخَاتَّن ياثلَ ثَمِكَو الحنُ بغَلَا بذَِإ"

                                                
 !!.لى قول البيهقي هذا، بل لم يشر كل من ترجم لعكرمة إ1/490الكواكب النيرات البن الكيال ص  )1(
 .88 رقم 42، وطبقات المدلسين البن حجر ص 7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )2(
 .1/117الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )3(
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )4(
 .7785  رقم8/6 للطبراني المعجم األوسط )5(
 .3/78اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  .انسعد بن مالك بن سن )6(
النهاية في غريب الحديث واألثر . قوم دون لقومٍ فيكون ،الماِل من اوُلدتَي ما وهو ،بالضم ولةد جمع :دوالً )7(

 .316البن األثير ص
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  الحديث تخريج
  . عن يوسف بن يعقوب عن زكريا بن يحيى به بمثله)1(أخرجه الطبراني
 كالهما عن زكريا بن يحيى عن ، من طريق موسى بن عبد اهللا)3(والحاكم ، )2(وأخرجه أبو يعلى

  .صالح بن عمر به بنحوه
 عن عطية الَْأعمشِ من طريق )6( والبيهقي،)5( والحاكم،)4(وأخرجه عبد اهللا بن أحمد بن حنبل

  .به بنحوهالعوفي 
  :اإلسناد رجال دراسة

 ولم يوثقه ،)7( كما قال الذهبي على ضعفهعمجم إال عطية بن سعد العوفي ، رجاله كلهم ثقات-
 وقال الشيخ ،ضعيف: )10( وفي موضع آخر،صالح: )9( وقال يحيى بن معين،)8(غير ابن سعد

وعطية هذا تكلموا فيه كثيرا، وهو صدوق، وفي حفظه شيء، وعندي أن حديثه : )11(أحمد شاكر
 وذكره في ،ر بالتدليس القبيحضعيف الحفظ مشهو: )12(ال يقل عن درجة الحسن، وقال ابن حجر

  .المرتبة الرابعة
  سناداإل على الحكم

  . وتدليسه حيث لم يصرح بالسماع في أي رواية، لضعف عطية بن سعد العوفي،إسناده ضعيف
: واه أحمد والبزار إال أنه قـال  ر: فقال  ،)14(والهيثمي،  )13(البوصيري: وضعف إسناده من العلماء   

 وبقية رجالـه رجـال    ،والطبراني في األوسط وأبو يعلى وفيه ضعف       ،"يإذا بلغ بنو أبي العاص    "
  .الصحيح

                                                
 .1150 رقم 2/271 المعجم الصغير للطبراني )1(
 .1152 رقم 2/383مسند أبي يعلى  )2(
 .8616 رقم 4/480للحاكم درك على الصحيحين  المست)3(
 .11758 رقم 18/280 مسند أحمد )4(
 .8617 رقم 4/480للحاكم  المستدرك على الصحيحين )5(
 .2859 رقم 6/507 دالئل النبوة للبيهقي )6(
 .2/436للذهبيالمغني في الضعفاء  )7(
 .6/304ير البن سعد الطبقات الكب )8(
 .3/500 –ية الدوري  روا–تاريخ ابن معين  )9(
 .3/1064للعقيليالضعفاء الكبير  )10(
   .2/342هامش سنن الترمذي  )11(
 .50 صن حجر البطبقات المدلسين  )12(
 .8/84إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )13(
 .9231 رقم 5/434 للهيثميمجمع الزوائد  )14(
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  .)2( وحسين سليم أسد،)1(األرناؤوط: ومن المعاصرين
  ).41 (جه في حديث رقميوسبق تخر ،وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة

  .وبمجموع الطرق يرتقي الحديث للحسن لغيره
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  غمد"

هو الذي يكون فيه أدنى سواد، وخصوصا في أرنَبته وتحت          " أنه ضحى بكَبشٍ أدغَم    ":فيه) هـ(
   .)3("حنَكه

  )140(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(ابن ماجهقال اإلمام 

يماهرِإب ننِ بمحالر دبثَنَا عدثَنَا،حدبٍ: حيشُع نب دمحم ،نرزِيزِ:ي َأخْبالْع دبع نب يدعثَنَا، سدح : 
صاحبِ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه   خَرجتُ مع َأبِي سعيد الزرقي: قَاَل،يونُس بن ميسرةَ بنِ حلْبسٍ

 لَيس بِالْمرتَفعِ ولَا ِإلَى كَبشٍ َأدغَمد  فََأشَار َأبو سعي: قَاَل يونُس،علَيه وسلَّم ِإلَى شراء الضحايا
  ". اشْتَرِ ِلي هذَا كََأنَّه شَبهه بِكَبشِ رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:الْمتَّضعِ في جِسمه فَقَاَل ِلي

  الحديث تخريج
  ،)5( بن عمرو بن الضحاكأحمدأخرجه 

  ،اهيم بن دحيمعن إبر)6(والطبراني
، إبراهيم بن دحيمو،  بن عمرو بن الضحاكأحمد ( ثالثتهم، من طريق أبي زرعة)7(وابن عساكر

  .عن محمد بن شعيب به بنحوه) براهيمعبد الرحمن بن إ( عن دحيم ) زرعةوأبو
 عن سعيد بن عبد ، عن محمد بن شعيب، من طريق الوليد بن مزيد)8(وأخرجه ابن عساكر

  .هالعزيز به بنحو

                                                
 .11758 رقم 18/280مسند أحمد في تعليقه على  )1(
  .1152 رقم 2/383مسند أبي يعلى  على في تعليقه )2(
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )3(
 .3129 ما يستحب من األضاحي رقم 4 ك األضاحي باب ه سنن ابن ماج)4(
 .674 رقم 4/64  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )5(
 .1/181 للطبراني مسند الشاميين )6(
 .26/109 كر البن عساتاريخ دمشق )7(
 .26/109  البن عساكرتاريخ دمشق )8(
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 عن ، عن سعيد بن عبد العزيز، من طريق الوليد بن مسلم،)2( والحاكم،)1(وأخرجه الطبراني
  .يونس بن ميسرة به بنحوه

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 سعد :فقيل  واختلف في اسمه،مشهور بكنيتهصحابي  رةسعد بن عماهو : سعيد الزرقيو َأب -
  .)3(  سعد بن عمارة:ر يقولون واألكث، عمارة بن سعد: وقيل،بن عمارة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  :سناداإل على الحكم

  .إسناده صحيح
  .)5(البوصيري، و)4(الحاكم: من العلماء وصححه

  
***** *****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1/181 للطبراني مسند الشاميين )1(
 .7659 رقم 4/229للحاكم  المستدرك على الصحيحين )2(
 .2/600االستيعاب البن عبد البر  )3(
 .7659رقم 4/230للحاكم المستدرك على الصحيحين  )4(
 .3/224 يللبوصيرِمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  )5(
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  المبحث الثالث

  اءـدال مع الفـال
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دفأ"

 فَوداه صـلى    ،اذْهبوا به فأدفُوه، فذَهبوا به فقَتلوه     ": فقال لقوم أنه ُأتي بأسير يرعد،      ":فيه) هـ(
 أراد صلى اللّه عليه وسلم اإلدفاء من الدفْء، فحسبوه اإلدفاء بمعنى القتل فـي               ،"اللّه عليه وسلم  
وأراد النبي صلى اللّه عليه وسلم أدفُئوه بالهمز فخفَّفه بحذف الهمز، وهو تخفيف             . لغة أهل اليمن  

شاذٌّ، كقولهم الَ هناك المرتَع، وتخفيفُه القياسي أن تُجعل الهمزة بين بين، ال أن تُحذَف، فارتَكَـب                 
فأما القتل فيقال فيه أدفَأتُ الجـريح، ودافأتُـه، ودفَوتُـه،    . الشُّذوذ ألن الهمز ليس من لغة قُريش    

  .)1("ودافَيته، ودافَفْتُه إذا أجهزتَ عليه

  )141(يث رقم الحد
  :رحمه اهللا )2(شيبةقال اإلمام ابن أبي 

وتي ؛ َأن النَّبِي صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ُأ حدثَنَي عرِيفٌ ِلجهينَةَ:، قَاَل، عنِ الْمجاِلد)3(حدثَنَا َأبو ُأسامةَ
ي الشِّتَاءيرٍ فنَبَِأسيهج نقَاَل:ةَ، فَقَاَل ألُِنَاسٍ م ،فُوهفََأد وا بِهباذْه  :بِل فْءالد كَانو مهنْدع هِمانس

فَقَتَلُوه وا بِهبالْقَتَْل، فَذَهدعب لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص النَّبِي مَألَهوَل اِهللا:  فَقَالُوا،؟، فَسسا رنَا يرتَْأم َألَم ،
نَقْتُلَه ؟ قَاَل :، قَاَلَأن فَ قُلْتُ لَكُمكَيقَاَل: قُلْتَ لَنَا: و ،فُوهفََأد وا بِهبِإذًا: فَقَاَل: اذْه شَرِكْتُكُم قَد ،

َأنَا شَرِيكُكُمو لُوهقاع.  
  .، وعرفَ الْحديثَصدقَ: ثْتُ هذَا الْحديثَ عامرا، قَاَلفَحد: قَاَل 

  
  الحديث تخريج

   .بنحوهعن أبي أسامة عن مجالد به )4(أخرجه مسدد
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).80(سبقت ترجمته في حديث رقم  ضعيف، :مجالد بن سعيد -

                                                
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .28641 رقم 14/351مصنف ابن أبي شيبة  )2(
 .7/218للمزي تهذيب الكمال . الْكُوفيبن أسامة  حماد )3(
 .4/188إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري كما في   )4(
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  .مبهم لم يسم:  عريف جهينة-
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :اإلسنادالحكم على 
  سمع منه أبوليه، وهو مختلط ، وقد والعلة فيه مجاِلد بن سعيد ومدار الحديث ع،إسناده ضعيف

مجاِلد حديثُه عنْد اَألحداث؛  :سمعتُ عبد الرحمنِ يقُوُل: قَاَل َأحمد بن سنَانٍف ،أسامة بعد االختالط
ءبِشَي سةَ، لَيامَأبِي ُأسو ،ديعى بنِ سيح1(ي(.  

  .مبهم: وكذلك فيه عريف جهينة
  .هذَا ِإسنَاد ضعيفٌ ِلجهالَة التَّابِعي:  فقال)2(وضعفه من العلماء البوصيري

  .الحديث مرسل ضعيف:  فقال)3(محمد عوامة: ومن المعاصرين
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نتاج اإلبل وما ينْتفع بـه  : الدفْء.  من ِإبِلهم وغنمهم: أي،"لنا من دفِْئهم وصرامهم    ": وفيه )هـ("
   .)4("ا، سماها دفًْئا ألنها يتَّخذ من أوبارِها وأصوافها ما يستَدفَأ بهمنه

  )142(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دفر"

النَّتْن، وهي مبنية علـى     : فْروالد. منْتنة أي يا " دفَارِ ألْقي ِألي ابنةَ أخي يا     ":في حديث قَيلة  ) هـ(
   .)5("وأكثر ما يرِد في النِّداء. الكسر بوزن قَطامِ

                                                
 .6/286سير أعالم النبالء للذهبي  )1(
 .4/188الخيرة المهرة للبوصيري إتحاف  )2(
 .28641 رقم 14/351مصنف ابن أبي شيبة في تعليقه على  )3(
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(
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  )143(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام الطبراني
وحدثنا معاذ بن ، )3(يضوثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير الححد ،)2(يشِّحدثنا أبو مسلم الكَ

  ،ة العنبريزنْثنا عبد اهللا بن سوار بن قدامة بن عحد : قاال، خليفةالمثنى والفضل بن الحباب أبو
، بيالَوحدثنا محمد بن زكريا الغَ، ثنا عفان بن مسلمحد ،وحدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي

ثنا عبيد اهللا حد ، وحدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملي،دانيغثنا عبد اهللا بن رجاء الحد
ثنا عبد اهللا بن حسان العنبري أبو الجنيد أخو بني كعب حد :قالوا، ئشة التيميبن محمد بن عاا

ة مرخْ متَنْ بِةَلَي قَنَأ: ةَلَي قَيتَيببِا رتَ وكانَ،ةبيلَا عتَنَة اببيحدة ويف ص:ايتَد حدثتني ج،العنبري
حتْثَدهنَّا َأمتَتْانَا كَه تَحيبِبِ حَأنِ ب زَأرٍه خي بنفَابِنَي ج ،لَولَتْد النِّه سثُاء ،تُم فِّوتَانْ، فَيزع 
نَباتهنْا مثْا َأهوبب نز رٍهع مخَ، فَهنرتَتْج تَبغيالص حلَ ِإةَابى راِهللاوِلس ى اُهللالَّ صلَ عيهو لَّسم 
ي َأفاِإلِلو يه وف".....المِس:  
ى لَ ِإَلمى الجقَلْتى َأ ح،راهد َأم قَخْلنا إلى حواء ضَأوتا فَلْ صفيالسا بِرنَثَلى َأعى عسوب يثْا َأذَِإفَ"

 وأدركني بالسيف فأصابت ظبيته ، فاقتحمت داخله بالجارية،وللُ ذٌَلوسط جميت اَألبرواق الَ
فرميت بها إليه فجعلها على منكبه  ،دفَارِ  أخي ياألْقي ِألي ابنةَ:  وقال،طائفة من قرون رأسي

 وكنت أعلم به من أهل البيت ومضيت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي ،فذهب بها
   .الحديث...الصحابة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم في أول اإلسالم

  
  :تخريج الحديث
  .ه من طريق اإلمام الطبراني به بمثل)4(أخرجه المزي

 من طريق حفص بن عمر النمري، وعبد اهللا بن سوار العنبري، وعلي بن )5(وأخرجه الخطابي
  . عثمان بن الالحقي، ثالثتهم عن عبد اهللا بن حسان العنبري به مقتصراً على اللفظ األخير منه

  

                                                
-35/280يبه في تهذيب الكمال له ، وقد شرح اإلمام المزي غَر1ِ رقم 10-25/7م الكبير للطبراني المعج )1(

287. 
، قرية على ثالثة فراسخ من جرجان على شّهذه النسبة إلى كَ، بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة: الكَشّي )2(

 .5/77األنساب للسمعاني . الجبل
 مدينة  وهيبالحاء المفتوحة المهملة وسكون الواو والضاد المعجمة، هذه النسبة إلى الحوض:  الحوضي)3(

 .2/289األنساب للسمعاني . باليمن
 .279 -35/275تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .1/341غريب الحديث للخطابي  )5(
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  :راسة رجال اإلسنادد
النبي صلى اهللا عليه هاجرت إلى هي العنبرية، إحدى الصحابيات الكرام، :  قيلة بنت مخرمة-

  .)1(وسلم هي ورفيقها حريث بن حسان البكري وافد بني بكر بن وائل
  .وهي العنبرية، أخت صفية بنت عليبة، من الطبقة الثالثة:  دحيبة بنت عليبة-

في إشارة إلى ذكر ابن حبان لها في " وثِّقت: ")3(، وقال الذهبي)2(ذكرها ابن حبان في الثقات
  .مقبولة: )4( ابن حجروقال، الثقات

  .هي مقبولة عند المتابعة، وإال فلينة الحديث: ة الباحثتقال
  .وهي العنبرية، أخت دحيبة بنت عليبة، من الطبقة الثالثة:  صفية بنت عليبة-

  .مقبولة: )6(، وقال ابن حجر)5(ذكرها ابن حبان في الثقات
  . الحديثنةمقبولة عند المتابعة، وإال فليهي : قالت الباحثة

-عبد اهللا بن حس بِـ وهو الملقب:  أبو الجنيد أخو بني كعب العنبريان العنبري"تَعرمن )7("يس ،
  .الطبقة السابعة
  .)9(، وذكره ابن حبان في الثقات)8( وثقه الذهبي

  . مقبول: )10(وقال ابن حجر
 ولم يذكر فيه جرح ألْبتّة، هو ثقة، ، فقد وثقه الذهبي وذكره ابن حبان في الثقات،: قالت الباحثة

وقد روى عنه جمع من الرواة منهم عفان بن مسلم و أبو داود الطيالسي وعبد اهللا بن المبارك 
  .وغيرهم

 فهو ضعيف، ومحمد بن زكريا يمرخْباقي رجال اإلسناد ثقات، غير يعقوب بن إسحاق المو -
  .ابي ضعيف جدالَالغَ

                                                
 .4/83اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )1(
 ".ذحيبة" :، وذكرها بالذال فقال6/395قات البن حبان ث ال)2(
 .2/507 ذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لل )3(
 .700تقريب التهذيب البن حجر ص  )4(
 .6/480الثقات البن حبان  )5(
 .703تقريب التهذيب البن حجر ص  )6(
ضبطه الشيرازي بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء وبعدها السين بغير ياء هو عبد اهللا :"  قال ابن حجر رحمه اهللا)7(

 .2/21البن حجر نزهة األلباب في األلقاب ."بن حسان العنبري
 .1/545 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )8(
 .8/337الثقات البن حبان  )9(
 .250تقريب التهذيب البن حجر ص  )10(
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  :الحكم على الحديث
 من أجل ضعف يعقوب بن إسحاق المخرمي ومحمد بن زكريا الغَالبي، ولكنهما إسناده ضعيف،

  .لم ينفردا فقد تابعهما محمد بن هشام المستملي وهو ثقة
ودحيبة بنت علَيبة  مقبولة وال يحتج بتفردها، ولكنها تابعتها أختها صفية وهي مقبولة أيضا، و 

  .مدار اإلسناد عليهما
  .رتقي للحسن لغيرهوالحديث بالمتابعات ي

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دفع "

 ابتَدأ السير ودفَع نفسه منها ونَحاها، أو دفَع ناقَتَـه وحملهـا     : أي ،"إنه دفَع من عرفات   "فيه  ) س(
  .)1("على السير

  )144(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام البخاري

عن ،)4( عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ،عن موسى بنِ عقْبةَ ،)3( عن ماِلك،للَّه بن مسلَمةَحدثَنَا عبد ا
دينِ زةَ بامقُوُل،ُأسي هعمس فَةَ" : َأنَّهرع نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر فَعد، تَّى ِإذَا كَانح 

الصلَاةُ " : فَقَاَل، الصلَاةَ يا رسوَل اللَّه: فَقُلْتُ،" ثُم تَوضَأ ولَم يسبِغْ الْوضوء،الشِّعبِ نَزَل فَباَلبِ
كامِلفَةَ،"َأمدزالْم اءا جفَلَم بكَأ، فَرضَل فَتَونَز ،وءضغَ الْوبلَاةُ، فََأستْ الصيمُأق لَّى ، ثُمفَص 

غْرِبالْم،نْزِِلهي مف هيرعانٍ بَأنَاخَ كُلُّ ِإنْس لَّى، ثُمفَص شَاءتْ الْعيمُأق ا، ثُممنَهيلِّ بصي لَمو ." 

  الحديث تخريج
 عن مالك بن انس به ، عن يحيى بن يحيى)6( ومسلم، عن عبد اهللا بن يوسف)5(أخرجه البخاري

  .بنحوه

                                                
 .308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .139 إسباغ الوضوء رقم 6صحيح البخاري ك الوضوء باب  )2(
 .27/93 للمزي تهذيب الكمال. نسمالك بن أ )3(
 .24/172للمزي تهذيب الكمال . كريب بن أبي مسلم )4(
وك الوضوء باب الرجل ، 1672 الجمع بين الصالتين بالمزدلفة رقم 95صحيح البخاري ك الحج باب  )5(

 .181يوضُئ صاحبه رقم 
حباب صالتي المغرب والعشاء جميعاً  اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واست47صحيح مسلم ك الحج باب  )6(

 .1285بالمزدلفة في هذه الليلة رقم 
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  . من طريق يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة به بنحوه)2( ومسلم،)1(لبخاريوأخرجه ا
  ، من طريق محمد بن أبي حرملة)4( ومسلم،)3(وأخرجه البخاري

 ثالثتهم عن كريب مولى ابن ،)6( وإبراهيم بن عقبة، من طريق محمد بن عقبة)5(مسلم أخرجهو
  .عباس به بنحوه
  . عن أسامة بن زيد به بنحوه من طريق عطاء بن يعقوب)7(وأخرجه مسلم

 :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ويروى بـالراء،   .  دفَعهم عن موقف الهالك    : أي ؛"أنه دافع بالناس يوم مؤتةَ     ":ومنه حديث خالد  "
  . )8("من رفع الشيء إذا ُأزِيل عن موضعه

  )145(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )9(قال اإلمام ابن إسحاق

 حدثَني َأبِي الّذي : قَاَل،يحيى بن عباد بنِ عبد اللّه بنِ الزبيرِ، عن َأبِيه عباد حدثَني: قَاَل
 عبد اللّه بن رواحةَ الرايةَ ثُم َأرضعني، وكَان َأحد بني مرةَ بنِ عوف ، قَاَل فَلَما قُتَل جعفَر َأخَذَ

  :تَقَدم بِها ، وهو علَى فَرسه فَجعَل يستَنْزُِل نَفْسه ويتَردد بعض التّردد ثُم قَاَل

                                                
 .1667 النزول بين عرفة وجمع رقم 93صحيح البخاري ك الحج باب  )1(
 اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب والعشاء جميعاً 47صحيح مسلم ك الحج باب  )2(

 .1285بالمزدلفة في هذه الليلة رقم 
 .1669 النزول بين عرفة وجمع رقم 93صحيح البخاري ك الحج باب  )3(
 استحباب إدامة الحاج بالتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر رقم 45صحيح مسلم ك الحج باب  )4(

1280. 
عشاء جميعاً  اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب وال47صحيح مسلم ك الحج باب  )5(

 .1285بالمزدلفة في هذه الليلة رقم 
 اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب والعشاء جميعاً 47صحيح مسلم ك الحج باب  )6(

 .1285بالمزدلفة في هذه الليلة رقم 
العشاء جميعاً  اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب و47صحيح مسلم ك الحج باب  )7(

 .1285بالمزدلفة في هذه الليلة رقم 
 .308ث واألثر البن األثير صالنهاية في غريب الحدي )8(
 .2/378بن هشام ال  النبويةسيرةال )9(
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        مـَأقْسـا نَفْـتُ يلَتَنْزِِلنّه لَتُكْــلَتَنْزِِل   ...   س َأو نّـنهـره  
         نّهوا الرشَدو النّاس لَبَأج ال   ...  إننّـِمالْج ينهتَكْر اكةْي َأر  

  : وفيه،"هـهْل َأنْت إلّا نُطْفَةٌ في شَنّ  ...  د طَاَل ما قَد كُنْت مطْمِئنّه ـقَ        
 يا معشَر الْمسلمين اصطَلحوا علَى رجٍل : فَقَاَل،انِتَم َأخَذَ الرايةَ ثَابِتُ بن َأقْرم َأخُو بني الْعجلَ"

نْكُمِل: قَاَل.َأنْتَ:  قَالُوا،ما َأنَا بِفَاعم  .النّاس طَلَحفَاصِليدنِ الْوب لَى خَاِلدع  ، افَعةَ دايا َأخَذَ الرفَلَم
مالْقَو .يزانْحو ازانْح ثُم اشَى بِهِمحفَ بِالنّاسِورتّى انْصح نْهع ".  

  
  الحديث تخريج

  . من طريق ابن إسحاق به بنحوه)2( والطبراني،)1(أخرجه الطبري
  

  :اإلسناد رجال دراسة
ن كان إ و، ولعله صحابي، فلم يتبين لي من هو،رضعهأ وأما أبوه الذي ، رجاله كلهم ثقات-

  .صحابياً فالحديث صحيح
  

  :الحكم على اإلسناد
  .إن كان أبوه الذي أرضعه صحابي، ناده صحيحإس

  .رواه الطبراني ورجاله ثقات: )3(قال الهيثمي
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دفف"

القوم يـسيرون   :  الدافَّة ،"إنما نَهيتُكم عنها من أجل الدافَّة التي دفَّت       "في حديث لُحوم األضاحي     
قوم من األعراب يرِدون المصر، يريد      : والدافَّة. هم يدفُّون دفيفاً  : اليق. جماعة سيراً ليس بالشديد   

أنهم قَوم قَدموا المدينة عند األضحى، فنَهاهم عن ادخار لُحوم األضاحي ِليفُرقوها ويتصدقوا بها،              
  .)4("فينْتفع أولئك القادمون بها

  
                                                

 .2/151   للطبريوالملوك األمم تاريخ )1(
 .196رقم 1/147قطعة من المعجم الكبير  )2(
 .6/233 للهيثميمجمع الزوائد  )3(
 .308ية في غريب الحديث واألثر البن األثير صالنها )4(
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  )146(الحديث رقم 
  :اهللارحمه  )1(مسلمقال اإلمام 

ىنْظَلالْح يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسدح،حونَا رر2( َأخْب(، اِلكثَنَا مدح)كْرٍ، )3نِ َأبِى بب اللَّه دبع نع، نع 
داقنِ وب اللَّه دبقَاَل،ع : وُل اللَّهسى رصلى اهللا عليه وسلم- نَه-حومِ الضَأكِْل لُح نع  دعا باي

كْرٍ. ثَالَثَأبِى ب نب اللَّه دبةَ:قَاَل عرمِلع تُ ذَِلكقَ: فَقَالَتْ،)4( فَذَكَرداِئشَةَ تَقُوُل. صتُ ععمفَّ : سد 
 وِل اللَّهسر نمى زحةَ اَألضرضح ةيادِل الْبَأه نم اتيُل َأبوُل  فَقَ-صلى اهللا عليه وسلم-َأهساَل ر

 صلى اهللا عليه وسلم-اللَّه- :»ا بقُوا بِمدتَص وا ثَالَثًا ثُمرخادقي« .ذَِلك دعب ا كَانا ،فَلَمقَالُوا ي 
وَل اللَّهسةَ:ريقاَألس ذُونتَّخي النَّاس 5( ِإن( ماهايحض نم،لُونمحيو  كدا الْونْهم)فَ ،)6 وُل اللَّهسقَاَل ر

: فَقَاَل.  نَهيتَ َأن تُْؤكََل لُحوم الضحايا بعد ثَالَث:قَالُوا. »وما ذَاك «:-صلى اهللا عليه وسلم-
»الَّت افَّةِل الدَأج نم تُكُميا نَهفَّتْيِإنَّمقُوا ددتَصوا ورخادفَكُلُوا و «.  
  

  الحديث تخريج
  .د بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاريانفر

  :اإلسناد رجال دراسة
  .من الرابعة مات سنة تسع عشرة  اللَّه بنِ واقدعبد -

  .  في الثقات)8( وذكره ابن حبان،)7(وثقه الذهبي
  .مقبول: )9(وقال ابن حجر

  .هو ثقة: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  

                                                
 بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم 5صحيح مسلم ك األضاحي باب  )1(

 .1971وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء رقم 
 .9/239للمزي تهذيب الكمال . روح بن عبادة بن العالء )2(
 .27/93 للمزي الكمالتهذيب . مالك بن أنس )3(
 .35/241 للمزي تهذيب الكمال. عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة )4(
 .436صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . يةقظرفُ الماء من الجلْد ويجمع على أس: السقاء )5(
 .966صفي غريب الحديث واألثر البن األثير النهاية .  هو دسم اللَّحمِ ودهنُه الذي يستَخْرج منه)6(
 .1/605 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )7(
 .5/50 ثقات ابن حبان )8(
 .544تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)1("دفَّت علينا من قَومك دافَّة: قال لمالك بن أوس ":ه حديث عمرنوم) هـ("

  )147(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا)2(ىيعلقال اإلمام أبو 

حنَثَدارِا الحث بن سريج أبو عرم،ح انَثَد:فْ سيان بن عينةي، حانَثَد3(مرو ع(،ن اب عهابن ش)4(، 
عك بن َأاِلن مثَانِبن  سِودنَّ َأ،الْحه حَأ: اَله قَثَدرلَل ِإسيع مرب عدمالنَّ)5(تعا م َأ فَ،ارهن ليذ، 
:  لياَلقَ فَ،مد َأنادة مسى وِلَئ عكتَّ م،الهمى رلَه ِإره ظَدنسيف مر ِليرِى سلَ عوه و،هيلَ عتُلْخَدفَ
يقَه نَّ ِإكالا مدفَّ دافَّ دة مقَن ومك،قَ وَأد ملَتُر هبِم ذْخُ فَ،اٍلماقْ فَهسمهب نَيلَتُلْقُ فَ.مه ه :ا َأيمير 

منيْؤالم ناِلمى ذَلَي علك مقُن ولَ فَةَأو مه غَ بِتَرالحديث...........ه فاقسمه فيهمذْخُ: القَ فَ،يرِي.  
  

  :تخريج الحديث
 من طريق الزهري )10( والبيهقي،)9(، والطحاوي)8(، وأبو عوانة)7( والنسائي،)6(أبو داودأخرجه 

  .عن ماِلك بنِ َأوسِ بنِ الْحدثَانِ
  

  :دراسة رجال اإلسناد
  . فهو ضعيف كذاب يسرق الحديثالحارث بن سريج عدا ، رجاله كلهم ثقات-
  

  :اداإلسنالحكم على 
  .ضعيف يسرق الحديث: )11( قال عنه ابن عدي، بسبب الحارث بن سريج،غير صحيحإسناده 

                                                
 .308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
  .4  رقم1/13مسند أبي يعلى  )2(
 .22/6للمزيتهذيب الكمال . رعمرو بن دينا )3(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )4(
 .855ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ.  إذا طال وامتد وتعالى:متع النهار)5(
، 2963 عليه وسلم من األموال رقم  في صفايا رسول اهللا صلى اهللا19سنن أبي داود ك الفرائض باب  )6(
 .2964و
 .6276 رقم 6/98السنن الكبرى للنسائي  )7(
 .6668و، 6667و، 6666 رقم 4/245مسند أبي عوانة  )8(
 .4351 رقم 11/137شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )9(
 .13105 رقم 6/298السنن الكبرى للبيهقي  )10(
 .2/196الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )11(
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  . والبيهقي رجالها ثقات، والطحاوي،وأبي عوانة ، والنسائي،ولكن متابعة أبي داود
 ،ضبعيوحدثَني عبد اللَّه بن محمد بنِ َأسماء ال:  وقال فيه،)1(مسلم أصله عند  صحيحوالحديث

 َأرسَل ِإلَي عمر بن : َأن ماِلك بن َأوسٍ حدثَه قَاَل، عن الزهرِي، عن ماِلك،حدثَنَا جويرِيةُ
 ،ا ِإلَى رماِله فَوجدتُه في بيته جاِلسا علَى سرِيرٍ مفْضي: قَاَل، فَجِْئتُه حين تَعالَى النَّهار،الْخَطَّابِ

 وقَد َأمرتُ فيهِم  يا ماُل ِإنَّه قَد دفَّ َأهُل َأبيات من قَومك:فَقَاَل ِلي ،متَّكًئا علَى وِسادة من َأدمٍ
  .الحديث.... يا ماُل فَخُذْه فَاقْسمه بينَهم قَاَل قُلْتُ لَو َأمرتَ بِهذَا غَيرِي قَاَل خُذْه)2(بِرضخٍ

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3(" تَسير بهم سيراً لَينا: أي،"إن في الجنة لنَجائب تَدفُّ بِركْبانها ":ومنه الحديث) هـ("
  )148(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)4("طَفقَ القوم يدفُّون حولَه"والحديث اآلخر ) س("

  
  )149(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)5(البيهقيال اإلمام قَ
ا يوسف بن نَثَدح: اَل قَ،حمد بن عبد اهللا المزنيا محمد بن َأنَثَدح: اَل قَ،عبد اهللا الحافظ وبرنا َأبخَْأ

 يعقوب بن محمد بن عيسى بن انَثَدح:  قال،ن الخالل أبو عبد الرحمن حميد بانَثَدح:  قال،موسى
 عبد العزيز بن عمران، عن ابن انَثَدح:  قال،عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف

 )6(ةد وكانت ِل؛بن هاشم  بنت أبي صيفي  ةقَيقَه ر عن أم،بن نوفل  مةرخْمحدثني : حويصة قال

                                                
 .1757 حكم الفيء رقم 15صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )1(
)2(الر360ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ.  العطية القليلة:خض. 
 .308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
 .308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )4(
، وسأنقل كالمه في 7/125وقد شرح غريبه ابن األثير في أسد الغابة ، 353 رقم 2/15 ة للبيهقيدالئل النبو )5(

 .تفسير غريب هذا الحديث بإذن اهللا
 .7/125أسد الغابة البن األثير . أي على سنّه: ِلدة )6(
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فبينا أنا : قت العظم، قالتر، وَألت الجلدحقْجدبة َأ وننُ سشٍيرلى قُ عتْعابتَتَ" :المطلب قالت عبد
نْومعي صوي أصغر مني معنا بهمات لنا ورلّفبينا أنا راقدة ال، جفبى وأعبد يردون علي السهم 

أو مهّت   إذا هاتفٌ؛)1(مةويصيصرخ بصوتص بعوثم إن هذا النبي ،معشر قريش: ل يقولح 
 ،طُواالً منكم  أال فانظروا رجالً،بص والخ)3(اي بالح)2(هالً فحيمخرجه،ان بِإ وهذا كم،من
ظَع4(اام( ،اًأبيض بض)6(مشََأ، )5(الع له ف،يننَر خرم عليه يكظ،ص هو يخلُل ف،هدي إليهتة نّ وس

تلموا  وليس،وا من الطيبس وليم، من الماءأال فليسقوا ، رجلنٍ إليه من كل بطْيدِلفوِل ،وولده
 وليؤمن القوم ، أال وفيهم ستسق الرجُليلْفَ، )7(سٍيبوا أبا قُقُتثم لير ،وليطوفوا بالبيت سبعاً ،الركن

  .م إذا ما شئتم وعشتمتُثْغُالطاهر والطيب لذاته ، وإال فَ
ي، فاقتصصت رؤياي،  عقلهِلو و، جلديفَّورة، قد قَعذْودة مؤ مف-علم اهللا- فأصبحتُ: قالت 

 ةُ الحمد، هذا شيببةُيهذا شَ:  إال قاليحطَبم إن بقي بها َأررمة والحاب مكة ، فوالحعت في شمنَفَ
وا واستلموا وطافوا، ثم ارتقوا يبوا وطَنُّشَت عنده قريش، وانقض إليه من كل بطن رجل فَمتَ، وتَ
   .الحديث......... .ون حولهفُّدوطفق القوم ي سٍيبقُأبا 
  

  الحديث تخريج
 عمران،  بن الْعزِيزِعبدعن  محمد بنِ عيسى الزهرِي، يعقُوب بن من طريق )8(أخرجه أبو نعيم

  .به بنحوه
  

                                                
َأوُل النَّوم :" راتب النوم فقال، وقد بين الثعالبي رحمه اهللا م7/125أسد الغابة البن األثير . أول النوم: التهويم )1(

اسم:النُّعإلى النَو اناإلنْس تَاجيح َأن ون،  وهسالو قَل النُّعاسِ: ثُميقُ،  وهو ثناَلتَّر خالَطَةَ النُّعاسِ : ثُموهو م 
نيالع ،ضى والغُماَلكَر بين النَّاِئمِ وا:  ثُم اإلنسان كُوني أن وقْظَانِوهيقُ، ليالتَّغْف ثُم : ع كَالَمموأنْتَ تَس موهو النَّو 
 وهو النَّوم :ثُم الرقَاد،  وهو النَّوم القَليُل:ثُم التَّهوِيم والغرار والتَّهجاع،  وهو النَّوم الخَفيف:ثُم اإلغْفَاء، القَوم

 .607فقه اللغة له ص".  وهو َأشَد النَّومِ:ثُم التَّسبِيخُ،  وهو النَّوم الغَرقُ:الهجوع والهبوغثُم الهجود و، الطَّوِيُل
أي : وهي كلمة استدعاء فيها حثٌ" :، وقال ابن حجر7/125أسد الغابة البن األثير . كلمة تعجيل:  حيهالً)2(

 .7/399فتح الباري له . "هلموا مسرعين
 .7/125أسد الغابة البن األثير . المطر، أي أتاكم المطر والخصب عاجالً: القصرالحيا ب )3(
 .7/125أسد الغابة البن األثير . بضم العين، أبلغ من العظيم، وكذلك الجسام أبلغ من الجسيم: العظام )4(
)5( 7/125أسد الغابة البن األثير . الرقيق البشرة: البض. 
 .7/125غابة البن األثير أسد ال. المرتفع: األشم )6(
معجم البلدان . رف على مكةبلفظ التصغير، كأنه تصغير قبس النار، وهو اسم الجبل المش: أبو قُبيسٍ )7(

 .1/80للحموي
 .7631 رقم 6/3328معرفة الصحابة ألبي نعيم  )8(
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ابن  و،)3(، ومن طريق الطبراني ابن األثير)2( أبو نعيم األصفهاني وعنه،)1(وأخرجه الطبراني
ن يكَبن يحيى أبو الس زكريا من طريق  ،-)6( وابن الجوزي)5(من طريقه البيهقي و– )4(أبي الدنيا

بن  ةور حدثني ع: قال،بهنْبن م ديمه ح عن جد،نٍصبن ح  رح أبيه زثنا عمحد ،ائيالطّ
مضّقال،سر :خْ حدث مبن نوفل  مةر،عن أم قَه ربه بنحوهبن هاشم  بنت أبي صيفي ةقَي .  
زكريا بن يحيى الطائي، من روايته عن  وقد وقعت لنا هذه القصة في نسخة" :)7(ل ابن حجرقا

تحدث : عم أبيه زحر بن حصن، عن جده حميد بن منهب، حدثنا عمي عروة بن مضرس، قال
مخرمة بن نوفل، فذكرها بطولها، ورويناها بعلو في أمالي أبي القاسم عيسى بن علي بن 

  ."الجراح
  

  :اإلسناد لرجا دراسة
بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية  وهي -بقافين مصغرة -:  رقَيقَة-

 ذكرها ، وهي والدة مخرمة بن نوفل والد المسور،بنت عم العباس وإخوته من بني عبد المطلب
 ن ذكرها وعمدة م، وما أراها أدركت:ابن عبد البر وقال ، والمستغفري في الصحابة،الطبراني

  .)8(هو هذا الحديث، وقد ذكرها ابن سعد في المسلمات المهاجرات
  .هي صحابية: قالت الباحثة

ب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب أبو صفوان وأبو المسور يهَأوهو ابن :  مخرمة بن نوفل-
 وهو والد ،الب أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن ك،الزهري

 وكانت له سن عالية وعلم ،مة الفتحلَسكان من مو  ،سور بن مخرمة الصحابي المشهورالم
  .)9( هـ54، ت بالنسب فكان يؤخذ عنه النسب

  .هو صحابي: قالت الباحثة

                                                
 .2088، والدعاء له رقم 661 رقم 24/259المعجم الكبير للطبراني  )1(
 .6992بة ألبي نعيم رقم معرفة الصحا )2(
 .7/124أسد الغابة البن األثير  )3(
 .19 رقم 56لدعوة البن أبي الدنيا صمجابو ا )4(
 .353 رقم 2/15للبيهقي دالئل النبوة  )5(
 .1/459كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي  )6(
 .6/51اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )7(
 .7/646 الصحابة البن حجر اإلصابة في تمييز )8(
 .51-6/50اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )9(
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   .)1(واسمه إبراهيم مجهول: ابن حويصة -
  .)2(فهو متروك: عبد العزيز بن عمران -
، صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاءلزهري ايعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك  -

  ).110(سبقت ترجمته في حديث رقم 
 ، للحديثكان حافظاً: )5(وقال  وابن سعد،غير ثقة :)4( وفي رواية،)3(ثقه حجاج بن الشاعرو

  .)7(الثقاتكتاب بن حبان في اوذكره  ، مأمون: وزاد)6(والحاكم
  .نهفلم أكتب عهو على يدي عدل أدركته : )8(أبو حاتمقال و

  .)9( وما ال يعرف من الشيوخ فدعوه،وقال يحيى بن معين ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه
  .صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء: )10(وقال ابن حجر

تشبه  أحاديثهوقال صالح بن محمد عن ابن معين  ،)11( ليس يسوي شيئاًبشيء ليس :أحمدقال و
 وقال ،)14( واهي الحديث:وقال أبو زرعة ، يتكلم فيه)13(المدينيكان ابن  و،)12(لواقديأحاديث ا

بن زبالة والواقدي وعمر بن أبي بكر ا ليس عليه قياس يعقوب الزهري و:في موضع آخر
  .)15(المؤملي يتقاربون في الضعف

 وهو الحق ما ، وضعفه أبو زرعة وغيره، قواه أبو حاتم مع تعنته في الرجال:)16(قال الذهبيو
  .هو بحجة

                                                
 .8/254السلسلة الضعيفة له . لم أعرفه: قال األلباني )1(
 .5/390و، 3/313الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )2(
 .9/215 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )3(
 .7/281 للذهبي  ميزان االعتدال)4(
 .5/441ت الكبير البن سعد الطبقا)5(
 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )6(
 .9/284الثقات البن حبان  )7(
 .9/215   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )8(
 .9/215 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )9(
 .1090تقريب التهذيب البن حجر ص )10(
 .9/215 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )11(
 .11/348 هذيب البن حجرتهذيب الت )12(
 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )13(
 .9/215 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )14(
 .32/370  للمزيتهذيب الكمال )15(
 .2/759المغني في الضعفاء للذهبي  )16(
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 منكر :)2(قال الساجي و، وال يتابعه عليه إال من هو نحوه في حديثه وهم كثير،:)1(وقال العقيلي
  . في حديثه لين)3(وقال أبو القاسم البغوي ،الحديث

سبب : )5( وعقب عليه الذهبي بقوله، ليس بالمعروف وأحاديثه ال يتابع عليها:)4(وقال ابن عدي
 لكتابة حديثه عن أصحاب أصحابه و إال ال نشط و،أصحابهعدم معرفة ابن عدي به أنه ما لحق 

  .فالرجل مشهور مكثر
  .صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاءهو كما قال ابن حجر : قالت الباحثة

   .لم أعثر على ترجمة له: أبو عبد الرحمن حميد بن الخالل -
  .لم أعثر على ترجمة له: يوسف بن موسى -
   .لم أعثر على ترجمة له: اهللا المزنيمحمد بن أحمد بن عبد  -
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف جداً

  .وهو مجهول: ابن حويصة
  .متروك: عبد العزيز بن عمرانو

 ،وسف بن موسىي  و،أبو عبد الرحمن حميد بن الخالل: وفيه من لم أعثر على ترجمة له وهم
  .عبد اهللا المزنيمحمد بن أحمد بن و

ضعف شيخ الطبراني : وأما متابعة الطبراني فإسنادها ضعيف جدا ومسلسٌل بالعلل وهي
 وجهالة زحر بن حصين، وجده حميد بن منهب، وضعف زكريا بن يحيى الطائي، فإن ،البربري

رس  واالنقطاع بين حميد بن منهب وعروة بن مض،)6(له أحاديث فيها مناكير كما قال الدارقطني
  .  بأنه لم يرو عن عروة إال الشعبي، وهو قول ابن المديني ومسلم)7(فقد جزم الدارقطني

  .)8("ر بن حصنزح:" واكتفى الهيثمي بإعالله فقط بـ

                                                
 .2264 رقم 4/1548  للعقيليالضعفاء الكبير )1(
 .11/348 تهذيب التهذيب البن حجر )2(
 .11/348 هذيب البن حجرتهذيب الت )3(
  .7/149الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )4(
 .7/281 للذهبي ميزان االعتدال )5(
 .3/291 تهذيب التهذيب البن حجر )6(
 .84اإللزامات للدارقطني ص )7(
 .2/215مجمع الزوائد للهيثمي  )8(
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  من طريق الوليد بن عبد اهللا  )1(وللحديث طريقٌ أخرى ولكنها ضعيفة وهي ما أخرجه ابن سعد
بن موهب بن رباح األشعري حليف بني زهرة عن بن جميع الزهري، عن ابنٍ لعبد الرحمن ا

  .حدثني مخرمة بن نوفل وذكر الحديث: أبيه قال
إسناده ضعيف أيضا، فإن فيه الوليد بن عبد اهللا بن جميع وإن كان وثقه بعضهم إال أن ابن و

 فلما فحش ذلك منه بطل ،ثبات بما ال يشبه حديث الثقاتن األ عكان ممن ينفرد: ")2(حبان قال
  .، و فيه جهالة ولد عبد الرحمن بن موهب فإنه غير معروف"حتجاج بهاال

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3("جانب كُور البعير، وهو سرجه:  دفُّ الرحل،"لعله يكون أوقَر دفَّ رحله ذَهبا وورِقاً ":وفيه"

  )150(الحديث رقم 
  : اهللا رحمه)4(الحميديقال اإلمام 

ـ  ،لميفـاء الـس   جبي الع  عن أَ  ،يرينمد بن س  ح عن م  ،(6)يانيتخْوب الس ي ثنا أَ  ،)5(فيانا س نَثَ  :اَل قَ
معتُس ع مر   ا  لََأ: وُلقُ بن الخطاب ي   اءقَ النِّسدا        ،لَا تُغْلُوا صنْيـي الـدةً فمكْركَانَتْ م ا لَوفَِإنَّه  ، َأو

ى لّ ص    اهللا وَلس ر تُملا ع  م ،بِها النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     َأو َأحقّكُم   كَان َأولَاكُم    َ ،تَقْوى عنْد اهللا  
 لَاهللا عي ه وم تَ لّسزو ج امَأر ة من ن كَنْا َألَ وِ،هاِئسنَح ابة مننَ بهات،ثَكْى َألَ عرم تَنَثْا نشَي عرة أوـ ق ةي، 

ِإوأَ ن حكُد م الييم  وغْلبِ لَي صقَدة الم َأر كُى تَ تّة حلَ ون ه ا عداو ة ففْ نَ يهس، ـ لَ إِ تُلفْ كَ :وُلقُ ي ـ  ي  قَك علَ
القراَل قَ ،)7(ةب: م أَ لً فً  شاباً الماًت غُ نْكُ ورِد قَا علَ  م الق رباَل قَ ،ة: خُْأ وها لِ ونَولُقُى تَ ربضِع م ن ـ قْ ي  ُلتَ
ف ازِغَي مكُي ذه قُ م ههِان شَ لَل فُ تأَ داًي و هِان شَ لَ فُ اتَ مداًي، لَوه أَ لّعن كُ يقَ ون أَ د ـ و ـ لَاح ر فَّ د رقَ ه أَ تو 

ه يلَ ع ى اهللا لّول اهللا ص  س ر اَلا قَ موا كَ لُون قُ كلَ و ،ماكُوا ذَ ولُقُا تَ لَ فََ ارةَجس التّ متَلْ ي امقَ و ،عجزها ذهباً 
ولم َأسكَو اَلا قَمم حملّد صلَى اهللا عيه وملّس: "مقٌن َلتف يبِ سفَ اِهللاِلي هو فنّي الجة."  
  
  

                                                
 .1/89الطبقات الكبير البن سعد  )1(
 .3/78المجروحين البن حبان  )2(
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .23 رقم 1/13مسند الحميدي  )4(

  .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة  (5)
  .3/458 للمزي تهذيب الكمال. خْتيانيالس أيوب بن أبي تميمة )(6

  .4/182 سالم غريب الحديث البن.  تعلق بِهيالسير الَّذ: علق القربة  (7)
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  الحديث تخريج
  ، )1(أخرجه سعيد بن منصور

  ،)3(ومن طريقه الحاكم، )2(وأخرجه أحمد
  ،عبد اهللا بن محمد الزهري من طريق )4(وأخرجه الطوسي

  ،محمد بن عبد اهللا بن يزيد من طريق )5(جه المزيوأخر
 سـفيان بـن     عن، )ومحمد بن عبد اهللا   ، وعبد اهللا بن محمد   ، وأحمد، سعيد بن منصور  (أربعتهم  

  به بنحوهعيينة 
  . به بنحوهحماد بن زيد، عن أيوبمن طريق  )6(وأخرجه أبو جعفر بن البختري

سلمة بـن   عن  ، إسماعيل بن إبراهيم  عن  ، )8(ومن طريقه الفسوي  ، )7(وأخرجه سعيد بن منصور   
  . به بنحوهعلقمة وأيوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين

   ..بن سيرين به بنحوه ابن عون، عن محمد من طريق )9(وأخرجه الطحاوي
  

  :اإلسناد رجال دراسة
-  أبو العبـالعكس   بفتح أوله وسكون الجيم السلمي البصري قيل اسمه هرم بن نسيب وقيل      :فاءج

  .نوقيل بالصاد بدل السين المهملتين من الثانية مات بعد التسعي
  . الثقات كتاب في)12(وذكره ابن حبان، )11(والدارقطني، )10(وثقه ابن معين
  .مقبول: )13(قال ابن حجر

  
                                                

 .595  رقم1/165سنن سعيد بن منصور  )1(
 .285 رقم 1/382مسند أحمد  )2(
 .2475 رقم 2/109 للحاكم المستدرك على الصحيحين )3(

  .1076 رقم 5/163 الطوسي نصر بن علي بن الحسن علي بيألمستخرج الطوسي على جامع الترمذي  (4)
  .34/79 للمزي تهذيب الكمال (5)

 .1/405و، 1/178 البختري بن عمرو بن حمدلمبن البختري  يه مصنفات أبي جعفرمجموع ف )6(
 .629  رقم1/173و ،597 رقم 1/166 سنن سعيد بن منصور )7(

  .3/51و، 2/694المعرفة والتاريخ للفسوي  (8)
  5102 رقم 13/100و، 4463 رقم 11/269و ، 2954 رقم 7/397للطحاوي  شرح مشكل اآلثار )(9

  .9/110 البن أبي حاتم التعديلالجرح و )(10
  .1/31 سلمي للدارقطني سؤاالت ال)(11
  .5/514 الثقات البن حبان )(12
  .1177 البن حجر صتقريب التهذيب )(13
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   .في حديثه نظر: )1(وقال البخاري
  . ليس حديثه بالقائم:)2(قال أبو أحمد الحاكم

  .هو صدوق: قالت الباحثة
  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-
  

  الحكم على اإلسناد
  .إسناده حسن

  
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 معروف، والمراد به    -بالضم والفتح - هو   ،"فَصُل ما بين الحالل والحرام الصوتُ والدفُّ       ":وفيه"
  .)3("إعالن النكاح
  )151(الحديث رقم 

  : اهللارحمه )4( أحمدقال اإلمام
فَّانثَنَا عد5(ح(،َانَةوو عثَنَا َأبدح )6(،ٍلْجو بثَنَا َأبدح )بٍ،)7اطنِ حب دمحم نقَاَل، ع : وُل اللَّهسقَاَل ر 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفِّ" :صالد برضتُ ووامِ الصرالْحلَاِل والْح نيا بُل مفَص."  
  الحديث خريجت

   ،)9( والطبراني،)8(أخرجه سعيد بن منصور
  . من طريق مسدد عن أبي عوانة به بمثله)10(وأبو نعيم

                                                
  .269/ 1 للبخاري  التاريخ الصغير)(1
  .2/797 للذهبي المغني في الضعفاء  )(2
 .308النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .18279 رقم 30/213د أحمد  مسن)4(
 .20/161 للمزي تهذيب الكمال. عفان بن مسلم )5(
 .30/443 للمزي تهذيب الكمال. وضاح بن عبد اهللا اليشكري )6(
 .33/162للمزي تهذيب الكمال . يحيى بن سليم بن بلج )7(
 .629  رقم1/173سنن سعيد بن منصور  )8(
 .542 رقم 19/242للطبراني المعجم الكبير  )9(
 .648 رقم 1/172معرفة الصحابة ألبي نعيم  )10(
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 ،)6( وابن حبان،)5( وسعيد بن منصور،)4( وأحمد،)3( وابن ماجه،)2( والنسائي،)1(وأخرجه الترمذي
   ، طريق هشيم كلهم من،)10( والبغوي،)9( والبيهقي،)8( ومن طريقه المزي،)7(وأبو نعيم

  .  كالهما عن أبي بلج به بنحوه، من طريق شعبة)13( والحاكم،)12( والنسائي،)11(وأخرجه أحمد
 عوانَةَ، عن َأبِي بلْجٍ، عن مولًى ِلمحمد بنِ حاطبٍ، عن ي َأب من طريق)14(وأخرجه أبو نعيم
  . به بمثلهمحمد بنِ حاطبٍ

  :اإلسناد رجال دراسة
محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أبو القاسم  -

 أم جميل بنت المجلل : أمه،صحابي جليل،  أبو وهب: وقيل، أبو إبراهيم: وقيل،القرشي الجمحي
 ، فقدمت به أمه إلى المدينة، إنه ولد بأرض الحبشة وهاجر أبواه ومات أبوه بها:يقال ،العامرية
وقيل مات سنة  ، سنة أربع وسبعينوقيل ، على العراق)15( مات في والية بشر،ينتلسفينمع أهل ا

  .)16(ست وثمانين
أبو بلج بفتح أوله وسكون الالم بعدها جيم الفزاري الكوفي ثم الواسطي الكبير اسمه يحيى بن  -

  .بن أبي األسود من الخامسةاسليم أو بن أبي سليم أو 

                                                
 .1088 ما جاء في إعالن النكاح رقم 6سنن الترمذي ك النكاح باب  )1(
 5/240 لهالسنن الكبرى و، 3369 إعالن النكاح بالصوت وضرب الدف رقم 72سنن النسائي ك النكاح باب  )2(

 .5537رقم 
 .1896نكاح رقم  إعالن ال20سنن ابن ماجه ك النكاح باب  )3(
 .15451 رقم 24/189 مسند أحمد )4(
 .629  رقم1/173سنن سعيد بن منصور  )5(
 .3/113 المجروحين البن حبان )6(
 .648 رقم 1/172معرفة الصحابة ألبي نعيم  )7(
 .25/36  للمزيتهذيب الكمال )8(
 .15090 رقم 7/289السنن الكبرى للبيهقي  )9(
 .9/47 شرح السنة للبغوي )10(
 .18280 رقم 30/213 مسند أحمد )11(
 .3370 إعالن النكاح بالصوت وضرب الدف رقم 72سنن النسائي ك النكاح باب  )12(
 .2700رقم  2/184للحاكم  المستدرك على الصحيحين )13(
 .648رقم  1/172معرفة الصحابة ألبي نعيم  )14(
 .4/145للذهبي سير أعالم النبالء . هـ75بشر بن مروان بن الحكم األموي ت  )15(
 .6/8 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )16(
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إبراهيم بن يعقوب  و،)4( والدارقطني،)3( والنسائي،)2(معينيحيى بن  و،)1(وثقه ابن سعد
 ،كان غير ثقة: )8( وفي رواية،)7(األزديوأبو الفتح  ،غير ثقة :)6( وفي رواية،)5(الجوزجاني

 كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، :)10( وزاد، في الثقات)9(وذكره ابن حبان
فيسلك به مسلك العدول، فأرى أن ال يحتج بما انفرد من وال أتى منه ما ال ينفك البشر عنه 

  .الرواية وهو ممن أستخير اهللا فيه
  .صدوق ربما أخطأ: )11(وقال ابن حجر
  .س بهأ كوفي ال ب:)13( وقال يعقوب بن سفيان ، صالح الحديث ال بأس:)12(وقال أبو حاتم
  . فيه نظر)14(وقال البخاري

  . )15(ابن معين ضعفه أن ، وابن الجوزي،ونقل ابن عبد البر
  صدوق هو: قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

  .إسناده حسن
  .)17(الترمذي: وحسنه ،)16(الحاكم: وصححه من العلماء

                                                
 .7/188 للذهبي ميزان االعتدالو، 33/162  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .7/188 للذهبي ميزان االعتدالو، 9/153  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .7/188 للذهبي ميزان االعتدالو، 33/162  للمزيتهذيب الكمال )3(
 .7/188 للذهبي ميزان االعتدال و، 33/162  للمزييب الكمالتهذ )4(
 .12/41 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
 .7/188 للذهبي  ميزان االعتدال)6(
 .12/41 تهذيب التهذيب البن حجر )7(
 .3/196 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )8(
 .ولم أجده في كتاب الثقات، 12/41البن حجر تهذيب التهذيب  )9(
 .3/113 المجروحين البن حبان )10(
 .1121تقريب التهذيب البن حجر ص )11(
 .9/153 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )12(
 .12/41 تهذيب التهذيب البن حجر )13(
 .2/737المغني في الضعفاء للذهبي و، 33/162  للمزيتهذيب الكمال )14(
 .12/41 تهذيب التهذيب البن حجر )15(
 .2700 رقم 2/184للحاكم لصحيحين  المستدرك على ا)16(
 .1088 ما جاء في إعالن النكاح رقم 6سنن الترمذي ك النكاح باب  )17(
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   .)2(طاألرناؤوشعيب  و،)1(األلباني: من المعاصرينصححه و
 

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: يقـال .  أي أجهز عليه وحرر قَتْله     ،"أنه دافَّ أبا جهل يوم بدر      ":بن مسعود وفي حديث ا  ) هـ("
 ابنَا عفْـراء أبـا جهـل        )3(أقْعص"وفي رواية أخرى     ،دافَفْت على األسير، ودافَيتُه، ودفَّفْتُه عليه     

  .)4("ويروى بالذال المعجمة بمعناه" ودفَّف عليه ابن مسعود

  
  )152(الحديث رقم 

  :لفظتان فيه
  .داف:  األولىاللفظة

يرويه الواقدي حدثني ابن أبي :  فقالمعلقةً )5( وقد أخرجها الخطابي،لم أعثر على تخريج لها
  .الزناد وغيره من أصحابنا

  :بها روايتين : الثانيةللفظةاأما 
  .لم أعثر على تخريج لها:  األولىالرواية

  .ذفف: والرواية الثانية
 سمعت : قال، حازم جرير بن من طريق)7( والخطابي،)6(جه ابن سعدأخر ،ثر عن ابن سيرينأ

  .بن مسعودا وذفف عليه )8( في قتل أبي جهل أقعصه ابنا عفراء: يقول،محمد بن سيرين
  

***** *****  

                                                
 .3153 رقم 2/215مشكاة المصابيح في تعليقه على  وكذلك، 1994 رقم 7/50لأللبانيإرواء الغليل  )1(
 .18280 رقم 30/213و، 15451 رقم 24/189و، 18279رقم 30/213مسند أحمد في تعليقه على  )2(
 .2/269غريب الحديث للخطابي .  إعجال القتل:اإلقعاص )3(
 .308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )4(
  .2/269 غريب الحديث للخطابي )5(
 .3/492الطبقات الكبير البن سعد  )6(
 .2/269 غريب الحديث للخطابي )7(
 .2/360ء للذهبي سير أعالم النبال. معاذ ومعوذ بن عفراء )8(



329 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

من كـان   : ديهأنه أسر من بني جذيمة قَوما، فلما كان الليُل نادى منا           ":ومنه حديث خالد  ) هـ("
  .)1("وروي بالتخفيف بمعناه، من دافَيتُ عليه. أي يقْتُلْه" معه أسير فلْيدافِّه

  
  )153(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(الواقديقال 
لَما نَادى  : قَاَلحدثَني يحيى بن عبد اللّه بن َأبِي قَتَادةَ ، عن َأهله عن َأبِي قَتَادةَ ، وكَان في الْقَومِ

ذَافّهفَلْي يرَأس هعم كَان نرِ محي السف خَاِلدقُلْت ِلخَاِلديرِي ولْت َأسستٌ: َأريفَِإنّك م اللّه اتّق ، ِإنو 
ونملسم مقَو ُؤلَاءقَاَل،ه : ُؤلَاءلَك بِه لْملَا ع ةَ ، إنّها قَتَادا َأبةَ قَاَل .  يو قَتَادَأب : ي خَاِلدنكَلّما يفَِإنّم

 هِملَيع ةالتّر نم هي نَفْسا فلَى مع.  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الواقدي به بمثله)3(أخرجه ابن عساكر

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).115(صحابي سبقت ترجمته في حديث رقم :  أبو قتادة-
 عن أبيه ومحمد بن عبد الرحمن بن ي يرواألنصاريادة السلمي يحيى بن عبد اهللا بن أبى قت -

  .ثنتين وسبعين ومائةاخالد روى عنه أهل المدينة كنيته أبو عبد اهللا مات سنة 
 ولم يذكرا فيه جرحاً وال ،)6( وابن أبي حاتم)5( وذكره البخاري، في الثقات)4(ذكره ابن حبان

  .تعديالً
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  . سم مبهما:  أهله-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                
 .309 - 308ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .880صواقدي لمغازي لال )2(
 .16/235  البن عساكرتاريخ دمشق )3(
 .7/594بن حبان الثقات ال )4(
 .8/285 التاريخ الكبير للبخاري )5(
 .9/161 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )6(
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  سناداإل على الحكم
  :وذلك،  ضعيفإسناده

  .هلهللجهالة بأ
  . نفسهضعف المصنف -

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ابغُوني حديدة أسـتَطيب بهـا، فـُأعطي موسـى          : إن خُبيباً قال وهو أسير بمكة      ":وفيه) هـ("
   .)1(" حلَقَ عانَته واستأصل حلْقَها، وهو من دفَفْت على األسيرأي ؛"فاستدفَّ بها

  
  )154(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام الخطابي
فنَّ َأ صلى اهللا عليه وسلمبيديث النَّي حه بثَعع لح وخُفبي اَألت بن َأابِم بن ثَاصدي بيب بن ع
ي َأفصلَابٍح هى َألَا ِإمِلهةكَّ م،ه خَبرون لَخَتَ ير قُبرشي،وا بِانُا كَذَ ِإىتَ حجِالراعتَ،)3(عِي رتْض 
 لُّزِ تَ،)5(لنابِ عرتَا وهي فسوالقَ و،)4(لابِ نَدلا جنََأي وتلَّا ع م:اصم عاَلقَ فَ،يلذَ هنان مو لحينُهم بلَ
عنفْ صحتها الم6(ُلابِع(،و المتُوقٌّ ح،و الحياة بلاط، وضاربِب سيفهى قُتَ حَلت،َأ وسوا خُريب ب
 بيطتَسة َأديدي حنيغبَأ :ةبقْة عَأرالم اَله قَلَتْوا قَادرا َأملَارث فَة بن الحبقْ عدنْان عكَ فَ،ديبن عا
 داًد عمهِصحم َأه اللَّ:اَل قَةبشَى الخَلَعوه ِإفَر ينوا َأادرا َأملَ فَ،اه بِفَداستَوسى فَ مهتْطَعَأا فَهبِ

   .داًم بدهلْتُواقْ
حنَثَدحمد بن يحيى الشَّاه مينا ِإ،)7( نا الصائغ،انيب براهيم بن المزامينذر الح،حمد بن  عن م
  .)8(هاب عن ابن ش،قبةوسى بن ع عن م،ليحفُ

                                                
 .309لحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غريب ا )1(
 .1/108 غريب الحديث للخطابي )2(
 .3/29 للحموي  معجم البلدان. ماء لهذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف:الرجيع)3(
.  أي ذو نبل والنبل السهام العربية وال واحد لها من لفظها فال يقال نبلة وإنما يقال سهم ونشابة:جلد نابل)4(

 .898ب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غري
)5(644النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص.  بالضم الصلب المتين وجمعه عنابل بالفتح:نابلالع. 
 .أي أحد جانبي وجهه:  المعابلهاتزل عن صفحتوالمقصود ب، معبلة: الواحدة، نصال عراض طوال :المعابل )6(

 .589ث واألثر البن األثير صالنهاية في غريب الحدي
 .5/103للمزي  تهذيب الكمال .الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر )7(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )8(
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  الحديث جتخري
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام الخطابي

حدثَنَا َأبو الْيمانِ َأخْبرنَا شُعيب عن الزهرِي قَاَل َأخْبرني  :، قال)1(والحديث أصله في البخاري
ي زنيفٌ ِلبلح وهو يةَ الثَّقَفارِينِ جب يدنِ َأسب انفْيَأبِي س نو برمابِ َأبِي عحَأص نم كَانةَ وره

 بعثَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عشَرةَ رهط : َأن َأبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَاَل،هريرةَ
 دج ارِيالَْأنْص ثَابِت نب ماصع هِملَيع رَأمنًا ويةً عرِينِ الْخَطَّابِسب رمنِ عمِ باصفَانْطَلَقُوا ،ع 

 موا لَهفَنَفَر انينُو لَحب مقَاُل لَهٍل يذَيه نم يوا ِلحركَّةَ ذُكمو فَانسع نيب وهو َأةدتَّى ِإذَا كَانُوا بِالْهح
امٍ فَاقْتَصر مٍل كُلُّهجر اَئتَيم نا مقَرِيب ينَةدالْم نم وهدوا تَزرتَم مْأكَلَهوا مدجتَّى وح مهوا آثَار

مهوا آثَارفَاقْتَص ثْرِبي رذَا تَموفيه،"فَقَالُوا ه :  
" وه بيخُب كَانو نَافم دبنِ عفَِل بنِ نَورِ بامنِ عب ارِثنُو الْحا ببيخُب تَاعرٍ فَابامع نارِثَ بقَتََل الْح

 تْهرَأخْب ارِثبِنْتَ الْح اضٍ َأنيع نب اللَّه ديبي عنرا فََأخْبيرَأس مهنْدع بيرٍ فَلَبِثَ خُبدب موي مَأنَّه
   ". فََأعارتْهحين اجتَمعوا استَعار منْها موسى يستَحد بِها

  
  :اإلسناد رجال اسةدر
  . لم أعثر على ترجمة له: محمد بن يحيى الشيباني -
  ).31 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة :  إبراهيم بن المنذر-
  . عدا محمد بن فليح فهو ضعيف، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده  ضعيف

  .إرسال ابن شهاب -
  .ضعف محمد بن فليح -
  .لة محمد بن يحيى الشيبانيجها -

 كان من : قال، عن عروة، عن أبي األسود،بن لهيعة من طريق ا )2(وله شاهد أخرجه الطبراني
لح بن فشأن خبيب بن عبد اهللا األنصاري ثم من بني عمرو بن عوف وعاصم بن ثابت بن األ

عمرو بن عوف وزيد بن الدلى اهللا عليه وسلم ة األنصاري من بني بياضة أن رسول اهللا صنَّث
  : وفيه،"بعثهم عيونا بمكة ليخبروه خبر قريش

                                                
ن عند ومن ركع ركعتي،  هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر170صحيح البخاري ك الجهاد والسير باب  )1(

 .3045القتل رقم 
 .5284رقم  5/259 ي للطبران المعجم الكبير)2(
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فدفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه عنده في دار فمكث عنده ما شاء اهللا أن يمكث وكانت امرأة "
من آل عقبة بن الحارث بن عامر تفتح عنه وتطعمه فقال لها إذا أراد القوم قتلي فآذنيني قبل ذلك 

 ، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، حديدة أستدف بهاأبغينيبرته فقال لها أخفلما أرادوا قتله 
   .وإرسال عروة بن الزبير

  .رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف : )1(وقال الهيثمي
  

***** ****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  

  دفق"

مقْلُـوب  : والعزائـل . المطَر الواسع الكثير  :  الدفاق ،"دفاقُ العزائل  ":في حديث االستسقاء  ) هـ(
  .)2("العزاِلي، وهو مخارج الماء من المزادة

  )155(الحديث رقم 
   :رحمه اهللا )3(قال اإلمام الطبراني

حثَدنا علي بن سعا َأنَثَ، يازِيد الرثَد بن خُشْحمد بن رثَاليلَم الهِي ،نا عمثَعيد بن خُي سا نَ ثَ،مي
سم4(ياِئلَلم الم(، نسن َأع اَلالك، قَبن م :جَأاء عبِى النّلَي ِإابِرلّي صلَى اهللا عيه واَلقَ فَ،لمس :ا ي
رقَ اهللا لَوَلستَ َأداكنَي،و نَا لَما بعي5(طِّئر ي(،لَ وبِا صيحبِطَ يص)6("،و فهي:  
  :اَلقَة فَانَنَ كَن مٌلج رامقَفَ"
  ركَن شَم مدمالح ودم الحكلَ
سقا بِنَيوبِه النّـجرـطَي الم  

                                                
 .6/295 للهيثميمجمع الزوائد  )1(
 .309النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 -3/1775  لهالدعاءو، 29 رقم 62ص  لهاألحاديث الطوالو، 28رقم  25/244المعجم الكبير للطبراني  )3(

 .2060 رقم 1777
)4( اللبـاب  .  بضم الميم وبعد الالم ألف ياء مثناة من تحتها هذه النسبة إلى المالءة التي تستتر بها النساء            :الئيالم

 .3/277 البن األثير تهذيب األنسابفي 
 .40النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص .أصالً بعير مالنا يريد ،ويصيح يحن أي :يئط )5(
النهاية في . الكبير عن فضالً طحوالقَ الجدب من ةركْب بىالص يشربه ما بقدر نبلَ عندنا يسل يأ:  يصطبح)6(

 .506غريب الحديث واألثر البن األثير ص
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دقَاِلـه خَـا اللـعه دعةُو  
  رص البهنْ مصخَشَْأ وتْبيجُِأ
ـلَومي بِـلْقَا كَلِّإ كالر داء  
َأوـسرعتّ حَأى رنَيرطَا الم  
فْداقالع اِلزي وجمالب 1(اقع(  
  رـض ملياًه اهللا ع بِاثَـغََأ
ـكَوـ كَانالَـا قَمهع ـمه  
  ررغُاء ودو رِب ذُاِلو طَـُبَأ
ويسي بِقكاهللا ص والغَب امِم  
وـهذا العرـَباك الخَذَان ِلـي  
  دـيزِى المقَلْر اهللا يكُشْ ينمفَ
ومنـفُكْ يرـْي الغَقَـلْر اهللا ي  
  ."تَنْسح َأدقَ فَنسح َأدر قَاع شَك ينِإ: "لمسه ويلَى اهللا علَ اهللا صُلوس راَلقَفَ

  الحديث تخريج
به  أحمد بن رشيد بن خثيم الهاللي عن عبد الرحمن بن الحسن  من طريق)2(أخرجه البيهقي

  .بنحوه
  
 

  :اإلسناد رجال دراسة
لراء والمعجمة الهاللي أبو معمر الكوفي سعيد بن خثيم بمعجمة ومثلثة مصغر بن رشد بفتح ا -

  .من التاسعة مات سنة ثمانين ومائة
  .في كتاب الثقات )5(بن حباناوذكره  ،)4( والعجلي،)3(وثقه يحيى بن معين

  . بأس بهليس  )7( والنسائي،)6(وقال أبو زرعة 

                                                
)1( 83النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص . هو بالضم المطر الكثيرالغزير الواسع:عاقالب. 
 .2378رقم  6/141 دالئل النبوة للبيهقي )2(
 .617 رقم 421 صيحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد و، 1/102 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )3(
 .585 رقم 1/397 عجليلل معرفة الثقات )4(
 .6/359بن حبان الثقات ال )5(
 .4/17  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .10/414  للمزيتهذيب الكمال )7(
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   .صدوق رمي بالتشيع له أغاليط: )1(وقال ابن حجر
 :)4(األزديوقال ، ومقدار ما يرويه غير محفوظ: )3( ابن عدي وقال،عرفهأال : )2( أبو حاتمقالو

  .كوفي منكر الحديث
  .هو صدوق: قالت الباحثة

  . ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً،)5(ذكره ابن أبي حاتم: أحمد بن رشد بن خثيم الهاللي -
  ).106 (ضعيف سبقت ترجمته في حديث رقم: علي بن سعيد الرازي -
  . عدا مسلم بن كيسان متفق على تضعيفه،ل اإلسناد ثقات وباقي رجا-

  سناداإل على الحكم
  : إسناده ضعيف، وفيه

  . ومسلم بن كيسان متفق على تضعيفهم،علي بن سعيد
وهذا السياق فيه غرابة واليشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن : )6(وقال ابن كثير

  . قصة أخرى غير ما تقدم واهللا أعلمأنس فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو
 

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دفا "

العظيمـة  :  الـدفْواء  "أنه أبصر في بعض أسفارِه شجرةً دفْواء تُـسمى ذاتَ أنْـواط           "فيه  ) هـ(
  .)7("الظَّليلة، الكثيرة الفُروع واألغْصان

  )156(الحديث رقم 
  .فظة دفواء دون لنص ابن األثيروجدت 

  

                                                
 .376البن حجر صتقريب التهذيب  )1(
 .4/17  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .3/409الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .3/196 للذهبي  ميزان االعتدال)4(
 .2/51 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )5(
 .6/99البداية والنهاية البن كثير  )6(
 .309 البن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر )7(
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  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام الترمذي
يومخْزنِ الْممحالر دبع نب يدعثَنَا سدح،انفْيثَنَا سد2( ح(،رِيهالز نع )نِ َأبِي ،)3نَانِ بس نع 

لَيه وسلَّم لَما خَرج ِإلَى حنَينٍ مر بِشَجرة  َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه ع، عن َأبِي واقد اللَّيثي،سنَانٍ
 اجعْل لَنَا ذَاتَ ! يا رسوَل اللَّه: فَقَالُوا، يعلِّقُون علَيها َأسلحتَهم،)4(ذَاتُ َأنْواط :ِللْمشْرِكين يقَاُل لَها

اطَأنْو،اطذَاتُ َأنْو ما لَهفَقَاَل ا، كَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لنَّبِي: "اللَّه انحبس! ما قَاَل قَوذَا كَمه 
   ". والَّذي نَفْسي بِيده لَتَركَبن سنَّةَ من كَان قَبلَكُم،)5( اجعْل لَنَا ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ:موسى

ن صحيح وَأبو واقد اللَّيثي اسمه الْحارِثُ بن عوف وفي الْباب عن  هذَا حديثٌ حس:قَاَل َأبو عيسى
  .َأبِي سعيد وَأبِي هريرةَ

  
  الحديث تخريج

ومن طريقه - )9(والحميدي،  -)8(أحمدو، )7(ومن طريقه النسائي- )6(خرجه عبد الرزاقأ
، )12( يعلىبوومن طريق سفيان أ، ن بن عيينةسفياعن  )11(وابن أبي شيبة،  -)10(الطبراني
  . بنحوه به)13(والبيهقي

  ،عقيل بن خالد من طريق )14( أحمدأخرجهو

                                                
 .2180 ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم رقم 18سنن الترمذي ك الفتن باب  )1(
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )2(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )3(
ها سالحهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها فسألوه أن أنواط هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون ب )4(

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . رلهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهو مصديجعل 
 .946ص

 .138سورة األعراف آية  )5(
 .20763 رقم 11/369مصنف عبد الرزاق  )6(
 .11121 رقم 10/100 السنن الكبرى للنسائي )7(
 .21900 رقم 36/231مسند أحمد  )8(
 .848  رقم2/375 مسند الحميدي)9(
 .3/244 للطبراني المعجم الكبير )10(
 .38530 رقم 21/152بي شيبة مصنف ابن أ)11(
 .1441 رقم 3/30 مسند أبي يعلى)12(
 .56 رقم 1/75ن واآلثار للبيهقي معرفة السن)13(
 .21897 رقم 36/225مسند أحمد  )14(
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  ،)2(ومالك،  من طريق ابن اسحاق)1(خرجه الطبرانيوأ
  . به بنحوهعن الزهريجميعهم ،  من طريق يونس)3(ابن حبانأخرجه و
 به بي سنانبن سعد عن سنان بن أ من طريق إبراهيم )5(والطبراني، )4(خرجه الطيالسيوأ

  .بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

 عوف : وقيل اسمه،بن عوفا : وقيل، الحارث بن مالك: صحابي قيل اسمه:أبو واقد الليثي -
  .بن خمس وثمانين على الصحيحا وهو  مات سنة ثمان وستين،بن الحارث

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

  .إسناده صحيح
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقـال رجـٌل   . اإلنْحناء: -مقصور– الدفا   ،"إنَّه عريض النَّحر فيه دفاً     ":وفي صفة الدجال  ) هـ("
رجل أدفَأ، وامـرأة  :  فقال،وجاء به الهروي في المهموز   . أدفَى، هكذا ذكره الجوهري في المعتَل     

فْآء6("د(.   

  )157(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )7(مدأحقال اإلمام 
زِيدثَنَا يد8(ح(، يودعسنَا الْمررِ َأخْبو النَّضَأبو)نَى: قَاَل،)9عالْم يودعسثَنَا الْمدنِ ، حمِ باصع نع 

خَرجتُ ِإلَيكُم وقَد " :لَّه علَيه وسلَّم قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى ال: قَاَل،عن َأبِي هريرةَ ، عن َأبِيه،كُلَيبٍ
لَالَةالض يحسرِ وملَةُ الْقَدنَتْ ِلي لَييا ،بمنَهيب جِزا ِلَأحمتُهفََأتَي جِدسالْم ةدنِ بِسلَيجر نيتَلَاحٍ ب فَكَان 

                                                
 .3/244 للطبراني  الكبيرالمعجم )1(
 .3/244 للطبراني المعجم الكبير )2(
 .6702 رقم 15/94صحيح ابن حبان  )3(
 .1443 رقم 2/682 مسند الطيالسي )4(
 .3/244 للطبراني المعجم الكبير )5(
 .309ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )6(
 .7905 رقم 13/282 مسند أحمد )7(
 .32/263 للمزيتهذيب الكمال .  هارونيزيد بن )8(
 .30/131للمزي تهذيب الكمال . هاشم بن القاسم )9(
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وا َأما لَيلَةُ الْقَدرِ فَالْتَمسوها في الْعشْرِ الَْأواخرِ وِتْرا وَأما مسيح  وسَأشْدو لَكُم منْهما شَد،فَُأنْسيتُهما
 ةهبلَى الْجنِ َأجيالْع روَأع فَِإنَّه لَالَةفٌَأالضد يهرِ فالنَّح رِيضىعزالْع دبع نب قَطَن ا : قَاَل، كََأنَّهي 

وَل اللَّهسرههي شَبنرضْل يقَاَل؟ ه : "رٌؤ كَافرام وهو ملسٌؤ مرلَا َأنْتَ ام."   
  الحديث تخريج

  .بذكر كلمة اندفاء بدل دفأ، عن المسعودي به)1(أخرجه أبو داود الطيالسي
  :اإلسناد رجال راسةد
  .كليب بن شهاب والد عاصم من الثانية ووهم من ذكره في الصحابة -

بن حبان في كتاب اوذكره  ،وثق :)5( وقال الذهبي،)4( والعجلي،)3(أبو زرعة و،)2( ابن سعدوثقه
  .)6(الثقات

  .صدوق: )7(وقال ابن حجر 
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي من الخامسة مات سنة بضع وثالثين -
أحمد بن صالح و ،)9(ويحيى بن معين ،كثير الحديثيحتج به وليس ب وزاد ،)8(وثقه ابن سعد

بن حبان في كتاب اوذكره ، )14( والذهبي،)13( والفسوي،)12( والعجلي،)11(النسائي و،)10(المصري
  . الكوفيينمتقنيمن : )16(وزاد ،)15(الثقات

                                                
 .2655 رقم 4/264 مسند الطيالسي )1(
 .6/123الطبقات الكبير البن سعد  )2(
 .7/167  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .1555 رقم 2/228 عجليلل معرفة الثقات )4(
 .2/149  رواية في الكتب الستة للذهبيالكاشف في معرفة من له )5(
 .3/356الثقات البن حبان  )6(
 .813تقريب التهذيب البن حجر ص  )7(
 .6/341الطبقات الكبير البن سعد  )8(
 .46ص  رواية طهمان في الرجال يحيى بن معينمن كالم أبي زكريا )9(
 .5/49 تهذيب التهذيب البن حجر )10(
 .13/538  للمزيتهذيب الكمال )11(
 .815 رقم 2/9 عجليلل معرفة الثقات )12(
 .3/96المعرفة والتاريخ للفسوي  )13(
 .1/321المغني في الضعفاء للذهبي  )14(
 .7/256الثقات البن حبان  )15(
 .260 ص  البن حبانمشاهير علماء األمصار )16(
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   : وقال أبو حاتم،ثقة: )2(وفي رواية الميموني ،)1(قال أحمد بن حنبل ال بأس بحديثهو
  .)3(صالح

كان عاصم بن كليب  :)6(وجرير ،)5(قال شريك و،صدوق رمي باإلرجاء: )4(قال ابن حجر
   .ال يحتج به إذا انفرد :)7(وقال ابن المديني ،مرجئاً

  .هو ثقة: قالت الباحثة
بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي من السابعة مات  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة-

  .وستينسنة ستين وقيل سنة خمس 
نه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه أ إالكان كثير الحديث : وزاد، )8(بن سعد اوثقه

وقال علي قد كان يغلط في ما  )11(وابن المديني ،)10(وابن معين ،)9(حمد بن حنبل وأ،صحيحه
تلط فلما كان بأخرة اخ:  وزاد،)12(ومحمد بن عبد اهللا بن نمير ،روى عن عاصم بن بهدلة وسلمة

   .سمع منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة
قال ما أعلم أحدا أعلم بابن مسعود من  )14( وعن مسعر،ليس به بأس: )13(وقال النسائي

  .المسعودي
  .بن مسعود تغير قبل موته بسنة أو بسنتيناعلم أهل زمانه بحديث أكان  :)15(وقال أبو حاتم

  
  

                                                
 .6/350  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )1(
 .81بحر الدم البن عبد الهادي ص  )2(
 .6/350  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .473تقريب التهذيب البن حجر ص  )4(
 .13/538  للمزيتهذيب الكمال )5(
 .46ص  رواية طهمان في الرجال يحيى بن معينمن كالم أبي زكريا )6(
 .1/321المغني في الضعفاء للذهبي و، 2/70 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )7(
 .6/366ير البن سعد الطبقات الكب )8(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/222  للمزيتهذيب الكمال )9(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/222  للمزيتهذيب الكمال )10(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/222  للمزيتهذيب الكمال )11(
 .17/224  للمزيتهذيب الكمال )12(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/226  للمزيتهذيب الكمال )13(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/226  للمزيتهذيب الكمال )14(
 .1/197 للذهبيتذكرة الحفاظ و، 17/226  للمزيتهذيب الكمال )15(
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 إال أنه اختلط في وكان المسعودي صدوقاً : وزاد ابن حبان،صدوق: )2(نابن حبا و،)1(وقال شعبة
وكان يحدث بما يجيئه فحمل فاختلط حديثه القديم  ، حتى ذهب عقله شديداًآخر عمره اختالطاً

 سمع فمن األئمة فصل كما التفصيل الصحيح ولكن ،، ولم يتميز فاستحق التركاألخيربحديثه 
 اختالطه كان فقد جيد فسماعه والبصرة بالكوفة منه سمع ومن ختالطاال بعد سمع فقد ببغداد منه

  .)3(حنبل بن أحمد عليه نص كما ببغداد
  .صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد االختالط: )4(وقال ابن حجر
  .تغير في آخر عمره، في حديثه اضطراب :)5(وقال العقيلي

 الدين عالء، وقال )6(عاصم وهؤالء من المسعودي بعد ما اختلطسماع أبي النضر و أحمد وقال
 هارون بن ويزيد يمهد نب الرحمن عبد االختالط بعد أيضا منه سمع وممن: )7(رضا علي

  .الجعد بن وعلى يالطيالس داود وأبو األعور محمد بن وحجاج
  . إال انه اختلط في آخر عمرهكما قال ابن حجر صدوقهو : قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات -
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف

بعد ) هاشم بن القاسم(  وأبو النضر، وقد سمع منه يزيد بن هارون،المسعودي اختلط آخر عمره
  .االختالط

مسعودي اخْتَلَطَ بِآخرِه وقَد رواه َأبو داود الطَّياِلسي بِسنَد رِجالُه ثقَاتٌ ِإالَّ َأن الْ: )8(قال البوصيري
الَطخْتاال دعب نْهم عمس ياِلسالطَّي داوا دَأب يَل ِإنرواه أحمد وفيه المسعودي : )9( وقال الهيثمي،ق

   .وقد اختلط
  

                                                
 .1/197 للذهبي تذكرة الحفاظ )1(
 .2/48 المجروحين البن حبان )2(
 .205 ص -ة االغتباط المطبوع مع نهاي–االغتباط للسبط ابن العجمي  )3(
 .586تقريب التهذيب البن حجر ص  )4(
 .2/744  للعقيليالضعفاء الكبير )5(
 .17/223  للمزيتهذيب الكمال )6(
 .205 ص - المطبوع مع نهاية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي  )7(
 .3/129إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )8(
 .7/662 للهيثميمجمع الزوائد  )9(
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  .)2(التركي المحسن عبد بن محمد .د، و)1(طاألرناؤوشعيب : وضعف إسناده من المعاصرين
  :لط المسعودي في موضعينوقد غ

 أخرجه ابن أبي ، والصواب أنه من مسند الفلتان بن عاصم، جعله من مسند أبي هريرة-1
 من طريق عاصم بن كليب عن كليب ،)6( والطبراني،)5( والبزار،)4( وإسحاق بن راهويه،)3(شيبة

  .بن شهاب عن الفلتان بن عاصم  بنحوه
 وابن ، ونسبه إلى البغوي،ق عاصم بن كليب به من طري)7(وأورده ابن حجر في اإلصابة

  . وابن شاهين،السكن
  .رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح: )8(قال الهيثمي

 ،.. يا رسول اهللا هل يضرني شبهه؟:قال" وفي زيادة قوله" قطن بن عبد العزى" في قوله -2
 أنهالمسعودي وقد اختلط والمحفوظ ده ن في سنإ الزيادة ضعيفة فهذه: )9(قال الحافظ ابن حجر

 هو : والذي قال هل يضرني شبهه،نه هلك في الجاهلية كما قال الزهريأطن وعبد العزى بن ق
والحاكم من طريق  أحمد  كما أخرجه،ن ما قاله في حق عمرو بن لحيأ و،أكتم بن أبي الجون

يت فيها عمرو بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه عرضت على النار فرأ
 أيضرني ! يا رسول اهللا:لحي الحديث وفيه وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجون فقال أكتم

  ."نك مسلم وهو كافرإ ،ال" : قال؟شبهه
  .وبالمتابعات يبقى الحديث على ضعفه

***** *****  
  
  
  

  

                                                
 .7905رقم  13/282مسند أحمد في تعليقه على  )1(
 .2655 رقم 4/264مسند الطيالسي في تعليقه على  )2(
 .38613  رقم21/188مصنف ابن أبي شيبة  )3(
 .1161 رقم 3/459 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالني كما في  )4(
 .3698 رقم 2/49مسند البزار  )5(
 .860  رقم18/335براني لمعجم الكبير للطا )6(
 .5/378 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )7(
 ./ للهيثمي مجمع الزوائد )8(
 .13/101 فتح الباري البن حجر )9(
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  المبحث الرابع
  الـدال مع القـاف

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دقر"
 وصـب   ، هو واد هنـاك    ،"إنه جزع الصفَيراء ثم صب في دقْران       ":مسيره إلى بدر  وفي حديث   

   .)1(انْحدر

  )158(الحديث رقم 
  صلى اهللا عليه وسلم في حديث النبي:قالف معلقاً )2( وقد رواه الخطابي،لم أعثر على تخريجٍ له

 ثم جزع الصفيراء ثم صب في اًفي مسيره إلى بدر أنه مضى حتى قطع الخيوف وجعلها يسار
   .دقران حتى أفتق من الصدمتين

  .حدثني يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه )3(يرويه الواقدي
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دقع "

خوذ مـن   الخُضوع في طَلَب الحاجة، مـأ     :  الدقْع ،"إنكُن إذا جعتُن دقعتُن   : قال للنساء  ":فيه) هـ(
  .)4(أي لَصقْتُن به: الدقْعاء وهو التُّراب

  )159(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريجٍ له: قالت الباحثة

 ليس  ثالثة وخمسون حديثاً،في كتاب أبي عبيد غريب الحديث إلى أن )5(وذكر الخطيب البغدادي
  .منها هذا الحديث، لها أصل

***** *****  

                                                
 .309ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .1/678 غريب الحديث للخطابي )2(
 .ديلم أعثر عليه في المطبوع من مغازي الواق )3(
  .309ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )4(
  .6/35تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )5(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

.  شديد يفْضي بصاحبه إال الـدقْعاء      :أي" ال تَحّل المسألة إال لذي فَقْر مدقعٍ      "ومنه الحديث   ) هـ (
   .)1( الفَقْراحتمالوقيل هو سوء 

  )160(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2( الطيالسيقال اإلمام 
يبثَنَا عدقَاَلح ،طيشُم ناِهللا ب د :مكْرٍسا بتُ َأبعينَفالْح دحَأنَسٍ، ي ني عمعنِ النَّثُ َأبِي وع ، بِي

، َأو قْرٍ مدقعٍ، َأو فَ)3(حدى ثَالَث، غُرمٍ مفْظعٍِإن الْمسَألَةَ الَ تَحلُّ ِإالَّ لَِإ: صلى اهللا عليه وسلم قَاَل
  .)4(دمٍ موجِعٍ
  الحديث تخريج

  .ن طريق المصنف به بمثله م)5(أخرجه الضياء المقدسي
 عن عبد الصمد عن عبيد اهللا بن ،)8(ددس وم،)7( ومن طريقه الضياء المقدسي،)6(أحمدوأخرجه 

طيبه بنحوهشُم .  
 ،)14( والبيهقي،)13( والطحاوي،)12( والحارث،)11(أحمد و،)10( وابن ماجه،)9(وأخرجه أبو داود
  . عن أبي بكر الحنفي به بنحوه من طريق األخضر بن عجالن،)15(والضياء المقدسي

                                                
 .309ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .2259 رقم 3/604مسند الطيالسي  )2(
 .711النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص.  الشديد الشنيع:المفظع )3(
 هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه :دم موجع )4(

 .961النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص. فيوجعه قتله
 .2262 رقم 3/1األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )5(
 .12278 رقم 19/296مسند أحمد  )6(
 .2261 رقم 3/1المختارة للضياء المقدسي األحاديث  )7(
 .3/45إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري كما قي  )8(
 .1641لة رقم  ما تجوز فيه المسأ26 الزكاة باب سنن أبي داود ك )9(
 .2198 رقم  بيعِ الْمزايدة25سنن ابن ماجه ك التجارات باب  )10(
 .12134 رقم 19/182مسند أحمد  )11(
 .307 رقم 1/401لباحث في زوائد مسند الحارث للهيثمي بغية ا )12(
 .2779  رقم2/19للطحاوي شرح معاني اآلثار  )13(
 .13593 رقم 7/25والسنن الكبرى له ، 1156 رقم 2/420للبيهقي شعب اإليمان  )14(
 .2263 رقم 3/2األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )15(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . عدا أبي بكر الحنفي فهو مجهول، رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
في حديثه : )2( ومرة، ال يصح حديثه)1(قال البخاري ، وعلته أبو بكر الحنفي،إسناده ضعيف

ٌل بَِأبِي بكْرٍ الْحنَفي، فَِإنِّي لَا َأعرِفُ َأحدا والْحديثُ معلُو: )3( وقال ابن القطان الفاسي،بعض النظر
 ،عبد اهللا أبو بكر الحنفي عن أنس ال يعرف:)4( وقال الذهبينَقََل عدالَتَه، فَهو مجهوُل الْحاِل،

  .ال يعرف حاله :)5(وقال ابن حجر
  .)7(التركي نالمحس عبد بن محمد. و د،)6(طاألرناؤو: وضعف إسناده من المعاصرين
  ،)10( ومن طريقه البغوي،)9( أخرجه الترمذي،)8(شي بن جنادةبحوله شاهد ضعيف من حديث 

 ،)14( والطبري،)13(والقضاعي، )12( بن عمرو بن الضحاكأحمدومن طريقه ، )11(وابن أبي شيبة
سمعتُ :  قَاَل،نَادةَ السلُوِلي عن حبشي بنِ ج، عن عامرٍ الشَّعبِي،مجاِلد، من طريق )15(والطبراني

 َأتَاه َأعرابِي فََأخَذَ ، في حجة الْوداعِ وهو واقفٌ بِعرفَةَ:رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل
اِئهرِد فبِطَر،َألَهفَس طَاهفََأع اهِإي ،بذَهو .ذَِلك نْدَألَةُ فَعستْ الْممرح . لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر 

لَّمسو هلَيع: "يلُّ ِلغَنَألَةَ لَا تَحسالْم عٍ،ِإنقدي فَقْرٍ مِإلَّا ِلذ وِيس ةري ملَا ِلذعٍ، وفْظمٍ مغُر َأو ، نمو 

                                                
 .6/80 تهذيب التهذيب البن حجر )1(
 .1/170  للعقيليلضعفاء الكبيرا )2(
 .5/57  البن القطانفي كتاب األحكامالواقعين  بيان الوهم واإليهام )3(
 .1/364المغني في الضعفاء للذهبي  )4(
 .560تقريب التهذيب البن حجر ص  )5(
 .12134 رقم 19/182 مسند أحمد )6(
 .2259 رقم 3/604 مسند الطيالسي )7(
. نة ثم معجمة بعدها ياء ثقيلة بن جنادة السلولي بفتح المهملة صحابي نزل الكوفةحبشي بضم ثم موحدة ساك)8(

 .1/218 البن حجرتقريب التهذيب
 .652 ما جاء من ال تحل له الصدقة رقم 23سنن الترمذي ك الزكاة باب  )9(
 .6/120 شرح السنة للبغوي )10(
 .845 رقم 2/342ة مسند ابن أبي شيبو، 10786 رقم 7/36مصنف ابن أبي شيبة  )11(
 .1512 رقم 3/35  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )12(
 1014 رقم2/120  القضاعيسالمة بن محمدلالشهاب  مسند )13(
 .411 للطبري ص – الجزء المفقود – تهذيب اآلثار )14(
 .3504 رقم 4/14لمعجم الكبير للطبراني ا )15(
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الَهم بِه ثْرِيِلي َأَل النَّاسس،ةاميالْق موي هِهجي ووشًا فخُم كَان ،نَّمهج نم ْأكُلُهفًا يضرو ، شَاء نمو 
ركْثفَلْي شَاء نملَّ وقوفيه مجالد ضعيف،"فَلْي .  

 حدثَنى كنَانَةُ بن ، هارون بنِ رِيابٍوله شاهد صحيح من حديث قبيصة أخرجه مسلم من طريق
نُعوِىدمٍ الْعي،الْهِالَِلى خَارِقنِ مةَ بقَبِيص نالَةً: قَاَل، عملْتُ حم1( تَح(، وَل اللَّهستُ رصلى - فََأتَي

يا « : ثُم قَاَل:قَاَل. »َأقم حتَّى تَْأتينَا الصدقَةُ فَنَْأمر لَك بِها «: َأسَألُه فيها فَقَاَل-اهللا عليه وسلم
ثَالَثَة دلُّ ِإالَّ َألحَألَةَ الَ تَحسالْم ةُ ِإنقَبِيص: ا ثُمهيبصتَّى يَألَةُ حسالْم لَّتْ لَهالَةً فَحمَل حمٍل تَحجر 

كسمي،يبصتَّى يَألَةُ حسالْم لَّتْ لَهفَح الَهتْ متَاحةٌ اجاِئحج تْهابٍل َأصجرشٍ  ويع نا ماموق - َأو 
 لَقَد ، ورجٍل َأصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ثَالَثَةٌ من ذَوِى الْحجا من قَومه،-قَاَل سدادا من عيشٍ 

 فَما -اَل سدادا من عيشٍ  َأو قَ-َأصابتْ فُالَنًا فَاقَةٌ فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى يصيب قواما من عيشٍ 
  .» يْأكُلُها صاحبها سحتًاسواهن من الْمسَألَة يا قَبِيصةُ سحتًا

  . لغيرهاًوالحديث بمجموع الطرق يكون حسن
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دقق "

ـ   ا: فإن لم أجِد؟ قال لـه     : قال ":في حديث معاذ    أي احتَقرهـا    ،"دنيا واجتَهِـد رأيـك    سـتَدقَّ ال
  .)2("وهو استَفْعل، من الشيء الدقيق الصغير. واستَصغرها

  )161(الحديث رقم 
  ".استدق الدنيا: " من الحديثاً وإنما وجدت جزء،لم أجد في أي حديث هذه العبارة

  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني
نا أبو عبيدة حمد بن جعفر بن هانئ، ثنا أبو محمد يعقوب بن يوسف بن معدان، ثَبي، ثنا َأنا َأدثَح

السري بن ينا شُيى بن السري ، ثَحيب بن ِإعراهيم التيميبعن  مر األسيدي،، ثنا سيف بن ع
بيه، عنوسف، عن َأسهل بن ي ديبع خْرِ بنبنِ ص ذَانلَو السلمي األنصاريكَ وان فين مبثه ع

النبي صلى اهللا عليه وسلم مع عَألى اليمن أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  ِإالهمعاذ بن وصى م

                                                
)1( مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء ةو غرامأمن دية ا يتحمله االنسان عن غير  بالفتح م:مالةالح 

النهاية في غريب . يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين والتحمل أن يحملها عنهم على نفسهفيدخل بينهم رجل 
 .233الحديث واألثر البن األثير ص

 .309ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )2(
 .2/332 ألبي تعيم األصبهاني، أصبهانذكر أخبار  )3(
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جبل حيتَ« :  له بعثه، وقاَلنواضع يفَرك اللَّعتَه، واسدنْق الدفإنَّا يلقك الحكمةي ،ه متَن واضِهللاع  
واستدظْنيا َأق الدهكْر اهللا الحمة مبِلْ قَنى ِللَه عسانه، وذَاحر الهشْائد اَأله قَى، فإنّوقارِى النّلَاء ِإي."  

  الحديث تخريج
به  سهل بن يوسف عنالسري بن يحيى أبو عبيدة التميمي   من طريق)1(أخرجه ابن عساكر

  .مطوالً
يا :  ، فقال -ليه وسلمصلى اهللا ع- سأَل رسوَل اهللا اًأن معاذ«: وفي رواية : )2(قال ابن األثير

فِإن لم : بِسنَّة رسوِل اهللا، قال: فِإن لم أجد ؟ قال: بكتابِ اهللا ، قال : رسول اهللا بِم أقضي ؟ قال 
. »استَدقَّ الدنيا، وتَعظَّم في عينك ما عند اهللا، واجتهد رأيك، فسيسددك اهللا للحق: لأجد؟ قا

  . عند أبي داود،)استدق الدنيا: أي ( عليهاأعثرم ل: قالت الباحثة .أخرجه أبو داود
  

  :اإلسناد رجال دراسة
- ديبع خْرِ بنبنِ ص ذَانلَو كان ممن بعثه رسول اهللا صلى اهللا صحابي، األنصاريلمي الس 

  .)3(عليه وسلم عامال إلى اليمن
  . على ترجمة لهأعثرلم : أبو محمد يعقوب بن يوسف بن معدان

  . على ترجمة لهأعثرلم  :فر بن هانئأحمد بن جع
 وسيف بن ، وشعيب بن إبراهيم مجهوالن، عدا سهل بن يوسف، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  .عمر ضعيف
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف جداً

  .بن عبد البر ال يعرف وال أبوهاقال و ،مجهول الحال: )4(قال ابن حجرسهل بن يوسف  -
: )6( وأبو حاتم،ضعيف: )5( قال يحيى بن معين،متروك ضعيف:  األسيديسيف بن عمر -

  .متروك الحديث

                                                
 .58/410  البن عساكرتاريخ دمشق )1(
 .10/177البن األثير  جامع األصول في أحاديث الرسول )2(
 .3/1017االستيعاب البن عبد البر  )3(
 .4/206لسان الميزان البن حجر  )4(
 .3/459 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )5(
 .4/278   أبي حاتم البنالجرح والتعديل )6(
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وهو ليس بذلك :  )2( وقال ابن عدي،فيه جهالة: )1( قال الذهبي،شعيب بن إبراهيم التيمي -
المعروف ومقدار ما يروي من الحديث واألخبار ليست بالكثيرة وفيه بعض النكرة ألن في 

  .ا فيه تحامل على السلفأخباره وأحاديثه م
َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثَ معاذًا :  في حديث،"اجتهد رأيك ":ووجدت الجزء اآلخر

 ،ابِ اللَّه فَِإن لَم يكُن في كتَ: قَاَل، َأقْضي بِما في كتَابِ اللَّه: فَقَاَل، كَيفَ تَقْضي: فَقَاَل،ِإلَى الْيمنِ
 فَِإن لَم يكُن في سنَّة رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه : قَاَل، فَبِسنَّة رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:قَاَل

لَّمسو هلَيي: قَاَل،عْأير تَهِدوِل" : قَاَل، َأجسوَل رسفَّقَ ري والَّذ ِللَّه دمالْح هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه 
لَّمسو."  

   من طريق يحيى القطان،)5( وابن عبد البر،)4( ومن طريقه ابن حزم،)3(أخرجه أبو داود
   ، من طريق محمد بن جعفَرٍ وعبد الرحمنِ بن مهدي)6(والترمذي

ياِلسالطَّي داو9( والخطيب البغدادي،)8(ي ومن طريقه البيهق،)7(وأبو د(،  
  ، عن وكيع)10(وابن أبي شيبة

  ،)13( والخطيب البغدادي،)12( ومن طريق عفان العقيلي، عن عفَّان)11(أحمدو
   ، عن يحيى بن حماد)14(والدارمي

  
  

                                                
 .3/377 للذهبي  ميزان االعتدال)1(
 .4/4الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .1327 اجتهاد الرأي في القضاء رقم 11سنن أبي داود ك األقضية باب  )3(
 .6/200 البن حزم األحكام أصول في اإلحكام )4(
 .839 رقم 2/120جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر  )5(
 ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم 3سنن الترمذي ك األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  )6(

1327. 
 .560 رقم 1/454مسند الطيالسي  )7(
 .3251 رقم 4/130والسنن الصغير له ، 20836 رقم 10/114السنن الكبرى للبيهقي  )8(
 .506  رقم1/269الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )9(
 .29710 رقم 15/54مصنف ابن أبي شيبة  )10(
 .22100 رقم 36/416 مسند أحمد )11(
 .344 رقم 1/235  للعقيليالضعفاء الكبير )12(
 .407 رقم 1/225الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )13(
 .1/267سنن الدارمي  )14(
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  ، من طريق سليمان بن حرب)2( والعقيلي،)1(وعبد بن حميد
   ،هارون من طريق يزيد بن )4( والبيهقي،)3(والعقيلي

   ، وعاصم بن علي بن عاصم، من طريق أسد بن موسى)5(والطحاوي
   ، من طريق ابن المبارك)6(والخطيب البغدادي

   من طريق علي بن الجعد)8( وابن عبد البر،)7(محمد بن خَلَف بنِِ حيان الملقب بوكيعو
عن الْحارِث بنِ عمرٍو ابنِ َأخٍ ِللْمغيرة بنِ شُعبةَ عن ) همحمد بن عبيد اللَّ(عن شُعبةُ عن َأبِي عونٍ
  .  رضي اهللا عنهعن معاذُأنَاسٍ من َأهِل حمصٍ 

  ، عن حفْص بن عمر،)10( ومن طريقه ابن حزم،)9( وأخرجه أبو داود-
   ،)13(الترمذي ومن طريق وكيع ،عن وكيع ،)12( وابن أبي شيبة،)11(أحمد و

ياِلسالطَّي داو17( وابن الجوزي،)16( والخطيب البغدادي،)15( ومن طريقه البيهقي،)14(وأبو د(،  
 كلهم عن شُعبةَ عن َأبِى عونٍ عنِ الْحارِث بنِ عمرِو ، من طريق عمرو بن مرزوق)18(والبيهقي

  . من َأصحابِ معاذ بنِ جبٍل من َأهِل حمص بنِ َأخي الْمغيرة بنِ شُعبةَ عن ُأنَاسٍا

                                                
 .124 رقم 1/151 مسند عبد بن حميد )1(
 .344 رقم 1/235  للعقيليالضعفاء الكبير )2(
 .344 رقم 1/235  للعقيليالضعفاء الكبير )3(
 .54 رقم 1/65معرفة السنن واآلثار للبيهقي  )4(
 .3582 رقم 9/212شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )5(
 .508 رقم 1/270الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )6(
 .1/98 "وكيع"بِـقب المل حيان بنِِ خَلَف بن محمدلأخبار القضاة  )7(
 .840رقم 2/120جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر  )8(
 .1327 اجتهاد الرأي في القضاء رقم 11سنن أبي داود ك األقضية باب  )9(
 .7/417و، 6/200 البن حزم األحكام أصول في اإلحكام )10(
 .22061 رقم 36/382 مسند أحمد )11(
 .23442قم  ر11/604مصنف ابن أبي شيبة  )12(
 ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم 3سنن الترمذي ك األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  )13(

1327. 
 .560 رقم 1/454مسند الطيالسي  )14(
 .3251رقم 4/130والسنن الصغير له ، 20836 رقم 10/114السنن الكبرى للبيهقي  )15(
 .506 رقم 2/67 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )16(
 .1264 رقم 2/758البن الجوزي  العلل المتناهية )17(
 .192 رقم 1/194المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  )18(
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 من طريق سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث )1( وأخرجه الطبراني-
  .بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن معاذ بن جبل

  ن محمد بنِ عبيد اِهللا الثَّقَفي  عن َأبي معاوِيةَ ، عنِ الشَّيباني ، ع)2(وأخرجه ابن أبي شيبة-
 من طريق ابن عون، عن رجل من ثقيف؛ )3(محمد بن خَلَف بنِِ حيان الملقب بوكيعوأخرجه 

أقضي : قال؟ كيف تقضي : بعث رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذاً ِإلَى اليمن؛ فَقَاَل لَه: قال
  .ما في كتاب اهللا، ثم ذكر معناهب

    .وروى عن مسعرٍ ، عن َأبِي عونٍ مرسالً ، والمرسُل َأصح: )4(قال الدارقطني
  سناداإل على الحكم

  :  حيث فيها ثالث علل،وهذه الرواية إسنادها ضعيف
  .؛ ألن أصحاب معاذ هم الذين يحكون القصةاإلرسال: أوالً
 .مبهمونرواته أنهم : ثانياً

  .  مجهولذي يروي عن هؤالء هوأن الحارث بن عمرو ال: ثالثاً
 :وقد ضعف الحديث كثير من العلماء منهم

يعني أن الصواب :  قالت الباحثة،وال يصح، وال يعرف إال بهذا، مرسل: )5( البخاري فقال-1
  ".عن معاذ" عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه أنه
 لَا نَعرِفُه ِإلَّا من هذَا الْوجه ولَيس ِإسنَاده عنْدي بِمتَّصٍل وَأبو عونٍ هذَا حديثٌ: )6( والترمذي-2

اللَّه ديبع نب دمحم هماس يالثَّقَف.  
جهوٌل الَ هذا حديث الَ يصح ألنه لَم يروِه َأحد إالَّ الْحارِثُ بن عمرٍو وهو م: )7( وابن حزم-3

وه نرِي منَد،هِممسي صٍ لَممِل حَأه ناٍل مرِج نع ،اذعم نع  .  
  .، والمرسُل َأصحي عونٍ مرسالً، عن َأبِوروى عن مسعرٍ: )8( والدارقطني-4

                                                
 .362 رقم 20/170لمعجم الكبير للطبراني ا )1(
 .23443 رقم 11/606مصنف ابن أبي شيبة  )2(
 .1/98 "وكيع"بِـالملقب  حيان بنِِ خَلَف بن محمدلأخبار القضاة  )3(
 .6/89العلل للدارقطني  )4(
 .2/277 التاريخ الكبير للبخاري )5(
 ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم 3سنن الترمذي ك األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب  )6(

1327. 
 .1/62المحلى البن حزم  )7(
 .6/89العلل للدارقطني  )8(
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5-زِيون الْجابكتبهم ويعتمدون هذا حديث ال يصح وان كان الفقهاء كلهم يذكرونه في : )1( و
 ،عليه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته ال يعرف ألن الحارث بن عمرو مجهول

  .وأصحاب معاذ من أهل حمص ال يعرفون وما هذا طريقه فال وجه لثبوته
  .لَا يسند ولَا يوجد من وجه صحيح: )2( وعبد الْحق-6

و ابن أخي الْمغيرة بن شُعبة ، ولَا تعرف لَه حال، ولَا والْحارث الْمذْكُور ه: )3( وابن الْقطَّان-7َ
  .محمد بن عبيد اهللا الثَّقَفي : يدرى روى عنه غير أبي عون 

  . – فيما أعلم -وهو حديث ضعيف بِِإجماع أهل النَّقْل :  )4( وابن الملقن-8
  .)5( وابن حجر-9

  .)7(ط وشعيب األرناؤو،منكر: وقال )6(األلباني: ومن المعاصرين
  : وقد صححه جماعة من العلماء منهم

  .)8( ابن العربي-1
  .)9( وابن تيمية-2
  .)10( وابن كثير-3
  .)11( وابن القيم-4

 . على عمر بن الخطاب، وابن مسعودوله شاهد صحيح اإلسناد لكنه موقوف

 كَتَب َأن عمر بن الْخَطَّابِ:  شُريحٍ  من طريق الشَّعبِى عن)12( الدارميأخرجه :عن عمرالشاهد 
 هشَ: ِإلَي كاءج ِإنيف يء سا لَيم كاءج اُل ، فَِإنجالر نْهع تْكالَ تَلْتَفو فَاقْضِ بِه تَابِ اللَّهفي ك 

 وِل اللَّهسر ننَّةً عس فَانْظُر تَابِ اللَّهصلى اهللا عليه وسلم-ك- سا لَيم كاءج ا ، فَِإنفي فَاقْضِ بِه 
 وِل اللَّهسر ننَّةٌ مس يهف كُني لَمو تَابِ اللَّهصلى اهللا عليه وسلم-ك- النَّاس هلَيع عتَما اجم فَانْظُر 

                                                
 .2/758لجوزي البن ا العلل المتناهية )1(
 .3/68 البن القطان في كتاب األحكامالواقعين  بيان الوهم واإليهام )2(
 .3/68 البن القطان في كتاب األحكامالواقعين  بيان الوهم واإليهام )3(
 .9/534البن الملقن  الشرح الكبير  األحاديث واآلثار الواقعة في البدر المنير في تخريج)4(
 .4/446 حجر البنالتلخيص الحبير  )5(
 .2/273السلسلة الضعيفة لأللباني  )6(
 22061 رقم 36/382 مسند أحمد )7(
 .2/357أحكام القرآن البن العربي  )8(
 .13/364مجموع الفتاوى البن تيمية  )9(
 .1/7 تفسير ابن كثير )10(
 .1/202إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم )11(
 .169 رقم 1/265 سنن الدارمي )12(
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 سا لَيم كاءج فَِإن ، فيفَخُذْ بِه كُني لَمو تَابِ اللَّهنَّفي كس  وِل اللَّهسر صلى اهللا عليه وسلم-ة- 
ِإن شْئتَ َأن تَجتَهِد رْأيك ثُم تَقَدم فَتَقَدم ، وِإن :  اَألمرينِ شْئتَ يولَم يتَكَلَّم فيه َأحد قَبلَك فَاخْتَر َأ

  .الَّ خَيراً لَكشْئتَ َأن تََأخَّر فَتََأخَّر ، والَ َأرى التََّأخُّر ِإ
 عن ، عن عمارةَ بنِ عميرٍ، من طريق اَألعمشِ)1( الدارميأخرجه ،عن ابن مسعودأما الشاهد 

َأتَى علَينَا زمان لَسنَا نَقْضى ولَسنَا هنَاِلك ، وِإن :  عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَاَل،حريث بنِ ظُهيرٍ
 فيه قَد قَدر من اَألمرِ َأن قَد بلَغْنَا ما تَرون ، فَمن عرض لَه قَضاء بعد الْيومِ فَلْيقْضِ فيه بِما اللَّ

 سا لَيم هاءج لَّ ، فَِإنجو زع تَابِ اللَّهفيكوُل اللَّهسر ى بِها قَضقْضِ بِمفَلْي تَابِ اللَّهصلى -  ك
 -صلى اهللا عليه وسلم- كتَابِ اللَّه ولَم يقْضِ بِه رسوُل اللَّه في فَِإن جاءه ما لَيس -اهللا عليه وسلم

ين  ُأرى ، فَِإن الْحرام بين والْحالََل بي َأخَافُ وِإنِّيِإنِّ: فَلْيقْضِ بِما قَضى بِه الصاِلحون ، والَ يقُْل 
كرِيبا الَ يِإلَى م كرِيبا يم عةٌ ، فَدشْتَبِهم ورُأم ذَِلك نيبو.  

 
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )2("اللهم اغْفر لي ذَنْبِي كلَّه؛ دقَّه وجِلَّه ":ومنه حديث الدعاء"
  )162(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(مسلمقال اإلمام 
دحرِوو الطَّاهى َأب4(ثَن( لَىاَألع دبع نب ونُسيبٍ: قَاالَ،وهو ننَا ابرَأخْب )5(، نريَأخْب نى بيحي 
وبةَ،َأينِ غَزِيةَ بارمع نكْرٍ، علَى َأبِى بوم ىمس ناِلحٍ، عَأبِى ص ن6( ع(،  ةَ َأنريرَأبِى ه نع
 كُلَّه دقَّه وجِلَّه ي ذَنْبِياللَّهم اغْفر ِل«:  سجودهي كَان يقُوُل ف-صلى اهللا عليه وسلم- اللَّه رسوَل

 هرسو تَهيالَنعو هرآخو لَهَأوو«.  
  
  

                                                
 .167 رقم 1/264 سنن الدارمي )1(
 .309النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )2(
 .483 ما يقال في الركوع والسجود رقم 42صحيح مسلم ك الصالة باب  )3(
 .1/415للمزي تهذيب الكمال . أحمد بن عمرو )4(
 .16/277للمزي تهذيب الكمال . عبد اهللا بن وهب )5(
 .8/514 للمزي تهذيب الكمال .ياتذكوان الز )6(
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  الحديث تخريج
  .انفرد به اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  
  :اإلسناد رجال دراسة

ةُ بارمةَعغَزِي بفتح المعجمة وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة بن الحارث األنصاري المازني :ن 
   .وروايته عن أنس مرسلة من السادسة مات سنة أربعين المدني
 ،)5( والدارقطني،)4( والعجلي،)3( وأبو زرعة،)2(حمد بن حنبلأ و،)1( محمد بن سعدوثقه

  .ورصدوق مشه: )7( وفي رواية،)6(والذهبي
  . في كتاب الثقات)8(وذكره ابن حبان

ما بحديثه بأس  :)11( وقال أبو حاتم، ليس به بأس:)10(وفي رواية صالح، )9(وقال يحيى بن معين
  .كان صدوقاً

  ال بأس به: )14( وابن حجر،)13( وابن شاهين،)12(وقال النسائي
  .)15(ضعفه ابن حزمو

  .وال يلتفت إلى كالم ابن حزم، هو ثقة: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  

                                                
 .21/260  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .3/112و، 2/473العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )2(
 .6/368   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .1330 رقم  2/163 عجليلل معرفة الثقات )4(
 .374 رقم 53سؤاالت البرقاني للدارقطني ص  )5(
 .256 رقم 142وثق للذهبي صتُكلم فيه وهو مذكر أسماء من  )6(
 .5/214 للذهبي ميزان االعتدال )7(
 .5/244الثقات البن حبان  )8(
 .6/368   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )9(
 .163 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )10(
  .6/368   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )11(
 .21/260  للمزيتهذيب الكمال )12(
 .157 صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )13(
 .713تقريب التهذيب البن حجر ص  )14(
 .256رقم 142 ص هذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق لو، 2/46المغني في الضعفاء للذهبي  )15(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الملْح المـدقُوق،   :  قيل هي بتَشْديد القاف    ،"سلْني حتَّى الدقَّة   ":-عليه السالم -وفي مناجاة موسى    "
   .)1(" ما تَسفيه الريح وتَسحقُه من التُّرابوهي أيضاً

  )163(الحديث رقم 
  . على تخريج لهأعثرلم : ثةقالت الباح

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دقل"
: هو خَشَبةٌ يمـد عليهـا شـراع الـسفينة، وتُـسميها البحرِيـة            " فصعد القرد الدقَل   ":وفيه) س(

  .)2("الصارِي

  )164(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3( أحمدقال اإلمام 
زهثَنَا بد4(ح(، َةلَمس نب ادمثَنَا حدح،اللَّه دبع ناقُ بحنَا ِإسراِلحٍ، َأخْبَأبِي ص نع )َأبِي  ،)5 نع

ِإن رجلًا حمَل معه خَمرا في سفينَة يبِيعه : " َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل،هريرةَ
عمودرق قَاَل،ه :هاعب ثُم اءبِالْم هشَاب رالْخَم اعُل ِإذَا بجالر قَاَل، فَكَان  : يسالْك درفََأخَذَ الْق دعفَص

  ". فَجعَل يطْرح دينَارا في الْبحرِ ودينَارا في السفينَة حتَّى قَسمه: قَاَل،بِه فَوقَ الدقَِل
  الحديث تخريج

  . من طريق سليمان بن حرب)7( والطبراني،)6(أحمدأخرجه 
   ، عن عفان بن مسلم)9( ومن طريقه الحارث بن محمد بن أبي أسامة،)8(أحمدوأخرجه 

                                                
 .309النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )1(
 .309ثير ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األ )2(
 .8055 رقم 13/420 مسند أحمد )3(
 .4/257للمزيتهذيب الكمال   .بهز بن أسد )4(
 .8/514 للمزي  تهذيب الكمال.ذكوان الزيات )5(
 .8427 رقم 14/150 مسند أحمد )6(
 .2507 رقم 3/68 للطبراني المعجم األوسط )7(
 .9282 رقم 15/161 مسند أحمد )8(
، وانظر بغية الباحث عن 3/295 -  كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري-أسامة مسند الحارث بن أبي  )9(

 .425 رقم 1/490زوائد مسند الحارث للهيثمي 
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  . عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اهللا به بنحوه)وعفان بن مسلم، سليمان بن حرب(كالهما
 فيما يحسب حماد َأن رجلًا كَان يبِيع : عفان بن مسلم عنهوقد شك حماد في رفعه  كما في رواية

 دعص ثُم يسالْك درقَاَل فََأخَذَ الْق اءبِالْم رالْخَم شُوبي فَكَان درق ينَةفي السف هعمو ينَةفي سف رالْخَم
فَج يسالْك فَتَحورِ وقَ الدفَو بِه لَهعتَّى جرِ ححي الْبا فينَاردو ينَةفي السف هلْقا فَيينَارْأخُذُ دَل يع

  .نصفَينِ
 أن يعاقب من يشوب الخمر ووقفه هو الصواب عندنا فإنه يبعد جداً: )1(قال شعيب األرناؤوط

يغلب على الظن أن هذا بالماء بمثل هذا ألن الخمر لم تكن مباحة قط ال قبل اإلسالم وال بعده و
مما سمعه أبو هريرة من كعب األحبار مما تناقلته بنو إسرائيل بينهم من الحكايات القديمة واهللا 

  .أعلم
 من )4( والطبراني، من طريق سليمان بن أرقم،)3( ومن طريقه البيهقي،)2(وأخرجه ابن عدي

  .طريق أبي حمزة عن أبي هريرة مرفوعاً
ريق صالح بن إسحاق عن يحيى بن كثير عن هشام عن ابن سيرين  من ط)5(وأخرجه البيهقي

  .عن أبي هريرة مرفوعاً
  . مرسالًس عن معمر عن ليث عن طاوو)6(وأخرجه عبد الرزاق

  :اإلسناد رجال دراسة 
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .)7(طاألرناؤوشعيب : من المعاصرين  وصححه،إسناده صحيح

***** *****  
  
  
  
  

                                                
 .8055 رقم 13/420 مسند أحمد )1(
 .3/253الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .4925 رقم 7/230للبيهقي شعب اإليمان  )3(
 .7585  رقم7/309 للطبراني المعجم األوسط )4(
 .4926 رقم 7/231للبيهقي شعب اإليمان  )5(
 .16997  رقم9/218مصنف عبد الرزاق  )6(
 .9282 رقم 15/161و، 8427 رقم 14/150و، 8055 رقم 13/420مسند أحمد في تعليقه على  )7(
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  المبحث الخامس
   الـدال مع الكـاف

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دكدك"

ما تَلَبد من الرمـل فـي       :  الدكْداك ،"سهٌل ودكْداك  ":في حديث جرير ووصف منْزِله فقال     ) هـ(
  .)1("أي أن أرضهم ليست ذَاتَ حزونة، ويجمع على دكادك: األرض ولم يرتَفع كَثيراً

  ) * (يث رقم الحد
 . )2( سبق تخريجه-

  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  : ومنه حديث عمرو بن مرة"
                 ككادد الدعب وب القُور3(إليك أج(.  

  
  )165(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام ابن سعد
ن  ع،انمهي دن بنة منَيه جنل مج رن ع،ديعد بن ساِل خَ:انربخْ َأ،مدحام بن مشَا هنَربخْ َأ:اَلقَ
ا نّكُ ومنَا صنَ لَان كَ:ينهة الجررو بن مم عاَل قَ:اَل قَ،لمسه ويلَى اهللا علّي صبِ النّبح صدقَ و،هيبَِأ
 ةنَيدم المدى أقْتّ حتُجرخَ و،هتُرسلم كَسه ويلَى اهللا علّص يبِالنّ بِتُعما سملَ فَ،هنَاد ستُنْكُه ومظّعنُ
بِى النّلَعيلّ صلَى اهللا عيه وَأ فَ،ملّسلَستُمهِشَ وشَتُد هادقّة الحو بِتُنْآم ما جبِاء ه مناٍللَ ح 
وحِلذَ فَ.امركح يولقُ َأن:  
  كارِـل تَو َأارِجح اَألةـهـآِلِل      ...    يـننِّإو قٌـه حـ اللّأنت بِدـهِشَ
وشمتُرع ناقي اِإل سارِزم إِل      ...    راًاجِهْيَأك جوب الوثَعب َدعكَ الدكاد  

                                                
 .310 -309النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )1(

  .84تحت حديث رقم  (2)
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )3(
 .1/333الطبقات الكبير البن سعد  )4(
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  كاِئب الحقَو فَاسِك النّيلول مسر      ...    داًاِلو وساًفْ نَاسِ النّرـي خَبحصَأِل
 الًجا رلّوه ِإابجَأام فَلَسى اِإللَم ِإوهعده يموى قَلَلم ِإسه ويلَى اهللا علّ اهللا صوُلسه رثَع بم ثُ:اَلقَ
وداًاحر دلَ عه قَيفَ،هلَو دعلَا عيه عمرو بن مفَ،ةر وه فَط فُقَسا كَمانقْ يدرامِلَى الكَلَ عو عمي 
واجتَاح.  
  

  :الحديث تخريج
  . من طريق ابن سعد به بمثله)1(أخرجه ابن عساكر

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . )2(عمرو بن مرة الجهني أبو طلحة أو أبو مريم صحابي مات بالشام في خالفة معاوية -
 ، ورجل من جهينة،هشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك عدا ،رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
  .لم أعرفه:  وخالد بن سعيد،يه مجهوالنوأب
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،موضوعإسناده 

  .)3( كما قال الدارقطني،متروك:  هشام بن محمد بن السائب الكلبي-
  .نمجهوال:  وأبيه، رجل من جهينة-
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دكك"
س بِشَفاعة محمد صلى اللّه عليه وسلم يوم القيامـة،          أنا أعلَم النا   ":ومنه حديث أبي هريرة   ) هـ(

  .)4("فتَداك الناس عليه: قال

  
  

                                                
 .46/343  البن عساكر تاريخ دمشق)1(
 .4/680 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )2(
 .7/89للذهبي  ميزان االعتدال )3(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )4(
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  )166(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1( أحمدقال اإلمام 

اججثَنَا حد2(ح(، جٍ:قَاَليرج ننَا ابرَأخْب )قَاَل ،)3:عنِ ينِ بمحالر دبع نب لَاءي الْعثَندح نِ ،قُوبع 
 َأنَا َأعلَم النَّاسِ بِشَفَاعة :يقُوُل قَاَل ِإنَّا لَبِالْبقيعِ مع َأبِي هريرةَ ِإذْ سمعنَاه ،مولَى عثْمان ابنِ دارةَ

 ، يرحمك اللَّه، ِإيه: فَقَالُوا،يهَ النَّاس علَ)4( فَتَداك:محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم الْقيامة قَاَل
  ". اللَّهم اغْفر ِلكُلِّ عبد مسلمٍ لَقيك مْؤمن بِي لَا يشْرِك بِك: يقُوُل:قَاَل
  

  الحديث تخريج
  .من طريق ابن داره مولى عثمان به بنحوه)5(رواه أبو يعلى

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 في هبن مندااختلف في اسمه فذكره أنه : )6(نقل ابن حجر :ى عثمانعبد اهللا بن دارة مول -
 كان في زمن النبي صلى اهللا عليه : بل قال، على صحبتهالصحابة فسماه عبد اهللا ولم يذكر دليالً

 : قال،خرج الدارقطني حديثهأولما  ،اً وسماه البخاري زيد، وال يعرف له عنده رواية،وسلم
  .)7(حبان في ثقات التابعينبن اذكره و، إسناده صالح
  . وهو عندي ثقة، فهو من التابعين،إن لم يكن صحابياً: قالت الباحثة

  ).64 (سبقت ترجمته في حديث رقم ،سلِّد مةثق:  عبد الملك بن جريج -
 ومع تهمة ابن جريج بالتدليس؛ إال أنها منتفية في حديثنا لتصريح ابن جريج: قالت الباحثة

  . الروايةبالسماع في هذه
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

                                                
 .10473 رقم 16/287و، 9852 رقم 15/529 أحمد  مسند)1(
 .5/452للمزيتهذيب الكمال . حجاج بن محمد )2(
 .18/339للمزي تهذيب الكمال . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج )3(
 .9/437لألزهري تهذيب اللغة  .تَداك عليه القوم، إذا ازدحموا عليه )4(
 .8/195ي إتحاف الخيرة المهرة للبوصيركما في  )5(
 .2/578البن حجرتعجيل المنفعة : انظر )6(
 .4/247بن حبان الثقات ال )7(
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إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن دارة فهو حسن : )1(طاألرناؤو شعيب قال
  .الحديث

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دكل"

  : في قصيدة مدح بها أصحاب النبي صلى اهللا عليه و سلم
ع ةُل قَرابالنِ فَضله فَض يل   

  وفَضٌل بِنَصل السيف السمر الدكْل                          
  . )2("الدكْل والدكْن واحد، يريد لَون الرماح

  )167(الحديث رقم 
  . على تخريج لهأعثرلم : قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دكن"

 إذا اتَّسخ واغْبر لَونُـه     : دكن الثَّوب  ،"أنَّها أوقَدت القدر حتى دكنت ثيابها      ":في حديث فاطمةَ  ) س(
  .)3("يدكَن دكَناً

  )168(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام أبو داود

شْكُرِيشَامٍ الْيه نُل بَؤمثَنَا مدم،حثَنَا ِإسديُلاَ حعيماهرِإب نب ،رِييرالْج ننِ ، عب درَأبِي الْو نع 
علي ِلابنِ َأعبد َألَا ُأحدثُك عنِّي وعن فَاطمةَ بِنْت رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه   قَاَل: قَاَل،ثُمامةَ
لَّمسو،هِإلَي هلَأه بكَانَتْ َأحكَ، وى وحتْ بِالرري فَجنْدا )5(انَتْ عهدتْ بِيتَّى َأثَّرح، ةبرتَقَتْ بِالْقاسو 

                                                
 .10473 رقم 16/287و، 9852 رقم 15/529 مسند أحمد )1(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )2(
 .310يب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غر )3(
 .5063 في التسبيح عند النوم رقم 109باب  ك األدب  سنن أبي داود)4(
 .4/2255لسان العرب البن منظور.  بالرحىتطَحنَ:  جرت)5(
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  ،وَأوقَدتْ الْقدر حتَّى دكنَتْ ثيابها ، وقَمتْ الْبيتَ حتَّى اغْبرتْ ثيابها،حتَّى َأثَّرتْ في نَحرِها
رض ذَِلك نا مهابَأصولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي بِهِم ييقًا ُأتقر نَا َأنعمفَقُلْتُ، فَس : تَأتَي لَو 

يككْفا يمخَاد يهَألْتفَس اكَأب،اثًا: فََأتَتْهدح هنْدتْ عدج1( فَو(،نَحنَا ولَيا عتْ فَغَدعجتْ فَريتَحي  فَاسف ن
 ما كَان حاجتُك َأمسِ : فَقَاَل، حياء من َأبِيها)2( فَجلَس عنْد رْأسها فََأدخَلَتْ رْأسها في اللِّفَاعِ،ِلفَاعنَا

دمحنِ،ِإلَى آِل متَيركَتَتْ مفَقُلْتُ، فَس :وَل اللَّهسا ري ثُكدُأح اللَّهَأنَا و ،ه ى  ِإنحي بِالرنْدتْ عرج هذ
 وكَسحتْ الْبيتَ حتَّى اغْبرتْ ثيابها ، واستَقَتْ بِالْقربة حتَّى َأثَّرتْ في نَحرِها،حتَّى َأثَّرتْ في يدها

 سليه خَادما فَذَكَر : فَقُلْتُ لَها،قيقٌ َأو خَدم وبلَغَنَا َأنَّه قَد َأتَاك روَأوقَدتْ الْقدر حتَّى دكنَتْ ثيابها
 .وَأتَم)3(معنَى حديث الْحكَمِ

  
  الحديث تخريج

 عبد الواحد بن زياد  من طريق)6( نعيمو ومن طريقه أب،)5(أحمد وعبد اهللا بن ،)4(أخرجه أبو داود
  .به بنحوهن أبي طالب علي بعن  بن أعبد  علي سعيد الجريري عن أبي الورد عنعن
  

  :اإلسناد رجال دراسة
: )7( قال العراقي،ثقة سمع منه إسماعيل بن إبراهيم قبل االختالط:  سعيد بن إياس الجريري-

  . الذين عرف أنهم سمعوا منه قبل االختالط إسماعيل بن علية هو أرواهم عنهومن
  .بن حزن القشيري البصري من السادسة أبو الورد بن ثمامة -
  . مقبول: )2( وقال ابن حجر،شيخ: )1(ال الذهبيق

                                                
 .15/36 للعيني عمدة القاري. اللحاف: اللفاع يعني  )1(
)2( ح11/120 فتح الباري البن حجر.  بضم المهملة وتشديد الدال وبعد االلف مثلثة أي جماعة يتحدثون:اثاًد. 
)3(دلَى  حنِ َأبِي لَياب نكَمِ عالْح ننَى ععةَ الْمبشُع نى عيحثَنَا يدح ددسثَنَا مدةُ ح حبثَنَا شُعدح رمع نب فْصثَنَا ح

هلَيع لَّى اللَّهص ةُ ِإلَى النَّبِيمقَاَل شَكَتْ فَاط يلثَنَا عدقَاَل ح ددسقَاَل م يى فَُأتحالر نا مهدي يا تَلْقَى فم لَّمسو 
بِسبيٍ فََأتَتْه تَسَألُه فَلَم تَره فََأخْبرتْ بِذَِلك عاِئشَةَ فَلَما جاء النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأخْبرتْه فََأتَانَا وقَد َأخَذْنَا 

بنَا فَذَهاجِعضلَى ما علُّكُمرِي فَقَاَل َألَا َأددلَى صع هيمقَد درتُ بدجتَّى ونَنَا حيب دفَقَع اءا فَجكُمكَانلَى مفَقَاَل ع نَا ِلنَقُوم
اثًا وثَلَاثين وكَبرا َأربعا وثَلَاثين فَهو خَير لَكُما خَيرٍ مما سَألْتُما ِإذَا َأخَذْتُما مضاجِعكُما فَسبحا ثَلَاثًا وثَلَاثين واحمدا ثَلَ

 .5063 في التسبيح عند النوم رقم 109ك األدب باب سنن أبي داود ، من خَادمٍ
 في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى رقم 20سنن أبي داود ك الخراج واإلمارة والفيء باب  )4(

2988. 
 .1207  رقم2/705له فضائل الصحابة و، 1313 رقم 2/435أحمد  مسند )5(
 .2/41األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )6(
 .447 ص  للعراقي التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح)7(
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  .هو مقبول: قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف

  . ولم يتابع،أبو الورد بن ثمامة وهو مقبول
  .االنقطاع بين أبي الورد وعلي بن أبي طالب

 ،علي بن أبي طالبعن  بن أعبد  علي الورد عنعن أبي: وفي المتابعة األخرى عند أبي داود
  .وعلي بن أعبد مجهول

  .)5(طاألرناؤوشعيب  و،منكر: )4( وفي رواية،)3(األلباني: وضعف إسناده من المعاصرين
   حدثَنَا ،ابن َأبِي لَيلَى أخرجاه من طريق )7( ومسلم،)واللفظ له(، )6(والحديث أصله عند البخاري

يلفَ:ع َأن نا تَطْحمى محالر نا تَلْقَى ملَام اشْتَكَتْ ما السهلَيةَ عملَّى ،اطص وَل اللَّهسر ا َأنلَغَهفَب 
لَّمسو هلَيع يٍ،اللَّهببِس يُأت ،قْهافتُو ا فَلَممخَاد َألُهتَس النَّبِ، فََأتَتْه اءاِئشَةَ فَجتْ ِلعفَذَكَر  لَّى اللَّهص ي

علَيه وسلَّم فَذَكَرتْ ذَِلك عاِئشَةُ لَه فََأتَانَا وقَد دخَلْنَا مضاجِعنَا فَذَهبنَا ِلنَقُوم فَقَاَل علَى مكَانكُما حتَّى 
 سَألْتُماه ِإذَا َأخَذْتُما مضاجِعكُما فَكَبرا وجدتُ برد قَدميه علَى صدرِي فَقَاَل َألَا َأدلُّكُما علَى خَيرٍ مما

اهَألْتُما سما ملَكُم رخَي ذَِلك فَِإن ينثَلَاثا ثَلَاثًا وحبسو ينثَلَاثا ثَلَاثًا ودماحو ينثَلَاثا وعبَأر اللَّه.  
***** *****  

  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

                                                                                                                                          
 .2/470 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )1(
 .1220تقريب التهذيب البن حجر ص  )2(
 .1787 رقم 4/271السلسلة الضعيفة لأللباني  )3(
 .343  رقم1/89لأللباني  ضعيف الترغيب والترهيب )4(
 .1313 رقم 2/435مسند أحمد في تعليقه على  )5(
،  الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم6صحيح البخاري ك فرض الخمس باب  )6(

 مناقب علي بن أبي طالب 9صحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم باب وك فضائل أ، 3113والمساكين رقم 
  عمل المرأة في بيت زوجها رقم6وك النفقات باب ، 3705القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي اهللا عنه رقم 

 .6318 التكبير والتسبيح عند المنام رقم 11وك الدعوات باب ، 5361
 .2727 التسبيح أول النهار وعند النوم رقم 19تغفار باب صحيح مسلم ك الذكر والدعاء والتوبة واالس )7(
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  . )1("حتَّى دكن ":يث أم خالد في القَميصومنه حد"

  )169(الحديث رقم 
  . على تخريج لهأعثرلم : قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الدكَّة المبينَّـة للجلـوس     :  الدكَّان ،"فبنَينا له دكَّانا من طين يجلس عليه       ":وفي حديث أبي هريرة   "
  .)2(" مخْتَلف فيها، فمنهم من يجعلُها أصالً، ومنهم من يجعلُها زائدةعليها، والنون
  )170(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(النسائيقال اإلمام 
عن َأبِي هريرةَ وَأبِي  ،)6(عن َأبِي زرعةَ،)5(عن َأبِي فَروةَ،)4( عن جرِيرٍ،َأخْبرنَا محمد بن قُدامةَ

قَالَا،ذَر :الْغَرِيب جِيءفَي ابِهحَأص انَيرظَه نيب سلجي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر فَلَا ، كَان 
عَل لَه مجلسا يعرِفُه  فَطَلَبنَا ِإلَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن نَج،يدرِي َأيهم هو حتَّى يسَأَل

ِإذَا َأتَاه الْغَرِيب، هلَيع سلجي ينٍ كَانط نكَّانًا مد نَا لَهنَيفَب لَّى اللَّهص وُل اللَّهسرو لُوسِإنَّا لَجو 
هسلجي مف لَّمسو هلَيَأ،عا وهجالنَّاسِ و نسٌل َأحجَل را ِإذْ َأقْبالنَّاسِ رِيح بطْي،  لَم هابيث كََأن

نَسا دهسمياطالْبِس في طَرف لَّمتَّى سفَقَاَل، ح :دمحا مي كلَيع لَامالس ،لَامالس هلَيع دقَاَل. فَر : 
دمحا منُو يقَاَل،َأد : نُهاداررنُو مقُوُل َأداَل يا زا فَم، قُوُل لَهيو ناد تَيكْبلَى رع هدي عضتَّى وح 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسقَاَل،ر :لَاما الِْإسي منَأخْبِر دمحا ملَا " : قَاَل؟ يو اللَّه دبتَع َأن لَامالِْإس
 ِإذَا فَعلْتُ ذَِلك : قَاَل، وتَصوم رمضان، وتَحج الْبيتَ، وتُْؤتي الزكَاةَ، وتُقيم الصلَاةَ،تُشْرِك بِه شَيًئا

 يا محمد : قَاَل، صدقْتَ فَلَما سمعنَا قَوَل الرجِل صدقْتَ َأنْكَرنَاه: قَاَل، نَعم: قَاَل،فَقَد َأسلَمتُ
انا الِْإيمي منرِ: قَاَل؟َأخْبِربِالْقَد نتُْؤمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو هلَاِئكَتمو بِاللَّه انلْتُ : قَاَل، الِْإيمفَِإذَا فَع 

ني  يا محمد َأخْبِر: قَاَل، صدقْتَ: قَاَل، نَعم: قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،ذَِلك فَقَد آمنْتُ
انسا الِْإحقَاَل؟م :اكري فَِإنَّه اهتَر تَكُن لَم فَِإن اهتَر كََأنَّك اللَّه دبتَع قْتَ: قَاَل، َأندقَاَل، ص : دمحا مي 

                                                
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )1(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )2(
رقم  6/528له  سنن الكبرىوال، 4991 رقم صفَةُ الِْإيمانِ والِْإسلَامِ 6سنن النسائي ك اإليمان وشرائعه باب  )3(

11722. 
 .4/541للمزي تهذيب الكمال . جرير بن عبد الحميد )4(
 .20/7للمزي تهذيب الكمال . عروة بن الحارث )5(
 .33/323 للمزي تهذيب الكمال. أبو زرعة بن عمرو بن جرير )6(
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 ، ثُم َأعاد فَلَم يجِبه شَيًئا،يًئا ثُم َأعاد فَلَم يجِبه شَ، فَنَكَس فَلَم يجِبه شَيًئا: قَاَل؟َأخْبِرني متَى الساعةُ
هْأسر فَعرتَ : فَقَاَل،وَأيا ِإذَا رفُ بِهراتٌ تُعلَاما علَه نلَكاِئِل والس نم لَما بَِأعنْهُئوُل عسا الْمم 

 الْعراةَ ملُوك الَْأرضِ ورَأيتَ الْمرَأةَ تَلد ربها الرعاء الْبهم يتَطَاولُون في الْبنْيانِ ورَأيتَ الْحفَاةَ
ا ِإلَّا اللَّههلَمعلَا ي سخَم:}خَبِير يملع اللَّه ِإن ِلهِإلَى قَو ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه قَاَل لَا  ، )1(}ِإن ثُم

هدى وبشيرا ما كُنْتُ بَِأعلَم بِه من رجٍل منْكُم وِإنَّه لَجِبرِيُل علَيه السلَام والَّذي بعثَ محمدا بِالْحقِّ 
ةَ الْكَلْبِييحد ةوري صَل فنَز.  

  الحديث تخريج
 وإسحاق بن ،عثمان بن أبي شيبةعن )3( وأبو داود، محمد بن سالم عن)2(أخرجه البخاري

 عن يوسف بن موسى أربعتهم عن جرير عن أبي )6( والبزار،)5(يقه النسائي ومن طر،)4(راهويه
  .فروة به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

 .)7(وصححه األلباني
***** *****  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .34سورة لقمان آية  )1(
  .149  رقم57 للبخاري ص خلق أفعال العباد )2(
 .4698 في القدر رقم 17ك السنة باب   سنن أبي داود)3(
 .165  رقم1/209 ه مسند إسحاق بن راهوي)4(
 .5874  رقم3/442 السنن الكبرى للنسائي )5(
 .4025 رقم 2/99مسند البزار  )6(
 .1/33لأللباني إرواء الغليل )7(
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  الفصل الثالث
 حىت" الدال مع الالم"األحاديث الواردة من بداية باب 

  "الدال مع اهلاء"نهاية باب 
 
  

  : وفيه خمسة مباحث
  .الدال مع الالم :المبحث األول
  .الدال مع الميم: المبحث الثاني
  .الدال مع النون: المبحث الثالث
  .الدال مع الواو: المبحث الرابع

  .الدال مع الهاء: المبحث الخامس
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث األول
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  الـدال مع الـالم
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

  دلث"

وإن اإلنْدالَث والتَّخَطْرف من اإلنْقحام  ":-عليهما السالم-ر ضفي حديث موسى والخَ) هـ(
  . )1("التَّقَدم بال فكْرة وال روِية:  اإلنْدالَث،"والتَّكَلُّف

  )171(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(الطبرانيقال اإلمام 

حثَدنا محمد بن المفىاع،كَ نا زريا بن يرِ قُ:ال قَ،يى الوقارحئ على عا َأنََأبد اهللا بن وهب وسعم، 
 اَل قَ:ابطّر بن الخَمال ع قَ:يرِدعيد الخُو سب َأاَل قَ:اكدال أبو الو قَ:الدجال م قَ:وري الثّاَلقَ
رسى اهللا عليهلَول اهللا ص وَأاَلقَ" :لمس خي ملَوسى عاليه املَس:ي ا ررَِأ بَأتَنْي كُي الذّن رتَيي ن
في السفيَأ فَ،نةولَى اهللا ِإحيه يا مونِّإ ىستَك سلَاه فَرملْ يلّث ِإبا يسراًي،اه الخَتَى َأتَ حرض،و هو 
ك يلَأ عرقْك يب رن ِإ،رانمبن عى سوا مك ييلَام علَ الس:اَلقَ فَ،ابي الثّاضِي بنس ح،حيب الريطَ
لَالسام وراَل قَ،مة اهللاحم وىس:ه ولَ السام ونْمهالس ِإالم ولياملَه الس،و الحمدهللا ر بالَ العمين، 
  :هيف و،"تهونَعما بِلّه ِإرِكَى شُلَر عدقْا َألَه ومعي نصحا َأي لَالذّ
"اا يبن عا تَلَ َأ،رانمك ُأنّى َأروتِإفَ ،ال قليالًن العلم ِإيت منْ اإلنلَدالتَّاث وعسف ماالقْن تامِح 
كَالتّولف،اا  يبنع متَفْا تَان لَرحن با تَ لَاًابدهقُلْا غَري م،غْا تُلََ وقَلنا تَ لَاباً برِدا ي م
  .يثالحد"...............هحتْفَ

  الحديث تخريج
  . من طريق الطبراني به بمثله)3(أخرجه الخطيب البغدادي

زكريا بن يحيى عن  محمد بن المعافى عنمحمد بن الحسن من طريق  )4(وأخرجه ابن عساكر
  .به بنحوهالوقار 

  . عن الثوري به بنحوهبن وهبا من طريق )5(وأخرجه ابن عدي
  

  :اإلسناد رجال دراسة

                                                
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .6908  رقم7/78  للطبرانيالمعجم األوسط )2(
 .44 رقم 1/96 الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )3(
 .16/414  البن عساكرتاريخ دمشق )4(
 .3/216الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(
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- أبو الوجبر بن نَوهو : اكدوف بفتح النون وآخره فاء الهبكسر  )1(اليكَداني بسكون الميم البِم
  .الموحدة وتخفيف الكاف كوفي من الرابعة

 وذكره ابن ، صدوق مشهور ضعفه ابن حزم:)4( وفي رواية،)3( والذهبي،)2(وثقه يحيى بن معين
  . واإلتقانمن أهل الصدق : )6( وزاد، في الثقات)5(حبان

  .كان قليل الحديث: )8( وقال ابن سعد،صالح: )7(النسائيقال و
  . العوفي من عطيةإلي أحباك دّأبو الو: قال يحيى القطان )9(وقال البخاري في تاريخه

  .صدوق يهم: )10(وقال ابن حجر
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  ).4(ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم :  عبد اهللا بن وهب-
  ).80(رقم  سبقت ترجمته في حديثضعيف  : مجالد بن سعيد-

 كان من : صالح جزرة عنهقال ،زكريا بن يحيى الوقارغير .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
ضعفه ابن  و،كمترو: )13( وقال الدارقطني،يضع الحديث: )12(قال ابن عدي و،)11(الكذابين الكبار

 ، عن مجالد:قال أخطأ في حديث موسى حيث ، ويخالفيخطئ: )15(وقال ابن حبان ،)14(يونس
 :النبي صلى اهللا عليه و سلم قال  إنما هو الثوري أن، عن عمر، عن أبى سعيد،عن أبى الوداك

  . في السفينة فذكره بطولهأريتني الذي كنت أرنييا رب : موسى أخيقال 

                                                
 وهو بطن بكسر الباء المنقوطة بواحدة والكاف المخففة وفي آخرها الالم، هذه النسبة إلى بني بكال: كالي البِ)1(

 .1/382األنساب للسمعاني  .ي، وقد قيل أبو الوداك البكيلرمن حمي
 .88 ص– رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )2(
 .1/289 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .2/814المغني في الضعفاء للذهبي  )4(
 .4/117الثقات البن حبان  )5(
 .150 ص  البن حبانمصارمشاهير علماء األ )6(
 .4/496  للمزيتهذيب الكمال )7(
 .6/299الطبقات الكبير البن سعد  )8(
 .2/243 التاريخ الكبير للبخاري )9(
 .194تقريب التهذيب البن حجر ص  )10(
 .3/215الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )11(
 .3/215الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(
 .1/296لمتروكين البن الجوزي  الضعفاء وا)13(
 .3/113 للذهبي  ميزان االعتدال)14(
 .8/253الثقات البن حبان  )15(
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كان :  قال ابن عدي،رواه الطبراني في األوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقار: )1(قال الهيثمي
  .ديثيضع الح

  :الحكم على الحديث
  :  والعلة فيه،موضوعإسناده 

، وال يعرف الراوي عنه َأسمع قبل االختالط يد ومدار الحديث عليه، وهو مختلطمجاِلد بن سع -
  .أم بعده، ومن كانت هذه حاله فإنه يرد حديثه

  .كذاب: زكريا بن يحيى الوقار -
***** *****  

  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  لجد"

يقال أدلَج بالتَّخفيف إذا سار من أول اللَّيل، وادلَج .  هو سير الليل،"عليكم بالدلْجة ":فيه) ـس ه(
 إذا سار من آخره، واالسم منْهما الدلْجة والدلْجة، بالضم والفتح، وقد تكرر ذكْرهما - بالتشديد -

ِللَّيل كُلِّه، وكأنّه المراد في هذا الحديث، ألنه عقَّبه بقوله ومنهم من يجعل اإلدالَج . في الحديث
  :-رضي اللّه عنه-وأنشدوا ِلعليٍّ . ولم يفَرق بين أوِله وآخره" . فإن األرض تُطْوى باللَّيل"

   اصبر على السيرِ واإلدالَج في السحرِ
  ى الحاجات والبكَرِ وفي الرواح عل                                  

  . )2("فجعل اإلدالَج في السحر
  )172(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(أبو داودقال اإلمام 
ىلع نو برمثَنَا عدح،زِيدي نب ثَنَا خَاِلددازِ، حفَرٍ الرعو جثَنَا َأبدح نِ َأنَسٍ،يبِيعِ بنِ الرع، نع 

 فَِإن اَألرض تُطْوى علَيكُم بِالدلْجة: "-صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل رسوُل اللَّه :َل قَا،َأنَسٍ
  ".)4(بِاللَّيِل
  الحديث تخريج

  ،نصر بن علي عن )1(أخرجه البزار

                                                
 .1/342 للهيثمي مجمع الزوائد )1(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .2571 في الدلجة رقم 64سنن أبي داود ك الجهاد باب  )3(
ع مسافتُها َألن اِإلنسان فيه َأنشَطُ منه في النهارِ وَأقدر على المشْي والسيرِ لعدمِ الحر َأي تُقْطَ: تُطْوى بالليِل )4(

 .4/2729 لسان العرب البن منظور. وغيره
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نصر  ( كالهما، من طريق عبد الصمد بن الفضل،-)3(ومن طريقه البيهقي- ،)2(وأخرجه الحاكم
  .نحوه عن خالد بن يزيد به ب)لصمد بن الفضلوعبد ا، بن علي

 ،)9( وأبو نعيم،)8( والحاكم،)7( والطحاوي،)6( وابن خزيمة،)5( والبزار،)4(وأخرجه أبو يعلى
 من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن )11( والضياء المقدسي،)10(والخطيب البغدادي

  .مطوالًبن مالك به اأنس 
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . البصري صاحب اللؤلؤ من الثامنة)12(كيتَالعبن يزيد األزدي خالد  -

  . في الثقات)13(ذكره ابن حبان
  .ال بأس به: )14( أبو زرعةوقال

  .صدوق يهم: )15(وقال ابن حجر
  .ال يتابع على كثير من حديثه: )16(وقال العقيلي
  .هو كما قال ابن حجر صدوق يهم: قالت الباحثة

                                                                                                                                          
 .6521 رقم 2/292مسند البزار  )1(
 .2489رقم 2/114للحاكم  المستدرك على الصحيحين )2(
 .10641 رقم 5/256السنن الكبرى للبيهقي  )3(
 .3618  رقم6/301مسند أبي يعلى  )4(
 .6315 رقم 2/278مسند البزار  )5(
 .2555  رقم4/147صحيح ابن خزيمة  )6(
 .1/106شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )7(
 .1582 رقم 1/445للحاكم  المستدرك على الصحيحين )8(
 .9/250األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )9(
 .8/429ادي تاريخ بغداد للخطيب البغد )10(
 .2629 رقم 3/136األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )11(
 هذه النسبة إلى العتيك وهو بطن من األزد - بفتح العين والتاء المثناة من فوقها وفي آخرها كاف :العتكي )12(

 .2/322 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب. وهو عتيك بن النضر بن األزد
 .8/223ن الثقات البن حبا )13(
 .2/435 للذهبي ميزان االعتدال و،8/212  للمزيتهذيب الكمال )14(
 .293تقريب التهذيب البن حجر ص )15(
 .2/364  للعقيليالضعفاء الكبير )16(
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موالهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد اهللا بن أبو جعفر الرازي التميمي  -
  .ماهان وأصله من مرو من كبار السابعة مات في حدود الستين

 : وأخرى، ثقة وهو يغلط:)3(مرة أخرىقال  و،)2(يحيى بن معين و،)1( محمد بن سعدوثقه
ن عمار ومحمد بن عبد اهللا ب ، يكتب حديثه ولكنه يخطئ:)5( وفي موضع آخر،)4(صالح

  .)9( والخطيب البغدادي،)8(الحاكم و، صدوق صالح الحديث: وزاد)7( حاتم وأبو،)6(الموصلي
 وفي  ، ليس بقوي في الحديث:)11( وفي موضع آخر،صالح الحديث: )10(حمد بن حنبلأقال و

  .يكتب حديثه، إال أنه يخطئ: )13(وقال مرة ،مضطرب الحديث: )12(موضع آخر
  .صدوق: )15( وفي موضع آخر،ديثالح صالح :)14(وقال الذهبي

  ،صدوق سيء الحفظ: )17( وابن حجر،)16(عبد الرحمن بن يوسف بن خراشوقال 
  .صدوق ليس بمتقن :)18(زكريا بن يحيى الساجيوقال 

  
  

                                                
 .7/380الطبقات الكبير البن سعد  )1(
 .1/99 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )2(
 .358 / 4 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )3(
 .6/281 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )4(
 .2/240 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )5(
 .33/195  للمزيتهذيب الكمال )6(
 .6/281  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .12/50 تهذيب التهذيب البن حجر )8(
 .11/144تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )9(
 .2/500المغني في الضعفاء للذهبي  و،2/240 الجوزي  الضعفاء والمتروكين البن)10(
 .6/281 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )11(
 .2/120 المجروحين البن حبان )12(
 .2/500  لهالمغني في الضعفاء و،7/347سير أعالم النبالء للذهبي  )13(
 .5/385 للذهبي  ميزان االعتدال)14(
 .2/500المغني في الضعفاء للذهبي  )15(
 .33/195  للمزيتهذيب الكمال و،11/146تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )16(
 .1126تقريب التهذيب البن حجر ص  )17(
 وسير أعالم النبالء للذهبي ،33/195  للمزيتهذيب الكمال و،11/146تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )18(

7/347. 
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 وأحاديثه عامتها مستقيمة له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس: )1(حمد بن عديأوقال أبو 
  .نه ال بأس بهأوأرجو 

شيخ : )3( وقال أبو زرعة، الحفظسيئفيه ضعف وهو من أهل الصدق : )2(ن عليوقال عمرو ب
  .يهم كثيراً

  .ليس بالقوي: )5(النسائي و،)4(وقال العجلي
 االحتجاج بخبره إال فيما يعجبنيكان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ال  :)6(وقال ابن حبان

  .األثباتا لم يخالف وافق الثقات، وال يجوز االعتبار بروايته إال فيم
  . الحفظئهو كما قال ابن حجر صدوق سي: قالت الباحثة

البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان من الخامسة مات سنة أربعين أو  الربيع بن أنس -
  .قبلها

في الثقات وقال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية : )8(وذكره ابن حبان ،)7(عجليوثقه ال
  . كثيراًن في أحاديثه عنه اضطراباًأبي جعفر عنه أل

  .ليس به بأس: )9(وقال النسائي
  .صدوق له أوهام ورمي بالتشيع: )11(ابن حجرقال  و،صدوق: )10(أبو حاتموقال 

  . يهمصدوقهو كما قال ابن حجر : قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

                                                
 .5/254الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 تهذيب الكمال و،2/240الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  و،11/146داد للخطيب البغدادي تاريخ بغ )2(

 .2/500 لهالمغني في الضعفاء  و،7/347 وسير أعالم النبالء للذهبي ،33/195 للمزي
 تهذيب الكمال و،2/240الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  و،11/146تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )3(

 .2/500  لهالمغني في الضعفاء و،7/347 وسير أعالم النبالء للذهبي ،33/195 للمزي
 .12/50 تهذيب التهذيب البن حجر )4(
 وسير أعالم النبالء للذهبي ،33/195  للمزيتهذيب الكمال و،5/254الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )5(

7/347. 
 .2/120 المجروحين البن حبان )6(
 .448 رقم 1/350 عجليلل معرفة الثقات )7(
 .4/228الثقات البن حبان  )8(
 .9/61  للمزيتهذيب الكمال )9(
 .3/454 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )10(
 .318تقريب التهذيب البن حجر ص  )11(



369 
 

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف
  .ا ولم يتابع،صدوق يهمكل منهما : الربيع بن أنس و، خالد بن يزيد

  . ولم يتابع، الحفظئصدوق سي: أبو جعفر الرازي
 عن ،عن عقيل ، الليث بن سعدا، يرويه سبق تخريجهالكن الحديث له طريق أخرى يتقوى بها

ينِ، ولَم هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط الشَّيخَ: )1( وقال الحاكم، عن أنس بن مالك،ابن شهاب
 اهجخَري".  

 : قال، عن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن سهيٍل،ماِلك من طريق )2(وله شاهد حسن رواه الطحاوي
إذَا سافَرتُم في الْخصبِ فََأعطُوا اِإلبَِل حقَّها وعلَيكُم بِالدلْجة فإن " :قال رسول اِهللا عليه السالم

 . وسهيل بن أبي صالح صدوقان، وفيه خالد بن مخلد،" بِاللَّيِلاَألرض تُطْوى

  . لغيرهيرتقي للحسنوبمجموع الطرق 
رواه أبو يعلى وفيه حميد بن الربيع وثقه أحمد :  فقال)3(الهيثمي: وصحح إسناده من العلماء

والدارقطني وضعفه جماعة ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح خال روثقةم المعولي وهوي .  
  .رواه البزار ورجاله ثقات: )4(وفي رواية

  .هصحيح لغير:  فقال)5(األلباني: ومن المعاصرين
***** *****  

  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلدل"

 ،"يا أهل الخيام هذا الدلْدُل الذي يحمل أسراركم: فقالت عنَاقُ البغي ": مرثَدأبيفي حديث ) س(
وقيل ذَكَر القنَافذ، يحتمل أنَّها شَبهتْه بالقُنْفُذ ألنه أكثَر ما يظْهر في اللَّيل، وألنه .  القُنْفُذ:الدلْدل

ومر يدلْدل ويتَدلْدل في مشْيه إذا . ذهب: ودلْدل في األرض. يخْفي رأسه في جسده ما استَطاع
  .)6("اضطَرب

                                                
 .1582 رقم 1/445للحاكم  المستدرك على الصحيحين )1(
 .1/107شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )2(
 .3/486 هيثميللمجمع الزوائد  )3(
 .5/468 للهيثمي مجمع الزوائد )4(
 .3122  رقم3/208لاللبانيصحيح الترغيب والترهيب  )5(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )6(
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  )173(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(سائيالنقال اإلمام 

مالتَّي دمحم نب يماهرنَا ِإبرَأخْبقَاَل،ي :يدعس ناب وى هيحثَنَا يدنِ الَْأخْنَسِ ،)2( حب اللَّه ديبع نع، 
 ، وكَان رجلًا شَديدا)4(لْغَنَوِي ا)3(َأن مرثَد بن َأبِي مرثَد ، عن جده، عن َأبِيه،عن عمرِو بنِ شُعيبٍ

ينَةدكَّةَ ِإلَى الْمم نى مارُل الُْأسمحي كَانقَاَل،و :لَهملًا ِلَأحجتُ روعفَد ،يغكَّةَ ببِم كَانقَاُل  )5( وي
 مرحبا ؟ من هذَا مرثَد: فَقَالَتْ،لْحاِئط وكَانَتْ صديقَتَه خَرجتْ فَرَأتْ سوادي في ظلِّ ا، عنَاقُ:لَها

ثَدرا ملًا يَأهِل،وحي الرنَا فنْدلَةَ فَبِتْ عقْ اللَّيقُلْتُ، انْطَل : هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر نَاقُ ِإنا عي 
 ، من مكَّةَ ِإلَى الْمدينَةهذَا الدلْدُل هذَا الَّذي يحمُل ُأسراءكُم يا َأهَل الْخيامِ :قَالَتْ ،وسلَّم حرم الزنَا
 ، فَبالُوا فَطَار بولُهم علَي، فَطَلَبني ثَمانيةٌ فَجاءوا حتَّى قَاموا علَى رْأسي)6(فَسلَكْتُ الْخَنْدمةَ

 ،)7( فَكَكْتُ عنْه كَبلَه، فَحملْتُه فَلَما انْتَهيتُ بِه ِإلَى الَْأراك،ِإلَى صاحبِيوَأعماهم اللَّه عنِّي فَجِْئتُ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسنَاقَ: فَقُلْتُ،فَجِْئتُ ِإلَى رع حَأنْك وَل اللَّهسا رنِّي، يكَتَ عفَس ، 

  ."لَا تَنْكحها" :فَدعاني فَقَرَأها علَي وقَاَل ،)8(}ةُ لَا ينْكحها ِإلَّا زانٍ َأو مشْرِك الزاني {:فَنَزلَتْ
  

  الحديث تخريج
  ،)10( ومن طريقه ابن الجوزي،)9(أخرجه أبو داود

  ،من طريق إبراهيم بن محمد )11(أبو نعيمأخرجه و
  .حيى به مختصراً كلهم عن ي،ددس من طريق م)12(وأخرجه الحاكم

                                                
 .5/158 لهالسنن الكبرى  و،3228 تزويج الزانية رقم 12سنن النسائي ك النكاح باب  )1(
 .31/334للمزي يب الكمال  تهذ.يحيى بن سعيد القطان )2(
مرثَد بن َأبِي مرثَد الْغَنَوِي بفتح المعجمة والنون صحابي بدري استشهد في عهد النبي صلى اهللا عليه و سلم  )3(

 .6/70اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . سنة أربع
سبة إلى غني بن أعصر وقيل يعصر واسمه  هذه النمعجمة وفتح النون وفي آخرها واو بفتح الغين ال:وينَالغَ )4(

 .2/392  البن األثيراللباب في تهذيب األنساب. منبه بن سعد بن قيس عيالن
 .85النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص. أي فاجرة وجمعها بغايا: بغي )5(
 .287 األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن.  جبل معروف عند مكة:الْخَنْدمةَ )6(
 .6/67شرح السيوطي لسنن النسائي .  بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم:هلَبكَ )7(
 .3سورة النور آية  )8(
 .2501رقم " الزاني ال ينكح إال زانية: " في قوله تعالي5سنن أبي داود ك النكاح باب  )9(
 .1745 رقم 2/274البن الجوزي  التحقيق في أحاديث الخالف )10(
 .6185 رقم 5/2562معرفة الصحابة ألبي نعيم  )11(
 .2650 رقم 2/166للحاكم المستدرك على الصحيحين   )12(
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  . من طريق عبيد اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب به بنحوه)2( والبيهقي،)1(وأخرجه الترمذي
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).52 (سبقت ترجمته في حديث رقمصدوق   :بن محمد شعيب -
  ).52 (سبقت ترجمته في حديث رقمصدوق  :بن شعيب عمرو -
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده حسن

هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نَعرِفُه :  فقال)4( وحسنه الترمذي،)3("الحاكم: وصحح إسناده من العلماء
هجذَا الْوه نِإلَّا م.  
 .)5(األلباني: ومن المعاصرين

***** *****  
  

  :قال ابن االثير رحمه اهللا

   .)6(" دلْدالً-عليه السالم-ه كان اسم بغْلَت ":ومنه الحديث"
  )174(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )7(الطبرانيقال اإلمام 
حثَدا َأ نَ:اَل قَ،لي بن سعيد الرازينا عححمد بن القَمد بن منَ:اَل قَ،بي بزةم بن َأاس َؤا مّل بن م
ين نَ حموون يملس الممزها انْم لَ:اَل قَ،سنْن َأع ،)8(تابِ ثَن ع،اناذَة بن زمارا ع نَ:اَل قَ،اعيلمسِإ
ورسلَول اهللا صلَى اهللا عيه ولم سلَعلَغْى به الشَّتهبكَاء واناس مهلْا دلَاَل قَ،لد ها رول اهللا س

لَصلَى اهللا عيه ولمس: "لْدْلداسن فَ،"يد قَالزنَطْت باَألى لَا ِإهضِر،ذَخََأ ىتّ حر وُلسلى اهللا  اهللا ص

                                                
 .3177 ومن سورة النور رقم 25سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  )1(
 .14234 رقم 7/153السنن الكبرى للبيهقي  )2(
 .2650رقم 2/166للحاكم  المستدرك على الصحيحين )3(
 .3177 ومن سورة النور رقم 25نن الترمذي ك تفسير القرآن باب س )4(
 .145/لهغاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام  و،6/296أللباني ل إرواء الغليل )5(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )6(
 .3978 رقم 4/202 للطبراني المعجم األوسط )7(
 .4/343للمزي تهذيب الكمال .ياننَالبثابت بن أسلم  )8(
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لَعيه ونَلم حفْسة متُن فَ،ابٍر رى بِمها فيو جومهِه،اَلقَ و: "م لَحنْا يانْ فَ"رونصهزالقَم ومو ا م
رمنَيم بِاهسمٍه،ا طَلَ وا بِنَّعرحٍملَ وا ضرا بِنَبسيف.  
  

  الحديث تخريج
  .  من طريق الطبراني به بمثله)1(أخرجه أبو نعيم

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  .الصيدالني أبو سلمة البصري من السابعة عمارة بن زاذان -
 عن ييرو: )4( وفي موضع آخر،شيخ ثقة ما به بأس:  وزاد)3(حمد وأ،)2(وثقه يحيى بن معين

  . قات في الث)7( وذكره ابن حبان،)6( والفسوي،)5( والعجلي، مناكيرأحاديثنس أ
  .وهو عندي ال بأس به ممن يكتب حديثه: )9( وقال ابن عدي،ال بأس به: )8( أبو زرعةقالو

  .صدوق كثير الخطأ: )10(وقال ابن حجر
  . ليس بالمتينهوال يحتج ب يكتب حديثه: )11(وقال أبو حاتم
  .ضعيف ال يعتبر به: )13( وقال الدارقطني،ليس بذاك: )12(وقال أبو داود
 وال يقوي بشيءفيه ضعف ليس  )15(وقال الساجي ،ربما يضطرب في حديثه :)14(قال البخاري
  .في الحديث

                                                
 .228ص دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني  )1(
 .146 ص- رواية الدارمي – تاريخ ابن معين  و،4/122 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )2(
 .2/24 و،1/302العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )3(
 .6/366 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )4(
 .1326 رقم 2/162 عجليلل معرفة الثقات )5(
 .2/119المعرفة والتاريخ للفسوي  )6(
 .7/263الثقات البن حبان  )7(
 .6/366  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )8(
 .5/80الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )9(
 .712تقريب التهذيب البن حجر ص  )10(
 .6/366  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )11(
 .671 رقم 1/362سؤاالت اآلجري أبا داود  )12(
 .375 رقم 53سؤاالت البرقاني للدارقطني ص  )13(
 .6/505 التاريخ الكبير للبخاري )14(
 .7/365 تهذيب التهذيب البن حجر )15(
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  .هو صدوق يخطئ: قالت الباحثة
مؤمل بوزن محمد بهمزة بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن نزيل مكة من صغار التاسعة  -

   .مات سنة ست ومائتين
 )4(الدارقطني و،)3( بن راهويهإسحاق و،)2( ويحيى بن معين،كثير الغلط:  وزاد)1(وثقه ابن سعد

  .ربما أخطأ في الثقات وزاد )5( وذكره ابن حبان، كثير الخطأ:وزاد
 في :)7(وقال أبو زرعة ،يكتب حديثه صدوق، شديد في السنة كثير الخطأ: )6(وقال أبو حاتم

  .حديثه خطأ كثير
  .الح يخطئ ص:)9(وقال ابن قانع ، صدوق كثير الخطأ وله أوهام:)8(وقال الساجي
  .)11(صدوق سيء الحفظ :قال ابن حجر، وقوث صدوق مشهور: )10(وقال الذهبي

   .الشيءنه يهم في أ إال سألت أبا داود عنه فعظمه ورفع من شأنه )12(وقال اآلجري
روزِوقال محمد بن نصر المألنه يتوقف ويثبت فيه أن المؤمل إذا انفرد بحديث وجب :)13(ي 

  .ط الحفظ كثير الغلئسيكان 
   . منكر الحديث:)14(وقال البخاري
  .هو كما قال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ: قالت الباحثة

  .)106 (سبقت ترجمته في حديث رقمضعيف : علي بن سعيد الرازي -

                                                
 .5/501الطبقات الكبير البن سعد  )1(
 .3/60 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )2(
 .10/340 رتهذيب التهذيب البن حج )3(
 .10/340 تهذيب التهذيب البن حجر )4(
 .9/187الثقات البن حبان  )5(
 .8/374  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .2/689المغني في الضعفاء للذهبي  )7(
 .10/340 تهذيب التهذيب البن حجر )8(
 .10/340 تهذيب التهذيب البن حجر )9(
 .347 رقم 183  ص له ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق و،2/689المغني في الضعفاء للذهبي  )10(
 .987تقريب التهذيب البن حجر  ص  )11(
 .1446 رقم 2/156سؤاالت اآلجري أبا داود  )12(
 .10/340 تهذيب التهذيب البن حجر )13(
 من ىعل البخاري يطلقه اللفظ وهذا ،2/689المغني في الضعفاء للذهبي  و،29/178  للمزيتهذيب الكمال )14(
 ترجمة في 2/202و جبلة، بن أبان ترجمة في 1/6" الميزان "في عنه المؤلف نقله كما عنه الرواية تحل ال

 .162 ص " المغيث فتح " في والسخاوي ،235 ص " الراوي تدريب " في والسيوطي اليمامي، داود بن سليمان
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: )1(قال أبو حاتم، ضعيف الحديث أحمد بن محمد بن القاسم عدا ، وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  .األحاديثيوصل ومنكر الحديث، : )2(العقيليوقال  ،ضعيف الحديث، ال أحدث عنه

  سناداإل على الحكم
  :  وفيه،إسناده ضعيف جداً

  . ضعيفعلي بن سعيد الرازي
  . ضعيف ومنكر الحديثأحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة

  . صدوق يخطئ ولم يتابععمارة بن زاذان
 وقال ،ذان تفرد به مؤمل عمارة بن زاإاللم يرو هذا الحديث عن ثابت  :)3(قال الطبراني

  .وفيه أحمد بن محمد بن القاسم وهو ضعيف: )4(الهيثمي
***** *****  

  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلع"

 أي يخْرِجه حتى تُرى حمرته فيهشُّ إليه، يقال دلَع ؛"أنه كان يدلَع لسانه للحسن ": فيه)هـ(
  .)5("وأدلَع

  )175(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )6(انيابن ح قال اإلمام

 ،ماصي عبِا ابن َأنَثَدح و،)7(الدا خَنَثَد ح،ةيقب بن بها و نَ:االَ قَ،ماصي عبِابن َأى ولَعو يبا َأنَربخَْأ
ي بِ َأن ع،)8(ةملَ سيِ أبن ع،رومحمد بن عا منَثَد ح، بشرمد بنحا م نَ،ةبيي شَبِ َأر بنكْو ببا َأنَ
هريكَ:اَل قَ،ةر انر وُلسلّ اهللا صلَى اهللا عيه ولَم لّسيع ِللَدلْه ِلانَسحسفَلين بن ع يري بِى الص
حمِلةَر سه فَانلَ ِإشّهِيهي.  
  

                                                
 .2/71  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )1(
 .1/144يلي للعقالضعفاء الكبير )2(
 .3978 رقم 4/202 للطبراني المعجم األوسط )3(
 .6/270 للهيثمي مجمع الزوائد )4(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(
 .184 رقم 1/491أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم وآدابه ألبي الشيخ  )6(
 .11/462 للذهبي سير أعالم النبالء. د اهللا الطَّحانبخالد بنِ ع )7(
 .33/371للمزي تهذيب الكمال  .عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف )8(
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  الحديث تخريج
  . من طريق المصنف به بمثله)1(أخرجه البغوي

  .به بنحوه بد اهللا عن محمد بن عمرو من طريق خالد بن ع)2(ابن حبانأخرجه 
 عن النبي  سلمة أبيمحمد بن عمرو عنعن  يزيد بن هارون  من طريق)3(وأخرجه العسكري

  . صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
 أبو الحسن المدني، : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي، أبو عبد اهللا وقيل-
  .هـ145ت

، وذكره ابن حبان في ليس به بأس :)7( وقال مرة)6(، والنسائي)5(ابن معينو ،)4(مديني ابن الوثقه
  .كان يخطئ : وزاد)8(الثقات

  .لم يكن به بأس: قال ابن المبارك : )9(و قال الحاكم
  .كان كثير الحديث ، يستضعف : )10(وقال ابن سعد
  .صالح الحديث، يكتب حديثه، وهو شيخ: )11(وقال أبو حاتم

  .وإلى الضعف ما ههو وسط ، و: )12( يعقوب بن شيبةو قال
  .صدوق له أوهام: )14(صدوق، وقال ابن حجر: )13(وقال الذهبي

                                                
 .13/180 ويشرح السنة للبغ )1(
 .6975 رقم 15/431 صحيح ابن حبان )2(
 .1/383 للعسكري تصحيفات المحدثين )3(
 .94  رقم94 أبي شيبة البن المديني ص سؤاالت ابن )4(
 .9/376تهذيب التهذيب  )5(
 .26/217تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .26/217تهذيب الكمال للمزي  )7(
 .7/377الثقات البن حبان  )8(
 .9/376تهذيب التهذيب  )9(
 .283 رقم 363الطبقات الكبير البن سعد  )10(
 .8/30الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )11(
 .9/376تهذيب التهذيب البن حجر  )12(
 .165ق للذهبي ص ذكْر من تُكلّم فيه وهو موث )13(
 .455تقريب التهذيب البن حجر ص  )14(
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محمد بن عمرو كيف هو؟ : - يعني ابن سعيد القطان– ليحيى قلت: )1(ي بن المدينيقال علو
 حدثنا :قولليس هو ممن تريد، و كان ي: ال بل أشدد، قال: تريد العفو أو تشدد ؟ قلت: قال

ا عن محمد بن و سألت مالكً: يحيى قال، عبد الرحمن بن حاطب يحيى بنأشياخنا أبو سلمة، و
  .ا مما قلت لكفيه نحو: عمرو فقال

 يضعفه بعض - أي القطان-وكان يحيى بن سعيد: )2(وقال ابن المديني في موضعٍ آخر
  .الضعف

ما زال الناس  :د بن عمرو، فقالسئل يحيى بن معين عن محم: )3( خيثمةيال أبو بكر بن أبقو
 ثم ،ء من رأيهي سلمة بالشيكان يحدث مرة عن أب: ة ذلك؟ قالما علّو:  له قيل،يتقون حديثه

  .عن أبى هريرة سلمة ييحدث به مرة أخرى عن أب
له حديث صالح ، وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه : )4(يبن عد اوقال

، وأرجو أنه ال الموطأ في عنه مالك غير حديث يهم على بعض، ويروبنسخة، ويغرب بعض
  .بأس به

،  تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه :)5(هو صدوق ربما وهم ، وكما قال ابن حجر: ة الباحثتقال
ومحمد صدوق في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن، وإذا توبع  :)6(وقال في موضعٍ آخر
قف في االحتجاج به إذا انفرد بما لم يتابع عليه ويخالف فيه فيكون حديثه بمعتبرٍ قُبِل، وقد يتو

  . ينحطّ إلى الضعف فضالً عن الوضعشاذا، لكن ال
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  . ألجل محمد بن عمرو،إسناده حسن

  .)7(شعيب األرناؤووط: وحسنه من المعاصرين
  

***** *****  

                                                
 .26/215، وتهذيب الكمال للمزي 8/30الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )1(
 .94 رقم 94سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص  )2(
 .8/30الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )3(
 .6/225الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )4(
 .1/441 الباري البن حجر  فتح)5(
 .1/544نقله عنه المالّ على القاري في مرقاة المفاتيح  )6(
 .6975 رقم 15/431 صحيح ابن حبانفي تعليقه على  )7(
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  : االثير رحمه اهللاقال ابن
  

   .)1("أن امرأة رأتْ كَلْبا في يوم حارٍّ أدلَع ِلسانه من العطش ":ومنه الحديث) هـ("

  )176(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(مسلمقال اإلمام 

 عن َأبِى ،)5( عن محمد،)4(عن هشَامٍ ، حدثَنَا َأبو خَاِلد اَألحمر،)3(حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ
 يومٍ حار يطيفُ بِبِْئرٍ قَد فيكَلْبا َأن امرَأةً بغيا رَأتْ  «:-صلى اهللا عليه وسلم- بي عنِ النَّ،هريرةَ

  .» فَغُفر لَها)6( فَنَزعتْ لَه بِموقهاَأدلَع ِلسانَه من الْعطَشِ
  الحديث تخريج

  ، السختياني من طريق أيوب،)8( ومسلم،)7(رجه البخاريأخ
  . كالهما عن محمد بن سيرين به بنحوه، بن أبي جميلة من طريق عوف)9(وأخرجه البخاري
  . من طريق الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة به بنحوه)10(وأخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
ألزدي الكوفي من الثامنة مات سنة تسعين أو قبلها سليمان بن حيان اوهو : أبو خالد األحمر -

  .وله بضع وسبعون
  .)15( والذهبي،)14(العجلي و،)13(ابن المديني و،)12( وابن معين،)11( ابن سعدوثقه

                                                
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .2245 فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 41صحيح مسلم ك السالم باب  )2(
 .16/35للمزي  تهذيب الكمال .عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة )3(
 .30/182للمزي تهذيب الكمال  .هشام بن حسان )4(
 .25/346للمزي تهذيب الكمال  .محمد بن سيرين )5(
 .887ص النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير . لموق الخف فارسي معربا )6(
 .3467 رقم 54بياء باب صحيح البخاري ك أحاديث األن )7(
 .2245 فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 41صحيح مسلم ك السالم باب  )8(
 .3321 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه رقم 17صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  )9(
 .3321 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه رقم 17صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  )10(
 .8/513الطبقات الكبير البن سعد  )11(
 .1/96 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين   و،129 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )12(
 .4/107  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )13(
 .663 رقم 1/427 عجليلل معرفة الثقات )14(
 .143 رقم 92  صلهتُكلم فيه وهو موثق  ذكر أسماء من  و،1/278المغني في الضعفاء للذهبي  )15(
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  .)1(وذكره ابن حبان في الثقات
  .)2(األمين الثقة األحمر ثنا أبو خالد : الرفاعي)محمد بن يزيد( وقال أبو هشام
  .صدوق: )6( وابن حجر،)5( والذهبي،)4(وابن خراش ،)3(وقال أبو حاتم
صدوق وليس : )9( وفي موضع آخر عن ابن معين،ليس به بأس: )8(النسائي و،)7(وقال ابن معين

   .بحجة
اهللا بن حسن وأما أمر   بن عبدإبراهيموقال الخطيب كان سفيان يعيب أبا خالد لخروجه مع 

  .)10(الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه
  .)11(؟ وأبو خالد ممن يسأل عنه: فقال، عن أبي خالد سألت وكيعاً:بن راهويهسحاق قال إو

 كما األصل من سوء حفظه فيغلط ويخطئ وهو في أتي له أحاديث صالحة وإنما :وقال ابن عدي
  .)12(قال ابن معين صدوق وليس بحجة

 .صدوق: قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

***** *****  
  :االثير رحمه اهللاقال ابن 

  .)13("يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعاً لسانَه في النَّار ":ومنه الحديث"
  

                                                
 .6/395الثقات البن حبان  )1(
 .4/107 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )2(
 .4/107 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )3(
 .9/22تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )4(
 .1/458 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )5(
 .406هذيب البن حجر ص تقريب الت )6(
 .1/96 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )7(
 .11/397  للمزيتهذيب الكمال )8(
 .3/282الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )9(
 .9/22تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )10(
 .9/22تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )11(
 .3/282الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(
 .310النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )13(
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  )177(الحديث رقم 
 .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلف"

 قَرب منه وأقْبَل : أي،"سر ِلثَامهدلَف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وح ":في حديث الجارود
  .)1("عليه، من الدليف وهو المشْي الرويد

  
  ) * (الحديث رقم 

 . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  .)3("ولْيدِلفْ إليه من كل بطْن رجل ":ومنه حديث رقَيقَة) هـ("

  ) * (الحديث رقم 
 . )4( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

 دلق 
خُروج الشَّيء من مكانه، يرِيد خُروج :  االنْدالق،"يلْقَى في النار فتَنْدِلقُ أقْتَاب بطْنه ":فيه) هـ("

  .)5("أمعائه من جوفه

                                                
 .311النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )1(

  .8تحت حديث رقم  (2)
 .311ر البن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألث )3(

  .149تحت حديث رقم  (4)
 .311ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )5(
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  )178(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(مسلمقال اإلمام 

   نـ وِإسحاقُ ب،د اللَّه بنِ نُميرٍـ ومحمد بن عب،ةَـ وَأبو بكْرِ بن َأبِى شَيب،دثَنَا يحيى بن يحيىـَح
يماهربٍ،ِإبيو كُرَأببٍ - )2( وياللَّفْظُ َألبِى كُراقُ،- وحِإسى ويحنَا: قَاَل يرَأخْب ،ونقَاَل اآلخَرو : 

 قيَل لَه َأالَ تَدخُُل : قَاَل، عن ُأسامةَ بنِ زيد،)5( عن شَقيق،)4( حدثَنَا اَألعمشُ،)3(يةَحدثَنَا َأبو معاوِ
هفَتُكَلِّم انثْملَى عفَقَاَل،ع :كُمعمِإالَّ ُأس هَأنِّى الَ ُأكَلِّم نوَأتُر ،نيا بيمف تُهكَلَّم لَقَد اللَّهي وبا  وم نَهي

هفَتَح نَل مَأو َأكُون َأن با الَ ُأحرَأم حَأفْتَت َأن وند، رخَي ا ِإنَّهيرَأم لَىع كُوني دالَ َأقُوُل َألحو 
فَيلْقَى لْقيامة يْؤتَى بِالرجِل يوم ا«:  يقُوُل-صلى اهللا عليه وسلم-بعد ما سمعتُ رسوَل اللَّه . النَّاسِ
 فَيجتَمع ِإلَيه َأهُل النَّارِ )6(فَيدور بِها كَما يدور الْحمار بِالرحى النَّارِ فَتَنْدِلقُ َأقْتَاب بطْنه في

 فَيقُوُل بلَى قَد كُنْتُ آمر فَيقُولُون يا فُالَن ما لَك َألَم تَكُن تَْأمر بِالْمعروف وتَنْهى عنِ الْمنْكَرِ
يهآتنْكَرِ ونِ الْمى عَأنْهو يهالَ آتو وفرعبِالْم«.  

  
  الحديث تخريج

 من طريق جرير ثالثتهم عن )9( وأخرجه مسلم،)8( من طريق سفيان وشعبة)7(أخرجه البخاري
  .األعمش به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
 وسبقت ، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين،تدليسثقة متهم بال:  األعمش-

  .)5 (ترجمته في حديث رقم

                                                
 عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله رقم وينهى عن المنكر ويفعله 7صحيح مسلم ك الزهد والرقائق باب  )1(

 .2989رقم 
 .26/244 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن العالء )2(
 .25/124 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن خازم أبو معاوية )3(
 .12/80 للمزي تهذيب الكمال. سليمان بن مهران األسدي )4(
 .12/549للمزي تهذيب الكمال . شقيق بن سلمة )5(
 .353ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ. الرحا التي يطحن بها )6(
 .3267 صفة النار وأنها مخلوقة رقم 10صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  )7(
 الفتنة التي 17 وك الفتن باب ،3267 صفة النار وأنها مخلوقة رقم 10صحيح البخاري ك بدء الخلق باب  )8(

 .7098تموج كموج البحر رقم 
 عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله رقم وينهى عن المنكر ويفعله 7صحيح مسلم ك الزهد والرقائق باب  )9(

 .2989رقم 
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  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  . )1(" أخْرجني: أي،"جئت وقد أدلَقَني البرد ":ومنه الحديث"
  )179(الحديث رقم 
  . تخريج لهلم أعثر على: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن االثير رحمه اهللا

 أي متَكَسرةُ األسنان لكبرها، فإذا ،"ومعها شَارِفٌ دلْقَاء ":وفي حديث حليمة السعدية) هـ("
   .)2(" الدلُوق، والدلْقم، والميم زائدة-أيضاً-ويقال لها . شَرِبت الماء سقَط من فيها

  )180(الحديث رقم 
ر أنه وِمسفي حديث اِل:  معلقاً فقال)3( وقد رواه الخطابي،لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

 وخرجت ،)4( قد برت المال، وأنها خرجت في سنة حمراء،ذكر حليمة بنت عبد اهللا بن الحارث
 ،ء السمرا: وشارف دلقاء يقال لها، تدعى سدرة)5( ومعها أتان قمراء،اهللا ترضعه بابنها عبد

  . باألمس)6(لقوح قد مات سقبها
  .مة عن أبيهارخْر بن موِساهللا بن جعفر عن أم بكر بنت الم حدثني عبد )7(يرويه الواقدي

  
***** *****  

  

                                                
 .311النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .311 األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن )2(
 .2/507 غريب الحديث للخطابي )3(
 .2/507 غريب الحديث للخطابي . أي هزلت اإلبل وأخذت من لحمه:برت المال )4(
)5( اءرقَم َأتان:اءضي13/464 تاج العروس.  َأي ب. 
)6( قْبالس:الناقة 3/2035 لسان العرب البن منظور.  ولد. 
 .وع من  المغازي للواقديلم اعثر عليه في المطب )7(
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  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلك"

 في غير موضع من الحديث، ويراد به زوالها عن وسط السماء، ،"دلُوك الشمس ":فيه ذكر
  .)1("الميل: وأصل الدلوك.  أيضاوغُروبها

  )181(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(أبو يعلىقال اإلمام 

ححمد بن حاتما َأنَثَد،ح نَثَدا متَعاَلـ قَ،ليمانمر بن س :حدثني رـجال لَقَل يه بتُلْقُ: اَل قَ،)3(اني   
 دنْ عرهي الظّلّص يانكَ: اَل قَ،اةلَ الصيلم فسه ويلَى اهللا علّ اهللا صوِلس رتقْوثني بِدح: سنََأِل
لًدالشّ وكسِم،و يلّصي العصرب يناتَلَ صم اُألكُيلَوى والعصر،كَ واني صرِغْلي المبنْ عغُد وبِر 

ا  مّلر كُصفتتح الب يني حرِج الفَدنْ عةَادغَي اللّصي و،قفَ الشّوبِر غُدنْ عاءشَي العلّصي و،سِمالشّ
بيذَن لكقْ وَأ- ت اَل قَو :لَصاة.  
  

  الحديث تخريج
  . من طريق أبي يعلى الموصلي به بمثله)4(أخرجه الضياء المقدسي

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  إسناده صحيح

  .)6(حسين سليم أسد: من المعاصرين وصححه ،)5(الهيثمي: ماءوحسن إسناده من العل
***** *****  

  

                                                
 .311ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .4004  رقم7/76مسند أبي يعلى  )2(
 .4/303للمزي تهذيب الكمال . بجليال ىسمحاَأل بشر بن بيان )3(
 .1577 رقم 2/251 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )4(
 .2/41 للهيثميمجمع الزوائد  )5(
 .4004  رقم7/76مسند أبي يعلى في تعليقه على  )6(
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  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلل"

 بما : أي؛ هو جمع دِليل،"ويخْرجون من عنده أدلّة ":صف الصحابةوفي حديث علي في ) هـ(
  .)1("علهم أنْفُسهم أدلَّةًُ مبالغةً يخْرجون من عنده فُقَهاء، فج:قد علِّموه فيدلُّون عليه النَّاس، يعني

  ) * (الحديث رقم 
 . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دلم"

  .)3("األسود الطويُل:  اَألدلَم،"أميركم رجٌل طُواٌل أدلَم ":فيه

  )182(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

 
***** *****  

  :ل ابن االثير رحمه اهللاقا

 هو عمر : قيل ،" فاستأذن على النبي صلى اللّه عليه وسلم)4(فجاء رجٌل أدلَم ":ومنه الحديث"
  .)5("بن الخطاب

  )183(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )6(أحمدقال اإلمام 
فَّانثَنَا عدةَ،)7(حلَمس نب ادمثَنَا حدح ،ب يلنَا عرَأخْب ديز ةَ،نكْرنِ َأبِي بنِ بمحالر دبع ننِ ، عع 

 ِإنِّي قَد حمدتُ ، يا رسوَل اللَّه: فَقُلْتُ، َأتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل،الَْأسود بنِ سرِيعٍ
                                                

 .311ر البن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألث )1(
  .66تحت حديث رقم  (2)

 .311ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
)4(لَمالطويُل: اَألد 311ريب الحديث واألثر البن األثير ص غالنهاية في. األسود. 
 .311ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )5(
 .335 و،334  رقم1/260 لهفضائل الصحابة  و،15585  رقم24/351 مسند أحمد )6(
 .20/161 للمزي تهذيب الكمال. عفان بن مسلم )7(
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ِإيحٍ ودمو دامحالَى بِمتَعو كاري تَببرلَّ: " قَاَل،اكجو زع كبر تَ بِهدما حم اتلْتُ : قَاَل،"هعفَج 
هدُأنْش،تَْأذَنفَاس لَمٌل َأدجر اءقَاَل ، فَج:لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَّبِي : "نيب نيقَاَل،"ب : فَتَكَلَّم 

جخَر ةً ثُماعقَاَل،س :هدلْتُ ُأنْشعقَاَل، فَج :تَْأذَنفَاس اءج قَاَل، ثُم :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَّبِي : 
"نيب نيثَلَاثًا،"ب نِ َأوتَيرم َل ذَاكقُلْتُ: قَاَل، فَفَع :ي لَهتَّنتَنْصي اسذَا الَّذه نم وَل اللَّهسا رقَاَل؟ ي : 
  ". هذَا رجٌل لَا يحب الْباطَل،عمر بن الْخَطَّابِ"
  

  الحديث تخريج
  ، بن عبادة من طريق روح)1(أخرجه أحمد

  ، من طريق حسن بن موسى)3( المقدسي ومن طريقه عبد الغني،)2(وأخرجه أحمد
  .مة به بمثلهثالثتهم عن حماد بن سل ،حجاج بن منهال من طريق ال)4(وأخرجه أبو نعيم
  .بن زيد به بنحوه حماد بن زيد عن علي  من طريق)6( والطبراني،)5(وأخرجه البخاري
 بن سعد إبراهيم عنمعمر بن بكار  من طريق )9( وأبو نعيم،)8(الحاكمو ،)7(وأخرجه الطبراني

  . به بنحوهالرحمن بن أبي بكرة عن األسود التميمي عن الزهري عن عبد
حسن عن  من طريق مبارك بن فضالة عن ال)11( نعيم ومن طريقه أبو،)10(وأخرجه الطبراني

  .األسود بن سريع به بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
 وكان في أول كان شاعر و،األسود بن سريع بن حمير التميمي السعدي الشاعر المشهور -

 أيام فقدوقيل  ،توفي في عهد معاوية ،البصرةأول من قص في مسجد  وهو ،اإلسالم قاصاً

                                                
 .15590 رقم 24/357 مسند أحمد )1(
 .15591 رقم 24/358 مسند أحمد )2(
 .27 رقم 76 ص أحاديث الشعر جزء )3(
 .1/46األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )4(
 .342  رقم126 ص  للبخاري األدب المفرد)5(
 .843 رقم 1/287لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .844 رقم 1/287لمعجم الكبير للطبراني ا )7(
 .6653 رقم 3/615للحاكم  المستدرك على الصحيحين )8(
 .1/46صبهاني األ حلية األولياء ألبي نعيم )9(
 .820 رقم 1/282لمعجم الكبير للطبراني ا )10(
 .1/47األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )11(
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لما قتل عثمان ركب األسود سفينة وحمل معه أهله وعياله فانطلق فما رئي  و قيل ،الجمل
  .)1(بعد
  . غير علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  . إسناده ضعيف ، وذلك لضعف علي بن زيد

  .يرتقي الحديث للحسن لغيره، وبمتابعة الزهري لعلي بن زيد كما عند الطبراني
  .)3(طاألرناؤوشعيب  و،)2(الشيخ األلباني:  من المعاصرينوضعفه

***** *****  
  :قال ابن االثير رحمه اهللا

  دله"

  .)4("وقد دِله يدلَه.  حيره وأدهشَه: أي،"دلَّه عقْلي ":حديث رقَيقة في) س(

  )184(الحديث رقم 
  :حمه اهللار)5(قال اإلمام الطبراني

 ثنا عمحد ،ائين الطّيكَبن يحيى أبو الس  ثنا زكرياحد ،بن حماد البربري بن موسى  حدثنا محمد
أبيه زرح  بن حنٍص،عن جد ه حمدي نْبن مقال،به :حدثني ع رةو  بن مضّحدث : قال،سر 

خْمبن نوفل  مةر،عن أم قَه رِل  وكانت؛بن هاشم بنت أبي صيفي ةقَيالمطلب قالت  عبد )6(ةد: 
 إذا ؛مةوّه أو ممهلّ فبينا أنا راقدة ال، العظم)7(تقّدَأ و،عر الضلتحمون َأنُ سشٍير على قُتْعابتَتَ"

 وهذا ،تكم أيامه قد أظلّ،معشر قريش إن هذا النبي المبعوث: ل يقول ح يصرخ بصوت صهاتفٌ
  : وفيه،"بصوالخَ ايبالح هالً فحي،أبان نجومه

"فأصبتُحع لاهللا مذعورةًم ،واقشع ديلْ جِر،لِّ وده ونمت في شعاب ، واقتصصت رؤياي،يقلع 
جاالت  وتناهت إليه رِ،هذا شيبة الحمد:  إال قال فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي،مكة

                                                
 .1/74 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .342 رقم 48 ضعيف األدب المفرد )2(
 .15590 رقم 24/357و ،15585  رقم24/351مسند أحمد في تعليقه على  )3(
 .311ريب الحديث واألثر البن األثير ص غالنهاية في )4(
، وقد سبق الكالم عن غريب الحديث في 2088، والدعاء له رقم 661 رقم 24/259 المعجم الكبير للطبراني )5(

 .153حديث رقم 
 .7/125أسد الغابة البن األثير . أي على سنّه: ِلدة )6(
 .7/125الغابة البن األثير أسد . أرقت بالراء: أي جعلته ضعيفًا من الجهد، وروي )7(
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 ،سيبوا أبا قُ ثم ارتقَ،الركن واستلموا ،وا ومس،وافشنّ،  وهبط إليه من كل بطن رجٌل،قريش
   .الحديث.............واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهلة

  :تخريج الحديث
  . بمثله من طريق الطبراني به)2(، وابن األثير عن الطبراني)1(أخرجه أبو نعيم األصفهاني

بن يحيى  ، عن زكريا -)5( وابن الجوزي)4( ومن طريقه البيهقي– )3(وأخرجه ابن أبي الدنيا
  .الطائي به بمثله

  :اإلسناد رجال دراسة
- قَر149 (سبقت ترجمتها في حديث رقم: بن هاشم  بنت أبي صيفي ةقَي.(  
- خْم149 (سبقت ترجمته في حديث رقم ،صحابي: بن نوفل  مةر.(  
بمعجمة وآخره مهملة وتشديد الراء، هو ابن أوس بن حارثة بن الم بن :  عروة بن مضرس-

 طريف بن عمرو بن عامر الطائي، كان من بيت الرياسة في قومه، وجده كان سيدهم، عمرو بن
لم يرو  :الدارقطني في اإللزامات قال و،)6(وكذا أبوه، وهذا كان يباري عدي بن حاتم في الرياسة

  .)7(عنه غير الشعبي
  .)8(وسبقه إلى ذلك علي بن المديني ومسلم وغير واحد: قال ابن حجر
 :ال، ثم قس حميد بن منهب وعروة بن الزبيرعن عروة بن مضر وقد روى :نيوقال الدارقط

  . )9(في روايتهما نظر
  .هو صحابي: قالت الباحثة

-ح مينْد بن مب الطائيه :له صحبة، وإنما يروي عن عثمان وعلي :" قال ابن عبد البر ال تصح
، وذكر الحاكم إسنادا من طريق )10("رضي اهللا عنهما، وقد ذكره قوم في الصحابة وال يصح

                                                
 .6992معرفة الصحابة ألبي نعيم األصفهاني رقم  )1(
 .7/124أسد الغابة البن األثير  )2(
 .19 رقم 56مجابو الدعوة البن أبي الدنيا ص  )3(
 .2/15للبيهقي  دالئل النبوة )4(
 .2/245كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي  )5(
 .4/494 البن حجر الصحابة اإلصابة في تمييز )6(
 .84اإللزامات للدارقطني ص )7(
 .4/494اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )8(
 .85اإللزامات للدارقطني ص )9(
)10( حفة التحصيل ألبي زرعة العراقي ، وت168، وجامع التحصيل للعالئي ص1/378 االستيعاب البن عبد البر

 .84ص
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هذا حديثٌ تفرد " :هب، سمع جده خريم بن أوس، ثم قال عن جده حميد بن من،بن حصنازحر 
ولكنهم " :، فتعقبه الذهبي بقوله)1("به رواته األعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة ال يضعفون

  .)2("ال يعرفون
  .هو مجهول: قالت الباحثة

لم يروِ إال عن جده حميد بن منهب، ولم يرو عنه إال زكريا بن يحي : ن  زحر بن حص-
  . بجرحٍ وال تعديل)5( وال ابن أبي حاتم)4(، ولم يتكلم عليه البخاري)3(الطائي

  .ال يعرف: )7(، وقال الذهبي)6(و ذكره ابن حبان في الثقات
  .هو مجهول: قالت الباحثة

 -)8( مصغرا– نيكَبن منهب الخزاز أبو الس دبن حمي بن حصن  بن عمر  بن يحيى زكريا -
 وذكره ابن حبان في ،)9( هـ، وثقه الخطيب البغدادي251 ت الطائي الكوفي نزيل بغداد

  .)10(الثقات
قلت للدارقطني:)12(وقال الحاكم، أتى بمناكير، ليس بالقوي: )11( وقال، الدارقطني ضعفهولكن : 

 :كوفي ليس بالقوي يحدث بأحاديث ليست بمضيئة، وقالهو الطائي : فأبو السكين الكالبي قال
بن يحيى الطائي   زكريا: سمعت الدارقطني يقول:)13(وقال البرقاني، حاديث خطأأيحدث ب
  .متروك

  .صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني: )14(وقال ابن حجر

                                                
 .3/327المستدرك للحاكم  )1(
 .103 -2/102سير أعالم النبالء للذهبي  )2(
 .3/619، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 3/445التاريخ الكبير للبخاري  )3(
 .3/445 التاريخ الكبير للبخاري )4(
 .3/619الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
 .8/258الثقات البن حبان  )6(
 .3/102وميزان االعتدال له ، 2/238لمغني في الضعفاء له ، وا103-2/102سير أعالم النبالء للذهبي  )7(
 .3/283فتح الباري البن حجر  )8(
 .8/457  للخطيب البغدادي تاريخ بغداد)9(
 .8/254الثقات البن حبان  )10(
 .3/291تهذيب التهذيب البن حجر  )11(
 .329 رقم 212سؤاالت الحاكم للدارقطني ص )12(
 .166 رقم 31 صسؤاالت البرقاني للدارقطني )13(
 .117تقريب التهذيب البن حجر ص )14(
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فكأنه ما عرفه :  حجر، ولم يذكر فيه شيًئا، قال ابن)1(وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
  .)2(جيدا
 تفرد  بسبب مناكيره، فال يقبل من حديثه ماضعيفٌن يكَوخالصة القول أن أبا الس: ة الباحثتقال

  .بها، بل تحتاج لمتابع لتتقوى 
 ،)3( فإنما روى عنه البخاري حديثًا واحدا في العيدين،وال يحتج بإخراج البخاري له في صحيحه

، وقد أخرج له 966ة ابن عمر مع الحجاج حين أصابه سنان الرمح رقم عن المحارب في قص
  .)4(967 بعده مباشرة رقم اًشاهد

وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال، ال يخرج شيًئا " :قال الحافظ ابن حجر
  .)5("مما أنكر عليه

  .باقي رجال اإلسناد ثقات -
  :الحكم على الحديث

  :مسلسٌل بالعلل وهيإسناده ضعيف جدا و
  . ضعف شيخ الطبراني البربري، فهو ضعيف-
  . جهالة زحر بن حصين، وجده حميد بن منهب، فهما مجهوالن ال يعرف حالهما-
  . ضعف زكريا بن يحيى الطائي ، فإن له أحاديث فيها مناكير كما قال الدارقطني-
رقطني بأنه لم يرو عن عروة  االنقطاع بين حميد بن منهب وعروة بن مضرس فقد جزم الدا-

  . إال الشعبي، وهو قول ابن المديني ومسلم
  .)6("ر بن حصنزح" :واكتفى الهيثمي بإعالله فقط بـ

  ).149 (وانظر حديث رقم
  

***** *****  
  
  

  
                                                

 .3/595الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )1(
 .3/291تهذيب التهذيب البن حجر  )2(
 .1/403 فتح الباري البن حجر )3(
 .1/418تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب األرناؤوط  )4(
 .1/332فتح الباري البن حجر  )5(
 .2/215د للهيثمي مجمع الزوائ )6(
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  المبحث الثاني
  الـدال مع الميـم

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمث"

.  أراد به أنه كان لَين الخُلُق في سهولة،" بالجافيدمثٌ ليس ":في صفته صلى اللّه عليه وسلم
دتَلبمُل الذي ليس بمخْوةُ، والرهلةُ الروهو األرض الس ،ثموأصله من الد . ثَ المكانميقال د

  .)1("فهو دمثٌ ودمثٌ. دمثاً إذا الن وسهَل

  ) * (الحديث رقم 
  . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

 وإنما فَعل ذلك لئال يرتد عليه ،"أنه ماَل إلى دمث من األرضِ فباَل فيه ":ومنه الحديث) هـ("
  .)3("رشاشُ البول

  
  )185(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(أحمدقال اإلمام 
زهثَنَا بد5(ح(،ُةبثَنَا شُعدح )6(،وثَنَا َأبداحِالتَّ  حي)7(، مخٍ لَهشَي نى،عوسَأبِي م ناَل  :قَاَل ، عم  
 : فَقُلْتُ ِلَأبِى التَّياحِ: قَاَل شُعبةُ،للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى دمث ِإلَى جنْبِ حاِئط فَباَل ارسوُل
ِإن بني ِإسراِئيَل كَانُوا ِإذَا " : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل رسوُل: قَاَل، لَا َأدرِي: قَاَل،جاِلسا

                                                
 .311النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(

  .66تحت حديث رقم  (2)
 .312النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .19568 رقم 32/339 مسند أحمد )4(
 .4/257للمزي تهذيب الكمال . بهز بن أسد )5(
 .12/485  للمزيلتهذيب الكما. شعبة بن الحجاج بن الورد )6(
 .32/109للمزي تهذيب الكمال . يزيد بن حميد )7(
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  ". ِلبوِله)2(فَِإذَا باَل َأحدكُم فَلْيرتَد ،)1(بِالْمقَارِيضِ  قَرضوه،َأصابهم الْبوُل
  الحديث تخريج

  ،ي من طريق ابن المقر،)4( وابن المنذر،)3(الطيالسيأخرجه 
  ،)6(محمد بن جعفرعن  و،)5(أخرجه أحمد عن وكيعو
، ومحمد بن الجراح، ووكيع، ابن المقري(هب بن جرير كلهم  من طريق و)7(البيهقيأخرجه و

  .عن شعبة به بنحوه، )ووهب بن جرير
 من طريق حماد بن سلمة عن يزيد بن )10( والبيهقي)9( ومن طريقه الحاكم)8(وأخرجه أبو داود

  .به بنحوه) تياحأبي ال( حميد
 من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن )11(وأخرجه ابن المنذر
  .أبي موسى به بنحوه
اء عن توبة العنبري ذّ من طريق علي بن عاصم الواسطي عن خالد الح)12(وأخرجه أبو يعلى

  . وعلي بن عاصم ضعيف، بنحوه بهعن أبي بردة عن أبيه
  :سناداإل رجال دراسة

  . عدا شيخ أبي التياح فهو مجهول، رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الذي لم يسم.  

                                                
للمـالّ   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    .  أي قطعوه بالمقاريض جمع المقراض وهو آلة القطع        :قرضوه )1(

 .2/294 على القاري
الحديث واألثر البن األثير النهاية في غريب .  أي يطلب مكانا لينا لئال يرجع عليه رشاش بوله:فليرتد لبوله )2(

 .382ص
 .521 رقم 1/419 مسند الطيالسي )3(
 .1/329األوسط البن المنذر  )4(
 .19714 رقم 32/485 مسند أحمد )5(
 .19537 رقم 32/306 مسند أحمد )6(
 .454 رقم 1/93السنن الكبرى للبيهقي  )7(
 .3 الرجل يتبوأ لبوله رقم 2سنن أبي داود ك الطهارة باب  )8(
 .5996 رقم 3/465للحاكم  المستدرك على الصحيحين )9(
 .40 رقم 1/36 لهنن الصغير الس و،45رقم 1/94السنن الكبرى للبيهقي  )10(
 .1/329األوسط البن المنذر  )11(
 .7284  رقم13/216مسند أبي يعلى  )12(
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  .)1(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء
 بن محمد.د و،)4(حسين سليم أسد و،)3(طاألرناؤوشعيب  و،)2(األلباني: وضعفه من المعاصرين

  .)5(التركي المحسن عبد
كُنْتُ َأنَا وعمرو بن :  ولفظه،)6(ةنَسله شاهد إسناده صحيح من حديث عبد الرحمن بن حو

 ، َأو شبهها)7( ومعه درقَةٌ، فَخَرج علَينَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل،الْعاصِ جاِلسينِ
 : قَاَل، َأيبوُل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَما تَبوُل الْمرَأةُ: فَقُلْنَا: قَاَل،سافَاستَتَر بِها فَباَل جاِل

 علمتُم ما َأصاب صاحب بني ِإسراِئيَل كَان الرجُل منْهم ِإذَا َأصابه الشَّيء من ما َأو" :فَجاءنَا فَقَاَل
  .)8("قَبرِه في فَعذِّب ذَِلك عن فَنَهاهم قَرضه بوِلالْ

 وابن أبي ،)13( وابن أبي شيبة،)12( والحميدي،)11( وابن ماجه،)10( والنسائي،)9(أخرجه أبو داود
   )19( والحاكم،)18(وابن حبان ،)17( وابن الجارود،)16(ويعقوب بن سفيان ،)15( وأبو يعلى،)14(عاصم

                                                
 .3/466للحاكم  المستدرك على الصحيحين )1(
 .345 رقم 1/74مشكاة المصابيح في تعليقه على  )2(
 .19714 رقم 32/485 و،19537 رقم 32/306 و،19568 رقم 32/339مسند أحمد في تعليقه على  )3(
 .7284  رقم13/216مسند أبي يعلى في تعليقه على  )4(
 .521 رقم 1/419مسند الطيالسي في تعليقه على  )5(
  روى عـن النبـي  صحابي جليـل  ،ماعبد الرحمن بن المطاع بن عبد اهللا أخو شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه        )6(

صابة في تمييز الصحابة البـن      اإل. صلى اهللا عليه و سلم أنه خرج عليهم ومعه كهيئة الدرقة فمال إليها الحديث             
 .4/360 حجر

 لعظيما الحق شمس محمدلعون المعبود .  الْحجفَة وهي التُّرس من جلُود لَيس فيها خَشَب ولَا عصب:الدرقَة )7(
 .12/220 آبادي

 .17758 رقم 29/293 و،17760 رقم 29/294 مسند أحمد )8(
 22 االستبراء من  البول رقم 11سنن أبي داود ك الطهارة باب )9(
 .26 رقم 1/82 لهالسنن الكبرى  و،30 البول إلى السترة يستتر بها رقم 26  سنن النسائي ك الطهارة باب )10(
 .346 التشديد في البول رقم 26 وسننها باب سنن ابن ماجه ك الطهارة )11(
 .882 رقم 2/390مسند الحميدي  )12(
 .12165 رقم 7/456 و،1312 رقم 2/84مصنف ابن أبي شيبة  )13(
 .2588 رقم 4/414  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )14(
 .932  رقم2/232مسند أبي يعلى  )15(
 .1/284المعرفة والتاريخ للفسوي  )16(
 .131 رقم 43صى من السنن البن الجارود المنتق )17(
 .3127 رقم 7/397صحيح ابن حبان )18(
 .1/184للحاكم  المستدرك على الصحيحين )19(
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  .ةنَسريق عبد الرحمن بن ح من ط)1(والبيهقي
حديث صحيح صححه الدارقطني :  فقال،)3( وابن حجر،)2(الحاكم: وصحح إسناده من العلماء

  .وغيره
  . )6(حسين سليم أسد و،)5(طاألرناؤو شعيب و،)4(األلباني: ومن المعاصرين

 ،)9( واِئٍلوبَِأقال :  ولفظه عند البخاري،)8( ومسلم،)7( وهو عند البخاري،ويعارضه حديث حذيفة
 ِإن بني ِإسراِئيَل كَان ِإذَا َأصاب ثَوب َأحدهم : ويقُوُل،كَان َأبو موسى الَْأشْعرِي يشَدد في الْبوِل

هضفَةُ،قَرذَيفَقَاَل ح :كسَأم تَهاطَ، لَيبس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسمٍ)10(ةَ َأتَى را، قَواَل قَاِئمفَب ."  
 أنه - يعني بوله صلى اهللا عليه وسلم قائماً-واألظهر :  فقال)11(وجمع بينهما الحافظ ابن حجر

وقد ثبت عن عمر : ثم قال. فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود واهللا أعلم
ال على الجواز من غير كراهة إذا أمن  وهو دوعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً

  .علمأالرشاش واهللا 
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)12("ئ أي يمهد ويوطِّ،"من كَذب علي فإنما يدمثُ مجلسه من النار ":ومنه الحديث) هـ("
  )186(الحديث رقم 

  . اهللا عنهرضيعلي إنما وجدته من كالم  و،لم أعثر عليه من كالم النبي صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .130 رقم 1/90 له إثبات عذاب القبر و،233  رقم1/340 معرفة السنن واآلثار للبيهقي )1(
 .1/184للحاكم  المستدرك على الصحيحين )2(
 .1/328 فتح الباري البن حجر )3(
 .16 رقم 1/49لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود  )4(
 .17758 رقم 29/293و ،17760 رقم 29/294 مسند أحمد )5(
 .932  رقم2/232مسند أبي يعلى  )6(
 .226 البول عند سباطة قوم رقم 62ك الوضوء باب صحيح البخاري  )7(
 .272 المسح على الخفين رقم 22صحيح مسلم ك الطهارة باب  )8(
    .  12/549للمزي تهذيب الكمال . شقيق بن سلمة )9(
)10( عمدة القاري .الزبل الذي يكنس:  ومعناهما متقارب، ألن الكناسة،المزبلة: الكناسة، وقيل: باطة بالضمالس 

 .13/22 للعيني
 .1/330 فتح الباري البن حجر )11(
 .312النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )12(
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  : رحمه اهللا)1(إبراهيم بن إسحاق الحربيقال اإلمام 
حثَدنا عدب اَل قَ،حاِلاهللا بن ص:ح نا فُثَدضيل بن مروقز،ع ن جلة بنت بَأت نْ بِصفحميخك اِل م
ى اهللا لّول اهللا صسى رلَ عبذَ كَنم": َلا اهللا عنه قَرضي  علياًن َأ،بى َأنيثَدح :التَ قَ،رةمبن ضا
َلَعيه من النارما نِّإسلم، فَه وسلجثُ مدمي."  

  الحديث تخريج
  .الحربياإلمام إبراهيم انفرد به 
  :اإلسناد رجال دراسة

  .)2(روت عنه بنته جبلة فقط مصفح العامري عن علي رضي اهللا عنه مجهول -
 إن لها : ويقال، ويقال بالموحدة بدل الفاء العامرية مقبولة من الثالثةجبلة بفتحتين بنت مصفح -

  . ولم يوثقها أحد، فقد روى عنها اثنان فقط،مجهولة الحال: )4( وقال شعيب وبشار،)3(إدراكا
  . عدا عبد اهللا بن صالح فهو ضعيف،  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  : فيه ألن،إسناده ضعيف

  . العامري وهو مجهولمصفح
  .وجبلة مقبولة ولم تتابع

  .وعبد اهللا بن صالح ضعيف
  :منها، تفيد المعنىصحيحة  شواهد كثيرة هناكو
 قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه : قَاَل،عن َأبِي هريرةَ )واللفظ له ()6(ومسلم، )5(ما أخرجه البخاري -

لَّمسو هلَيع: "ع كَذَب نالنَّارِم نم هدقْعْأ موتَبا فَلْيدمتَعم لَي."  
 ِإنَّه لَيمنَعني َأن : َأنَّه قَاَل،عن َأنَسِ بنِ ماِلك) واللفظ له ()8(ومسلم، )7( وما أخرجه البخاري-

و هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر ا َأنيريثًا كَثدح ثَكُمدقَاَلُأح لَّمس: " هدقْعْأ موتَبا فَلْيبكَذ لَيع دمتَع نم
  ".من النَّارِ

                                                
 .61 - 1/60الموضوعات البن الجوزي نقالً عن  )1(
  .6/440 للذهبي  ميزان االعتدال)2(
 .1348تقريب التهذيب البن حجر ص )3(
 .4/407 طتحرير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرناؤو )4(
 .110 إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 38صحيح البخاري ك العلم باب )5(
 .3يح مسلم المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم صح )6(
 .108 إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 38صحيح البخاري ك العلم باب  )7(
 .2صحيح مسلم المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم )8(



394 
 

 قَاَل رسوُل اللَّـه     : قَالَ ،علي بن أبي طالب   عن  ) واللفظ له  ()2(مسلمو، )1(البخاريما أخرجه   و -
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "م فَِإنَّه لَيوا عبلَا تَكْذالنَّار جلي لَيع بكْذي ن." 

 ِإنِّي لَا : قُلْتُ ِللزبيرِ: قَاَل، عن َأبِيه،عامرِ بنِ عبد اللَّه بنِ الزبيرِ عن )3( وما أخرجه البخاري-
 َأما ِإنِّي لَم : قَاَل، فُلَان وفُلَانَأسمعك تُحدثُ عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَما يحدثُ

قُوُل،ُأفَارِقْهي تُهعمس نلَكالنَّارِ" : و نم هدقْعْأ موتَبفَلْي لَيع كَذَب نم."  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 جدم"
 ،"ع رِبقَةَ اإلسالم من عنُقهمن شقَّ عصا المسلمين وهم في إسالمٍ دامجٍ فقد خلَ ":فيه) هـ(

الدامج :المجتمع .وجمفي الشيء: والد خوُل الشيء4("د(.  

  ) * (الحديث رقم 
 . )5( سبق تخريجه-

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمر"

 استْئذَانَه من سبق طَرفُه ": وفي رواية،" في بيت قوم بغير إذْنهِم فقد دمراطلعمن  ":فيه) هـ(
الهالَك؛ ألنه هجوم بما يكْره، : ، وهو من الدمارِأي هجم ودخَل بغيرِ إذن ،"فقد دمر عليهم

  .)6("والمعنى أن إساءة المطَّلع مثُل إساءة الدامر
  
  

                                                
 .106 إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 38اب صحيح البخاري ك العلم ب )1(
 .1صحيح مسلم المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم  )2(
 .109صحيح البخاري ك العلم باب إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم  )3(
 .312 صريب الحديث واألثر البن األثيرالنهاية في غ )4(

  .12تحت حديث رقم  (5)
 .312ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )6(
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  )187(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام الطبراني

حثَدنا بكر بن سهل الدميياط،و عيب اَأللب بن شُطْمزا عبد اهللا بن صالحنَ ثَ،يد،ح ثَدعاوية ني م
  ال قَ:ال قَ،امةمي ُأبِن َأ ع،يمرضريح الحيد بن شُز ين ع، نُسيرٍالسفْر بن ن ع،بن صالحا
روُلسلّ اهللا صلَى اهللا عيه واْلَ" :لمسْأ يي َأتدكُحلَم الصاة وهو ح2(ناق(تّ حففّخَى ي، ومَأن َلخَد 
عنَييهف يب يغَ بِتَأنِذْ ِإرِي هلقَ فَهدد رم،و منقَى بِلّ صخَ فَمٍوفْ نَصسبِه دعوةد قَهم فَنَوانَ خَدهم."  
  

  الحديث تخريج
  ،الرحمنِ بن مهدي عبد عن )3(أحمدأخرجه 

 معاوِية بن كالهما عن ، حبابٍزيد بن من طريق )5( ومن طريقه ابن عساكر،)4(هقيوأخرجه البي
  .به بنحوه ي نُسيرٍ اَألزد السفْر بنعنصاِلحٍ 

عبد اهللا بن رجاء الشيباني عن السفر بن نسير عن ضمرة بن  من طريق )6(وأخرجه الطبراني
  .به بنحوهحبيب بن صهيب عن أبي أمامة 

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).27 (، صحابي سبقت ترجمته في حديث رقم بن عجالن بن الحارثيدص:  أبو أمامة-
  .لثة بن شريح الحضرمي الحمصي من الثايزيد -

  .ت في الثقا)9(ابن حبان وذكره ،صالح الحديث: )8(في موضع آخرقال  و،)7(وثقه الذهبي
   .مقبول: )11(ابن حجر وقال ،حمصي يعتبر به: )10( الدارقطنيقالو

                                                
 .7507 رقم 8/105لمعجم الكبير للطبراني ا )1(
 .221النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص . بولهسب هو الذي ح:لحاقن ا)2(
 .22255 رقم 36/591 مسند أحمد )3(
 .5554رقم 3/129يهقي السنن الكبرى للب )4(
 .65/235  البن عساكرتاريخ دمشق )5(
 .7505 رقم 8/104لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .2/384 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )7(
 .7/248 له ميزان االعتدال و،2/750المغني في الضعفاء للذهبي  )8(
 .5/541الثقات البن حبان  )9(
 .555 رقم 72ت البرقاني للدارقطني ص سؤاال )10(
 .1076تقريب التهذيب البن حجر ص  )11(
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  .صدوقهو : قالت الباحثة
   ).131 (سبقت ترجمته في حديث رقم ،ثقة:  معاوية بن صالح-
- بن نُ-بسكون الفاء-ر فْالس ساألزدي الحمصي أرسل عن أبي -بالنون والمهملة مصغر -ر ي 

  .الدرداء من السادسة
  

  . في الثقات)1(ذكره ابن حبان
  .)2( بهقال الدارقطني ال يعتبرو

  .ضعيف:)3(وقال ابن حجر
  .هو ضعيف: قالت الباحثة

- عيبلب بن شُطْم مروحدث عن سعيد بن أبي مريم وأبي صالح كاتب ،ي سكن مصرزِو 
 ثنا مطلب بن ، هذا حدثناه عصمة البخاريغير  لم أر له حديثا منكراً:)4(بن عديا قال ،الليث
 عن أبي هريرة ، عن أبي سلمة،بن شهاباعن  ، عن يونس، ثنا الليث، ثنا أبو صالح،شعيب
وسائر أحاديثه عن أبي صالح  ،"إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" : اهللا تعالى عنه مرفوعاًرضي

  .مستقيمة
  .صدوق: )5(وقال ابن حجر

  .فيه شئ: )6(وقال الذهبي
  .هو صدوق: قالت الباحثة

   ،هو مقارب الحال: )8(حجر وقال ابن ،متوسط: )7(قال الذهبي: بكر بن سهل الدمياطي -
  .)9(ضعفه النسائيو

  .هو ضعيف: قالت الباحثة
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات، غير عبد اهللا بن صالح فهو ضعيف-

                                                
 .4/349الثقات البن حبان  )1(
 .211 رقم 35ؤاالت البرقاني للدارقطني صس )2(
 .393تقريب التهذيب البن حجر ص )3(
 .6/464الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )4(
 .8/86لسان الميزان البن حجر  )5(
 .2/663مغني في الضعفاء للذهبي ال )6(
 .1/113المغني في الضعفاء للذهبي  )7(
 .2/344لسان الميزان البن حجر  )8(
 .1/113المغني في الضعفاء للذهبي  )9(
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  سناداإل على الحكم
   .بكر بن سهل الدمياطي و،بن نسير السفروإسناده ضعيف، لضعف عبد اهللا بن صالح، 

  .)1(طاألرناؤوشعيب : من المعاصرين وضعف إسناده
 من طريق ،)3( ومن طريقه ابن عساكر،)2(وله شاهد حسن من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي

 ، عن يزِيد بنِ شُريحٍ، عن ثَورِ بنِ يزِيد، حدثَنَا منْصور، َأخْبرنَا َأصبغُ بن زِيد، هارونيزِيد بن
َأبِى ح نعَؤذِّنِيَأبِ، الْم نةَ عريرى ه، وَل اللَّهسر لُّ «: قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم- َأنحالَ ي

جِلِلر لِِّإٍل َأوصي رٍِئ َأنما ِإالَّ يمقَو ُؤمي مٍ َأنلسرٍِئ مملُّ الحالَ يتَخَفَّفَ، وتَّى يح ناقح وهو 
عبِد هنَفْس خُصالَ يو ،هِمبِِإذْنمونَهد ةو، نْظُري َأن ملسرٍِئ مملُّ الحالَ يو ،مخَانَه َل فَقَدفَع في فَِإن 

  . »قَعرِ بيت فَِإن نَظَر فَقَد دمر َأو قَاَل فَقَد دخََل
 - ،)6( والترمذي،)5( والبخاري،)واللفظ له ()4( أخرجه أحمد،وله شاهد صحيح من حديث ثوبان

 من طريق ،)11( وابن عساكر،)10( والبيهقي،)9( والطبراني،)8( والبزار،-)7( طريقه البغويومن
يمرضحٍ الْحينِ شُرب زِيدَؤذِّنِ،يالْم يَأبِي ح نع ،انبثَو نع ، هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نع 

 فَِإن ،ٍئ من الْمسلمين َأن ينْظُر في جوف بيت امرٍِئ حتَّى يستَْأذنلَا يحلُّ لَامرِ" :وسلَّم َأنَّه قَاَل
 ولَا يصلِّ وهو حقن ، فَِإن فَعَل فَقَد خَانَهم، ولَا يُؤم قَوما فَيخْتَص نَفْسه بِدعاء دونَهم،نَظَر فَقَد دخََل
  ."حتَّى يتَخَفَّفَ

   :وصحح إسناده من العلماء
وكََأن حديثَ يزِيد بنِ شُريحٍ عن َأبِي :  وقال أيضاً،حديثُ ثَوبان حديثٌ حسن:  فقال)12(الترمذي

رَأشْها ونَادِإس دوذَا َأجي هف انبثَو نَؤذِّنِ عالْم ي13( وحسنه البزار،ح(.  
                                                

 .22255 رقم 36/591مسند أحمد في تعليقه على  )1(
 .5555 رقم 3/129السنن الكبرى للبيهقي  )2(
 .65/236  البن عساكر تاريخ دمشق)3(
 .22416 رقم 37/97 و،22415 رقم 37/96 مسند أحمد )4(
 .1093  رقم375 للبخاري صاألدب المفرد  )5(
 .357 ما جاء في كراهية أن يخص اإلمام نفسه بالدعاء رقم 153سنن الترمذي ك الصالة باب  )6(
 .641 رقم 3/129 شرح السنة للبغوي )7(
 .4180 رقم 2/122مسند البزار  )8(
 .1042 رقم 2/127 للطبرانياميين  مسند الش)9(
 .5556 رقم 3/129السنن الكبرى للبيهقي  )10(
 .65/236  البن عساكرتاريخ دمشق )11(
 .357 ما جاء في كراهية أن يخص اإلمام نفسه بالدعاء رقم 153سنن الترمذي ك الصالة باب  )12(
 .4180 رقم 2/122 مسند البزار )13(
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  .)1(شيخ األلباني ال:وصححه من المعاصرين
  .والحديث بمجموع الطرق يرتقي للحسن لغيره
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 : أي،"فدحا السيُل بالبطْحاء حتى دمر المكان الذي كان يصلَّى فيه ":ومنه حديث ابن عمر"
والمراد منهما دروس " حتى دفَن المكان "ويروى. دمره تَدميراً ،ودمر عليه بمعنى: يقال. أهلَكه

   .)2(وقد تكرر في الحديث. الموضع وذهاب أثَره

  ) * (الحديث رقم 
  . )3( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمس"
 ،ر شمساًأي كأنه مخَدر لم ي: الكن :-بالفتح والكسر-هو " كأنما خَرج من ديماس ":وفيه) هـ(

   .)4(" الحمام:وقد جاء في الحديث مفَسرا أنه.  هو السرب المظْلم:وقيل

  )188(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5(البخاريقال اإلمام 

 عن سعيد ،)7( عنِ الزهرِي،)6(معمر  َأخْبرنَا، َأخْبرنَا هشَام بن يوسفَ،حدثَنَا ِإبراهيم بن موسى
 قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَيلَةَ : قَاَل، عن َأبِي هريرةَ رضي اُهللا عنْه،بنِ الْمسيبِا

عيسى فَِإذَا  ورَأيتُ ،رَأيتُ موسى وِإذَا هو رجٌل ضرب رجٌِل كََأنَّه من رِجاِل شَنُوءةَ: "ُأسرِي بِي
 رمةٌ َأحعبٌل رجر واهاسٍ كََأنَّميمد نم جخَر،بِه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يماهرِإب لَدو هَأنَا َأشْبو ، ثُم 

                                                
 .1093  رقم 375 لبخاري صلاألدب المفرد في تعليقه على  )1(
 .312ن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر الب )2(

  .31تحت حديث رقم  (3)
 .312ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )4(
 وكلم اهللا موسى تكليماً ، قول اهللا تعالى وهل أتاك حديث موسى24صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء باب  )5(

 .3394رقم 
   .28/304تهذيب الكمال للمزي . معمر بن راشد )6(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )7(
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ري الْآخَرِ خَمفو نا لَبمهدي َأحنِ فييتُ بِِإنَاءفَقَاَل،ُأت :ا شمهَأي بْئتَ اشْر،تُهفَشَرِب نفََأخَذْتُ اللَّب ، 
  ". َأما ِإنَّك لَو َأخَذْتَ الْخَمر غَوتْ ُأمتُك، َأخَذْتَ الْفطْرةَ:فَقيَل

  الحديث تخريج
 من طريق محمود بن غيالن عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد )2( ومسلم،)1(أخرجه البخاري

  .به بنحوه
   ،من طريق يونس بن يزيد)4(م ومسل،)3(وأخرجه البخاري
 ومحمد بن الوليد ،)يزيد بن عبد اهللا( وابن الهناد، من طريق عثمان بن عمر)5(وأخرجه البخاري

  ، بن أبي حمزةوشعيب
  ، بن عبيد اهللا من طريق معقل)6(وأخرجه مسلم

  . كلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمك"

كانا يبنيانِ البيتَ فيرفَعانِ كلَّ يومٍ  ":في حديث إبراهيم وإسماعيل عليهما الصالة والسالم
مدماك، وعند أهل : عند أهل الحجاز. الصفُّ من اللَّبِن والْحجارة في البِنَاء:  المدماك،"مدماكاً
راقك: سافٌ: العمثيق: وهو من الدالتَّو .اكمدار أيضاً: والموالنَّج نَّاء7("خَيطُ الب(.   

  
                                                

 وكلم اهللا موسى تكليماً ، قول اهللا تعالى وهل أتاك حديث موسى24صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء باب  )1(
 .3394رقم 

 اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات 74 ك اإليمان باب صحيح مسلم )2(
 .168رقم 

 قوله أسرى بعبده ليالً 3 ن بابك تفسير القرآ ،5603 شرب اللبن رقم 12 األشربة باب صحيح البخاري ك )3(
 .4709 من المسجد الحرام رقم

 .168لبن رقم  جواز شرب ال10صحيح مسلم ك األشربة باب  )4(
 قول اهللا تعالى إنما الخمر والميسر واألنصاب رجس من عمل الشيطان 1صحيح البخاري ك األشربة باب  )5(

 .5576فاجتنبوه لعلكم تفلحون رقم 
 .168 جواز شرب اللبن رقم 10صحيح مسلم ك األشربة باب  )6(
 .312النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )7(
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  )189(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

دماك عيدانٍ من سفينة كان بناء الكعبة في الجاهلية مدماك حجارة وم ":ومنه الحديث"
  . )1("انكسرتْ

  )190(الحديث رقم 
 عن ،وى سفيانور: )2( وقد أورده األزهري معلقاً فقال،لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

كان بناء الكعبة في الجاهلية مدماك حجارة ومدماك عيدانٍ من :  قال، عن محمد بن عمير،عمرو
 ينةفتْسانكسر.  

  
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دملق "

 دملقتُ :يقال.  بالحجارة الملْسِ: أي،"رماهم اللّه بالدمالق" :ودمفي حديث ظَبيان وذكَر ثَ) ـه(
   .)3("الشيء ودملكْتُه إذا أدرتَه وملَّستَه

  ) * (الحديث رقم 
  . )4( سبق تخريجه-

***** *****  
  

                                                
 .312ريب الحديث واألثر البن األثير صاية في غالنه )1(
 .3/347لألزهري تهذيب اللغة )2(
  .312ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(

  .95تحت حديث رقم  (4)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمم"

قد أحسن بنَا إذ لم ":  فقال النبي صلى اللّه عليه وسلمكانت بُأسامة دمامةٌ ":في حديث البهي) س(
  .)1("القصر والقُبح، ورجٌل دميم: الدمامةُ بالفتح" يكن جاريةً

  )191(الحديث رقم 
  :اهللارحمه  )2(قال اإلمام إبراهيم الحربي

كَانَتْ بأسامةَ دمامةُ فَقَاَل :  قَاََل،يهِالبعن  ،)4(عن وائل ،)3( حدثَنَا سفْيان،حدثَنَا ِإبراهيم بن بشار
  ". قَد ُأحسن بِنَا إذ لَم يكُن جارِيةً" : صلَّى اللّه علَيهيالنَّب

  الحديث تخريج
  .لحربيانفرد به اإلمام إبراهيم ا

  :اإلسناد رجال دراسة
- بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية مولى مصعب بن الزبير عبد اهللا البهي هو  :يهِالب

  .يقال اسم أبيه يسار من الثالثة
 :)8(وقال الذهبي ،الثقات كتاب في )7(حبان ابن ذكره و،)6( ويحيى بن معين،)5(وثقه ابن سعد

     .وثق
  .يخطئصدوق :  )9(وقال ابن حجر
  .ونفس البهِي ال يحتج بِحديثه ، وهو مضطرِب الحديث: )10(وقال أبو حاتم
  .هو كما قال ابن حجر صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .)55( سبقت ترجمته في حديث رقم صدوق يهم : إبراهيم بن بشار-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                
 .313 - 312ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .3/1139 غريب الحديث للحربي )2(
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )3(
 .30/421للمزي  تهذيب الكمال . وائل بن داود التيمي )4(
 .6/299الطبقات الكبير البن سعد  )5(
 .2/146 و،2/103 و،1/103 - رواية ابن محرز–تاريخ ابن معين  )6(
 .5/33الثقات البن حبان  )7(
 .1/610 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )8(
 .560 تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
 .206 رقم 2/48 علل الحديث البن أبي حاتم )10(
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  سناداإل على الحكم
  :وفيه ،إسناده ضعيف
  . ولم يتابعا، وكالهما صدوق يهم،إبراهيم بن بشار و ،عبد اهللا البهي

  .فهو من التابعين، إرسال عبد اهللا البهي
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)1("وهو قَريب من الدمامة ":ومنه حديث المتعة"
  )192(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام مسلم
 حدثَنَا عمارةُ بن ،- يعنى ابن مفَضٍل - حدثَنَا بِشْر ، َأبو كَامٍل فُضيُل بن حسينٍ الْجحدرِىحدثَنَا
 ، فَتْح مكَّةَ-صلى اهللا عليه وسلم-غَزا مع رسوِل اللَّه  )3( َأن َأباه، عنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ،غَزِيةَ
صلى اهللا عليه - فََأذن لَنَا رسوُل اللَّه - ثَالَثين بين لَيلَة ويومٍ - فََأقَمنَا بِها خَمس عشْرةَ :قَاَل

وهو قَرِيب  ، الْجماِلفي وِلى علَيه فَضٌل قومي فَخَرجتُ َأنَا ورجٌل من ، متْعة النِّساءفي -وسلم
ةاممالد نم،درنَّا بم داحكُلِّ و عى خَلَقٌ، مدر4( فَب(،غَض يددج درى فَبمنِ عاب درا بَأمتَّى ، وح 

نَطْنَطَةالْع ةكْرثُْل الْبا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مالَهبَِأع كَّةَ َأوفَِل م5(ِإذَا كُنَّا بَِأس(،ي َأن ْل لَكفَقُلْنَا ه  نْكم عتتَمس
 صاحبي ويراها ، فَجعلَتْ تَنْظُر ِإلَى الرجلَينِ، فَنَشَر كُلُّ واحد منَّا برده، وماذَا تَبذُالَنِ: قَالَتْ،َأحدنَا

 ، برد هذَا الَ بْأس بِه: فَتَقُوُل، وبردى جديد غَض، ِإن برد هذَا خَلَقٌ: فَقَاَل،)6(تَنْظُر ِإلَى عطْفها
صلى اهللا عليه - فَلَم َأخْرج حتَّى حرمها رسوُل اللَّه ، ثُم استَمتَعتُ منْها،ثَالَثَ مرارٍ َأو مرتَينِ

  .-وسلم
  
  

                                                
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
  نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم 3ك النكاح باب  صحيح مسلم )2(

 .1404القيامة رقم 
 .10/203 للمزي تهذيب الكمال. سبرة بن معبد بن عوسجة )3(
 .9/185شرح النووي على مسلم . هو بفتح الالم أى قريب من البالي: فبردي خلق  )4(
وهي ،  هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين األولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهى كالعيطاء:البكرة العنطنطة )5(

 .9/185شرح النووي على مسلم . قوامالطويلة العنق فى اعتدال وحسن 
)6( 9/185شرح النووي على مسلم .  هو بكسر العين أي جانبها وقيل من رأسها إلى وركها:طفهاع. 
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  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
ةَعغَزِي نةُ بار162 (سبقت ترجمته في حديث رقم ثقة: م.(  
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دمن"

وهي ما تُدمنُه اإلبُل والغنَم بأبواِلها :  الدمن جمع دمنة،"إياكُم وخَضراء الدمن": فيه) هـ(
  .)1("لبده في مرابِضها، فربما نَبت فيها النبات الحسن النَّضيرأي تُ: وأبعارِها

  )193(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(الرامهرمزيقال اإلمام 

حشْا بِنَبي، ثَا َأنَثَدر بن آدم، حني َأثَدحمد بن عبد اهللا بن عمر المدني، حثَدني محمد بن عر م
كّالمي، عني حيى بن سعيد بن دنَيار، عبِ َأني و3(زةج(ع ،نطَ عاء بنزِ يد اللّييثي، عي بِ َأن
سيد الخُعرِدي، عبِ النّنلّي صلّى اهللا عيه ون« :اَلم قَلّسمالد راءاكُم وخَضإي«ق ،َلي :وا خَمضاء ر
الدَلن؟ قاَم :»المَأرة الحنَساء فينْ مبتالس وء«.  

  الحديث تخريج
   .به بنحوه الواقدي  من طريق،)6(  والعسكري،)5( والقضاعي،)4(أخرجه الخطيب البغدادي

أبى وجزة  شيخ من أهل المدينة عن روى عن يحيى بن سعيد بن دينَاري:  فقال)7(وعلقه أبو عبيد
  .ي الخدر عن أبي سعيدالليثييزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد 

                                                
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .84 رقم 188ص  للرامهرمزي أمثال الحديث )2(
 .32/201مزي  للتهذيب الكمال. يزيد بن عبيد السعدي )3(
 .2/509له تالي تلخيص المتشابه  و،1522 رقم 3/380المتفق والمفترق للخطيب البغدادي  )4(
 .957  رقم2/96  القضاعيسالمة بن محمدلمسند الشهاب  )5(
 .1/17 العسكري هالل بيأل جمهرة األمثال )6(
 .2/490غريب الحديث البن سالم  )7(
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سليمان بن : فقال )1(ابن أبي حاتموجاء الخبر من مسند عبد الملك بن محمد األنصاري ، ذكره 
: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم:  قال،محمد التيمى روى عن عبد الملك بن محمد األنصاري

المرأة الحسناء في منبت :  قال،؟وا يا رسول اهللا وما خضراء الدمن وخضراء الدمن، قالإياكم
  .ولم يحكم عليه بشيء ،لسوءا

  .رواه الدارقطني في األفراد، من حديث أبي سعيد الخدري: )2(وقال العراقي
ابن عدي في الْكَامِل والْخَطيب في إيضاحِ الْملْتَبِسِ كُلُّهم من طَرِيق أخرجه : )3(وقال ابن حجر

نِ دب يدعنِ سى بيحي نع يداقَأبِي الْو نارٍ عسنِ يب طَاءع نع ديبنِ عب زِيدةَ يزجَأبِي و نينَارٍ ع
رِيالْخُد يدعس.  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً،)4(ذكره الخطيب: المدني يحيى بن سعيد بن دينار -
  .جمة لهلم أعثر على تر: أحمد بن عبد اهللا بن عمر المدني -
  .لم أعثر على ترجمة له: الرامهرمزي بن خالد الرحمن عبد -
  . عدا الواقدي فهو متروك، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  : وفيه علل،إسناده ضعيف جداً

  .متروك الحديث ، الواقديمحمد بن عمر المكي
  .لم أعثر على ترجمة له: مزيالرامهر بن خالد الرحمن عبد و،أحمد بن عبد اهللا

قَاَل ابن طَاهرٍ وابن الصلَاحِ يعد في َأفْراد :  فقال)5(ابن الملقن :وضعف إسناده من العلماء
يداقة ،الْوين دحقَاَل ابذَا: وه صح بوجهيث لَا يدالح .  

: الدارقطني  سعيد الخدري، قالرواه الدارقطني في األفراد، من حديث أبي: )6(وقال العراقي
وقَاَل الدارقُطْني لَا يصح : )8( وفي رواية،)7( وكذلك قال ابن عدي،تفرد به الواقدي وهو ضعيف

                                                
 .1729 رقم 5/369 و،608 4/139  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )1(
   .1456 رقم 1/387 المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي )2(
 . ولم أعثر عليه عندهما،3/308البن حجر التلخيص الحبير : انظر )3(
 .1522 رقم 3/380المتفق والمفترق للخطيب البغدادي  )4(
 .7/498البن الملقن  الشرح الكبير  في األحاديث واآلثار الواقعة البدر المنير في تخريج)5(
   .1456 رقم 1/387 المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي )6(
 .3/308البن حجر التلخيص الحبير : انظر )7(
 .3/308البن حجر التلخيص الحبير  )8(
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هجو نة يزيد بن عبيد عن عطاء، تفرد به الواقدي زغريب من حديث أبي وج: )1( وفي رواية،م
  .ضعيف: )3( وقال الفتني، موضوع:)2(ويالسخا وقال ،عن يحيى بن سعيد بن دينار عنه

    .)4(األلباني: من المعاصرينضعفه و
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 هكذا جاء في رواية بكسر الدال وسكون الميم، ،"فينْبتُون نَباتَ الدمن في السيل ":ومنه الحديث"
  .)5("يريد البعير لسرعة ما ينْبت فيه

  
  )194(رقم الحديث 

  . وإنما ورد في رواية لمسلم ألفاظ تقاربها ،لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة
  :رحمه اهللا)6(قال اإلمام مسلم

 حدثَنَا روح : قَاَل عبيد اللَّه، كالَهما عن روحٍ، وِإسحاقُ بن منْصورٍ، عبيد اللَّه بن سعيدحدثني
 َأنَّه سمع جابِر بن عبد اللَّه يسَأُل ، َأبو الزبيرِي َأخْبرن: قَاَل، حدثَنَا ابن جريجٍ،يادةَ الْقَيسبن عبا

ودرنِ الْوكَذَاي نَجِ: فَقَاَل،عكَذَا و نع ةاميالْق موي ننَح ء، قَ النَّاسِ أي انْظُرفَو اَل  قَ- ذَِلك- 
 ثُم يْأتينَا ربنَا بعد ذَِلك فَيقُوُل من تَنْظُرون ، وما كَانَتْ تَعبد اَألوُل فَاَألوُل،فَتُدعى اُألمم بَِأوثَانها
 - قَاَل -تَجلَّى لَهم يضحك فَي. فَيقُولُون حتَّى نَنْظُر ِإلَيك. فَيقُوُل َأنَا ربكُم. فَيقُولُون نَنْظُر ربنَا

 منْهانٍ مطَى كُلُّ ِإنْسعيو ونَهتَّبِعيو قُ بِهِمنْطَلنٍ -فَيْؤمم َأو قنَافم -ونَهتَّبِعي ا ثُمرِ ، نُورلَى جِسعو 
اللَّه شَاء نتَْأخُذُ م كسحو كَالَِليب نَّمهطْفَُأ نُ،جي ثُم نُونْؤمو الْمنْجي ثُم ينقنَافالْم ُل ،ورو َأوفَتَنْج 

 السماء فيزمرة وجوههم كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ سبعون َألْفًا الَ يحاسبون ثُم الَّذين يلُونَهم كََأضوِإ نَجمٍ 
 قَلْبِه من في ويشْفَعون حتَّى يخْرج من النَّارِ من قَاَل الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وكَان ثُم كَذَِلك ثُم تَحلُّ الشَّفَاعةُ

 اءالْم هِملَيع شُّونري نَّةُل الْجُل َأهعجيو نَّةالْج نَاءبِف لُونعجةً فَييرشَع زِنا يرِ متُوا الْخَينْبتَّى يح
  ." ويذْهب حراقُه ثُم يسَأُل حتَّى تُجعَل لَه الدنْيا وعشَرةُ َأمثَاِلها معها السيِلفي الشيءتَ نَبا
  

                                                
 4250 رقم 2/105لمحمد بن طاهر المقدسي أطراف الغرائب واألفراد )1(
 .1/222 للسخاوي  المقاصد الحسنة)2(
 .1/127لفتني ل تذكرة الموضوعات )3(
 .14 رقم 1/69السلسلة الضعيفة لأللباني  )4(
 .313النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )5(
 .191 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84 ك اإليمان باب صحيح مسلم  )6(
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  الحديث تخريج
  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
 بفتح المثناة وسكون الدال المهملة درستَمحمد بن مسلم بن  هو: األسدي أبو الزبير المكي -

 .وضم الراء موالهم من الرابعة مات سنة ست وعشرين
  . )6(والعجلي، )5(والنسائي، )4(وابن المديني،  صالح:)3(مرةوقال ، )2(نيوابن مع، )1(وثقه ابن سعد

  .)8(وكذا ابن شاهين، )7(وذكره ابن حبان في كتاب الثقات
  .)10(هو حجة أحتَج به: وفي رواية قال، )9(ليس به بأس: وقال أحمد

وعن ، )11(كان عطاء يقَدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث: نة، عن أبي الزبيريوقال سفيان بن عي
 أحفظنا عبد اهللا تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير  بنكنا إذا خرجنا من عند جابر: عطاء قال

  .)13(ي حديث جابر إال زاد عليه فر عمرو بن دينار ما نازع أبو الزبي:، وقال سفيان)12(للحديث
صدوق حجة في : وقال الساجي، )14( وإلى الضعف ما هوصدوق،ثقة : وقال يعقوب بن شيبة

  .)15( قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا بهاألحكام،
  .)16( عقالً وأحفظهمناس كان أكمل ال:عطاءوقال يعلي بن 

                                                
 .8/42الطبقات الكبير البن سعد  )1(
 .749 رقم 203وص ،722 رقم 197 ص-  رواية الدارمي –ابن معين يخ تار )2(
 .26/406  للمزيتهذيب الكمال: انظر )3(
 .87صسؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني  )4(
 .26/409  للمزيتهذيب الكمال: انظر )5(
 .1647رقم  2/253عجلي لل معرفة الثقات )6(
 .5/351الثقات البن حبان  )7(
 .198الثقات البن شاهين صتاريخ أسماء  )8(
 .3152 رقم 2/480العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )9(
 .2/16شرح علل الترمذي البن رجب  : انظر )10(
 .33 رقم 1/140والعلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد ، 895كتاب العلل صسنن الترمذي : انظر )11(
 .22 رقم 1/139 الرجال لإلمام أحمد  والعلل ومعرفة،895كتاب العلل صسنن الترمذي : انظر )12(
 .2/23المعرفة والتاريخ للفسوي  )13(
 .26/408  للمزيتهذيب الكمال: نظرا )14(
 .7/417  للمزيتهذيب الكمال: نظرا )15(
 .26/406  للمزيتهذيب الكمال: انظر )16(
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 الزبير أحاديث، وكفي بأبي الزبير صدقاً أن يحدث عنه وروى مالك عن أبي: وقال ابن عدي
 وال أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب ثقة، إال عن مالك، فإن مالكاً ال يروِ

 عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، وأبو ي أن يروثقة، إالعنه، وهو في نفسه 
  .)1(لف عنه أحد، وهو صدوق وثقة ال بأس به أحاديث صالحة ولم يتخيالزبير يرو

 استحلف شيبة أبا الزبير بين الركْن والمقاَم أنك :معين قال ابن جابر،وأما عن سماعه من 
  .)2(سمعت هذه األحاديث من جابر؟ فقال اهللا إني سمعتها من جابر يقول ثالثاً

 ثم قلت في نفسي لو بهما،نقلبت  واكتابين،قدمت مكة، فجئت أبا الزبير، فرفع إلى : وقال الليث
:  لهعنه فقلتمنه ما سمعت، ومنه ما حدثناه : فقال أسمع هذا كله من جابر؟: عاودته، فسألته

  .)3( فأعلم لي على هذا الذي عنديسمعت،َأعلم لي على ما 
 وكان أبو محمد بن حزم يحتج من حديث أبي الزبير عن جابر بما رواه عن الليث :الذهبيقال و
  .)4(ط لكونه لم يحمل إال ما سمعه من أبي الزبير بسماعه عن جابرفق
  .)7(صدوق: وقال أيضاً، )6(وصفه بالتدليس في مواضع متعددة، و)5( الذهبيوثقهو

  ،)9( وذكره في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين،)8(صدوق إال أنه يدلس:  ابن حجروقال
  . في هذا الحديثتحديثوبالنسبة لتدليس أبي الزبير فقد صرح بال

 وأيده  ،)طلحة بن نافع( يكتب حديثه وال يحتج به، وهو أحب إلى من أبي سفيان: قال أبو حاتمو
 بحديثه،يحتج : روى عنه الناس، قلت: أبو زرعة حينما سأله ابن أبي حاتم عن أبي الزبير فقال

   .)10(قال إنما يحتج بحديث الثقات
  .، وابن جريجة، وشعب، وابن عينيةيانيتخْالس بالشافعي، وأيوتكلم فيه و
  

                                                
 .7/291الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 .7/417 تهذيب التهذيب البن حجر )2(
 .4/133  للعقيليالضعفاء الكبير )3(
 .8/252تاريخ اإلسالم للذهبي  )4(
 وذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق له ص ،3/84 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )5(

 .8/250 لهتاريخ اإلسالم و، 317 رقم 170
 ، 3/84 معرفة من له رواية في الكتب الستة له والكاشف في،113 رقم 1/126 للذهبيتذكرة الحفاظ  :انظر )6(

 .317 رقم 170ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق له ص  و،5/381 وسير أعالم النبالء للذهبي
 .5235 رقم 2/632 له المغني في الضعفاء و ،113 رقم 1/126 للذهبيتذكرة الحفاظ  )7(
 .590تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
 .45البن حجر ص  طبقات المدلسين)9(
 .8/75  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )10(
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  .)1(اج إلى دعامةتأما الشافعي، فقال أبو الزبير يح
، يانيتخْالسسمعت أيوب :  قالسفيان،حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا :  الترمذيأيوب فقالوأما 
 إنما :الترمذيال ق.  يقْبِضهابيده، وأبو الزبير أبو الزبير، قال سفيان الزبير، حدثنا أبو :يقول

  .)2(يعني به الحفظ واإلتقان
 سمعت أيوب إذا ذكر أبا : قالسفيان، حدثنا يحيى،حدثني محمد بن : وقال يعقوب بن سفيان

  .)3(أي يوثقه: يكفيه فقيهنا، قال محمد:  وأبو الزبير أبو الزبير وقالالزبير، أبو :يقولالزبير 
 فروى العقيلي ،يانيتخْالسي تفسيره لعبارة أيوب  وقد خالف العلماء الترمذي ف:قالت الباحثة

حدثنا سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير، وهو أبو : بسنده عن البخاري عن ابن المديني، قال
 عليه ابن رجب، بقوله وهذا خالف ما فسر به الترمذي أنه عنى حفظه ب، فعقَّ)4( فغمزهالزبير،
  .)5(وإتقانه

 حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو :يقول وكان أيوب : قال أبي،مد بن حنبل عبد اهللا بن أحلوقا
  .)6(نعم:  كأنه يضعفه؟ قال:قلت الزبير،

كنّا عند عمرو بن دينار جلوساً، ومعنا أيوب، فحدثنا : قال رج العقيلي من طريق أبي عوانة،أخو
قال  ،)7( ما حدث، أدري أناهو ال يدري: أتدري ما هذا؟ فقال: أبو الزبير بحديث، فقلت أليوب

خرج ابن عدي هذا أو: وأما قول ابن رجب، )8(وهذا يدل على أن أيوب كان يغْمزه: ابن رجب
وهذا . ةصهذه نقي: عن سفيان وعنده، قال سفيان عن ابن أبي عمر،، األثر من طريق الترمذي

لنسخة التي اطلع عليها قلت فلعّل تصحيفاً وقع في ا. )9(خالف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي
    .أعلم واهللا.  بيده يقبضه:سفيانابن رجب وفي المطبوع من الكامل، قال 

: سمعت ابن عينية، يقول: م بن حماد، قاليعنة، فجاء يردد عبارة أيوب، فعن نُي عي ابنوأما
  .)10(حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير، أي كأنه يضعفه

                                                
 .26/406  للمزيتهذيب الكمال: انظر )1(
 .895كتاب العلل صسنن الترمذي  )2(
 .2/23المعرفة والتاريخ للفسوي  )3(
 .4/132  للعقيليالضعفاء الكبير )4(
 .2/16شرح علل الترمذي البن رجب  )5(
 .1285 رقم 1/542م أحمد العلل ومعرفة الرجال لإلما )6(
 .  8/75   البن أبي حاتمالجرح والتعديلو، 4/132  للعقيليالضعفاء الكبير: انظر )7(
 .2/16شرح علل الترمذي البن رجب  )8(
 .2/16شرح علل الترمذي البن رجب  )9(
 .8/75   البن أبي حاتمالجرح والتعديلو، 4/132  للعقيليالضعفاء الكبير: انظر )10(
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أنه رآه يزن ويسترجح في الوزن، وبأنه رآه ال يحسن الصالة، وأما شعبة، فترك حديثه، واعتل ب
روى العقيلي .  وهو حاضر، وبأنه كان يلبس مالبس الشرطة، عليهىوبأن رجالً أغضبه فافتر

رأيته يزن ويسترجح في  : الزبير قالأبوك تركت حديث الم: قلت لشعبة: بسنده عن ورقاء، قال
 لم تركت أبا :لشعبةقيل :  قال، حفص بن عمر الحوطي عن، العقيلي بسندهوىور، )1(الميزان
 عن عمر بن عيسى بن ،وروى بسنده، )2( رأيته يسئ الصالة فتركت الرواية عنه:قالالزبير 
، ة يا أبا عمر لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطياً بيده خشب:قال لي شعبة:  قال، عن أبيهيونس،
سمعت من أبي الزبير، فأخذ شعبة كتابي :  هشيموقال، )3( ما تقي منك أبو الزبير:لهفقيل 
ان وسويد بن عبد العزيز ندمهما لسماع كالم شعبة في أبي يم عن معتمر بن سليوِور، )4(فمزقه

: حذّرني شعبة، فقال لي: وقد سأله رجل ِلم لَم تحمل عن أبي الزبير؟ فقال: الزبير، قال معتمر
وكذا سويد، وقد سأله  ،)5(، ليت أني لم أكن رأيت شعبةال تحمل عنه، فإني رأيته يسيء صالته

خدعني شعبة، فقال لي ال تحمل عنه، فإني رأيته يسيء : رجل لم تمسك عن أبي الزبير؟ فقال
 ي عن شعبة في شأن أبيوقد عقب بعض العلماء على ما رو، )6(صالته، وليتني ما رأيت شعبة

ثقة كثير الحديث إال أن شعبة تركه لشيء زعم أنه وكان :  فقال ابن سعد،الزبير ونقدوه في ذلك
  .)7(وقد روى عنه الناس. رآه فعله في معاملة

 لم يستحق التَّرك من لنفسه، لم ينصف من قدح فيه، ألن منِ استَرجح في الوزن :حبانوقال ابن 
، )9(لتدليس وقد عيب أبو الزبير بأمورٍ ال توجب ضعفه المطلق، منه ا:الذهبيوقال ، )8(أجله
لعله ما أبصر، وقيل تركه ): أي الذهبي( تكلم فيه شعبة فكونه استرجح في وزنه، قلت: وقال

وقال ابن  ،)10(ة كان بِزِي الشُّرط:ففجر، وقيلألنه رآه يسيء صالته وقيل ألنه رآه خاصم 
      . )11( عليه كذباً وال سوء حفظ-يعني شعبة-ولم يذكر: رجب

                                                
 .4/130  للعقيليالضعفاء الكبير: رانظ )1(
 .4/131  للعقيليالضعفاء الكبير: انظر )2(
 .4/131  للعقيليالضعفاء الكبير: انظر )3(
       .8/75 و،1/151   البن أبي حاتمالجرح والتعديل: رانظ )4(
 .4/130  للعقيلي الضعفاء الكبير:انظر )5(
 .6/122الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي : انظر )6(
 .  5/481 بن سعدالكبير الطبقات ال )7(
 . 5/352الثقات البن حبان  )8(
 .5/381سير أعالم النبالء للذهبي  )9(
 .5980 رقم 2/632المغني في الضعفاء للذهبي  )10(
 .2/16شرح علل الترمذي البن رجب  )11(
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وأن من طعن فيه ، وقد صرح بالسماع من جابر في هذا الحديث، أنه يدلسثقة إال : قالت الباحثة
  . فيهعدي القول وقد أجمل ابن ،لم يذكر سبباً متفقاً عليه أنه يؤثر على ثقة الراوي

 المرتبـة  مـن ، سلِّد مةثق القرشي األموي ريج بن ج بن عبد العزيزعبد الملكهو :  ابن جريج -
  ).64(وقد سبقت ترجمته في حديث رقم ، ر في هذا الحديثوقد صرح باإلخبا، الثالثة

  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
قوله فينبتون نبات الدمن في السيل بكسر الدال وسكون الميم كذا ": )1(قال القاضي عياض

 وهو أشبه وأصح في المعنى ألن الدمن الزبل والبعير ، ولغيره نبات الشيء في السيل)2(للسجزي
   ."هنا معنى والشيء هنا بمعنى الحبة المذكورةوليس يخرج له 

 بِكَسرِ الدال وِإسكَان الْميم وهذه :يعني) نَبات الدمن ( وعن بعض رواة مسلم ": )3(وقال النووي
 ية هايوة الرودجوي الْمنِ(فييححن الصيع بمالْج( دبِلعلَاهكقّ، ويح الْححا صم ول هالَْأو نلَك ،

ن ، وَأما نَبات الدم)ت الْحبة في حميل السيلنَبا(ات السابِقَة  وهو بِمعنَى الرواي،الْمشْهور الظَّاهر
، َأي كَما ينْبت الشَّيء ن في السيلبات ذي الدمنَ: فَمعنَاها َأيضا كَذَِلك، فَِإن الدمن الْبعر، والتَّقْدير

  ."، والْمراد التَّشْبِيه بِه في السرعة والنَّضارةموجود في َأطْراف النَّهرالْحاصل في الْبعر والْغُثَاء الْ
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)4(" بئر حولها الدمنَةُ: أي،"منفأتَيناه على جدجد متَد ":ومنه الحديث"
  )195(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وهذا .  هو الذي يعاقر شُربها ويالزمه وال ينْفك عنه،"مدمن الخَمر كعابِد الوثنِ ":وفيه) هـ("
  .)5("تَغليظٌ في أمرِها وتَحريمها

                                                
  .1/258للقاضي عياض  مشارق األنوار على صحاح اآلثار )1(
 سير أعالم النبالء. ول بن أبي عبد اهللا عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، السجزيبد األأبو الوقت، ع )2(

 .20/303للذهبي 
 .3/49شرح النووي على مسلم  )3(
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )4(
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )5(
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  )196(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام ابن أبي شيبة

، عن َأبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي صلَّى )3(، عن َأبِيه)2(حدثَنَا محمد بن سلَيمان اَألصبهاني، عن سهيٍل
  ."د الْوثَنِمدمن الْخَمرِ كَعابِ": اهللا علَيه وسلَّم، قَاَل

  الحديث تخريج
  .بنحوه من طريق ابن أبي شيبة به )4(أخرجه ابن ماجه
  ، بن أبي المغراء عن فروة)5( في تاريخهوأخرجه البخاري

  ،أحمد بن حاتم الطويل من طريق )7( ومن طريقه ابن الجوزي،)6(أخرجه ابن عديو
أحمد بن حاتم و،  بن أبي المغراءروةف( ثالثتهم ،يركَمحمد بن ب  من طريق)8(وأخرجه أبو الشيخ

  .به بنحوه محمد بن سليمان األصبهاني عن )يركَمحمد بن ب، والطويل
 أبى عن سهيل بن ، بن باللسليمانمن طريق  )10( والبيهقي،)9(  في تاريخهوأخرجه البخاري

  . مرسالًأبيه عن ،محمد بن عبد اهللا عن ،صالح
  :اإلسناد رجال دراسة

 وتـوفي فـي   بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، من الطبقة السادسة،   هو ا : سهيل -
  .خالفة المنصور

إمـام  " وزاد )14(، وابن حزم  )13( والعجلي ،)12(و ابن معين  ،  "كثير الحديث " وزاد )11(ابن سعد  وثقه
  ."ثبتٌ

                                                
 .24545 رقم 12/265مصنف ابن أبي شيبة  )1(
 .12/223للمزي تهذيب الكمال . سهيل بن أبي صالح ذكوان )2(
 .8/514 للمزي  تهذيب الكمال.ذكوان الزيات )3(
 .3375 مدمن الخمر رقم 3 األشربة باب سنن ابن ماجه ك )4(
 .1/129 التاريخ الكبير للبخاري )5(
 .6/229الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
 .1117 رقم 2/671البن الجوزي ل المتناهية  العل)7(
 .2/46 طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني )8(
 .1/129 التاريخ الكبير للبخاري )9(
 .5208 رقم 7/413للبيهقي شعب اإليمان  )10(
 .4/231تهذيب التهذيب البن حجر  )11(
 .3/447 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )12(
 .695 رقم 1/440 عجليلل لثقاتمعرفة ا )13(
 .7/576المحلى البن حزم  )14(
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  ."يخطئ"وزاد )1(وذكره ابن حبان في الثقات
  . الحديثفيا  سهيل بن أبى صالح ثبتًكنا نعد: )2(وقال سفيان بن عيينة

لسهيل نسخ، روى عنه األئمة وحدث عن أبيه وعن جماعة عـن            و ":)3(وقال أبو أحمد بن عدى    
، وهو   وما سمع من غير أبيه عنه      ،يهو هذا يدل على تمييز الرجل كونه ميز ما سمع من أب           . أبيه

  ." ثبت ال بأس به مقبول األخبارعندي

  .به بأسليس : )4(يوقال النسائ
  .ما أصلح حديثه: )5(وقال أحمد بن حنبل

  .صدوق تغير حفظه بأخرة: )6(وقال ابن حجر
لرحمن حديثهما قريب من السواء،     عبد ا  سهيل بن أبى صالح والعالء بن     : )7(يحيى بن معين  قال  و

لم يزل أهـل الحـديث      : )9(، وفيه لين، وقال مرة    هو صويلح : )8(، وقال مرة  وليس حديثهما بحجة  
  .ن حديثهيتقو

   .يكتب حديثه وال يحتج به: )10(وقال أبو حاتم
 ، فقـال النـسائي  وعاب ذلك عليـه  روى له البخاري مقرونًا بغيره،  : ")11(وقال الحافظ ابن حجر   

ملَالسسألت الدارقطن : يِل: يتَ م ك البخار رال أعـرف   : ؟ فقال "الصحيح" كتاب   ي حديث سهيل ف   ي
سهيل واهللا خير من أبى اليمان، و يحيى        :  بحديث سهيل قال   إذا مر  ي فقد كان النسائ   ،له فيه عذراً  

  ."وغيرهما بن بكير،
سهيل أحـد أركـان   :  على مسلم إخراج حديثه    يب باب من ع   فيقال الحاكم   : ")12(قال ابن حجر  و

وقـد    الـشواهد، فـي  األصول، والشواهد إال أن غالبها يالحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه ف      

                                                
 .6/418الثقات البن حبان  )1(
 .12/225تهذيب الكمال للمزي  )2(
 .3/447الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .12/227تهذيب الكمال للمزي  )4(
 .4/264الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )5(
 .1/421 البن حجر تقريب التهذيب )6(
 .4/246والتعديل البن أبي حاتم  الجرح )7(
 .2/156الضعفاء للعقيلي  )8(
 .4/231تهذيب التهذيب البن حجر  )9(
 .4/264الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )10(
 .4/231تهذيب التهذيب البن حجر  )11(
 .4/231تهذيب التهذيب البن حجر  )12(
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حديثه بالعراق أنه نسى    ي   شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل ف        فيلك، وهو الحكم    روى عنه ما  
  ." آخر عمرهفيالكثير منه، و ساء حفظه 

   .حديثه  آخر عمره فذهب بعضيف )2(رسامصدوق إال أنه أصابه بِ: )1(يوقال أبو الفتح األزد
 ضعيف ابن معين له وبخاصـة     هو صدوق، ويرتقي حديثه لمرتبة الصحيح، وأما ت       : قالت الباحثة 

فلعله محمول في حال تغيره وسوء حفظه، إال أنه اتهم          ، "لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه     : "قوله
، إال أن الـذهبي نازعـه       )3(باالختالط، وممن نص على اختالطه أبو الحسن ابن القطان الفاسي         

وسهيل بـن    -أي هشام بن عروة    -ال عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه          : "وقال
   راأبي صالح اختلطا وتغي  ، ر حفظه إذا كَفإن الحافظ قد يتغية ذهنه وتنقُ،ربدفليس هو فـي  ،ص ح 

شيخوخته، كهو في شبييته، وما ثَم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هـذا التغيـر بـضارٍ             
عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتل بعلـة        روى  : "، وقال أيضا  )4("أصالً وإنما الذي يضر االختالط      

   .)5("فنسى بعض حديثه
  .هـ181محمد بن سليمان بن عبد اهللا الكوفي أبو علي بن األصبهاني من الثامنة مات سنة  -

  .يخالف ويخطئ : وزاد،الثقاتكتاب  في )7(حبان ابن وذكره ،)6(وثقه العجلي
  .يخطئصدوق : )8(وقال ابن حجر
  .مقارب الحديث: )10(وقال البخاري ، بشيءليس: )9(وقال ابن معين
  .ال بأس به يكتب حديثه وال يحتج به: )11(وقال أبو حاتم
  .ضعيف الحديث: )13( والنسائي،)12(وقال أبو داود

                                                
 .4/231تهذيب التهذيب البن حجر  )1(
 لكبد ا حار يعرض للحجاب الذي بينمروعلقة عقلية ينشأ عنها الهذيان، شبيهة بالجنون، و هو : رسام البِ)2(

 .42-41المصباح المنير للفيومي ص. والمعى ثم يتصل بالدماغ
 .1/246، الكواكب النيرات البن الكيال 5/504بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان  )3(
 .6/35م النبالء للذهبي سير أعال )4(
 .243 /2  للذهبيميزان االعتدال )5(
 .1602 رقم 2/239 عجليلل معرفة الثقات )6(
 .9/52الثقات البن حبان  )7(
 .850تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
 .3/516 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )9(
 .1/394 الكبيرعلل الترمذي  )10(
 .7/268   حاتم البن أبيالجرح والتعديل )11(
 .487 رقم 1/301سؤاالت اآلجري أبا داود  )12(
 .2/176 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي و،25/310  للمزيتهذيب الكمال )13(
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  .منه شئ غير في أخطأ قد ماله ومقدار مضطرب الحديث: )1(وقال ابن عدي
  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على مالحك

  . ولم يتابع، ألن فيه محمد بن سليمان األصبهاني صدوق يخطئ،إسناده ضعيف
  . هريرة في هذاأبىوال يصح حديث : )2(قال البخاري

بن األصبهاني حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اوهذا الخطأ من : )3(ابن عديقال و
 .اد آخر مرسالًكان هذا الطريق أسهل عليه وقد روى عن سهيل بإسن

   .وهذا ال يصح تفرد به محمد بن سليمان: )4(بن الجوزيقال او
   . هذا إسناد فيه مقال: )5(وقال البوصيري
  .محمد بن عبد اهللا مجهول: )6(قال أبو حاتم وقد ،محمد بن عبد اهللافيها  ومتابعة البخاري

 وعبد ،-)8(ن الجوزيومن طريقه اب - ،)7(وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس أخرجه أحمد
بن عباس أنه ادثت عن  ح:الحسن بن صالح عن محمد بن المنكدر قال من طريق )9(بن حميدا

إسناده  ، مات لقي اهللا كعابد وثنإنمدمن الخمر :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم:قال
  . لجهالة  الواسطة بين محمد بن المنكدر وبين ابن عباس،ضعيف

 :ابن حبانعنه قال   والحسن بن صالح،الراوي عن ابن عباس مجهول: )10(ابن الجوزيقال 
   .األثباتينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث 

سقط الواسطة بين ابن  وقد أ،بن عباسابن المنكدر عن  من طريق ا)11(وأخرجه عبد الرزاق
   . وابن عباس،المنكدر

                                                
 .6/229الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 .1/129 التاريخ الكبير للبخاري )2(
 .6/229دي الكامل في ضعفاء الرجال البن ع )3(
 .2/671البن الجوزي  العلل المتناهية )4(
 .4/38 للبوصيرِيابن ماجه مصباح الزجاجة في زوائد  )5(
 .7/309   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .2453 رقم 4/265 مسند أحمد )7(
 .1116 رقم 2/671البن الجوزي  العلل المتناهية )8(
 . 708 رقم 1/526 مسند عبد بن حميد )9(
 .1116 رقم 2/671البن الجوزي  العلل المتناهية )10(
 .17070  رقم9/239مصنف عبد الرزاق  )11(
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 من ،)4(والضياء المقدسي ،)3(زيالجوابن  ومن طريقه ،)2(ابن عديو ،)1(ابن حبانوأخرج 
عبد  وفيه ،عباس ابن عن جبير بن سعيد عنبن حوشب  العوام عن ،عبد اهللا بن خراشطريق 

  .منكر الحديث ضعيف اهللا بن خراش 
 لقيه ، لشربه اهللا مدمن خمر مستحالًيمن لق: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: )5(ابن حبانقال 

  .ة الكفر الستوائهما في حال،كعابد وثن
أخرج  فقد ، عبد اهللا بن خراش عن سعيد بن جبير فقد تابعه حكيم بن جبيرلم يتفرد بهو: قلت

حكيم بن   من طريق )10( والسلفي،)9( وابن الجوزي،)8( وأبو نعيم،)7( وابن أبي حاتم،)6(البزار
 صلى اهللا عليه رسول اِهللا، قال جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابنِ عباس، رضي اهللا عنهما

منكر حكيم بن جبير ضعيف  وفيه ،"من مات وهو مدمن الخمر لقي اهللا وهو كعابد وثن": وسلم
  .حديث منكر: )11( وقال األلباني،الحديث

بن عباس رفع ا ثوير بن أبي فاختة عن سعيد بن جبير عن  من طريق )12(وأخرجه الطبراني
 وفيه ثوير ،"من مات مدمن خمر لقي اهللا كعابد وثن" :الحديث إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  . وهو ضعيف،بن فاختةا
سعيد بن  من طريق )13(وله شاهد آخر ضعيف من حديث جابر بن عبد اهللا أخرجه ابن الجوزي

  . بن خالد وهو ضعيفسعيد وفيه ، عن جابر بن عبد اهللالمنكدر بن  محمدعنخالد 
  .والحديث بمجموع الطرق ضعيف

***** *****  
  

                                                
 .5347رقم  12/167  صحيح ابن حبان)1(
 .4/209الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .1118 رقم 2/672البن الجوزي  العلل المتناهية )3(
 .356 رقم 4/203ي  األحاديث المختارة للضياء المقدس)4(
 .5347 رقم 12/168 صحيح ابن حبان)5(
 .5085 رقم 2/192مسند البزار  )6(
 .1553 رقم 4/446علل الحديث البن أبي حاتم  )7(
 .9/253األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )8(
 .1119 رقم 2/672البن الجوزي العلل المتناهية  )9(
 .957  رقم12/19ألبي الطاهر السلفي الطيوريات  )10(
 .957 رقم 12/19ألبي الطاهر السلفي الطيوريات في تعليقه على  )11(
 .12428 رقم  12/45لمعجم الكبير للطبراني ا )12(
 .1120 رقم 2/673البن الجوزي  العلل المتناهية )13(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

كانوا يتَبايعون الثِّمار قبل أن يبدو صالحها، فإذا جاء التَّقاضي قالوا أصاب الثمر  ":وفيه) هـ("
مانالميم،"الد نِ وهو :  هو بالفتح وتخفيفممن الد ،اكه حتى يسودرفَنُه قبل إدر وعالثَّم فساد

ويقال الدمال بالالم أيضاً . ذا طَلعت النَّخلةُ عن عفَنٍ وسواد قيل أصابها الدمانويقال إ. السرقين
والذي جاء في غريب الخطَّابي بالضم، وكأنه أشبه، . بمعناه، هكذا قيده الجوهري وغيره بالفتح

: وقد جاء في الحديث. اموالزك )1(ألن ما كان من األدواء والعاهات فهو بالضم، كالسعال والنُّحاز
: قال الخطَّابي. وقيل هما لُغَتان. القُشام والمراض، وهما من آفات الثَّمرة، وال خالفَ في ضمهما

   .)2("معنى له ويروى الدمار بالراء، وال

  
  )197(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام أبو داود
عن بيعِ  )4( سَألْتُ َأبا الزنَاد:قَاَل ، يونُسحدثني ،نَا عنْبسةُ بن خَاِلد حدثَ،حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ

 را ذُكمو هالَحص ودبي َل َأنرِ قَبفيالثَّمرِ: فَقَاَل، ذَِلكيبالز نةُ بورع نِ ، كَانِل بهس نثُ عدحي 
 فَِإذَا جد ، كَان النَّاس يتَبايعون الثِّمار قَبَل َأن يبدو صالَحها: قَاَل،نِ ثَابِت عن زيد ب،َأبِى حثْمةَ

يهِمتَقَاض رضحو النَّاس، تَاعبقَاَل الْم:انمالد رالثَّم ابَأص قَد ،قُشَام هابَأص5( و( اضرم هابَأصو 
- قَاَل رسوُل اللَّه -صلى اهللا عليه وسلم- ي فَلَما كَثُرتْ خُصومتُهم عنْد النَّبِ،ن بِهاعاهاتٌ يحتَجو

. »فَِإما الَ فَالَ تَتَبايعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدو صالَحها«: كَالْمشُورة يشير بِها-صلى اهللا عليه وسلم
  .خْتالَفهِمِلكَثْرة خُصومتهِم وا

  
  الحديث تخريج

  . من طريق أبي داود به بمثله)7( والدارقطني،)6(أخرجه الخطابي
                                                

)1( النُّحاز:عال اِإلبل ِإذا اشتدوهما داءان يصيبان اِإلبلو ، س حوالقَر رب البن منظور لسان الع. النُّحاز
6/4366. 
 .313النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .3372  في بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها رقم23ك البيوع باب  سنن أبي داود )3(
 .14/477للمزي تهذيب الكمال . بن ذكوانعبد اهللا  )4(
 . أن يصير بلحاً: قيل، هو أن يتساقط وهو يسر: وقيل، هو أكال يقع في التمر:شام بضم القاف والتخفيفقُ )5(

 .1/173فتح الباري البن حجر 
 .1/305 غريب الحديث للخطابي )6(
 .2476 رقم 3/399 سنن الدارقطني )7(
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 عن يونس بن ، بن راشد اهللا زرعة وهبي أب من طريق،)2( والدارقطني،)1(وأخرجه أبو عوانة
  .به بنحوهيزيد 

 ، عن َأبِيه،اللَّه بنِ َأبِي الزنَاد عبد الرحمنِ بند  عبعن ، محمديونُس بن عن )3(أحمدوأخرجه 
دينِ زةَ بخَارِج نعن ،عثَابِت نب ديبه بنحوه ز .  

  عروة بنعن ، الزنَادعن أبي ، عن يونُس، اللَّه بن راشدوهب من طريق )4(وأخرجه البيهقي
  .به بنحوه  ثَابِت بنزيدعن  ، سهِل بنِ َأبِى حثْمةَ عن،الزبير

 عن ، الزبيرِ عروة بنعن ، عن َأبِي الزنَاد:وقَاَل اللَّيثُ : في صحيحه فقال)5(وعلقه البخاري
ارِيةَ الَْأنْصثْمنِ َأبِي حِل بهس،نْهاُهللا ع يضر نِ ثَابِتب ديز نع .  

 عن َأبِي ، عن زكَرِياء، حدثَنَا عنْبسةُ، حدثَنَا حكَّام، بن بحرٍرواه علي: البخاري بإثرهقَاَل و
نَادةَ،الزورع نٍل، عهس نع ،ديز نع .  

حديث الليث عن أبي : )7( وفي مرة أخري،الليث من طريق لم أره موصوالً: )6(قال ابن حجر
 لكن رواه سعيد بن ،أظنه في نسخة أبي صالح كاتبه عنه و،الزناد لم أقف على اإلسناد إليه

  . عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد،منصور
كما سبق في ( وكذا رواه البيهقي من حديث يونس بن يزيد األيلي عن أبي الزناد: )8(وقال أيضاً

   ).التخريج
ي باب إذا باع الثمار رواية الليث عن  بن بحر القطان هو شيخ البخاريوحديث عل: )9(وقال

  .يونس في الزهريات
  :اإلسناد رجال دراسة

بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو  سهل بن أبي حثمة -
  .)10(مات في أول خالفة معاوية بن مالك بن األوس األنصاري األوسيا

                                                
 .5041 رقم 3/294 مسند أبي عوانة )1(
 .2476 رقم 3/399 سنن الدارقطني )2(
 .21662 رقم 35/516 مسند أحمد )3(
 .10912 رقم 5/301بيهقي السنن الكبرى لل )4(
 .باب بيعِ الثِّمارِ قَبَل َأن يبدو صلَاحهاك البيوع  صحيح البخاري  )5(
 .4/394 فتح الباري البن حجر )6(
 .1/41 فتح الباري البن حجر )7(
 .3/261 البن حجر تغليق التعليق )8(
 .1/41 فتح الباري البن حجر )9(
 .3/195 حابة البن حجراإلصابة في تمييز الص )10(
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- خَاِلد نةُ بسنْبوالهم األيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة من التاسعة بن يزيد األموي م ع
  .مات سنة ثمان وتسعين ومائة

  . في كتاب الثقات)1(ذكره ابن حبان
 :عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد سمعت أحمد بن صالح يقول )2(قال اآلجري عن أبي داودو

  كانت أصل: صالح قلت سألت أحمد بن: قال، يحتج بحديثه: داودألبي قيل ،عنبسة صدوق
   . بعضها أصول وبعضها نسخه: قال،يونس عنده أو نسخه

 .صدوق :)3(وقال ابن حجر

 روى عنه غير أحمد هلما لنا ولعنبسة أي شئ خرج علينا من عنبسة : )4(قال أحمد بن حنبلو
  .بل روى عنه جماعة): الذهبي( قلت،بن صالحا

  . ثَبت عنه ما ذكر ابن أبي حاتم فقد تجرحتثبت عدالَته، بل ِإنلم : )5(وقال القطان
  .روى عن يونس أحاديث انفرد بها عنه: )6(وقال الساجي
  .هو كما قال ابن حجر صدوق: قالت الباحثة

  ).34 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة :  يونس بن يزيد-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .ن خالد ألجل عنبسة ب،إسناده حسن

  .)8(وحسنه شعيب األرناؤووط، )7(األلباني: وصححه من المعاصرين
  

***** *****  
  
  

                                                
 .8/515الثقات البن حبان  )1(
 .1500 رقم 2/169 سؤاالت اآلجري أبا داود )2(
 .755تقريب التهذيب البن حجر ص  )3(
 .5/359 للذهبي  ميزان االعتدال)4(
 .5/249  البن القطانفي كتاب األحكامالواقعين  بيان الوهم واإليهام )5(
 .6/402حاتم  البن أبي الجرح والتعديل )6(
 .7/372 صحيح وضعيف سنن أبي داود)7(
 .21662 رقم 35/516مسند أحمد في تعليقه على  )8(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دما"

الصورة المصورةُ، :  الدميةُ،"كأن عنُقَه جِيد دمية ":-عليه الصالة والسالم-في صفته ) هـ(
قُ في صنْعتها ويتُنو؛ ألنها يمى1("بالَغ في تَحسينهاوجمعها د(.  

  ) * (الحديث رقم 
  . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 كان قتادة إذا سئل عن الدم ،"ويسمى ":وفي رواية، "يحلَق رأسه ويدمى ":وفي حديث العقيقة"
ستُقبلت بها أوداجها، ثم تُوضع على إذا ذُبِحت العقيقةُ أخذَت منها صوفَةٌ وا: كيف يصنع به قال

أخرجه أبو داود في . يافُوخِ الصبِي ليسيل على رأسه مثُل الخيط، ثم يغْسل رأسه بعد ويحلَقُ
وكان من . وجاء بتفسيره في الحديث عن قتادة وهو منسوخٌ. هذا وهم من همامٍ: وقال. السنن

إذا كان قد أمرهم بإماطَة األذَى اليابِس عن : وقال الخطّابي. وقال يسمى أصح. فعل الجاهلية
  .)3("رأس الصبي فكيف يأمرهم بتَدمية رأسه؟ والدم نَجِس نجاسةً مغَلَّظةً

  )198(الحديث رقم 
  :لفظتان فيه

  ويدمى:  األولىاللفظة
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام أبو داود

عن  ،عن سمرةَ ،عن الْحسنِ ،)7(حدثَنَا قَتَادةُ ،)6( حدثَنَا همام،)5(مرِيحدثَنَا حفْص بن عمر النَّ
كُلُّ غُلَامٍ رهينَةٌ بِعقيقَته تُذْبح عنْه يوم السابِعِ ويحلَقُ رْأسه " :رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل

                                                
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(

  .66تحت حديث رقم  (2)
 .313النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .2837عقيقة رقم  في ال21سنن أبي داود ك الضحايا باب  )4(
النمر بن عثمان بن نصر بن زهران، من  هذه النسبة إلى .بفتح النون والميم وفي آخرها الراء: النمري )5(

 .525 - 5/524 األنساب للسمعاني. زداأل
 .30/302للمزي تهذيب الكمال . همام بن يحيى )6(
 .23/499للمزي تهذيب الكمال . قتادة بن دعامة السدوسي )7(
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مديىو"،بِه نَعصفَ يمِ كَيالد نِئَل عةُ ِإذَا سقَتَاد وفَةً: قَاَل، فَكَانا صنْهيقَةَ َأخَذْتَ مقتَ الْعحِإذَا ذَب ، 
طثَْل الْخَيم هْأسلَى ريَل عستَّى يح بِيافُوخِ الصلَى يع عتُوض ا ثُمهاجدَأو لْتَ بِهتَقْباسُل  ثُ،وغْسي م

  .رْأسه بعد ويحلَقُ
 خُوِلفَ همام في هذَا الْكَلَامِ وهو وهم من : قَاَل َأبو داود، وهذَا وهم من همامٍ ويدمى:قَاَل َأبو داود

  . ولَيس يْؤخَذُ بِهذَا:بو داود َأ: قَاَل، يدمى: فَقَاَل همام، يسمى: وِإنَّما قَالُوا،همامٍ
  الحديث تخريج

  .عن همام بن يحيى به بنحوهعمر  حفْص بن من طريق )1(أخرجه البيهقي
  ، عن عفان بن مسلم)4( والبيهقي، )3( والدارمي،)2(أخرجه أحمدو

  .وه جميعهم عن همام بن يحيى عن قتادة به بنح، سعيد وبهز من طريق)5(وأخرجه أحمد
  :اإلسناد رجال دراسة

 سمرة بن جنْدب بن هالل أبو سليمان الفزاري، وكان من حلفاء األنصار، وهو أحد الصحابة -
  .)6( غير ذلك: هـ، وقيل58الكرام، ت 

 لكنه في هذا ،ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس ، الحسن بن أبي الحسن-
 ،)9( والنسائي،)8( والترمذي،)7(البخاري خرج فقد أ ،الحديث قد سمع من سمرة بن جندب

 ، عن حبِيبِ بنِ الشَّهِيد،قُريشُ بن َأنَسٍ من طريق )12( وابن عبد البر،)11(والبيهقي ،)10(والطحاوي
 من سمرةَ بنِ : فَقَاَل، فَسَألْتُه، َأمرني ابن سيرِين َأن َأسَأَل الْحسن ممن سمع حديثَ الْعقيقَة:قَاَل

  .الصحيح َأن الْحسن لم يسمع من سمرة ِإلَّا حديث الْعقيقَة: )13( وكذلك قال عبد الحق،جنْدبٍ
-يدوسامة السع23(وقد سبقت ترجمته في حديث رقم ،  ثقة إال أنه مدلس  قتادة بن د.(  

                                                
 .19768 رقم 9/303نن الكبرى للبيهقي الس )1(
 .20256 رقم 33/391 و،20193 رقم 33/360 مسند أحمد )2(
 .2012 رقم 2/1251 سنن الدارمي )3(
 .19768 رقم 9/303السنن الكبرى للبيهقي  )4(
 .20083 رقم 33/271 مسند أحمد )5(
 .3/178اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )6(
 .5471 إماطة األذى عن الصبي في العقيقة رقم 2 العقيقة باب صحيح البخاري ك )7(
 .182 ما جاء في صالة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر رقم 21سنن الترمذي ك الصالة باب  )8(
 .4221  متى يعق رقم5سنن النسائي ك العقيقة باب  )9(
 .15/374 و،3/58شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )10(
 .19742 رقم 9/299برى للبيهقي السنن الك )11(
 .4/307 التمهيد البن عبد البر )12(
 .3/15  البن القطانفي كتاب األحكامالواقعين  بيان الوهم واإليهام )13(
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  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  دسنااإل على الحكم

وإن كان  ، ولم أجد أحد من العلماء ضعفه     ، فال يقل عن مرتبة الحسن    ، إسناده إن لم يكن صحيحاً    
  .وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة، ولم يصرح بالسماع، قتادة مدلس

و  ":المحفوظو، "ويدمى: "صحيح، دون قوله:  وقال)1(األلباني: المعاصرينوصحح إسناده من 
  .)2(ؤوط وشعيب األرنا،"يسمى
  ويسمى:  الثانيةلفظةال

  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام أبو داود
 عن سمرةَ بنِ ، عن الْحسنِ،عن قَتَادةَ ،عن سعيد ،)5(حدثَنَا ابن َأبِي عدي ،)4(حدثَنَا ابن الْمثَنَّى

قَاَل كُلُّ غُلَامٍ رهينَةٌ بِعقيقَته تُذْبح عنْه يوم سابِعه " :لَّم َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس،جنْدبٍ
  ".ويحلَقُ ويسمى
 ، وَأشْعثُ، وِإياس بن دغْفٍَل،عن قَتَادةَ ، قَاَل سلَّام بن َأبِي مطيعٍ، ويسمى َأصح كَذَا:قَاَل َأبو داود

سالْح نى: قَاَل،نِعمسيثُ، وَأشْع اهورنِ، وسالْح نى، عمسيو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع .  
  الحديث تخريج

  . من طريق أبي داود به بمثله)6(أخرجه البيهقي
  . من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري به بنحوه)7(وأخرجه الترمذي

  ، من طريق يزيد بن هارون)9( وابن الجارود،)8(رمذيوأخرجه الت
  ، من طريق يزيد بن زريع)12( والطبراني،)11( والبزار،)10(وأخرجه النسائي

  
                                                

 .2527 رقم 8/187لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود  )1(
 .20256 رقم 33/391 و،20193 رقم 33/360مسند أحمد في تعليقه على  )2(
 .2838 في العقيقة رقم 21بي داود ك الضحايا باب سنن أ )3(
 .26/359للمزي تهذيب الكمال . محمد بن المثنى )4(
 .24/322للمزي تهذيب الكمال . محمد بن إبراهيم )5(
 .5891 رقم 14/68 معرفة السنن واآلثار للبيهقي )6(
 .1522عقيقة رقم سنن الترمذي ك األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب من ال )7(
 .1522سنن الترمذي ك األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب من العقيقة رقم  )8(
 .910 رقم 229 صالمنتقى من السنن البن الجارود  )9(
 .4532 رقم 4/372  لهالسنن الكبرى و،4220 متى يعقُّ رقم 5سنن النسائي ك العقيقة باب  )10(
 .4549 رقم 2/152مسند البزار  )11(
 .6831 رقم 7/201لمعجم الكبير للطبراني ا )12(
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  ، من طريق شعيب بن إسحاق)1(وأخرجه ابن ماجه
  ، من طريق حماد بن سلمة)3( والطحاوي،)2(وأخرجه الطيالسي

  ،زيد من طريق أبان بن ي)5( والدارمي،)4(وأخرجه أحمد
  ،)7( همام من طريقو ، عن إسحاق)6(أحمدوأخرجه 

  ، من طريق روح بن عبادة)8(وأخرجه الطحاوي
  .)10(جامع بن غيالن و، محمد بن بشر من طريق)9(وأخرجه الطبراني

  ، عبد الْوهابِ بن عطَاء من طريق)11(وأخرجه الحاكم
  . سعيد بن أبي عروبة به بنحوهكلهم عن ، من طريق جعفر بن عون)12(وأخرجه البيهقي

  وأبان،سالم بن أبي مطيع من طريق )15( وابن عبد البر،)14( وأبو نعيم،)13(وأخرجه الطبراني
  .عن قتادة به بنحوهكلهم 

 البصري به حفص بن عمر النجار عن أبي حرة عن الحسن من طريق )16(وأخرجه الطبراني
  .بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
 157، وقيل 156هو أبو النضر العدوي اليشكري موالهم البصري، ت : ة سعيد بن أبي عروب-

  :وصف بعلتينهـ، هو ثقة، ولكنه 

                                                
 .3165 العقيقة رقم 1سنن ابن ماجه ك الذبائح باب  )1(
 .951 رقم 2/226 مسند الطيالسي )2(
 .3/59للطحاوي  اآلثارشرح مشكل  )3(
 .20188 رقم 33/356 مسند أحمد )4(
 .2012 رقم 2/1251 سنن الدارمي )5(
 20139. رقم 33/318 مسند أحمد )6(
 .20083 رقم 33/271 مسند أحمد )7(
 .3/60للطحاوي  اآلثارشرح مشكل  )8(
 .6832 رقم 7/201لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .6830 رقم 7/201لمعجم الكبير للطبراني ا )10(
 .7694 رقم 4/238للحاكم  المستدرك على الصحيحين )11(
 .19741رقم 9/299لسنن الكبرى له  وا،8263رقم 11/113للبيهقي شعب اإليمان  )12(
 .6829 رقم  7/201لمعجم الكبير للطبراني ا )13(
 .6/191األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  )14(
 .4/307 التمهيد البن عبد البر )15(
 .6936 رقم 7/225لمعجم الكبير للطبراني ا )16(
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  االختالط: األولى
 والسبط )3(، والعالئي)2( على اختالطه، وذكره في المختلطين ابن الصالح)1(فقد نص ابن معين

  .)4(ابن العجمي
، )5(اهيم بن عدي سمع منه بعد االختالطونص أهل العلم على أن محمد بن إبر: قالت الباحثة

 ، والبزار،النسائي كما عند -فروايته ضعيفة، ولكنه تابعه في هذا الحديث يزيد بن زريع
 على أنه سمع منه قبل )7( وغيره)6( وقد نص ابن حبان- ،- كما في التخريج-والطبراني

  :االختالط، وكذلك تابعه كل من
على أنهم  وقد نص العراقي ،)10(عبد الْوهابِ بن عطَاء و،)9(محمد بن بشر و،)8(يزيد بن هارون

 ناهيك أن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة وحديثه كما ،سمعوا منه قبل االختالط
  :، وقد تابع سعيدا أيضا في روايته عن قتادة كل من)11(نص ابن حجر على هذا

  .ه، وقد سبق في التخريجوغير أحمد كما عند – أبان بن يزيد 
  .وقد سبق في التخريج ،وحماد بن سلمة كما عند  الطيالسي وغيره

  .وقد سبق في التخريج ، كما عند الطبراني وغيرهجامع بن  غيالن و،سالم بن أبي مطيعو 
  :التدليس: الثانية
 "لى ما قالسمعت وحدثنا كان مأموناً ع: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم، فإذا قال: "البزازقال 

  ، إال أن ابن )14( ، والسبط ابن العجمي)13( ، وأبو زرعة العراقي)12(وذكره في المدلسين النسائي
  

                                                
)1(  3/1230الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي. 
 .393لصالح ص مقدمة ابن ا )2(
 .18 رقم 41المختلطين للعالئي ص  )3(
 .43 رقم 139 ص - المطبوع مع نهاية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي  )4(
 .2/475  للعقيليالضعفاء الكبير )5(
 .6/360الثقات البن حبان  )6(
 .450ص  للعراقيواإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح التقييد )7(
 .449ص  للعراقيضاح شرح مقدمة ابن الصالحالتقييد واإلي )8(
 .450ص  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح )9(
 .450ص  للعراقيلتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحا )10(
 .190تقريب التهذيب البن حجر ص )11(
 .7 رقم 122 ذكر المدلسين للنسائي ص)12(
 .20 رقم 51المدلّسين ألبي زرعة العراقي ص )13(
 .23 رقم 26اء المدلّسين للسبط ابن العجمي صالتبيين ألسم )14(
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  . من مراتب المدلسين التي اغتفر األئمة تدليسها)1(حجر ذكره في المرتبة الثانية
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  .)4( وشعيب األرناؤوط،)3(األلباني:  ومن المعاصرين،)2(الترمذي :اءوصحح إسناده من العلم
يدلُّ علَى َأنَّه ضبطَها َأن في رِواية : قُلْت :تغليط أبي داود لهمام بقوله )5(ابن حجروقد رد الحافظ 

هية التدمية، فذكرها لهم، مان عهم سَألُوا قتادة فيه َأنَّالتَّدميةَ والتَّسميةَ، و: بهزٍ عنْه ذَكَر الَْأمرينِ
ةيمالتَّد ةيفكَي نَأَل عس بِطُ َأنَّهضي وهو ،ةيمالتَّس نرِيفًا متَح كُونفَ يفَكَي.  

: محصورة في كون هذه اللفظةجواب صحيح لو كانت الدعوى وهو :  فقال)6(وقد رد األلباني
 وهي أنه أخطأ فيها سواء كان ، لكن الدعوى أعم من ذلك،)ويدمي: (ليه فقالتحرفت ع) ىويسم(

 فقد اختلفوا عليه في ، أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين،)ويسمى(المحفوظ عنه إقامتها مقام 
 فالبد من ذلك ليسلم لنا حفظ ، بالنسبة للثقةوهو في كل ذلك واهم وهذا وإن كان بعيداً ،ذلك

 فتخطئة هؤالء ونسبتهم إلى ، تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة إذا كان صعباً فإنه،الجماعة
  . عدم الحفظ أصعب

ما أخرجه أبو  بدليل ،اإلسالم عادة جاهلية قضى عليها الصبيأضف إلى ما سبق أن تدميم رأس 
 كُنَّا في الْجاهلية ِإذَا وِلد : يقُوُل، بريدةَا سمعتُ َأبِ: قَاَل،عبد اللَّه بن بريدةَ من طريق )7(داود

 ، كُنَّا نَذْبح شَاةً ونَحلقُ رْأسه، فَلَما جاء اللَّه بِالِْإسلَامِ،ِلَأحدنَا غُلَام ذَبح شَاةً ولَطَخَ رْأسه بِدمها
  . وإسناده رجاله ثقات،ونُلَطِّخُه بِزعفَرانٍ

 
***** *****  

  
  

                                                
 .50 رقم 31طبقات المدلّسين البن حجر ص )1(
 .1522سنن الترمذي ك األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب من العقيقة رقم  )2(
 .2528 رقم 8/187لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود  )3(
 .20188 رقم 33/356 و،20139 رقم 33/318مسند أحمد ه على في تعليق )4(
 .4/362البن حجر التلخيص الحبير  )5(
 .4/388أللباني ل إرواء الغليل )6(
 .2838 في العقيقة رقم 21سنن أبي داود ك الضحايا باب  )7(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

إني : إن رجالً جاء معه أرنب فوضعها بين يدي النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم قال ":وفيه"
  .)1(" أنَّها ترمي الدم، وذلك أن األرنب تَحيض كما تحيض المرأة: أي،"وجدتُها تَدمى

  
  )199(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام النسائي
 عن موسى ، عن الْحكَمِ،عن محمد ،)4(عن عيسى ،)3( عن بكْرٍ،خْبرنَا َأحمد بن عثْمان بنِ حكيمٍَأ

سلَّم َأبِي جاء َأعرابِي ِإلَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و : قَاَل: قَاَل، عن ابنِ الْحوتَكية،بنِ طَلْحةَ
زخُبا واهشَو قَد نَبَأر هعمقَاَل،و ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي يدي نيا بهعضِإنِّي : فَو 

 : وقَاَل ِللَْأعرابِي،"لَا يضر كُلُوا" : فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلَأصحابِه،وجدتُها تَدمى
 ِإن كُنْتَ صاِئما : قَاَل، صوم ثَلَاثَة َأيامٍ من الشَّهرِ: قَاَل، صوم ماذَا: قَاَل، ِإنِّي صاِئم: قَاَل،كُْل

  ".فَعلَيك بِالْغُر الْبِيضِ ثَلَاثَ عشْرةَ وَأربع عشْرةَ وخَمس عشْرةَ
و عنِقَاَل َأبمحد الرب:َأبِي ذَر نع ابويَل َأبِي، الصفَق الْكُتَّابِ ذَر نم قَعو كُوني َأن شْبِهيو .  
  الحديث تخريج
  .لفاظ اإلمام النسائيبهذه األانفرد 
  :اإلسناد رجال دراسة

  .ةمن الثاني  التميمي الكوفي وأكثر ما يأتي غير مسمىيزيدوهو : ابن الحوتكية -
  .الثقاتكتاب في  )5(ذكره ابن حبان

  .مقبول: )7( وقال ابن حجر،ال يعرف: )6(وقال الذهبي
  .هو مقبول: قالت الباحثة

                                                
 .313النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 ذكر االختالف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثالثة أيام من 84 سنن النسائي ك الصيام باب )2(

 .2427الشهر رقم 
 .4/219للمزي  تهذيب الكمال .بكر بن عبد الرحمن بن عبد اهللا )3(
 .23/27للمزي  تهذيب الكمال .اهللا عبد بن المختار بن عيسى )4(
 .11/281 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
 .9682 رقم 4/421لذهبي لميزان االعتدال  )6(
 .1073تقريب التهذيب البن حجر  ص )7(
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 بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن منا وهو: محمد -
  .السابعة مات سنة ثمان وأربعين

  .)1(وثقه العجلي
محله الصدق كان سيء الحفظ : )3(وقال أبو حاتم ،ح ليس بأقوى ما يكونصال: )2(وقال أبو زرعة

 إنما ينكر عليه كثرة الخطأ يكتب حديثه وال ،شغل بالقضاء فساء حفظه ال يتهم بشيء من الكذب
   .يحتج به

  . الحفظ جداًيئ صدوق، ال يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان س: )4(وقال ابن رجب
حديثه في وزن الحسن : )6( وفي موضع آخر، سيء الحفظ وقد وثقصدوق إمام: )5(وقال الذهبي

قال ابن  و،فيه لين: )7( وفي رواية،وال يرتقي إلى الصحة؛ ألنه ليس بالمتقن عندهم ومناقبه كثيرة
  .صدوق سيء الحفظ جداً: )8(حجر
بن أبي اأفادني : )10( وفي موضع آخر،بن أبي ليلىا من ما رأيت أحدا أسوأ حفظاً: )9(شعبةوقال 

  .ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة
  .بن أبي ليلىايضعف  )11(كان يحيى بن سعيدو

ليس : )14(يحيى بن معين وقال ،ضعيف: )13( وفي رواية،مضطرب الحديث: )12(وقال أحمد
   . في الحديثليس بالقوي: )16(وقال النسائي ،ضعيف الحديث :)15(  وفي رواية،بذاك

                                                
 .1618 رقم 2/243 عجليلل معرفة الثقات )1(
 .7/323   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .7/323   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )3(
 .1/422 شرح علل الترمذي البن رجب )4(
 .2/603المغني في الضعفاء للذهبي  )5(
 .1/171 للذهبيذكرة الحفاظ ت )6(
 .4/230 للذهبي  ميزان االعتدال)7(
 .871تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
 .7/322 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )9(
 .1/162 التاريخ الكبير للبخاري )10(
 .25/624  للمزيتهذيب الكمال )11(
 .1/411العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )12(
 .7/322   البن أبي حاتميلالجرح والتعد )13(
 .7/323   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )14(
 .6/185الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )15(
 .525 رقم 232 ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )16(
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   .بن أبي ليلى واهي الحديث سيء الحفظا :)1(السعدي حفص بن محمد بن أحمدقال و
  .وهو مع سوء حفظه يكتب حديثه: )2(وقال ابن عدي
 على التوهم، الشيء يلحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، يرو ارديء كان :)3(وقال ابن حبان

  .ويحدث على الحسبان فكثر المناكير في روايته فاستحق الترك
  .ه مقلوبةعامة أحاديث :)4(وقال أبو أحمد الحاكم

  .هو رديء الحفظ كثير الوهم :)5(وقال الدراقطني
  . هو كما قال ابن حجر صدوق سيئ الحفظ جداً: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

 : وفيه،إسناده ضعيف

  . ولم يتابع،مقبول يزيد بن الحوتكية
  . ولم يتابع،صدوق سيئ الحفظمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى و

  .)6(األلباني: من المعاصرينوضعف إسناده 
 ،)9( حبان وابن،)8(النسائي و،)واللفظ له ()7(حمديث أبي هريرة أخرجه أوله شاهد صحيح من حد

ى  َأتَى َأعرابِي ِإلَ: قَاَل، عن َأبِي هريرةَ، عن موسى بنِ طَلْحةَ، عميرٍعبد الْملك بنمن طريق 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسا،رهنَابا صهعما واهشَو نَبٍ قَدا)10( بَِأرهمُأدو ،هيدي نيا بهعضفَو ، 

 ، فََأمسك الَْأعرابِي،وا وَأمر َأصحابه َأن يْأكُلُ،فََأمسك رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم يْأكُْل

                                                
 .6/183الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 .6/187الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )2(
 .2/244بن حبان  المجروحين ال)3(
 .2/603المغني في الضعفاء للذهبي  )4(
 .3/76 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )5(
 ذكر االختالف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام 84في تعليقه على سنن النسائي ك الصيام باب  )6(

 .2427ثالثة أيام من الشهر رقم 
 .8560م  رق14/232 و،8434رقم 14/154 مسند أحمد )7(
 ذكر االختالف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثالثة أيام من 84سنن النسائي ك الصيام باب  )8(

   .4803 رقم 4/476  لهالسنن الكبرى و،2427الشهر رقم 
 .3650 رقم8/410 صحيح ابن حبان)9(
 تـاج العـروس   . ، وهـو صـباغٌ يْؤتَـدم بـه        ؛ وهو الخَردُل المعمـوُل بالزبِيـبِ      َأي بصباغها  :بِصنَابِها )10(

 .3/211لألزهري
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر تَْأكَُل" :فَقَاَل لَه َأن كنَعما يقَاَل،م : نامٍ مثَلَاثَةَ َأي ومِإنِّي َأص 
  .)1(ححه شعيب األرناؤوطوص ، وإسناده صحيح،"ِإن كُنْتَ صاِئما فَصم َأيام الْغُر" : قَاَل،الشَّهرِ

  :ويوجد شواهد أخرى للحديث منها
وفي الْباب عن جابِرٍ :  وقال،)3( ومن طريقه الترمذي،)2( حديث أنس بن مالك أخرجه الطيالسي-

عمُل علَى هذَا  وهذَا حديثٌ حسن صحيح والْ، محمد بن صيفي:وعمارٍ ومحمد بنِ صفْوان ويقَاُل
ِإنَّها : عنْد َأكْثَرِ َأهِل الْعلْمِ لَا يرون بَِأكِْل الَْأرنَبِ بْأسا وقَد كَرِه بعض َأهِل الْعلْمِ َأكَْل الَْأرنَبِ وقَالُوا

  .تَدمى
ن أبي  والحارث ب،)6(حمد وأ،)5( وعبد الرزاق،)4( حديث عمر بن الخطاب أخرجه الطيالسي-

  . عن عمر بن الخطاب)10( وابن خزيمة،)9( وأبو يعلى،)8( والنسائي،)7(أسامة
  . بشواهدهوالحديث يرتقي للحسن لغيره

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بسهمٍ فقتَلْتُه، ثم رميتُ بذلك السهم أعرِفُه، رميتُ يوم ُأحد رجالً: قاَل ":وفي حديث سعد) هـ("
، فجعلْته في كنَانَتي، فكان فقلتُ هذا سهم مبارك مدمىتُ ذلك وفعلُوه ثالث مرات، حتى فعلْ

الذي أصابه الدم فحصل في لَونه سواد وحمرةٌ مما رمي به : المدمى من السهام" عنده حتى مات
رماةُ يتَببه، والر يمر الرطْلقُ على ما تكروي ،ودهم. كُون بهالعهو مأخُوذٌ من : وقال بعض

  .)11("الدامياء وهي البركةُ

  )200(الحديث رقم 
  . بنحوه في يوم الخندق حديثاً آخر غير أني وجدت،هكذا هو موقوف على سعد في يوم أحد

                                                
 .8560رقم 14/232و ،8434 رقم 14/154مسند أحمد في تعليقه على  )1(
 .42 رقم 1/49 مسند الطيالسي )2(
 .1789 ما جاء في أكل األرنب رقم 2سنن الترمذي ك األطعمة باب  )3(
 .44 رقم 1/49 مسند الطيالسي )4(
 .7874  رقم4/299رزاق مصنف عبد ال )5(
 .210 رقم 1/337مسند أحمد  )6(
 .339 رقم 1/424بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي  )7(
 .4804 رقم 4/476السنن الكبرى للنسائي  )8(
 .185 رقم1/166مسند أبي يعلى  )9(
 .2127  رقم3/302 صحيح ابن خزيمة )10(
 .313 األثير صريب الحديث واألثر البنالنهاية في غ )11(
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  :رحمه اهللا )1(أحمدقال اإلمام 
حوثَنَا رد2(ح(،ٍنوع نثَنَا ابدح )3(، محم نعدونِ الَْأسب دمحنِ مب د،دعنِ سرِ بامع نع ، نع 

 ثُم ، فَوضعه فَوقَ َأنْفه، جعَل يقُوُل بِالتُّرسِ هكَذَا، لَما كَان يوم الْخَنْدق ورجٌل يتَتَرس:ِ قَاَل)4(َأبِيه
دعب فِّلُهسكَذَا يقُوُل ها  فََأ: قَاَل،ينْهتُ مجي فََأخْرنَانَتتُ ِإلَى كيواهمدا ممهس، ي كَبِدف تُهعضفَو 

 : قَاَل، رميتُ فَما نَسيتُ وقْع الْقدحِ علَى كَذَا وكَذَا من التُّرسِ، فَلَما قَاَل هكَذَا يسفُِّل التُّرس،الْقَوسِ
 : قَاَل، حتَّى بدتْ نَواجِذُه: فَضحك نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأحسبه قَاَل، فَقَاَل بِرِجله،وسقَطَ
  ". ِلفعِل الرجِل؟ ِلم قَاَل:قُلْتُ

  الحديث تخريج
  . بمثله من طريق أحمد بن حنبل)5(خرجه المزيأ

  .د بن محمد بن األسود به بنحوه عن محمبن عونعبد اهللا  من طريق )6(وأخرجه الشاشي
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . من السادسة محمد بنِ الَْأسودمحمد بن -

  .الثقات كتاب في )7(حبان بنا ذكره
  .مستور: )8( ابن حجروقال

  .هو كما قال ابن حجر مستور: قالت الباحثة
  

  سناداإل على الحكم
  .ن األسود وهو مستورألن فيه محمد بن محمد ب، إسناده ضعيف

  .)9(شعيب األرناؤوط: وضعفه من المعاصرين
***** *****  

                                                
 .1620رقم  3/166 مسند أحمد )1(
 .9/239للمزي تهذيب الكمال . روح بن عبادة )2(
 .15/394للمزي تهذيب الكمال . عبد اهللا بن عون بن أرطبان )3(
 .3/73اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . سعد بن مالك أبي وقاص )4(
 .375/ 26للمزي تهذيب الكمال  )5(
 .91 رقم 1/122لشاشي المسند ل )6(
 .7/404الثقات البن حبان  )7(
 .1/505البن حجر  تقريب التهذيب )8(
 .1620رقم  3/166مسند أحمد في تعليقه على  )9(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

شَجةٌ تَشُقُّ الجلد حتى يظْهر منها الدم، :  الداميةُ،"في الدامية بعير ":وفي حديث زيد بن ثابت"
  .)1("فإن قَطَر منها فهي دامعةٌ

  )201(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(عبد الرزاقمام قال اإل
عن محمد بن رداش،بِ عن قَ،حولكْ عن ميَؤة بن ذُصفي الدامية  : قال، عن زيد بن ثابت،بي
 وفي ، أربع)5( وفي السمحاق، ثالث من اإلبل)4( وفي المتالحمة، بعيران)3(وفي الباضعة ،بعير

 ثلث )8( وفي المأمومة،مس عشرة وفي المنقولة خ، عشر)7( وفي الهاشمة، خمس)6(الموضحة
 أو يضرب حتى يغن وال يفهم الدية ،ب حتى يذهب عقله الدية كاملةضر وفي الرجل ي،الدية
  ". وفي حلمة الثدي ربع الدية، وفي جفن العين ربع الدية، أو يبح فال يفهم الدية كاملة،كاملة
  الحديث تخريج

  . الرزاق به بمثله من طريق عبد،)10( والبيهقي،)9(أخرجه الدارقطني
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).116 (سبقت ترجمته في حديث رقم ،ثقة إال أنه يرسل:  الشامي مكحول-
  .محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة من السابعة مات بعد الستين -

  ول بالقدرلم يكن به بأس، كان يق: )12( وفي موضع آخر،قدرياً:  وزاد،)11(وثقه يحيى بن معين

                                                
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .17321 رقم 9/307مصنف عبد الرزاق  )2(
 .2/369 غريب الحديث للخطابي.  وهي التي تشق اللحم بعد الجلد:الباضعة )3(
 .2/369غريب الحديث للخطابي . أخذت في اللحم  وهي التي قد:المتالحمة )4(
 .2/370غريب الحديث للخطابي .  وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة:السمحاق )5(
 .2/370 غريب الحديث للخطابي .  وهي التي تبدي وضح العظم:الموضحة )6(
لسان العرب .  التي هشَمت العظم ولم يتباين فَراشُه: وقيل الهاشمة من الشِّجاج،شَجةٌ تَهشم العظم :الهاشمة )7(

 .6/4668البن منظور 
 .4/2197 لسان العرب البن منظور.  وهي التي ال يبقى بينها وبين الدماغ ِإال جلدة رقيقة:المْأمومةُ )8(
 .4/276سنن الدارقطني  )9(
 .16637 رقم 8/84نن الكبرى للبيهقي الس )10(
رواية طهمان  في الرجال  يحيى بن معينمن كالم أبي زكريا و،4/465 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )11(

 .36ص
 .306 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد  )12(
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ل إلى يمي: وزاد )3( ودحيم،)2( وابن المديني، سمع من مكحولليس به بأس:  وزاد،)1(وأحمد
ي موضع  وف،)5(والنسائي ، كان يذكر بالقدر إال أنه مستقيم الحديث:)4( ومرة أخرى،هوى
  . ليس بالقوي:)7(ي موضع آخر وف،ليس به بأس: )6(آخر
  .للسان وأراه اتهم بالقدرصدوق ا: )8( عبد اهللا بن المباركوقال

 ال تكتب عنه فإنه :)10( وفي موضع أخر، صدوق ولكنه شيعي أو قال قدري:)9(وقال شعبة
  ،ذا فيه نظر، فكيف يكون دمشقي قد نزل البصرة رافضياًه: )11( قال الذهبي،معتزلي رافضي

  .، وخزاعة يوالون أهل البيتتأملت فوجدته خزاعياًثم 
  . وليس بحديثه بأس قدرياًوكان شيعياً: )12(يحيى بن سعيدوقال 
لعبد الرحمن بن مهدي أسمعك تحدث عن رجل من أصحابنا هم : قلت: )13( سليمان بن أحمدوقال

 كان قدرياً: قلت؟ ولم: قال ،راشد الدمشقين  محمد ب:قلت؟ قال من هو ،يكرهون الحديث عنه
  .فما يضره أن يكون قدرياً: فغضب وقال

  . أورع في الحديث منه وفي رواية أو أشد توقياًما رأيت رجالً :)14( عبد الرزاقوقال
  .صدوق: )17( والذهبي،)16(أبو حاتمو ، )15(وقال يعقوب بن شيبة

  

                                                
 .2/504 العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد )1(
 .161ي ص المدينسؤاالت ابن أبي شيبة البن )2(
 .6/201الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .25/190للمزي  تهذيب الكمال )4(
 .25/190للمزي  تهذيب الكمال )5(
 .25/190للمزي  تهذيب الكمال )6(
 .235ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )7(
 .6/202البن عدي  الكامل في ضعفاء الرجال )8(
 .2/504حمد لإلمام أالعلل ومعرفة الرجال و، 7/253 الجرح والتعديل البن أبي حاتم )9(
 .4/66لعقيلي الكبير لضعفاء ال )10(
 .3/543للذهبي  ميزان االعتدال )11(
 .6/201البن عدي  الكامل في ضعفاء الرجال )12(
 .4/66لعقيلي  الكبير لضعفاء ال )13(
 .2/409حمد ام ألإلمالعلل ومعرفة الرجال  و،7/253البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )14(
 .25/190للمزي  تهذيب الكمال )15(
 .7/253البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )16(
 .161 من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي صذكر أسماء )17(



432 
 

  . للصدق في حديثهغير بدعة وكان فيما سمعت متحرياً  على كان مشتمالً:)1( الجوزجانيوقال
  . صدوق يهم ورمي بالقدر:)2(قال ابن حجر
  . إنما تكلموا فيه لموضع القدر ال غيرصدوق: )3(وقال الساجي

  . فحديثه مستقيمثقة وليس برواياته بأس وإذا حدث عنه )4(وقال ابن عدي
  فهذا يترك حديثهم والغالب على حديثه الوه: )5(وقال العقيلي

كان من أهل الورع والنسك ولم تكن صناعة الحديث من برزه فكان يأتي : )6(وقال ابن حبان
  .بان ويحدث على التوهم، فكثر المناكير في روايته فاستحق ترك االحتجاج بهعلى الحسبالشيء 

  . ضعيف الحديث)7(وقال ابن خراش
  .ثقة: )10( ومرة أخرى،ليس بالقوي يعتبر به: )9( وفي موضع آخر،يعتبر به: )8(وقال الدارقطني

ه ِلرِواية الْكبارِ عنْه فَلَيس ممن تَقُوم الْحجةُ  حديثَين راشد وِإن كُنَّا نَروِمحمد ب: )11(لبيهقيقَاَل او
بِه نْفَرِدا يبِم.   
  .صدوق رمي بالقدر: قالت الباحثة

  
  سناداإل على الحكم

  .ألجل محمد بن راشد المكحولي، إسناده حسن
  . فأظنه في حكم المرفوع،والحديث وإن كان موقوفاً على زيد

 
***** *****  

  
  

                                                
 .161للجوزجاني ص أحوال الرجال )1(
 .478البن حجر ص تقريب التهذيب )2(
 .9/141البن حجر  تهذيب التهذيب )3(
 .6/202البن عدي لرجال  الكامل في ضعفاء ا)4(
 .4/66لعقيلي الكبير لضعفاء ال )5(
 .2/253بن حبان ال المجروحين )6(
 .9/141البن حجر  تهذيب التهذيب )7(
 .59للدارقطني ص سؤاالت البرقاني )8(
 .59للدارقطني ص سؤاالت البرقاني )9(
 .59للدارقطني ص سؤاالت البرقاني )10(
 .16637قم  ر8/84السنن الكبرى للبيهقي  )11(
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  :ل ابن األثير رحمه اهللاقا

 أي أنكم تُطْلَبون بدمي وأطْلَب ،"بل الدم الدم، والهدم الهدم ":وفي حديث بيعة األنصار والعقَبة"
واحدبد كُم شيءممي ود1("مكُم، ود(.  

  )202(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(ابن إسحاققال اإلمام 

 :كَعب  حدثَه قَاَل، حدثَه َأن َأباه كَعب بن ماِلك،د اللّه بن كَعبٍين َأخَاه عب َأ،حدثَني معبد بن كَعبٍ
"جنَا إلَى الْحجخَر ثُم،ةقَببِالْع لّمسو هلَيع لّى اللّهص وَل اللّهسنَا رداعوو ،امِ التّشْرِيقَأي طسَأو نم "، 

  : وفيه
 ، لَنَمنَعنّك مما نَمنَع منْه ُأزرنَا، نَعم واَلّذي بعثَك بِالْحقّ نَبِياً: ثُم قَاَل،خَذَ الْبراء بن معرورٍ بِيدهفََأ"

وَل اللّهسا رنَا يعايوبِ،فَبرالْح نَاءَأب اَللّهو نا كَ، فَنَحرِثْنَاهو لْقَةُل الْحَأها وكَابِرٍ ابِر نقَاَل،ع : 
 يا :فَاعتَرض الْقَوَل والْبراء يكَلّم رسوَل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم َأبو الْهيثَمِ بن التّيهانِ، فَقَاَل

 فَهْل عسيتَ إن نَحن فَعلْنَا ،-يهود  يعني الْ-رسوَل اللّه إن بينَنَا وبين الرجاِل حبالًا، وِإنّا قَاطعوها
ذَِلك،لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسر مسنَا؟ قَاَل فَتَبعتَدك ومإلَى قَو جِعتَر َأن ك اللّهرَأظْه ثُم ، ثُم 
  ".نْتُم منّي، ُأحارِب من حاربتُم وُأساِلم من سالَمتُم َأنَا منْكُم وَأبْل الدم الدم والْهدم الْهدم" :قَاَل

  الحديث تخريج
   من طريق سلمة بن الفضل،)5(وابن حبان ،)4(، والطبري)3(أخرجه أحمد

   من طريق يونس بن بكَير،،)8(، والبيهقي)7( والحاكم ،)6(وأخرجه الطبراني
  . عن ابن إسحاق به بنحوه، ولفظ الحاكم مختصر)ريونس بن بكَيو، سلمة بن الفضل (كالهما
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  

                                                
 .313ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .442 - 1/440بن هشام ال النبوية سيرةال )2(
 .15798 رقم  25/89مسند أحمد  )3(
 .1/561  للطبريوالملوك األمم تاريخ )4(
 .7011 رقم 15/473صحيح ابن حبان  )5(
 .174 رقم 19/87المعجم الكبير للطبراني  )6(
 .3/441مستدرك على الصحيحين للحاكم ال )7(
 .703 رقم 2/444دالئل النبوة للبيهقي  )8(
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  :اإلسنادالحكم على 
  .إسناده صحيح

فقد قال ومما يقوي الحديث أكثر رواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، فإنه من أتقن الناس، 
بن إسحاق من سلمة بن اثبت في أسان ان تبلغ خرألى إن بغداد دليس من لَ :")1(فيه جرير الضبي

  "الفضل
  .)2(طشعيب األرناؤو: وممن حسنه من المعاصرين

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 من هو مطَاِلب بدمٍ، أو صاحب دمٍ : أي،"إن تَقْتُْل تَقْتُْل ذَا دمٍ ":وفي حديث ثُمامة بن ُأثاٍل"
  .)3("وإذا عقد ذمةً وفّي لَه. أي ذَا ذمامٍ وحرمة في قومه: لذال المعجمةويروى ذَا ذمٍّ با. مطْلُوبِ

  )203(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام مسلم

 بعثَ :وُل َأنَّه سمع َأبا هريرةَ يقُ،)6(عن سعيد بنِ َأبِي سعيد ،)5(حدثَنَا لَيثٌ ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد
دَل نَجبلًا قخَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر،قَاُل لَهيفَةَ يني حنب نٍل مجتْ بِراءفَج : نةُ بامثُم 

يه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه  فَخَرج ِإلَ، فَربطُوه بِسارِية من سوارِي الْمسجِد، سيد َأهِل الْيمامة،ُأثَاٍل
لَّمسو هلَيةُ" :عاما ثُمي كنْداذَا عفَقَاَل م"،رخَي دمحا مي ينْدمٍ : فَقَاَل عتَقْتُْل تَقْتُْل ذَا د ِإن، متُنْع ِإنو 

 فَتَركَه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ،ه ما شْئتَ وِإن كُنْتَ تُرِيد الْماَل فَسْل تُعطَ منْ،تُنْعم علَى شَاكرٍ
الْغَد دعب تَّى كَانح لَّمسةُ" : فَقَاَل،واما ثُمي كنْدا عم"،ا قُلْتُ لَكرٍ: قَاَل ملَى شَاكع متُنْع متُنْع ِإن ، 

 فَتَركَه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه ،رِيد الْماَل فَسْل تُعطَ منْه ما شْئتَ وِإن كُنْتَ تُ،وِإن تَقْتُْل تَقْتُْل ذَا دمٍ
لَّمسو هلَيالحديث..........ع.  

  
  

                                                
 .4/169والتعديل البن أبي حاتم الجرح  )1(
 .15798 رقم 25/89في تعليقه على مسند أحمد  )2(
 .314ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
 .1764ير وحبسه وجواز المن عليه رقم  ربط األس19صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )4(
 .24/255 للمزي تهذيب الكمال. الليث بن سعد بن عبد الرحمن )5(
 .10/466 للمزي تهذيب الكمال. سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري )6(
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  الحديث تخريج
  .عن قتيبة بن سعيد به مختصراً)1(أخرجه البخاري

  . به بنحوه بن سعدعن عبد اهللا بن يوسف عن الليث )2(وأخرجه البخاري
  .   به بنحوه بن أبي سعيد عن سعيد بن حعفرمن طريق عبد الحميد )3(ه مسلموأخرج
  :اإلسناد رجال دراسة

  .رجاله كلهم ثقات
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 صوتُ طالب دمٍ : أي،"إني ألسمع صوتاً كأنّه صوتُ دمٍ ":ومنه حديث قتل كعب بن األشْرف"
  .)4("يستَشْفي بقَتْله

  )204(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )5(قال اإلمام مسلم

ينْظَلالْح يماهرِإب نقُ بحثَنَا ِإسدح،رِيهرِ الزوسنِ الْمنِ بمحالر دبنِ عب دمحم نب اللَّه دبعو ، 
 قَاَل :يقُوُل سمعتُ جابِرا ،)7(عن عمرٍو ،)6(ثَنَا سفْيان حد،واللَّفْظُ ِللزهرِي ،كلَاهما عن ابنِ عيينَةَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر: "فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نم،ولَهسرو آذَى اللَّه قَد فَِإنَّه "، دمحفَقَاَل م 
 فَقَاَل ، فََأتَاه،"قُْل" : قَاَل، اْئذَن ِلي فَلَْأقُْل: قَاَل،"نَعم" :قَاَل؟ حب َأن َأقْتُلَه يا رسوَل اللَّه َأتُ:بن مسلَمةَا

ا:لَهمنَهيا بم ذَكَرقَاَل، وقَةً: ودص ادَأر َل قَدجذَا الره نَّانَا، ِإنع قَد8( و(هعما سا : قَاَل، فَلَمضَأيو 

                                                
ن  التَّوثُّق مم7 وك الخصومات باب ،469 دخول المشرك المسجد رقم 12صحيح البخاري ك الصالة باب  )1(

 .2422تُخْشى معرتُه رقم 
 76 وك الصالة باب ،4372 وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال رقم 70صحيح البخاري ك المغازي باب  )2(

 الربط والحبس في الحرم 8 وك الخصومات باب ،462 وربط األسير أيضاً في المسجد رقم ،االغتسال إذا أسلم
 .2423رقم 

 .1764 ربط األسير وحبسه وجواز المن عليه رقم 19لسير باب صحيح مسلم ك الجهاد وا )3(
 .314النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .1801 قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود رقم 42صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )5(
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )6(
 .22/6للمزي الكمال تهذيب. عمرو بن دينار )7(
 ألن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب            ، هذا من التعريض الجائز بل المستحب      :نَّانَاعوقد   )8(

شـرح  .  والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبـوب        ،لكنه تعب في مرضات اهللا تعالى فهو محبوب لنا        
 .12/161 النووي على مسلم
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اللَّهولُّنَّهقَاَل، لَتَم :الْآن نَاهعاتَّب ِإنَّا قَد ،هعنَد َأن هنَكْرو ،هرَأم يرصي ءشَي ِإلَى َأي تَّى نَنْظُرقَاَل، ح : 
 َأنْتَ : قَاَل،اءكُم تَرهنُني نس: قَاَل، ما تُرِيد: قَاَل؟ فَما تَرهنُني: قَاَل،وقَد َأردتُ َأن تُسلفَني سلَفًا

 رهن في : يسب ابن َأحدنَا فَيقَاُل: قَاَل، تَرهنُوني َأولَادكُم: قَاَل لَه، َأنَرهنُك نساءنَا،َأجمُل الْعربِ
 وَأبِي ، وواعده َأن يْأتيه بِالْحارِث، فَنَعم: قَاَل، ولَكن نَرهنُك اللَّْأمةَ يعني السلَاح، من تَمرٍ)1(وسقَينِ

 -قَاَل غَير عمرٍو-  قَاَل سفْيان، فَجاءوا فَدعوه لَيلًا فَنَزَل ِإلَيهِم: قَاَل،عبسِ بنِ جبرٍ وعباد بنِ بِشْرٍ
َأتُهرام قَالَتْ لَه: وص تًا كََأنَّهوص عممٍِإنِّي لََأسةَ:قَاَل ،تُ دلَمسم نب دمحذَا ما هِإنَّم ، هيعضرو 

 ِإنِّي ِإذَا جاء فَسوفَ َأمد يدي ِإلَى : قَاَل محمد، ِإن الْكَرِيم لَو دعي ِإلَى طَعنَة لَيلًا لََأجاب،وَأبو نَاِئلَةَ
هْأسر، نْهكَنْتُ متَمفَِإذَا اس ونَكُمَل: قَاَل،فَدَل نَزا نَزفَلَم ،شِّحتَوم وهفَقَالُوا، و : رِيح نْكم نَجِد 

 فَشُم ، نَعم: قَاَل، فَتَْأذَن ِلي َأن َأشُم منْه: قَاَل، نَعم تَحتي فُلَانَةُ هي َأعطَر نساء الْعربِ: قَاَل،الطِّيبِ
 َل فَشَمقَاَلفَتَنَاو ثُم:ودَأع ِلي َأن قَاَل، َأتَْأذَن :هْأسر نم كَنتَمقَاَل، فَاس قَاَل: ثُم ونَكُمفَقَتَلُوه: د ".ُ  

  
  الحديث تخريج

  . عن سفيان بن عيينة به بنحوه عن علي بن عبد اهللا)2(أخرجه البخاري
  

   :اإلسناد رجال دراسة
- ب دمحم نب اللَّه دبرِ بن مخرمة الزهري البصري من صغار عوسنِ الْمنِ بمحالر دبنِ ع

  .العاشرة مات سنة ست وخمسين
 ،من الثقات قليل الخطأ :)5(وقال الدارقطني ،ال بأس به :)4( وفي موضع آخر،)3( ثقة:قال النسائي

  . الثقات كتابفي )6(وذكره ابن حبان
  .صدوق: )8( وابن حجر،)7(حاتم أبو قالو

  .ثقة: قالت الباحثة

                                                
 .13/71 للعيني عمدة القاري. وهو ستون صاعاً:  بفتح الواو وكسرها :وسقال )1(
 قتل كعب بن األشرف رقم 15 وك المغازي باب ،2510 رهن السالح رقم 3صحيح البخاري ك الرهن باب  )2(

4037. 
 .6/11 تهذيب التهذيب البن حجر )3(
 .147 رقم 1/68 النسائي ايخمشتسمية  )4(
 .6/11 جرتهذيب التهذيب البن ح )5(
 .8/362الثقات البن حبان  )6(
 .5/163   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .542بن حجر صتقريب التهذيب ال )8(
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  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 جمع دمية، وهي الصورةُ، ،"والدمى ال" دماء الذَّبائح، ويروى : أي،"ال والدماء ":ومنه الحديث"
1(ويريد بها األصنام(.   

  
  :لفظتانفيه 

  : األولىاللفظة
  )205(م الحديث رق

  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام مالك
 جاء ،عبس وتَولَّى في عبد اللَّه بنِ ُأم مكْتُومٍ ُأنْزِلَتْ: َأنَّه قَاَل ،)3( عن َأبِيه،عن هشَامِ بنِ عروةَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسقُوُل،ِإلَى رَل يعفَج :حا مي يننتَداس ديم، لَّى اللَّهص النَّبِي نْدعو 
ينشْرِكالْم اءظَمع نٌل مجر لَّمسو هلَيع،نْهع رِضعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص َل النَّبِيعقْبُِل ، فَجيو 

 ما َأرى بِما تَقُوُل لَا والدماء : فَيقُوُل،"؟ا َأقُوُل بْأسايا َأبا فُلَانٍ هْل تَرى بِم" : ويقُوُل،علَى الْآخَرِ
  . فَُأنْزِلَتْ عبس وتَولَّى َأن جاءه الَْأعمى،بْأسا

  
  الحديث تخريج

  . من طريق مالك به بنحوه)4(بشكوال بن الملك عبد بن خلفأخرجه 
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).85 (قت ترجمته في حديث رقمسب ،ثقة:  هشام بن عروة-
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده مرسل رجاله ثقات

                                                
 .314ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .692 رقم 284 -2/283 موطأ مالك )2(
 .35/230  للمزيتهذيب الكمال ،عروة بن الزبير بن العوام )3(
  .1/148البن بشكوال غوامض األسماء المبهمة )4(
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 من طريق هشام بن ،)4( والحاكم،)3( وابن حبان،)2( وأبو يعلي،)واللفظ له ()1(وأخرجه الترمذي
ابنِ ُأم مكْتُومٍ الَْأعمى َأتَى رسوَل اللَّه  ُأنْزَِل عبس وتَولَّى في : قَالَتْ،عن عاِئشَةَ ، عن أبيه،عروة

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نْدعي وندشَأر وَل اللَّهسا رقُوُل يَل يعفَج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعرِض عنْه ويقْبُِل علَى رجٌل من عظَماء الْمشْرِكين فَجعَل رسوُل اللَّ

  . فَفي هذَا ُأنْزَِل، لَا: فَيقُوُل"َأتَرى بِما َأقُوُل بْأسا" :الْآخَرِ ويقُوُل
 بنِ عروةَ عن َأبِيه  هذَا حديثٌ حسن غَرِيب وروى بعضهم هذَا الْحديثَ عن هشَامِ:قَاَل َأبو عيسى

  .وإسناد الترمذي صحيح: قلت ،قَاَل ُأنْزَِل عبس وتَولَّى في ابنِ ُأم مكْتُومٍ ولَم يذْكُر فيه عن عاِئشَةَ
  ال والدمى:  الثانيةاللفظة

  .لم أعثر على تخريج لها: قالت الباحثة
 ما ذبح على : يريد،عبيد اهللا بكسر الدال ممدود ا رواه كذ،ال والدماء: )5(وقد قال القاضي عياض

 وعند ابن وضاح الدمى بالضم جمع دمية أي الصور يعني ، وأريق هناك من الدماء،النصب
  .لك في الحرفينااألصنام وقد اختلف رواة الموطأ عن م

***** *****  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 .331  ومن سورة عبس رقم73سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  )1(
 .4848  رقم8/261مسند أبي يعلى  )2(
 .535 رقم 2/293 صحيح ابن حبان)3(
 .3857 رقم 2/514للحاكم  المستدرك على الصحيحين )4(
 .1/258ي عياض للقاض مشارق األنوار على صحاح اآلثار )5(
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  المبحث الثالث
  الـدال مع النـون

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دندن"

أدعو بكذا وكذا، وأسأُل ربي الجنَّة، : أنه سأل رجال ما تَدعو في صالتك؟ فقال ":فيه) هـ س(
حولَهما ": وأتَعوذُ به من النَّار، فأما دنْدنتُك ودنْدنةُ معاذ فال نُحسنُها، فقال عليه الصالة والسالم

ننْدويروى،"نُد :" نندنْدنةُ،"عنهما نُدم، وهو :  الدفْهته وال يأن يتَكلم الرجل بالكالم تُسمع نَغْم
 حولَهما نُدنْدن وفي طَلبها، ومنه : أي،والضمير في حولهما للجنة والنَّارِ. أرفع من الهينَمة قليال

عناه أن دنْدنتنا صادرةٌ وأما عنهما نُدنْدن فم. دنْدن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذَهاباً
   .)1("وقد تكرر في الحديث. عنهما وكائنةٌ بسببهما

  
  )206(الحديث رقم 

  :لفظتانفيه 
  .حولَهما نُدنْدن : األولىاللفظة

  :رحمه اهللا   )2(قال اإلمام أبو داود
عن َأبِى  ،)5(عن سلَيمان ،)4(عن زاِئدةَ ،)3( حدثَنَا حسين بن على،حدثَنَا عثْمان بن َأبِى شَيبةَ

صلى اهللا عليه - ي قَاَل النَّبِ: قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم- يعن بعضِ َأصحابِ النَّبِ ،)6(صاِلحٍ
 وَأعوذُ بِك من ،لُك الْجنَّةَ َأسَأي َأتَشَهد وَأقُوُل اللَّهم ِإنِّ: قَاَل،» الصالَةفيكَيفَ تَقُوُل «: ِلرجٍل-وسلم
حولَها «:-صلى اهللا عليه وسلم- يفَقَاَل النَّبِ.  الَ ُأحسن دنْدنَتَك والَ دنْدنَةَ معاذي َأما ِإنِّ،النَّارِ
ننْدنُد«. 

  

                                                
 .314النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .792 في تخفيف الصالة رقم 127سنن أبي داود ك الصالة باب  )2(
 سعد بن جعفى وهي بضم الجيم وسكون العين المهملة وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى القبيلة: الجعفي )3(

 النبي فيها توفي التي األيام في جعفة وفد في وسلم عليه اهللا صلى النبي على وفد وكان مذحج، من وهو العشيرة
 .2/67األنساب للسمعاني  .وسلم عليه اهللا صلى

 .9/274 للمزي تهذيب الكمال. زائدة بن قدامة )4(
 .12/80 للمزي تهذيب الكمال. سليمان بن مهران األسدي )5(
 .8/514 للمزي  تهذيب الكمال.ذكوان الزيات )6(
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  الحديث تخريج
  .به بنحوهزائدة عن األعمش  من طريق )1(أخرجه أحمد

 عن ، جرِيرمن طريق )5(، والبيهقي)4(، وابن حبان)3(، وابن خزيمة)2(وأخرجه ابن ماجه
  . بنحوه عن َأبِي صاِلحٍ عن َأبِي هريرةَ،الَْأعمشِ
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).5(سبقت ترجمته في حديث رقم،  المرتبة الثانيةثقة مدلس من:  األعمشسليمان بن مهران -
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل ىعل الحكم
تسمية الصحابي وهو  وفي رواية ابن ماجه جاءت ،الصحابي ال تضر وجهالة ،إسناده صحيح

  . هريرةأبو
  .)6(البوصيري :وصحح إسناده من العلماء

  .)9(األعظمي مصطفى محمد و،)8(طاألرناؤوشعيب  و،)7(األلباني: ومن المعاصرين
  .عنهما نُدندن:  الثانيةاللفظة

  .م أعثر على تخريج لهال: قالت الباحثة
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دنس"

   .)10("اتَّسخ: وقد تَدنَّس الثَّوب. الوسخُ:  الدنَس،"كأن ثيابه لم يمسها دنَس ":في حديث اإليمان

                                                
 .15898 رقم 25/234مسند أحمد  )1(
 وك ،910 ما يقال بعد التشهد والصالة على النبي رقم 26سنن ابن ماجه ك إقامة الصالة والسنة فيها باب  )2(

 .3847 الجوامع من الدعاء رقم 4الدعاء باب 
 .725 رقم 1/358صحيح ابن خزيمة  )3(
 .868 رقم 3/150صحيح ابن حبان )4(
 .329  رقم1/172لبيهقي لالسنن الصغير  )5(
 .1/113 للبوصيرِيزوائد ابن ماجه مصباح الزجاجة في  )6(
 .757 رقم 3/377لأللباني  داود أبيصحيح وضعيف سنن  )7(
 .15898رقم 25/234مسند أحمد  )8(
 .725 رقم 1/358صحيح ابن خزيمة  )9(
 .314ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )10(
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  ) * (الحديث رقم 
 . )1( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دنا"
إذا بدأتُم باألكِْل كُلُوا مما بين َأيديكُم وقَرب منكم، : ، أي"سموا اللّه ودنُّوا وسمتُوا: "فيه) سهـ (

 .)2("أي ادعوا للمطْعم بالبركة: وسمتُوا. وهو فَعلُوا، من دنا يدنُو

  )207(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

 الخَصلَة المذمومة، واألصُل فيه الهمز، : أي،"عالم نُعطي الدنيةَ في ديننا ":وفي حديث الحديبِية"
  .)3("وقد تخففُ، وهو غير مهموز أيضاً بمعنى الضعيف الخسيس

  )208(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام البخاري

بثَنَا عدحدمحم ناِهللا ب د،مآد نى بيحثَنَا يدزِيزِ، حالْع دبع نب زِيدثَنَا يدح ، َأبِيه نع،   بِيبثَنَا حدح
يها النَّاس  َأ: كُنَّا بِصفِّين فَقَام سهُل بن حنَيف فَقَاَل: قَاَل،)5( حدثَني َأبو واِئٍل: قَاَل،بن َأبِي ثَابِتا

كُموا َأنْفُساتَّهِم،ةبِييدالْح موي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسر عتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَِإنَّا كُنَّا مى قنَر لَوو ، 
 : فَقَاَل، بلَى: فَقَاَل.م علَى الْباطِل يا رسوَل اِهللا َألَسنَا علَى الْحقِّ وه: فَقَاَل،فَجاء عمر بن الْخَطَّابِ

  َأنَرجِع ولَما،فَعلَام نُعطي الدنيةَ في ديننَا : قَاَل، بلَى: قَاَل،َألَيس قَتْلَانَا في الْجنَّة وقَتْلَاهم في النَّارِ
منَهيبنَنَا ويكُمِ اُهللا بحالْ: فَقَاَل،ي نا ابوُل اِهللا،خَطَّابِ يسا، ِإنِّي ردي اُهللا َأبنعيضي لَنو ، رمفَانْطَلَقَ ع 

 ِإنَّه رسوُل اِهللا ولَن يضيعه : فَقَاَل، مثَْل ما قَاَل ِللنَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: فَقَاَل لَه،ِإلَى َأبِي بكْرٍ

                                                
  .170ديث رقم تحت ح (1)

 .314ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )2(
 .314النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .  3182 رقم 18صحيح البخاري ك الجزية والموادعة باب  )4(
    .  12/549للمزي تهذيب الكمال . شقيق بن سلمة )5(



442 
 

 فَقَاَل ، فَقَرَأها رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى عمر ِإلَى آخرِها،تْ سورةُ الْفَتْحِ فَنَزلَ،اُهللا َأبدا
رمع:وَل اِهللا َأوسا ري  وه قَاَل،فَتْح :منَع ."  

  
  الحديث خريجت

 كالهما عن ،بن نمير من طريق عبد اهللا )2( ومسلم، من طريق يحيى بن عبيد)1(أخرجه البخاري
  . به بنحوهسياهعبد العزيز بن 

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  .)39(سبقت ترجمته في حديث رقم : صحابي سهل بن حنيف -
  .بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة األسدي الكوفي من السابعة عبد الْعزِيزِ بن سياههو :  أبيه-

  .)7( داودوأبو ،)6(ويعقوب بن سفيان )5(بن نميراو )4(العجلي و،)3(وثقه يحيى بن معين
  .في كتاب الثقات )8(بن حباناوذكره 

  .محله الصدق: )10(وقال أبو حاتم ،ال بأس به هو من كبار الشيعة: )9(وقال أبو زرعة
   .صدوق: )12(ابن حجر و،)11(وقال الذهبي
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  

                                                
 .4844 إذ يبايعونك تحت الشجرة رقم 5ب صحيح البخاري ك تفسير القرآن با )1(
 .1783 صلح الحديبية في الحديبية رقم 34صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )2(
 .61 رقم 288 ص يحيى بن معينلسؤاالت ابن الجنيد و ،3/495 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )3(
 .1108 رقم 2/97 عجليلل معرفة الثقات )4(
 .6/304 بن حجرتهذيب التهذيب ال )5(
 .3/84المعرفة والتاريخ للفسوي  )6(
 .18/145  للمزيتهذيب الكمال )7(
 .7/114الثقات البن حبان  )8(
 .5/383   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )9(
 .5/383   البن أبي حاتم الجرح والتعديل)10(
 .1/655 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )11(
 .612قريب التهذيب البن حجر ص ت )12(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 القَرِيبة إلى منى، وهي فُعلى من الدنُو، والدنيا أيضاً اسم : أي،"الجمرة الدنيا ":وفي حديث الحج"
ويقال سماء الدنيا على . والسماء الدنيا ِلقُربها من ساكني األرضِ. لهذه الحياة لبعد اآلخرة عنها

  .)1("اإلضافة

  )209(ث رقم الحدي
  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

 ،)4(عن ساِلمٍ ،)3( عنِ الزهرِي، حدثَنَا يونُس، حدثَنَا طَلْحةُ بن يحيى،حدثَنَا عثْمان بن َأبِي شَيبةَ
 يكَبر علَى ِإثْرِ كُلِّ ، بِسبعِ حصياتالدنْياالْجمرةَ  َأنَّه كَان يرمي ،عنِ ابنِ عمر رضي اُهللا عنْهما

اةصهَِل،حستَّى يح متَقَدي طَوِيلًا، ثُم قُومفَي لَةبتَقْبَِل الْقسم قُومو، فَيعديي ، ومري ثُم هيدي فَعريو 
 ، ويرفَع يديه، ويدعو، فَيقُوم طَوِيلًا،هُِل ويقُوم مستَقْبَِل الْقبلَة فَيستَ، ثُم يْأخُذُ ذَاتَ الشِّماِل،الْوسطَى

 : فَيقُوُل، ثُم ينْصرِفُ، ولَا يقفُ عنْدها، ثُم يرمي جمرةَ ذَات الْعقَبة من بطْنِ الْوادي،ويقُوم طَوِيلًا
تُ النَّبِيَأيكَذَا رهلُهفْعي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص .  

  الحديث تخريج
  . من طريق سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد به بمثله)5(أخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
نزيل بغداد من :  بن يحيى بن النُعمان بن أبي عياش الزرقي، اَألنْصاري، المدني طَلْحة-

   .السابعة
في كتاب  )9(، وذكره ابن حبان)8( وابن شاهين،)7( وعثمان بن أبي شيبة،)6(ى بن معينوثقه يحي

  .الثقات
  .ال بأس به: )10(وقال أبو داود

                                                
 .314ير صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األث )1(
 .1751 إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهِل مستقبل القبلة رقم 14 ك الحج باب صحيح البخاري )2(
 .20/15  للمزيتهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )3(
 .10/146للمزي تهذيب الكمال . الم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطابس )4(
 .1752 رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى رقم 141صحيح البخاري ك الحج باب  )5(
 .136 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  و،3/157 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )6(
 .121صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )7(
 .121صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )8(
 .8/326الثقات البن حبان  )9(
 .9/347تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )10(
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  .)2(ليس بقوي:  وقال أبو حاتم، مقارب الحديث)1(وقال أحمد بن حنبل
  .صدوق يهم: )4(مختلف فيه، وقال في موضع آخر: )3(وقال ابن حجر

  .شيخ ضعيف جداً، ومنهم من ال يكْتُب حديثه لضعفه: )5(وقال يعقوب بن شيبة
  . هو صدوق: قالت الباحثة

  ).34 ( سبقت ترجمته في حديث رقم،ثقة: يونس بن يزيد
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. ، وهو افْتَعل، من الدنُو"مسلم"هكذا جاء في ، " من القَريةيفادن ":وفي حديث حبس الشمس"
  .)6("وأصلُه ادتَنا، فُأدغمت التاء في الدال

  )210(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )7(مسلمقال اإلمام 

د بـن    محم :حدثَنَا ح و  ،)9( عن معمرٍ  ،)8( ابن الْمبارك  : حدثَنَا ، َأبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاء     :حدثَنَاو
  اللَّفْظُ لَهعٍ وافثَنَا ،ردح :  اقزالر دب10( ع(،  رمعنَا مرَأخْب ،    هنَبنِ مامِ بمه نو     : قَالَ ، عثَنَا َأبدا حذَا مه 

َل رسوُل اللَّه صـلَّى اللَّـه        وقَا ، عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَر َأحاديثَ منْها          ،هريرةَ
 لَّمسو هلَيع: "   اءالَْأنْبِي نم ا نَبِيغَز،  همفَقَاَل ِلقَو :          َأن رِيـدي وهو َأةرام عضب لَكم ٌل قَدجي رنعتْبلَا ي 

 ولَا آخَر قَد اشْتَرى غَنَمـا َأو خَلفَـات   ، يرفَع سقُفَها   ولَا آخَر قَد بنَى بنْيانًا ولَما      ،يبني بِها ولَما يبنِ   
 : فَقَاَل ِللـشَّمسِ ، حين صلَاة الْعصرِ َأو قَرِيبا من ذَِلك       فََأدنَى ِللْقَرية  فَغَزا   : قَالَ ،وهو منْتَظر وِلَادها  

   ورْأمَأنَا مةٌ وورْأمم َأنْت، ماللَّه      هلَيتْ عبِسًئا فَحشَي لَيا عهبِساح ،    هلَيع اللَّه تَّى فَتَحوا  : قَالَ ، حعمفَج 
 فَلْيبايعني من كُلِّ قَبِيلَة رجـٌل       ، فيكُم غُلُولٌ  : فَقَالَ ، فََأبتْ َأن تَطْعمه   ، فََأقْبلَتْ النَّار ِلتَْأكُلَه   ،ما غَنموا 

                                                
 .13/445  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .4/482 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )2(
 .4/429البن حجر التلخيص الحبير  )3(
 .465تقريب التهذيب البن حجر ص )4(
 .13/445  للمزيهذيب الكمالت )5(
 .314النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 .1747 تحليل الغنائم لهذه األمة خاصة رقم 11صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب  )7(
 .16/9 للمزيتهذيب الكمال. عبد اهللا بن المبارك )8(
 .28/304تهذيب الكمال للمزي . معمر بن راشد )9(
 .18/52للمزي تهذيب الكمال .  الرزاق بن همام الصنعانيعبد )10(



445 
 

عايفَبوه،    هدٍل بِيجر دقَتْ يالْغُلُوُل: فَقَالَ ، فَلَص يكُمف ،تْهعايفَب ي قَبِيلَتُكنعايقَـالَ ، فَلْتُب :   ـدقَتْ بِيفَلَـص 
  ثَلَاثَة نِ َأولَيجفَقَالَ ،ر :    غَلَلْتُم الْغُلُوُل َأنْتُم يكُمقَالَ ، ف :     قَرْأسِ بثَْل رم وا لَهجبٍ   فََأخْرذَه نم قَـالَ  ،ة : 

    يدعبِالص وهاِل وي الْمف وهعضفَو،   فََأكَلَتْه لَتْ النَّارنَا      ، فََأقْبلقَب نم دِلَأح لَّ الْغَنَاِئمتَح فَلَم ،    بِـَأن ذَِلـك 
  .اللَّه تَبارك وتَعالَى رَأى ضعفَنَا وعجزنَا فَطَيبها لَنَا

  
  الحديث جتخري

  . به بنحوهعن ابن المبارك، محمد بن العالءمن  )1(البخاريأخرجه 
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. القُرب، والهاء فيه للسكت جيء بها لبيان الحركة:  هو أمر بالدنُو،"ادنُه ":وفي حديث األيمان"
ت في الحديثوقد تكر2("ر(.  

  ) * (الحديث رقم 
 . )3( سبق تخريجه-

    
***** *****  

  
  
  
  
  

  
                                                

 .3124 قول النبي صلى اهللا عليه وسلم أحلت لكم الغنائم رقم 8صحيح البخاري ك فرض الخمس باب  )1(
 .314النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(

  .170تحت حديث رقم  (3)
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  لمبحث الرابعا
  واوـلالـدال مع ا

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   دوج"
 الداجة إتباع الحاجة، وعينُها مجهولةٌ فحملت ،"ما تركتُ حاجةً وال داجةً إال اقْتَطَعتُها ":فيه) س(

   .)1("وقد تقدم.  ألن المعتَلَّ العين بالواو أكثر من الياء، ويروى بتشديد الجيمعلى الواو؛

  ) * (الحديث رقم 
 . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوح"

لو، وكُلُّ العظيم الشديد الع:  الدواح،"كم من عذْق دواحٍ في الجنة ألبي الدحداح ":فيه) هـ(
  .)3("النخلةُ: والعذْق بالفتح. شجرة عظيمة دوحةٌ

  )211(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام ابن حبان

ماد بن ثنا حدح ،)6(ارم التّ)5(رصنا أبو نَثَد ح،وفيار الصبد الجبن بن عسحمد بن الحا َأنَربخَْأ
لَسةم،ع 7(ابت ثَن(، س بننْن َأعتََأ: اَل قَ،الك مى ربِ النٌّلجيلّ صلَى اهللا عيه واَلقَلم فَس :يا رسل و

لى اهللا  اهللا صوُلس راَلقَ فَ،يطاِئا حه بِميقي ُأنيطعه يرم فَ،اهي بِطاِئ حميقا ُأنََأ و،ةًلَخْان نَلَفُ ِلناهللا ِإ
لَعيه وَأ: "لمسعه ِإطلَخْنَاها بِيةف ينّ الجَأ فَ،"ةاه َأتََأى فَببو الدحبِ: اَلقَ فَاحِدعك بِتَلَخْي نَناِئحي، ط
ة لَخْ النّتُتع ابدي قَنّ ِإول اِهللاسا ري: اَلقَلم فَسه ويلَى اهللا علّي صبِ النّاحِدحو الدبتى َأَأل، فَعفَفَ

                                                
 .314األثير صريب الحديث واألثر البن النهاية في غ )1(

  .1تحت حديث رقم  (2)
 .314ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
 .7159رقم  16/113 صحيح ابن حبان)4(
 .18/354للمزي تهذيب الكمال . القُشَيرِيعبد الملك بن عبد العزيز  )5(
اللباب في تهذيب . اء هذه النسبة إلى بيع التمر بفتح التاء المثناة من فوقها وتشديد الميم وفي آخرها الر:ارمالتَّ )6(

 .1/221 البن األثير األنساب
 .4/343 للمزي تهذيب الكمال. ثابت بن أسلم البناني )7(
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 احٍو دقذَ عن ممكَ: "لمسيه ولَى اهللا علّ اهللا صوُلس راَلقَ فَ،هها لَلْعاجفَكما تُيطَعَأ دقَي وطاِئحبِ
 طاِئ الحني مجِر اخْاحِدح الدما ُأي: اَلقَه فَأتَراح امدحو الدبَأ ىتََأ، فَاراًرم" ةنْ الجي فاحِدحي الدبَِأِل
  .رع السحبِر: تْالَقَ فَ،ةنّلج اي فةلَخْنَه بِتَع بِدقَفَ
  

  الحديث تخريج
  ، علي بن عبد العزيز عن)1(أخرجه الطبراني
مد  محسعيد الدارِمي، وصاِلح بن عثْمان بن من طريق )3( ومن طريقه البيهقي،)2(وأخرجه الحاكم

 عبد عن) مد محسعيد، وصاِلح بن عثْمان بنو، علي بن عبد العزيز (ثالثتهمبنِ حبِيبٍ الْحافظُ، 
 ،ارزِيزِ التَّمالْع دبع نب كلةَ، عنالْملَمس نب ادمبه بنحوه ح.  

  عن، بن موسىحسنعن -)6(ومن طريقه الضياء المقدسي- ،)5(عبد بن حميد و،)4(حمدوأخرجه أ
 .به بنحوه سلَمةَ حماد بن

  
  :اإلسناد رجال اسةدر
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال : )8(وقال الهيثمي ،)7( الحاكم:وصحح إسناده من العلماء
  .الصحيح

  .)9( شعيب األرناؤوط:ومن المعاصرين
 

***** *****  

                                                
 .763 رقم 22/300لمعجم الكبير للطبراني ا )1(
 .2156 رقم 2/20للحاكم  المستدرك على الصحيحين )2(
 .3177 رقم 5/124للبيهقي شعب اإليمان  )3(
 .12482 رقم 19/464 مسند أحمد )4(
 .1334 رقم 396 /1مسند عبد بن حميد  )5(
 .1679 رقم 2/286 األحاديث المختارة للضياء المقدسي )6(
 .2156 رقم 2/20للحاكم  المستدرك على الصحيحين )7(
 .9/538 للهيثميمجمع الزوائد  )8(
 .7159 رقم 16/113ن حبانصحيح اب و،12482 رقم 19/464مسند أحمد في تعليقه على  )9(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  . )1(" شجرة: أي،"أتينا على دوحة عظيمةف ":ومنه حديث الرؤيا"

  )212(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام النسائي

حدثَنَا َأبو : ، قَاَل)4(سمعتُ عوفًا: ، قَاَل)3(حدثَنَا الْمعتَمر: محمد بن عبد الَْأعلَى، قَاَل َأخْبرنَا
اءج5(ر(مثَهدح ةُ، قَاَل، َأنَّهرمقُوَل :  سي َأن ركْثا يمم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر كَان

ابِهحا ؟ قَاَل: "ِلَأصْؤير نْكُمم دَأى َأحْل ره:قَصي َأن اللَّه ا شَاءم هلَيع قَصقَاَل لَنَا : قَاَل، فَي ِإنَّهو 
اةا قَالَا ِلي: "ذَاتَ غَدمِإنَّهي وثَانتَعا ابمِإنَّهانِ، ويلَةَ آتي اللَّيِإنَّا : َأتَانا ومهعِإنِّي انْطَلَقْتُ مقْ وانْطَل

سه فَيثْلُغَ َأتَينَا علَى رجٍل مضطَجِعٍ، وِإذَا آخَر قَاِئم علَيه بِصخْرة، وِإذَا هو يهوِي بِالصخْرة ِلرْأ
 هْأسرهدهتَد6(فَي(ْأخُذُهفَي رجالْح عتْبنَا فَياهه رجالْح  ثُم ،ا كَانكَم هْأسر حصتَّى يح هِإلَي جِعرا يفَم ،

ةرَل بِالْما فَعثَْل مم ُل بِهفْعفَي هِإلَي ودعوفيه،"الُْأولَى ي :   
انْطَلق انْطَلقْ فَانْطَلَقْنَا فََأتَينَا علَى روضة، فَِإذَا بين ظَهريِ الروضة رجٌل طَوِيٌل لَا َأكَاد : يقَالَا ِل"

فََأتَينَا ا فَانْطَلَقْنَ: َأرى رْأسه طُولًا في السماء،  وِإذَا حوَل الرجِل من َأكْثَرِ وِلْدانٍ رَأيتُهم قَطُّ قَاَل
ةيمظع ةحولَى دعنسلَا َأحا ونْهم ظَمةً قَطُّ َأعحود َأر نَا ِإلَى :  قَالَا ِلي، لَمينَا فَانْتَهتَقَيا فَاريهقَ فار

فُتح لَنَا فَدخَلْنَاها فَتَلَقَّانَا فيها رِجاٌل مدينَة مبنية بِلَبِنٍ ذَهبٍ ولَبِنٍ فضة فََأتَينَا باب الْمدينَة فاستفتحنا فَ
اءا َأنْتَ رحِ مكََأقْب شَطْرو اءا َأنْتَ رنِ مسكََأح الحديث.....شَطْر.   

  الحديث تخريج
  ، عن إسماعيل بن إبراهيم)7(أخرجه البخاري

  ، وعبد الوهاب من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن عدي)9( وابن خزيمة،)8(والنسائي
  

                                                
 .314 البن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر )1(
 .7611 رقم 121 -7/119 السنن الكبرى للنسائي )2(
 .28/250 للمزي تهذيب الكمال. المعتمر بن سليمان )3(
 .22/438للمزيتهذيب الكمال . عوف بن أبي جميلة )4(
 .22/356 للمزي تهذيب الكمال. اهللا عبد ابن :يقال و ،تيم ابن :يقال و ،ملحان بن عمران )5(
 .24/173  للعينيعمدة القاري. ينحط من علو إلى أسفل: فيتدهده الحجر أي  )6(
وَآخَرون اعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عملًا صاِلحا وَآخَر سيًئا عسى اُهللا  15صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )7(
 .7047 تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح رقم 48 ، وك التعبير باب4674 رقم ن يتُوب علَيهِم ِإن اَهللا غَفُور رحيمَأ
 .11226 رقم 6/358 السنن الكبرى للنسائي )8(
 .2/69 صحيح ابن خزيمة )9(
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  ،)2( ومن طريق محمد بن جعفر ابن خزيمة،عن محمد بن جعفر)1(وأحمد
  ،)4(خليفة بن هوذة و، من طريق شعبة)3(والطبراني
  . من طريق النضر بن شميل كلهم عن عوف عن أبي رجاء به بنحوه)5(وابن حبان

 .به مطوالً من طريق أبي الحارث وخالد بن دينار عن أبي رجاء )6(وأخرجه الطبراني

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).198 (سبقت ترجمته في حديث رقمصحابي :  سمرة بن جنْدب-
  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)8("يعتق رقبةً من الحرم فأمره أن )7(إن رجال قطع دوحةً ":ومنه حديث ابن عمر"
  )213(الحديث رقم 
  . وأظنه في حكم المرفوع،لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوخ"

يقال داخ يدوخ إذا ذَلَّ، .  أي أذلَّهم،"أداخَ العرب ودان له النَّاس ":في حديث وفْد ثَقيف) هـ(
  . )9("وأدخْتُه أنا فداخ

  )214(الحديث رقم 
                                                

 .20094 رقم 33/284مسند أحمد   )1(
 .2/69 صحيح ابن خزيمة )2(
 .6985 رقم 7/239ير للطبراني لمعجم الكبا )3(
 .6984 رقم 7/237لمعجم الكبير للطبراني ا )4(
 .655 رقم 2/427  صحيح ابن حبان )5(
 .6986  رقم7/242لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .2/1449 لسان العرب البن منظور . كلُّ شجرة عظيمة دوحةٌ )7(
 .315بن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر ال )8(
 .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )9(
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  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام ابن شبة
حنَثَدا الحزاَل قَ،يام:ح نَثَدا ملَمد بن فُحيح، عنم وسقْى بن عةب،ع نابن ش قَْأ: اَل قَ،ابهَلبد فْ و
  د ب عنة بِانَيهم كنَ ف-ف يقثَاف رشْ َأم هر رجالًشَة ععضود، بِعسن مة بِور عِلتْ قَدع ب-ف يقثَ
لَاييل، وهوْأ رسهم يومئذو ،فهِيثْم عان بِمبِ َأنشْاص بن بِي العر، وهَأو غَصفْر الوى قَتّد، حوا دم
لَعى رسول اهللا صلَلى اهللا عيه وسرِلم ييدونلْ الصحالقَ وضية وهبِو المدنَيةح ينن قَوا َأَأ رد 
  :وفيه" ةكّ متَحتفُ
يهدى ر وستْف بِاِئ ظهري الطّني بان كَتٌيات باللّا، وهدنْوا علُزنَ فَاتى اللّلَوا ِإدمع فَدفْل الوخَدفَ"
 مهنَّأا كَهيلَ ِإفد الوَلز نَنيف حيق ثَن ماسول نَقُيها، فَنَودبعوا يانُكَ، وت اِهللايه بوا بِاهي، ضدا الههلَ
ف يق ثَنبه مانم جهنْ مٍلج رّلى كُتََأه، ولهى َألَم ِإهنْل مج رّل كُعجرها، وتؤير بِمهد لَها علَ
 ره ظَداء، قَا شَه مرِم َأنذ مخُْأ يظاًيل غَالًجا رنَيتََأ: واالُه؟ قَم بِتُعجا رمه، وم بِتُْئا جِاذَم: وهلَُأسفَ
 اِلوماَأل كرتَ و،ات اللّمده: اداًد شوراًما ُأنَيلَ عضرعفَاس،  النّه لَاندَأ، وبر العاخَدَأو فيالسبِ
فيالر ا ِإبَأؤوسِال ر ماِلوتَنا، ورِحم الخَيرِم".  

  الحديث تخريج
  .به بمثله الحزامي عن محمد بن فليح عنالصائغ  من طريق )2( الخطابيأخرجه

 إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى عنابن أبي أويس   من طريق)3(وأخرجه البيهقي
  .بنحوه  بهبن عقبة
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).31 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة : يامزالح إبراهيم بن المنذر -
  . عدا محمد بن فليح فهو ضعيف،ي رجال اإلسناد ثقات وباق-

  سناداإل على الحكم
  . وضعف محمد بن فليح، إلرسال ابن شهاب،إسناده  ضعيف

ابن لهيعة، عن أبي األسود، عن عروة بن الزبير  من طريق )4(وله شاهد ضعيف أخرجه البيهقي
  . وإرسال عروة بن الزبير، وفيه ابن لهيعة ضعيف،بنحوه

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

                                                
  .2/501 تاريخ المدينة البن شبة )1(
 .1/579 غريب الحديث للخطابي )2(
 .2043 رقم 5/299  دالئل النبوة للبيهقي)3(
 .2043 رقم 5/299  دالئل النبوة للبيهقي)4(
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  دود"

يقال داد الطعام، وأداد، ودود فهو .  ال يأكُلُهم الدود: أي،"إن المؤذِّنين ال يدادون ":فيه) س(
ودبالكسر، إذا وقع فيه الد دود1("م( .  

  )215(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  :ل ابن األثير رحمه اهللاقا

 دور "

 الدور جمع دارٍ وهي ،"أال ُأخْبِركُم بِخَير دور األنْصارِ؟ دورِ بني النَّجارِ ثم كذا وكذا ":فيه) هـ(
المنازُل المسكونَة والمحالُّ، وتُجمع أيضاً على ديار، وأراد بها ها هنا القبائَل، وكُلُّ قبيلة اجتمعت 

أي أهل : يت تلك المحلة داراً، وسمي ساكنُوها بها مجازاً على حذف المضاففي محلَّة سم
  . )2("الدور

  )216(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام البخاري

 َأبِي عن ،)5( عن عباسٍ الساعدي،عن عمرِو بنِ يحيى ،)4( حدثَنَا وهيب،حدثَنَا سهُل بن بكَّارٍ
يداعالس ديمقَاَل،ح :وكةَ تَبوغَز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عنَا موى ، غَزالْقُر يادو اءا جفَلَم 

خْرصوا وخَرص رسوُل ا" : فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلَأصحابِه،ِإذَا امرَأةٌ في حديقَة لَها
قسةَ َأوشَرع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا،اللَّها: فَقَاَل لَهنْهم جخْرا يي مصَأح ،وكنَا تَبا َأتَيقَاَل، فَلَم : 

 وهبتْ رِيح ،ن معه بعير فَلْيعقلْه فَعقَلْنَاها ومن كَا، فَلَا يقُومن َأحد،َأما ِإنَّها ستَهب اللَّيلَةَ رِيح شَديدةٌ
 ، وَأهدى ملك َأيلَةَ ِللنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بغْلَةً بيضاء،ئي فَقَام رجٌل فََألْقَتْه بِجبِل طَ،شَديدةٌ

 عشَرةَ : قَالَتْ؟ كَم جاء حديقَتُك: قَاَل ِللْمرَأة، فَلَما َأتَى وادي الْقُرى،م وكَتَب لَه بِبحرِه،وكَساه بردا
قسَأو،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر صخَر ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ٌل : فَقَاَل النَّبِيجتَعِإنِّي م 

                                                
 .315 األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر البن )1(
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .1481 خرص الثمر رقم 54صحيح البخاري ك الزكاة باب  )3(
 .31/164 للمزي  تهذيب الكمال.وهيب بن خالد )4(
 .14/212 للمزي تهذيب الكمال. عباس بن سهل بن سعد )5(
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 َأشْرفَ - ابن بكَّارٍ كَلمةً معنَاها:قَاَل- فَلَما ، فَمن َأراد منْكُم َأن يتَعجَل معي فَلْيتَعجْل،ةِإلَى الْمدينَ
ينَةدلَى الْمةُ: قَاَل،عطَاب هذا قَاَل، هدَأى ُأحا رفَلَم :هبنُحنَا وبحٌل ييبذَا جه ، ورِ َألَا ُأخْبِررِ دبِخَي كُم
 َأو ، ثُم دور بني ساعدةَ،ثُم دور بني عبد الَْأشْهِل ، دور بني النَّجارِ: قَاَل، بلَى: قَالُوا،الَْأنْصارِ

  ". وفي كُلِّ دورِ الَْأنْصارِ يعني خَيرا،دور بني الْحارِث بنِ الْخَزرجِ
  الحديث تخريج

  . والمغيرة بن سلمة عن وهيب بن خالد به بنحوه، من طريق عفان بن مسلم)1(أخرجه مسلم
  . من طريق سليمان بن بالل عن عمرو بن يحيى به بنحوه)2(وأخرجه مسلم

 سلمة بن عبد الرحمن بن  وأبي، من طريق أنس بن مالك)4( ومسلم،)3(وأخرجه البخاري
  ،)5(عوف

وأبو سلمة بن ، أنس بن مالك (يم بن محمد بن طلحة ثالثتهم من طريق إبراه)6(مسلمأخرجه و
  . عن أبي أسيد الساعدي به بنحوه)وإبراهيم بن محمد، عبد الرحمن

  :اإلسناد رجال دراسة
 عبد الرحمن بن : ويقال،أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور اسمه عبد الرحمن بن سعد -

 روى عن النبي صلى اهللا عليه و سلم عدة  المنذر بن سعد بن المنذر: وقيل،عمرو بن سعد
  .)7(أحاديث شهد أحدا وما بعده توفي في آخر خالفة معاوية أو أول خالفة يزيد بن معاوية

  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

                                                
 .706ليه وسلم رقم  في معجزات النبي صلى اهللا ع3صحيح مسلم ك الفضائل باب  )1(
 .706 في معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 3صحيح مسلم ك الفضائل باب  )2(
  15 وك مناقب األنصار باب ،3789  فضل دور األنصار رقم 7صحيح البخاري ك مناقب األنصار باب  )3(

 .3807 عنه رقم منقبة سعد بن عبادة رضي اهللا
 .706ي معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم  ف3صحيح مسلم ك الفضائل باب  )4(
 وك األدب باب قول النبي صلى ،3780  فضل دور األنصار رقم 7صحيح البخاري ك مناقب األنصار باب  )5(

 في معجزات النبي صلى اهللا 3 وصحيح مسلم ك الفضائل باب ،6053اهللا عليه وسلم خير دور األنصار رقم 
 .  706عليه وسلم رقم 

 .706 في معجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم رقم 3يح مسلم ك الفضائل باب صح )6(
 .7/94  اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر)7(
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   .)1(" قبيلَةٌ أي،"تْ دار إالَّ بني فيها مسجِديما بق ":ومنه حديث) هـ("

  
  )217(الحديث رقم 
  .لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 فإنما يريد به المنزَل ال ،"وهل تَرك لنا عقيٌل من دارٍ ":فأما قوله عليه الصالة والسالم"
  .)2("القَبيلَة

  )218(الحديث رقم 
  :حمه اهللار )3(قال اإلمام الطبراني

عن علي  ،)8(عن الزهري ،)7(أنا معمر ،)6(أنا عبد الرزاق ،)5(الشَّبامي )4(ِإبراهيم بن سويد حدثنا
 يا رسول اهللا أين منزلنا : قلت: قال،عن أسامة بن زيد ،)10(عن عمرو بن عثمان ،)9(بن حسينا

ا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت  منزلن،)11( أو رباعوهل ترك لنا عقيل من دار" : قال،؟غداً
  ."قريش على الكفر

  
  الحديث تخريج

                                                
 .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )1(
 .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )2(
 .413  رقم1/168لمعجم الكبير للطبراني ا )3(
 .13/352سير أعالم النبالء للذهبي . الشَّبامي سويد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم )4(
)5(يامشبام "  هذه النسبة إلى األلفبكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها الميم بعد :  الشَّب "

 .3/395األنساب للسمعاني . وهي مدينة باليمن
 .18/52للمزي تهذيب الكمال . بن همام الصنعانيعبد الرزاق  )6(
 .28/304تهذيب الكمال للمزي . معمر بن راشد )7(
 .20/15 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري )8(
 .20/383 للمزي تهذيب الكمال. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )9(
 .22/153 للمزي  تهذيب الكمال.بن عفانعمرو بن عثمان  )10(
)11( عباِإلقامة:رِباعٍ الر نْزُِل ودارلَّتُهم، المحالقوم م عب3/1563لسان العرب البن منظور .  ور. 
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 وابن ،)5( والنسائي،)4( وأبو داود،)3( ومسلم،)2( ومن طريقه البخاري،)1(أخرجه عبد الرزاق
 وأبو نعيم ،)11(الخطابي و،)10( وابن خزيمة،)9( وأبو عوانة،)8(والفاكهي ،)7( وأحمد،)6(ماجه

  . معمر عن الزهري به بنحوه عن)15(المزي، و)14(والبغوي ،)13( والبيهقي،)12(األصبهاني
 ،)21(  وابن حبان،)20( والطحاوي،)19( وابن ماجه،)18( والنسائي،)17( ومسلم،)16(وأخرجه البخاري

   من طريق يونس بن يزيد)24( والبيهقي،)23( والحاكم،)22(وأبو نعيم

                                                
 .9851  رقم6/14 مصنف عبد الرزاق )1(
ضون؛ فهي لهم رقم  ولهم مال وأر، إذا أسلم قوم في دار الحرب18 ك الجهاد والسير باب صحيح البخاري )2(

3058  . 
 .1351 النزول بمكة للحاج وتوريث دورها رقم 10صحيح مسلم ك الحج باب  )3(
 .2910 هل يرث المسلم الكافر؟ رقم 10سنن أبي داود ك الفرائض باب  )4(
 .4242  رقم4/249 السنن الكبرى للنسائي )5(
 .2942 دخول مكة رقم 26سنن ابن ماجه ك المناسك باب  )6(
 .21766 رقم 36/100 مسند أحمد )7(
 .2074 رقم 3/253لفاكهي ل أخبار مكة )8(
 .5596 رقم 3/436 مسند أبي عوانة )9(
 .2985  رقم4/322صحيح ابن خزيمة  )10(
 .1/275 غريب الحديث للخطابي )11(
 .3145 رقم 4/30ألبي نعيم المسند المستخرج على صحيح مسلم  )12(
 .12587 رقم 6/218 و،10016 رقم 5/160لسنن الكبرى للبيهقي ا )13(
 .2747 رقم 11/154 شرح السنة للبغوي )14(
 .22/156  للمزيتهذيب الكمال )15(
 توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء 44صحيح البخاري ك الحج باب  )16(

 .1588خاصة رقم 
 .1351ريث دورها رقم  النزول بمكة للحاج وتو10صحيح مسلم ك الحج باب  )17(
 .4241 رقم4/248 السنن الكبرى للنسائي )18(
 .2730 ميراث أهل اإلسالم من أهل الشرك رقم 6سنن ابن ماجه ك الفرائض باب  )19(
 .5240  رقم4/49 للطحاويشرح معاني اآلثار  )20(
 .5149 رقم 11/552 صحيح ابن حبان )21(
 .3144 رقم 4/29 ألبي نعيمالمسند المستخرج على صحيح مسلم  )22(
 .4143 رقم 2/602للحاكم  المستدرك على الصحيحين )23(
رقم 6/218 و،11509 رقم 6/34 والسنن الكبرى له ، 3688 رقم 8/215 معرفة السنن واآلثار للبيهقي )24(

 .2899 رقم 3/407 لهالسنن الصغير  و،18747رقم 9/122 و،12588
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محمد بن أبي  من طريق )5( والدارقطني،)4( والفاكهي،)3(حمدأ و،)2( ومسلم،)1(وأخرجه البخاري
   ،حفصة

   ،بن عيينَةَ من طريق سفيان )7( والبزار،)6(وأخرجه ابن عمرو الشيباني
 عن علي ،عنِ الزهرِي  أربعتهم ، زمعةُ بن صاِلحٍ  من طريق)9( والدارقطني،)8(وأخرجه مسلم

  .به بنحوهبنِ حسينٍ 
  :اإلسناد رجال دراسة

- رِإبيامالشَّب ديوس نب يمولم )12( والذهبي،)11(السمعاني و،)10( الخطيب البغداديذكره: اه ،
  . فيه جرحاً وال تعديالًوايذكر

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

 ،وال تعديالً لم يذكر فيه جرحاً ِإبراهيم بن سويد الشَّبامي سوى ، ورجاله ثقات،إسناده صحيح
  :غير أن األئمة الثقات وافقوه في روايته هذه ومنهم

  .محمود بن غيالن كما عند البخاري
  .وعبد بن حميد ومحمد بن مهران وابن أبي عمر كما عند مسلم

   . وإسحاق بن منصور كما عند النسائي،ومحمد بن رافع
  .حمد بن حنبلأو

  . والدارقطني، وابن خزيمة،ومحمد بن يحيى كما عند ابن ماجه
  .وعلي بن المديني كما عند البيهقي

                                                
 .4282النبي صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح رقم  أين ركز 48المغازي باب صحيح البخاري ك  )1(
 .1351 النزول بمكة للحاج وتوريث دورها رقم 10صحيح مسلم ك الحج باب  )2(
 .21752 رقم 36/84 مسند أحمد )3(
  .2090 رقم 3/261لفاكهي ل أخبار مكة )4(
 .2656  رقم4/22 سنن الدارقطني )5(
 .454 رقم 1/363  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )6(
 .2581 رقم 1/398مسند البزار  )7(
 .1351 النزول بمكة للحاج وتوريث دورها رقم 10صحيح مسلم ك الحج باب  )8(
 .2655 رقم 4/21 سنن الدارقطني )9(
 .2/37 المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )10(
 .3/395األنساب للسمعاني  )11(
 .13/352سير أعالم النبالء للذهبي  )12(
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  .وكلهم ثقات
  .)2( وشعيب األرناؤوط،)1(األلباني: وصحح إسناده من المعاصرين

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 سمى موضع القبور داراً ،"سالم عليكم دار قوم مؤمنين ":ومنه حديث زيارة القبور) س("
  .)3(" اْألحياء الجتماعِ الموتَى فيهاتشبيهاً بدارِ

  
  )219(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام مسلم
وبَأي نى بيحثَنَا يد5(ح(،ونُسي نب جيرسو ،يدعس نةُ ببقُتَيرٍ، وجح نب يلعو ، نا عيعمج 

عن َأبِي  ،)7(عن َأبِيه ،)6( َأخْبرني الْعلَاء،إسماعيل حدثَنَا ، ابن َأيوب: قَاَل، بنِ جعفَرٍإسماعيل
 السلَام علَيكُم دار قَومٍ مْؤمنين" : فَقَاَل، َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأتَى الْمقْبرةَ،هريرةَ

 ،لَسنَا ِإخْوانَك يا رسوَل اللَّه  َأو: قَالُوا،" وددتُ َأنَّا قَد رَأينَا ِإخْوانَنَا،م لَاحقُونوِإنَّا ِإن شَاء اللَّه بِكُ
يا  كَيفَ تَعرِفُ من لَم يْأت بعد من ُأمتك : فَقَالُوا، َأنْتُم َأصحابِي وِإخْوانُنَا الَّذين لَم يْأتُوا بعد:قَاَل

وَل اللَّهسرِفُ " : فَقَاَل؟رعمٍ َألَا يهمٍ بهٍل دخَي يرظَه نيلَةٌ بجحم ٌل غُرخَي لًا لَهجر َأن تَ لَوَأيَأر
لَهقَالُوا،"خَي :وَل اللَّهسا رلَى يقَاَل، ب :وءضالْو نم ينلجحا مغُر ْأتُوني ملَى  ، فَِإنَّهع مطُهَأنَا فَرو

 ُأنَاديهِم َألَا هلُم فَيقَاُل ِإنَّهم قَد ، كَما يذَاد الْبعير الضالُّ، َألَا لَيذَادن رِجاٌل عن حوضي،الْحوضِ
  ".بدلُوا بعدك فََأقُوُل سحقًا سحقًا

  
  

                                                
 .1754 رقم 6/251لأللباني صحيح وضعيف سنن أبي داود  )1(
 .21752 رقم 36/84 و،21766 رقم 36/100مسند أحمد في تعليقه على  )2(
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص  )3(
 .249 استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم 246صحيح مسلم ك الطهارة باب  )4(
اللباب في .  بفتح الميم والقاف وسكون االلف وكسر الباء الموحدة والراء هذه النسبة إلى المقابر:ريابِقَلما )5(

 .3/244البن األثير تهذيب األنساب 
 .22/520للمزي تهذيب الكمال .العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة )6(
 .18/18للمزيل  تهذيب الكما.عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة )7(
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  الحديث تخريج
نس عن العالء بن عبد الرحمن به أ ومالك بن ،زيز بن محمد من طريق عبد الع)1(أخرجه مسلم

  .بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
األصل من العاشرة مات سنة خمس  سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي أبو الحارث مروذي -

  .وثالثين
  .)4(ابن حجر، )3(وابن قانع،  )2(وثقه أبو داود

  . في الثقات)5(وذكره ابن حبان
  . ليس به بأس :)8(النسائيو، )7(وأحمد، )6(ن معين يحيى بوقال

  . صدوق:)9(قال أبو حاتم
  .ليس به بأس: قالت الباحثة

- بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة البغدادي من العاشرة مات :ريابِقَيحيى بن أيوب الم 
  .سنة أربع وثالثين

  .)13(وابن حجر، )12(والذهبي، )11(وابن قانع، )10(مهِالحسين بن محمد بن الفَوثقه 
  . في كتاب الثقات)14(بن حباناوذكره 

  
                                                

 .249 استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم 246صحيح مسلم ك الطهارة باب  )1(
 .10/223 للمزي تهذيب الكمال )2(
 .3/398 البن حجر تهذيب التهذيب )3(
 .366 البن حجر صتقريب التهذيب )4(
 .8/307 ن  الثقات البن حبا)5(
 .4/305 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )6(
 .43صسؤاالت أبي داود ألحمد )7(
 .10/223 للمزي تهذيب الكمال )8(
 .4/305 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )9(
 .31/241 للمزي تهذيب الكمال )10(
 .11/165 البن حجر تهذيب التهذيب )11(
 .2/362الكاشف للذهبي  )12(
 .1050 البن حجر صتقريب التهذيب )13(
 .9/264 الثقات البن حبان )14(
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   صدوق:)2( وأبو حاتم،)1(وقال علي بن المديني
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيل في جنَّته، فإن .  أي في حضرة قُدسه،"فأستَأذن على ربي في دارِه ":وفي حديث الشفاعة"
  .)3("واللّه هو السالم. الجنة تُسمى دار السالم

  )220(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام البخاري

نَّبِي  َأن ال،عن َأنَسٍ رضي اللَّه عنْه ،)5( حدثَنَا قَتَادةُ، حدثَنَا همام بن يحيى،وقَاَل حجاج بن منْهاٍل
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص: "وا بِذَِلكهِمتَّى يح ةاميالْق موي نُونْؤمالْم سبحقَاَل ي،قُولُوننَا : فَيتَشْفَعاس لَو 

 وَأسكَنَك ،اسِ خَلَقَك اللَّه بِيده َأنْتَ آدم َأبو النَّ: فَيْأتُون آدم فَيقُولُون، فَيرِيحنَا من مكَاننَا،ِإلَى ربنَا
نَّتَهج،لَاِئكَتَهم لَك دجَأسنَا ، وكَانم ننَا مرِيحتَّى يح كبر نْدلَنَا ع ِلتَشْفَع ءكُلِّ شَي اءمَأس كلَّمعو 
 ،"تَه الَّتي َأصاب َأكْلَه من الشَّجرة وقَد نُهِي عنْها ويذْكُر خَطيَئ: قَاَل، فَيقُوُل لَستُ هنَاكُم: قَاَل،هذَا
  :وفيه

"ا تََأخَّرمو ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه اللَّه ا غَفَردبع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحاْئتُوا م نلَكي ،وْأتُونفَي 
ي فبلَى رع نتَْأذفََأسارِها،ي داجِدتُ سقَعو تُهَأيفَِإذَا ر هلَيِلي ع ْؤذَنفَي ، َأن اللَّه ا شَاءي منعدفَي 

 فَُأثْني علَى ، فََأرفَع رْأسي: قَاَل، وسْل تُعطَ، واشْفَع تُشَفَّع، يسمع: وقُْل، ارفَع محمد: فَيقُوُل،يدعني
  .الحديث..... ثُم َأشْفَع فَيحد ِلي حدا فََأخْرج فَُأدخلُهم الْجنَّةَ،نَاء وتَحميد يعلِّمنيهربي بِثَ
  الحديث تخريج

  ، من طريق سعيد بن أبي عروبة)7( ومسلم،)6(أخرجه البخاري
   

                                                
 .31/241 للمزي تهذيب الكمال )1(
 .9/128 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )2(
  .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
 .7440 إلى ربها ناظرة رقم ، وجوه يومئذ ناضرة-تعالى– قول اهللا 24صحيح البخاري ك التوحيد باب  )4(
 .23/499للمزي كمال تهذيب ال. قتادة بن دعامة السدوسي )5(
 .4476رقم " دم األسماء كلهاوعلم آ" قول اهللا 1ير القرآن باب صحيح البخاري ك تفس )6(
 .322 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )7(
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  ،)2()كريوضاح اليش(  وأبو عوانة،ياِئوتَسهشام الد من طريق )1(وأخرجه البخاري
   ، من طريق شعبة بن الحجاج)3(مسلمأخرجه و

 عن قتادة ،)وشعبة بن الحجاج،  وأبو عوانة،ياِئوتَسالدوهشام ، سعيد بن أبي عروبة (أربعتهم
  .السدوسي به بنحوه
  .ق معبد بن هالل عن أنس به بنحوه من طري،)5( ومسلم،)4(وأخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
-ثقة مدلس من الثالثة قتادة بن د يدوسامة السوقد ، )23(وقد سبقت ترجمته في حديث رقم ، ع

  .)6(صرح بالسماع في رواية النسائي
  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  : وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه"
  لى أنَّها من دارة الكُفْرِ نَجت  ع         يا لَيلَةً من طُوِلها وعنَاِئها 

   .)7("الدارةُ أخص من الدار
  )221(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )8(قال اإلمام البخاري
 عن َأبِي ،)10( عن قَيسٍ،)9( عن ِإسماعيَل، عن محمد بنِ بِشْرٍ،حدثَنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ نُميرٍ

نْهع اللَّه يضةَ رريره،لَامالِْإس رِيدَل يا َأقْبلَم َأنَّه ،بِهاحص نا ممنْهم داحلَّ كُلُّ وض هغُلَام هعمو ، 
                                                

 19 وك التوحيد باب ،4476رقم " اهلّاء كُمس اَألمدوعلّم آ" قول اهللا 1 صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب )1(
 .7410قول اهللا تعالى لما خلقت بيدي رقم 

 .6565 صفة الجنة والنار رقم 51صحيح البخاري ك الرقاق باب  )2(
 .322 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )3(
 .7510ياء وغيرهم رقم  كالم الرب عزوجل يوم القيامة مع األنب36صحيح البخاري ك التوحيد باب  )4(
 .322 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )5(
  .11369 رقم 10/231 السنن الكبرى للنسائي )6(
 .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )7(
 .2530د في العتق رقم  إذا قال رجل لعبده هو هللا ونوى العتق واإلشها7صحيح البخاري ك العتق باب  )8(
 .3/69 للمزي تهذيب الكمال. إسماعيل بن أبي خالد )9(
 .24/11 للمزي تهذيب الكمال. قيس بن أبي حازم )10(
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ذَِلك دعَل بفََأقْب،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عم اِلسةَ جريرو هَأبفَقَاَل، و  هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 
لَّمسو: "َأتَاك قَد كذَا غُلَامةَ هريرا ها َأبفَقَاَل،ي :رح َأنَّه كا ِإنِّي ُأشْهِدقُوُل: قَاَل، َأمي ينح وفَه :  

  فْرِ نَجت علَى َأنَّها من دارة الْكُ       يا لَيلَةً من طُوِلها وعنَاِئها
  الحديث تخريج

عن إسماعيل بن أبي خالد  )2( وإبراهيم بن حميد،من طريق حماد بن أسامة )1(أخرجه البخاري
  .به بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هي جمع دارة وهو ما يحيطُ بالوجه  ،"يحترقُون فيها إالَّ دارات وجوههم ":وفي حديث أهل النار"
  .)3("من جوانبه، أراد أنَّها ال تأكُلُها النار ألنها محلُّ السجود

  
  )222(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام مسلم
قَاَل حدثَني  ، بن سلَيمٍ الْعنْبرِيحدثَنَا قَيس ،)5( حدثَنَا َأبو َأحمد الزبيرِي،حدثَنَا حجاج بن الشَّاعرِ

يرالْفَق زِيد6(ي(، اللَّه دبع نب ابِرثَنَا جدقَاَل،ح :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا " : قَاَل رمقَو ِإن
  ". حتَّى يدخُلُون الْجنَّةَ،وههِميحتَرِقُون فيها ِإلَّا دارات وجيخْرجون من النَّارِ 

  
  الحديث تخريج

  . من طريق محمد بن أبي أيوب عن يزيد الفقير به بنحوه)7(أخرجه مسلم

                                                
 وك ،2531 إذا قال رجل لعبده هو هللا ونوى العتق واإلشهاد في العتق رقم 7صحيح البخاري ك العتق باب  )1(

 .4393لدوسي رقم  قصة دوس والطفيل بن عمرو ا75المغازي باب 
 .2532 إذا قال رجل لعبده هو هللا ونوى العتق واإلشهاد في العتق رقم 7صحيح البخاري ك العتق باب  )2(
 .315 الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غريب )3(
 .191 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )4(
 .25/476للمزي تهذيب الكمال . بيرمحمد بن عبد اهللا بن الز )5(
 .32/164 للمزي تهذيب الكمال. يزيد بن صهيب )6(
 .191 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84 صحيح مسلم ك اإليمان باب )7(
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  . به بنحوه عن جابر بن عبد اهللا)2( ومحمد بن مسلم، من طريق عمرو بن دينار)1(وأخرجه مسلم
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم  ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال دار يدور،  ،"إن الزمان قد استدار كَهيَئته يوم خلَق اللّه السموات واألرض": وفيه) هـ"(
ومعنى . واستَدار يستدير بمعنى إذا طافَ حوَل الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتَدأ منه

النَّسيء ليقاتلوا فيه، ويفعلُون ذلك سنَةً لمحرم إلى صفَر وهو الحديث أن العرب كانوا يَؤخّرون ا
بعد سنَة، فينْتقُل المحرم من شَهرٍ إلى شهرٍ حتى يجعلُوه في جميع شُهور السنة، فلما كانت تلك 

  .)3("ولَىالسنةُ كان قد عاد إلى زمنه المخصوصِ به قبَل النَّقِل، ودارت السنةُ كهيئتها اُأل

  )223(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام البخاري

 َأبِي ابنِ عن ،)6(محمد عن ،)5(َأيوب عن ،زيد بن حماد حدثَنَا ،الْوهابِ عبد بن اِهللا عبد حدثَنَا
 يوم كَهيَئته استَدار قَد الزمان ِإن" :قَاَل ،وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي عن ،بكْرةَ َأبِي عن ،)7(بكْرةَ
 الْقَعدة ذُو متَواِلياتٌ ثَلَاثٌ ،حرم َأربعةٌ منْها ،شَهرا عشَر اثْنَا السنَةُ ،والَْأرض السموات اُهللا خَلَقَ
  ."وشَعبان جمادى بين الَّذي مضر ورجب ،والْمحرم الْحجة وذُو

  
  الحديث تخريج

  ، عن محمد بن المثنى)8(أخرجه البخاري

                                                
 .191 أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )1(
 .191نزلة فيها رقم  أدنى أهل الجنة م84صحيح مسلم ك اإليمان باب  )2(
 .315ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ )3(
 قوله إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً في كتاب اهللا يوم خلق 8صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )4(

 .4662السموات واألرض منها أربعة حرم رقم 
 .3/458 للمزي ذيب الكمالته. خْتيانيالسأيوب بن أبي تميمة  )5(
 .25/344 للمزي تهذيب الكمال. محمد بن سيرين )6(
 .17/5للمزي تهذيب الكمال . عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث )7(
 وك ،7447 قول اهللا تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة رقم 24صحيح البخاري ك التوحيد باب  )8(

 .3197 ما جاء في سبع أرضين رقم 2 وك بدء الخلق باب ،4406ع رقم  حجة الودا77المغازي باب 
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وعبد ، محمد بن المثنى ( ثالثتهم، ويحيى بن حبيب، عن عبد اهللا بن أبي شيبة)1(وأخرجه مسلم
 به يانيتخْالسيوب  عن أ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد،)ويحيى بن حبيب، اهللا بن أبي شيبة

  .بنحوه
 كالهما عن محمد بن سيرين به ،)3( وقرة بن خالد، من طريق عبد اهللا بن عون)2(وأخرجه مسلم

  .بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).127 (سبقت ترجمته في حديث رقم:  أبو بكرة نفيع بن الحارث-
  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

***** *****  
  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي

لقد داورتُ بني إسرائيَل على أدنى من هذا : قال له موسى عليه السالم ":وفي حديث اإلسراء"
  .)4("ويروى راودتُ.  هو فاعلْتُ، من دار بالشيء يدور به إذا طافَ حولَه،"فضعفوا

  )224(الحديث رقم 
  :لفظتان فيه

  .داورت:  األولىاللفظة
  .ر على تخريج لهلم أعث: قالت الباحثة

  .راودت : الثانيةللفظةا
  :رحمه اهللا )5(البخاريقال اإلمام 

اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدح،انملَيي سثَند6( ح(،اللَّه دبنِ عب شَرِيك نقَاَل، ع َأنَّه : تُ َأنَسعمس 
 َأنَّه جاءه ثَلَاثَةُ :رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من مسجِد الْكَعبةبن ماِلك يقُوُل لَيلَةَ ُأسرِي بِا

                                                
 تغليط تحريم الدماء واألعراض واألموال 9صحيح مسلم ك القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب  )1(

 .1679 رقم
ال  تغليط تحريم الدماء واألعراض واألمو9صحيح مسلم ك القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب  )2(

 .1679 رقم
 تغليط تحريم الدماء واألعراض واألموال رقم 9صحيح مسلم ك القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب  )3(

1679. 
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .7517رقم " وكلم اهللا موسى تكليماً: " قوله37صحيح البخاري ك التوحيد باب  )5(
 .11/372تهذيب الكمال للمزي . ن بالل القرشيسليمان ب )6(
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 َأوسطُهم هو : فَقَاَل؟ َأيهم هو: فَقَاَل َأولُهم، وهو نَاِئم في الْمسجِد الْحرامِ، قَبَل َأن يوحى ِإلَيه،نَفَرٍ
مهرخَي،مهرفَقَاَل آخ :مهرخُذُوا خَي ،مهري لَةَ فَلَماللَّي لْكى، فَكَانَتْ تلَةً ُأخْرلَي هتَّى َأتَوى ، حرا ييمف 

هقَلْب نَاملَا يو نُهيع تَنَامو هقَلْب،هقُلُوب لَا تَنَامو منُهيَأع تَنَام اءالَْأنْبِي كَذَِلكو م،لُوهتَمتَّى احح وهكَلِّمي فَلَم ، 
مزمبِْئرِ ز نْدع وهعضرِيُل،فَوجِب منْهم لَّاهفَتَو ،هتِإلَى لَب رِهنَح نيا برِيُل مفَشَقَّ جِب ، نغَ متَّى فَرح 

هفوجو رِهدتَّى ،صح هدبِي مزمز اءم نم لَهفَغَس فَهووفيه،"َأنْقَى ج :  
 ، فَتَدلَّى حتَّى كَان منْه قَاب قَوسينِ َأو َأدنَى، ودنَا ِللْجبارِ رب الْعزة،حتَّى جاء سدرةَ الْمنْتَهى"

 ، حتَّى بلَغَ موسى، ثُم هبطَ،يلَةفََأوحى اللَّه فيما َأوحى ِإلَيه خَمسين صلَاةً علَى ُأمتك كُلَّ يومٍ ولَ
عهِد ِإلَي خَمسين صلَاةً كُلَّ يومٍ " : قَاَل؟ ماذَا عهِد ِإلَيك ربك، يا محمد: فَقَاَل،فَاحتَبسه موسى

لَةلَيخَفِّ: قَاَل،"وفَلْي جِعفَار ذَِلك يعتَطلَا تَس تَكُأم ِإن منْهعو كبر نْكفْ ع، لَّى اللَّهص فَالْتَفَتَ النَّبِي 
ي ذَِلكف هيرتَشسي رِيَل كََأنَّهِإلَى جِب لَّمسو هلَيْئتَ،عش ِإن منَع رِيُل َأنجِب هِإلَي ِإلَى ، فََأشَار لَا بِهفَع 

 فَوضع عنْه عشْر صلَوات ،"رب خَفِّفْ عنَّا فَِإن ُأمتي لَا تَستَطيع هذَايا " : فَقَاَل وهو مكَانَه،الْجبارِ
 ، حتَّى صارتْ ِإلَى خَمسِ صلَوات، فَاحتَبسه فَلَم يزْل يردده موسى ِإلَى ربه،ثُم رجع ِإلَى موسى

 قَومي علَى َأدنَى واللَّه لَقَد راودتُ بني ِإسراِئيَل ، يا محمد: فَقَاَل،لْخَمسِثُم احتَبسه موسى عنْد ا
 فَُأمتُك َأضعفُ َأجسادا وقُلُوبا وَأبدانًا وَأبصارا وَأسماعا فَارجِع فَلْيخَفِّفْ ،من هذَا فَضعفُوا فَتَركُوه

كبر نْكع،هلَيع يرشرِيَل ِليِإلَى جِب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِيلْتَفي كُلَّ ذَِلك ، ذَِلك هكْرلَا يو 
  ".الحديث..................... فَرفَعه عنْد الْخَامسة،جِبرِيُل

  
  الحديث تخريج

  .ام مسلمانفرد بهذه األلفاظ اإلمام البخاري دون اإلم
  :اإلسناد رجال دراسة

  .شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر أبو عبد اهللا المدني من الخامسة مات في حدود أربعين ومائة -
  .(3)أبو داودو،  (2)والعجلي، (1)محمد بن سعدوثقه 

وكان ربما يهم في    : (5)وفي موضع آخر  ، ربما أخطأ : وزاد،  في كتاب الثقات   (4)وذكره ابن حبان  
  .د الشئالشئ بع

                                                
  .12/476 للمزي تهذيب الكمال )(1
  .1/453 للعجلي معرفة الثقات )(2
  .3/372للذهبي ميزان االعتدال  )(3
  .4/360ثقات ابن حبان ال )(4
  .1/131 البن حبان شاهير علماء األمصارم )(5
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   . ليس به بأس:(3)الدارقطنيو، (2) والنسائي(1)حيى بن معينوقال ي
شريك بن عبد اهللا رجل مشهور من أهل المدينة حدث عنـه مالـك              : (4)حمد بن عدي  أوقال أبو   

  .ال أن يروي عنه ضعيفإ وحديثه إذا روى عنه ثقة فإنه ال بأس بروايته ،وغير مالك من الثقات
   .صدوق: (5)وقال الذهبي

 احتج به الجماعة إال أن في روايته عـن  :(7)ال مرة أخرى  قو، ئصدوق يخط : (6)وقال ابن حجر  
  .أنس لحديث اإلسراء مواضع شاذة
  .ليس بالقوي: (10)وابن الجارود، (9) والنسائي، (8)وقال يحيى بن معين مرة أخري

   . ال يحدث عنه(11)وكان يحيى بن سعيد القطان
  .ثه في اإلسراء ألجل حدي(12)ووهاه ابن حزم

  .ئصدوق يخطهو كما قال ابن حجر : قالت الباحثة
  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -
  

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)13(" الدولةَ بالغَلَبة والنَّصر: أي،"فيجعل الدائرةَ عليهم ":وفيه"
  

                                                
  .4/364البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )(1
  .12/476 للمزي الكمالتهذيب  )(2
  .99 للذهبي صمن تكلم فيه وهو موثقذكر  )(3
  .4/5البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال  )(4
  .3/372للذهبي ميزان االعتدال  )(5
  .436 البن حجر صتقريب التهذيب )(6
  .1/408ي البن حجر مقدمة فتح البار )(7
  .3/169 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )(8
  .3/372للذهبي  االعتدال ميزان )(9

  .1/408ي البن حجر مقدمة فتح البار )(10
  .1/408ي البن حجر مقدمة فتح البار )(11
  .3/372للذهبي ميزان االعتدال  )(12

 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )13(
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  )225(لحديث رقم ا
  :رحمه اهللا )1(لبزاراقال اإلمام 

حا طَ نَثَد  خْ أَ :اَل قَ ،بادالوت بن عرنَب ا ح  لَماد بن سةم، ع ن لي بن زيد  ع،ع نع د الرحمن بن َأبِـي  ب
ـ  ع سيلَ و ،اسِ النّ ن م )2(ه سماطَينِ لَوحوه  تي عبد اهللا بن عمرو في ب      تُيتَ أَ :َل قاَ ،بكْرة ـ رى ف لَ ه اش

ـ ج فَ ،نِطْ الب ميظر ع مح أَ ٌلجاء ر جه فَ يلَجي رِ لَا ي مه م اشرى ف لَ ع تُسلَج فَ ،دحَأ ـ  فَ ،سلَ ـ  :اَلقَ م ن 
الرتُلْ قُ ؟لج: ع كْرةَ    باَل قَ ،د الرحمن بن َأبِي ب: م أَ ن ب كْو بتُلْ قُ ؟ةر: و كُذْا تَ م ر الرل الذّ ج ـ ي و  بثَ
ـ ي ن أَ كشو ي :اَلقَ فَ ،انَثُدح ي َأشَنْم أَ  ثُ ،ي بِ بحر فَ ، بلى :اَلقَ فَ ،فاِئ الطّ رِو س ن اهللا م  وِلسى ر لَِإ  جرخْ
، "وم الر كلم ي انطَي شَ هيوب أَ دح أَ ٌلج ر :اَل قَ ؟نِْأ الض ا حملُ م و :تُلْ قُ ،اتر م اثَلَ ثَ أنِمل الض  ح نبِ

  :وفيه
ـ مقتَنَْأ و ،ينير د صأنْ و ،يفي س سّلم أَ و الي :الىعتَ و كراب اهللا تَ  اَل قَ رِه الشّ ن م مٍو ي ر آخ انا كَ ذَِإفَ" م ن 
عفَ ،ويديجع اِئل اهللا الدرـ ة ع   غلوَلا لَ:همريمل َأوقُينة فَيطنْطَسح القُتَفْتَسى تُتّم اهللا حهمزِهي فَ،مهِيلَ
اليم فَ وبنَي ا هِلذَ كَ مك تَقْ يستَون بِ مرسهم الذّ ته ب والفنُ ذْ إِ ،ةض ودي ف ا ِإلَم َأهِينالد قَاَلج ـ كُفَلَ خَد ِم في 
دفَ،كمارِي يدعونَأا بِ ميديهم ولُبِقْيِإون لى الدالج.  
  

  ثالحدي تخريج
  .انفرد به البزار

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  .)3(طالوت بن عباد الصيرفي -
  . في كتاب الثقات)5 (كره ابن حبانوذ، )4(وثقه الذهبي

  . صدوق:)7(ةزرصالح جو، )6(قال أبو حاتمو
  

                                                
 .2486 رقم 1/382 مسند البزار )1(
 .3/2094 لسان العرب البن منظور.  سماطٌلرجالسماطَينِ َأي صفَّين وكلُّ صفٍّ من ا )2(
 هذه نسبة معروفة لمن يبيـع  -الصيرفي بفتح الصاد وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها فاء          )3(

 .2/254البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . الذهب وهم الصيارفة
 .11/25 للذهبي سير أعالم النبالء  )4(
 .8/329 ن حبانالثقات الب )5(
 .4/495البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )6(
 .4/346البن حجر لسان الميزان  )7(
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  .ليس به بأس: )1(قال ابن حجرو
فأما قول أبي الفـرج بـن       : )3(ورد عليه الذهبي بقوله   ،  ضعفه علماء النقل   :)2(وقال ابن الجوزي  

،  ضـعفه ت أحـداً فإلى الساعة ما وجد، ء النقل، فهفوة من كيس أبي الفرج      ضعفه علما : الجوزي
  .وحسبك بقول المتعنت في النقد أبي حاتم فيه

  .هو كما قال ابن حجر ليس بأس به: قالت الباحثة
  .عدا علي بن زيد فهو ضعيف،  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .لضعف علي بن زيد،  ضعيفإسناده

 عن  ،حميد بنِ هالَلٍ   طريق    من )4(ه مسلم أخرج، وله شاهد صحيح من حديث عبد اهللا بن مسعود        
 فَجاء رجٌل لَيس لَـه      ، هاجتْ رِيح حمراء بِالْكُوفَة    : قَالَ ، يسيرِ بنِ جابِرٍ    عن ،)5(دةَ الْعدوِى َأبِى قَتَا 

 ِإن الـساعةَ الَ     : فَقَـالَ  ، وكَان متَّكًئا   فَقَعد :قَاَل. هجيرى ِإالَّ يا عبد اللَّه بن مسعود جاءت الساعةُ        
 عدو  : فَقَالَ – ونَحاها نَحو الشَّْأمِ     -ثُم قَاَل بِيده هكَذَا     .  والَ يفْرح بِغَنيمة   ،تَقُوم حتَّى الَ يقْسم ميراثٌ    

 وتَكُون عنْد ذَاكُـم     ، نَعم : قَالَ ، الروم تَعنى  :قُلْتُ. سالَمِيجمعون َألهِل اِإلسالَمِ ويجمع لَهم َأهُل اإلِ      
 فَيقْتَتلُـون حتَّـى يحجـز    ، فَيشْتَرِطُ الْمسلمون شُرطَةً ِللْموت الَ تَرجِع ِإالَّ غَاِلبةً   ،الْقتَاِل ردةٌ شَديدةٌ  

 ثُم يشْتَرِطُ الْمـسلمون شُـرطَةً   ، وتَفْنَى الشُّرطَةُ،ء وهُؤالَء كُلٌّ غَير غَاِلبٍ فَيفىء هُؤالَ،بينَهم اللَّيلُ 
 فَيفىء هُؤالَء وهـُؤالَء كُـلٌّ غَيـر         ، فَيقْتَتلُون حتَّى يحجز بينَهم اللَّيلُ     ،ِللْموت الَ تَرجِع ِإالَّ غَاِلبةً    

 فَيقْتَتلُـون حتَّـى     ، ثُم يشْتَرِطُ الْمسلمون شُرطَةً ِللْموت الَ تَرجِع ِإالَّ غَاِلبةً         ،نَى الشُّرطَةُ  وتَفْ ،غَاِلبٍ
هِم بقيـةُ   فَِإذَا كَان يوم الرابِعِ نَهد ِإلَي، وتَفْنَى الشُّرطَةُ، فَيفىء هُؤالَء وهُؤالَء كُلٌّ غَير غَاِلبٍ      ،يمسوا

 ِإما قَاَل الَ يرى مثْلُها وِإما قَاَل لَـم يـر           - فَيقْتُلُون مقْتَلَةً    ،فَيجعُل اللَّه الدبرةَ علَيهِم    ،َأهِل اِإلسالَمِ 
 فَيتَعاد بنُو اَألبِ كَانُوا ماَئةً فَالَ       ،ر ميتًا  حتَّى ِإن الطَّاِئر لَيمر بِجنَباتهِم فَما يخَلِّفُهم حتَّى يخ         ،-مثْلُها  

     داحُل الْوجِإالَّ الر منْهم ىقب ونَهجِدي،   حفْري ةيمغَن فَبَِأى ،    مقَاسي اثيرم َأى ِإذْ      ، َأو كَـذَِلك ما هنَميفَب 
     ذَِلك نم رَأكْب وْأسٍ هوا بِبعمس،        هِمارِيى ذَرف مخَلَفَه اَل قَدجالد رِيخُ ِإنالص مهاءا   ،فَجم ونفُضرفَي 

 يهِمدى َأيةً    ،فيعطَل ارِسةَ فَوشَرع ثُونعبفَي قْبِلُونيو  . وُل اللَّهسصـلى اهللا عليـه وسـلم   -قَاَل ر-:  

                                                
 .4/346البن حجر لسان الميزان  )1(
 .2/62 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )2(
 .11/26 للذهبي  الم النبالءسير أع )3(
 .2899كثرة القتل عند خروج الدجال رقم  إقبال الروم في 11صحيح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة باب  )4(
 .34/197 للمزي تهذيب الكمال. تميم بن نذير )5(
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 هم خَير فَوارِس علَى ظَهرِ اَألرضِ يومِئـذ         ،ء آباِئهِم وَألْوان خُيوِلهِم   ِإنِّى َألعرِفُ َأسماءهم وَأسما   "
ع ارِسرِ فَوخَي نم َأوِئذموضِ يرِ اَألرلَى ظَه«.  

  .قَاَل ابن َأبِى شَيبةَ فى رِوايته عن ُأسيرِ بنِ جابِرٍ
  

***** *****  
  

  :رحمه اهللاقال ابن األثير 

قالوا ألنه نُسب . العطَّار:  الدارِي بتشديد الياء،"مثَُل الجليسِ الصالح مثُل الدارِي ":وفيه) هـ("
  .)1("إلى دارِين، وهو موضع في البحر يؤتى منه بالطِّيب

  
  )226(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(عباس الدوريقال اإلمام 
 ، عن أبى موسـى    ،)5( عن أبيه  ،ةدرد بن أبى ب   ير عن ب  ،)4(بن عيينة ا حدثنا   : يقول )3(سمعت يحيى 

يس السوء مثل   ل ومثل الج  ،يارِ الد  مثلُ حِاِلس الص يل الج ُلثَم" :عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      
صاحب الكإلَّ،)6(ري ا يكقْرِح،ي ق بك من شره أو قال من شَبِعهرِر."  

  الحديث تخريج
  .مثلهيحيى بن معين به بطريق ن  م)7(القضاعيه أخرج

  ،)10(لمـريق سفيان مسـ ومن ط،ينةـيان بن عيـعن سف ،)9(مدـوأح ،)8(ميديـه الحـوأخرج
  

                                                
 .315غريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في  )1(
 .3/38 -رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )2(
 .31/543  للمزيتهذيب الكمال. يحيى بن معين )3(
 .11/178 ي للمزتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )4(
 .33/66للمزي تهذيب الكمال . أبو بردة بن أبي موسى عامر بن عبد اهللا بن قيس األشعري )5(
)6( وقيل، وهو المبني من الطين، بالكسر كير الحداد:يرالك :النهاية في غريب الحديث . ق الذي ينفخ به النار الز

 .819واألثر البن األثير ص
 .1379 رقم 2/288  القضاعيسالمة بن محمدلمسند الشهاب  )7(
 .770 رقم 2/339مسند الحميدي  )8(
 .19624 رقم 32/399مسند أحمد  )9(
 .2628 استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء رقم 45صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )10(
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  . به بنحوه،)2(والقضاعي، )1(وابن حبان
  ، من طريق عبد الواحد بن زياد)3(وأخرجه البخاري

 ،)6(الرامهرمزين طريق أبي أسامة وم ، من طريق أبي أسامة)5( ومسلم،)4(البخاريأخرجه و
 عن بريد بن )وأبو أسامة، عبد الواحد بن زياد (كالهما، )9( والبغوي،)8( والبيهقي،)7(والروياني

  . أبي بردة به بنحوه
 من طريق أبي )14( وأبو نعيم،)13( وأبو الشيخ،)12( وهناد،)11( وأحمد،)10(وأخرجه ابن أبي شيبة

  ،كبشة
عن أبي موسى ) وأنس، أبو كبشة( كالهما ، من طريق أنس)16(غوي والب،)15(وأخرجه الطيالسي

  .به بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

***** *****  

                                                
  .579 رقم 2/342صحيح ابن حبان  )1(
 .1377 رقم 2/287  القضاعيسالمة بن محمدلمسند الشهاب  )2(
 .2101 في العطار وبيع المسك رقم 38صحيح البخاري ك البيوع باب  )3(
 .5534 المسك رقم 31صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب  )4(
 .2628 استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء رقم 45صحيح مسلم ك البر والصلة واآلداب باب  )5(
 .81 رقم 84ص  للرامهرمزي أمثال الحديث )6(
 .459 رقم 2/43 مسند الروياني )7(
 .11456 رقم 6/26 والسنن الكبرى له ،8989 رقم 12/43للبيهقي شعب اإليمان  )8(
 .3483 رقم 13/68 شرح السنة للبغوي )9(
 .35965 رقم 19/259مصنف ابن أبي شيبة  )10(
 .19660 رقم 32/430 مسند أحمد )11(
 .1237 رقم 2/583 الزهد لهناد )12(
 .325 رقم 243ص  أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني )13(
 .380 رقم 2/11 ألبي نعيم األصبهاني. ذكر أخبار أصبهان )14(
 .517 رقم 1/415 مسند الطيالسي )15(
 .1175 رقم 4/431 شرح السنة للبغوي )16(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوس"

عام ويدقّه بالفدانِ هو الذي يدوس الطَّ : الدائس،")1(ودائس ومنَقّ ":في حديث أم زرع) هـ(
  .)2("وهو الدياس، وقُلبت الواو ياء لكسرة الدال. ليخْرِج الحب من السنبل

  )227(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام البخاري

 حدثَنَا هشَام بن ،ن يونُس َأخْبرنَا عيسى ب:قَالَا ،حدثَنَا سلَيمان بن عبد الرحمنِ وعلي بن حجرٍ
جلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً : " قَالَتْ، عن عاِئشَةَ، عن عروةَ،)4( عن عبد اِهللا بنِ عروةَ،عروةَ

 ،)5( زوجِي لَحم جمٍل غَثّ:ولَى قَالَتْ الُْأ،فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن لَا يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئا
 ،)8( زوجِي لَا َأبثُّ خَبره: قَالَتْ الثَّانيةُ،)7( ولَا سمينٍ فَينْتَقَُل، لَا سهٍل فَيرتَقَى،)6(علَى رْأسِ جبٍل

هلَا َأذَر 9(ِإنِّي َأخَافُ َأن(،هرجبو هرجع َأذْكُر هَأذْكُر ِإن )10(،ُشَنَّقُ: قَالَتْ الثَّاِلثَةجِي الْعوز )11(، ِإن 
   ولَا مخَافَة ، لَا حر ولَا قُر، زوجِي كَلَيِل تهامةَ: قَالَتْ الرابِعةُ،)12( وِإن َأسكُتْ ُأعلَّقْ،َأنْطقْ ُأطَلَّقْ

                                                
)1( ّنَقيق الصوت يريد َأصوات المواشي واألنعام :ملسان العرب البن منظور. له تصفه بكثرة َأموا،من النَّق 

6/4529. 
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .5189 حسن المعاشرة مع األهل رقم 82صحيح البخاري ك النكاح باب  )3(
. وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخًا له واسطة: قال ابن حجر )4(

 .9/256لباري له افتح 
 .2/146 غريب الحديث البن الجوزي.  أي مهزول:غَثّ )5(
 .9/259فتح الباري البن حجر . كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه: أي )6(
بث طعمه وريحه مع خ وصفته بقلة الخير، وبعده مع القلّة، فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي، و)7(

قى يشق الوصول إليه، فال يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفّر دواعي أكثر الناس على تناول كونه في مرت
 .9/259فتح الباري البن حجر . الشيء المبذول مجاناً

)8( هرثُّ خَبال أب :ه1/54 غريب الحديث البن الجوزي.  أي ال َأنْشُر. 
 .9/259باري البن حجر فتح ال.  أترك من خبره شيًئاأخاف أن ال: أي )9(
.  رجل أبجر إذا كان عظيم البطْن ناتىء السرة ومنه سمي الرجل بجيرا: يقال، العظام البطون:البجرة )10(

 .2/80غريب الحديث البن قتيبة 
 .2/97 غريب الحديث البن الجوزي.  وأرادت لَيس عنده إال الطول، وهو الطويُل:العشَنَّق )11(
 .9/259فتح الباري البن حجر .  أبقى عنده معلّقة، ال ذات زوج وال أيمأي: قأعلّ )12(
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 ،")3( ولَا يسَأُل عما عهِد، وِإن خَرج َأسد،)2(د زوجِي ِإن دخََل فَهِ، قَالَتْ الْخَامسةُ،)1(ولَا سآمة
  :وفيه

"اءاييع َأو اءايجِي غَيوةُ زابِعالس 4(قَالَت(اقَاءطَب )5( اءد لَه اءكُلُّ دكشَج )ا )6كُل عمج َأو فَلَّك َأو 
وفيه ،")7(لَك:  
 وملََأ من شَحمٍ عضدي )8(من حلي ُأذُنَي زوجِي َأبو زرعٍ وما َأبو زرعٍ َأنَاسقَالَت الْحاديةَ عشْرةَ "

 ،)11( فَجعلَني في َأهِل صهِيٍل)10( وجدني في َأهِل غُنَيمة بِشقٍّ)9(وبجحني فَبجِحتْ ِإلَي نَفْسي
يطَأط12(و(، َنماِئسٍ ودقٍّو حبفََأتَص قُدَأرو حَأقُوُل فَلَا ُأقَب هنْدفَع)13(حفََأتَقَم بَأشْرو )وذكرت  ،")14

  .الحديث بطوله
  
  

                                                
فتح الباري البن حجر . أنه ال شر فيه يخاف، ون الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ليبأنه تصف زوجها )1(

9/260. 
أن الفهد يوصف : لتهوصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له، ووجه تشبيهه بالفهد في لينه وغف )2(

 .9/260فتح الباري البن حجر . بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم
 .9/260فتح الباري البن حجر . أي ال يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب، بل يسامح ويغضي )3(
 .2/141 وزيغريب الحديث البن الج.  وهو العنِّين الذي يعييه مباضعةُ النِّساء:عياياء )4(
 .2/863 غريب الحديث للحربي.  الغَبِى اَألحمقٌ:الطَّبقَاء )5(
)6( فَلَّك َأو كشَج،ةُ: الشَّجْأسِ خَاصا: والفَلُّ، في الركُلِّه اءض1/519 غريب الحديث البن الجوزي.  في اَألع. 
 أو يشج رأسها أو يجمعهما يكسر عظماً يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء فإذا ضرب إما أن )7(

 جراحة ي وبالشج الكسر عند الضرب وأن كان الشج إنما يستعمل فواإلبعادويحتمل أن يريد بالفل الطرد 
 وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص بان يعجز عن قضاء وطرها مع : قال عياض،الرأس

 من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على  كسر عضواًأغضبتهها وإذا األذى فإذا حدثته سبها وإذا مازحته شج
فتح الباري البن حجر . مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكالم وأخذ المال

9/264. 
)8( لْيٍ ُأذُنَيح نم ك بها:َأنَاسرطاً وشُنُوقاً تتحرالَّها ق2/441  الجوزيغريب الحديث البن.  يعني ح. 
 .9/267فتح الباري البن حجر .  فرحها ففرحت)9(
 .9/268فتح الباري البن حجر .  كانوا في شظف من العيش يقال هو بشق من العيش أي بشظف وجهد)10(
 .1/610 غريب الحديث البن الجوزي.  وهو َأصواتُ الخَيِل:َأهل صهِيٍل )11(
 .9/268فتح الباري البن حجر . رفاهيتهم إلى بذلك تشير محامل أصحاب إنهم فأرادت ، أطيط أي إبل)12(
)13( حبةَ:فَأتَصحبالص ةٌ فهي تَنَامكفيا متْ َأنَّهاد1/577 غريب الحديث البن الجوزي.  َأر. 
باري فتح ال.  أو أنها ال يقلل مشروبها وال يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه أنها تشرب حتى ال تجد مساغاً)14(

 .9/269البن حجر 
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  :تخريج الحديث
  . من طريق عيسى بن يونس بمثله)1(أخرجه مسلم

 من طريق موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة به )2(وأخرجه مسلم
  .بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
  ).85 (سبقت ترجمته في حديث رقم، )3(ثقة:  هشام بن عروة-
ابن : ي، ويقال له ، أبو أيوب الدمشقالتميمي عيسى بن ميمون  سليمان بن عبد الرحمن بن-

  .هـ233بنت شُرحبيل، ت 
و : )6(، وقال أيضاً ثقة إذا روى عن المعروفين)5(:ليس به بأس، وقال مرة: )4(قال ابن معين

  .بن عمار أكيس منهاهشام 

الحجة أحمد بن : هو حجة ؟ قال: ، قيل له الناسئ كما يخطئيخط: " وزاد،)7(ووثقه أبو داود
   ."حنبل

أليس عنده مناكير؟ :  قلت،ثقة: سليمان بن عبد الرحمن؟ قال: يقلت للدارقطن: )8(وقال الحاكم
  .حدث بها عن قوم ضعفى، فأما هو فثقة: قال

                                                
 .2448 ذكر حديث أم زرع رقم 14صحيح مسلم ك فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم باب  )1(
 .2448 ذكر حديث أم زرع رقم 14صحيح مسلم ك فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم باب  )2(
 إال ما وقع له مرة في حديث لم يذكروا في ترجمته شيئاً نسب فيه إلى الوهم" : قال العالّمة المعلّمي رحمه اهللا)3(

فساقت "...جلس إحدى عشرة امرأة": أم زرع، والحديث في الصحيحين وغيرهما عنه عن أبيه عن عائشة قالت 
كنت لك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة ":  وفيها ذكر أم زرع ، وفي آخره،القصة بطولها

، وقد توبع على ها ولكن رواه هشام مرة أخرى فرفع القصة كلّ،تفاقاًوهذا السياق صحيح ا "كأبي زرع ألم زرع
ستدل بعضهم على رفع اولكن األول أرجح، و، 563-11/561وكالمه موجود في الفتح –)الفتح(ذلك كما في

 على ي مبن"كنت لك كأبي زرع ألم زرع ": آله وسلموالقصة كلها بأن المرفوع اتفاقاً وهو قوله صلى اهللا عليه 
 أو بدأ بتلك الكلمة ،ثم بنى عليها تلك الكلمة،  فذكر القصة ، فال بد أن يكون صلى اهللا عليه وسلم بدأ،القصة

 وأجيب باحتمال أن تكون القصة كانت مما يحكيه العرب وكان صلى اهللا عليه وآله ،فسألته عائشة فذكر القصة
ليها تلك الكلمة، وعلى كل حال فهذا وهم يسير قد وسلم قد سمعهم يحكونها، وعلم أن عائشة قد سمعتها فبنى ع

 .  1/517 لمعلميالتنكيل ل" رجع عنه هشام
 .622 رقم 423سؤاالت الجنيد البن معين ص  )4(
  .12/30تهذيب الكمال للمزي  )5(
 .4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )6(
 .1566 رقم 2/190سؤاالت اآلجري أبا داود  )7(
 .339 رقم 217اكم للدارقطني ص سؤاالت الح )8(
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  ".لكنه مكثر عن الضعفاء: " وزاد ،)1(الذهبيووثقه 
الناس عن الضعفاء و المجهولين، و   و لكنه أروى،وق مستقيم الحديثصد: )2(وقال أبو حاتم

  . لم يفهم ، و كان ال يميز وضع له حديثاً حد لو أن رجالًي فيكان عند
 فمن شيءن وقع فيه ، فإ)4(لكان صحيح الكتاب إال أنه كان يحو : )3(وقال يعقوب بن سفيان

  .النقل، و سليمان ثقة 
  .ىفَعال بأس به ، و لكنه يحدث عن الض: )5(جزرةوقال صالح 

  .صدوق: )6(النسائيوقال 
  .صدوق يخطئ: )7(وقال ابن حجر

 فأما روايته عن الضعفاء ،يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير :)8(بن حباناوقال 
 وإنما يقع السبر في األخبار واالعتبار باآلثار ،ة ال اعتبار بهاوالمجاهيل ففيها مناكير كثير

  .برواية العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهيل
  .وقد تابعه علي بن حجر وهو ثقة، )9(هو صدوق يخطئ، وحديثه حسن: قالت الباحثة

 . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوف"

 ،"ما تَصنَعين؟ قالت عرقُك أدوفُ به طيبِي: قال لها وقد جمعت عرقَه ": في حديث أم سلَيم)س(
أي أخْلطُ، يقال دفتُ الدواء أدوفُه إذا بلَلْتَه بماء وخلطْتَه، فهو مدوفٌ ومدووفٌ على األصل، مثل 

ون، وليس لهما نظيروصون ومصم .ويقال فيه دافَ يفيه أكثر يفُ بالياء، والواو10("د(.  

  
                                                

 .1/462 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )1(
 .4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )2(
 .2/406المعرفة و التاريخ للفسوي  )3(
 .1/407فتح الباري البن حجر . يعني ينسخ من أصله: قال ابن حجر )4(
 .12/30تهذيب الكمال للمزي  )5(
 .12/30تهذيب الكمال للمزي  )6(
 .204تقريب التهذيب البن حجر ص  )7(
 .8/278الثقات البن حبان  )8(
 .1/407فتح الباري البن حجر : وانظر لألهمية )9(
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )10(
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  )228(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام مسلم

 َأبِى عن ،)4(َأيوب حدثَنَا ،)3(وهيب حدثَنَا ،مسلمٍ بن عفَّان حدثَنَا ،)2(شَيبةَ َأبِى بن بكْرِ َأبو حدثَنَا
 فَتَبسطُ عنْدها فَيقيُل ،يْأتيها كَان -وسلم عليه اهللا صلى- يالنَّبِ َأن ،سلَيمٍ ُأم نع ،َأنَسٍ عن ،)5(قالَبةَ

ا لَهيُل نَطْعقفَي هلَيع، كَانو يركَث قرفَكَانَتْ ،الْع عمتَج قَهرع لُهعارِيرِ الطِّيبِ في فَتَجالْقَوفَقَاَل ،و 
  ."يطيبِ بِه َأدوفُ ،عرقُك :قَالَتْ. » هذَا ما سلَيمٍ ُأم يا« :-وسلم عليه اهللا صلى- يالنَّبِ
  

  الحديث تخريج
  . عن جده أنس بن مالك به بنحوه، من طريق ثمامة بن عبد اهللا)6(أخرجه البخاري

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 اسمها سـهلة أو رميلـة أو   : يقال،الكأم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية والدة أنس بن م           -
 اشتهرت بكنيتها وكانت من الـصحابيات       ،رميثة أو مليكة أو أنيسة وهي الغميصاء أو الرميصاء        

  .)7( رضي اهللا عنه ماتت في خالفة عثمان،الفاضالت
  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوك"

عطين الرايةَ غداً رجالً يحبه اللّه ورسولُه ويحب اللّه ورسوله، يفْتَح ُأل ":في حديث خيبر) هـ(
يقال .  يخُوضون ويموجون فيمن يدفَعها إليه: أي،"فباتَ الناس يدوكُون تلك الليلةاللّه على يديه، 

وكَةود وكَةفي د الناس وقع :8("أي في خوضٍ واختالط(.  

                                                
 .2322 والتبرك رقم عرق النبي صلى اهللا عليه وسلم طيب 22صحيح مسلم ك الفضائل باب  )1(
 .16/35للمزي  تهذيب الكمال .عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة )2(
 .31/164للمزي تهذيب الكمال . وهيب بن خالد بن عجالن )3(
 .3/458 للمزي تهذيب الكمال. خْتيانيالسأيوب بن أبي تميمة  )4(
 .34/329  للمزييب الكمالتهذ. عبد اهللا بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قالبة البصري )5(
 .6281 من زار قوماً فقال عندهم رقم 41صحيح البخاري ك االستئذان باب  )6(
 .8/227اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )7(
 .315النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )8(
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  )229(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام البخاري

يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدنِ،حمحالر دبع نب قُوبعثَنَا يدازِمٍٍ، حَأبِي ح نقَاَل ،)2( ع: نُل بهي سنرَأخْب 
نْهع اللَّه يضر دعلَّ،سسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن ربخَي موقَاَل ي ةَ " :مايالر هذه نيطلَُأع

هيدلَى يع اللَّه فْتَحلًا يجا رغَد،ولَهسرو اللَّه بحي ،ولُهسرو اللَّه هبحيقَاَل ، و: اتَ النَّاسفَب 
ملَتَهلَي وكُوندايطَاهعي مهَأي ، حبا َأصفَلَم  مكُلُّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى را عوغَد النَّاس

 : قَاَل، هو يا رسوَل اللَّه يشْتَكي عينَيه: فَقيَل؟ َأين علي بن َأبِي طَاِلبٍ: فَقَاَل،يرجو َأن يعطَاها
بِه يفَُأت هلُوا ِإلَيسفََأر،فَب هنَييي عف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَ رص، تَّى كََأنَأ حرفَب ا لَهعدو 

عجو بِه كُني ةَ،لَمايالر طَاهفََأع ،يلثْلَنَا: فَقَاَل عكُونُوا متَّى يح ملُهُأقَات وَل اللَّهسا رفَقَاَل انْفُذْ ، ي 
 وَأخْبِرهم بِما يجِب علَيهِم من حقِّ اللَّه ، ثُم ادعهم ِإلَى الِْإسلَامِ، رِسلك حتَّى تَنْزَِل بِساحتهِمعلَى
يهمِ،فالنَّع رمح لَك كُوني َأن نم لَك را خَيداحلًا وجر بِك اللَّه يدهي لََأن اللَّهفَو ."  
  
  الحديث خريجت

  . عن قتيبة بن سعيد به بنحوه،)4( ومسلم،)3(أخرجه البخاري
  . من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبي حازم به بنحوه،)6( ومسلم،)5(وأخرجه البخاري

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الخزرجي أبو العباس الساعدي، له وألبيه صحبة، -
  .)7(ـ، وقيل بعدها، وقد جاز المئة ه88ت 
  .  وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

***** *****  
  

                                                
 .4210 غزوة خيبر رقم 38صحيح البخاري ك المغازي باب  )1(
 .11/272 للمزيتهذيب الكمال .  دينارسلمة بن )2(
 .3009 فضل من أسلم على يديه رجل رقم 143صحيح البخاري ك الجهاد والسير باب  )3(
 .2406 من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه رقم 4صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب  )4(
 مناقب علي بن أبي طالب القرشي 4صحيح البخاري ك فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم باب  )5(

 .2406الهاشمي أبي الحسن رضي اهللا عنه رقم 
 .2406 من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه رقم 4صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب  )6(
 .3/200  البن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة)7(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دول"

 جمع دولة بالضم، وهو ما يتَداوُل من الماِل، ،"إذا كان المغْنَم دوالً ":في حديث أشراط الساعة
  .)1("فيكون لقومٍ دون قوم

  )230(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(الترمذياإلمام قال 

يذمالتِّر اللَّه دبع نب اِلحثَنَا صدح،يالَةَ الشَّامو فَضالَةَ َأبفَض نب جثَنَا الْفَردنِ ، حى بيحي نع 
يدع3(س(، يلنِ عرِو بمنِ عب دمحم ننِ َأبِي طَاِلبٍ،عب يلع ناَل قَ، ع: لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر 

لَّمسو هلَيع: "لَاءا الْبلَّ بِهلَةً حةَ خَصشْرع سي خَمتلَتْ ُأميَل،ِإذَا فَعفَق :وَل اللَّهسا ري نا هم؟ و 
 وعقَّ ، وَأطَاع الرجُل زوجتَه،)5(اةُ مغْرما والزكَ،)4( والَْأمانَةُ مغْنَما،ِإذَا كَان الْمغْنَم دولًا" :قَاَل
هُأم،يقَهدص ربو ،اهفَا َأبجو ،اجِدسي الْماتُ فوتْ الَْأصتَفَعارو ،مذَلَهمِ َأرالْقَو يمعز كَانو ، ُأكْرِمو 

هخَافَةَ شَرُل مجالر،ورتْ الْخُمشُرِبلُ، وو رِيرالْح نَاتُ،بِسذَتْ الْقَياتُّخازِفُ )6( وعالْمو، رآخ نلَعو 
  :. فَلْيرتَقبوا عنْد ذَِلك رِيحا حمراء َأو خَسفًا ومسخًا،هذه الُْأمة َأولَها

  الحديث تخريج
  . من طريق الترمذي به بمثله)7(أخرجه ابن الجوزي

  . من طريق محمد بن علي عن علي بن أبي طالب به بمثله)8(وأخرجه ابن الجوزي
يحيى بن سعيد عن محمد بن علي  من طريق الفرج بن فضالة الشامي عن)9(الخطيبوأخرجه 

  .عن علي بن أبي طالب
  

                                                
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .2210 ما جاء في عالمة حلول المسخ والخسف رقم 38سنن الترمذي ك الفتن باب  )2(
 .31/347للمزي تهذيب الكمال . يحيى بن سعيد األنصاري )3(
ريب الحديث واألثر النهاية في غ. انة أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمهام أي يرى من في يده أاألمانة مغنماً )4(

 .48البن األثير ص
النهاية في غريب الحديث واألثر البن .  أي يرى رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرمها مغرماًالزكاة )5(

 .760 صاألثير
 .783ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ. القينات أي اإلماء المغنيات وتجمع على قيان أيضاً )6(
 .2/849البن الجوزي  العلل المتناهية )7(
 .2/849البن الجوزي اهية  العلل المتن)8(
 .1170 رقم 3/312السلسلة الضعيفة لأللباني  )9(



476 
 

  :اإلسناد رجال دراسة
  : رجاله كلهم ثقات عدا-

  . والفرج بن فضالة متفق على تضعيفه،محمد بن عمرو مجهول
  

  سناداإل ىعل الحكم
  : وفيه علتان،إسناده ضعيف جداً

  .جهالة محمد بن عمرو
  .وضعف الفرج بن فضالة

  :من العلماءوممن ضعفه 
هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نَعرِفُه من حديث علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ ِإلَّا من هذَا الْوجه :  فقال)1(الترمذي -

اهوا ردَأح لَملَا نَعالَةَونِ فَضجِ بالْفَر رغَي ارِيالَْأنْص يدعنِ سى بيحي نع .  
  . باطل من جهة الفرج:)3( وفي رواية،غير محفوظ:  فقال)2(والدارقطني -
  .طالب أبي بن علي ري لم محمداً فانهذا حديث مقطوع :  وقال)4(وابن الجوزي -
  . منكر:وقال )5(الذهبي و-
  .يف لضعف فرج بن فضالةع ض:قالو )6(العراقي و-
من طريق صالح بن عبد اهللا الترمذي ( إن كانت الرواية األولى محفوظة:وقال )7(العالئيو -

 ألن محمد بن ، فهي مرسلة)عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو به
حمد بن علي فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن م( وإن كانت الثانية،عمرو لم يدرك جده

 ألن يحيى بن سعيد  فمحمد بن علي هو بن الحنفية وذلك مرسل أيضاً)عن علي رضي اهللا عنه
  . من جهة فرج بن فضالة واهللا أعلماألنصاري لم يدركه والحديث ضعيف أيضاً

  .)8(األلباني: ومن المعاصرين -

                                                
 .2210 ما جاء في عالمة حلول المسخ والخسف رقم 38سنن الترمذي ك الفتن باب  )1(
 .14/329العلل للدارقطني  )2(
 .5/416 للذهبي ميزان االعتدال و،12/396تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )3(
 .2/849البن الجوزي ناهية  العلل المت)4(
 .1/526للشوكاني  فيض القدير )5(
 .6/68 المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي )6(
 .267صيل في أحكام المراسيل للعالئي صجامع التح )7(
 .1170 رقم 3/312السلسلة الضعيفة لأللباني  )8(
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من طريق سويد بن  )1(يم أخرجه أبو نع منها ما وقد رواه الفرج بإسناد آخر بزيادات كثيرة فيه،
. عن عبد اهللا بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً سعيد عن فرج بن فضالة

 غريب من حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمير، لم يروه عنه فيما أعلم إال فرج بن" :نعيم قال أبو
أبو نعيم في ترجمة عبد االنقطاع، فقد قال  وفيه علة أخرى وهي ،)2( وضعفه العراقي،"فضالة

  .)3("أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم" :اهللا بن عبيد
الْمستَلمِ بنِ سعيد عن  من طريق )4( أخرجه الترمذي،وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة

يذَامحٍ الْجيمةَ ،رريرَأبِي ه نثقفي الواسطي مستلم بن سعيد ال وال،)5(رميح الجذامي مجهول و،ع
  .)6(صدوق عابد ربما وهم

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ولْه احدثني بحديث سمعتَه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم تَتَد ":ومنه حديث الدعاء"
 عن رسول  لم تتَنَاقَلْه الرجاُل ويرويه واحد عن واحد، إنما تَرويه أنتَ: أي،"بينَك وبينَه الرجاُل

  .)7("اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  )231(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )8(أبو داودقال اإلمام 

 ،)11(سالَّمٍ َأبِى عن ،نَاجِيةَ بنِ سابِق عن ،)10(عقيٍل َأبِى عن ،)9(شُعبةُ حدثَنَا ،عمر بن حفْص حدثَنَا
َأنَّه في كَان جِدسصٍ ممح، رفَم ٌل بِهجذَا :فَقَالُوا ،ره مالنَّبِ خَدوسلم عليه اهللا صلى- ي- فَقَام 
هفَقَاَل ،ِإلَي: ثْنديح يثدبِح تَهعمس نوِل مسر وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه- لَم لْهاوتَدي نَكيب نَهيبو 

                                                
 .3/358األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )1(
 .6/68األصبهاني ألولياء ألبي نعيم  حلية ا)2(
 .3/356األصبهاني  حلية األولياء ألبي نعيم )3(
 .2211 ما جاء في عالمة حلول المسخ والخسف رقم 38سنن الترمذي ك الفتن باب  )4(
 .329تقريب التهذيب البن حجر ص )5(
 .934تقريب التهذيب البن حجر ص )6(
 .316بن األثير صالنهاية في غريب الحديث واألثر ال )7(
 .5072 ما يقول إذا أصبح رقم 110سنن أبي داود ك األدب باب  )8(
 .12/485  للمزيتهذيب الكمال. شعبة بن الحجاج بن الورد )9(
 .30/127للمزي تهذيب الكمال . هاشم بن بالل )10(
 .28/484للمزي تهذيب الكمال . ممطور الحبشي )11(
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 َأمسى وِإذَا َأصبح ِإذَا قَاَل من« :يقُوُل -وسلم عليه اهللا صلى- لَّهال رسوَل سمعتُ :قَاَل ،الرجاُل
  .»يرضيه َأن اللَّه علَى حقا كَان ِإالَّ ،رسوالً وبِمحمد ،دينًا وبِاِإلسالَمِ ،ربا بِاللَّه رضينَا
  الحديث تخريج

 ،-وهو ممطور الحبشي- عن أبي سالم ، عن سابق،عنهاخْتُلف فيه على أبي عقيل فرواه شعبة 
  .عن خادم النبي صلى اهللا عليه وسلم

 وأسود بن ،)3( وهاشم بن القاسم،-)2(ومن طريقه الحاكم- )1( عن محمد بن جعفر أحمدأخرجه
 والطبراني من طريق ، من طريق خالد بن الحارث)6( والنسائي،)5( وعفان بن مسلم،)4(عامر

 والبغوي من طريق النضر بن ،)8( والبيهقي من طريق عمرو بن مرزوق،)7(سليمان بن حرب
  . كلهم عن شعبة عن أبي عقيل به بنحوه،)9(شميل

عن رجل من أهل الشام يحدث عن أبي سالم : ه قالأنوفي رواية عفان بن مسلم عند أحمد 
  .البراء

   ،)11(من طريق هشيم بن بشير  والمزي،)10(وأخرجه النسائي
 كالهما عن أبي عقيل عن ،)13( والطبراني من طريق روح بن القاسم،)12(ن عديوأخرجه اب

  . سابق به
وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل : )14(وقد جود إسناده النووي في األذكار فقال

خدم النبي صلى اهللا عليه وسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بلفظه ، فثبت أصل الحديث، وهللا 
  .حمدال

                                                
 23111 رقم38/196 مسند أحمد )1(
 .1/518للحاكم المستدرك على الصحيحين  )2(
 .18969 رقم 31/304 مسند أحمد )3(
 .18967 رقم 31/302 مسند أحمد )4(
 .23112 رقم 38/196 مسند أحمد )5(
 .9747 رقم 9/6 السنن الكبرى للنسائي )6(
 .2/931 الدعاء للطبراني )7(
 .1/20 الدعوات الكبير للبيهقي )8(
 .5/111 شرح السنة للبغوي )9(
 .10324 رقم 9/209 السنن الكبرى للنسائي )10(
 .10/126  للمزيتهذيب الكمال  )11(
 .4/30الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(
 .2/932 الدعاء للطبراني )13(
 .214 رقم 79للنووي صاألذكار  )14(
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  :ورواه مسعر عنه واختلف عليه فيه
عن وكيع عن أبي عقيل عن أبي سالم عن سابق خادم النبي صلى اهللا عليه )1( أحمدأخرجه
  .وسلم

 ،)5( والطبراني،)4( وابن أبي عاصم،)3( ومن طريقه كل من ابن ماجه،)2(وأخرجه ابن أبي شيبة
  ،)7( والمزي،)6(وابن عبد البر

 عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن كالهما،  طريق مسعر بن كدام من)8(وأخرجه أبو نعيم
  .أبي سالم خادم النبي صلى اهللا عليه وسلم

ورواه وكيع عن :  طريق وكيع فقالأن رواية مسعر كرواية شعبة وخَطّأ: )9(وذكر ابن عبد البر
 النبي مسعر فأخطأ في إسناده فجعله عن مسعر عن أبي عقيل عن أبي سالم عن سابق خادم

   . وهو وهم منه كما يتبين من هذه الطرق،صلى اهللا عليه وسلم
وحديث شعبة في هذا هو المحفوظ وأبو سالم المذكور هو ممطور الحبشي : )10(قال ابن حجر

سابق بن ناجية روى :  في ترجمة سابق بن ناجية فقال)11( وكذلك أشار إليه المزي،وهو تابعي
 عن خادم النبي صلى اهللا ، عن أبي سالم: وقيل،سلم عليه وعن أبي سالم خادم النبي صلى اهللا

  .عليه و سلم وهو الصحيح
 بِلَاٍل بن هاشم عقيٍل َأبا سمعتُن فيه سمعت من طريق شعبة إال أ: )12(وقد وقع عند الحاكم

  .نَاجِيةَ بنِ سابِق سلَّامٍ َأبِي عن يحدثُ،
  
  

                                                
 18968رقم 31/303 مسند أحمد )1(
 2/77مسند ابن أبي شيبة  و،29892رقم  15/146 و،27072 رقم 13/514مصنف ابن أبي شيبة  )2(

 .580رقم
 .3867 ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى رقم 14سنن ابن ماجه ك الدعاء باب  )3(
 .471 رقم 1/380  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )4(
 .273 رقم 2/930 لهالدعاء  و،921 رقم 22/367لمعجم الكبير للطبراني ا )5(
 .4/1681بن عبد البر االستيعاب ال )6(
 .10/126  للمزيتهذيب الكمال )7(
 .6834 رقم 5/2917معرفة الصحابة ألبي نعيم  )8(
 .4/1681االستيعاب البن عبد البر  )9(
 .7/185 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )10(
 .10/125  للمزيتهذيب الكمال )11(
 .1/518للحاكم  المستدرك على الصحيحين )12(
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 ، أو من أحد النساخ، ولعله وهم من الحاكم، وأسقط لفظ التحمل،سنادفقلب اإل: )1(قال األرناؤوط
  .فاهللا اعلم

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  .سابق بن ناجية مقبول من السادسة -
  .وثق: )3( وقال الذهبي، في الثقات)2(ذكره ابن حبان
  .مقبول: )4(وقال ابن حجر

  .سوى أبي عقيل وهو هاشم بن باللهو مجهول جهالة عين حيث أنه لم يرو عنه : قالت الباحثة
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : وذلك،إسناده ضعيف

  .لجهالة سابق بن ناجية
 ففيها الجهالة ،ن كان الراجح منها رواية شعبةالرواة في إسناده على أبي عقيل وإواضطراب 

  . في الموضعين
 خَاِلد عن َأبِي سعد سعيد بنِ الْمرزبانِ عقْبة بن من طريق ،)5(وله شاهد ضعيف أخرجه الترمذي

 من قَاَل :قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :عن َأبِي سلَمةَ عن ثَوبان رضي اللَّه عنْه قَاَل
:  وقال، كَان حقا علَى اللَّه َأن يرضيه، وبِمحمد نَبِيا،ينًا وبِالِْإسلَامِ د،حين يمسي رضيتُ بِاللَّه ربا

هجذَا الْوه نم غَرِيب نسيثٌ حدذَا حضعيف: )6( وقال األلباني،ه.  
 وعده ابن حجر في المرتبة الخامسة من ،ضعيف مشهور بالتدليس ابن المرزبانوفيه 

، وقال  بن ناجية المجهول ثم دلسهومن المحتمل أنه تلقاه عن سابق: )8(قال األلباني، )7(المدلسين

                                                
 .18967 رقم 31/302 أحمد  مسند)1(
 .6/433الثقات البن حبان  )2(
 .1/421 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .359تقريب التهذيب البن حجر ص )4(
 .3389 ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى رقم 13سنن الترمذي ك الدعوات باب  )5(
 .5020 رقم 11/29السلسلة الضعيفة لأللباني  )6(
 .137 رقم 54قات المدلسين البن حجر صطب )7(
 .11/33السلسلة الضعيفة لأللباني  )8(
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عن : "بدل" عن ثوبان:"، و) أبي سالم: (، بدل "عن أبي سلمة: "- وهماً منه أو قصداً وتدليساً -
  " .خادم النبي عليه الصالة والسالم

 بعد أن ضعف - )2("األذكار"ومن تخريجنا لهذا الحديث؛ تعلم خطأ قول النووي في : )1(ثم قال
فلعله صح عنده من طريق آخر، وقد " :-ابن المرزبان المتقدم، وذكر تحسين الترمذي لحديثه 

 - عن النبي - صلى اهللا عليه وسلم -رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي 
  " !! بلفظه ، فثبت أصل الحديث ، وهللا الحمد-صلى اهللا عليه وسلم 

  :ووجه الخطأ من وجوه: لبانيقال األ
 صلى اهللا عليه -أنه ليس للحديث بلفظ ابن المرزبان طريق آخر؛ إال طريق خادم النبي : األول
  .؛ كما ترى ، ولفظه يختلف عن هذا بعض الشيء-وسلم 
  .أن هذه الطريق ضعيفة أيضاً؛ لما فيها من الجهالة واالضطراب: الثاني
  :؛ ال يصح من ناحيتين" ةبأسانيد جيد: "أن قوله: الثالث
  .أن مدار تلك األسانيد على سابق بن ناجية: األولى

  ! إلسناده الجودة؟فأنىأنه مجهول، واضطرب عليه كما سبق؛ : واألخرى
 في ترجمة )3("معجم الصحابة"فرواه ابن قانع في : ثم وقفت على وجه آخر من االضطراب

 عن ،أخبرنا مسعر:  طريق مصعب بن المقداممن" - صلى اهللا عليه وسلم -سابق خادم النبي "
 :من قال ": قال- صلى اهللا عليه وسلم - عن سابق خادم رسول اهللا ، عن أبي سالم،أبي عقيل

 على اهللا عز وجل أن يرضيه يوم  كان حقاً، أصبح وأمسىإذا  وبمحمد نبياً،رضيت باهللا رباً
   .-صلى اهللا عليه وسلم  -فذكره موقوفاً عليه لم يرفعه إلى النبي ، "القيامة

وقلبه أيضاً فجعل سابقاً شيخ أبي سالم؛ وإنما هو شيخ أبي عقيل كما تقدم في رواية ابن بشر 
  .وغيره عن مسعر

  .صدوق له أوهام: )4( قال ابن حجرولعل الوهم من مصعب هذا؛ فإنه كثير الخطأ؛: ال األلبانيق
  .)6(طواألرناؤشعيب  و،)5(األلباني: وضعفه من المعاصرين

  
  

                                                
 .11/34السلسلة الضعيفة لأللباني  )1(
 .214 رقم 79 للنووي صاألذكار  )2(
 .1/326بن قانع ال معجم الصحابة )3(
 .946تقريب التهذيب البن حجر ص )4(
 .1/2399مشكاة المصابيح  وفي تعليقه على ،1/98لباني لأل ضعيف الترغيب والترهيب )5(
 .23111رقم 38/196 و،18969 رقم 31/304 و،18967 رقم 31/302مسند أحمد في تعليقه على  )6(
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َأبِي عبـد الـرحمنِ    من طريق )1(أخرجه مسلم،  َأبِي سعيد الْخُدرِي  وله شاهد صحيح من حديث      
يلب2(الْح(،    رِيالْخُد يدعَأبِي س نقَالَ        ، ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن : "      ـنم يدـعا سا َأبي

 َأعدها  : فَقَالَ ، فَعجِب لَها َأبو سعيد    ،" وجبتْ لَه الْجنَّةُ   ، وبِمحمد نَبِيا  ، وبِالِْإسلَامِ دينًا  ،لَّه ربا رضي بِال 
   وَل اللَّهسا ري لَيقَالَ ،ع َل ثُمفَفَع : نَّـةي الْجف ةجراَئةَ دم دبا الْعبِه فَعرى يُأخْركُـلِّ    ، و نـيـا بم 

الْجِهاد فـي سـبِيِل اللَّـه       " : قَالَ ؟ وما هي يا رسوَل اللَّه     : قَالَ ،درجتَينِ كَما بين السماء والَْأرضِ    
  ".الْجِهاد في سبِيِل اللَّه

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أديَل لنا على أعدائنا، : يقال. الغَلَبة:  اإلدالة،"دالُون علينانُداُل عليهم وي ":وفي حديث وفد ثَقيف"
  .)3(" من حاِل الشِّدة إلى الرخاءاالنتقال: والدولةُ. أي نُصرنا عليهم، وكانت الدولةُ لنا

  )232(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(أبو داودقال اإلمام 
ددسثَنَا مد5(ح(، اننَا قُررَأخْبيدعس نب اللَّه دبثَنَا عدحامٍ ح وتَم ننَا َأ، برَأخْب و خَاِلدب-ذَا لَفْظُههو -

      قَاَل،- عن جده، عن عثْمان بنِ عبد اللَّه بنِ َأوسٍ، عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعلَى،
نب اللَّه دبع يدعفي سهيثدفَةَ : حذَيح نب سقَاَل،- َأو : وِل اللَّهسلَى رنَا عمصلى اهللا عليه - قَد

صلى - وَأنْزَل رسوُل اللَّه ، فَنَزلَت اَألحالَفُ علَى الْمغيرة بنِ شُعبةَ: قَاَل– وفْد ثَقيف في -وسلم
- الْوفْد الَّذين قَدموا علَى رسوِل اللَّه في وكَان :قَاَل مسدد.  قُبة لَهيف ماِلك ي بن-اهللا عليه وسلم

 قَاِئما :قَاَل َأبو سعيد.  كَان كُلَّ لَيلَة يْأتينَا بعد الْعشَاء يحدثُنَا: قَاَل، من ثَقيف-صلى اهللا عليه وسلم
تَّى يح هلَيلَى رِجعاوِحامِ)6(ريطُوِل الْق نم هلَيرِج نيب ،ا لَقثُنَا مدحا يم َأكْثَرو ي نم همقَو نم 

 فَلَما خَرجنَا ِإلَى - بِمكَّةَ : قَاَل مسدد،- الَ سواء كُنَّا مستَضعفين مستَذَلِّين : ثُم يقُوُل،قُريشٍ
                                                

 . 1884 بيان ما أعده اهللا تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات رقم 31 صحيح مسلم ك اإلمارة باب )1(
)2( الحفالن الحبلي منـسوب   : قال أبو علي البغدادي في كتاب التاريخ       -لة والباء الموحدة     بضم الحاء المهم   :ليب 

هو منسوب  : بفتح الباء وقال     :ليب وذكر سيبويه النحوي الح    ،إلى حي من اليمن من األنصار يقال لهم بنو الحبلي         
 اللباب في تهذيب األنساب    .  والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الرحمن الحبلي من تابعي أهل مصر           ،إلى بني الحبلي  

 .1/337البن األثير 
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .1393 تحزيب القرآن رقم 326سنن أبي داود ك الصالة باب  )4(
 .27/444للمزي تهذيب الكمال   .مسدد بن مسرهد )5(
ريب الحديث النهاية في غ. ة إلى كل منهماأي يعتمد على إحداهما مرة وعلى األخرى مرة ليوصل الراح )6(

 .381واألثر البن األثير ص
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ينَةدالْم،منَهيبنَنَا ويبِ براُل الْحجنَا ، كَانَتْ سلَيع الُونديو هِملَياُل عنِ ،نُدطََأ علَةً َأبا كَانَتْ لَيفَلَم 
الَّذ قْتيالْويهينَا فْأتي لَةَ: فَقُلْنَا، كَاننَّا اللَّيطَْأتَ عَأب قَاَل، لَقَد :ج لَىَأ عطَر ِئ ِإنَّهآنِيزالْقُر نم ، 

  .ء حتَّى ُأتمهيفَكَرِهتُ َأن َأجِ
سقَاَل َأو: وِل اللَّهسر ابحَألْتُ َأصصلى اهللا عليه وسلم- س-آنالْقُر ونبزحفَ يثَالَثٌ : قَالُوا؟ كَي 

زحةَ وشْرثَالَثَ عةَ وشْرى عدِإحو عستو عبسو سخَموهدحِل وفَصالْم ب.  
َأتَم يدعيثُ َأبِى سدحو داوو دقَاَل َأب.  

  
  الحديث تخريج

  . من طريق أبي داود به بمثله)1(أخرجه الطبراني
   ،)5( وابن عمرو الشيباني،)4( ومن طريقه ابن ماجه،)3( وابن أبي شيبة،)2(وأخرجه أبو داود

 كلهم عن سليمان بن حيان أبي خالد عن عبد اهللا بن ،يع من طريق أبي نعيم ووك)6(والطبراني
  . عبد الرحمن به بنحوه

  ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي)9( ومن طريقه المزي)8( وأحمد،)7(وأخرجه ابن سعد
 من طريق )13(وابن عمرو الشيباني ،)12( وابن األثير،)11( ومن طريقه الخطيب،)10(والطيالسي

  .هللا بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد اهللا به بنحوه كلهم عن عبد ا،عيسى بن يونس
  .عن عثمان بن أوس عن أبيه الوليد بن مسلم فرواه  من طريق )14(وخالف الطبراني

  

                                                
 .599 رقم 1/220لمعجم الكبير للطبراني ا )1(
 .1393 تحزيب القرآن رقم 326سنن أبي داود ك الصالة باب  )2(
 .539 رقم 2/29مسند ابن أبي شيبة  )3(
 .1345 يستحب أن يختم القرآن رقم  في كم178سنن ابن ماجه ك إقامة الصالة والسنة فيها باب  )4(
 .1578 رقم 3/87 البن أبي عاصم اآلحاد والمثاني )5(
 .599 رقم 1/220لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .8/71الطبقات الكبير البن سعد  )7(
 .19021 رقم 31/362 و،16166 رقم 26/88 مسند أحمد )8(
 .19/411  للمزيتهذيب الكمال )9(
 .1204 رقم 2/432مسند الطيالسي  )10(
 .1/318للخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق  )11(
 .1/214أسد الغابة البن األثير  )12(
 .1579 رقم 3/87  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )13(
 .87 رقم 17/41لمعجم الكبير للطبراني ا )14(
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  :اإلسناد رجال دراسة
- هدبن أبي ا إن حذيفة هو : وقيل،أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن غيرة بن عوف: ج

 وهو ، بن عامر بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفيعمرو بن عمرو بن عوف بن وهب
 ، صحابي جليل،وهو والد عمرو بن أوس وجد عثمان بن عبد اهللا بن أوس ،أوس بن أبي أوس 

 .)1(سنة تسع وخمسيني توف

  .بن أبي أوس الثقفي الطائفي من الثالثة عثْمان بنِ عبد اللَّه بنِ َأوسٍ -
  .محله الصدق: )3( وقال الذهبي،)2(تاب الثقاتبن حبان في كاذكره 

  . مقبول: )4(وقال ابن حجر
  .هو كما قال ابن حجر مقبول: قالت الباحثة

  .بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي من السابعة  عبد الرحمنِ بنِ يعلَىعبد اللَّه بن -
  .  في كتاب الثقات)6(بن حباناوذكره  ،)5(وثقه العجلي

ليس به بأس : موضع آخر وفي ،)8(صويلح: موضع آخر وفي ،)7(يحيى بن معين صالح لقاو
  .)10( ضعيف:وفي موضع آخر ،)9(يكتب حديثه

  . وهو ممن يكتب حديثه:)11(وقال ابن عدي
  . يعتبر به:)13( وقال الدارقطني، ويهميخطئصدوق : )12(وقال ابن حجر
  . ليس بالقوي:)15(النسائي و،)14(وقال أبو حاتم

                                                
 .1/150 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .7/198ان الثقات البن حب )2(
 .5/55 للذهبي  ميزان االعتدال)3(
 .665تقريب التهذيب البن حجر ص )4(
 .928 رقم 2/45 عجليلل معرفة الثقات )5(
 .7/40الثقات البن حبان  )6(
 .5/97  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )7(
 .141 ص -  رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )8(
 .4/167دي الكامل في ضعفاء الرجال البن ع )9(
 .4/167الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )10(
 .4/167الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )11(
 .522تقريب التهذيب البن حجر ص  )12(
 .258 رقم 40سؤاالت البرقاني للدارقطني ص  )13(
 .5/97 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )14(
 .320 رقم 198ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )15(
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  .هو ضعيف: ت الباحثةقال
  ).176(سبقت ترجمته في حديث رقم : صدوقسليمان بن حيان األزدي أبو خالد األحمر  -
قُران بن تَمامٍ بضم أوله وتشديد الراء بن تمام األسدي الكوفي نزيل بغداد من الثامنة مات سنة  -

   .إحدى وثمانين
 ،ال بأس به: )4(مرة أخرىقال و ،)3(ابن معين و،)2(ليس به بأس: مرة أخرىقال  و،)1( أحمدوثقه

  .)7(ذكره ابن حبان في الثقات و،)6(والدارقطني ،)5(وابن شاهين
  . صدوق ربما أخطأ: )8(وقال ابن حجر
  .كان ضعيفاً: )9(وقال ابن سعد
  .)10( شيخ لين:وقال أبو حاتم
  .صدوقهو : قالت الباحثة

  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  ادسناإل على الحكم

  .بن عبد الرحمن الطائفي  ألجل عبد اهللا،إسناده ضعيف
  :وضعف إسناده من العلماء

  . وحديثه عن النبي في تحزيب القرآن ليس بالقائم: فقال)11(ابن معين
   وسألتُ أبي عن حديث أبي برزة وعبد اهللا بن مسعود، عن النبي : )12(وقال ابن أبي حاتم

  .نهى عن السمر والحديث بعد العشاءصلَّى اهللا علَيه وسلَّم أنه 
وحديث أوس بن حذيفة كان رسول اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يأتينا بعد العشاء يحدثنا وكان أكثر 

  .حديثه تشكيه قريشاً
                                                

 .23/560  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .367 ص سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد)2(
 .7/144  البن أبي حاتمالجرح والتعديل و،4/51 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )3(
 .9/346 الطبقات الكبير البن سعد  )4(
 .193صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )5(
 .56رقم  40تحقيق مجدي السيد ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني )6(
 .9/23الثقات البن حبان  )7(
 .800تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
 .23/560  للمزيتهذيب الكمال )9(
 .7/144   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )10(
 .1/120االستيعاب البن عبد البر  )11(
 .203 رقم 2/44علل الحديث البن أبي حاتم  )12(
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  .حديث أبي برزة أصح من حديث أوس بن حذيفة: قال أبي 
  .)1(العراقيوحسنه 

  .)4(التركي المحسن عبد بن محمد.ود ،)3(طاألرناؤو شعيبو ،)2(األلباني: لمعاصرينوضعفه من 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)5(" أي نغلبه مرةً ويغلبنا أخرى،"نُداُل عليه ويداُل علينا ":ومنه حديث أبي سفيان وهرقَل"

  )233(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )6(قال اإلمام أحمد

قُوبعثَنَا يدابٍ:َلقَا ،)7(حهنِ شي ابَأخ نثَنَا ابدمٍ، حلسنِ مب دمحم همع نقَاَل، ع : ديبي عنرَأخْب 
ودعسنِ مةَ بتْبنِ عب اللَّه دبع نب اسٍ،اللَّهبع نب اللَّه دبع َأن ، لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر َأن هرَأخْب 

لَيلَامِعِإلَى الِْإس وهعدي رصِإلَى قَي كَتَب لَّمسو ه،ةَ الْكَلْبِييحد عم هتَابثَ كعبو ،  وُل اللَّهسر هرَأمو
 وكَان ،يم بصرى فَدفَعه عظ، ِليدفَعه ِإلَى قَيصر،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأن يدفَعه ِإلَى عظيمِ بصرى

قَيصر لَما كَشَفَ اللَّه عز وجلَّ عنْه جنُود فَارِس مشَى من حمص ِإلَى ِإيلْياء علَى الزرابِي تُبسطُ 
اسٍ،لَهبع نب اللَّه دبلَّى اللَّ: فَقَاَل عص وِل اللَّهسر تَابك رصقَي اءا جفَلَم لَّمسو هلَيع ه، ينقَاَل ح 

 :قَاَل ابن عباسٍ ، الْتَمسوا ِلي من قَومه من َأسَألُه عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمُ:قَرَأه
 وذَِلك في الْمدة ،ريشٍ قَدموا تُجارافََأخْبرني َأبو سفْيان بن حربٍ َأنَّه كَان بِالشَّامِ في رِجاٍل من قُ

 فََأتَاني رسوُل : قَاَل َأبو سفْيان،الَّتي كَانَتْ بين رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وبين كُفَّارِ قُريشٍ
 فَُأدخلْنَا علَيه فَِإذَا هو جاِلس في مجلسِ ملْكه ،ياء حتَّى قَدمنَا ِإيلْ،قَيصر فَانْطَلَقَ بِي وبَِأصحابِي

التَّاج هلَيومِ،عالر اءظَمع لَهوِإذَا حو ،هانمجي : فَقَاَل ِلتَرِل الَّذجذَا الرا بِهبنَس بَأقْر مهَأي ملْهس 
و سقَاَل َأب نَبِي َأنَّه معزايبنَس هِإلَي مهبَأنَا َأقْر انوفيه،"فْي :  

 كَانَتْ : قُلْتُ: قَاَل، كَيفَ كَانَتْ حربكُم وحربه: قَاَل، نَعم: قُلْتُ: قَاَل، فَهْل قَاتَلْتُموه َأو قَاتَلَكُم:قَاَل"
 نَعبد َأن يْأمرنَا :قُلْتُ :قَاَل ،يْأمركُم فَبِم :قَاَل ،الُْأخْرى علَينَا ويداُل الْمرةَ علَيه نُداُل ،سجالًا دولًا

                                                
 .2/367  األسفار في األسفار للعراقيالمغني عن حمل )1(
 .1393 تحزيب القرآن رقم 326قي تعليقه على سنن أبي داود ك الصالة باب  )2(
 .16166  رقم 26/88مسند أحمد في تعليقه على  )3(
 1204. رقم 2/432مسند الطيالسي في تعليقه على  )4(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(
 .2370رقم  4/198مسند أحمد  )6(
 .32/308للمزي تهذيب الكمال . يعقوب بن إبراهيم )7(
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اللَّه هدحلَا وو نُشْرِك ًئا بِهانَا ،شَينْهيا ومع كَان دبعاُؤنَا ينَا ،آبرْأميو لَاةبِالص قدالصو فَافالْعو 
فَاءالْوو دهبِالْع َأدواء انَةالحديث............الَْأم.  
  الحديث تخريج

  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام أحمد
   ،شُعيبمن طريق  )1(أخرجه البخاري ،والحديث أصله في البخاري ومسلم

ثالثتهم عن  ،)4( من طريق معمر بن راشد، و صالح بن كيسان،)3(، ومسلم)2(أخرجه البخاريو
  .الزهري به بنحوه

  :اإلسناد لرجا دراسة
سبقت ترجمته في حديث رقم  ،صدوقمحمد بن عبد اهللا بن مسلم :  ابن أخي ابن شهاب هو-
)82.(  
  . وباقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده حسن

 .)5(طاألرناؤوشعيب : المعاصرينوصحح إسناده من 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

دخَل علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعه علي : قالت ":منذرال مأوفي حديث ) هـ("
 الدوال هي جمع داِلية، وهي العذْقُ من البسر يعلّقُ، فإذا أرطب ،"وهو ناقه، ولنا دواٍل معلّقةٌ

   .)6("فْظهاوليس هذا موضعها، وإنما ذكرناها ألجل لَ. ُأكَل، والواو فيه منْقلبة عن األِلف

                                                
 .7 بدء الوحي رقم 6 صحيح البخاري ك بدء الوحي باب )1(
 قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كتاب سواء بينا وبينكم أال نعبد إال اهللا رقم 4صحيح البخاري ك التفسير باب  )2(

4553. 
كتَاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم رقم  26اد والسير باب صحيح مسلم ك الجه )3(

1773. 
 دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم الناس إلى اإلسالم والنبوة رقم 102صحيح البخاري ك الجهاد والسير باب  )4(

سلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم كتَاب النبي صلى اهللا عليه و 26 و صحيح مسلم ك الجهاد والسير باب ،2940
 .1773رقم 

 .2370 رقم 4/198مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
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  )234(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(الترمذيقال اإلمام 

ورِيالد دمحم نب اسبثَنَا عدح،دمحم نب ونُسثَنَا يدح ،انملَيس نب حثَنَا فُلَيدنِ ، حب انثْمع نع 
يمنِ التَّيمحالر دبنِ،عب قُوبعي نع قُوبعرِ، َأبِي ينْذالْم ُأم نقَالَتْ، ع  : وُل اللَّهسر لَيخََل عد

 فَجعَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : قَالَتْ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعه علي ولَنَا دواٍل معلَّقَةٌ
 فَِإنَّك ،يا علي مه مه" : فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلعلي، يْأكُُل وعلي معه،وسلَّم يْأكُُل

هقَاَل،)2(نَاق :يلع لَسْأكُُل، فَجي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِيا: قَالَتْ، ويرشَعلْقًا وس ملْتُ لَهعفَج ، 
  ".يا علي من هذَا فََأصب فَِإنَّه َأوفَقُ لَك" :قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمفَ
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الترمذي به بمثله)3(أخرجه البغوي

 ،)8(أحمد و،-)7(ومن طريقه ابن ماجه- ،)6( وابن أبي شيبة،)5(ابن سعدو ،)4(أبو داودوأخرجه 
 عن ،كلهم من طريق فليح ،)12( والبيهقي،)11( والحاكم،-)10(ومن طريقه أبو نعيم- ،)9(لطبرانيوا

  . عن يعقوب بن أبي يعقوب به بنحوه،أيوب بن عبد الرحمن
عنِ َأبِي يب قُوبعي نع ،َأبِيه نع ،يلَمى الَْأسيحنِ يب دمحم نع ،كيَأبِي فُد ناب اهورو قُوب

هو13(نَح(.  
  

                                                
 .2037 ما جاء في الحمية رقم 26سنن الترمذي ك الطب باب  )1(
ريب الحديث النهاية في غ. مال صحته وقوتهناقه إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه ك )2(

 .939واألثر البن األثير ص
 .11/306 شرح السنة للبغوي )3(
 .3856 في الحمية رقم 2سنن أبي داود ك الطب باب  )4(
 .10/393الطبقات الكبير البن سعد  )5(
 .24133 رقم 12/131مصنف ابن أبي شيبة  )6(
 .3442ية رقم  الحم3سنن ابن ماجه ك الطب باب  )7(
   .27098  رقم6/364 و،27096  رقم6/363 مسند أحمد )8(
 .257 رقم 25/99لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .8053 رقم 6/3566معرفة الصحابة ألبي نعيم  )10(
 .8353 رقم 4/407للحاكم  المستدرك على الصحيحين )11(
 .20046 رقم 9/344السنن الكبرى للبيهقي  )12(
 .8053 رقم 6/3566حابة ألبي نعيم معرفة الص )13(
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  :اإلسناد رجال دراسة
أم المنذر بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصارية  -

 تزوجها قيس بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك ،وهي أخت سليط بن قيس ،)1(النجارية
ر وبايعت رسول اهللا صلى بن عدي بن غنم بن عدي بن النجار فولدت له المنذر أسلمت أم المنذا

  .)2(اهللا عليه و سلم وروت عنه
-  قُوبعنِ َأبِي يب قُوبعالمدني من الثالثةي.  

  . في الثقات)4(وذكره ابن حبان ،)3(وثقه الذهبي
  . صدوق)6( وابن حجر،)5(ال أبو حاتمقو

  .هو صدوق: قالت الباحثة
  :دراسة رجال اإلسناد

  .ير فُليح بن سليمان فهو ضعيفغ ، وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

  .إسناده ضعيف لضعف فُليح بن سليمان وال يحتج بتفرد مثله
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث فُلَيحٍ ويروى عن فُلَيحٍ عن َأيوب : )7(قال الترمذي

  .بنِ عبد الرحمنِا
وسَألْتُ َأبِي عن حديث؛ رواه ابن َأبِي فُديك، عن محمد بنِ َأبِي يحيى : قال ابن أبي حاتم

دخََل علي رسوُل اِهللا صلى : اَألسلَمي، عن يعقُوب بنِ َأبِي يعقُوب، عن ُأم الْمنْذرِ بِنْت قَيسٍ، قَالَتْ
  .مهال فَِإنَّك نَاقه الْحديثُ: ِلعلي سلم وعلي نَاقه من مرضٍ، فَُأتي بِطَعامٍ، فَقَالاهللا عليه و
محمد بن َأبِي يحيى هو محمد بن فُلَيحٍ ، وهذَا الْحديثُ معروفٌ من رِواية فُلَيحٍ، وكنت : فَقَاَل َأبِي
 ةَ فلم أظن َأنَّهعرلَى َأبِي زى ، فألقيت عيحن َأبِي ييم باهرى األسلمي أبو ِإبيحن َأبِي يد بمحم

 ى، وجعل يعجب ويضطرب عليه األمر وكذلك كَانيحن َأبِي يد بمحيث مديعرفه من ح
  .)8(يضطرب علي حتى اآلن، وقعت عليه، هو فليح، ويكنى َأبا يحيى

                                                
 .8/311 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .10/393الطبقات الكبير البن سعد  )2(
 .2/396 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )3(
 .5/553الثقات البن حبان  )4(
 .32/375  للمزيتهذيب الكمال )5(
 .1090حجر صتقريب التهذيب البن  )6(
 .2037 ما جاء في الحمية رقم 26سنن الترمذي ك الطب باب  )7(
 .2311 رقم 6/55علل الحديث البن أبي حاتم  )8(
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تعقب بأنه جاء من طريق بن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى األسلمي و: )1(ال ابن حجرقو
  .عن أبيه عن يعقوب نحوه

 فليح بن سليمان األسلمي وكنيته أبو يحيى وابن محمد من رجال البخاري وابن أبي :وقال أيضاً 
سحاق فالتبس بمحمد فديك من أقرانه فلعله حمله عنه ولم يفصح باسم ابنه لصغره قال محمد بن إ

بن أبي يحيى والد إبراهيم شيخ الشافعي وليس هو به بل رجع الخبر إلى فليح كما قال ا
   .)2(الترمذي

  .)5( وضعفه األرناؤوط،)4(األلباني:  وحسنه من المعاصرين،)3(وصححه الحاكم
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دولج "

أتَتْني امرأةٌ ُأبايعها، فأدخلتُها الدولَج وضربتُ بيدي : اه فقالأن رجال أت ":في حديث عمر) هـ(
وأصُل الدولَج وولَج، ألنه . المخدع، وهو البيتُ الصغير داخل البيت الكبير:  الدولج،"إليها

 من التاء داالً فقالوا فَوعٌل، من ولَج يلج إذا دخَل، فأبدلوا من الواو تاء فقالوا تَولج، ثم أبدلوا
وقد . ولَجت فيه من كَهف أو سربٍ ونحوهما فهو تَولج ودولَج، والواو فيه زائدة وكل ما. دولج

  .)6("هو الكناس مأوى الظّباء: جاء الدولَج في حديث إسالم سلمان، وقالوا
  )235(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)7(لطبرانيقال اإلمام ا

حنَثَدا علي بن عنَ ثَ،د العزيزبا حجنْاج بن المنَ ثَ،الها حملَاد بن سةم،عن ع ي بن زيدل،ن  ع
يوسف بن مهانر،ان  عَأ،باسبن ع نر تَ َأالًجى عِإ:اَلقَفَ ،ابطّر بن الخَم نام تْتَ َأأةًري ُأنبايعا ه
 ه لَاَلقَ فَ،اعِم الجِرييء غَ شَّلا كُه بِتُعنَص و،هاتُداوروا هيلَي ِإدي بِتُبرضج فَلَوا الدهتُلْخَدَأفَ

                                                
 .8/311 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .8/311 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )2(
 .4/407للحاكم المستدرك على الصحيحين  )3(
 .101صمختصر الشمائل  و،4216 رقم 2/457مشكاة المصابيح ه على في تعليق )4(
 .27098  رقم6/364 و،27096  رقم6/363مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 .12931 رقم 12/215لمعجم الكبير للطبراني ا  )7(
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عرم:و يحلَك لّعغَها منَ:اَل قَ،)1(بي اَل قَ،مع:َأ ائت بر فَكْا بلَاَلقَاه فَتََأ فَ،هلْس ِلاَلا قَه م عاَلقَ فَ،رم: 
ويحلَك لّعغَها متََأ فَ،بيى رسلّول اهللا صلَى اهللا عيه وه لَاَلقَ فَ،لمس:ثْ مَأ ِلاَلا قَل مرٍكْبي بو عرم، 
 تَكَس فَ،ٌلج َأ:اَل قَ،ل اهللايبِي س فبيغَها ملّع لَكحيو" :لمسه وليى اهللا علّول اهللا صسه ر لَاَلقَفَ
رسلّول اهللا صلَى اهللا عيه ولمس،نَ ورآنل القُز، "لَاةَومِ الصِل َأقاللَّي نلَفًا مزارِ وفَيِ النَّهإلى طَر 

 برض فَهدمر يع عفَر فَ،ةام عاسِلنّ ِلمة َأاصي خَول اهللا ِلسا ر ي:ُلج الراَلقَ فَ،)2("آخر اآلية
صدلَ:اَلقَ فَ،هر اِهللاا وا كَلَ ورةام،لَ وكاسِلنّ ِلنع فَ،ةام ضحكر اِهللاوُلس لّ صلَى اهللا عيه ولمس، 
اَلقَو: "صقَدع رم."  

  الحديث تخريج
 ومن طريقه الخطيب ،)4(ن يونس بن محمد وعفان بن مسلم ومؤمل ع)3(د أحمأخرجه

  ،)5(البغدادي
  ، من طريق داود بن المحبر)6(والحارث

  ، من طريق عفان بن مسلم)7(والخرائطي
  ،من طريق عبيد اهللا العيشي)8( ن عديواب

كلهم عن  ،علي بن عثمان وموسى بن إسماعيل وعبيد اهللا بن العاصم من طريق )9(والواحدي
  .حماد بن سلمة به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
-ي وسف بن مهمن الرابعة،البصريان ر .  

  .)11(أبو زرعة و،)10(وثقه ابن سعد

                                                
ريب الحديث واألثر البن األثير النهاية في غ. نها ويقال فيه مغيبة عذا كان زوجها غائباًإامرأة مغيب  )1(

 .684ص
 .114سورة هود آية  )2(
 .2206  رقم 4/83مسند أحمد  )3(
 .2430 رقم 4/250مسند أحمد  )4(
 .6/441للخطيب البغدادي األسماء المبهمة في األنباء المحكمة  )5(
 .715 رقم 2/723 يبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثم )6(
 .126 رقم 1/135 )من الشاملة (اعتالل القلوب للخرائطي )7(
 .5/199الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )8(
 .181صأسباب النزول للواحدي  )9(
 .9/221الطبقات الكبير البن سعد  )10(
 .9/229  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )11(
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  .يثه ويذاكر بهيكتب حد: )1(وقال أبو حاتم
  .لين الحديث: )2(وقال ابن حجر

  .صدوقهو : قالت الباحثة
  . ضعيف-وهو ابن جدعان-علي بن زيد  عدا ، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  . وال يحتج بتفرد مثله،إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان فإنه ضعيف

 والمتن صحيح، وإنما يستنكر ،اً ضعيف جدوعلي:  فقال)3(المقدسي :العلماءوضعف إسناده من 
  .من هذا الوجه
  .في إسناد أحمد والكبير علي بن زيد وهو سيئ الحفظ ثقة وبقية رجاله ثقاتو: )4(وقال الهيثمي

  .)5(طاألرناؤو شعيب: وضعفه من المعاصرين
 ،عن سلَيمان التَّيمي ،يعٍ يزِيد بن زر طريق من،)7( ومسلم،)6(وله شاهد صحيح أخرجه البخاري

يدالنَّه انثْمَأبِي ع نع،  هلَيلَّى اُهللا عص لَةً فََأتَى النَّبِيقُب َأةرنِ امم ابلًا َأصجر َأن ودعسنِ منِ ابع
رفَيِ النَّهارِ وزلَفًا من اللَّيِل ِإن الْحسنَات يذْهبن طَ َأقمِ الصلَاةَ: "وسلَّم فََأخْبره فََأنْزَل اُهللا عز وجلَّ

َئاتيُل ،)8("السجذَا: فَقَاَل الروَل اِهللا َأِلي هسا رقَاَل ،ي :ي كُلِّهِمتيعِ ُأممِلج. 
***** *****  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوم"

 الدومةُ واحدةُ الدوم، وهي ،"عليه وسلم وهو في ظلِّ دومةرأيتُ النبي صلى اللّه  ":فيه) هـ(
   .)9("وقيل هو شجر المقْل. ضخام الشجر

  
                                                

 .9/229 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )1(
 .1096البن حجر صتقريب التهذيب  )2(
 .2/644 المقدسي طاهر بن محمد لالحفاظ ذخيرة )3(
 .7/119 للهيثميمجمع الزوائد  )4(
 .2430 رقم 4/250 و،2206 رقم 4/83مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 قوله وأقم 6ب  وك تفسير القرآن با،526 الصالة كفارة رقم 4صحيح البخاري ك مواقيت الصالة باب  )6(

 .4687الصالة طرفي النهار رقم 
 .2763 قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات رقم 7صحيح مسلم ك التوبة باب  )7(
 .114سورة هود آية  )8(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )9(
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  )236(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(قال اإلمام الطيالسي

نع ،رِييرالْج يدعس نا عمالَهك ،ديز نب ادمحةَ، ولَمس نب ادمثَنَا حدح يقنِ شَقاِهللا ب دبع 
وهو في ظلِّ َأتَيتُ رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الْعقَيلي، عن عبد اِهللا بنِ حوالَةَ اَألزدي، قَاَل

ةومدهلَيي علمي بكَات؟":  فَقَاَل، وكالَةَ َأالَ َأكْتُبوح نا ابا خَا:  قُلْتُ"يَل معفَج ولُهسرِلي و اللَّه ر
 فَعرفْتُ َأنَّهما الَ يكْتُبانِ ِإالَّ ،ونَظَرتُ فَِإذَا اسم َأبِي بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنْهما: يملي ويملي قَاَل
يا ابن حوالَةَ كَيفَ : ا رسوَل اِهللا، ثُم قَاَلبلَى ي: َأالَ َأكْتُبك؟ قُلْتُ: يا ابن حوالَةَ: في خَيرٍ، قَاَل ِلي

 نم را خَييهي فاشالْمي واشالْم نم را خَييهف الْقَاِئمالْقَاِئمِ و نم را خَييهف دتْنَةٌ الْقَاعَأنْتَ ِإذَا نَشََأتْ ف
يا ابن حوالَةَ كَيفَ َأنْتَ ِإذَا نَشََأتْ ُأخْرى الَّتي :  ثُم قَاَل،ما خَار اللَّه ِلي ورسولُه: الساعي؟ قُلْتُ

: ومر رجٌل مقَنَّع فَقَال: ما خَار اللَّه ِلي ورسولُه قَاَل: قَبلَها كَنَفْحة َأرنَبٍ كََأنَّها صياصي بقَرٍ؟ قُلْتُ
الْحقِّ فََأتَيتُه فََأخَذْتُ بِمنْكبِه وَأقْبلْتُ بِوجهِه علَى رسوِل اِهللا صلى اهللا هذَا وَأصحابه يومِئذ علَى 

  . فَِإذَا هو عثْمان بن عفَّان،"هذَا": هذَا يا رسوَل اِهللا؟ قَاَل:  فَقُلْتُ،عليه وسلم
  الحديث تخريج

  . من طريق أبي داود به بمثله)2(أخرجه أبو نعيم 
  ،)4( ومن طريق حماد ابن أبي عاصم،حماد بن سلَمةَ عن )3( أحمدوأخرجه
 كالهما عن ،ِإسماعيُل بن ِإبراهيم عن )6( ومن طريقه الضياء المقدسي،)5( أحمدوأخرجه

  .الجريري به بنحوه
عن عبد  ،الْحسنِ كَهمس بن  من طريق،)9( ومن طريقه المقدسي،)8( والطبراني،)7( أحمدوأخرجه

  .ن ابن حوالة ع،اهللا بن شقيق
  

                                                
 .1345 رقم 2/577 مسند الطيالسي )1(
 )من الشاملة(لهتثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة  و،152رقم  335ألبي نعيم صوالرد على الرافضة  اإلمامة )2(

 .151رقم  1/165
 .825 رقم 1/505حمد بن حنبل أل فضائل الصحابة )3(
 .1294 رقم 590ص السنة البن أبي عاصم )4(
   .719 رقم 1/448له  فضائل الصحابة  و،17004رقم 28/213 مسند أحمد )5(
 .247 رقم 3/468رة للضياء المقدسي  األحاديث المختا)6(
   .1704 رقم 2/895 له فضائل الصحابة  و،20354 رقم 33/464 مسند أحمد )7(
   .1704 رقم 20/315للطبراني المعجم الكبير  )8(
 .246  رقم3/468األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )9(
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  :اإلسناد رجال دراسة
 ،صحابي جليل،  أبا محمد: وقيل،عبد اهللا بن حوالة بالمهملة وتخفيف الواو يكنى أبا حوالة -

  .)1(سنة ثمان وخمسين مات
ل  قا، قبل االختالطوحماد بن زيد، حماد بن سلمةثقة سمع منه :  سعيد بن إياس الجريري-

،  الذين عرف أنهم سمعوا منه قبل االختالط إسماعيل بن علية هو أرواهم عنهومن: )2(العراقي
  .والحمادان

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  .)4( والبوصيري،)3(الهيثمي :وصحح إسناده من العلماء
  .)5(طاألرناؤو شعيب: ومن المعاصرين

  
***** *****  

  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

   .)6(" وهي موضع، وتُضم دالُها وتفتح،"دومة الجنْدِل ":وفيه ذكْر) س("
  )237(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )7(قال اإلمام مسلم
   َأن ،عن َأنَسٍ ،)8(ادةَـ عن قَتَ، حدثَنَا عمر بن عامرٍ، حدثَنَا ساِلم بن نُوحٍ،حدثَنَاه محمد بن بشَّارٍ

  
  

                                                
 .4/67 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .447 ص  للعراقيواإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح التقييد )2(
 .9/101 للهيثميمجمع الزوائد  )3(
 .8/6إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  )4(
 .17004 رقم 28/213مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 .2469ئل سعد بن معاذ رقم  من فضا24صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب  )7(
 .23/499للمزي تهذيب الكمال . قتادة بن دعامة السدوسي )8(
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 ردِلُأكَينْدالْج ةومد،هونَح لَّةً فَذَكَرح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسى ِلرد1( َأه(،  يهف ذْكُري لَمو
  .وكَان ينْهى عن الْحرِيرِ

  الحديث تخريج
  .عن أنس به بنحوهقَتَادةَ ريق شيبان بن عبد الرحمن عن  من ط،)3( ومسلم،)2(أخرجه البخاري

  :اإلسناد رجال دراسة
  .عمر بن عامر السلمي البصري قاضيها من السادسة مات سنة خمس وثالثين وقيل بعدها -

: )6( وفي رواية،)5(يحيى بن معين و،ثقة ثبت في الحديث إال أنه كان مرجئاً:  وزاد،)4( أحمدوثقه
  .)8(أبو زرعة و،)7(لعجلي وا،ليس به بأس

  .في كتاب الثقات )9(بن حباناذكره و
  .شيخ صالح )10(وقال علي بن المديني

  .هو من الشيوخ صدوق ليس بالقوي فيه ضعف: )11(وقال الساجي
  .صدوق له أوهام: )12(وقال ابن حجر

  .ال يستمريه )14(يحيى بن سعيدكان   وفي رواية،)13(كان يحيى بن سعيد ال يرضاهو

                                                
)1(  وِل اللَّهسِلر يدُأه َأنَّه اِلكم نب ثَنَا َأنَسدةَ حقَتَاد نع انبثَنَا شَيدح دمحم نب ونُسثَنَا يدبٍ حرح نب ريهثَنَا زدح

ى اللَّه علَيه وسلَّم جبةٌ من سنْدسٍ وكَان ينْهى عن الْحرِيرِ فَعجِب النَّاس منْها فَقَاَل والَّذي نَفْس محمد بِيده ِإن صلَّ
 من فضائل سعد بن 24 صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب. منَاديَل سعد بنِ معاذ في الْجنَّة َأحسن من هذَا

 .2469معاذ رقم 
 .2615 قبول الهدية من المشركين رقم 28صحيح البخاري ك الهبة وفضلها والتحريض عليها باب  )2(
 .2469 من فضائل سعد بن معاذ رقم 24صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب  )3(
 .3/923  للعقيليالضعفاء الكبير )4(
 .21/405  للمزيتهذيب الكمال )5(
 .6/127   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .1350 رقم 2/168 عجليلل معرفة الثقات )7(
 .6/127   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )8(
 .7/180الثقات البن حبان  )9(
 .21/406  للمزيتهذيب الكمال )10(
 .7/410 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
 .722تقريب التهذيب البن حجر ص  )12(
 ،94صعلل أحمد رواية المروذي  و،3/107و ،1265  رقم1/535لل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد الع )13(
 .6/127   البن أبي حاتمالجرح والتعديلو
 .1517  رقم2/50العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )14(
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  ضعيف: )3(النسائي و، )2( داودوأب و،)1(بن معيناوقال 
  . وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة،هو صدوق: قالت الباحثة

  .بن أبي عطاء البصري أبو سعيد العطار من التاسعة مات بعد المائتين سالم بن نوح -
  .)6( وابن قانع،)5( والساجي،ال بأس به صدوق:  وزاد،)4( أبو زرعةوثقه
  .في كتاب الثقات )7(بن حباناه وذكر

  .ما بحديثه بأس: )9(أحمد بن حنبل و،)8(يحيى بن معينقال و
  . له أوهام: وزاد ابن حجر،صدوق: )11( وابن حجر،)10(وقال الذهبي

  . عنده غرائب وأفراد وأحاديثه محتملة متقاربة:)12(وقال أبو أحمد بن عدي
  .يكتب حديثه وال يحتج به: )13(وقال أبو حاتم

فيه : )16(وقال الدارقطني ،ليس بالقوي: )15(لنسائيا  و،ليس بشيء: )14(ال يحيى بن معينوق
  .شيء

  .صدوقهو : قالت الباحثة
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

***** *****  

                                                
 .21/406  للمزيتهذيب الكمال )1(
 .21/406  للمزيتهذيب الكمال )2(
 .21/406  للمزيتهذيب الكمال )3(
 .4/188 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )4(
 .3/384 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
 .3/384 تهذيب التهذيب البن حجر )6(
 .6/411الثقات البن حبان  )7(
 .4/245 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )8(
 .162 صعلل أحمد رواية المروذي و،2/508العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )9(
 .9/325سير أعالم النبالء للذهبي  )10(
 .361تقريب التهذيب البن حجر ص )11(
 .3/348الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(
 .4/188  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )13(
 .4/209 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )14(
 .3/346الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )15(
 .121 رقم 82 تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص منذكر أسماء )16(



497 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قريةٌ قريبةٌ : وقيل بفتحها.  وهي بفتح الداِل وكسرِ الميمِ،"دومين ":وفي حديث قصر الصالة ذكر"
  .)1("من حمص

  )238(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام مسلم

 وقَاَل عنِ ابنِ ،)3( حدثَنَا شُعبةُ بِهذَا اِإلسنَاد، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ،وحدثَنيه محمد بن الْمثَنَّى
 علَى رْأسِ ثَمانيةَ ، من حمص دومين ِإنَّه َأتَى َأرضا يقَاُل لَها:قَاَل و،السمط ولَم يسم شُرحبِيَل

  .عشَر ميالً
  الحديث تخريج

  .انفرد بهذه األلفاظ اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري
  :اإلسناد رجال دراسة

 عدي بن ربيعة بن معاوية بن األسود أو األعور أو شرحبيل بن جبلة بن السمط بن شُرحبِيل -
ومات  شهد القادسية ثم نزل حمص فقسمها منازل  ،)4(الكندي أبو يزيد قال البخاري له صحبة

  .)5(سنة أربعين أو بعدها
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)6("وها حول رؤوسهم أدار: أي،"قد دوموا العمائم ":وفي حديث قُس والجارود) س("

                                                
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .692 صالة المسافرين وقصرها رقم 1صحيح مسلم ك صالة المسافرين وقصرها باب  )2(
)3( ىدهنِ منِ ابا عيعمشَّارٍ جب نب دمحمبٍ ورح نب ريهثَنَا زدح - ىدهم ننِ بمحالر دبثَنَا عدح ريهقَاَل ز - 

حدثَنَا شُعبةُ عن يزِيد بنِ خُميرٍ عن حبِيبِ بنِ عبيد عن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ قَاَل خَرجتُ مع شُرحبِيَل بنِ السمط ِإلَى 
 الْحلَيفَة يفَقُلْتُ لَه فَقَاَل رَأيتُ عمر صلَّى بِذ. ر َأو ثَمانيةَ عشَر ميالً فَصلَّى ركْعتَينِقَرية علَى رْأسِ سبعةَ عشَ

 وَل اللَّهستُ رَأيا رُل كَما َأفْعفَقَاَل ِإنَّم نِ فَقُلْتُ لَهتَيكْعُل- صلى اهللا عليه وسلم- رفْعصحيح مسلم ك صالة .  ي
 .692 صالة المسافرين وقصرها رقم 1لمسافرين وقصرها باب ا
 .4/248 التاريخ الكبير للبخاري )4(
 .3/329  اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر)5(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
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  ) * (الحديث رقم 
  . )1( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 : أي،"فَحملَني على خافية من خَوافيه ثم دوم بي في السماء ":ومنه حديث الجارية المفقودة"
و2("أدارني في الج(.  

  )239(الحديث رقم 
  .ريج لهلم أعثر على تخ: قالت الباحثة

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 الراكد الساكن، من دام يدوم إذا طال : أي،"أنه نَهى أن يبال في الماء الدائم ":وفيه) هـ("
  . )3("زمانه

  )240(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام أحمد

حورفَرٍ وعج نب دمحثَنَا مد5(ح(، قَالَا:دفٌ حوثَنَا ع)6(، يرِيننِ سب دمحم نع،لَاسخو حوقَاَل ر )7( :
 ثُم يتَوضَأ نَهى َأن يباَل في الْماء الداِئمِ" : َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،عن َأبِي هريرةَ

ََََنْهم."  
  الحديث تخريج

  ، من طريق عيسى بن يونس)9( وابن حبان،)8(يأخرجه النسائ

                                                
  .8تحت حديث رقم  (1)

 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .10385 رقم 16/248 مسند أحمد )4(
 .9/239للمزي تهذيب الكمال . روح بن عبادة )5(
 .22/438للمزيتهذيب الكمال . عوف بن أبي جميلة )6(
 .8/365للمزي تهذيب الكمال . خالس بن عمرو )7(
 .55 رقم 1/93 لهالسنن الكبرى  و،58اء الدائم رقم  الم46سنن النسائي ك الطهارة باب  )8(
 .1251 رقم 4/60صحيح ابن حبان  )9(
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  . كالهما عن عوف عن ابن سيرين به  بنحوه، من طريق ابن عون)2( والطبراني،)1(والطحاوي
 وأبو ،)8( والطحاوي،)7( وأبو يعلى،)6( والدارمي،)5(أحمد و،)4( وأبو داود،)3(وأخرجه مسلم

  ، من طريق هشام بن حسان،)10( والبيهقي،)9(نعيم
  ، من طريق يحيى بن عتيق)11(ه النسائيوأخرج

   ، من طريق سلمة بن علقمة)12(وأخرجه ابن أبي شيبة
 ،)17( عوانةوأبو ،)16( وابن الجارود،)15(أحمدو ،)14( وعبد الرزاق،)13(النسائي وأخرجه

  ،يانيتخْالس من طريق أيوب ،)19( والبيهقي،)18(والحميدي
عن ابن  )يانيتخْالسأيوب و، مة بن علقمةوسل، ويحيى بن عتيق، هشام بن حسان(أربعتهم 

  .سيرين به نحوه
  ،الَْأعرجِ  من طريق)21( والنسائي،)20(وأخرجه البخاري

                                                
 .12 رقم 1/14 للطحاويشرح معاني اآلثار  )1(
 .3069 رقم 3/254 للطبراني المعجم األوسط )2(
 .282 باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم 29صحيح مسلم ك الطهارة  )3(
 .69 البول في الماء الراكد رقم 36الطهارة باب سنن أبي داود ك  )4(
 .8740 رقم 14/353 مسند أحمد )5(
 .757 رقم 1/568سنن الدارمي  )6(
 .6076  رقم10/461مسند أبي يعلى  )7(
 .13 رقم 1/14 للطحاويشرح معاني اآلثار  )8(
 .649 رقم 1/336 ألبي نعيم المسند المستخرج على صحيح مسلم )9(
 .1176 رقم 1/238برى للبيهقي السنن الك )10(
 .57رقم 1/93  لهالسنن الكبرى و،58 الماء الدائم رقم 46سنن النسائي ك الطهارة باب  )11(
 .1510 رقم 2/130مصنف ابن أبي شيبة  )12(
 .397 ذكر نهي الجنب عن االغتسال في الماء الدائم رقم 4سنن النسائي ك الغسل والتيمم باب  )13(
 .300 رقم 1/89ق مصنف عبد الرزا )14(
 .7603 رقم 13/44 مسند أحمد )15(
 .54 رقم 25 صالمنتقى من السنن البن الجارود  )16(
 .781 رقم 1/232 مسند أبي عوانة )17(
 .970 رقم 2/429مسند الحميدي  )18(
 .1179 رقم 1/239السنن الكبرى للبيهقي  )19(
 .238قم  البول في الماء الدائم ر68صحيح البخاري ك الوضوء باب  )20(
 .398 ذكر نهي الجنب عن االغتسال في الماء الدائم رقم 4سنن النسائي ك الغسل والتيمم باب  )21(
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 من ،)6( والبغوي،)5( والبيهقي،)4( وعبد الرزاق،)3( والنسائي،)2( والترمذي،)1(وأخرجه مسلم
  ،طريق همام بن منبه

 وابن ،)11( والبزار،)10( وابن أبي شيبة،)9( وأحمد،)8( ومن طريقه البيهقي،)7(أبو داود وأخرجه
  ، من طريق عجالن مولى فاطمة بنت عتبة)13( والبغوي،)12(حبان

  . أربعتهم عن أبي هريرة به بنحوه، من طريق حميد بن عبد الرحمن)14( أحمدوأخرجه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  .  ثقات كلهمرجال اإلسناد و-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  .)16(حسين سليم أسد و،)15(شعيب األرناؤوط: من المعاصرين وصححه
  

***** *****  
  

                                                
 .282 النهي عن البول في الماء الراكد رقم 29صحيح مسلم ك الطهارة  باب  )1(
 .68 ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد رقم 51سنن الترمذي ك الطهارة باب  )2(
 .397 ذكر نهي الجنب عن االغتسال في الماء الدائم رقم 4 النسائي ك الغسل والتيمم باب سنن )3(
 .299 رقم 1/89مصنف عبد الرزاق  )4(
 .1180 رقم 1/239 و،1155 رقم 1/234السنن الكبرى للبيهقي  )5(
 .284 رقم 2/66 شرح السنة للبغوي )6(
 .70ء الراكد رقم  البول في الما36سنن أبي داود ك الطهارة باب  )7(
 .1171 رقم 1/238السنن الكبرى للبيهقي  )8(
 .9596 رقم 15/365 مسند أحمد )9(
 .1511 رقم 2/131مصنف ابن أبي شيبة  )10(
 .8366 رقم 2/429مسند البزار  )11(
 .1257 رقم 4/68صحيح ابن حبان )12(
 .285 رقم 2/67 شرح السنة للبغوي )13(
 .8558 رقم 14/231 مسند أحمد )14(
 .10385 رقم 16/248مسند أحمد في تعليقه على  )15(
 .6076  رقم10/461مسند أبي يعلى في تعليقه على  )16(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أي الموتُ الدائم فحذفت الياء ألجل ،"عليكم السام الدام: قالت لليهود ":ومنه حديث عائشة) س("
   .)1("السام

  )241(الحديث رقم 
  .السام واللعنة:  وإنما وجدت،لم أعثر على تخريج له: قالت الباحثة
  :رحمه اهللا (2)البخاريقال اإلمام 

     اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدح،    دعس نب يماهرثَنَا ِإبداِلحٍ  ، حص نابٍ    ،(3) عـهنِ شاب ن(4) ع،   ـنع 
 دخََل رهـطٌ  :ها زوج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَتْ     َأن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْ     ،عروةَ بنِ الزبيرِ  

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى رع ودهالْي نفَقَالُوا ،م :  كُملَيع اما فَقُلْتُ    ، الستُهاِئشَةُ فَفَهِمقَالَتْ ع : 
  كُملَيعو اللَّعو امقَالَتْ ،نَةُالس :       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر : "      بحي اللَّه اِئشَةُ ِإنا علًا يهم

   رِ كُلِّهي الَْأمفْقَ فا قَالُوا: فَقُلْتُ ،"الرم عمتَس لَمَأو وَل اللَّهسا رلَ ؟ يع لَّى اللَّـهص وُل اللَّهسقَاَل ر   ـهي
لَّمسقُلْتُ:و قَد : "كُملَيعو."  
  :الحديث تخريج

  .عن أبيه إبراهيم بن سعد به بمثله،  من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد(5)أخرجه مسلم
عن كالهمـا ، (8)وسفيان بـن عيينـة    ،  من طريق معمر بن راشد     (7)ومسلم، (6)وأخرجه البخاري 
  . الزهري به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

***** *****  
  

                                                
  .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(

  .6024 الرفق في األمر كله رقم 35صحيح البخاري ك األدب باب  )(2
  .13/80  للمزيتهذيب الكمال. أبو محمد،  صالح بن كيسان)(3
  .20/15 للمزي تهذيب الكمال.  محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري)(4
  .2166 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم رقم 4صحيح مسلم ك السالم باب  )(5
  .6395 الدعاء على المشركين رقم 58صحيح البخاري ك الدعوات باب  )(6
  .  2166 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم رقم 4سلم ك السالم باب صحيح م )(7
 إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى اهللا         4صحيح البخاري ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب          )(8

 النهي عن ابتداء أهل     4الم باب   صحيح مسلم ك الس   ، 6928السام عليكم رقم    : عليه وسلم ولم يصرح؛ نحو قوله     
   .2166الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم رقم 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  دوا"

فجعلَت . فهو فيه  كلُّ عيب يكون في الرجاِل: أي،"كلُّ داء له داء ":في حديث ُأم زرع) هـ(
داء يبلكّل. الع خبر لكل. وقولها له داء الثانية خبر أي كلُّ: ويحتمل أن يكون صفةً لداء، وداء 

سفَر سهذا الفَر كما يقال إن ،تَناهفيه بليغٌ م 1("داء(.  

  ) * (الحديث رقم 
  . )2( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أدوُأوالصواب :  أي عيب أقبح منه: أي،"وأي داء أدوى من البخِْل ":ومنه الحديث) هـ س("
باب، ولكن هكذا يروى، إال أن يجعل من باب دوِى يدوى دوى فهو دوٍ، بالهمز، وموضعه أوُل ال

  .)3("إذا هلَك بمرض باطن
  

  )242(الحديث رقم 
  :لفظتانفيه 

  .أدوأ من البخل:  األولىاللفظة
  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام البخاري

يدعس نةُ ببثَنَا قُتَيدح،انفْيثَنَا سد5( ح(، رسنْكَدالْم ناب عم)ا  )6منْهاُهللا ع يضاِهللا ر دبع نب ابِرج
لَو قَد جاء ماُل الْبحرينِ لَقَد َأعطَيتُك هكَذَا وهكَذَا " : قَاَل ِلي رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم:يقُوُل
 فَلَما قَدم علَى َأبِي بكْرٍ ،حرينِ حتَّى قُبِض رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَلَم يقْدم ماُل الْب،"ثَلَاثًا

 : قَاَل جابِر، من كَان لَه عنْد النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم دين َأو عدةٌ فَلْيْأتني،َأمر منَاديا فَنَادى
 لَو جاء ماُل الْبحرينِ َأعطَيتُك هكَذَا : َأبا بكْرٍ فََأخْبرتُه َأن النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَلفَجِْئتُ

                                                
 .316 غريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في )1(

  .229تحت حديث رقم  (2)
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(
 .4383 قصة عمان والبحرين رقم 73صحيح البخاري ك المغازي باب  )4(
 .11/178  للمزيتهذيب الكمال. سفيان بن عيينة )5(
 .26/504 للمزي  الكمالتهذيب. محمد بن المنكدر )6(
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 ثُم َأتَيتُه فَلَم ،ني فَسَألْتُه فَلَم يعط، فَلَقيتُ َأبا بكْرٍ بعد ذَِلك: قَاَل جابِر، فََأعطَاني: قَاَل،وهكَذَا ثَلَاثًا
 ثُم َأتَيتُك ، ثُم َأتَيتُك فَلَم تُعطني، قَد َأتَيتُك فَلَم تُعطني: فَقُلْتُ لَه، ثُم َأتَيتُه الثَّاِلثَةَ فَلَم يعطني،يعطني

 ،وَأي داء َأدوُأ من الْبخِْل َأقُلْتَ تَبخَُل عنِّي : فَقَاَل، عنِّي فَِإما َأن تُعطيني وِإما َأن تَبخََل،فَلَم تُعطني
كيطُأع َأن َأنَا ُأرِيدِإلَّا و ةرم نم تُكنَعا ما ثَلَاثًا مقَالَه.   

 عدها : فَقَاَل ِلي َأبو بكْرٍ، جِْئتُه: سمعتُ جابِر بن عبد اِهللا يقُوُل، عن محمد بنِ علي،وعن عمرٍو
  . خُذْ مثْلَها مرتَينِ: فَقَاَل، فَوجدتُها خَمسماَئة،فَعددتُها
  الحديث تخريج

 وإسحاق بن راهويه عن ، عن عمرو الناقد)2( ومسلم، عن علي بن عبد اهللا)1(أخرجه البخاري
  .سفيان بن عيينة به بنحوه

  . من طريق روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر به بنحوه)3(لبخاريوأخرجه ا
    من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن)5( ومسلم،)4(وأخرجه البخاري
  .عبد اهللا به بنحوه

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-

  .أدوى من البخل:  الثانيةاللفظة
  :رحمه اهللا )6(لمفردقال اإلمام البخاري في أدبه ا

حى اَألبِنا عبد اهللا بن َأثَد7(ودس(، َاَلق:ح ثَدنا حمد بن اَأليسدو،ع ن الحجاج الصافو)اَلقَ ،)8: 
ّاَل قَ،ني أبو الزبيردثَح:ح داَل قَ:اَل قَ،ابرثنا جر سلم ول اهللا صلى اهللا عليه وس :"منس يكُدا م ي

                                                
 .3137 ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين رقم 15صحيح البخاري ك فرض الخمس باب  )1(
 وكثرة عطائه ،ال:  قط فقالهللا عليه وسلم شيئاً ما سئل رسول اهللا صلى ا14صحيح مسلم ك الفضائل باب  )2(

 .2311رقم 
 وما وعد من ،صحيح البخاري ك الجزية والموادعة باب ما أقطع النبي صلى اهللا عليه وسلم من البحرين )3(

 .3164 ولمن يقسم الفيء والجزية رقم ،مال البحرين والجزية
 وك ،3137لمسلمين رقم  ومن الدليل على ان الخمس لنوائب ا15صحيح البخاري ك فرض الخمس باب  )4(

 من أمر بانجاز 28 وك الشهادات باب ،2296 من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع رقم 3الكفالة باب 
 .2683الوعد رقم 

 وكثرة عطائه ،ال: هللا عليه وسلم شيئاً قط فقال ما سئل رسول اهللا صلى ا14صحيح مسلم ك الفضائل باب  )5(
 .2311رقم 

 .296 رقم 111ص للبخاري األدب المفرد )6(
 .16/46للمزي تهذيب الكمال . أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي األسود )7(
 .5/443للمزي تهذيب الكمال . حجاج بن أبي عثمان )8(
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بينلَ سانَلْقُ ،"ةم:ج بن قَد يا نُنّى َألَس عاَل قَ،هلَخَّب: "َأويد َأاء دوى مِلخْن الب"،ْل بس دكُيمرو م ع
ه ليى اهللا علّول اهللا صس رنم عِلو يانكَ و،ةيلاهي الجم فهِامنَصى َألَمرو ع عانكَ و،وحِمبن الجا
وا تَذَم ِإلَسزجو.   

  الحديث جتخري
  . من طريق محمد بن يونس الكَديمي عن عبد اهللا بن أبي األسود به بنحوه)1(أخرجه البيهقي

  الْحجاج بن َأبِي عثْمان عنيزِيد بن زريعٍ  و، ِإسماعيُل بن علَيةَ من طريق )2(وأخرجه أبو الشيخ
  .به بنحوه

 عمرِو بنِ دينَارٍ، عن جابِرِ بنِ عبد  من طريق)5(والبيهقي ،)4( والطبراني،)3(وأخرجه أبو الشيخ
به بنحوهاللَّه .  
  

  :اإلسناد رجال دراسة
وقد صرح بالتحديث في هذا ، مدلس من الثالثةثقة ، تَدرسمحمد بن مسلم بن  وهو: أبو الزبير -

  ).194(وقد سبقت ترجمته في حديث رقم ، الحديث
  .بن األشقر البصري أبو األسود الكرابيسي من الثامنةحميد بن األسود  -

  .الثقاتكتاب في )8(وذكره ابن حبان ،)7( والذهبي،)6(وثقه أبو حاتم
  .ليس به بأس: )9(الدارقطني وقال

  .حميد في حديثه شيء ربما وهم: )10(وقال أبو زرعة
  .صدوق عنده مناكير: )12( واألزدي،)11(وقال الساجي

                                                
 .10361 رقم 13/298للبيهقي شعب اإليمان  )1(
 .89 رقم 75ص أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني )2(
 .90 رقم 75 صلشيخ األصبهانيألبي ا أمثال الحديث )3(
 .8913  رقم 8/373 للطبراني المعجم األوسط )4(
 .10359 رقم 13/296للبيهقي شعب اإليمان  )5(
 .3/218   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )6(
 .1/193 هالمغني في الضعفاء ل و،1/352 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )7(
 .6/190بن حبان الثقات ال )8(
 .197 صسؤاالت الحاكم للدارقطني  )9(
 .2/378 البرذعي سؤاالت على الرازي زرعة أبي أجوبة )10(
 .3/33 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
 .3/33 تهذيب التهذيب البن حجر )12(
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  .ق يهم قليالًصدو :)1(وقال ابن حجر
  . روى حديثا منكراًألنهكان عفان يحمل عليه : )2(وقال العقيلي
  . هو صدوق : قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

  : وقد تابع حميد بن األسود كل من،إسناده حسن
  . وكالهما ثقتان، وإسماعيل بن علية،يزيد بن زريع

  . بن دينار وهو ثقة الزبير عمرووتابع أبا
  .والحديث بالمتابعات يرتقي للصحيح لغيره

  .)3(األلباني: المعاصرينوصحح إسناده من 
***** *****  

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 هو العيب الباطن في السلعة الذي ،"ال داء وال خبثةَ ":ومنه حديث العالء بنِ الحضرمي) هـ("
  .)4("رِيلم يطَّلع عليه المشت

  )243(الحديث رقم 
  . خَاِلدالْعداء بن وإنما من حديث ،لم أعثر على تخريج له من حديث العالء

  :رحمه اهللا )5(قال اإلمام الترمذي
بد الْمجِيد بن  َأخْبرنَا ع، َأخْبرنَا عباد بن لَيث صاحب الْكَرابِيسي الْبصرِي،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ

َألَا ُأقْرُِئك كتَابا كَتَبه ِلي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه :  قَاَل ِلي الْعداء بن خَاِلد بنِ هوذَةَ: قَاَل،وهبٍ
لَّمسلَى: قُلْتُ: قَاَل،وب ،نب اءدى الْعا اشْتَرذَا ما هتَابِلي ك جوِل  فََأخْرسر دمحم نذَةَ مونِ هب خَاِلد 

لَا داء ولَا غَاِئلَةَ ولَا خبثَةَ بيع الْمسلمِ  ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اشْتَرى منْه عبدا َأو َأمةً
ملسالْم.  

  

                                                
 .273تقريب التهذيب البن حجر ص )1(
 .1/289 للعقيلي الضعفاء الكبير )2(
 .296 رقم 1/126د صحيح األدب المفر )3(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )4(
 .1216 ما جاء في كتابة الشروط رقم 8سنن الترمذي ك البيوع باب  )5(
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  الحديث تخريج
  .ه من طريق الترمذي به بمثل)1(أخرجه ابن األثير
 ،)6(الضحاك بن عمرو بن أحمد و،)5( والبزار،)4( وابن سعد،)3( وابن ماجه،)2(وأخرجه النسائي

 وابن ،)12( والطوسي،)11( والخطابي،)10( وابن عدي،)9( والعقيلي،)8( والطحاوي،)7(وابن الجارود
ن م  كلهم،)18( وابن حجر،)17( والمزي،)16( والبيهقي،)15( وأبو نعيم،)14( والدارقطني،)13(قانع

  .به بنحوه  عن عبد المجيد بن وهبعباد بن ليثطريق 

  .وهب به بنحوهالمجيد بن   عبدعنن بحر بالمنهال  من طريق  )19(وأخرجه ابن حجر
   من طريق )24( وابن حجر،)23( وابن عبد البر)22( والبيهقي،)21( وأبو نعيم،)20(وأخرجه الطبراني

                                                
 .4/5أسد الغابة البن األثير  )1(
 .11688 رقم 10/359 السنن الكبرى للنسائي )2(
 .2251قم  شراء الرقيق ر47سنن ابن ماجه ك التجارات باب  )3(
 .9/51الطبقات الكبير البن سعد  )4(
 .1501 رقم 3/22  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )5(
 .1501  رقم3/169  البن أبي عاصماآلحاد والمثاني )6(
 .1028  رقم256صالمنتقى من السنن البن الجارود  )7(
 .4/287شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )8(
 .3/891  للعقيليالضعفاء الكبير )9(
 .4/345الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )10(
 .1/258للخطابي  غريب الحديث )11(
 .1126 رقم 5/203مستخرج الطوسي على جامع الترمذي  )12(
 .2/280بن قانع المعجم الصحابة  )13(
 .2705 رقم 4/51سنن الدارقطني  )14(
 .5577 رقم 4/2245معرفة الصحابة ألبي نعيم  )15(
 .11098 رقم 5/327ى للبيهقي السنن الكبر )16(
 .14/155  للمزيتهذيب الكمال )17(
 .3/220 البن حجر تغليق التعليق )18(
 .3/218 البن حجر تغليق التعليق )19(
 .15 رقم 18/12لمعجم الكبير للطبراني ا )20(
 .5578  رقم4/2245معرفة الصحابة ألبي نعيم  )21(
 .11099 رقم 5/328السنن الكبرى للبيهقي  )22(
 .3/1237االستيعاب البن عبد البر  )23(
 .3/221 البن حجر تغليق التعليق )24(
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،يعمَأ عنالَْأص نع ،امالشَّح انثْمع يطَارِدالْع اءجذَةَ عن بِي رونِ هب خَاِلد نب اءدبه بنحوه الْع .  
ويذْكَر عنِ الْعداء بنِ خَاِلد قَاَل كَتَب ِلي النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه :  معلقاً فقال)1(وأخرجه البخاري

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من الْعداء بنِ خَاِلد بيع الْمسلمِ الْمسلم وسلَّم هذَا ما اشْتَرى محمد رسوُل اِهللا
وقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بيع : )2( وأيضاً،لَا داء ولَا خبثَةَ ولَا غَاِئلَةَ) الْمسلمِ من الْمسلمِ(

اءمِ لَا دلسلَا غَاِئلَةَالْمثَةَ وبلَا خو .  
  

  :اإلسناد رجال دراسة
 ،الْعداء بوزن العطار بن خالد بن هوذَةَ بن خالد بن عمرو بن عامر بن صعصعة العامري  -

عداده في أعراب البصرة وكان وفد على النبي صلى اهللا عليه و سلم فأقطعه مياها كانت لبني 
وتأخرت وفاته إلى بعد  ، وكان ينزل بهامعجمتين مصغراًعامر يقال لها الرخيخ بخاءين 

  .)3(المائة
  . أبو الحسن البصري من التاسعةلْكَرابِيسي: عباد بن لَيث -

  . )4(وثقه يحيى بن معين
   .ليس بالقوي:  )6( وفي رواية،ال بأس به :)5(وقال النسائي

  .يخطئدوق ص: )7(وقال ابن حجر
  .ليس بشيء: )10( ومحمد بن طاهر المقدسي،)9(وأحمد بن حنبل ،)8(وقال يحيى بن معين

  .ال يتابع على حديثه ، وال يعرف إال به : )11(وقال العقيلي
  
  

                                                
 .ِإذَا بين الْبيعانِ ولَم يكْتُما ونَصحا19 بابصحيح البخاري ك البيوع  )1(
 .6980 احتيال العامل ليهدى له رقم 15صحيح البخاري ك الحيل باب  )2(
 .4/466 حجراإلصابة في تمييز الصحابة البن  )3(
 .2/76 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )4(
 .14/155  للمزيتهذيب الكمال )5(
 .413 رقم 214ص الضعفاء والمتروكين للنسائي )6(
 .482تقريب التهذيب البن حجر ص )7(
 .6/85 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )8(
 .3/20العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )9(
 .5/2580 المقدسي طاهر بن محمد لاظالحف ذخيرة )10(
 .3/890  للعقيليالضعفاء الكبير )11(
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 االحتجاج بما أرىكان ممن ينفرد بما ال يتابع عليه على قلة روايته، فال : )1(وقال ابن حبان
كن بالمعضالت فالتنكب عنها أولى  وإن لم ياألثباتروى إال فيما وافق الثقات فأما ما تفرد عن 

  .واالعتبار بضدها أجرى
  .هو كما قال ابن حجر صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  سناداإل على الحكم

 وأبو ،)2( كما قال أبو حاتم، وهو ثقة، وقد تابع عباد بن ليث المنهاُل بن بحر،إسناده حسن
  .)3(داود
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث عباد بنِ لَيث وقَد روى عنْه هذَا  :)4(الترمذيقَاَل 

يثدِل الْحَأه نم داحو ريثَ غَيدالمنهال بن بحر فقد تابعه  ينفرد به عباد ولم:الت الباحثةق ،الْح، 
  . وهي متابعة جيدة:)5(وقال ابن حجر

  .)7(األلباني:  ومن المعاصرين،)6(ابن حجر :ن إسناده من العلماءوحس
  .والحديث بالمتابعات يرتقي للصحيح لغيره

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)8(" استعمل لفظَ الداء في اإلثم كما استَعمله في العيب،"إن الخَمر داء وليس بدواء ":وفيه) س("
  )244(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )9(قال اإلمام مسلم
 حدثَنَا ، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ: قَالَا، واللَّفْظُ ِلابنِ الْمثَنَّى، ومحمد بن بشَّارٍ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى

 َأن طَارِقَ بن سويد ،َأبِيه واِئٍل الْحضرمي عن ، عن علْقَمةَ بنِ واِئٍل، عن سماك بنِ حربٍ،شُعبةُ

                                                
 .2/165 المجروحين البن حبان )1(
 .8/357   البن أبي حاتمالجرح والتعديل )2(
 .646 رقم 1/361سؤاالت اآلجري أبا داود  )3(
 .1216 ما جاء في كتابة الشروط رقم 8سنن الترمذي ك البيوع باب  )4(
 .3/218 البن حجرالتعليق  تغليق )5(
 .12/350 فتح الباري البن حجر )6(
 .2872 رقم 2/147مشكاة المصابيح  )7(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )8(
 .1984 تحريم التداوي بالخمر رقم 3صحيح مسلم ك األشربة باب  )9(
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 ِإنَّما َأصنَعها : فَقَاَل، فَنَهاه َأو كَرِه َأن يصنَعها،الْجعفي سَأَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْخَمرِ
اءوا" : فَقَاَل،ِللدوبِد سلَي ِإنَّهاءد نَّهلَكو ء."  
  الحديث تخريج

  .انفرد به اإلمام مسلم دون اإلمام البخاري
  :اإلسناد رجال دراسة

- وائل بن حوسكون الجيم بن ربيعة بن وائل بن يعمر كان أبوه من أقيال  بضم المهملة:رج 
 وائل في اليمن ووفد هو على النبي صلى اهللا عليه و سلم واستقطعه أرضا فأقطعه إياها ومات

  .)1(خالفة معاوية
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

***** *****  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 فَنَقل الداء من األجسام إلى ،"دب إليكم داء األمم قبلَكم، البغْضاء والحسد ":ومنه قوله) هـ("
كان فيه دواء من بعض وليس بدواء وإن : وقال. المعاني، ومن أمر الدنيا إلى أمر اآلخرة
وهذا كما نُقَل الرقُوب، والمفْلس، والصرعةُ، وغيرها . األمراض على التَّغْليب والمبالَغة في الذَّم

  .)2("لضربٍ من التَّمثيل والتَّخييل

  )245(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام الترمذي

 عن يحيى بنِ َأبِي ، عن حربِ بنِ شَداد،نَا عبد الرحمنِ بن مهدي حدثَ،حدثَنَا سفْيان بن وكيعٍ
 حدثَه َأن الزبير بن الْعوامِ حدثَه َأن النَّبِي صلَّى اللَّه ، َأن مولَى الزبيرِ، عن يعيشَ بنِ الْوِليد،كَثيرٍ

سو هلَيقَاَلع لَّم: "اءغْضالْبو دسالْح لَكُممِ قَبالُْأم اءد كُمِإلَي بد،رقُ الشَّعلاِلقَةُ لَا َأقُوُل تَحالْح يه ، 
ينقُ الدلتَح نلَكنُوا،وتَّى تُْؤمنَّةَ حخُلُوا الْجلَا تَد هدي بِيي نَفْسالَّذتَّ، ونُوا حلَا تُْؤموا وابَأفَلَا ،ى تَح 

نَكُميب لَامَأفْشُوا الس لَكُم تُ ذَاكُمثَبا يبِم ُئكُمُأنَب."  
  
  

                                                
 .6/596 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )1(
 .316هاية في غريب الحديث واألثر البن األثير صالن )2(
 .2510 منه رقم 56سنن الترمذي ك صفة القيامة والرقائق والورع باب  )3(
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  الحديث تخريج
 ومن طريق عبد الرحمن محمد بن نصر ، عن عبد الرحمن بن مهدي)1( أحمدأخرجه

  . به بنحوه)2(المروزي
  ،)5(قي والبيه،)4( ومن طريقه ابن شاهين،)3(وأخرجه الطيالسي

  ،رجاء بن اهللا عبد من طريق )6(وابن قانع
  . عن حرب بن شداد به بنحوهثالثتهم ، من طريق سليمان بن طرخان)7(والبيهقي
   ، من طريق علي بن المبارك)9( يعلىوأبو ،)8( أحمدوأخرجه
  ، من طريق معمر بن راشد)10( أحمدوأخرجه

  .يحيى بن أبي كثير به بنحوه ثالثتهم عن ،خلف بن موسى من طريق )11(وابن عبد البر
 والضياء ،)16( والبيهقي،)15( وأبو الشيخ،)14( والشاشي،)13( وعبد بن حميد،)12( أحمدوأخرجه
  ، من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد)17(المقدسي

 به  عن الزبير بن العوام كالهما،زيد بن أسلم عن أبي سالم من طريق )18( وأخرجه ابن قانع
  .ن ذكر مولى الزبير بدو،بنحوه

                                                
 .1430 رقم 3/43 مسند أحمد )1(
 .465 رقم 1/449لمحمد بن نصر المروزي  تعظيم قدر الصالة )2(
 .190 رقم 1/159مسند الطيالسي  )3(
 .2/53 )من الشاملة (مال وثواب ذلك البن شاهينالترغيب في فضائل األع )4(
 .136 رقم 56ص له اآلداب  و،8373 رقم 11/181للبيهقي شعب اإليمان  )5(
 .1/224بن قانع ال معجم الصحابة )6(
 .6189 رقم 9/13للبيهقي شعب اإليمان  )7(
 .1431 رقم 3/44 مسند أحمد )8(
 .669  رقم2/32مسند أبي يعلى  )9(
 .1432 رقم 3/44د  مسند أحم)10(
 .1107 رقم 2/294جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر  )11(
 .1412  رقم3/29 مسند أحمد )12(
 .97 رقم 1/136 مسند عبد بن حميد )13(
 .52 رقم 1/73المسند للشاشي  )14(
 .60 رقم64صالتوبيخ والتنبيه ألبي الشيخ األصبهاني  )15(
 .21596  رقم10/232السنن الكبرى للبيهقي  )16(
 .889 رقم 1/450األحاديث المختارة للضياء المقدسي  )17(
 .1/223بن قانع ال معجم الصحابة )18(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  ).22 (سبقت ترجمته في حديث رقمثقة : يحيى بن أبي كثير

كان  ،سفيان بن وكيع بن الجراح و ، مجهول عدا مولى الزبير فهو، وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  .)1(ط حديثه فلم يقبل فسقحصنُاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فَرو إال أنه ابتلي بِصدوقاً

  
  سناداإل على الحكم

  إسناده ضعيف
   وضعف سفيان بن وكيع،لجهالة مولى الزبير

  .)3(حسين سليم أسد و،)2(طاألرناؤوشعيب : من المعاصرينوضعفه 
 ضعيفة النقطاع السند حيث سقط ، وغيرهم عن الزبير بن العوام، وعبد بن حميد، أحمدورواية

  .مولى الزبير

 ابن الزبير عن ابن الزبير طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن مولى من )4(وأخرجه البزار
ستُواِئي وهذَا الْحديثُ خَالَفَ موسى بن خَلَف في ِإسنَاده هشَام صاحب الد: )5(قال البزار، بنحوه

عن :  الزبيرِ، عنِ الزبيرِ، وقَاَل موسى بنِ الْوِليد، عن مولَى، عن يعيشَفَرواه هشَام، عن يحيى
  .، عنِ ابنِ الزبيرِ، عنِ ابنِ الزبيرِ، وهشَام َأحفَظُ رجٍليحيى، عن يعيشَ مولَى ابنِ الزبيرِ

  .هحسن لغير :)8( وقال األلباني،رواه البزار بإسناد جيد: )7( والهيثمي،)6(قال المنذري
هذَا حديثٌ قَد اخْتَلَفُوا في رِوايته عن يحيى بنِ َأبِي كَثيرٍ فَروى بعضهم عن : )9(قَاَل َأبو عيسىو

م ولَم يحيى بنِ َأبِي كَثيرٍ عن يعيشَ بنِ الْوِليد عن مولَى الزبيرِ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
  .يذْكُروا فيه عن الزبيرِ

                                                
 .395تقريب التهذيب البن حجر ص  )1(
 .1430 رقم 3/43مسند أحمد قي تعليقه على  )2(
 .669  رقم2/32مسند أبي يعلى في تعليقه على  )3(
 .2232 رقم 1/350مسند البزار  )4(
 .2232 رقم 1/350د البزار مسن )5(
 .3/285 للمنذري الترغيب والترهيب )6(
 .8/64 للهيثميمجمع الزوائد  )7(
   .2888  رقم3/99 و،2695  رقم3/23لاللبانيصحيح الترغيب والترهيب  )8(
 .2510 منه رقم 56سنن الترمذي ك صفة القيامة والرقائق والورع باب  )9(
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، عن يحيى بنِ َأبِي كَثيرٍ، واه علي بن الْمبارك، وشَيبان، وحرب بن شَدادر: )1(قَاَل َأبو زرعةَ
وم شَامٍ َأننِ هب ِليدنِ الْويشَ بعي نثَعدرِ حيبلًى آلِل الزه :ثَهدح ،ريبالز َأننِ النَّبِيع ،       

  .والصحيح هذَا: قَاَل َأبو زرعةَ ،صلى اهللا عليه وسلم
  .، عن يحيىحربِ بنِ شَداد ومن تابعهالقَوُل قَوُل : )2(قال الدارقطني

  .والحديث بمجموع الطرق والمتابعات يبقى على ضعفه
***** *****  

  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

الصحراء التي ال نَباتَ  : الدو،"وكَأين قَطَعنا إليك من دوية سربخٍ ":وفي حديث جهيش) س("
بها، والدويةُ منْسوبة إليها، وقد تُبدُل من إحدى الواوين ألف، فيقاُل داوِية على غير قياسٍ، نحو 

  .)3(" طَيطائي في النَّسب إلى

  ) * (الحديث رقم 
 . )4( سبق تخريجه-

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

صوت ليس بالعالي :  الدوِي،"نسمع دوِى صوته وال نَفْقه ما يقوُل ":وفي حديث اإليمان"
  .)5("كصوت النَّحِل ونحوه

  )246(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)6(مسلمقال اإلمام 

 فيما قُرَِئ - عن ماِلك بنِ َأنَسٍ ،ينَا قُتَيبةُ بن سعيد بنِ جميِل بنِ طَرِيف بنِ عبد اللَّه الثَّقَفحدثَ
 هلَيٍل،-عيهَأبِى س ن7( ع(،َأبِيه نع )قُوُل،)8ي اللَّه ديبع نةَ بطَلْح عمس ٌل ِإلَى: َأنَّهجر اءج     

                                                
 .2500 رقم 6/255علل الحديث البن أبي حاتم  )1(
 .4/248العلل للدارقطني  )2(
 .316النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )3(

  .22تحت حديث رقم  (4)
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(
 .11 بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم رقم 2صحيح مسلم ك اإليمان باب  )6(
 .29/290للمزي تهذيب الكمال  .مالك بن أبي عامر األصبحينافع بن  )7(
 .27/148 للمزي تهذيب الكمال .مالك بن أبي عامر األصبحي )8(
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 وِل اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم-ر-دِل نَجَأه نْأسِ ، مالر ا  ثَاِئرم الَ نَفْقَهو هتوص وِىد عمنَس
 فَقَاَل رسوُل ، فَِإذَا هو يسَأُل عنِ اِإلسالَمِ-صلى اهللا عليه وسلم- حتَّى دنَا من رسوِل اللَّه ،ُيقُول
 اهللا عليه وسلمصلى -اللَّه-:»  اتلَوص سفيخَملَةاللَّيمِ ووفَقَاَل. » الْي:نهرغَي لَىْل عقَاَل، ه : » 

. »ِإالَّ َأن تَطَّوع. الَ «: فَقَاَل، هْل علَى غَيره:فَقَاَل. »ِإالَّ َأن تَطَّوع وصيام شَهرِ رمضان. الَ
ِإالَّ َأن . الَ «: قَاَل، الزكَاةَ فَقَاَل هْل علَى غَيرها-صلى اهللا عليه وسلم-ُل اللَّه وذَكَر لَه رسو

عقُوُل:قَاَل» تَطَّوي وهُل وجالر ربفََأد :نْهم الَ َأنْقُصذَا ولَى هع الَ َأزِيد اللَّهو ،  وُل اللَّهسفَقَاَل ر-
  .»َأفْلَح ِإن صدقَ «:-صلى اهللا عليه وسلم

  
  :تخريج الحديث

  عن عمه أبي سهيل،أنس عن اإلمام مالك بن )2( عن إسماعيل بن أبي أويس)1(أخرجه البخاري
     ."وأبيه"بدون زيادة . بنحوه  به -ومدار أسانيد هذا الحديث عليه-

ا عن إسماعيل بن  قتيبة بن سعيد، ومسلم عن يحيى كالهم عن)4( ومسلم، )3(وأخرجه البخاري 
  ".وأبيه"بدون زيادة ه ، جعفر عن أبي سهيل به بنحو

  :دراسة رجال اإلسناد
  . رجاله كلهم ثقات- 

 على  قائمة، وبيان هذافي رواية مسلم شاذّ" وأبيه"الذي يترجح عندي أن زيادة و: ة الباحثتقال
  . اإلمام مالك وإسماعيل بن جعفر روايتيالخالف بينذكر 

  : في هذا الحديث يمكن التعامل معها على هذا النحووهذه الزيادة
  .إما أن نسير على أن زيادة الثقة مقبولة، أو أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شاذة مردودة

                                                
 كيف يستَحلف رقم 26ك الشهادات باب و، 46 الزكاة من اإلسالم رقم 34صحيح البخاري ك اإليمان باب  )1(

2678. 
بن أبي عامر ا ومالك والد أبي سهيل هو ،لحديث كلهم مدنيونورجال إسناد هذا ا: "قال الحافظ ابن حجر )2(

 فهو من رواية إسماعيل ،بن أخت اإلمام مالكايس و وإسماعيل هو بن أبي ُأ،اهللا األصبحي حليف طلحة بن عبيد
  البن حجر فتح الباري."عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه فهو مسلسل باألقارب كما هو مسلسل بالبلد

1/106. 
 في الزكاة رقم 3ك الحيل باب و، 1891وجب صوم رمضان رقم  1صحيح البخاري ك الصوم باب  )3(

6956. 
 .11 بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم رقم 2صحيح مسلم ك اإليمان باب  )4(
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والصحيح أنه ال تعارض بين األولى والثانية؛ حيث تُحمل األولى على ما إذا تساويا في الثقة 
عتماد على األوثق واألحفظ وهو المقبول، وما كان دون والضبط، وأما إذا اختلفا في ذلك فاال

  .ذلك فيحكم برده وشذوذه
  : نستطيع ترجيح رواية اإلمام مالك بن أنس على رواية إسماعيل بن جعفر ألسباب عدة منهالهذا
 أوثق من إسماعيل بن جعفر، فإن إسماعيل بن جعفر وإن كان ثقة فإن مالكاً اًأن اإلمام مالك: أوالً
  .ثق منه وأقوى وأحفظأو

هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به وقد روى  : "قال ابن عبد البر
عيل بن جعفر هذا ا سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسمأبيهذا الحديث مالك وغيره عن 

اية من روى الحديث وفيه أفلح واهللا إن صدق أو دخل الجنة واهللا إن صدق وهذا أولى من رو
  .)1("ألنها لفظة منكرة تردها اآلثار الصحاح  )وأبيه(

ا رواه عن عمه أبي سهيل بإسناده فقال فيه أفلح إن صدق ولم يقل وأبيه إن مالكً" :أيضاًوقال 
  .)2("ومالك ال يقاس به مثل إسماعيل بن جعفر في حفظه وإتقانه

 إسماعيل بن جعفر فإنهم اختلفوا، فقد رواه أن الرواة عن مالك لم يختلفوا عليه، بخالف: ثانيا
 كما في رواية –يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد "  وأبيه" عن إسماعيل بن جعفر بإثبات زيادة 

  : وتابعهم -مسلم
 )5(، إال أنه في رواية أخرى عند النسائي)4(، وابن خزيمة)3( علي بن حجر كما عند النسائي-

  . الزيادةرواه عن إسماعيل بن جعفر بدون
  .)6( سليمان بن داود العتَكي كما عند أبي داود-
-ي7( يحيى بن حسان التِّنِّيس(كما عند الدارمي )8(.  
  .)9( الطحاويد حجاج بن إبراهيم كما عن-

                                                
 .14/367البر  التمهيد البن عبد )1(
 .5/205البر  االستذكار البن عبد )2(
 .2411 رقم 3/89ائي السنن الكبرى للنس )3(
 .306 رقم 1/158صحيح ابن خزيمة  )4(
 .2090 وجوب الصيام رقم 1سنن النسائي ك الصيام باب  )5(
 .391 فرض الصالة رقم 1سنن أبي داود ك الصالة باب  )6(
)7( ينسبة إلى -هملة  بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة والياء المثناة من تحت والسين الم     :التِّنِّيس 

 .1/226 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . مدينة بديار مصر وسميت بتنيس بن حام ابن نوح
 .1619 رقم 2/986سنن الدارمي  )8(
 .2/292شرح مشكل اآلثار للطحاوي  )9(
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-د كما عند البيهقيشَي1( داود بن ر(   

  .)2(  عاصم بن علي كما عند البيهقي-
  ".وأبيه"  عن إسماعيل بن جعفر بدون زيادة -لبخاريكما عند ا-ورواه قتيبة بن سعيد 

  .وهذا يدّل على أن االختالف منحصر في إسماعيل بن جعفر
  

  :منهم، "وأبيه"  بل كلهم رووه عنه بدون زيادة، عليه الرواة فلم يختلفأما اإلمام مالك
  .)3( إسماعيل بن أبي أويس كما عند البخاري-
  .)5(،  وابن منده)4( مسلم، والنسائي قتيبة بن سعيد كما عند اإلمام-
  .)6(في مسنده اإلمام الشافعي كما -
  .)7( عبد اهللا بن يوسف التنيسي كما عند ابن منده-
  .)9(، و الاللكائي)8( عبد الرحمن بن مهدي كما عند اإلمام أحمد-
   .)11( وابن منده،)10( عبد اهللا بن مسلمة القعنبي كما رواه أبو داود-

  .)12(يسى القزاز كما عند المروزي معن بن ع-
  .)14(البيهقي ، و)13( ابن الجارود كما عند الزبيري عبد اهللا بن نافع-

    .)15( كما عند ابن الجارود- ابن أخت مالك بن أنس- مطَرف بن عبد اهللا اليساري الهاللي-

                                                
 .4622 رقم 2/466السنن الكبرى للبيهقي  )1(
 .8152 رقم 4/201السنن الكبرى للبيهقي  )2(
 كيف يستَحلف رقم 26ك الشهادات باب و، 46 الزكاة من اإلسالم رقم 34صحيح البخاري ك اإليمان باب  )3(

2678. 
 .458كم فرضت في اليوم والليلة؟ رقم   4سنن النسائي ك الصالة باب  )4(
 .134 رقم 1/278اإليمان البن منده  )5(
 .234مسند الشافعي ص  )6(
 .134 رقم 1/278اإليمان البن منده  )7(
 .1390 رقم3/13مسند أحمد  )8(
)9(  1243 رقم 4/915شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
 .391 فرض الصالة رقم 1سنن أبي داود ك الصالة باب  )10(
 .134 رقم 1/278اإليمان البن منده  )11(
 .400 رقم 1/408تعظيم قدر الصالة للمروزي  )12(
 .144 رقم 45جارود صالمنتقى البن ال )13(
 .1/361السنن الكبرى للبيهقي  )14(
 .144 رقم 45لمنتقى البن الجارود صا )15(
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  .)1( عبد اهللا بن وهب كما عند الشاشي-
أوثق من و أثبت اً زيادة، فدّل على أن اإلمام مالكفهؤالء كلهم رووا الحديث عن مالك بدون

  .إسماعيل بن جعفر
  

إن البخاري في روايته عن قتيبة بن سعيد لم يذكر الزيادة، بخالف مسلم، فإنه ذكر في : ثالثًا
مما ال شك فيه أن اإلمام البخاري مقدم في إتقانه وجودة عن قتيبة بن سعيد هذه الزيادة، وروايته 

  .)2(لم، وهذا أمر مشهور عند المحدثينحديثه من مس
وقد ذكر الشيخ األلباني رحمه اهللا ثالثة شواهد من رواية أنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة 

  .)3(وكلها صحيحة تشهد لرواية اإلمام مالك بدون زيادة، خالفًا لرواية إسماعيل بن جعفر
4(وممن ضعف هذه الزيادة من العلماء ابن عبد البر(، ومن المعاصرين :األلباني)5(.  

***** *****  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .15 رقم 1/77مسند الشاشي  )1(
والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم، ولهذا ال يتفقان على  ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا )2(

اتفق أهل العلم على صحته، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها حديث إال يكون صحيحا ال ريب فيه، قد 
البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صالة الكسوف 

إنما جعل (ثر، مثل قوله في حديث أبى موسى بثالث ركوعات وأربع، وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أك
فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره، ) به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوااإلمام ليؤتم 

 .1/256وانظر ، 20-18/19 مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية "وضعفها البخاري
 .762-10/759السلسلة الضعيفة لأللباني  )3(
)4(  واالستذكار الب14/367التمهيد البن عبد البر ، 5/205ن عبد البر. 
 .10/756السلسلة الضعيفة  لأللباني )5(
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  المبحث الخامس
  الـدال مع الهـاء

  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دهدأ"

 أي يتَدحرج يقال دهديتُ الحجر ،"فيتَدهدى الحجر فيتْبعه فيأخُذُه ":في حديث الرؤيا) هـ(
  .)1("ودهدهتُه

  )247(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(أحمدام قال اإلم

وناره نب زِيدثَنَا يدازِمٍ،حح نب رِيرنَا جرقَاَل، َأخْب :اءجا رتُ َأبعم3( س(يطَارِدالْع )ثُ  ،)4دحي
ى صلَاةَ الْغَداة َأقْبَل علَينَا  كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا صلَّ: قَاَل،عن سمرةَ بنِ جنْدبٍ

هِهجا:  فَقَاَل،بِوْؤيلَةَ راللَّي نْكُمم دَأى َأحْل ره،هلَيا عها قَصْؤيلَةَ راللَّي لْكَأى تر دَأح كَان فَِإن ، 
 ، لَا: فَقُلْنَا: قَاَل؟ هْل رَأى َأحد منْكُم اللَّيلَةَ رْؤيا: فَسَألَنَا يوما فَقَاَل،فَيقُوُل فيها ما شَاء اللَّه َأن يقُوَل

 فَمرا ، لَكن َأنَا رَأيتُ رجلَينِ َأتَياني فََأخَذَا بِيدي فََأخْرجاني ِإلَى َأرضٍ فَضاء َأو َأرضٍ مستَوِية:قَاَل
 حتَّى ،فَيشُقُّه )6( فَيدخلُه في شدقه،من حديد )5( رْأسه بِيده كَلُّوب ورجٌل قَاِئم علَى،بِي علَى رجٍل

 : قَالَا؟ ما هذَا: قُلْتُ، ويلْتَِئم هذَا الشِّقُّ فَهو يفْعُل ذَِلك بِه،يبلُغَ قَفَاه ثُم يخْرِجه فَيدخلُه في شقِّه الْآخَرِ
 )8(َأو صخْرةٌ فَيشْدخُ )7( فَِإذَا رجٌل مستَلْق علَى قَفَاه ورجٌل قَاِئم بِيده فهر، فَانْطَلَقْتُ معهماانْطَلقْ

هْأسا ربِه، ْأخُذَهِلي بفَِإذَا ذَه رجى الْحدهتَدثَْلفَيم نَعصفَي ا كَانكَم هْأسر ادالحديث........ذَِلك  ع.  
  
  

                                                
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .20165 رقم 33/335مسند أحمد  )2(
 .22/356 للمزي تهذيب الكمال. اهللا عبد ابن :ويقال ،تيم ابن :يقالو ،ملحان بن عمران )3(
)4( ارِطَالعهذه النسبة إلى - الطاء المهملتين وبعد األلف راء ودال مهملتان مكسورتان  بضم العين وفتح:يد 

اللباب في تهذيب . عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بطن من تميم
 .346 -2/345 البن األثيراألنساب

 كالب أيضا للواحد وهي خشبة في رأسها : ويقال. واحد وجمع هي الخطاطيفلوب وكالليب بفتح الكافكَ )5(
 .1/340للقاضي عياض مشارق األنوار على صحاح اآلثار .  كلهاعقافة حديد وقد تكون حديداً

 .1/137فتح الباري البن حجر .  أي فمه:شدقه )6(
 .722ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ.  الحجر ملء الكف وقيل هو الحجر مطلقاً: الفهر)7(
 .1/137 فتح الباري البن حجر . يشدخ رأسه أي يكسر )8(
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  الحديث تخريج
  . من طريق يزيد بن هارون عن جرير به مختصراً)2( والخطيب البغدادي،)1(أخرجه ابن حبان
  ، من طريق موسى بن إسماعيل)5( والبغوي،)4( والبيهقي،)3(وأخرجه البخاري
  ، من طريق داود بن منصور)6(وأخرجه الطبراني
  ،ب بن جرير من طريق وه)8( والبيهقي،)7(وأخرجه الطبراني

عن جرير بن حازم به ) وهب بن جريرو،  وداود بن منصور،موسى بن إسماعيل (ثالثتهم
  .بنحوه

  ،ةيلَ من طريق إسماعيل بن ع)9(وأخرجه البخاري
  ، بن سليمان من طريق المعتمر)10(وأخرجه النسائي
  ، من طريق محمد بن جعفر)13( وابن خزيمة،)12( وأحمد،)11(وأخرجه النسائي

  ، بن عبد المجيد من طريق عبد الوهاب)16( وابن خزيمة،)15( وأحمد،)14(النسائيوأخرجه 
  ، من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى)18( وابن خزيمة،)17(وأخرجه النسائي

  ، بن الحجاج من طريق شعبة)19(وأخرجه الطبراني
                                                

 .4659رقم  10/517صحيح ابن حبان  )1(
 .4/9تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )2(
 .2085 آكل الربا وشاهده وكاتبه رقم 24 وك البيوع باب ،1386 رقم 93البخاري ك الجنائز باب  صحيح )3(
 .5/275السنن الكبرى للبيهقي  )4(
 .2053 رقم 8/50 شرح السنة للبغوي )5(
 .6986 رقم 7/242 المعجم الكبير للطبراني )6(
 .6985 رقم 7/242 لمعجم الكبير للطبرانيا )7(
 .3150 رقم 2/188السنن الكبرى للبيهقي  )8(
 .7047 تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح رقم 48البخاري ك التعبير باب  )9(
 .7611 رقم 7/121الكبرى للنسائي السنن  )10(
 .11162 رقم 10/118 السنن الكبرى للنسائي )11(
 .20094 رقم 33/284مسند أحمد  )12(
 .942 رقم 2/69صحيح ابن خزيمة  )13(
 .11162 رقم 10/118السنن الكبرى للنسائي  )14(
 .20101 رقم 33/293مسند أحمد  )15(
 .942 رقم 2/69صحيح ابن خزيمة  )16(
 .11162 رقم 10/118السنن الكبرى للنسائي  )17(
 .942 رقم 2/69صحيح ابن خزيمة  )18(
 .6988 رقم 7/239 المعجم الكبير للطبراني )19(
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  ،ليم من طريق النضر بن شُ)1(وأخرجه ابن حبان
، ةيلَإسماعيل بن ع(جميعهم  ، من طريق هوذة بن خليفة)3(راني والطب،)2(وأخرجه ابن أبي شيبة

 ومحمد ،يحيى بن سعيدو،  بن عبد المجيدعبد الوهابو، محمد بن جعفرو،  بن سليمانالمعتمرو

عن عوف بن أبي جميلة عن )هوذة بن خليفةو، ليمالنضر بن شُو،  بن الحجاجشعبةو، بن يحيى

  . أبي رجاء به بنحوه
  :اإلسناد رجال دراسة

  ).198 (سبقت ترجمته في حديث رقمصحابي :  سمرة بن جنْدب-
  . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
  .حيحإسناده ص

  .)5(طوشعيب األرناؤو ،)4(األلباني: وصححه من المعاصرين
***** *****  

  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

 هو الذي يدحرِجه من ،"ُل خير من الَّذين ماتُوا في الجاهليةلَما يدهده الجع ":ومنه الحديث"
  .)6("السرجين

  )248(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )7(قال اإلمام أبو داود الطيالسي

شَامثَنَا هد8(ح(وبَأي نع ،)9(ةكْرِمع نع ،)اسٍ، قَاَل)10بنِ عنِ ابوُل اِهللا صلى اهللا: ، عسقَاَل ر 
  عليه 

                                                
 .655 رقم 2/427 صحيح ابن حبان )1(
 .31126 رقم 16/44مصنف ابن أبي شيبة  )2(
 .6983 رقم 7/237 للطبرانيالمعجم الكبير  )3(
 .578 رقم 1/140 لأللباني صحيح الترغيب والترهيب )4(
 .20165 رقم 33/335مسند أحمد في تعليقه على  )5(
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )6(
 2804 رقم 4/402 مسند الطيالسي )7(
)8( نْهشام بن أبي عبد اهللا س30/216 للمزي تهذيب الكمال .ر الدستوائيب. 
 .3/458 للمزي تهذيب الكمال. خْتيانيالسأيوب بن أبي تميمة  )9(
 .20/265للمزي  تهذيب الكمال .عكرمة مولى ابن عباس )10(
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 )1(لَما يدهده الْجعُلالَ تَفْتَخروا بِآباِئكُم الَّذين موتُوا في الْجاهلية، فَوالَّذي نَفْسي بِيده، ": وسلم
ةيلاهي الْجاتُوا فم ينالَّذ اِئكُمآب نم رخَي هيرنْخبِم".  

  
  الحديث تخريج
  . من طريق أبي داود الطيالسي بمثله،)3(بن حبان وا،)2( أحمدأخرجه

  . به بنحوهالدستوائيهشام من طريق  ،)5( والبيهقي،)4(وأخرجه الطبراني
   جعفر، أبي بن الحسن طريق من )7(الطبراني و،)6(ابن عدي وأخرجه

سليمان و، جعفر أبي بن الحسن(كالهما ، سليمان القافالني من طريق )8(أخرجه الطبرانيو
  . بنحوهبه أيوب، عن )النيالقاف

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  

  :الحكم على اإلسناد
  .إسناده صحيح
  .)10(طاألرناؤوشعيب  :المعاصرينومن ، )9(الهيثمي:  من العلماءوممن صححه

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  .)11("أنْفهكما يدهده الجعُل النَّتْن ب ":والحديث اآلخر"
                                                

 .156النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص.  حيوان معروف كالخنفساء: الجعل)1(
 .2739 رقم 4/470 مسند أحمد )2(
 .5775 رقم 13/91صحيح ابن حبان )3(
 .2578 رقم 3/87 له المعجم األوسطو ،11862 رقم 11/317لمعجم الكبير للطبراني ا )4(
 .4766 رقم 7/126للبيهقي شعب اإليمان  )5(
 .2/305الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
 .7107 رقم 7/142 له المعجم األوسط و،11861 رقم 11/317لمعجم الكبير للطبراني ا )7(
 .7107 رقم 7/142 للطبراني المعجم األوسط )8(
 .8/161 لهيثميلمجمع الزوائد  )9(
 .5775 رقم 13/91صحيح ابن حبان و،2739 رقم 4/470مسند أحمد تعليقه على  في  )10(
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )11(
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  )249(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(الترمذيقال اإلمام 

 عن سعيد بنِ َأبِي سعيد ،حدثَنَا هشَام بن سعد ،)2( حدثَنَا َأبو عامرٍ الْعقَدي،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ
رِيقْبةَ،الْمريرَأبِي ه نع ، النَّبِي نعلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : " اِئهِمبِآب ونرفْتَخي امَأقْو ننْتَهِيقَاَل لَي

 ، من الْجعِل الَّذي يدهده الْخراء بَِأنْفه َأو لَيكُونُن َأهون علَى اللَّه، ِإنَّما هم فَحم جهنَّم،الَّذين ماتُوا
 النَّاس ، ِإنَّما هو مْؤمن تَقي وفَاجِر شَقي،الْجاهلية وفَخْرها بِالْآباء )3(ه قَد َأذْهب عنْكُم عبيةَِإن اللَّ

  ".كُلُّهم بنُو آدم وآدم خُلقَ من تُرابٍ
  

  الحديث تخريج
  . عن أبي عامر العقدي به بنحوه)4(أخرجه أحمد

  ، عن محمد بن عبد اهللا)5( أحمدوأخرجه
  ، من طريق حسين بن حفص،)7( والبيهقي،)6(وأخرجه البزار

  ، من طريق الثوري)10( وابن عساكر،)9( والبيهقي،)8(وأخرجه أبو نعيم
عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي ، )والثوري، وحسين بن حفص، محمد بن عبد اهللا( ثالثتهم 

 . سعيد به بنحوه

  ،علْقَمة َأبِي بن موسىطريق  من )11(يوأخرجه الترمذ
  ، من طريق المعافى بن عمران)13( والخطيب البغدادي،)12(وأخرجه أبو داود

                                                
 .3955 في فضل الشام واليمن رقم 75سنن الترمذي ك المناقب باب  )1(
 .18/364 للمزي تهذيب الكمال. عبد الملك بن عمرو )2(
 نخوتها وكبرها : أي،بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة وفتح التحتية المشددتين: عبية الْجاهلية )3(

 .9/110 للمباركفوري تحفة األحوذي. وفخرها وتعاظمها
 .10781 رقم 16/455 مسند أحمد )4(
 .8736 رقم 14/349 مسند أحمد )5(
 .8526 رقم 2/441 مسند البزار )6(
 .21593 رقم 10/232السنن الكبرى للبيهقي  )7(
 .40255 رقم 6/153 ذكر أخبار أصبهان ألبي نعيم األصبهاني )8(
 .4765 و،4764 رقم 7/125للبيهقي شعب اإليمان  )9(
 .1/36بن عساكر ال  الشيوخمعجم )10(
 .3955 في فضل الشام واليمن رقم 75سنن الترمذي ك المناقب باب  )11(
 .5116 في التفاخر باألحساب رقم 120 ك األدب باب سنن أبي داود )12(
 .3244 رقم 6/187تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )13(
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  ،)3( والخطابي،)2( ومن طريقه أبي داود،)1(وأخرجه ابن وهب
عن هشام بن سعد عن سعيد )  وابن وهب، بن عمران والمعافى،علْقَمة َأبِي بن موسى (ثالثتهم

  . سعيد عن أبيه به بنحوهبن أبي 
  :اإلسناد رجال دراسة

  . هـ، أو قبلها160أبو عباد المدني القرشي، ت :  هشام بن سعد-
  .ي بالقوم يكنصالح، ول: )4(ي بن المدينيقال ابن أبى شيبة عن عل

، كان يحيى بن سعيد ال )6(هشام بن سعد كذا وكذا: )5(عن أبيه قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبلو
  .ليس هو محكم الحديث: )7(، وقال مرةى عنهيرو

: )10(صالح، ليس بمتروك الحديث، وقال مرة: )9(ليس بذاك القوي، وقال مرة: )8(وقال ابن معين
  .فيه ضعف: )11(ليس بشيء، كان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه، وقال مرة

لصدق، وقال شيخ محله ا: )13(جائز الحديث، حسن الحديث، وقال أبو زرعة: )12(وقال العجلي
  .صدوق له أوهام: )15(وقال ابن حجر، صدوق: )14(الساجي

  .يكتب حديثه وال يحتج به: )17(وقال أبو حاتمحسن الحديث، : )16(قال الذهبي

                                                
   .1/71لعبد اهللا بن وهب  الجامع في الحديث )1(
 .5116 في التفاخر باألحساب رقم 120سنن أبي داود ك األدب باب  )2(
 .1/290 غريب الحديث للخطابي )3(
 .109 رقم 102بة لعلي بن المديني ص ابن أبي شيسؤاالت )4(
 .2/507العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )5(
هذه العبارة يستعملها عبد اهللا بن " :معناها كما قال الذهبي رحمه اهللا" كذا وكذا:" عبارة اإلمام أحمد في الراوي)6(

 .4/483زان االعتدال للذهبي مي. "أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي باالستقراء كناية عمن فيه لين
 .9/61الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )7(
 .1/70 - زرواية ابن محر-خ ابن معين تاري )8(
 .9/61الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )9(
 .30/207تهذيب الكمال للمزي  )10(
 .9/61الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )11(
 .1900 رقم 2/328 عجليلل معرفة الثقات )12(
 .9/61الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )13(
 .11/37تهذيب التهذيب البن حجر  )14(
 .528تقريب التهذيب البن حجر ص )15(
 .2/336 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )16(
 .9/61الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )17(
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  .ضعيف: )2(في موضعٍ آخروليس بالقوي، : )1(وقال النسائي
  ".مع ضعفه يكتب حديثه" :)3(وقال ابن عدي

   . له أوهامصدوقكما قال ابن حجر هو : ة الباحثتقال
  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  .إسناده حسن

  .هذَا حديثٌ حسن غَرِيبَ : فقال)4( الترمذي:وحسن إسناده من العلماء
  .)6(طاألرناؤوشعيب و ،)5(األلباني: ومن المعاصرين

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

 دهر "

 كان من شأنِ ،"فإن اللّه هو الدهر ":وفي رواية، "بوا الدهر فإن الدهر هو اللّهال تَس ":فيه) هـ(
 ارِعتُهم قَوابوأص ،رهم الدهادث، ويقولون أبادوعند النَّوازِل والح هبوتَس رهالد ب أن تَذُمالعر

: وذكَر اللُّه عنهم في كتابه العزِيز فقال. ي أشْعارِهمالدهرِ وحوادثُه، ويكْثرون ذكْره بذلك ف
"هركُنا إال الدهلي إال حياتُنا الدنيا نموتُ ونَحيا وما ي7("وقالوا ما ه( ،مان الطَّويل :والدهرللز اسم 

أي ال تَسبوا فاعَل هذه : ومدة الحياة الدنيا، فنَهاهم النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذَم الدهر وسبه
 تقدير فيكون ،هرريد الَ الداُل لما يعلى اللّه تعالَى ألنَّه الفع به وقع الستُموبباألشْياء، فإنَّكم إذا س

جالب : الرواية اُألولى عموض رهالد فوضع ،الَغير لها هو اللّهنزوم ثوادالح اِلبفإن ج
ثادوالرواية الثانيةالح م بذلك، وتقديرهرِ عندههارِ الده :  الشْترث ال غَيوادللح البهو ج فإن اللّه

رهها الداِلبهم أن جقَادتا العدر ،الب8("الج(.  

                                                
 .30/208تهذيب الكمال للمزي  )1(
 .601 رقم 104وكين للنسائي صالضعفاء والمتر )2(
 .7/110الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )3(
 .3955 في فضل الشام واليمن رقم 75سنن الترمذي ك المناقب باب  )4(
غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام  و،4899 رقم 3/62 مشكاة المصابيح في تعليقه على )5(

 .1/190لأللباني
 .10781 رقم 16/455 و،8736 رقم14/349مسند أحمد  ىفي تعليقه عل )6(
 .24سورة الجاثية آية  )7(
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )8(
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  )250(الحديث رقم 
 ،وتأخير ورد فيها تقديم ، ولكنه رواية واحدة،في ظاهر األمر أن كالم ابن األثير روايتين

 إال أن ابن عبد البر أورد اللفظة األخرى ولم أجدها في موضع ،والرواية الصحيحة عند مسلم
  . آخر غيره
  :رحمه اهللا )1(مسلمقال اإلمام 

 عنِ ،عن َأبِى هريرةَ ،)4(عنِ ابنِ سيرِين ،)3(عن هشَامٍ ،)2( حدثَنَا جرِير، زهير بن حربٍوحدثني
  .»الَ تَسبوا الدهر فَِإن اللَّه هو الدهر «: قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم- ينَّبال

  الحديث تخريج
  .من طريق أيوب عن ابن سيرين به )5(أخرجه مسلم

  .من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ومسلم،)6(وأخرجه البخاري
   ،بن المسيبمن طريق سعيد  )8( ومسلم،)7(وأخرجه البخاري

  .جميعهم عن أبي هريرة به بنحوه ،)10( وهمام بن منبه،من طريق األعرج )9(وأخرجه مسلم
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
ال يقولن "في الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث  :)11(أما ابن عبد البر فقال في التمهيد

 حدثنا خلف بن ، ال تسبوا الدهر: هاشم بإسناد الموطأ وقال فيه سعيد بن،" يا خيبة الدهر:أحدكم
 حدثنا سعيد بن ، حدثنا يوسف بن يزيد، أحمد بن جعفر بن محمد التميمي: حدثنا أبو جعفر،قاسم

    ن رسول اهللاأ ، عن أبي هريرة، عن األعرج، عن أبي الزناد، حدثنا مالك،هاشم الفيومي

                                                
 .2246 النهي عن سب الدهر رقم 1صحيح مسلم ك األلفاظ من األدب وغيرها باب  )1(
 .4/541للمزي تهذيب الكمال . جرير بن عبد الحميد )2(
 .30/181للمزي تهذيب الكمال .  بن حسانهشام )3(
 .25/344للمزي تهذيب الكمال . محمد بن سيرين )4(
 .2246 النهي عن سب الدهر رقم 1صحيح مسلم ك األلفاظ من األدب وغيرها باب  )5(
 .6182 و،6181 ال تسبوا الدهر رقم 101صحيح البخاري ك األدب باب  )6(
 – قول اهللا 35 وك التوحيد باب ،4826 وما يهلكنا إال الدهر رقم 1اب  ك تفسير القرآن ب،صحيح البخاري )7(

 .7491حق رقم ": إنه لقول فصل" يريدون ان يبدلوا كالم اهللا -تعالى
 .2246 النهي عن سب الدهر رقم 1صحيح مسلم ك األلفاظ من األدب وغيرها باب  )8(
 .2246 سب الدهر رقم  النهي عن1صحيح مسلم ك األلفاظ من األدب وغيرها باب  )9(
 .2246 النهي عن سب الدهر رقم 1صحيح مسلم ك األلفاظ من األدب وغيرها باب  )10(
 .18/152 التمهيد البن عبد البر )11(
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وقال فيه يحيى فإن الدهر هو ". ر فإن اهللا هو الدهرال تسبوا الده: "اهللا عليه وسلم قال صلى
  "فإن اهللا هو الدهر ": وغيره كلهم يقول،اهللا

***** *****  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 دهر فُالنا : يقال،"لوال أن قُريشاً تقوُل دهره الجزع لَفَعلتُ ":وفي حديث موت أبي طالب) هـ("
ه مكروهإذا أصاب ر1("أم(.  

  
  )251(الحديث رقم 

 صلى اهللا في حديث النبيو:  معلقاً فقال)2( وإنما أورده الخطابي،لم أعثر على تخريج له مسنداً
 ال إله إال اهللا تصب بها كرامة الدنيا : أنه قال ألبي طالب لما أدركه الموت قلعليه وسلم

ع فيكون سبة عليك وعلى بني  يا ابن أخي لوال رهبة أن تقول قريش دهره الجز:  قال،واآلخرة
   .أبيك لفعلت

  .ريععن عبد اهللا بن ثعلبة بن ص ،)4( عن أبيه،حدثني محمد بن عبد اهللا )3(يرويه الواقدي
***** *****  

  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

متي  ه: أي، ما ذاك دهرِي، وما دهرِي بكذا: يقال،"ما ذاك دهرك ":وفي حديث أم سلَيم) س("
  .)5("وإرادتي

  
  )252(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )6(قال اإلمام أبو داود الطيالسي
ثَابِت نع مكُلُّه ،انملَيس نب فَرعجةَ، ولَمس نب ادمحو ،ةيرغالْم نب انملَيثَنَا سدَأنَسٍ ،ح نع، 

قَاَل ماِلك َأبو : نَّضرِ بنِ َأنَسٍ، وقَد دخََل حديثُ بعضهِم في بعضٍ، قَاَلوحدثَنَاه شَيخٌ، سمعه من ال

                                                
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .1/489 غريب الحديث للخطابي )2(
 .لم أعثر عليه في المطبوع من مغازي الواقدي )3(
 .16/129 للمزي تهذيب الكمال. عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب )4(
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(
 .2168 رقم  3/533مسند الطيالسي  )6(
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ِإن هذَا الرجَل يعني النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم يحرم : َأنَسٍ المرَأته ُأم سلَيمٍ، وهي ُأم َأنَسٍ
 الشَّام فَهلَك هنَاك، فَجاء َأبو طَلْحةَ فَخَطَب ُأم سلَيمٍ، فَكَلَّمها في ذَِلك، الْخَمر، فَانْطَلَقَ حتَّى َأتَى

يا َأبا طَلْحةَ، ما مثْلُك يرد، ولَكنَّك امرٌؤ كَافر، وَأنَا امرَأةٌ مسلمةٌ، الَ يصلُح ِلي َأن : فَقَالَتْ
 ،كجوفَقَاَلَأتَز :كرهد ا ذَاكرِي؟ قَاَل:  قَالَتْ،مها دمو :اءفْرالص اءضيالْبفَِإنِّي الَ : ، قَالَتْ)1(و

 لَك بِذَِلك رسوُل اِهللا : فَمن ِلي بِذَِلك؟ قَالَتْ: ُأرِيد صفْراء والَ بيضاء، ُأرِيد منْك اِإلسالَم، قَاَل
 فَانْطَلَقَ َأبو طَلْحةَ يرِيد النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم، ورسوُل اِهللا جاِلس في صلى اهللا عليه وسلم،
 فَجاء فََأخْبر النَّبِي صلى اهللا ،"جاءكُم َأبو طَلْحةَ، غُرةُ اِإلسالَمِ بين عينَيه": َأصحابِه، فَلَما رآه قَاَل

  .الحديث...................تْ ُأم سلَيمٍ، فَتَزوجها علَى ذَِلكعليه وسلم بِما قَالَ
  

  الحديث تخريج
  .طريق الطيالسي به بمثلهمن  ،)4( وابن عساكر،)3( والبيهقي،)2(أخرجه أبو نعيم
  ، عن محمد بن النضر)5(وأخرجه النسائي

  ، )8(والطبراني ،)7( ومن طريقه ابن أبي شيبة)6(عبد الرزاقأخرجه و
  ، من طريق الصلت بن مسعود،)10(وأبي نعيم ،)9(ابن حبانأخرجه و

  .عن جعفر بن سليمان عن ثابت به بنحوه)  والصلت، وعبد الرزاق،محمد بن النضر(ثالثتهم 
  . من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت به بنحوه،)13( وأحمد،)12( وابن سعد،)11(وأخرجه مسلم

  
  

                                                
 .1/563غريب الحديث للخطابي .  الفضة:البيضاءو،  الذهب:الصفراء )1(
 .2/59اني األصبه حلية األولياء ألبي نعيم )2(
 .6922 رقم 4/66 السنن الكبرى للبيهقي )3(
 .19/401 البن عساكر تاريخ دمشق )4(
 .3341 التزويج على اإلسالم رقم 63ك النكاح باب  النسائيسنن  )5(
 .10417 رقم 6/179 مصنف عبد الرزاق  )6(
 .10417 رقم 6/179مصنف ابن أبي شيبة  )7(
 .4676قم  ر5/90لمعجم الكبير للطبراني ا )8(
 .7187 رقم 16/156 صحيح ابن حبان )9(
 .2/59األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  )10(
 .2144 رقم ي طلحةب من فضائل أ20  فضائل الصحابة بابكصحيح مسلم  )11(
 .427 -8/426الطبقات الكبير البن سعد  )12(
 .13026 رقم 20/328مسند أحمد  )13(
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 من طريق حماد بن سلمة )5( والبيهقي،)4(بو يعلى وأ،)3(أحمد و،)2( وابن سعد،)1(وأخرجه مسلم
 . عن ثابت به بنحوه

طريق محمد بن سيرين، وأنس بن  من ،)9( وأحمد،)8( وابن سعد،)7( ومسلم،)6(وأخرجه البخاري
  . بنحوهسيرين، كالهما عن أنسا

 . نحوه به بأنس من طريق حميد عن )12( وأبو يعلى،)11( وأحمد،)10(وأخرجه ابن سعد

 من طريق عبد اهللا بن أبي ،)16( وأبو نعيم،)15( والطبراني،)14( وابن سعد،)13(وأخرجه النسائي
  . به مختصراًأنسعبد اهللا بن أبي طلحة عن 

 . به بنحوهأنس من طريق إسماعيل بن عبد هللا عن ،)18( وابن عساكر،)17(وأخرجه أبو نعيم

  
  
  
  

                                                
 وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته تحباب تحنيك المولود عند والدته اس5ك اآلداب باب صحيح مسلم  )1(

 .2146يوم والدته واستحباب التسمية بعد اهللا وإبراهيم وسائر أسماء األنبياء عليهم السالم رقم 
 .8/427الطبقات الكبير البن سعد  )2(
 .14065 رقم  21/452 و،13210 رقم 20/432مسند أحمد  )3(
 .3283  رقم6/37على مسند أبي ي )4(
 .9/305السنن الكبرى للبيهقي  )5(
 .5470 رقم  تَسمية الْمولُود غَداةَ يولَد ِلمن لَم يعقَّ عنْه وتَحنيكه1 باب ، الْعقيقَةصحيح البخاري ك )6(
الح يحنكه وجواز تسميته  وحمله إلى ص استحباب تحنيك المولود عند والدته5ك اآلداب باب  صحيح مسلم )7(

 .2146 رقم يوم والدته واستحباب التسمية بعد اهللا وإبراهيم وسائر أسماء األنبياء عليهم السالم
 .8/433 و،5/75الطبقات الكبير البن سعد  )8(
 .12865 رقم 20/227 و،12031 رقم 19/89مسند أحمد  )9(
 .8/432الطبقات الكبير البن سعد  )10(
 .12028 رقم 19/85 مسند أحمد )11(
 .3882  رقم6/472مسند أبي يعلى  )12(
 .3341 رقم  التزويج على اإلسالم63سنن النسائي ك النكاح باب  )13(
 .8/431الطبقات الكبير البن سعد  )14(
 .237  رقم25/105المعجم الكبير للطبراني  )15(
 .2/59األصبهاني حلية األولياء ألبي نعيم  )16(
 .2/59األصبهاني نعيم  حلية األولياء ألبي )17(
 .19/401  البن عساكرتاريخ دمشق )18(
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  :اإلسناد رجال دراسة
- جعفر بن سليمان الضمن الثامنة  ،بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري )1(عيب

  .مات سنة ثمان وسبعين
 ،)4(ليس به باس:  وفي رواية،)3(يحيى بن معينو ،)2(به ضعف وكان يتشيع: وثقه ابن سعد وزاد

، حسن األخذ، اً متقنوكان: والفسوي وزاد ،)6( وكان يتشيع:وزاد: العجلي و،)5(وابن المديني
ثقة فيه شيء مع كثرة : وفي رواية ،صدوق صالح مشهور:  وزاد)8( والذهبي،)7( األداءحسن
  .)9(علومه

حماد بن : فقال ،ال يكتب حديثه: ن سليمان بن حرب يقولإفقيل له  ،ال بأس به: )10(أحمدقال و
 يعنى في فضل علي كرم اهللا - بأحاديث كان يتشيع وكان يحدث إنمازيد لم يكن ينهى عنه، 

  . اهللا عنهرضي البصرة يغلون في علي وأهل -ه وجه
 لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث وال في خطأ فيه إنما ذكرت عنه شيعيته وأما :وقال البزار

  . )11(حديثه فمستقيم
وأحاديثه ليست بالمنكرة وما كان منها منكرا فلعل البالء فيه من الراوي عنه : )12(وقال ابن عدي

  .  يقبل حديثهنأوهو عندي ممن يجب 

                                                
هذه النسبة إلى  ،بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخره العين المهملة:  الضبعي)1(
بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي " ضبيعة"

ن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، نزل أكثرهم البصرة، وكانت بها محلة ينسب إليهم يقال بن جديلة ب
 كان ألنهالضبعي،  :جعفر بن سليمان الضبعي الجرشي البصري، من أهل يمامة، إنما قيل له و،بنو ضبيعة: لهم

 .4/8األنساب للسمعاني . ينزل في بني ضبيعة، فنسب إليها
 .7/288بير البن سعد الطبقات الك )2(
 .2/481  البن أبي حاتمالجرح والتعديل و،4/130 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )3(
 .553ص الجرجاني القاسم ألبيتاريخ جرجان  و،55 صتاريخ أسماء الثقات البن شاهين  )4(
 .14 رقم 53الت ابن أبي شيبة البن المديني صسؤا )5(
 .221 رقم 1/268 عجليلل معرفة الثقات )6(
 .1/169المعرفة والتاريخ للفسوي  )7(
 .1/132المغني في الضعفاء للذهبي  )8(
 .1/294 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي )9(
 .2/481  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )10(
 .2/83 تهذيب التهذيب البن حجر )11(
 .2/149الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )12(



529 
 

 وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل :)1(ابن حبانقال و
الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خالف أن 

 .ائزالصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن االحتجاج بأخباره ج

  . صدوق زاهد لكنه كان يتشيع: )2(وقال ابن حجر
وكان :  وفي رواية،)4(ال يكتب حديثه و،)3( ال يروى عنه القطانوقد كان يحيى بن سعيد

  . )5(يستضعفه
 كان فيه تحامل على بعض السلف وكان ال يكذب في الحديث ويؤخذ عنه الزهد :األزديوقال 

  . )6(ن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر وأما الحديث فعامة حديثه ع،والرقائق
 وما رأيت من طعن في حديثه إال ،وقال ابن شاهين في المختلف فيهم إنما تكلم فيه لعلة المذهب

 . )7(بن عمار بقوله جعفر بن سليمان ضعيفمحمد بن عبد اهللا 

 أنة إلى  إضاف، وبالنسبة لتشيعه فلم يكن داعياً إلى بدعته،جعفر بن سليمان ثقة: قالت الباحثة
  .روايته هنا ليست في فضائل علي رضي اهللا عنه

  .  وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  . )9(التركي المحسن عبد بنمحمد . ود ،)8(شعيب االرناؤوط: ينومن صححه من المعاصر
 

***** *****  
  
  

                                                
 .6/140الثقات البن حبان  )1(
 .199تقريب التهذيب البن حجر ص )2(
 .14 رقم 53 المديني صسؤاالت ابن أبي شيبة البن )3(
 .4/130 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )4(
 .2/145الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  و،4/130 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )5(
 .2/83 بن حجرتهذيب التهذيب ال )6(
 .1/3) من الشاملة(المختلف فيهم للحافظ ابن شاهين  )7(
 .7187 رقم 16/156 صحيح ابن حبانفي تعليقه على  )8(
  .3/533مسند الطيالسي في تعليقه على  )9(
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دهس"

ما سهل والَن من :  الدهاس والدهس،" من الحديبِية فنَزل دهاساً من األرضِإنه أقبَل ":فيه) هـ(
  .)1("األرض، ولم يبلُغ أن يكون رمالً

  )253(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(ابن أبي شيبةقال اإلمام 
 رثَنَا غُنْددةَ  حبشُع نقَالَ     )3(، ع ،ادنِ شَدعِ بامج نع ، :ا  س دبتُ ععـةَ، قَـالَ   ملْقَمَأبِي ع نن بمحلر :

عمس    ،ودعسم ناِهللا ب دبقَاَل تُ ع :         يدالْح نم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عوِل اِهللا صسر علْنَا مَأقْبةوا   بِيفَـذَكَر ،
  ما     َأنَّههي بِالدنعضِ، ياَألر نا ماسهلُوا دَل، قَالَ : سِنَزمالر : سفَقَاَل ر    هلَيلَّى اهللا عوُل اِهللا ص لَّمسو :

ى طَلَعـتْ   فَنَاموا حتَّ : ، قَالَ "إذًا نَنَام ": ، فَقَاَل النَّبِي صلَّى اهللا علَيه وسلَّم      َأنَا: ؟ فَقَاَل بِالَلٌ  "من يكْلَُؤنَا "
اهضبوا، يعنـي تَكَلَّمـوا،     : ن وفُالَن وفيهِم عمر، فَقُلْنَا    يقَظَ نَاس فيهِم فُالَ   فَاستَ: علَيهِم الشَّمس، قَالَ  

كَذَِلك ": فَفَعلْنَا، قَالَ : ، قَالَ "لُوا كَما كُنْتُم تَفْعلُون   افْع": م، فَقَالَ فَاستَيقَظَ النَّبِي صلَّى اهللا علَيه وسلَّ     : قَاَل
نِلمنَام ينَس َأو ،".  

  الحديث تخريج
            ومن طريقه ،)7( وأحمد،-)6( وابن عبد البر،)5(البيهقي- ومن طريقه ،)4(أخرجه أبو داود

عن  ،)محمد بن جعفر( من طريق غندر،)10( والبزار، في الكبرى)9( والنسائي، -)8(المزي-
  .شعبة به بنحوه

  ،)12(ي ومن طريقه البيهق)11(وأخرجه الطيالسي

                                                
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .4771 رقم 3/515 و،38017  رقم20/425 و،37249 رقم 20/70مصنف ابن أبي شيبة  )2(
 .12/485  للمزيتهذيب الكمال. شعبة بن الحجاج بن الورد )3(
 .447 من نام عن الصالة أو نسيها رقم 11ك الصالة باب سنن أبي داود  )4(
 .1620 رقم 4/274 دالئل النبوة للبيهقي )5(
 .5/252 التمهيد البن عبد البر )6(
 .4421 رقم 7/426 مسند أحمد )7(
 .17/292  للمزيتهذيب الكمال )8(
 .8802 رقم 131 -8/130السنن الكبرى للنسائي  )9(
 .2029 رقم 1/321مسند البزار  )10(
 .375 رقم 1/294مسند الطيالسي  )11(
 .3307 رقم 2/218السنن الكبرى للبيهقي  )12(



531 
 

  ،)2(ومن طريق يحيى بن سعيد الطبراني، عن يحيى بن سعيد )1(أحمدأخرجه و
  ، من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبي بحر)3(وأخرجه الطبري

   من طريق زافر بن سليمان)6( والبيهقي في الدالئل،)5( والشاشي،)4(وأخرجه الطحاوي
عن شعبة عن جامع بن )  بن سليمان وزافر، بن عثمانوعبد الرحمن، أحمد ،الطيالسي( أربعتهم

  .شداد به بنحوه
  . والبيهقي في الدالئل غزوة تبوك، والشاشي،ووقع عند الطحاوي

وقد شذ زافر بن سليمان بذلك، والمحفوظ عن شعبة ما سبق من رواية الثقات مثل يحيى بن 
 زافر بن  أن ذلك كان في غزوة الحديبية، أما،سعيد القطان، ومحمد بن جعفر غندر وغيرهم

 ،)7( واسع الوهم في اآلثار على صدق فيه،األخباركثير الغلط في : ابن حبانسليمان فقد قال عنه 
  . )8(صدوق كثير األوهام:  وقال ابن حجر

  . من طريق سفيان الثوري عن جامع بن شداد به بنحوه)9(وأخرجه الطبراني
كذا قال غندر وغيره عن شعبة : )10( وقال البيهقي، الحارس هو باللأنوفي هذه الروايات نجد 

 وكذلك قاله يحيى القطان في إحدى الروايتين عنه، وروي عنه ،أن الذي حرسهم ليلتئذ كان بالالً
وكذلك قاله عبد الرحمن بن . وعن عبد الرحمن، عن شعبة أن الحارس كان عبد اهللا بن مسعود

  .عبد اهللا المسعودي عن جامع بن شداد
  
  

                                                
 .3657 رقم 6/170 مسند أحمد )1(
 .10549 رقم 10/226لمعجم الكبير للطبراني ا )2(
 .22/199تفسير الطبري  )3(
 .2470 رقم1/465للطحاوي شرح معاني اآلثار  )4(
 .775 رقم 2/391المسند للشاشي  )5(
 .1497  رقم4/156 دالئل النبوة للبيهقي )6(
 .1/315 المجروحين البن حبان )7(
 .333تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
   .10549 رقم 10/226لمعجم الكبير للطبراني ا )9(
 .1620 رقم 4/274 دالئل النبوة للبيهقي )10(
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 ،)5( وأبو يعلى،)4( ومن طريقه البيهقي،)3( والطيالسي، في الكبرى)2(نسائي وال،)1(وأخرجه أحمد
 طريق عبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي عن جامع  من،في الدالئل )7( والبيهقي،)6(والطبراني

  .بن شداد به مطوالً
  .وفيه أن الحارس هو ابن مسعود

 وابن أبي ،)8(رجها أحمد أخ،وروي من طريق آخر عن ابن مسعود مثل رواية المسعودي
 من طريق سماك )13( والطبراني،)12( ومن طريقه ابن حبان،)11( يعليوأبو ،)10( والبزار،)9(شيبة

  .عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود بنحوه
  

  :اإلسناد رجال دراسة
  . رجاله كلهم ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  .إسناده صحيح

  . )15(التركي المحسن عبد بنمحمد . ود ،)14(شعيب االرناؤوط: ينصححه من المعاصرومن 

                                                
 .3710 رقم 6/243 مسند أحمد )1(
 .8/131 السنن الكبرى للنسائي )2(
 .375 رقم 1/294 مسند الطيالسي )3(
 .3307 رقم 2/218السنن الكبرى للبيهقي  )4(
 .5285  رقم9/187مسند أبي يعلى  )5(
 .10548 رقم 10/225لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
   .1496 رقم 4/155 و،1621 رقم 4/274 دالئل النبوة للبيهقي )7(
 .4307 رقم 7/333 مسند أحمد )8(
 .4927 رقم 3/557مصنف ابن أبي شيبة  )9(
 .2030 رقم 1/321  مسند البزار)10(
 .5010  رقم8/426مسند أبي يعلى  )11(
 .1580 رقم 4/449 صحيح ابن حبان)12(
 .10/168لمعجم الكبير للطبراني ا )13(
 .3657 رقم 6/170في تعليقه على مسند أحمد  )14(
  .375 رقم 1/294مسند الطيالسي في تعليقه على  )15(
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 وفيه عبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي وقد اختلط في :أما رواية المسعودي فقد قال الهيثمي
صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد :  وقال ابن حجر،)1(آخر عمره
  . )3(سيء الحفظ:  الذهبي وقال،)2(االختالط

 في روايته فذكر أن الذي قام بحراسة المسلمين تلك الليلة عبد اهللا بن  المسعوديوقد خالف
مسعود، والمحفوظ عن جامع بن شداد ما رواه شعبة أن الذي قام بحراسة المسلمين تلك الليلة 

  .أوثق منه، واهللا أعلمإنما هو بالل، أما ما في رواية المسعودي فهو شاذ؛ ألنه خالف من هو 
 . )5(حسين سليم أسد و،)4(طاألرناؤوشعيب : وقد ضعف الرواية من المعاصرين كل من

  : والصحيح أن الذي حرسهم هو بالل كما ورد
  .  )7( ومسلم،)6( عن عمران بن حصين عند البخاري-
   )8(ند البخاريَأبِي قَتَادةَ ع وعن -
  .)9( عند مسلمعن َأبِى هريرةَ و-
  .)11(، وأبي يعلى)10( عند أحمدجبيرِ بنِ مطْعمٍ وعن -
 

***** *****  
  
  
  

                                                
 .2/70 للهيثميمجمع الزوائد  )1(
 .586تقريب التهذيب البن حجر ص )2(
 .4/298 للذهبي  ميزان االعتدال)3(
 .3710 رقم 1/391 مسند أحمد )4(
 .5285 رقم 9/187مسند أبي يعلى  )5(
 وك المناقب باب ،344 الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء رقم 6صحيح البخاري ك التييم باب  )6(

 .3571 عالمات النبوة في اإلسالم رقم 25
 رقم قَضاء الصالَة الْفَاِئتَة واستحبابِ تَعجِيِل قَضاِئها 55باب ك المساجد ومواضع الصالة  صحيح مسلم )7(

682. 
 .595 اآلذان بعد ذهاب الوقت رقم 35 كتاب مواقيت الصالة باب  صحيح البخاري)8(
 رقم قَضاء الصالَة الْفَاِئتَة واستحبابِ تَعجِيِل قَضاِئها  55باب ك المساجد ومواضع الصالة  صحيح مسلم )9(

680. 
 .16746 رقم 27/311 مسند أحمد )10(
 .7410 م رق13/334مسند أبي يعلى  )11(
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دهقن"

بكسر الدال - الدهقَان ،"أنه استسقَى ماء فأتاه دهقَان بماء في إناء من فضة ":في حديث حذيفة
ب الزراعة وهو معرب، ونُونُه أصليةٌ، لقولهم رئيس القَرية ومقدم التُّنَّاء وأصحا: -وضمها

  .)1("اإلمتالء: وقيل النون زائدةٌ وهو من الدهق. تَدهقَن الرجُل، وله دهقَنَةٌ بموضع كذا

  
  )254(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(البخاريقال اإلمام 
  كَان حذَيفَةُ:قَاَل ،)4(عنِ ابنِ َأبِي لَيلَى ،)3(عنِ الْحكَمِ ، حدثَنَا شُعبةُ،حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ

 َأنِّي ِإلَّا َأرمه لَم ِإنِّي :وقَاَل ،بِه فَرماه ،فضة من فََأتَاه دهقَان بِماء في ِإنَاء فَاستَسقَى ،بِالْمداينِ
تُهينَه فَلَم نْتَهوُل قَاَل ،يسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو: "بةُ الذَّهضالْفو رِيرالْحو اجيبالدو يه ملَه 
  ".الْآخرة في ولَكُم ،الدنْيا في
  

  الحديث تخريج
  ، عن حفص بن عمر)5(أخرجه البخاري

وكيع بن  و، وبهز بن أسد، ومحمد بن جعفر، من طريق محمد بن عدي)6(مسلمأخرجه و
  ، ومعاذ بن معاذ،الجراح
 ، ووكيع بن الجراح، وبهز بن أسد، ومحمد بن جعفر،محمد بن عديو، حفص بن عمر(ستتهم 

  . ن شعبة به بمثلهع) ومعاذ بن معاذ
 . بزيادة يوم القيامة، عن حذيفة به، ومجاهد،  من طريق عبد اهللا بن عكيم)7(وأخرجه مسلم

                                                
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .5831 لُبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه رقم 25صحيح البخاري ك اللباس باب  )2(
 .7/114 للمزي تهذيب الكمال. الحكم بن عتيبة )3(
 .17/372 للمزي تهذيب الكمال. عبد الرحمن بن أبي ليلى )4(
 .5632 الشرب في آنية الذهب رقم 27يح البخاري ك األشربة باب صح )5(
 تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 2صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب  )6(

 .2067والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلَم ونحوه ما لم يزد على أربع أصابع رقم 
 تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 2 مسلم ك اللباس والزينة باب صحيح )7(

 .2067والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلَم ونحوه ما لم يزد على أربع أصابع رقم 
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  :اإلسناد رجال دراسة
  .هم ثقات رجاله كل-

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دهم"

   .)1("محمد في الدهمِ بهذا القَوز ":ومنه الحديث"

  )255(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(الواقديقال 

، عن عمرو بن يثربي الضمري ، عن جده،حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد الغطفاني
 ، ففزع أبو الحكم، حتى تصايح الفريقان، رسول اهللا يوم بدرن أبا جهل لم يشعر بعسكرإ: قال
  .فال ينطق )4( فأخذته خوة:قال ،)3(محمد في الدهم بهذا القوز : فقيل؟ ما الخبر:فقال

  الحديث تخريج
  .انفرد به الواقدي

  
  :اإلسناد رجال دراسة

 له صحبة أسلم بن السكناعمرو بن يثربي الضمري يعد في أهل الحجاز قاله البخاري وقال  -
  .)5(عام الفتح

  .اأعثر على ترجمة لهم لم جدهو ،عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد الغطفاني -
  سناداإل على الحكم

  :ألن فيه، إسناده ضعيف
  . نفسهضعف المصنف -
  .ا لم أعثر على ترجمة لهمجدهو ،عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد الغطفاني -

***** *****  

                                                
 .317النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .198 -1/197يث للخطابي غريب الحد نقالً عن )2(
 .777ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ.  القوز بالفتح العالي من الرمل كأنه جبل)3(
 .290ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ. أي فترة :خوة )4(
 .4/697  اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر)5(
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 :مه اهللا رحاألثيرقال ابن 

   .)1("فأدركَه الدهم عند اللَّيِل: "ومنه حديث بشير بن سعد"

  
  )256(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(الواقديقال 
 بعثَ رسوُل اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم :قَاَل ،)3( عن َأبِيه،حدثَني عبد اللّه بن الْحارِث بنِ الْفُضيِل

بكةَ بِفَدري منلًا إلَى بجر يني ثَلَاثف دعس نب ير4(ش(،الشّاء اءرِع يفَلَق ج؟ ، فَخَرالنّاس نَأَل َأيفَس 
اد  فَاستَاقَ النّعم والشّاء وع،والنّاس يومِئذ شَاتُون لَا يحضرون الْماء. هم في بِواديهِم: فَقَالُوا

مهررِيخُ فََأخْبالص جفَخَر ،ينَةدا إلَى الْمردنْحم، منْهم مهالد كَهرِلفََأداللّي نْدع ، مونَهامراتُوا يفَب 
 ،صحاب بشيرٍ فََأصابوا َأ، وَأصبحوا وحمَل الْمريون علَيهِم، حتّى فَنيتْ نَبُل َأصحابِ بشيرٍ،بِالنّبِل

  .الحديث   .........، وقَاتََل بشير قتَالًا شَديدا حتّى ضرِب كَعبه،وولّى منْهم من ولّى
  

  الحديث تخريج
  . من طريق الواقدي به بمثله)5(أخرجه ابن عساكر

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . رجاله كلهم ثقات-
  سناداإل على الحكم

فقد ذكر ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم، نقطاع بين الحارث بن فضيلن فيه األ، إسناده ضعيف
، ومعنى الطبقة السادسة عند ابن )6(من السادسة: أنهضيل ابن حجر في ترجمة الحارث بن فُ

                                                
 .317ثر البن األثير صالنهاية في غريب الحديث واأل )1(
 .723المغازي للواقدي ص )2(
 .5/271 للمزي تهذيب الكمال. الحارث بن فضيل )3(
م في سنة  فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثالثة أفاءها اهللا على رسوله صلى اهللا عليه و سل)4(

 .4/238  للحموي معجم البلدان.اًسبع صلح
 .10/289 ن عساكر البتاريخ دمشق )5(
 .101تقريب التهذيب البن حجر ص )6(
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هي الطبقة التي عاصرت الطبقة الصغرى من التابعين، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من : "حجر
  .)1("الصحابة كابن جريج

  . نفسهضعف المصنف -
  

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

:  أي بأمر عظيم وغائلة، من أمرٍ يدهمهم،"من أراد أهل المدينة بدهم ": والحديث اآلخر)هـ"(
  .)2("أي يفْجُأهم

  )257(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )3(مسلمقال اإلمام 

 َأبِى عن ،يالْكَعبِ نُبيه بنِ عمر عن ،- جعفَرٍ ابن يعنى - ِإسماعيُل ثَنَاحد ،سعيد بن قُتَيبةُ وحدثَنَا
دبع 4(اللَّه( اظالْقَر)5(، َأنَّه عمس دعس نب اِلكقُوُل موُل قَاَل :يسر وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه- 
هثْل6(بِم(، رغَي مٍ«: قَاَل َأنَّههبِد َأو وءبِس«.  
  الحديث تخريج

  . من طريق حاتم بن إسماعيل عن عمر بن نبيه به بمثله بدون لفظة دهم)7(أخرجه مسلم
  . من طريق أسامة بن زيد عن أبي عبد اهللا القراظ به بزيادة)8(وأخرجه مسلم

  . من طريق جعيد عن عائشة عن سعد به بنحوه)9(وأخرجه البخاري
  

                                                
 .30تقريب التهذيب البن حجر ص )1(
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )2(
 .1386 من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اهللا رقم 89صحيح مسلم ك الحج باب  )3(
 .34/29للمزي  تهذيب الكمال .دينار أبو عبد اهللا )4(
.  بفتح القاف وتشديد الراء وبعد األلف ظاء معجمة هذه النسبة إلى بيع القرظ وهو نبـات يـدبغ بـه            :الْقَراظ )5(

 .3/22 البن األثير اللباب في تهذيب األنساب
 يعنى ابن -   حدثَنَا حاتم،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد:  وهي،بمثل الرواية السابقة للحديث: ويقصد بمثله أي )6(

- قَاَل رسوُل اللَّه : سمعتُ سعد بن َأبِى وقَّاصٍ يقُوُل: قَاَل، دينَار الْقَراظُي َأخْبرن، عن عمر بنِ نُبيه،-ِإسماعيَل
 .» الْماءفيذُوب الْملْح من َأراد َأهَل الْمدينَة بِسوء َأذَابه اللَّه كَما ي «:-صلى اهللا عليه وسلم

 .1386 من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اهللا رقم 89صحيح مسلم ك الحج باب  )7(
 .1386 من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اهللا رقم 89صحيح مسلم ك الحج باب  )8(
 .1877 إثم من كاد أهل المدينة رقم 7صحيح البخاري ك أبواب فضائل المدينة باب  )9(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  . بنون وموحدة مصغر الكعبي حجازي من السادسةنُبيهعمر بن  -

  . الثقات كتاب في(2)وذكره ابن حبان ،(1)بن المدينيعلي  وثقه
  .ليس به بأس: (6)وابن حجر، (5)النسائيو، (4)وأحمد، (3)وقال يحيى بن سعيد القطان

  .ليس به بأس: قالت الباحثة
  .رجاله كلهم ثقاتوباقي  -

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

 شديدة الخُضرة المتنَاهية فيها، كأنَّها سوداء ِلشدة : أي،"وروضة مدهامةٌ ":وفي حديث قُس"
  .)7("خُضرتها

  ) * (الحديث رقم 
  . )8( سبق تخريجه-

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

   .)9(" ذَكَر فتْنةَ األحالس ثم فتْنةَ الدهيماءإنه ذكر الفتَن حتى ":وفيه) هـ("

  ) * (الحديث رقم 
  . )10( سبق تخريجه-

***** *****  
                                                

  .7/441البن حجر تهذيب التهذيب  )(1
  .7/185الثقات البن حبان  )(2
  .6/138  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )(3
  .228صعلل أحمد رواية المروذي  )(4
  .7/441البن حجر تهذيب التهذيب  )(5
  .728 البن حجر صتقريب التهذيب )(6
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )7(

  .98تحت حديث رقم  (8)
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )9(

  .45تحت حديث رقم  (10)



539 
 

  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

 هي تصغير الدهماء، يريد الفتْنَة المظْلمةَ، ،"أتتكم الدهيماء تَرمي بالرضف ":ومنه حديث حذيفة"
وقيل أراد بالدهيماء الداهية، ومن أسمائها الدهيم، زعموا أن الدهيم اسم . لتَّعظيموالتَّصغير فيها ل

ناقة كان غَزا عليها سبعةُ إخوة فقُتلوا عن آخرهم، وحملوا عليها حتى رجعت بهم، فصارت مثال 
1("في كُلِّ داهية(.   

  )258(الحديث رقم 
  .إنما وجدته عن أبي هريرة و،لم أجده موقوفاً عن حذيفة

  :رحمه اهللا )2(الدوريقال اإلمام 
 ، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا عمر بن راشد: قال،حدثنا محمد بن القاسم األسدي أبو إبراهيم

الدهيماء ترمى أتتكم " : قال، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم،عن أبى هريرة ،)3(عن أبى سلمة
 قتالها قتلى ،والثالثة سوداء مظلمة إلى يوم القيامة ،)5(رضفوالثانية ترمى بال ،)4(بالنشف
  ". ما أبالى في أيتها أبين فيها وجهك،الجاهلية

  
  الحديث تخريج

وقد روي هذا عن ابن مسعود  إال أنه زاد ، من طريق الدوري به بمثله)6(أخرجه العسكري
   .وحذيفة رضي اهللا عنهما من كالمهما

  
  :اإلسناد رجال دراسة

  . وعمر بن راشد ضعيف، محمد بن القاسم كذاب ضعيف،اله كلهم ثقات عدا رج-
  سناداإل على الحكم

  : وفيه،موضوعإسناده 
 .عمر بن راشد ومحمد بن القاسم وهما ضعيفان

                                                
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .2026 رقم 3/438 - رواية الدوري–تاريخ ابن معين  )2(
 .33/371للمزي تهذيب الكمال  .عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف )3(
 تركت على رأس الماء طفت ولم تغص فيه وهي التي وإذا النشف وهي حجارة سود كأنها أحرقت بالنار )4(

 .917ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ. يحك بها الوسخ عن اليد والرجل
 .361صريب الحديث واألثر البن األثير النهاية في غ.  الحجارة المحماة عل النار واحدتها رضفة)5(
 .1/326للعسكري  تصحيفات المحدثين )6(
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، إال أن ابن حجر )1(وبالنسبة لتدليس يحيى بن أبي كثير فقد نص على تدليسه النسائي وغيره
  . التي اغتفر األئمة تدليسهم)2(بقات المدلسينذكره في المرتبة الثانية من ط

  : ال يوجد به لفظة الدهيماء،واألثر عن حذيفة
 حدثنا أبو ، حدثنا الوليد بن عبد اهللا بن جميع،حدثنا مروان بن معاوية: )3(أخرجه نعيم بن حماد

 ،الرضف التي ترمي ب، الفتن ثالث تسوقهم الرابعة إلى الدجال: سمعت حذيفة يقول: قال،الطفيل
 وفيه الوليد بن عبد اهللا وهو ، والسوداء المظلمة والتي تموج موج البحر،والتي ترمي بالنشف

  .)4(صدوق يهم
  : وحذيفة،واألثر عن ابن عباس
 أبي المغيرة عن  من طريق)7(ومن طريقه الثعلبي ،)6(بن جرير وا،)5(أخرجه نعيم بن حماد

ي اهللا عنهما أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال يا أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن ابن العباس رض
 ، ثم كررها فلم يجبه بشيء،فاطرق ساعة وأعرض ساعة ،")8(حم عسق" : قوله تعالى:ابن عباس
 عبد اإلله : يقال له، إنما نزلت في رجل من أهل بيته، أنا أنبئك قد عرفت لم كرهها:فقال حذيفة
 جمع فيها ، يبني عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا، ينزل على نهر من أنهار المشرق،وعبد اهللا

   .يدكل جبار عن
 وانفرجتم عن دينكم ، ثم أتتكم الفواصل والقواصم، الفراتشاطئقال أرطاة إذا بنيت مدينة على 

 وإذا بنيت مدينة بين النهرين ، حتى ال تمتنعوا عن ذل ينزل بكم،كما تنفرج المرأة عن قبلها
 .لإلبهام الذي فيهوإسناده ضعيف،  ، أتتكم الدهيماء،ض العراقبأرض منقطعة من أر

***** *****  
  
  
  

                                                
سماء ، والتبيين أل73 رقم 102 ص العراقي، والمدلسين ألبي زرعة4 رقم 121 ذكر المدلسين للنسائي ص )1(

 .87 رقم 61لمدلسين للسبط ابن العجمي ص
 .63 رقم 63طبقات المدلسين البن حجر ص )2(
 .29ص الفتن لنعيم بن حماد )3(
 .1039هذيب البن حجر صتقريب الت )4(
 .119ص الفتن لنعيم بن حماد )5(
 .21/497تفسير الطبري  )6(
 .8/302 الثعلبي إبراهيم بن محمد بن حمد ألالقرآنعن تفسير  والبيان الكشف )7(
 .2 و1 آية  الشورىسورة )8(
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  دهن"

وقد .  هو موضع معروفٌ ببالد تَميمٍ،"إنَّما هذه الدهناء مقَيد الجمل ":في حديث صفيةَ ودحيبة
  .)1("تكَرر في الحديث

  )  259(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(أبو داود اإلمام قال

 حسان بن اللَّه عبد حدثَنَا :قَاالَ ،- واحد الْمعنَى - ِإسماعيَل بن وموسى عمر بن حفْص حدثَنَا
 جدةَ وكَانَتْ ،مخْرمةَ بِنْت قَيلَةَ يبِيبتَر وكَانَتَا ،علَيبةَ ابنَتَا ودحيبةُ صفيةُ يجدتَا يحدثَتْن ،يالْعنْبرِ
 -صاحبي تَقَدم :قَالَتْ ،-وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسوِل علَى قَدمنَا :قَالَتْ ،َأخْبرتْهما َأنَّها َأبِيهِما
 يا :قَاَل ثُم ،قَومه وعلَى ،علَيه اِإلسالَمِ علَى فَبايعه ،- واِئٍل بنِ بكْرِ وافد حسان بن حريثَ تَعنى

 َأو مسافر ِإالَّ َأحد منْهم ِإلَينَا يجاوِزها الَ َأن ،بِالدهنَاء تَميمٍ بني وبين بينَنَا اكْتُب ،اللَّه رسوَل
اوِرجفَقَاَل. م: »اكْتُب ا لَهي بِال غُالَمنَاءها ،»دفَلَم تُهَأير قَد رَأم ا لَهبِه صبِى شُخ ىهوطني و 
 الدهنَاء هذه هي ِإنَّما ،سَألَك ِإذْ اَألرضِ من السوِيةَ يسَألْك لَم ِإنَّه ،اللَّه رسوَل يا :فَقُلْتُ ،ودارِى
كنْدع دقَيِل مم3(الْج(، رمىوالْغَنَمِ ع اءسنيمٍ بني وا تَمنَاُؤهَأبو اءرو فَقَاَل ،ذَِلك: »كسا َأمي غُالَم 

قَتدينَةُ صكسالْم، ملسمِ َأخُو الْملسا الْممهعسي اءالْم رالشَّجنَانِ ،واوتَعيلَى و4(الْفُتَّانِ ع(«.  
  الحديث تخريج

  . من طريق أبي داود به بمثله)5(أخرجه البيهقي
  . من طريق عفان عن عبد اهللا بن حسان به بزيادة)6(وأخرجه الترمذي

     من طريق عفان بن مسلم وعبد اهللا بن رجاء وعبيد اهللا بن محمد عن)7(وأخرجه الطبراني
  .عبد اهللا بن حسان به مطوالً

                                                
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .3070 ما جاء في إقطاع األرضين رقم 36إلمارة والفيء باب الخراج وا سنن أبي داود ك )2(
 مقيد الجمل أرادت أنها مخصبة ممرعة فالجمل ال يتعدى مرتعه والمقيد ها هنا الموضع الذي يقيد فيه أي أنه )3(

 .781ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ. مكان يكون الجمل فيه ذا قيد
حها الضم جمع فاتن أي يعاون أحدهما اآلخر على الذين يضلون الناس عن الحق  يروي بضم الفاء وفت)4(

ريب النهاية في غ. ويفتنونهم وبالفتح هو الشيطان ألنه يفتن الناس عن الدين وفتان من أبنية المبالغة في الفتنة
 .691الحديث واألثر البن األثير ص

 .1217 رقم 6/150السنن الكبرى للبيهقي  )5(
 .2814 ما جاء في الثوب األصفر رقم 50الترمذي ك األدب باب سنن  )6(
 .1 رقم 25/7لمعجم الكبير للطبراني ا )7(
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  :اإلسناد رجال دراسة
  ).143 (في حديث رقممتها  سبقت ترج،صحابية: قيلة بنت مخرمة -
  ).143 (في حديث رقمسبقت ترجمتها  ،مقبولة:  دحيبة بنت عليبة-
  ).143 (في حديث رقم سبقت ترجمتها ،مقبولة:  صفية بنت عليبة-
-عبد اهللا بن حس 143 (في حديث رقم سبقت ترجمته ،ثقة: ان العنبري.(  
  باقي رجال اإلسناد ثقاتو -

  :الحكم على اإلسناد
سناده حسن، من أجل دحيبة بنت علَيبة وهي مقبولة وال يحتج بتفردها، ولكنها تابعتها أختها إ

  .صفية وهي مقبولة أيضا، ومدار اإلسناد عليهما
  . )2(قَاَل َأبو عيسى حديثُ قَيلَةَ لَا نَعرِفُه ِإلَّا من حديث عبد اللَّه بنِ حسان و،)1(وممن حسنه األلباني

  .وله شاهد من حديث الحارث بن حسان
 كلهم من طريق ، )6( والطبراني، )5( والترمذي، )4(األثير ومن طريقه ابن ،)3(أخرجه اإلمام أحمد

 ولم يرد في ،سالم أبي المنذر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان بنحوه
  . من ربيعةرواية الترمذي تسمية الصحابي بل جاء فيه عن رجل

وقَد روى غَير واحد هذَا الْحديثَ عن سلَّامٍ َأبِي الْمنْذرِ عن عاصمِ بنِ َأبِي : )7(وقال الترمذي
زِيدي نارِثُ بالْح قَاُل لَهيو انسنِ حب ارِثالْح ناِئٍل عَأبِي و نع ودالنَّج  

   المنذر  وسالم أبو،"صدوق له أوهام: ")8( قال فيه ابن حجر،لةوإسناده حسن ألجل عاصم بن بهد
  .وهذا سند حسن وسكت عنه الترمذي:  )10(ال األلبانيق و،"صدوق يهم: ")9(قال فيه ابن حجر

  .وع طرقهموبالجملة فالحديث حسن بمج
***** *****  

                                                
 .2814 ما جاء في الثوب األصفر رقم 50في تعليقه على سنن الترمذي ك األدب باب  )1(
 .2814 ما جاء في الثوب األصفر رقم 50سنن الترمذي ك األدب باب  )2(
 .15954 رقم 25/304 و،15953 رقم 25/304 مسند أحمد )3(
 .1/473أسد الغابة البن األثير  )4(
 .3274 ومن سورة الذاريات رقم 52سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  )5(
 .3/254لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .3274 ومن سورة الذاريات رقم 52سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب  )7(
 .471جر صتقريب التهذيب البن ح )8(
 .426تقريب التهذيب البن حجر ص )9(
 .1228 رقم 3/373السلسلة الضعيفة لأللباني  )10(
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

   .)1(" هو جمع الدهن،"هنوا بالدهانفيخرجون منه كأنَّما د ":وفي حديث سمرة"

  
  )260(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام الطبراني
حنا َأثَد3(مد بن داودح( كي بِالمنَ ثَ،صرما معاء الخُطَاوية بن عا شُنَ ثَ،اعيزبةع)4(،عن ع فو)5(، 
عبِ َأني ر6(ارديطَجاء الع(، عن سمكَ:اَل قَ،دبنْرة بن ج انر سلّول اهللا صلَى اهللا عيه ولم س
ي نِّإ" :اَلقَ فَمٍو ياتَح ذَبصه َأنِّإ و:اَل قَ،؟ايْؤ رمكُنْ مدحى َأَأ رْل ه:هابِحصَأ ِلاَل قَ،حبصا َأملّكُ
َأرّأ كَتُينَ اثْنتَن َأييطَ انْ:االَقَ فَ،يانطَق انْلتُقْلَطَانْ فَ،قلم عهمتَى َأتّا حا بِيى شَلَي عَأخٍي بيضسِْأ الر 
اللّوحِئ كَ،ةييبزِ حينْن عه نَدارو هوي حشها ويصلوفيه،"هانْح م :  
ا هيا فذَِإة وضلفا اهنَّأ كَ،اءضي بضٍرى َألَي ِإا بِيهتَانْى تّا حمهع متُقْلَطَانْ فَ،قلطَق انْلطَانْ :يا ِللَقاَ"
 تَنْا َأ محبقَْأم كَهادسجف َأصن و،اء رتَنْا َأ منسحَأم كَهادسج َأفَص نمويء قَجِي و،يرِج يرهنَ
رفَ،اء يلُخُدونف ِل ذَيالنّك ما ُأنَّأ كَ،رهه فَروا بِمخْيرجانه نْون مهنوا بالدهتُلْقُ فَ،كأنَّما د:ي ا بارك 

اهللا فماكُي،م طَانْ :االَ قَ؟ؤالءا هطَق انْلتُقْلَطَانْ فَ،قلم عهالحديث.............ام.  
  
  

  الحديث تخريج
  ، عن إسماعيل بن إبراهيم)7(أخرجه البخاري

  

                                                
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 .6985 رقم 7/239لمعجم الكبير للطبراني ا )2(
روى عنهم الذين  الطحاوير يكنى أبا عبد اهللا، أحد مشايخ أبى جعف: يسودالس أحمد بن داود بن موسى )3(

 قدم إلى مصر وأقام بها، توفى بمصر ليلة الجمعة بصري:  الغرباء، وقالفيوكتب وحدث، وذكره ابن يونس 
 مغاني. بالمكيكان يعرف : قال العيني. لثمان عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكان ثقة

 .1/20للعينياألخيار 
 .12/485  للمزيتهذيب الكمال. الوردشعبة بن الحجاج بن  )4(
 .22/438للمزيتهذيب الكمال . عوف بن أبي جميلة )5(
 .22/356 للمزي تهذيب الكمال. اهللا عبد ابن :يقال و ،تيم ابن :يقال و ،ملحان بن عمران )6(
ئاً عسى اهللا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمالً وآخر سي: " قوله15صحيح البخاري ك تفسير القرآن باب  )7(

 .7047 تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح رقم 48 وك التعبير باب ،4674أن يتوب عليهم إن اهللا غفور رحيم رقم 
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   ، من طريق المعتمر)1(والنسائي
  ،محمد بن عدي وعبد الوهاب من طريق يحيى بن سعيد و)3(وابن خزيمة، )2(والنسائي

  . كلهم عن عوف عن أبي رجاء به بنحوه، من طريق محمد بن جعفر)4(وابن خزيمة
 كالهما عن أبي )6(خالد بن دينارمن طريق  و، من  طريق جرير بن حازم)5(وأخرجه الطبراني

 رجاء به مطوالً

  :اإلسناد رجال دراسة
  ).198 (حديث رقمسبقت ترجمته في صحابي :  سمرة بن جنْدب-
  . عدا معاوية بن عطاء منكر الحديث، وباقي رجال اإلسناد ثقات-

  سناداإل على الحكم
  :وفيه،  جداًإسناده ضعيف

 في ،كان يرى القدرالعقيلي قال  و،)7( منكر الحديث جداً:األزديمعاوية بن عطاء حيث قال 
 . )9(فيضع والذهبي ،)8( وما ال يتابع على أكثره،حديثه مناكير

ورجال اإلسناد ،  عن أبي رجاء كما سبق في التخريج،قاصرة عن عوفوتوجد للحديث متابعة 
  . ثقاتفيها

 .)212(ويراجع حديث رقم 
***** *****  

  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

،  دهين الشَّعر: أي،"ه إال أنَّه مدهان الرأسِبِهوإلى جانبه صورةٌ تُشْ ":وفي حديث هرقْل"
مارحوالم صفار10("كالم(.   

                                                
 .7658 رقم 4/391 للنسائي سنن الكبرىال )1(
 .11226 رقم 6/358 للنسائي سنن الكبرىال )2(
 .2/69 صحيح ابن خزيمة )3(
 .2/69 صحيح ابن خزيمة )4(
 .7/241لكبير للطبراني لمعجم اا )5(
 .7/242لمعجم الكبير للطبراني ا )6(
 .3/127 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )7(
 .4/1333  للعقيليالضعفاء الكبير )8(
 .2/666المغني في الضعفاء للذهبي  )9(
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )10(
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  )261(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1(البيهقيقال اإلمام 

وفي كتابي عشَن يا َأنَخبي عباِهللاد الح اف2(ظ(و ،هنْ فيما َأوَأبي بِنِإه جَأ: ةًازدأبا نمحد اللَّه :  مبع
حدثَنَا عبد الْعزِيز بن : قَاَل ،)3( حدثَنَا ِإبراهيم بن الْهيثَم الْبلَدي:قَاَل ، َأخْبرهمبن ِإسحاق الْبغَوِيا

 ، عن َأبِي ُأمامةَ الْباهلي، عن شُرحبِيل بن مسلم، حدثَنَا عبد اللَّه بن ِإدرِيس:قَاَل ،مسلم بن ِإدرِيس
اص الُْأمن الْعشَام به نعوم: قَاَل،وِيب الراحقْل صرل آخَر ِإلَى هجرثْت َأنَا وعِإلَى ، ب وهعنَد 

 ، فَنَزلْنَا علَى جبلَة بن الَْأيهم الْغَساني، فَخَرجنَا حتَّى قَدمنَا الْغَوطَة يعني غَوطَة دمشْق،الِْإسلَام
ع وفَِإذَا ه هلَيخَلْنَا عفَدرِير لَهلَى س،نُكَلِّمه وِلهسنَا بِرَل ِإلَيسولًا: فَقُلْنَا، فََأرساَللَّه لَا نُكَلِّم را ، وِإنَّمو 

 : قَاَل،ِلك فَرجع ِإلَيه الرسول فََأخْبره بِذَ، وِإلَّا لَم نُكَلِّم الرسول، فَِإن َأذن لَنَا كَلَّمنَاه،بعثْنَا ِإلَى الْملك
  : وفيه،" ودعاه ِإلَى الِْإسلَام، فَكَلَّمه هشَام بن الْعاص، تَكَلَّموا: فَقَاَل،فََأذن لَنَا

 وِإذَا رجل ،)5( سحماء)4( فَِإذَا فيها صورة َأدماء، فَاستَخْرج منْه حرِيرة سوداء،ثُم فَتَح بابا آخَر"
 ، متَقَلِّص الشَّفَة كََأنَّه غَضبان، عابِس متَراكب الَْأسنَان، غَاِئر الْعينَينِ حديد النَّظَر)6(ططجعد قَ
ِإلَّا َأنَّه  وِإلَى جنْبه صورة تُشْبِهه ، هذَا موسى علَيه السلَام: قَاَل، لَا: هْل تَعرِفُون هذَا؟ قُلْنَا:فَقَاَل
هدْأسمالر ل،انقَب هنَييي عبِين فرِيض الْجفَقَاَل، ع :رْل تَعذَا؟ قُلْنَافُ هه ون : قَاَل، لَا:ونارذَا هه 

  .الحديث......بن عمران علَيه السلَام 
  
  

  الحديث تخريج
  .عن إبراهيم بن الهيثم به بمثله ، الحسن بن صاحب الشاشي عن،)7(أخرجه أبو نعيم

                                                
 .345 رقم 1/385 دالئل النبوة للبيهقي )1(
 .لم أجده في مستدرك الحاكم )2(
،  البلد:بفتح الباء المنقوطة بواحدة والالم وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى موضعين، أحدهما:  البلَدي)3(
والثاني منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد  ،بسم بلدة تقارب الموصل يقال لها بلد الحطا

 .1/389 األنساب للسمعاني ."نتسبون بهذه النسبةوأهلها ي
 .3/312 فيض القدير. ةشديدة السمر: ءأدما )4(
 .421النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص.  أي سوداء:سحماء )5(
ثير النهاية في غريب الحديث واألثر البن األ.  واألول أكثر، الحسن الجعودة: وقيل، الشديد الجعودة:القطط )6(

 .760ص
والصواب  ،وهو تصحيف) اهللا بن إدريس عبيد(وقع في المطبوع  ،91ص دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني  )7(

 .اهللا بن إدريس عبد
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  :اإلسناد رجال دراسة
  ).27 (، صحابي سبقت ترجمته في حديث رقم بن عجالن بن الحارثيدص:  أبو أمامة-
  .شرحبيل بن مسلم بن حامد الخوالني الشامي من الثالثة -

 ،)4(ضعيف: مرة أخرىقال  و،)3( ويحيى،حمد يرضاهأ سمعت :)2( داودوأب قال و،)1(وثقه أحمد
  . في الثقات)7( وذكره ابن حبان،)6( والعجلي،)5(ابن نميرو

  .صدوق فيه لين : )8(وقال ابن حجر
 . صدوقهو : قالت الباحثة

  .)9( كما قال ابن حجرمجهولعبد العزيز بن مسلم  غير ، وباقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  سناداإل على الحكم
  : وفيه،إسناده ضعيف

   .عبد العزيز بن مسلم مجهول
 ورجاله اإلسنادهذا حديث جيد  :)11(مرة أخرىقال  و،ه لَا بْأس بِهوِإسنَاد )10(وقال ابن كثير

  .ثقات
 ومن طريقه ابن ،)12(وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت أخرجه المعافى بن زكريا

 حدثنا أحمد بن : قال،الحسن بن علي بن زكرياء العدوي أبو سعيد البصري عن ،)13(عساكر
 عن محمد بن عبد الواحد ،نا محمد بن عبد الرحمن المديني حدث: قال،محمد المكي أبو بكر

 عن عبادة بن الصامت، وكان عقبياً بدرياً ، حدثنا محمد بن أبي بكر األنصاري: قال،الكوفي
                                                

 .12/430  للمزيتهذيب الكمال و،212 رقم 1/140المعجم الصغير للطبراني  )1(
 .1685 رقم 2/229سؤاالت اآلجري أبا داود  )2(
 .4/428 - رواية الدوري–عين تاريخ ابن م )3(
 .4/340  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )4(
 .4/286 تهذيب التهذيب البن حجر )5(
 .722 رقم 1/451 عجليلل معرفة الثقات )6(
 4/363الثقات البن حبان  )7(
 .434تقريب التهذيب البن حجر ص )8(
 .9/483لسان الميزان البن حجر  )9(
 .6/412 و،5/480تفسير ابن كثير    )10(
 .10/609 للمتقي الهنديكنز العمال   )11(
 .401ص  الشافي للمعافى بن زكريا واألنيس الناصح الكافي الجليس الصالح)12(
 .40/155  البن عساكرتاريخ دمشق )13(
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بعثني أبو بكر رضي اهللا عنه إلى ملك الروم يدعوه إلى اإلسالم ويرغبه فيه، : نقيباً، أنه قال
مي، وهشام بن العاص بن وائل السهمي وعدي بن كعب ومعي عمرو بن العاص بن وائل السه

ونعيم بن عبيد اهللا النحام، فخرجنا حتى قدمنا على جبلة بن األيهم دمشق، فأدخلنا على ملكهم بها 
  :وفيهالرومي، 

 فإذا فيها صورة رجل جعد أبيض ،فأعاده وفتح بيتاً آخر فاستخرج منه خرقة حرير خضراء
 كأنه من رجال أهل ، مقلص الشفة، عابس متراكب األسنان،ظر حديد الن،قطط غائر العينين

 وإلى جانبه ،هذا موسى صلى اهللا عليه وسلم: ال، قال: أتدرون من هذا؟ قلنا:  فقال،البادية
ال، : أتدرون من هذا؟ قلنا:  قال، قبلمدور الرأس عريض الجبين بعينهصورة شبيهة به رجل 

يسرق : قال ابن عدي ، وهو كذابحسن بن علي بن زكرياال وفيه ،هذا هارون عليه السالم: قال
نه هو أالحديث ويضع الحديث وعامة ما حدث به إال القليل موضوعات كذا كنا نتهمه بل نتيقنه 

 يروي عن شيوخ لم يرهم ويضع على :وقال ابن حبان ،)1(الذي وضعها على أهل البيت وغيرهم
 ،)2(ا تزيد على ألف حديث سوى المقلوبات الموضوعات مباألشياءحدث عن الثقات  ،من رأى

  .كان كذاباً: )4( والذهبي،)3(وقال الدارقطني
 

***** *****  
  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

  . )5(" هو نُقْرةٌ في الجبل يجتمع فيها المطَر،"نَشف المدهن": وفي حديث طَهفَة"

  ) * (الحديث رقم 
  . )6( سبق تخريجه-
  

***** *****  
  
  

                                                
 .2/342الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )1(
 .1/241 المجروحين البن حبان )2(
 .284 رقم 211ص  سؤاالت السهمي للدارقطني)3(
 .3/803 للذهبي تذكرة الحفاظ )4(
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )5(

  .63تحت حديث رقم  (6)
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  : رحمه اهللاألثيرقال ابن 

 هي تأنيث المدهن، شبه وجهه إلشْراق السرور عليه بصفاء          ،"كأن وجهه مدهنَة   ":ومنه الحديث "
ما يجعل فيه الدهن، فيكون قد شبهه بـصفَاء         : والمدهن أيضا والمدهنَة  . الماء المجتَمع في الحجر   

بالـذال المعجمـة والبـاء الموحـدة،        " كأن وجهه مذْهبة  "عض نُسخ مسلمٍ    وقد جاء في ب   . الدهن
   .)1("وسيذْكر في الذال

  
  )262(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(مسلمقال اإلمام 
ثَندنَزِيحثَنَّى الْعالْم نب دمحم 3(ي(،ٍفَرعج نب دمحنَا مرَأخْب ،بثَنَا شُعدةُ ح)نِ َأبِى  ،)4نِ بوع نع

 في -صلى اهللا عليه وسلم- كُنَّا عنْد رسوِل اللَّه :قَاَل ، عن َأبِيه،عنِ الْمنْذرِ بنِ جرِيرٍ ،)5(جحيفَةَ
 السيوف عامتُهم يمتَقَلِّد ،)8(َأوِ الْعباء )7(النِّمار )6(ي قَاَل فَجاءه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتَابِ،صدرِ النَّهارِ

رضم نم،رضم نم مْل كُلُّهر، بع9( فَتَم(  وِل اللَّهسر هجصلى اهللا عليه وسلم-و- َأى بِهِما رِلم 
الْفَاقَة ن10(م(، جخَر خََل ثُمفَد،َأقَامو بِالَالً فََأذَّن رخَطَ، فََأم لَّى ثُمفَقَاَل فَص ب:» ) اتَّقُوا ا النَّاسها َأيي
الَّذ كُمبيرةداحنَفْسٍ و نم خَلَقَكُم  ( ةرِ اآليِإلَى آخ) ايبقر كُملَيع كَان اللَّه ةَ  ،)11()ِإناآليفي التيو 

                                                
 .318النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ص )1(
 النار رقم  الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من20صحيح مسلم ك الزكاة باب  )2(

1017. 
)3( بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن  هذه النسبة إلى عنزة- بفتح العين والنون وفي آخرها زاي :يزِنَالع 

 .2/361البن األثير اللباب في تهذيب األنساب . ربيعة من حي عدنان
 .12/485  للمزيتهذيب الكمال. شعبة بن الحجاج بن الورد )4(
 .22/447للمزي تهذيب الكمال . فة وهب بن عبد اهللاعون بن أبي جحي )5(
. وبه سمي جيب القميص ، قطع وسطه فهو مجوبشيء وكل ، اجتبت القميص والظالم أي دخلت فيهما: يقال)6(

 .171ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ
نها أخذت من لون النمر لما فيها من  شملة مخططة من مآزر األعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأ كل:النِّمار )7(

ريب النهاية في غ. السواد والبياض وهي من الصفات الغالبة أراد أنه جاءه قوم البسي أزر مخططة من صوف
 .942الحديث واألثر البن األثير ص

البن كشف المشكل من حديث الصحيحين . العباء جمع واحده عباءة وعباية وهي ضرب من األكسية )8(
 .1/280الجوزي

 .7/102شرح النووي على مسلم . ريهو بالعين المهملة أي تغ: فتمعر )9(
 .721ريب الحديث واألثر البن األثير صالنهاية في غ.  الفاقة الحاجة والفقر)10(
 .1سورة النساء آية  )11(
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 ،تَصدقَ رجٌل من دينَارِه من درهمه ،)1()تَّقُوا اللَّهاتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدمتْ ِلغَد وا(: الْحشْرِ
بِهثَو نم،هراعِ بص نرِه، ماعِ تَمص نتَّى قَاَل - ، مح -ةرقِّ تَمبِش لَوقَاَل. » و: نٌل مجر اءفَج 

ةرارِ بِصا،اَألنْصنْهع جِزتَع تْ كَفُّهْل، كَادتْ  بزجع تُ : قَاَل– قَدَأيتَّى رح النَّاس عتَتَاب ثُم 
كََأنَّه  يتَهلَُّل -صلى اهللا عليه وسلم- حتَّى رَأيتُ وجه رسوِل اللَّه ،من طَعامٍ وثيابٍ )2(كَومينِ
 اِإلسالَمِ سنَّةً حسنَةً فَلَه َأجرها في من سن «:-صلى اهللا عليه وسلم-فَقَاَل رسوُل اللَّه  ،)3(مذْهبةٌ

 مورِهُأج نم نْقُصي رِ َأنغَي نم هدعا بَل بِهمع نم رَأجشيءو، نس نمَئةً في وينَّةً سالَمِ ساِإلس 
غَي نم هدعب نا مَل بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيع كَان مارِهزَأو نم نْقُصي شيءرِ َأن«.  

  
  الحديث تخريج

  . عن شعبة به بمثله،حماد بن أسامةو،  من طريق معاذ بن معاذ)4(أخرجه مسلم
 .  من طريق عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير به بمثله)5(وأخرجه مسلم

 .هللا البجلي به بنحوه من طريق عبد الرحمن بن هالل عن جرير بن عبد ا)6( وأخرجه مسلم

  

                                                
 .18سورة الحشر آية  )1(
 هو بالضم اسم :بن سراجا قال ،م ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالض: قال القاضي، هو بفتح الكاف وضمها)2(

 والكوم المكان ، والكوم العظيم من كل شيء، والكومة بالضم الصبرة: قال. وبالفتح المرة الواحدة،لما كومه
 شرح النووي على مسلم.  قال القاضي فالفتح هنا أولى ألن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية.المرتفع كالرابية

7/103. 
بة بذال معجمة وفتح الهاء هذْ م: وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور، أحدهما:ه بوجهين مذْهبة ضبطو)3(

 مدهنَة بدال مهملة وضم الهاء : في الجمع بين الصحيحين غيرهالحميدي والثاني ولم يذكر ،وبعدها باء موحدة
 وغيره ممن فسر هذه الرواية  فقال هو"غريب الجمع بين الصحيحين" في كتابه الحميدي وشرحه ،وبعدها نون

 فشبه ؛ اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطريضاًأ وهو ، الذي يدهن فيهاإلناء المدهن :ن صحتإ
   .7/103 شرح النووي على مسلم.  وبصفاء الدهن والمدهن،صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا الماء

بعض الرواة فقال مدهنة بدال مهملة ونون وليس  وصحف هذا الحرف :ال القاضي عياض في المشارققو
 .1/271للقاضي عياض مشارق األنوار على صحاح اآلثار . بشيء

 الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار رقم 20صحيح مسلم ك الزكاة باب  )4(
1017. 

رة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار رقم  الحث على الصدقة ولو بشق تم20صحيح مسلم ك الزكاة باب  )5(
1017. 

 الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار رقم 20صحيح مسلم ك الزكاة باب  )6(
 .1017 من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة رقم 6 وك العلم باب ،1017
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  :اإلسناد رجال دراسة
  ).16(سبقت ترجمته في حديث رقم، البجلي صحابيجرير بن عبد اهللا :  أبيه-
 . وباقي رجال اإلسناد ثقات-

   
***** *****  
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  الخاتمة
 

 علـى صـفيه   بعد حمدِ اهللا سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله، والصالة والسالم             
  :وبعد، محمد بن عبد اهللا

وبعد اإلطالع علـى  ، تم بفضل من اهللا ومنته دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير المرفوعة   
األحاديث التي استدل بها في كتابه من بداية باب الدال مع الجيم حتى نهاية باب الدال مع الهـاء،       

 تسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها مـن         وتخريجها ودراستها والحكم عليها، يمكن للباحثة أن      
خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي توصي بها طلبة العلم، وخاصة الراغبين فـي إتمـام                

  :دراسة أحاديث كتاب ابن األثير بخاصة، موضحةً ذلك من خالل النقاط التالية
  :النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسة: أوالً
 بإيراد األحاديث الصحيحة، بل توسـع أكثـر حتـى أورد            -رحمه اهللا  - يلتزم ابن األثير      لم -

األحاديث الضعيفة بل والموضوعة، ولعله قصد استيعاب كل األلفاظ الغريبة التي وردت في أي              
  .حديث دون النظر إلى حاله من حيث القبول والرد

تابه هي أحاديث غريبة األلفـاظ، بالنـسبة         كثير من األحاديث التي استدل بها ابن األثير في ك          -
  .ألحاديث السنة النبوية

 تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية، فتارة يوردها بـنفس اللفـظ،                -
  .وتارة يوردها بأقرب لفظ يدل عليه، وتارة يذكرها بالمعنى

لدال مع الجيم حتى نهاية باب الـدال         من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النهاية من بداية باب ا          -
مع الهاء، يتضح أن ابن األثير اطلع على مصادر ومراجع ربما بعضها لم يطبـع بعـد، أو أن                   
بعضها لم يصل إلينا، وربما أن بعضها فُقد في غزو التتار على بغداد، أدى ذلـك إلـى وجـود                    

ب غريـب الحـديث وخاصـة    عليها مسندةً، إال أنها ذكرت في بعض كت  تقف الباحثة   أحاديث لم   
  .الناقلين عن ابن األثير

 ورد في كتاب النهاية عدد ليس بالقليل من األحاديث التي خرجتها  كتـب متـأخرة بأسـانيد                   -
  .وكان هذا سبباً لوجود رواة لم تقف الباحثة على ترجمة لهم، طويلة
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  :وهذا جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحثة لهذه األحاديث

  
 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 262 عدد األحاديث التي قامت الباحثة بدراستها

 33 عدد األحاديث التي لم تعثر على تخريج لها

 67 عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما

  22  عدد األحاديث المكررة
 217 عدد األحاديث التي هي خارج الصحيحين

 108 عدد األحاديث الصحيحة

 5  لغيرهاعدد األحاديث الصحيحة

 15  عدد األحاديث الحسنة

 11  لغيرهاعدد األحاديث الحسنة

 42 عدد األحاديث الضعيفة

 26 عدد األحاديث الضعيفة جدا والموضوعة

  
  :التوصيات: ثانياً

نبويـة  وجوب توجيه طلبة الحديث الشريف إلى دراسة السنة النبوية، وإلى دراسة األحاديث ال     . 1
  .وتقديمها لعامة الناس ليسهل عليهم اإلفادة من هذا الجهد، لبيان صحيحها من سقيمها

إذ هو جزء أصيل في فهم حديث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         ،  االهتمام بعلم غريب الحديث    -2
حتى يصل إلى المعنى المـراد مـن   ، فمن يرد فهم  الحديث عليه بكتب غريب اللفظ      ، وسلم عليه 

  .وإال جانب الصواب، بوةكالم الن
  .  السعي لعمل موسوعة خاصة بغريب الحديث تخدم طالب العلم الشرعي بشكل عام-3
  .حتى يتسنى لطلبة العلم االستفادة منها،  االهتمام بتحقيق المخطوطات وطباعتها-4

 البشر، جهد عثرات، فهذا من يخلو ال أنه إال البحث؛ هذا في جهد من بذلت ما  رغم:أقول  وختاماً

  :الشاعر قال وكما وتعالى، سبحانه وحده هللا والكمال
  وعال جلَّ هللا فالكمال                                   الخلال فسد عيباً رأيت إذا
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فما كان من صوابٍٍ فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي، ومن الشيطان، والعزاء في 
من خاض غِمار وكلُّ ، )1 ("ا لَا تَُؤاخذْنَا ِإن نَسينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَ " : تبارك وتعالىبناقول ر ذلك

كتبه بنفسه؛ ذلك أنه كثيراً ما يقرأ  البحث والكتابة يدرك صعوبة قيام الشخص بإصالح خللِِ ما
  .من صدره ال من سطره

مرةً، فما من مرةٍ  ينقرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمان": -اهللا رحمه  -يالمزن اإلمام قال فقد
أبى اهللا أن يكـون  ، لوجد فيه خطأ سبعين مرةً بلو عورض كتا  : إال وكان يقف على خطأٍٍ، وقال     

كتاب 2("غير كتابه صحيح(.  
 هذا لكان   غُير لو: كتاباً في يومه إالََّّ قال في غده       إني رأيت أنّّه ال يكتب إنسان     : "وصدق من قال  

لكان أجمـل، وهـذا    هذا  هذا لكان أفضل، ولو تُُرِِكمستحسن، ولو قُُدأحسن، ولو زيد هذا لكان ي    
  .)3("من أعظم العبر، وهو دليلٌٌ على استيالء النقص على جملة البشر

السوء، ويكفينا   أسأل اهللا تعالى، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويعصمنا من الزلل، ويقينا مصارع            
جميـع جهاتنـا، وال       سائر تصرفاتنا، ويحفظنا من    كيد الحساد، وشماتة األضداد، ويلطف بنا في      

  .يجعل لفاجر عندنا يداً فتحبه قلوبنا
  .ى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وعلعبد اهللاهذا وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد بن 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .286 آية البقرة سورة )1(
  .15 صلعمر بن صالح بن عمر، السالمالشريعة عند العز بن عبد مقاصد )2(

 :انظر. تنسب هذه المقولة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في رسالة أرسل بها إلى العماد األصفهاني )3(
 .1/71 يجِونَّلقل أبجد العلوم
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  .فهرس اآليات القرآنية: ًأوال

  .فهرس األحاديث النبوية: ًثانيا
ثالثا
ً

ًلرواة املرتجم هلم جرحا وتعديالفهرس ا:  ً َ
.  

رابعا
ً

  فهرس املصادر واملراجع: 
خامسا
ً

  .فهرس املوضوعات: 
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   )1(فهرس اآليات القرآنية: أوالً
 مكان ورودها رقمها اآلية الكريمة م

 سورة البقرة
1 منْهولًا مسر يهِمثْ فعابنَا وب288 129  ر 

2 لَكلَى وقَلْبِيقَاَل ب ِئنطْمِلي 275 260   ن 
 552 286  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 3

  آل عمرانسورة 
4 نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما ِإلَى كَلالَوتَابِ تَعَل الكا َأه214 64  ي 

  نساءالسورة 

5 
   الَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها َأيـ يي م مـن نَفْـسٍ    خَلَقَكُ

ةداحو  
1 

548 

 78 115   ومن يشَاققْ الرسوَل من بعد ما تَبين لَه الْهدى 6

  سورة األنعام
 147 161  دينًا قيما 7

  سورة األعراف
8 ينلذَا غَافه نِإنَّا كُنَّا ع ةاميالق موتَقُولُوا ي نَا َأن62 172  شَهِد 

 335 138  اجعْل لَنَا ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ 9

  سورة هود
10 لَاةَومِ الصِل  َأقاللَّي نلَفًا مزارِ وفَيِ النَّه491 114  طَر 

  سورة يوسف
11 فاسألْه كبإلى ر جِع275 50  ار 

  سورة إبراهيم
 37 38  علنربنَا ِإنَّك تَعلَم ما نُخْفي وما نُ 12

  سورة النور
13 شْرِكم انٍ َأوا ِإلَّا زهحنْكةُ لَا ييان370 3  الز 

                                                
  .نآمرتبة حسب سور القر)1(
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  سورة النمل
14 هِلنَفْس شْكُرا يفَِإنَّم شَكَر نمأ 40  و 

  سورة لقمان
15  ةاعالس لْمع هنْدع اللَّه 361 34  ِإن 

  صسورة 
 286 35  بغي ألحد من بعديوهب لي ملْكاً ال ين 16
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   )1(فهرس األحاديث النبوية: ثانياً

  

   

أبغيني حديدة أستطيب بها فأعطته موسى فاستدف 
  بها

  محمد بن مسلم بن 
  شهاب الزهري

154 

 258  هريرةَأبو   أتتكم الدهيماء ترمى بالنشف
  محمد بن مسلم بن    يأخذ من أمره ما شاء غليظاًأتينا رجالً

  شهاب الزهري
214 

جرير بن عبد اهللا   اجلس عليه
جليالب  

16 

 57  عمران بنِ حصينٍ  َأخَذْتُك بِجرِيرة حلَفَاِئك ثَقيفَ
ينشْرِكم رغَي نميلسم وُل اللّهسا رذْنَا ي10  لتميميثعلبة ا  ُأخ 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر صخَروا وصاخْر
قسةَ َأوشَرع  

أبو حميد 
  األنصاري

216 

ىقا بقُوا بِمدتَص وا ثَالَثًا ثُمرخاد  َ146  اِئشَةع 
ينملسالْم نع وددوا الْحءر48  عائشة  اد 

دى َأحِإذَا َأوهاشرِإلَى ف ؛كُم لَةاخبِد اشَهرف نْفُضفَلْي 
ارِهِإز  

 37  هريرةَأبو 

 41  هريرةَأبو   إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثين كان دين اهللا دخالً
 139   سعيد الْخُدرِيوَأب  إذا بلغ بنو الحكم ثالثين اتخذوا دين اهللا دغالً

  ْأتُمارعٍ طَفيِإذَا تَدةَ َأذْرعبس لُوهعفَاج ةَأبو   رِيقرير50  ه 
إذا شغل العبد ثناؤه علي من مسائلته إياي أعطيته 

  أفضل ما أعطي السائلين
 135  مالك بن الحارث

لَاءا الْبلَّ بِهلَةً حةَ خَصشْرع سي خَمتلَتْ ُأمنِ َأبِي طَاِلبٍ  ِإذَا فَعب يل230  ع 
 65  أنس بن مالك  ن يوم كذا وكذا فاخرجوا معكم بصدقاتإذا كا

فُوهفََأد وا بِهبنَةَ  اذْهيهرِيفٌ ِلج141  ع 
 يهُل فغْتَسرِي يجي رنَه كُمدَأح نَاءبِف كَان تَ لَوَأي82  عثمان بن عفانَأر 

                                                
  .حروف المعجممرتبة حسب  (1)
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اترم سمٍ خَموكُلَّ ي  
 70  يرةَهرأبو   َأسلموا تَسلَموا
 140  سعيد الزرقيو َأب  اشْتَرِ ِلي هذَا

َأعمهَؤلَّفَةَ قُلُوب55    رافع بن خديج  طَى الْم 
نْكم وذُ بِاللَّهقَاَل،َأع ثَلَاثًا: ثُم نَة اللَّهبِلَع نُكَألْع ،  وَأباءدر131   الد 

ُأفٍّ لَك،عٍوَأب   ُأفٍّ لَكاف74   ر 
 98  عبد اللَّه بن عباسٍ  يكم من يعرف قس بن ساعدة اإلياديفأ

 68  عبد اللَّه بن عباسٍ  َأقْمر هجانًا
اكْتُب ا لَهي غُالَم نَاءه259  قيلة بنت مخرمة  بِالد 

 134   طَاِلبٍعلي بن َأبِي  َأكْثَر دعاِئي ودعاء اَألنْبِياء قَبلي بِعرفَةَ
 168  علي بن َأبِي طَاِلبٍ  َألَا َأدلُّكُما علَى خَيرٍ مما سَألْتُما

اءديوالس هذه ي بِهنرا تَْأمِإلَى م ونوَأب  َألَا تَنْظُر23   ذَر 
ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دتَ تَشْهةَ  ؟َألَسسبنِ عرِو بم116  ع 

 143  ةمرخْ متَنْ بِةَلَيقَ  دفَارِ ألْقي ِألي ابنةَ أخي يا
أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن يعرض 

  نفسه على قبائل العرب
 53  علي بن َأبِي طَاِلبٍ

شَاءثُ ييح هعضي إلَى اللّه رمحمد بن مسلم بن      الَْأم  
  شهاب الزهري

26 

 م يشعر بعسكر رسول اهللا يوم بدرن أبا جهل لإ
  

عمرو بن يثربي 
 الضمري

  

255 

 21  عبد اهللا بن عباس  ِإن الْجمعةَ عزمةٌ
ِإن انمالز قَد ارتَداس هَئتيكَه مواُهللا خَلَقَ ي اتومالس 

ضالَْأرو  
ةَ وَأبكْر223  ب 

 225  عبد اللَّه بنِ مسعود  ا يقَسم ميراثٌِإن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى لَ
ى ثَالَثدلُّ ِإالَّ لَِإحَألَةَ الَ تَحسالْم 160  أنس بن مالك  ِإن 
 95  الشعبي  إن الملك هللا والجهادين إلى الخير

 176  يرةَهرأبو    يومٍ حار يطيفُ بِبِْئرٍفيَأن امرَأةً بغيا رَأتْ كَلْبا 
هِمقفَو نم فَل الْغُرَأه نواءتَري نَّةَل الْجَأه وَأب  ِإنرِيالْخُد يدع67   س 
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 185    موسىوَأب  ِإن بني ِإسراِئيَل كَانُوا ِإذَا َأصابهم الْبوُل
 107  سعيد بنِ الْمسيبِ   فهو لزوجهاإن جاءت أميغر سبطاً

ن قَوما يخْرجون من النَّارِ يحتَرِقُون فيها ِإلَّا دارات ِإ
هِموهجو  

 222  اِهللا بن عبد  جابِرِ

احدحذَا لَده كُميدمحم وَأب  ِإنيلَمةَ اَألسزر13   ب 
 هلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةالنَّاسِ بِشَفَاع لَمَأنَا َأع لَّمسو

ةاميالْق موي  
مولَى  ابنِ دارةَ

انثْمع  
166 

ذْإنا حي من مةَأبو   جحرير22  ه 
 وِل اللَّهسر نيبي ونيي كَانَتْ بالَّت ةدي الْمانْطَلَقْتُ ف

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  
 132  عبد اللَّه بن عباسٍ

م تَسيرون عشيتَكُم ولَيلَتَكُم وتَْأتُون الْماء ِإن شَاء ِإنَّكُ
  اللَّه غَدا

ةَوَأب115   قَتَاد 

 238  جبيرِ بنِ نُفَيرٍ   من حمص دومينِإنَّه َأتَى َأرضا يقَاُل لَها
ء ين َأجِ فَكَرِهتُ َأ، من الْقُرآنِيِإنَّه طَرَأ علَى جزِئ

همتَّى ُأتح  
 232  َأوس بن حذَيفَةَ

اءد نَّهلَكو اءوبِد سلَي ِإنَّه  يمرضاِئٍل الْح244  و 
 111  عبد اللَّه بن عباسٍ  ونهِإنَّهم كَانُوا الَ يدعون عنْه والَ يكَْر

بِيين وِإن آدم علَيه السلَام ِإنِّي عبد اللَّه لَخَاتَم النَّ
هينَتي طٌل فدنْجلَم  

 132  عرباضِ بنِ سارِيةَ

 ِإنِّي قَد حمدتُ ربي تَبارك وتَعالَى بِمحامد ومدحٍ
اكِإيو  

 183  الَْأسود بنِ سرِيعٍ

 ِإال اللَّه ال ِإلَه َأن دال تَشْهَأووُل اللَّهسا ردمحم َأن1  أنس بن مالك  و 
 193   سعيد الْخُدرِيوَأب  إياكم وخضراء الدمن

هوا ِإلَيفَثَاب ِإلَي ا النَّاسهاسٍ  َأيبع نب اللَّه دب101  ع 
 6  عمران بنِ حصينٍ  بِْئسما جزتْها َأو بِْئسما جزيتيها

ب نب يرشب لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسثَ رع
كةَ بِفَدري منلًا إلَى بجر يني ثَلَاثف دعس  

 256  الحارث بن فضيل

هشَام بن الْعاص   بعثْت َأنَا ورجل آخَر ِإلَى هرقْل صاحب الروم
وِيالُْأم  

261 
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 202  كَعب بن ماِلك  هدم الْهدمبْل الدم الدم والْ
 43  معاذ بنِ جبٍل  تُْؤذي امرَأةٌ زوجها في الدنْيا

بنت أبي  ةقَيقَر  عر الضلتحمون َأنُ سشٍير على قُتْعابتَتَ
  بن هاشم  صيفي

184 

بنت أبي  ةقَيقَر  لت الجلدحقْجدبة َأ وننُ سشٍير على قُتْعابتَتَ
  بن هاشم  صيفي

149 

 17  أنس بن مالك  تحسن من القرآن شيئاً
 34  عبد اللَّه بن عمر  ؟تَشْهد َأنِّي رسوُل اِهللا

همهرد نم ينَارِهد نٌل مجقَ ردجرير بن عبد اهللا   تَص
جليالب  

262 

 24  زمٍعمرو بن ح  تَقْتُلُه الْفَئةُ الْباغيةُ
كتَّى ُأرِيح وَأب  تَنَحيدعرِي س15   الخُد 

عبيد بن صخر بن   تواضع يرفعك اهللا، واستدق الدنيا يلقك الحكمة
  لوذان

161 

غمٍثَالَثٌ الَ يلسم قَلْب هِنلَيلُّ ع ِل ِللَّهمالْع ِإخْالَص ،
  عز وجلَّ

ثَابِت نب دي133  ز 

عبد اهللا بن معاوية   اإليمانفقد طعم طعم  علهنثالث من ف
  يالغاضر

83 

 63  ميوة بن رورع  يسالم على َأكوار جئناك من غَوري تهامة
هنَييع نيالَمِ بةُ اِإلسةَ، غُرو طَلْحَأب كُماءج  اِلكم نب 252  َأنَس 

داهَأةً فَتَعرةَ امشْرى عدِإح لَسلَا ج َأن ناقَدتَعو ن
  يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئا

َ227  اِئشَةَع 

خذوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى أن 
  في ديننا فسحة

 78  الشعبي

 يحسرِ وملَةُ الْقَدنَتْ ِلي لَييب قَدو كُمتُ ِإلَيجخَر
لَالَةالض  

 157   ةَهريرأبو 

 100  عمرو بن حريث   دسماءخَطَب النَّاس وعلَيه عمامةٌ 
 130  عتْبةَ بنِ عبد  والْحكْم في الَْأنْصارِ، الْخلَافَةُ في قُريشٍ

 30  عبد اللَّه بن عباسٍ  ناءحدخلق اهللا آدم بِ
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 اتلَوص سفيخَملَةاللَّيمِ ووالْي   اللَّه ديبع نةَ ب246  طَلْح 
اءغْضالْبو دسالْح لَكُممِ قَبالُْأم اءد كُمِإلَي بامِ  دوالْع نب ريب245  الز 

خَلَتنِدتَيرم جي الْحةُ فرم؛ لَا، الْعدَأب دْل ِلَأبابِرِ   ب42      اِهللا بن عبد  ج 
 174   مالكأنس بن  دلدل اسندي

بةُ الذَّهضالْفو رِيرالْحو اجيبالدو يه مي لَها فنْيالد، 
لَكُمي وف ةرالْآخ  

 254  حذَيفَةُ

 88  سعيد بنِ الْمسيبِ  رْأس الْعقِْل بعد اِإليمانِ بِاللَّه مداراةُ النَّاسِ
 106  يش بن خالدبح  هت رجال طاهر الوضاءة أبلج الوجرأي

 نم جٌِل كََأنَّهر برٌل ضجر وِإذَا هى ووستُ مَأير
  رِجاِل شَنُوءةَ

 188     هريرةَأبو 

اللَّه انحبى!سوسم ما قَاَل قَوذَا كَما : هْل لَنَا ِإلَهعاج 
  كَما لَهم آِلهةٌ

 156  أبو واقد الليثي

ع لَامالسدمحا مي كةَأبو   لَيرير170  ه 
يننْؤممٍ مقَو ارد كُملَيع لَامةَأبو   السرير219  ه 

عمرو بن مرة   شهدت بأن اهللا حق
  الجهني

165 

نَّةالْج يصامعد مهغَارةَأبو   صرير117  ه 
كاملَاةُ َأمالص  دينِ زةَ بام144  ُأس 

عكرمة مولى ابن   ى بِنَا ابن عباسٍ علَى درنُوك قَد طَبقَ الْبيتَصلَّ
  عباسٍ

86 

لُقالْع هذبِه كُنلَادَأو نغَرتَد لَامع   سٍ بِنْتقَي ُِّأم
  محصنٍ

137 

 39  سهل بن حنيف  عالم يقتل أحدكم أخاه
اَألر فَِإن ةلْجبِالد كُملَيِلعى بِاللَّيتُطْو 172  أنس بن مالك  ض 

لَةلَيمٍ وولَاةً كُلَّ يص ينسخَم ِإلَي هِدع  اِلكم نب 224  َأنَس 
اءالَْأنْبِي نم ا نَبِيةَأبو   غَزرير210  ه 

سعد بن أبي   فََأخْرجتُ منْها سهما مدما
  وقاص

200  
  

 56جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ   لنّاسِفََأدربنَا مع ا
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رِيمةَ الضيُأم  
ودس مافُهَأنْصو بِيض مافُهعٍ َأنْصرمٍ دبِقَو نةَ  فَِإذَا نَحلَمس 72  ُأم 

 متْعة فيفََأذن لَنَا رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
اءالنِّس  

سبرة بن معبد بن 
  عوسجة

192 

 220  أنس بن مالك  ْأذن علَى ربي في دارِهفََأستَ
 197  زيد بنِ ثَابِت  فَِإما الَ فَالَ تَتَبايعوا الثَّمرةَ حتَّى يبدو صالَحها

 99  عبد اللَّه بن عباسٍ  فَِإنِّي َأدعوك بِدعاية الِْإسلَامِ
 28   بن عمروحمزة  فتفرقنا في ليلة ظلماء دحمسة

 ينَةفي السا فينَاردرِ وحي الْبا فينَارد حطْرَل يعفَج
همتَّى قَسح  

 164  هريرةَأبو 

لّمسو هلَيع لّى اللّهص وُل اللّهسر امفَص، امصو 
هعم النّاس  

 102  عبد اللَّه بن عباسٍ

 ينهخَ الْجرفَص :ارِيالَْأنْص شَرعا م   رمع نب ماص120  ع 
 برضتُ ووامِ الصرالْحلَاِل والْح نيا بُل مفَص

  الدفِّ
 151  محمد بنِ حاطبٍ

 ولَم تُسم علَى ، فَِإنَّما سميتَ علَى كَلْبِك،فَالَ تَْأكُْل
رِهغَي  

 44  عدى بن حاتمٍ

مالْقَو افَعةَ دايا َأخَذَ الرنِ   فَلَمةَ بري منب دَأح
فوع  

145 

بن   عبد اهللا  فَما زاَل يدارُِئها حتَّى لَصقَ بطْنُه بِالْجِدارِ
  بن العاص  عمرو

52 

وءضو نْل مفَه  لَسة بن عمرو بن م
  األكوع

142 

 104  اِهللا بن عبد  جابِرِ  لَاعبكفَهلَّا بِكْرا تُلَاعبها وتُ
 201  زيد بنِ ثَابِت   وفي الباضعة بعيران،في الدامية بعير

 191  عبد اهللا البهي  قَد ُأحسن بِنَا إذ لَم يكُن جارِيةً
كتباحي صفو يكف آنَل اُهللا الْقُرَأنْز قَد  دعنِ سِل به107  س 

 85  اِئشَةَعَ   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من سفَرٍقَدم رسوُل
يننْؤمالْم اِئشَةَ ُأمِإلَى ع ثْنعبي اءالنِّس كَان  ةجر59مرجانة موالة بِالد 
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  عائشة  فيها الْكُرسفُ
رِقينُو ُأبب مقَاُل لَهنَّا يم تيُل بَأه كَان  انِقَتَادمنِ النُّع40  ةَ ب 

كان جبرائيل يأتي النبي صلى اهللا عليه وسلم في 
  صورة دحية الكلبي

رمع نب اللَّه دب32  ع 

 66   بن علينِالحس  امخَفْا ممخْ فَملَّس وهيلَ عى اُهللالّ ص اِهللاوُلس رانكَ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدلع لسانه 

  سن بن عليللح
 175  هريرةَأبو 

اتيصعِ حبا بِسنْيةَ الدرمي الْجمري كَان  رمع نب اللَّه دب209  ع 
 181  أنس بن مالك  كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس

جِيرلِّي الْهصي وَأب  كَانيلَمةَ اَألسزر20   ب 
فَةلَيي الْحنْزُِل بِذي كَانرتَمعي ينح   رمع نب اللَّه دب31  ع 

 233  عبد اللَّه بن عباسٍ  كَتَب ِإلَى قَيصر يدعوه ِإلَى الِْإسلَامِ
هيقَتقينَةٌ بِعهب  كُلُّ غُلَامٍ رنْدج ة بنرم198  س 

 211  أنس بن مالك  كم من عذق دواح ألبي الدحداح في الجنة
كَيمالُْأم كُملَيتْ عاعِإذْ تَد انبا ثَوةَأبو   فَ َأنْتَ يرير121  ه 

نْكُمنَى مز نبِم لُونفَ تَفْعكَي  رمع نب اللَّه دب69  ع 
 110  حسين بن السائب  كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم

بعضِ َأصحابِ    الصالَةفيكَيفَ تَقُوُل 
  يالنَّبِ

206 

 118     زورضرار بن األ   اللبنداعيال تجهدها ودع 
رهالد وه اللَّه فَِإن رهوا الدبةَأبو   الَ تَسرير250  ه 

ةيلاهي الْجتُوا فوم ينالَّذ اِئكُموا بِآبراسٍ  الَ تَفْتَخبع نب اللَّه دب248  ع 
َأسماء بِنْت يزِيد بنِ   دكُم سراالَ تَقْتُلُوا َأوالَ

  السكَنِ
105 

ملسمِ الْملسالْم عيثَةَ ببلَا خلَا غَاِئلَةَ وو اءنِ   لَا دب خَاِلد نب اءدالْع
  هوذَةَ

243 

لَامِلَا دي الِْإسةَ فوبن   عبد اهللا  ع
  بن العاص  عمرو

126 

تَ ِإنَّمدجالَ وتْ لَهينا بِلم اجِدسالْم تينيب  ا بصريدة بن الح125  ب 



564 
 

 187   ُأمامةَوَأب  ال يأتي أحدكم الصالة وهو حاقن حتى يخفف
 199  يزيد بن الحوتكية  لَا يضر كُلُوا

هيدلَى يع اللَّه فْتَحلًا يجا رةَ غَدايالر هذه نيطلَُأع، 
 بحيولَهسرو اللَّه،ولُهسرو اللَّه هبحيو ،  

دعس نُل به229  س 

 60  عائشة  لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني
 47  أنس بن مالك  لست من دد وال الدد مني بشيء

 5  عبد اهللا بن عمر  لَعن النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من مثََّل بِالْحيوانِ
 5  عبد اهللا بن عمر  لَعن من مثََّل بِالْبهاِئمِ

 114  هريرةَأبو    ودعامة اإلسالم الفقه في الدين،لكل شيء دعامة
 ذَافّهفَلْي يرَأس هعم كَان نرِ محي السف ى خَاِلدا نَادلَم

  َأرسلْت َأسيرِي
ةَوَأب153   قَتَاد 

هكُسار مااللَّهكْسر تْنَةي الْفا فوَأب  ميلَمةَ اَألسزر112   ب 
 162  هريرةَأبو    كُلَّه دقَّه وجِلَّهي ذَنْبِياللَّهم اغْفر ِل

اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من شُرورِهم، وَأدرُأ بِك في 
مورِهنُح  

  موسىوَأب
  األشعري

49 

لَمَأع لَوكنيي عف نْتُ بِهلَطَع تَنْظُر َأنَّك   دعنِ سِل به89  س 
 76  هريرةَأبو    ِإن شَاء اللَّه لَم يحنَثِْ:لَو قَاَل

لَو قَد جاء ماُل الْبحرينِ لَقَد َأعطَيتُك هكَذَا وهكَذَا 
  ثَلَاثًا

 242  اِهللا بن عبد  جابِرِ

 91  عبد اللَّه بن عباسٍ  بر زكاة إنما هو شيء دسره البحرليس في العن
ِإلَّا كَفَر هلَمعي وهو رِ َأبِيهى ِلغَيعٍل ادجر نم سوَأب  لَي127   ذَر 

 ِإنَّما هم ،لَينْتَهِين َأقْوام يفْتَخرون بِآباِئهِم الَّذين ماتُوا
  مفَحم جهنَّ

 249  هريرةَأبو 

ةيلاهى الْجوعاُل دا بابِرِ  م119  اِهللا بن عبد  ج 
نَّةةُ الْجبا تُروَأب  ؟مرِيالْخُد يدع81   س 

 اللَّه ا فََأغْنَاهيرفَق كَان يٍل ِإلَّا َأنَّهمج ناب منْقا يم
ولُهسرو  

 73  هريرةَأبو 

طلحة بن عبيد اهللا   دحرأليس فيه  إبما يوم
  ريزبن كُ

14 
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 203  هريرةَأبو   ماذَا عنْدك يا ثُمامةُ
  موسىوَأب  الداري مثل الصالح الجليس مثل

  األشعري
226 

 123  النعمان بن بشير  مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد
 196  ريرةَهأبو   مدمن الْخَمرِ كَعابِد الْوثَنِ

 127  علي بن َأبِي طَاِلبٍ  الْمدينَةُ حرم ما بين عيرٍ ِإلَى ثَورٍ
السائب بن أبي   مرحبا بَِأخي وشَرِيكي كَان الَ يدارِي، والَ يمارِي

  السائب
51 

 64  جابر بن عبد اهللا   بالمهاجر األولمرحباً
َأبِيه وهو يعلَم َأنَّه غَير َأبِيه من ادعى ِإلَى غَيرِ 

امرح هلَينَّةُ عفَالْج  
 بن أبي سعد

  وقاص
127 

وءبِس ينَةدَل الْمَأه ادَأر نم  دعس نب اِلك257  م 
 242  اِهللا بن عبد  جابِرِ   سلمةبنيمن سيدكم يا 

 12  عبد اللَّه بن عباسٍ  من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسالم دامج
نِإذَا قَاَل م حبِإذَا َأصى وسينَا َأمضر ا بِاللَّهبر  الَّمٍ وَأب231  س 
مقٌن َلتف يبِ سفَ اِهللاِلي هو فنّي الج150  عمر بن الخطاب ة 

من كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  رفإنما يدمث مجلسه من النا

 186  علي بن َأبِي طَاِلبٍ

نمقْتُلْها فَلْيبكَع ينِ    لَقنِ بمحالر دبع
 كَعبِ
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فنِ الَْأشْربِ بِلكَع نم،ولَهسرو آذَى اللَّه قَد ابِرِ   فَِإنَّه204  اِهللا بن عبد  ج 
 253  عبد اللَّه بنِ مسعود  ؟من يكْلَُؤنَا

هم هم يلا عرِ  ينْذالْم 234  ُأم 
 194  اِهللا بن عبد  جابِرِ  ء نَحن يوم الْقيامة عن كَذَا وكَذَاينَجِ

 27   ُأمامةَوَأب  نَعم، بذكر ال يمل وشهوة ال تنقطع دحما دحما
 240  هريرةَأبو   " منْهََََنَهى َأن يباَل في الْماء الداِئمِ ثُم يتَوضَأ

نَهى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن السومِ 
  قَبَل طُلُوعِ الشَّمسِ

 62  علي بن َأبِي طَاِلبٍ
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 8  عبد اللَّه بن عباسٍ  هتف بي هاتف يقول
 46  اِهللا بن عبد  جابِرِ  هدنَةٌ علَى دخَنٍ

هذا كتاب من محمد النبي رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 

  يثرب

  محمد بن مسلم بن 
  شهاب الزهري

94 

بنِ سهِل   ُأمامةَوَأب  هْل تَتَّهِمون لَه َأحدا
فنَينِ حب  

38 

، 212  بسمرة بن جنْد  ؟هْل رَأى َأحد منْكُم رْؤيا
247 ،260 

كرِيبي ءشَي نم تَأيْل ر؟ه  َ7  اِئشَةَ ع 
 كري الدف لَا َأنَا لَكَانلَونَارٍ و ناحٍ مضحي ضف وه

  الَْأسفَِل من النَّارِ
 دبع نب اسبالْع

  الْمطَّلبِ
77 

ي لَهكي بدجاللي لستُا ع   حجنْر بن ع3  سب 
هي بره برحو تْنَةُ ثُمف اءرا السخَنُهد نم تتَح 

مقَدٍل يجر نِل مَأه تييب  
رمع نب اللَّه دب45  ع 

والَّذي نَفْس محمد بِيده ِإن منَاديَل سعد بنِ معاذ في 
  الْجنَّة َأحسن من هذَا

م نب َأنَس237  اِلك 

 80  اِهللا بن عبد  جابِرِ  وبِم غُلبوا
 218  أسامة بن زيد  وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع

 235  عبد اللَّه بن عباسٍ  ويحك لعلها مغيب في سبيل اهللا
 108   سعيد الْخُدرِيوَأب  ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل

ُل ِإذَا لَمدعي نمو لَكيْلودوَأب   َأعرِيالْخُد يدع61   س 
 النَّارِ فَتَنْدِلقُ فييْؤتَى بِالرجِل يوم الْقيامة فَيلْقَى 

هطْنب َأقْتَاب  
دينِ زةَ بام178  ُأس 

 87   ذَروَأب  يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة
 205     عروة بن الزبير  ؟قُوُل بْأسايا َأبا فُلَانٍ هْل تَرى بِما َأ

َأتَاك قَد كذَا غُلَامةَ هريرا ها َأبةَأبو   يرير221  ه 
 ولَن يضيعني اُهللا ، ِإنِّي رسوُل اِهللا،يا ابن الْخَطَّابِ

  َأبدا
فنَيح نُل به208  س 
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 236   اِهللا بنِ حوالَةَعبد  "يا ابن حوالَةَ َأالَ َأكْتُبك؟
 228  سلَيمٍ ُأم  ؟هذَا ما سلَيمٍ ُأم يا

كُماءرُل ُأسمحي يذَا الَّذُل هلْدذَا الدامِ هيَل الْخا َأهبن   عبد اهللا  ي
  بن العاص  عمرو

173 

 171  عمر بن الخطاب  رني الذي كنت أريتني في السفينةأيا رب 
لقد أتيناك وما لنا بعير يئط وال صبي يا رسول اهللا 

  يصطبح
 155  أنس بن مالك

 241  اِئشَةَعَ  يا عائشة إن اهللا يحب الرفق في األمر كله
 18   سعيد الْخُدرِيوَأب  يا عبد اهللا، أرزئت في نفسك شيئا قط

يدا عةَ،ييرتَ الْحَأيْل رمٍ  ؟ هاتح نب ىد109  ع 
 92  عبد اللَّه بن عمر   من الدين تعش حراًيا فالن أقل

بن  مالك بن أوس   إنه قد دف دافة من قومككيا مال
  الْحدثَانِ

147 

يا معاذ هات أو أرني فدسعها دسعتين بين اللحم 
  والجلد

 97  معاذ بن جبل

لَاءالْب دهج نذُ موتَعي،الشَّقَاء كردةَأبو    ورير75  ه 
يدكْنٍ شَدْأوِي ِإلَى ري كَان لُوطًا لَقَد اللَّه محرةَأبو   يرير124  ه 

 19  عبد اللَّه بن عباسٍ   سائحةيرحمها اهللا لو تركتها لكانت عيناً
يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن عليه 

  مسحة ملك
 84  عبد اللَّه بن عباسٍ

الْو ادععٍيبس نم وءةَأبو   ضرير96  ه 
كارقُوُل اُهللا تَبيةاميالْق موالَى يتَعةَأبو    ورير93  ه 

ف كُونييالُونجانِ دمرِ الزةَأبو    آخرير4  ه 
كُلِّ ُأفُق نم مالُْأم كُملَيى عاعتَد َأن كوشوِل  يسلَى روم انبثَو 

 هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه
لَّمسو  

122 
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  )1(فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً: ثالثًا

  
  

  53  أبان بن عبد اهللا بن أبي حازم
إبراهيم بن إسماعيل بن مج39  عم  

رتَمسالْم نب يماهر1  ِإب  
  31      يامزالحإبراهيم بن المنذر 
  55  الرماديإبراهيم بن بشار 

يامالشَّب ديوس نب يماهر218  ِإب  
  168  أبو الورد بن ثمامة

  74  القبطي رافع أبو
  140  سعيد الزرقيو َأب

  156  أبو واقد الليثي
  155  أحمد بن رشد بن خثيم

  98  أحمد بن روح
  174  أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة

  95  أحمد بن معاوية بن بكر
  83  إسحاق بن إبراهيم بن العالء الحمصي

  43  إسماعيل بن عياش
  183  األسود بن سريع بن حمير

  114  أشعث بن سعيد
  116  بن عبد اهللا بنِ جابِرٍ الْحداني َأشْعثَ

  234  أم المنذر بنت قيس
  228  أم سليم بنت ملحان

  137  أم قيس بنت محصن
  106  أم معبد الخزاعية

                                                
  .حروف المعجمسب مرتبة ح (1)
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   232  أوس بن حذيفة بن ربيعة
بج71 ر بن زهير ي 

  125  بن الحارثبريدة بن الحصيب 
  27  بقية بن الوليد

  187  بكر بن سهل الدمياطي
  10  ثعلبة التميمي

  96  الجارود بن يزيد
  171  جبر بن نوف البكالي

  186  جبلة بنت مصفح
  16   البجلي جرير بن عبد اهللا

  252  جعفر بن سليمان الضبعي
  87  جعفر بن عبد اهللا بن عثمان
  100  جعفر بن عمرو بن حريث
  86  جعفر بن محمد الواسطي
  42  جعفر بن محمد بن علي

  66  جميع بن عمر
جهبن َأشي 22  سو  

  115  الحارث بن ربعي
  147  الحارث بن سريج

  10  حبيب التميمي
اللَّه دبنِ عبِيبِ ب121  األزدي ح  

  106   بن سعد  بن خالد  حبيش
حجنْر بن ع3  سب  

  4  حرملَةُ بن يحيى
  106  حزام بن هشام بن حبيش

  198  الحسن بن أبي الحسن
  43  الحسن بن عرفة بن يزيد

  110  حسين بن السائب
 نيسبن ذكوان حلِّمع126  الْم  
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  28  حمزة بن عمرو بن عويمر
  84  بن نصيرحمزة 

  242  بن األشقر البصريحميد بن األسود 
حمينْد بن م184  ب الطائيه  

  172  خالد بن يزيد األزدي العتكي
  146  دحيبة بنت عليبة
  55 رافع بن خَديجٍ

  172  البكريالربيع بن أنس 
  62  الربيع بن حبيب بن المالح

  149  بنت أبي صيفيرقَيقَة وهي 
  184  زحر بن حصن

  171  زكريا بن يحيى الوقار
  184  نيكَبن يحيى أبو الس زكريا

  51  السائب بن أبي السائب
  231  سابق بن ناجية
  237  بن أبي عطاء البصريسالم بن نوح 

سب46  ع بن خالدي  
  219  سريج بن يونس

  109   الطائيسعد
  198  سعيد بن أبي عروبة

  16  سعيد بن إياس الجريري
  155  يمسعيد بن خث

  125  البرجميسعيد بن سنان 
  132  سعيد بن سويد
  187  السفر بن نسير
  28  بن سفيان سفيان بن حمزة

لَس138  ة بن عمرو بن األكوعم  
  176  سليمان بن حيان األزدي أبو خالد األحمر

  27  سليمان بن سلمة
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  227  التميمي عيسى بن ميمون سليمان بن عبد الرحمن بن
  8  بن عبد اهللاسليمان بن علي 

  112  سليمان بن عمرو بن األحوص
  5   األعمشسليمان بن مهران

  198  سمرة بن جنْدب بن هالل
  197  بن ساعدةسهل بن أبي حثمة 

  62   سهلأبيسهل بن 
  39  سهل بن حنيف
  89   أبو العباس الساعديسهل بن سعد 
  96  سهل بن عفان

  161  سهل بن يوسف
  196  سهيل بن أبي صالح

  117  سويد بن سعيد
  161  سيف بن عمر

زِيدي نيَل باح4  شَر  
  238  بن األسود السمط بن شُرحبِيل

  261  شرحبيل بن مسلم بن حامد
  224 شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر

  161  شعيب بن إبراهيم التيمي
  52  بن العاص  بن عبد اهللا  بن محمد شعيب

  114  الحبطيشيبان بن فروخ أبي شيبة 
صد27   أبو أمامة بن عجالني  

  146  صفية بنت عليبة
  109  الضحاك بن شراحيل

  118  ضرار بن األزور
  130  بن ثوبضمضم بن زرعة 

  225  طالوت بن عباد
رقياش الزيةَ بن يحيى بن النُعمان بن أبي ع209  طَلْح  

  63  طَهفَة بن زهير
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  95  ظَبيان بن كُدادة
  18   سليمان األحولعاصم بن

  110  بن عامر عاصم بن سويد
  157  عاصم بن كليب

  86  الواسطي عامر بن َأبِى الْحسينِ
  111   أبو الطفيلعامر بن واثلة
  243  الكرابيسيعباد بن ليث 

  77  العباس بن عبد المطلب
  53  عبد الجبار بن محمد بن كثير

  78  عبد الرحمن بن إسحاق
  48   األسود بن المأمولعبد الرحمن بن

  92  عبد الرحمن بن البيلماني
  97  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم

  216  أبو حميد الساعدي عبد الرحمن بن سعد
  101  عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اهللا

  4  عبد الرحمن بن شريح
  157  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة المسعودي

  121  عبد الصمد بن حبِيبٍ
اهيس نزِيزِ بالْع دب208  ع  
  261  عبد العزيز بن مسلم

  160  عبد اهللا أبو بكر الحنفي
  191  عبد اهللا البهي

  87  عبد اهللا بن الحسن بن محمد أبو القاسم الخالل
  82  القطواني زياد أبي بن عبد اللَّه بن الحكم

عبد اهللا بن حس146  ان العنبري  
  236  ن حوالةعبد اهللا ب

  166  عبد اهللا بن دارة مولى عثمان
  6  أبو قالبة البصري عبد اهللا بن زيد

  45  األشعريعبد اهللا بن سالم 
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  94  عبد اهللا بن صالح
  232  عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعلَى

  134  عبد اهللا بن عبيدة
  51  عبد اهللا بن عثمان بن خثيم

  65  يعةعبد اهللا بن له
  204  عبد اللَّه بن محمد بنِ عبد الرحمنِ

  83  الغاضريعبد اهللا بن معاوية 
  132  عبد اهللا بن هالل السلمي

  4  عبد اهللا بن وهب بن مسلم
  64  ريج بن ج بن عبد العزيزعبد الملك

  77  عبد الملك بن عمير
  161  عبيد بن صخر بن لوذان

  97  يعتبة بن حميد الضب
  130  عتبة بن عبد السلمي

  232  عثْمان بنِ عبد اللَّه بنِ َأوسٍ
  243  الْعداء بوزن العطار بن خالد بن هوذَةَ

  63  عروة بن رويم
  184  عروة بن مضرس

  64  رباح أبى بنعطاء 
  30  عطاء بن السائب

  139  عطية بن سعد العوفي
  138  عكرمة بن عمار

  45  ء بن عتبة اليحصبيالعال
  88  علي بن زيد بن جدعان
  106  علي بن سعيد بن بشير

  22  عمار بن عبد الجبار
  174  الصيدالني عمارة بن زاذان
  162  عمارةُ بن غَزِيةَ

  237  عمر بن عامر السلمي



574 
 

  87  عمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبير بن العوام
  40  عمر بن قتادة بن النعمان

  84  مر بن موسىع
  257  نُبيهعمر بن 

  6  عمران بن حصين
  12  عمران بن هارون الرملي

  47  عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب
عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبي83  يد  

  100  عمرو بن حريث بن عمرو
  24  عمرو بن حزم بن زيد

  116  عمرو بن عبسة
مالْح انثْمع نو برمعى15  ص  
  165  عمرو بن مرة الجهني

  63  عمرو بن واقد
  255  عمرو بن يثربي الضمري

  52  بن العاص بن محمد  بن شعيب  عمرو
خَاِلد نةُ بسنْب197  بن يزيد األموي ع  
  16  عون بن عمرو

  172  عيسى بن أبي عيسى أبو جعفر الرازي التميمي 
  8  عيسى بن محمد بن سعيد

  74  بن أبي رافع  عبيد اللَّهالْفَضِل بنِ
  40  قتادة بن النعمان
  23  قتادة بن دعامة
  232  قُران بن تَمامٍ

  146  قيلة بنت مخرمة
  28  كثير بن زيد األسلمي

  71  كعب بن زهير 
  157  كليب بن شهاب

  174  مؤمل بن إسماعيل البصري
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  122  مبارك بن فضالة
  65  مجاشع بن عمرو

  80  بن سعيد بن عمير الهمدانيمجالد 
  106   بن المهدي محرِز

  40  محمد بن إسحاق بن يسار
  98  محمد بن الحجاج اللخمي

  110  محمد بن الحجاج بن حسين بن السائب
  17   بن دريدمحمد بن الحسن

  8  محمد بن الحسين بن محمد
  109  محمد بن الْحكَمِ

  108  بهلول بنمحمد بن المصفى 
  121  حمد بن جعفر البزارم

  151  محمد بن حاطب بن الحارث
  98  بن خالد الضبي السمتي محمد بن حسان

  28  محمد بن حمزة بن عمرو
  201  محمد بن راشد المكحولي
  48 محمد بن ربيعة الكالبي

  196  محمد بن سليمان بن عبد اهللا الكوفي
  199  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

  92  لرحمن بن البيلمانيمحمد بن عبد ا
  82  محمد بن عبد اهللا بن مسلم

  175  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص
  112  محمد بن فضيل بن غزوان

  154  محمد بن فليح
  194  تَدرسمحمد بن مسلم بن 

 200  محمد بنِ الَْأسودمحمد بن
  149  مخرمة بن نوفل

  59  مرجانة موالة عائشة
  15  ن بن معاوِيةَمروا
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اقراوِرٍ الْوس100  م  
  117  أبو حسان األعرج مسلم بن عبد اهللا
  155  مسلم بن كيسان
  4  مسلم بن يسار

  186  مصفح العامري
  187  مطلب بن شعيب

ائيتُوس49  معاذ بن هشام الد  
  131  معاوية بن صالح بن حدير

  260  معاوية بن عطاء
  116   الشاميمكحول
  106   بن المهدي  بن محرِز  مكْرم
وذنْب74  المدني م  

  30   األسودأبيمنصور بن 
  5  المنهال بن عمرو
  105  مهاجر بن عمرو

  123  موسى بن عبد الملك بن عمير
  134  موسى بنِ عبيدةَ

  3  موسى بن قيس الحضرمي
  13   أبو برزةبن عبيدنضلة 

  123  النعمان بن بشير
  127   أبو بكرةنفيع بن الحارث

  116  نوح بن قيس بن رياح
  62  نوفل بن عبد الملك

هرم بن نسيب أبو الع150  فاءج  
  10  الهرماس بن حبيب

  106  هشام بن حبيش
  76  هشام بن حجير
  249  هشام بن سعد

85  امهشام بن عروة بن الزبير بن العو  
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  165  هشام بن محمد بن السائب
  88  هشَيم بن بشير
  68  هالل بن خباب

ىنهونٍ الْجميم نالَُل ب15  ه  
  18  هالل بن يحيى بن مسلم

  66  هند بن أبي هالة
  244  وائل بن حجر

  108  بن مسلم  الوليد
  151  يحيى الفزاري أبو بلج

  22  يحيى بن أبي كثير
219  ريابِقَيحيى بن أيوب الم  

  193  يحيى بن سعيد بن دينار
  12  يحيى بن سليم الطائفي

  153  يحيى بن عبد اهللا بن أبى قتادة السلمي
  60  يحيى بن عبد اهللا بن سالم
  45  يحيى بن عثمان بن سعيد

  47  بن قيس يحيى بن محمد
  112  يزيد بن أبي زياد الهاشمي
  199  يزيد بن الحوتكية التميمي

  48 يزيد بن زياد
  187  يزيد بن شريح الحضرمي

  66  يزيد بن عمرو
 قُوبعنِ َأبِي يب قُوبع234  المدنيي  

  118  يعقوب بن بحير
  39  بن كاسبيعقوب بن حميد 

  110  عيسى محمد بن بن يعقوب
  235  يوسف بن مهران

  34  يونُس بن يزيد بن أبي النجاد
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  )1(فهرِس الْمصادرِ والمراجِعِ: رابعا
 

 ت القنوجي حسن بن صديق، العلوم أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم أبجد •
 .1978 ، بيروت - العلمية الكتب دار، زكار الجبار عبد: تحقيق، هـ1307

 إسماعيل بن بكر أبي بن حمدأل، العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف •
البم1999-هـ1420، األولى عةالطب، الرياض -الوطن دار، هـ840 تيريوص.  

، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، القبر عذاب إثبات •
  .هـ1405، الثانية الطبعة، عمان -الفرقان  دار،القضاة محمود شرف: تحقيق

أجوبة الحافظ : ، ومعهأجوبة الحافظ ابن حجر العسقالني على أسئلة بعض تالميذه •
عبد الرحيم القشقري، : ، تحقيق تلميذه الحافظ ابن حجر العسقالنيالعراقي على أسئلة

  .م2003 -هـ1424الرياض، الطبعة األولى ، عام -أضواء السلف
. د: تحقيق، هـ287 تالشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن حمدأل، والمثاني اآلحاد •

  .1991 -هـ1411 األولى، الطبعة، الرياض – الراية دار، الجوابرة أحمد فيصل باسم
 المجيد عبد حمدي: قيحقت، هـ360 تالطبراني أحمد بن سليمانل، الطوال األحاديث •

  .م1998 - هـ1419، الثانية الطبعة، بيروت -اإلسالمي المكتب، السلفي
عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي  ألبي ،األحاديث المختارة •

مكتبة ، الملك بن عبد اهللا بن دهيش عبد: تحقيق، هـ643 تالمشهور بالضياء المقدسي
  .هـ1410،الطبعة األولى، مكة المكرمة -النهضة الحديثة

 بالطحاوي المعروف سالمة بن محمد بن أحمد جعفرألبي ، الكريم القرآن أحكام •
 الديانة لوقف التابع اإلسالمية البحوث مركز، أونال الدين سعد :تحقيق، هـ321ت

  .م1995 - هـ 1416، األولى الطبعة ،استانبول -التركي
: تحقيق، هـ543ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي ت، القرآن أحكام •

  . بيروت-العلمية الكتب دار، محمد عبد القادر عطا
 دار، هـ456 تمحمد أبو األندلسي حزم بن أحمد بن عليل، األحكام أصول في اإلحكام •

  .هـ1404 ألولى،ا الطبعة، القاهرة – الحديث
 الجوزجاني السعدي إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم إسحاق يبأل، الرجال أحوال •

  .آباد فيصل -أكادمي حديث، البستوي العظيم عبد العليم عبد: تحقيق، هـ259ت

                                                
  .حروف المعجممرتبة حسب  (1)
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 الملَقَّب، البغْدادي الضبي صدقةَ بن حيان بن خلف بن دممح بكرألبي ، القضاة أخبار •
 -الكبرى التجارية المكتبة، المراغي مصطفى العزيز عبد :تحقيق، هـ306 ت"وكيع"بِـ

  .م1947 - هـ1366، األولى الطبعة، مصر
 اهللا عبد يأب الفاكهي العباس بن إسحاق بن محمدل، وحديثه الدهر قديم في مكة أخبار •

  .هـ1414،  بيروت-خضر دار، دهيش اهللا عبد الملك عبد.د تحقيق، هـ275ت
 عبد فوزي رفعت :قيحقت، هـ204 تالشافعي إدريس بن محمدل، ديثالح اختالف •

  .م2001، األولى الطبعة، المنصورة -الوفاء دار، المطلب
، هـ369 تاألصبهاني حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، وآدابه النبي أخالق •

 الطبعة،  القاهرة-الدار المصرية اللبنانية، عصام الدين بن سيد الصبابطي: تحقيق
  .م1993 -هـ 1413، الثانية

أبو : تحقيق، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، اآلداب •
 -هـ 1408، الطبعة األولى،  بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية ، عبد اهللا السعيد المندوه

  .م1988
 فؤاد دمحم:  تحقيق،هـ256ت البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمدل، المفرد األدب •

  .م1989 –هـ 1409 الثالثة، الطبعة، بيروت – اإلسالمية البشائر دار، الباقي عبد
 -الفكر دار، ـه676ت النووي شرف بن يحيى ذكريا أبي الدين محييل، األذكار •

   .م1994-ـه1414، بيروت
ألبي يعلى الخليل بن عبد اهللا الخليلي اإلرشاد في معرفة علماء الحديث في البالد ،  •

  . هـ1409 الرياض، –محمد سعيد بن عمر، مكتبة الرشد : هـ، تحقيق446ويني تالقز
، هـ1420ت األلباني الدين ناصر محمدل، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء •

  .م1985-هـ1405، الطبعة الثانية،  بيروت-المكتب اإلسالمي 
 378 تإسحاق بن أحمد بن محمد بن محمد الكبير الحاكم أحمد بيأل، والكنى األسامي •

  .األولى الطبعة، األثرية الغرباء مكتبة، الدخيل محمد بن يوسف: تحقيق، هـ
: تحقيق، هـ468ألبي الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري ت، أسباب النزول •

 -هـ1412، الطبعة الثانية،  الدمام-دار اإلصالح، عصام بن عبد المحسن الحميدان
  .م1992

 البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمري بأل، األمصار فقهاء لمذاهب معالجا االستذكار •
 العلمية الكتب دار، معوض علي محمدو، عطا محمد سالم تحقيق، هـ463 تالقرطبي

  .م2000، بيروت -
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 القرطبي البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمري بأل، األصحاب معرفة في االستيعاب •
 األولى، الطبعة، بيروت – الجيل دار، البجاوي محمد علي :  تحقيق،هـ463ت

  .هـ1412
 الجزري محمد بن علي الحسن أبي األثير بن الدين عز ل،الصحابة معرفة في الغابة أسد •

 هـ1417، بيروت -العربي التراث إحياء دار، الرفاعي أحمد عادل: تحقيق، هـ630ت
  .م1996 -

 بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل ،األسماء المبهمة في األنباء المحكمة •
  .م1997 -هـ1417، الطبعة الثالثة،  القاهرة-مكتبة الخانجي، هـ458 تالبيهقي

 محمد محمود: تحقيق، هـ911 تالسيوطي بكر يأب بن الرحمن عبدل، المدلسين أسماء •
  .األولى الطبعة، بيروت – الجيل دار،  نصار حسن محمود

، هـ852 تالعسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، الصحابة تمييز في اإلصابة •
  .هـ1412 األولى، الطبعة، بيروت – الجيل دار، البجاوي محمد علي: تحقيق

، هـ 507ت المقدسي علي بن طاهر بن محمد الفضل يبأل، واألفراد الغرائب أطراف •
  .هـ1428 األولى، الطبعة، التدمرية دار، السريع اهللا عبد بن جابر: تحقيق

 الخرائطي السامري شاكر بن سهل بن جعفر بن محمد بكر ألبي ،لوباعتالل الق •
  .هـ327ت

 المعروف بابن اهللا عبد أبو أيوب بكر أبي بن محمدل، العالمين رب عن الموقعين إعالم •
  .م1973 بيروت، - الجيل دار، سعد الرءوف عبد طه: تحقيق، هـ751القيم ت

مد من الرجال سوى من ذكر في  احاإلمام في ذكر من له رواية في مسند اإلكمال •
شمس الدين محمد بن على بن الحسن بن  ل، على حروف المعجمتهذيب الكمال مرتباً

جامعة الدراسات ،  قلعجىأمينالمعطى  عبد: تحقيق، هـ765ت الشافعي الحسينيحمزة 
  . كراتشي-اإلسالمية 

 بن مقبل: يق تحق، هـ385 ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت،االلزامات والتتبع •
  .الثانية الطبعة،  بيروت– العلمية الكتب دار، هادي

 دار، المطلب عبد فوزي رفعت: تحقيق، هـ204 تالشافعي إدريس بن محمدل، األم •
  .المنصورة – الوفاء

 عبد أبو المحاملي الضبي إسماعيل بن حسينلل، البيع يحيى ابن رواية المحاملي أمالي •
  .هـ1412، عمان – اإلسالمية المكتبة، القيسي يمإبراه. د :تحقيق، هـ330 تاهللا
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: تحقيق، هـ852 تالعسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، المطلقة ألماليا •
 – هـ1416 األولى، الطبعة، بيروت – اإلسالمي المكتب، السلفي المجيد عبد حمدي
  .م1995

: تحقيق، هـ430 تهانياألصب اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، الرافضة على والرد اإلمامة •
 - هـ1415، المنورة مدينةال - والحكم العلوم مكتبة، الفقيهي ناصر بن محمد بن علي

  .م1994
 خالد بن الرحمن عبد بن لحسنل، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن المروية الحديث أمثال •

،  الهند-ةالدار السلفي، عبد العلي عبد الحميد األعظمي: تحقيق، هـ360الرامهرمزي ت
  .م1983 -هـ 1404 األولى، الطبعة

المعروف بأبي الشيخ  حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، األمثال في الحديث النبوي •
الطبعة ، الهند-الدار السلفية، عبد العلي عبد الحميد. د: تحقيق، هـ369 تاألصبهاني

  .م1982 -هـ1402، األولى
 -مركز الملك فيصل، شاكر ذيب فياض: حقيقت، هـ251لحميد بن زنجويه ت، األموال •

   .السعودية
هـ، 562 ألبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني تاألنساب، •

 -هـ1408بيروت، الطبعة األولى، –عبد اهللا عمر البارودي، دار الجنان : تحقيق
  .م1988

 المنذر بن هيمإبرا بن محمد بكر ألبي ،واالختالف واإلجماع السنن في األوسط •
 – طيبة دار، حنيف محمد بن أحمد صغير حماد أبو: تحقيق، هـ318ت النيسابوري

  .م1985 -هـ1405، األولى الطبعة، الرياض
، الفقيهي ناصر بن محمد بن علي :تحقيق، دهنْم بن يحيى بن إسحاق بن حمدلم، اإليمان •

  .هـ1406 الثانية، الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة
دار ، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي،  فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذمبحر الدم •

  .م1989،  الرياض-الراية
ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، البحر الزخار المعروف بمسند البزار •

مكتبة ،  بيروت-مؤسسه علوم القرآن ، محفوظ الرحمن زين اهللا.د: تحقيق، هـ292ت
  .م1988 -هـ1409، الطبعة األولى،  المدينة المنورة-كم العلوم والح

: هـ، تحقيق774، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي تالبداية والنهاية •
  .م1988-ـه1408، األولى الطبعة، العربي التراث إحياء دار، شيري علي
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 عمر حفص يبأل، الكبير الشرح في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر •
 مصطفى: تحقيق، هـ804ت الملقن ابنالمشهور ب المصري الشافعي أحمد بن علي بن
 الطبعة، الرياض - الهجرة دار، كمال بن وياسر ،سليمان بن اهللا عبدو، الغيط أبو

  .م2004- هـ1425، األولى
 دار، دهمان أحمد محمد: تحقيق، القرطبي وضاح بن محمدل، عنها والنهي البدع •

  .م1990-هـ1411، األولى الطبعة، القاهرة-االصف
، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، البعث والنشور •

،  لبنان-مؤسسة الكتب الثقافية ، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: تحقيق
  .م1988 -هـ1408، الطبعة األولى

أبو هاجر محمد : تحقيق، هـ316ستاني تألبي بكر عبد اهللا بن أبي داود السج، البعث •
-هـ1407، الطبعة األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية، السعيد بن بسيوني زغلول

  .م1987
هـ، لنور الدين علي بن سليمان بن أبي 282 تبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث •

حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة : هـ، تحقيق807الهيثمي الشافعي تبكر 
السنة والسيرة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الجامعة 

  .م1992-هـ1413اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، عام 
أبي  الملك عبد بن محمد بن عليل، األحكام كتاب في  الواقعينواإليهام الوهم بيان •

، الرياض – طيبة دار، سعيد آيت الحسين.د: تحقيق، هـ628 تالقطان بن الحسن
 .م1997 -هـ1418 األولى، الطبعة

 ارد، الزبيدي الرزاق عبد بن محمد بن محمد ل،القاموس جواهر من العروس اجت •
  .الهداية

هـ، 233 ألبي زكريا يحيى بن معين ت- رواية عثمان الدارمي–تاريخ ابن معين  •
  .هـ1400ق، عام دمش-أحمد نور سيف، دار المأمون للتراث: تحقيق

أحمد : تحقيق، هـ233ألبي زكريا يحيى بن معين ت -رواية الدوري–تاريخ ابن معين  •
مكة المكرمة، عام -نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي

  .م1979-هـ1399
، هـ281لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان ت، تاريخ أبي زرعة الدمشقي •

 -هـ1417، الطبعة األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية، لمنصورخليل ا: تحقيق
  .م1996
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 صبحي: تحقيق، هـ385ت شاهين بن عمر حفص بيأل ،الثقات أسماء تاريخ •
   .م1984 - ـ ه1404، األولىالطبعة ،  تونس-السلفية الدار ، السامرائي

 العلمية لكتبا دار، هـ311 تجعفر أبو الطبري جرير بن محمدل، والملوك األمم تاريخ •
 .هـ1407 األولى، الطبعة، بيروت –

 محمود:  تحقيق،هـ256ت البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمدل، الصغير التاريخ •
  .م1977 - هـ1397 األولى، الطبعة، بحل -الوعي دار،  زايد إبراهيم

ير بن ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زه، التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة •
، الطبعة األولى، دار الفاروق الحديثة، صالح بن فتحي هلل: تحقيق، هـ279حرب ت

  .م2004 -هـ1424
  -العلمية الكتب دار، هـ256ت البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمدل، الكبير التاريخ •

  .م1986، بيروت
 محمد هيمف :تحقيق، هـ262 تالبصري النميري شبة بن عمر زيد ألبي، المدينة تاريخ •

  .الفكر  دار،شلتوت
 -هـ، دار الكتب العلمية463 ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي تتاريخ بغداد، •

  .م1987-هـ1407، الطبعة األولى، بيروت
 المعيد عبد محمد. د:  تحقيق،الجرجاني القاسم أبو يوسف بن حمزةل، جرجان تاريخ •

  .م1981 – هـ1401 الثالثة، الطبعة، بيروت – الكتب عالم،  خان
 بن علي القاسمألبي ، األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ •

 سعيد أبي الدين محب: تحقيق، هـ571 تعساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن
  .م1995، بيروت -الفكر دار، العمري غرامة بن عمر

 :تحقيق، هـ463 تالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، المتشابه تلخيص تالي •
 1417، الطبعة األولى، الصميعي دار، الشقيرات أحمد، سلمان آل حسن بن مشهور

  .هـ
، هـ276 تالدينوري محمد أبو قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد، الحديث مختلف تأويل •

  .م1972 - هـ1393 ،بيروت – الجيل دار، النجار زهري محمد: تحقيق
 سبط خليل بن محمد بن إبراهيم الوفا أبو الحلبي الدين برهانل، المدلسين ألسماء التبيين •

 – العلمية الكتب دار، حسن شفيق يحيى: تحقيق، هـ841 تالشافعي العجمي ابن
  .م1986 - هـ 1406، األولى الطبعة، بيروت

   .هـ430 تاألصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، ةتثبيت اإلمامة وترتيب الخالف •
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 ،هـ852 تالعسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، تهذيبتحرير تقريب ال •
 .م1997 -هـ1417، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، طلبشار عواد، وشعيب األرناؤو

، المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمدل، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة •
  .بيروت – العلمية الكتب دار

، ألبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي رافتحفة األشراف بمعرفة األط •
 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدألالنكت الظراف : هـ، وبذيله742ت
بيروت، الطبعة األولى، -عبد الصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي: ، تحقيقهـ852ت

  .هـ1402عام 
 أبي الحسين بن لرحيما عبد بن أحمد الدين ولي ل،المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة •

  .م1999،  الرياض-الرشد مكتبة، نوارة اهللا عبد تحقيق، هـ826 ت العراقي زرعة
ي الجوز محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل، الخالف أحاديث في التحقيق •

، بيروت – العلمية الكتب دار، السعدني محمد الحميد عبد مسعد: تحقيق، هـ597ت
  .هـ1415 األولى، الطبعة

 في األسفار في تخريج ما في األسفار حمل عن المغنيتخريج إحياء علوم الدين المسمى  •
، هـ 806 تالعراقي  زين الدين عبد الرحيم بن الحسينالفضل يبأل، اإلحياء من األخبار

  .م1995 - هـ1415، الطبعة األولى،  الرياض-طبرية مكتبة، المقصود عبد أشرف تحقيق
 اهللا عبد الدين جمال ل،للزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج •

 دار، السعد الرحمن عبد بن اهللا عبد: تحقيق، هـ762 تالزيلعي محمد بن يوسف بن
  .هـ1414، األولى الطبعة، الرياض – خزيمة ابن

 السيوطي بكر يأب بن الرحمن عبدل، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب •
  .الرياض – الحديثة الرياض مكتبة، اللطيف عبد الوهاب عبد: تحقيق، هـ911ت

 تحقيق، هـ623 تالقزويني الرافعي محمد بن الكريم عبدل، قزوين أخبار في التدوين •
  .م1987،  بيروت-دار الكتب العلمية، العطاري اهللا عزيز

 ارد، هـ748 تالذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبدألبي ، الحفاظ تذكرة •
 .بيروت -العلمية الكتب

  .ـه986تمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني ل، تذكرة الموضوعات •
للقاضي عياض بن موسى ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك •

وزارة األوقاف ، محمد بن تاويت الطنجي: تحقيق، هـ544بن عياض السبتي ت
  .م1983 -هـ1403، الطبعة الثانية،  المملكة المغربية-والشؤون اإلسالمية
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 :تحقيق، هـ600 تالمقدسي الواحد عبد بن الغني عبد محمدألبي ، الدعاء في الترغيب •
  .م1995 -هـ1416،  بيروت-حزم ابن دار، زمري أحمد فواز

  .هـ385ت شاهين بن عمر حفص بي أل،الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك •
، محمد أبو المنذري القوي عبد بن العظيم عبدل، ريفالش الحديث من والترهيب الترغيب •

  .هـ1417 ، األولى الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار، الدين شمس إبراهيم: تحقيق
 المدلسين وذكر النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ تسمية •

، هـ303سائي تألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالن، الفوائد من ذلك وغير(
 الطبعة، المكرمة مكة ـ الفوائد عالم دار،  العوني عارف بن حاتم الشريف: تحقيق
  .هـ1423 األولى

، هـ382ألبي أحمد الحسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري ت، تصحيفات المحدثين •
  .م1982 -هـ1402، الطبعة األولى، محمود أحمد ميره: تحقيق

 الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، األربعة ئمةاأل رجال بزوائد المنفعة تعجيل •
 الطبعة، بيروت ـ البشائر دار، الحق إمداد اهللا إكرام. د: تحقيق، هـ852 تالعسقالني

  .م1996، األولى
 بن سليمان الوليد بيأل، الصحيح الجامع في البخاري عنه خرج لمن والتجريح التعديل •

   .لبزار أحمد :تحقيق ،ـه474 تالمالكي الباجي أيوب ابن سعد بن خلف
 عبد. د: تحقيق، هـ294 تالمروزي الحجاج بن نصر بن محمدل، الصالة قدر تعظيم •

 األولى، الطبعة، المنورة المدينة - الدار مكتبة، الفريوائي الجبار عبد الرحمن
  .هـ1406

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، البخاري صحيح على التعليق تغليق •
،  بيروت-اإلسالمي المكتب، القزقي موسى الرحمن عبد سعيد حقيقت، هـ852ت

  .هـ1405
: تحقيقهـ، 327ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت، حاتم أبى ابن تفسير •

  .صيدا – العصرية المكتبة، الطيب محمد أسعد
: تحقيق، هـ516ت البغوي مسعود بن الحسينألبي محمد ، التنزيل معالمتفسير البغوي  •

 الطبعة، طيبة دار، الحرش مسلم سليمانو، ضميرية جمعة عثمانو، النمر اهللا عبد محمد
  .م1997 - هـ 1417 الرابعة،

 جعفر أبو الطبري جرير بن محمدل، القرآن تأويل في البيان جامعتفسير الطبري  •
  .الثانية الطبعة،  القاهرة-مكتبة ابن تيمية، شاكر محمد أحمد: قيقتح، هـ311ت
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، هـ774ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت، القران العظيم تفسير •
 أحمد عليو، العجماوي فضل محمدو، رشاد السيد محمدو ،محمد السيد مصطفى: تحقيق
  .م2000 -هـ1412، األولى الطبعة، الجيزة - قرطبة مؤسسة، الباقي عبد

 األشبال أبو: تحقيق، هـ852 ت العسقالني حجر بن علي بن حمد أل،التهذيب تقريب •
  . الرياض-العاصمة دار، الباكستاني شاغف أحمد صغير

 زين الدين عبد الرحيم بن الفضل يبأل، الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد •
 - السلفية المكتبة، عثمان محمد الرحمن عبد: تحقيق، هـ 806 تالعراقي الحسين
  .م1969-هـ1389 األولى، الطبعة، المنورة المدينة

 أحمد بن محمد بن علي بن حمدأل، الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير لتلخيصا •
 هـ1419 ،األولى الطبعة،  لبنان-العلمية الكتب دار،  هـ852 ت العسقالني حجر بن
  .م1989 -

، هـ1420ت  األلباني الدين ناصر محمدل، السنة فقه على التعليق في المنة تمام •
   .هـ1417، الرابعة الطبعة، للنشر الراية دار ، اإلسالمية المكتبة

 البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمري بأل، واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد •
، البكري الكبير عبد ومحمد العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق، هـ463 ت القرطبي
  .ةالقرطب مؤسسة

: ، تحقيقالمعلمي بد الرحمن بن يحيى، لعالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل •
الرياض، الطبعة الثانية، عام -هـ، مكتبة المعارف1420محمد ناصر الدين األلباني ت 

  . م1986
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل، والحبش السودان فضل في الغبش تنوير •

 هـ1419،  الرياض– الشريف دار ،إبراهيم علي مرزوق :تحقيق، هـ597ي تالجوز
  .م1998 -

: ، تحقيقهـ311 تجعفر أبو الطبري جرير بن محمدل ،)الجزء المفقود (تهذيب اآلثار •
، الطبعة األولى،  دمشق-دار المأمون للتراث  علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا، 

  .م1995 -هـ 1416
، مسند عبد اهللا بن عباس، األخبار من اهللا رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيب •

 مطبعة، شاكر محمد محمود  تحقيق،هـ311 تجعفر أبو الطبري جرير بن حمدمل
  .القاهرة -المدني
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 ،مسند عمر بن الخطاب، األخبار من اهللا رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيب •
 مطبعة، شاكر محمد محمود تحقيق، هـ311 تجعفر أبو الطبري جرير بن محمدل

  .القاهرة -المدني
، ـه676ت النووي شرف بن يحيى ذكريا أبي الدين محييل، غاتوالل األسماء تهذيب •

   . بيروت-دار الكتب العلمية، عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق
بيروت، -هـ، دار الفكر852 ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت تهذيب التهذيب، •

  .م1984 - هـ1404
بشار : تحقيقهـ، 742 ألبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي تتهذيب الكمال، •

  .م1980-هـ1400 بيروت،-عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
عبد السالم : تحقيق، هـ370ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري ت ، تهذيب اللغة •

  .م1964-هـ1384، محمد هارون
: تحقيق، هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، التوبة •

  .القاهرة-مكتبة القرآن، مجدي السيد إبراهيم
 األصبهانيالمعروف بأبي الشيخ  حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، والتنبيه التوبيخ •

  . القاهرة-مكتبة القرآن، إبراهيم السيد مجدي تحقيق، هـ369ت
 خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر بي أل،عزوجل الرب صفات وإثبات التوحيد •

 الطبعة، الرياض – الرشيد مكتبة، الشهوان إبراهيم بن العزيز عبد.د: تحقيق، هـ311ت
  .م1994 الخامسة،

 الدين ناصر بنال، وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح •
 نعيم محمد :تحقيق، هـ842 تالدمشقي القيسي محمد بن اهللا عبد بن محمد الدين شمس

  .م1993، األولى الطبعة، بيروت – الرسالة  مؤسسة،العرقسوسي
  المناويالرءوفإلمام الحافظ زين الدين عبد ل، التيسير بشرح الجامع الصغير •

  .م1988 -هـ 1408، الطبعة الثالثة،  الرياض–مكتبة اإلمام الشافعي ، هـ1013ت
السيد شرف الدين : ، تحقيقهـ354لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي ت الثقات، •

  .م1975 – هـ1395 ، األولى عةالطب، أحمد، دار الفكر
، هـ1420ت األلباني الدين ناصر محمد ل،والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر •

  .األولى الطبعة، والتوزيع للنشر غراس
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ، الرسول أحاديث في األصول جامع •

 الطبعة، البيان دار مكتبة، طؤواألرنا القادر عبد: تحقيق، هـ606الجزري ابن االثير ت
  .م1969-هـ 1389، األولى
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، العالئي سعيد أبو كيكلدي بن خليل بن سعيدألبي ، المراسيل أحكام في التحصيل جامع •
 - هـ1407 ،الثانية الطبعة، بيروت – الكتب عالم، السلفي المجيد عبد حمدي: تحقيق
  .م1986

 أبو: تحقيق، القرطبي النمري اهللا دعب بن يوسف عمر بيأل، وفضله العلم بيان جامع •
 ،األولى الطبعة، حزم ابن دار -الريان مؤسسة، زمرلي أحمد فواز الرحمن عبد

  .م2003-هـ1424
، هـ197 تالمصري محمد أبو القرشي مسلم بن وهب بن اهللا عبدل، الحديث في الجامع •

  .م1996،  السعودية-الجوزي ابن دار، الخير أبو حسين حسن مصطفى. د :تحقيق
 البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع •

  .هـ1403 ، الرياض - المعارف مكتبة، هـ463ت
هـ، دار إحياء 327 ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تالجرح والتعديل، •

  .م1952 -هـ1371 ،األولى الطبعةبيروت، -التراث العربي
: تحقيق، هـ600 تالمقدسي الواحد عبد بن الغني عبد محمدألبي ، شعرال أحاديث جزء •

  .هـ1410 األولى، الطبعة، عمان - اإلسالمية المكتبة، الجبالي المنان عبد إحسان
 -دار ابن الجوزي، أبي إسحاق الحويني: تحقيق، جزء فيه مجلسان من إمالء النسائي •

  .م1994، الرياض
ألبي الفرج المعافى بن زكريا ، الناصح الشافيالجليس الصالح الكافي واألنيس  •

،  بيروت-عالم الكتب، محمد مرسي الخولي. د: تحقيق، هـ390النهرواني الجريري ت
  .م1993-هـ 1413، الطبعة األولى

 ،هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، باهللا الظن حسن •
  .م1988 -هـ1408 األولى، الطبعة، الرياض – طيبة دار، محمد مخلص: تحقيق

، هـ430 تاألصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، األصفياء وطبقات األولياء حلية •
  .هـ1405 ، الرابعة الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار

 اهللا عبد بن أحمد الدين صفيل، الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خالصة •
،  حلب-البشائر دار، غدة أبو الفتاح عبد تحقيق، منيالي األنصاري الخزرجي

  .هـ1416
:  تحقيق، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، الخالفيات •

 -هـ1414، الطبعة األولى،  الرياض-دار الصميعي، مشهور بن حسن آل سلمان
  .م1994
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 ، بيروت - الفكر دار، هـ911 تالسيوطي بكر يأب بن الرحمن عبدل، المنثور الدر •
  .م1993

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمد أل،الهداية أحاديث تخريج في الدراية •
  .بيروت – المعرفة دار، المدني اليماني هاشم اهللا عبد السيد:  تحقيق، هـ852ت

 حسن محمد بن سعيد محمد: تحقيق، هـ360 تالطبراني أحمد بن سليمانل، الدعاء •
  .م1987- هـ1407 ،األولى الطبعة، بيروت – البشائر ردا، البخاري

  .هـ330 تاهللا عبد أبو المحاملي الضبي إسماعيل بن حسينلل، الدعاء •
، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، الكبير الدعوات •

 - هـ1414، والوثائق والتراث المخطوطات مركز ،البدر اهللا عبد بن بدر تحقيق
  .م1993

 أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل •
 دارو، بيروت -العلمية الكتب دار، يقلعج المعطي عبد: تحقيق، هـ458 تالبيهقي بكر

  .األولى الطبعة، القاهرة -للتراث الريان
محمد . د: يقتحق، هـ430 تاألصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، دالئل النبوة •

 -هـ1406، الطبعة الثانية،  بيروت-دار النفائس، وعبد البر عباس، رواس قلعجي
  .م1986

، الفريوائي الرحمن عبد.د :تحقيق، هـ507 تالمقدسي طاهر بن محمدل، الحفاظ ذخيرة •
  .م1996- هـ 1416،  الرياض-السلف دار

دار الكتاب ، هـ430تألبي تعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ، ذكر أخبار أصبهان •
  .اإلسالمي

 قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبدألبي ، موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر •
، الزرقاء -المنار مكتبة، المياديني أمرير شكور محمد:  ، تحقيقهـ748 تالذهبي
  .هـ1406

:  تحقيق،هـ303ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت، المدلسين ذكر •
 ،األولى الطبعة، المكرمة مكة ـ الفوائد عالم دار، العوني عارف بن حاتم الشريف

  .هـ1423
الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات جمع ودراسة  •

 جامعة الكويت، -مبارك سيف الهاجري، مجلس النشر العلمي: ، للدكتوروتحليل
  .م2000-هـ1421
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 لعبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي ،في شرح السيرة النبوية البن هشامف نُالروض اُأل •
دار الكتب ، م1967-هـ1387، الطبعة األولى، عبد الرحمن الوكيل: تحقيق، هـ581ت

  . القاهرة-اإلسالمية
، الطبعة األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية، هـ241 تألحمد بن حنبل ،الزهد •

  .م1983 -هـ1403
 العلي عبد: تحقيق، هـ287 تالشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن حمدأل ،الزهد •

  .هـ1408 الثانية، الطبعة، القاهرة – للتراث الريان دار ،حامد الحميد عبد
، الفريوائي الجبار عبد الرحمن عبد تحقيق، هـ243 تالكوفي السري بن هنادل، الزهد •

  .هـ1406، األولى الطبعة، الكويت -اإلسالمي للكتاب الخلفاء دار
دار ، عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي: تحقيق، هـ197لوكيع بن الجراح ت، الزهد •

  .الصميعي
هـ في 275سؤاالت أبا عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني ت •

مؤسسة ، عبد العليم عبد العظيم البستوي.د: تحقيق، معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم
  .م1997 -هـ1418، الطبعة األولى، روت بي-الريان

أحمد محمد نور : هـ، تحقيق233 ت سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين •
  .م1988 -هـ 1408 المدينة المنورة، الطبعة األولى، عام -سيف، مكتبة الدار 

 حنبل بنألحمد ، وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت •
، المنورة المدينة -والحكم العلوم مكتبة،  منصور محمد زياد. د : تحقيق،  هـ241ت

  .هـ1414
:  هـ، تحقيق الدكتور385علي بن عمر الدارقطني تسؤاالت البرقاني للدارقطني،  •

  .هـ1404 الباكستان، –عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، دار كتب خانه جميلي 
 موفق: تحقيق،  هـ385علي بن عمر الدارقطني ت، للدارقطني النيسابوري الحاكم سؤاالت •

  .1984 – 1404 األولى، الطبعة، الرياض – المعارف مكتبة، القادر عبد بن اهللا عبد بن
  هـ385علي بن عمر الدارقطني ت، سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني •

،  القادرموفق بن عبد اهللا بن عبد: تحقيق، وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل
   .م1984 -هـ1404، الطبعة األولى،  الرياض-مكتبة المعارف

 جعفر بن اهللا عبد بن عليل، المديني بن لعلي شيبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت •
، الرياض -المعارف مكتبة، القادر عبد اهللا عبد موفق :تحقيق، هـ234 تالمديني
  .هـ1404
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 لإلمام ،الرواة أحوال عن بغداديينال أسئلة مع السجزي علي بن مسعود سؤاالت •
 بن موفق: قيحقت، هـ405 تالنيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي الحافظ

 - هـ1408، األولى الطبعة، بيروت -اإلسالمي الغرب دار، القادر عبد بن اهللا عبد
  .م1988

 األلباني الدين ناصر محمدل، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها •
  . الرياض–مكتبة المعارف ، هـ1420ت

، لمحمد ناصر الدين سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة •
-هـ1412 الرياض، الطبعة األولى، عام -هـ ، دار المعارف1420األلباني ت

  .م1992
لجنة في ظالل اومعه ، هـ287 تالشيباني بكر أبو الضحاك بن عمرو بن حمدأل، السنة •

، بيروت – اإلسالمي المكتب ،هـ1420ت األلباني الدين ناصر محمدل، تخريج السنة
  .م1980 -هـ1400 األولى، الطبعة

هـ، 273، ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه تسنن ابن ماجه •
تنى ، اعهـ1420 تمحمد ناصر الدين األلباني: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه

الطبعة   الرياض،-مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: به
  .األولى

حكم على أحاديثه هـ، 275، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني تسنن أبي داود •
مشهور بن : ، اعتنى بههـ1420 تمحمد ناصر الدين األلباني: وآثاره وعلق عليه

  .الطبعة األولى  الرياض،-ف للنشر والتوزيعحسن آل سلمان، مكتبة المعار
هـ، حكم على 279، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تترمذيسنن ال •

مشهور : ، اعتنى بههـ1420 تمحمد ناصر الدين األلباني: أحاديثه وآثاره وعلق عليه
  .الطبعة األولى  الرياض،-بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 التعليق وبذيله ، هـ385ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني تالدارقطني  ننس •
 األرناؤوط شعيب :تحقيق، آبادي العظيم الحق شمس محمدالدارقطني  على المغني

  .م2004 - هـ1424، األولى الطبعة، بيروت-الرسالة مؤسسة، وآخرون
، هـ458 تيهقيالب بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، الصغير السنن •

 الطبعة، كراتشي -اإلسالمية الدراسات جامعة، قلعجي أمين المعطي عبد: تحقيق
  .م1989 -هـ1410،األولى

 بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل - ومعه الجوهر النقي-السنن الكبرى •
  .هـ1344حيدر آباد، الطبعة األولى، عام -، مجلس إدارة المعارفهـ458 تالبيهقي
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 :تحقيق، هـ303ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت، الكبرى السنن •
 - هـ1421، األولى الطبعة، بيروت - الرسالة مؤسسة، شلبي المنعم عبد حسن

  .م2001
حكم على هـ، 303، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي تسنن النسائي •

مشهور : ، اعتنى بههـ1420 تدين األلبانيمحمد ناصر ال: أحاديثه وآثاره وعلق عليه
  .الطبعة األولى  الرياض،-بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 حبيب :تحقيق، هـ227لسعيد بن منصور بن شعبة المكي ت ، منصور بن سعيد سنن •
  .بيروت-العلمية الكتب دار، األعظمي الرحمن عبد

 الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن حمدم اهللا عبدألبي سير أعالم النبالء،  •
، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، عام طشعيب األرناؤو: تحقيق، هـ748ت

  .هـ1413
، فاروق حمادة. د: تحقيق، هـ186ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ت ، السير •

  .مؤسسة الرسالة
: تحقيق ،هـ774ثير الدمشقي تألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن ك، السيرة النبوية •

  .م1971، دار المعرفة،  لبنان-بيروت، محمد مصطفى عبد الواحد
، هـ213 محمد أبو المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبدل ،السيرة النبوية •

  .هـ1411، بيروت -الجيل دار، سعد الرءوف عبد طه: تحقيق
 الصحابة وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح •

 الاللكائي الطبري منصور بن الحسن بن اهللا هبة القاسم ألبي، بعدهم ومن والتابعين
 : الطبعة، الرياض -طيبة دار، الغامدي حمدان بن سعد بن أحمد: تحقيق، هـ418ت

  .م1995، األولى
 نيالزرقا يوسف بن الباقي عبد بن محمدل، مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح •

  .هـ1411، بيروت -العلمية الكتب دار، هـ1122ت
 شعيب : تحقيق، هـ516ت البغوي مسعود بن الحسينألبي محمد ، السنة شرح •

، الثانية الطبعة، دمشق – اإلسالمي المكتب، الشاويش زهير محمدو، األرناؤوط
 .م1983 - هـ1403

: تحقيق، السيوطي الفضل أبو بكر أبي بن الرحمن عبدل، النسائي لسنن السيوطي شرح •
 - هـ1406 الثانية، الطبعة، حلب – اإلسالمية المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد

  .م1986
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 النووي شرف بن يحيى ذكريا أبي الدين محييل،  على صحيح مسلمالنووي شرح •
  .م1929 -هـ1347، الثانية الطبعة، بيروت-العربي التراث إحياء دار، ـه676ت

همام : هـ، تحقيق795 الحنبلي ت عبد الرحمن بن أحمدبن رجب، الشرح علل الترمذي •
  .م2001-هـ1421، الثانية، الطبعة الرياض - الرشد مكتبةسعيد، 

 بالطحاوي المعروف سالمة بن محمد بن أحمد جعفرألبي ، اآلثار مشكل شرح •
 -هـ 1415 ،األولى الطبعة، الرسالة مؤسسة، طاألرناؤو شعيب: تحقيق، هـ321ت

  .م1994
 بالطحاوي المعروف سالمة بن محمد بن أحمد جعفرألبي ، اآلثار معاني شرح •

،  بيروت-الكتب عالم، الحق جاد سيد محمدو، النجار زهري محمد: تحقيق، هـ321ت
  .م1994- هـ1414، األولى الطبعة

 :تحقيق، هـ463 تالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، الحديث أصحاب شرف •
    .أنقرة -النبوية السنة إحياء دار، وغليأ خطي سعيد محمد.د

، محمد حامد الفقي: تحقيق، هـ360ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري ت ، الشريعة •
  .م1983 -هـ1403، الطبعة األولى،  لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية

 :تحقيق، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمد أل،اإليمان شعب •
 ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون الرياض - الرشد مكتبة، حامد الحميد عبد عليال عبد

  .م2003 - هـ 1423 األولى، الطبعة، بالهند
 ألبي الحسن مصطفى بن إسماعيل شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل •

  . م1991 -هـ 1411، الطبعة األولى،  القاهرة-مكتبة ابن تيمية، السليماني
ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، شمائل المحمدية والخصائل المصطفويةال •

الطبعة ، مكة المكرمة-المكتبة التجارية، سيد بن عباس الجليمي: تحقيق، هـ279ت
 .م1993 -هـ1413، األولى

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى (المسمى  صحيح البخاري •
لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ، )أيامهاهللا عليه وسلم وسننه و

الزهراء لإلالم ، علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي األثري: قام على نشره، هـ256ت
 . القاهرة-العربي

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  •
 الطبعة الثانية،  بيروت،-سالة، مؤسسة الرطاألرناؤوشعيب : هـ، تحقيق354ت

  .م1993 -هـ1414
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 محمد: تحقيق، هـ311ت خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر بيأل، خزيمة ابن صحيح •
  .1970 – 1390، بيروت – اإلسالمي المكتب، األعظمي مصطفى

 دار، هـ1420ت  األلباني الدين ناصر محمدل، البخاري لإلمام المفرد األدب صحيح •
  الصديق

 – المعارف مكتبة، هـ1420 تاأللباني الدين ناصر محمدل، والترهيب غيبالتر صحيح •
 .م2000 -هـ1421، األولى الطبعة، الرياض

 لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم •
  .م2002 -هـ1422، الطبعة األولى،  المنصورة-دار ابن رجب، هـ261ت

مؤسسة ، هـ1420لمحمد ناصر الدين األلباني ت، دصحيح وضعيف سنن أبي داو •
  . م2002 -هـ1423، الطبعة األولى،  الكويت-غراس

علي رضا بن : تحقيق، هـ430 تاألصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، صفة الجنة •
  .م1995 -هـ1415، الطبعة الثانية،  دمشق-دار المأمون، عبد اهللا بن علي رضا

، هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد نب اهللا عبدل، صفة الجنة •
  . القاهرة–مكتبة ابن تيمية ، عمرو عبد المنعم سليم: تحقيق

 محمد: حقيقت، هـ256ت البخاري اهللا عبد أبو إسماعيل بن محمد ل،الصغير الضعفاء •
  .م1986 -هـ1406، الطبعة األولى، لبنان – بيروت المعرفة دار، زايد إبراهيم

 بن الكريم عبد بن اهللا عبيدل، البرذعي سؤاالت على الرازي زرعة أبي وأجوبة لضعفاءا •
-اإلسالمية الجامعة، الهاشمي سعدي .د: قيحقت، هـ264 تزرعة أبو الرازي يزيد

  .م1982 - هـ1402 األولى، الطبعة، المنورة المدينة
محمد : تحقيق،  هـ385ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت، الضعفاء والمتروكين •

  .م1980 -هـ1400، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي، بن لطفي الصباغ
، هـ597ي تالجوز محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل، والمتروكين الضعفاء •

  .هـ1406،  بيروت-العلمية الكتب دار، القاضي اهللا عبد تحقيق
، هـ303لشهير بالنسائي ت ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب االضعفاء والمتروكين، •

 - ـه1406 ،األولى الطبعة بيروت، –محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة : تحقيق
  .م1986

 يتهم ومن الوهم حديثه على غلب ومن الحديث ووضع الكذب إلى نسب ومن الضعفاء •
 إليها ويدعو فيها يغلو بدعة وصاحب عليه يتابع ال ما روى ومجهول حديثه بعض في
 حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر ألبي ،مستقيمة الحديث في حاله كانت وإن
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، األولى الطبعة، الرياض -الصميعي دار، السلفي حمدي: تحقيق، هـ322 تالعقيلي
  .م2000- هـ1420

 دار، هـ1420ت  األلباني الدين ناصر محمدل، البخاري لإلمام المفرد األدب ضعيف •
  الصديق

 المعارف مكتبة، هـ1420ت  األلباني الدين ناصر محمدل، والترهيب الترغيب ضعيف •
  .الرياض –

، هـ756ت السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسني بأل، الكبرى الشافعية طبقات •
 والنشر للطباعة هجر، الحلو محمد الفتاح عبدو، الطناحي محمد محمود :تحقيق

  .هـ1413، الثانية الطبعة،  والتوزيع
علي محمد .د: تحقيق، هـ230لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت ،الطبقات الكبير •

   .م2001-هـ1421، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، عمير
 حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، عليها والواردين بأصبهان المحدثين طبقات •

 نحسي الحق عبد الغفور عبد: تحقيق، هـ369 تاألصبهانيالمعروف بأبي الشيخ 
  .بيروت – الرسالة مؤسسة، البلوشي

 عاصم : تحقيق،هـ852 تالعسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، المدلسين طبقات •
  .م1983 – هـ1403 األولى، الطبعة، عمان – المنار مكتبة، القريوتي اهللا عبد بن

 مشهور بن حسن آل :تحقيق، هـ224 تالهروي امسلّ بن القاسم عبيد يبأل ،الطهور •
  .م1994 -هـ1414، الطبعة األولى،  جدة-مكتبة الصحابة، سلمان

من انتخاب اإلمام الحافظ أبي الطاهر السلفي من كتب الشيخ أبي الحسين ، الطيوريات •
دسمان : دراسة وتحقيق، المبارك بن عبد الجبار الطيوري بن عبد اهللا الصيرفي الحنبلي 

، الطبعة األولى، الرياض  -أضواء السلف، وعباس صخر الحسن، يحيى معالي
  .م2004 -هـ 1425

ياسين محمد : تحقيق، هـ388ت البستي الخَطَّابِي ألبي سليمان حمد بن محمد ،العزلة •
  .م1987 -هـ1407، الطبعة األولى،  دمشق-دار ابن كثير، السواس

 األصبهانيالمعروف بأبي الشيخ  حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، العظمة •
 – العاصمة دار، المباركفوري إدريس محمد بن اهللا رضاء: تحقيق، هـ369ت

  .1408 األولى، الطبعة، الرياض
 ،هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، وفضله العقل •

   .هـ1409 األولى، الطبعة، الصغير محمد لطفي:  تحقيق،الرياض – الراية دار
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 القرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، واألمم والجماعات لألفراد يةاإلله العقوبات •
، دار ابن حزم، محمد خير رمضان يوسف: تحقيق، هـ281المشهور بابن أبي الدنيا ت

   .م1996-هـ1416، الطبعة األولى
 صبحي تحقيق، القاضي طالب أبو رتبه على كتب الجامع الكبير الترمذي علل •

،  بيروت– الكتب عالم، الصعيدي محمد محمود، لنوريا المعاطي أبو، السامرائي
  .م1989 -هـ1409، الطبعة األولى

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل، الواهية األحاديث في المتناهية العلل •
  .1403،  بيروت-العلمية الكتب دار، الميس خليل تحقيق، هـ597ي تالجوز

، هـ385الحسن علي بن عمر الدارقطني تألبي ، النبوية األحاديث في الواردة العلل •
 هـ 1405 ،األولى الطبعة، الرياض – طيبة دار، اهللا زين الرحمن محفوظ. د :تحقيق

  .م1985 -
 ألحمد بن حنبل، وغيره المروذي رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل •

 الطبعة ،الهند-يبومبا السلفية الدارس، عباس محمد بن اهللا وصي: تحقيق، هـ241ت
  .م1988-هـ1408، األولى

وصي : هـ ، تحقيق241 تألحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل •
  .م1988-هـ1408بومباي، الهند، الطبعة األولى، عام -اهللا عباس، الدار السلفية

، الحميد سعد.د: تحقيق، هـ327ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت، العلل •
  .م2006 -هـ1427، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد، د الجريسيخال.ود

،  المعروف بابن الصالحالشَّهرزوري الرحمن عبد بن عثمان عمرو ألبي، الحديث علوم •
 .م1984،األولى الطبعة، الفارابي مكتبة

، هـ855 تالعيني أحمد بن محمود الدين بدرل، البخاري صحيح شرح القاري عمدة •
 -هـ1421، الطبعة االولى، بيروت، الكتب العلمية دار، اهللا محمود عمرعبد : تحقيق
  .م2001

، العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته وسائل معرفته وإحكامه أمثلةٌ لألخطاء فيه •
  .هـ1419، الطبعة األولى،  مكة-دار عالم الفوائد، للشريف حاتم بن عارف العوني

 آبادي العظيم الحق شمس محمد الطيببي أل، داود أبي سنن شرح المعبود عون •
، المنورة المدينة -السلفية المكتبة، عثمان محمد الرحمن عبد: تحقيق، هـ1310ت

  .م1968 -هـ1388، الثانية الطبعة
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، ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، خرج عون المعبود شرح سنن أبي داود •
  .هـ1422 الطبعة األولى، القاهرة،-عصام الصبابطي، دار الحديث: أحاديثه

 سيد ابن يييح بن اهللا عبد بن محمدل، والسير والشمائل المغازي فنون في األثر عيون •
مكتبة دار ، ومحيى الدين مستو، محمد العيد الخطراوي. د: تحقيق، 734 ت الناس

  .م1986 - ـه 1406،  بيروت–دار ابن كثير ، المدينة المنورة-التراث
 األلباني الدين ناصر محمدل، والحرام الحالل أحاديث جتخري في المرام غاية •

 .هـ1405 ،الثالثةالطبعة ، بيروت – اإلسالمي المكتب، هـ1420ت
 : هـ، تحقيق285، ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي تغريب الحديث •

امعة أم  ج-اث اإلسالميترد، مركز البحث العلمي وإحياء اليسليمان بن إبراهيم العا
  .هـ1405 عام  الطبعة األولى،القرى،

 عبد : تحقيق، هـ388ت البستي الخَطَّابِيألبي سليمان حمد بن محمد ، الحديث غريب •
 .هـ1402 ، المكرمة مكة - القرى أم جامعة، العزباوي إبراهيم الكريم

، شرف حسين: تحقيق، هـ224 تالهروي امسلّ بن القاسم عبيد يبأل، الحديث غريب •
  .م1984، القاهرة -األميرية المطبعة، هارون السالم عبدو

، بن الجوزي علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرجألبي ، الحديث غريب •
 األولى، الطبعة، بيروت -  العلمية الكتب دار ،قلعجي أمين عبدالمعطي.د :تحقيق
 .م1985

:  تحقيق،هـ276 تالدينوري محمد أبو قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدل، الحديث غريب •
  .هـ1397 األولى، الطبعة، بغداد – العاني مطبعة، الجبوري اهللا عبد.د

 بن الملك عبد بن خلفل، المسندة األحاديث متون في الواقعة المبهمة األسماء غوامض •
 عز الدين كمال محمدو، السيد علي الدين عز. د تحقيق، هـ578 تالقاسم أبو بشكوال

  .هـ1407 ، بيروت-كتبال عالم، الدين
 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، البخاري صحيح شرحب الباري فتح •

  .بيروت -المعرفة دار، الخطيب الدين محب :تحقيق، هـ852ت
 السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدين شمسل، الحديث ألفية شرح المغيث فتح •

  .هـ1403 ، لىاألو الطبعة، لبنان – العلمية الكتب دار، هـ902ت
 دار، زكار سهيل.د: تحقيق، هـ229ألبي عبد اهللا نعيم بن حماد المروزي ت، الفتن •

  .م2003 -هـ1424،  بيروت-الفكر
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 الهمذاني الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاعألبي ، الخطاب بمأثور الفردوس •
، بيروت -علميةال الكتب دار، زغلول بسيوني بن السعيد تحقيق، هـ509 تإلكيا الملقب
  .م1986 - هـ 1406

، هـ774ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت، الفصول في السيرة •
  .م1996،  الشارقة-دار الفتح، محمد علي الحلبي: تحقيق

، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، األوقات فضائل •
 األولى، الطبعة، المكرمة مكة - المنارة مكتبة، القيسي مجيد الرحمن عبد عدنان: تحقيق
  .هـ1410

 ،عباس محمد اهللا وصي. د:  تحقيق،هـ241 تألحمد بن حنبل، الصحابة فضائل •
  .م1983 - هـ1403 ، األولى الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة

: تحقيق، هـ303ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت ،القرآن فضائل •
  .م1992 الثانية، الطبعة، بيروت – العلوم إحياء دار، حمادة قفارو.د

 بن عادل: تحقيق، هـ463 تالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، والمتفقه الفقيه •
  .هـ1417 بالسعودية، الجوزي ابن دار، العزازي يوسف

بي  أل،فنون العجائب في أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم من العباد والزهاد •
طارق : تحقيق، هـ414سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش الحنبلي ت

  . القاهرة-مكتبة القرآن، الطنطاوي
ي الشوكان محمد بن علي بن محمدل، الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد •

 – اإلسالمي المكتب، هـ1386 تالمعلمي يحيى الرحمن عبد: تحقيق، هـ1250ت
  .هـ1407 ثالثة،ال الطبعة، بيروت

 زرعة بأبي المشهورلعبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان ، المعللة الفوائد •
،  الكويت-الذهبي اإلمام مكتبة، المقصود عبد بن رجب: تحقيق، هـ281 تالدمشقي

  .م2003- هـ1423
 المجيد عبد حمدي :تحقيق، هـ414ت الرازي محمد بن تمام القاسم يبأل، الفوائد •

  .هـ1412،  الرياض-الرشد مكتبة،  السلفي
 العلمية الكتب دار، هـ1250ي تالشوكان محمد بن علي بن محمد ل،القدير فيض •

  م1994- ه 1415 األولى الطبعة لبنان - بيروت
 ،هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، الحوائج قضاء •

   .القاهرة – لقرآنا مكتبة، إبراهيم السيد مجدي: تحقيق
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 بن أحمد بن محمد اهللا عبدألبي ، الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف •
، اإلسالمية للثقافة القبلة دار، عوامة محمد :تحقيق، هـ748 تالذهبي قَايماز بن عثمان
  .م1992 – هـ1413، األولى الطبعة، جدة -علو مؤسسة

: هـ، تحقيق365بد اهللا بن عدي الجرجاني ت، ألبي أحمد عالكامل في ضعفاء الرجال •
  .م1988-هـ1409بيروت، عام -يحيى مختار غزاوي، دار الفكر

: تحقيق ،هـ395 تالعسكريالحسن بن عبد اهللا  هالل بيأل ،األمثال جمهرة كتاب •
 الثانية، الطبعة، بيروت-الفكر دار،  قطامش المجيد وعبد ،إبراهيم الفضل أبو محمد

  .م1988
 بن محمد بن إبراهيم الحلبي الدين برهانل، الحديث بوضع رمي عمن ثيثالح الكشف •

 – الكتب عالم، السامرائي صبحي :قيحقت، هـ841 تالشافعي العجمي ابن سبط خليل
  .م1987 – هـ1407 ،األولى الطبعة، بيروت

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل، الصحيحين حديث من المشكل كشف •
 -هـ1418، الرياض – الوطن دار، البواب حسين علي: حقيقهـ، ت597ي تالجوز
  .م1997

 الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاقألبي ، عن تفسير القرآن والبيان الكشف •
 العربي التراث إحياء دار، عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحقيق، هـ427 تالنيسابوري

  .م2002 - هـ 1422، األولى  الطبعة،بيروت –
:  تحقيق،هـ463 تالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، الرواية علم في الكفاية •

  .المنورة المدينة - العلمية المكتبة، المدني حمدي إبراهيمو، السورقي اهللا عبد أبو
 الهندي الدين حسام بن المتقي علي الدين عالءل، واألفعال األقوال سنن في العمال كنز •

 الطبعة، بيروت -الرسالة مؤسسة، حياني كريبو،السقا صفوة :تحقيق، هـ975ت
  .م1985، الخامسة

 أحمد محمد الرحيم عبد: تحقيق، هـ261لمسلم بن الحجاج ت، الكنى واألسماء •
  .هـ 1404 ،األولى الطبعة، النبوية المدينة - اإلسالمية الجامعة، القشقري

نظر محمد : هـ، تحقيق310 ألبي بشر محمد بن أحمد الدوالبي تالكنى واألسماء، •
  .م2000-هـ1421بيروت، الطبعة األولى، –الفريابي، دار ابن حزم 

، ألبي البركات محمد بن أحمد  الرواة الثقات اختلط منالكواكب النيرات في معرفة من •
عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون : هـ، تحقيق929ت" ابن الكيال"المعروف بـ 

  .م1981ـ بيروت، الطبعة األولى،
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 السيوطي بكر يأب بن الرحمن عبدل، الموضوعة األحاديث في المصنوعة ئلالآل •
  .ةيالعلم الكتب دار هـ،911ت

 الشيباني محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسنألبي ، األنساب تهذيب في اللباب •
  .م1980 - هـ1400، بيروت -صادر دار، هـ630 ت الجزري

 ، اعتنى به هـ852 تالعسقالني فضلال أبو حجر بن علي بن حمدأللسان الميزان،  •
هـ، واعتنى بإخراجها وطباعتها ابنه سلمان أبو غدة، 1417الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ت

  بيروت، الطبعة-اإلسالمية بالتعاون مع دار البشائر اإلسالمية مكتبة المطبوعات
  .م2002-هـ1423األولى، 

: تحقيق، هـ463 تغداديالب الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، والمفترق المتفق •
  .م1997 -هـ1417، الطبعة األولى، دمشق-القادري دار، الحامدي صادق محمد.د

، هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، مجابو الدعوة •
، الطبعة األولى،  بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية، المهندس زياد حمدان: تحقيق
  .م1993 -هـ1413

، هـ333ت المالكي ينوريالد مروان بن أحمد بكرألبي ، العلم وجواهر لمجالسةا •
 دار ،ينالبحر-اإلسالمية التربية جمعية، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق

  هـ1419، بيروت -حزم ابن
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين •

 -هـ1412،  بيروت-دار المعرفة، زايد إبراهيم محمود تحقيق، هـ354البستي ت 
  .م1992

الهيثمي الشافعي لنور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر  جمع الزوائد ومنبع الفوائد،م •
  .هـ1412بيروت، -فكردار ال، هـ807ت

، هـ728 تتيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيل، الفتاوى مجموع •
  .م2005 -هـ1426 الثالثة، الطبعة، الوفاء دار، الجزار عامرو، الباز أنور: يقتحق

، هـ676 تالنووي شرف بن يحيى الدين محيي زكرياألبي ، المهذب شرح المجموع •
  . جدة–مكتبة اإلرشاد ، محمد نجيب المطيعي: تحقيق

 البختري بن عمرو بن محمدل، البختري ابن جعفر أبي مصنفات فيه مجموع •
 هـ1422، بيروت – اإلسالمية البشائر دار، جرار الدين  سعد نبيل :تحقيق، هـ339ت
  .م2001 -
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الرامهرمزي  خالد بن الرحمن عبد بن لحسنل، والواعي الراوي بين الفاصل المحدث •
 الثالثة، الطبعة، بيروت – الفكر دار، الخطيب عجاج محمد. د: تحقيق، هـ360ت

  .هـ1404
  . بيروت-الفكر دار، هـ456 تمحمد أبو األندلسي حزم بن حمدأ بن عليل، المحلى •
 بن علي بن الحسن علي بيأل، األحكام جامع على الطوسي مستخرج األحكام مختصر •

-األثرية الغرباء  مكتبة،طاهر بن أحمد بن أنيس: تحقيق، هـ312 تالطوسي نصر
  .هـ1415 ، األولى الطبعة، المنورة المدينة

 اختصره ،هـ279ت الترمذي سورة بن محمد عيسى يبأل، ديةالمحم الشمائل مختصر •
   .عمان – اإلسالمية المكتبة، هـ1420ت األلباني الدين ناصر محمد وحققه

. د: تحقيق ،هـ761ت العالئي اهللا عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد يبأل: المختلطين •
 الطبعة، رةبالقاه الخانجي مكتبة، مزيد الباسط عبد عليو، المطلب عبد فوزي رفعت
  .م1996 ،األولى

   .هـ385ت شاهين بن عمر حفص بيأل، المختلف فيهم •
 البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، المدخل إلى السنن الكبرى •

  . الكويت-دار الخلفاء، محمد ضياء الرحمن األعظمي:  تحقيق،،هـ458ت
، هـ826 ت العراقي زرعة أبي الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد الدين وليل، المدلسين •

 ، األولى الطبعة، الوفاء دار، حماد حسين نافذ. ود ،المطلب عبد فوزي رفعت0د: تحقيق
  .م1995 -هـ1415

 نعمة اهللا شكر تحقيق، هـ327 تالرازي إدريس بن محمد بن الرحمن عبدل، المراسيل •
 .هـ1397،  بيروت-الرسالة ؤسسةم، قوجاني اهللا

  .للمالّ على القاري، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة •
 بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللاألبي عبد ، التلخيص وبذيله الصحيحين على المستدرك •

 البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه بن محمد
  .بيروت -المعرفة دار، هـ405 ت

 :تحقيق، هـ235 تشيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد بكر بيأل، شيبة أبي ابن مسند •
  .م1997،  الرياض-الوطن دار، المزيدي فريد بن وأحمد ،العزازي يوسف بن عادل

 عبد بن القادر عبد بن المهدي عبد: تحقيق، هـ230 تالجعد لعلي بن، الجعد ابن مسند •
  .م1985، األولى الطبعة، الكويت -الفالح مكتبة، الهادي
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 -المعرفة دار، هـ316 تاالسفرائني إسحاق بن يعقوب عوانة يبأل، عوانة أبي مسند •
  .بيروت

: هـ، تحقيق307 ألحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي تمسند أبي يعلى، •
  .م1984-هـ1404 دمشق، عام -حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث

، هـ238ت الحنظلي راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن إسحاق، راهويه بن إسحاق مسند •
 الطبعة، المنورة المدينة - اإليمان مكتبة، البلوشي الحق عبد بن الغفور عبد. د: تحقيق

  .م1991 – هـ1412 األولى،
، ومجموعة معه، طشعيب األرناؤو: ، تحقيقهـ241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت  •

  .م2001-هـ1421بيروت، الطبعة األولى، عام -مؤسسة الرسالة
 الرحمن حبيب: تحقيق، هـ219 تالحميدي بكر أبو الزبير بن اهللا عبد ل،الحميدي مسند •

  .بيروت -العلمية الكتب دار، األعظمي
 سعيد بن خالد بن سعيد بن عثمان سعيد أبو، الدارمي بسنن المعروف الدارمي مسند •

، بيروت-حزم ابن دار، الداراني أسد سليم حسين هـ،255 تالسجستاني الدارمي
  .م2000، األولى الطبعة

أيمن علي أبو : تحقيق، هـ307ألبي بكر محمد بن هارون الروياني ت، مسند الروياني •
  .م1995 -هـ1416، الطبعة األولى، مؤسسة قرطبة، يماني

  .بيروت – العلمية الكتب دار، هـ204 تالشافعي إدريس بن محمدل، الشافعي مسند •
 المجيد عبد بن مديح :تحقيق، هـ360 تالطبراني أحمد بن سليمان ل،الشاميين مسند •

  .1984 – هـ1405، األولى الطبعة، بيروت -الرسالة ؤسسةم، السلفي
: تحقيق، هـ454 تالقضاعي اهللا عبد أبو جعفر بن سالمة بن محمدل، الشهاب مسند •

 - هـ1407 الثانية، الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة، السلفي المجيد عبد بن حمدي
  .م1986

محمد بن :  هـ، تحقيق204 سليمان بن داود الطيالسي ت ألبي داودمسند الطيالسي، •
 -عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر

  .م1999 -هـ1420مصر الجيزة، الطبعة األولى، 
 األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيمألبي ، مسلم اإلمام صحيح على المستخرج المسند •

 - العلمية الكتب دار ،الشافعي إسماعيل حسن محمد حسن مدمح: تحقيق، هـ430ت
  .م1996 - هـ1417 ،األولى الطبعة، بيروت
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 الجوهري محمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبي الحافظ إلمامل، الموطأ مسند •
دار الغرب ، وطه بن علي بوسريح، لطفي بن محمد الصغير: تحقيق، هـ381ت

  .ة األولىالطبع،  بيروت-اإلسالمي
 محفوظ. د :تحقيق، هـ335ي تالشاش كليب بن الهيثم سعيد يبأل، يللشاش المسند •

  .1410، المنورة  المدينة-والحكم العلوم مكتبة، اهللا زين الرحمن
• المسومكتبة، الحميد عبد الدين محيى محمد: تحقيق، ل تيميةة في أصول الفقه آلد 

  .القاهرة – المدني
 للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي ،اآلثار حاحص على األنوار مشارق •

  .التراث ودار العتيقة المكتبة، هـ544ت
: تحقيق، هـ354لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي ت، األمصار علماء مشاهير •

  .م1991 – ـه1411 ،األولى الطبعة، المنصورة -الوفاء دار، إبراهيم على مرزوق
 ناصر محمد: تحقيق، هـ741 تالتبريزي الخطيب اهللا عبد بن محمدل، المصابيح مشكاة •

 - هـ1405 ،الثالثة الطبعة، بيروت – اإلسالمي المكتب، هـ1420ت األلباني الدين
  .م1985

 الحنفي الظاهري اهللا عبد بن محمد بن أحمد الدين جمالل، البخاري ابن مشيخة •
  .هـ1419، مكة -الفؤاد عالم دار، الحازمي سعد عتقي عوض. د تحقيق، هـ696ت

 محمد بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن علي ألبي، الصغرى شاذان ابن مشيخة •
  المدينة-األثرية الغرباء مكتبة، هادي موسى عصام تحقيق، هـ426 تشاذان بن

  .هـ1998 -هـ1419، المنورة
 يريوصالب إسماعيل بن بكر أبي بن حمدأل، ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح •

 .هـ1403، بيروت -العربية دار، الكشناوي المنتقى محمد :تحقيق، هـ840ت
 بن محمد بن حمدأل، للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباحالمصباح المنير  •

 .بيروت – العلمية المكتبة، الفيومي المقري علي
 يالصنعان اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكرألبي ، المصنف •

 الطبعة، بيروت -اإلسالمي المكتب، األعظمي الرحمن حبيب :تحقيق، هـ211ت
  .هـ1403، الثانية

: تحقيق، هـ235 تالكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد بكرألبي ، المصنَّف •
  .م2006 -هـ 1427، الطبعة األولى،   جدة-القبلة  دار،عوامة محمد
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 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل ،د الثمانية بزوائد المسانيالعالية المطالب •
 األولى، الطبعة، الرياض – العاصمة دار، قاسم بن صالح القاسم: تحقيق، هـ852ت

 .م2000 -هـ1420
عبد : تحقيق، هـ231ألبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن األعرابي ت، المعجم •

 .جوزيدار ابن ال، ن احمد الحسينيالمحسن بن إبراهيم ب
 الحق إرشاد :تحقيق، هـ307 تالموصلي المثنى بن علي بن أحمدألبي يعلى ، المعجم •

  .هـ1407 ،آباد فيصل -األثرية العلوم إدارة، األثري
طارق عوض اهللا وعبد : ، تحقيقهـ360 تالطبراني أحمد بن سليمانل المعجم األوسط، •

  .هـ1415 القاهرة، -المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين
 – الفكر دار ، هـ626 تالحموي اهللا عبد بن ياقوتألبي عبد اهللا ، البلدان معجم •

  .بيروت
 اهللا عبد :تحقيق، هـ576 تاألصبهاني السلفي محمد بن أحمد طاهرألبي ، السفر معجم •

  .المكرمة مكة -التجارية المكتبة، البارودي عمر
 عساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسمألبي ، الشيوخ معجم •

  .دمشق – البشائر دار، الدين تقي وفاء: تحقيق، هـ571ت
 عمر. د تحقيق، 402 تالحسين أبو الصيداوي جميع بن أحمد بن محمد ،الشيوخ معجم •

  .هـ1405،  بيروت-الرسالة مؤسسة، تدمري السالم عبد
 سالم بن صالح :تحقيق، هـ351 تالحسين أبو قانع بن الباقي عبدل، الصحابة معجم •

  .هـ1418،  المدينة المنورة– األثرية الغرباء مكتبة، المصراتي
محمد : ، تحقيقهـ360 تالطبراني أحمد بن سليمانل ،)الروض الداني(المعجم الصغير •

عمان، الطبعة - بيروت، دار عمار-شكور محمد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي
  .م1985 -هـ1405األولى، 

 الطبراني أحمد بن سليمانل، اهللا عبد اسمه من مسانيد من قطعة الكبير المعجم •
، األولى  الطبعة، الرياض - الراية دار، اهللا عوض بن طارق : تحقيق، هـ360ت

  .م1993 -هـ 1414
 المجيد عبد بن حمدي: ، تحقيقهـ360 تالطبراني أحمد بن سليمانل ،المعجم الكبير •

 .نيةلثاالطبعة ا، القاهرة -تيمية ابن كتبةم، السلفي

، النجار محمدو، القادر عبد حامدو، الزيات أحمدو، مصطفى براهيمإل، الوسيط المعجم •
  . القاهرة-الدعوة دار، العربية اللغة مجمع: تحقيق
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 ،هـ261 تالكوفي العجلي الحسن أبو صالح بن اهللا عبد بن حمدأل، الثقات معرفة •
 األولى، الطبعة، المنورة دينةالم -الدار مكتبة، البستوي العظيم عبد العليم عبد: تحقيق
  .م1985 –1405

 بن محمد بن أحمد رواية، هـ233 تمعين بن يحيى لإلمام أبي زكريا، الرجال معرفة •
 الطبعة، دمشق-العربية اللغة مجمع، القصار كامل محمد: تحقيق، محرز بن القاسم
  .م1985 -هـ1405، األولى

، هـ458 تالبيهقي بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، واآلثار السنن معرفة •
 الطبعة، كراتشي -اإلسالمية الدراسات جامعة، قلعجي أمين المعطي عبد :تحقيق
  .م1991- هـ1412، األولى

 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد ألبي ،الصحابة معرفة •
 ،األولى طبعةال، الرياض –الوطن دار،  العزازي يوسف بن عادل: تحقيق، هـ430ت

  .م1998 -هـ1419
، هـ405 تالنيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد ألبي، الحديث علوم معرفة •

 - هـ1397 الثانية، الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار، حسين معظم السيد: تحقيق
  .م1977

يعقوب ، ألبي يوسف النحوي درستوية بن جعفر بن اهللا عبد روايةالمعرفة والتاريخ  •
  المدينة-الدار مكتبةأكرم ضياء العمري، : هـ، تحقيق277بن سفيان الفسوي تا

  .هـ1410،األولى، الطبعة المنورة
 مارسدن: تحقيق، هـ207ت الواقدي واقد بن عمر بن محمد اهللا عبدألبي ، المغازي •

  .الكتب عالم-بيروت، جونس
 بن أحمد بن محمود محمدألبي ، اآلثار معاني رجال  أساميشرح  فياألخيار مغاني •

 حسن محمد اهللا عبد أبو: تحقيق، ـه855العيني ت  الدين بدرالحنفي  أحمد بن موسى
  . الشافعيإسماعيل حسن محمد

  زين الدين عبد الرحيم بن الحسينالفضل يبأل، المغني عن حمل األسفار في األسفار •
 هـ1415، ياضالر -طبرية مكتبة، المقصود عبد أشرف تحقيق، هـ 806 تالعراقي

  .م1995 -
 الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبدألبي  في الضعفاء،المغني  •

 .سوريا-نور الدين عتر، دار الفكر: ، تحقيقهـ748ت
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لمحمد بن عبد ، األلسنة على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد •
 .بيروت-عربيال الكتاب دار ،هـ902 ت السخاويالرحمن 

دار ، عمر بن صالح بن عمرل، مقاصد الشريعة عند اإلمام محمد بن عبد السالم •
  .م2003 -هـ 1423، الطبعة األولى،  األردن-النفائس

 شاكر بن سهل بن جعفر بن محمد بكر ألبي، طرائقها ومحمود ومعاليها األخالق مكارم •
 -دار اآلفاق العربية، بحيريأيمن عبد الجابر ال: تحقيق، هـ327 تالخرائطي السامري
  .م1999 -هـ1419، الطبعة األولى، القاهرة

، هـ281 المشهور بابن أبي الدنيا تالقرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، األخالق مكارم •
  .م1990 - هـ1411 ، القاهرة - القرآن مكتبة، إبراهيم السيد مجدي: تحقيق

:  تحقيق الدكتور،- رواية ابن طهمان –من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال  •
  . هـ1400 دمشق، عام –أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث 

 المعروف اهللا عبد أبو أيوب بكر أبي بن محمدل، والضعيف الصحيح في المنيف المنار •
، حلب – اإلسالمية المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد:  تحقيق،هـ751بابن القيم ت

  .م1983 – هـ1403 لثانية،ا الطبعة
 بن مصطفى: تحقيق، هـ249 تحميد بن عبدل، حميد بن عبد مسند من المنتخب •

  .م2002، الثانية الطبعة، الرياض -بلنسية دار، العدوي
 النيسابوري محمد أبو الجارود بن علي بن اهللا عبدل، المسندة السنن من المنتقى •

 الطبعة، بيروت – الثقافية الكتاب سةمؤس، البارودي عمر اهللا عبد:  تحقيق،هـ307ت
  .م1988 – هـ1408 األولى،

-، للدكتور بشير علي عمر، وقف السالم الخيريمنهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث •
  .م2005-هـ1425الرياض، الطبعة األولى، 

الهيثمي لنور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر ، حبان ابن زوائد إلى الظمآن موارد •
 الطبعة، دمشق-العربية الثقافة دار ،أسد سليم حسين: قيقتح، هـ807ي تالشافع
   م1990، األولى

 ،هـ463 تالبغدادي الخطيب بكر أبو علي بن حمدأل، والتفريق الجمع أوهام موضح •
  .هـ1407، بيروت -المعرفة دار، األولى الطبعة، قلعجي أمين المعطي عبد. د: تحقيق

: تحقيق، هـ597ي تالجوز محمد بن علي بن رحمنال عبد الفرج يب أل،الموضوعات •
  .م1966 – هـ1386، األولى الطبعة، عثمان محمد الرحمن عبد
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، هـ179 تالمدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالكل، مالك اإلمام موطأ •
  .الدوحة -زايد الشيخ مؤسسة، األعظمي محمد :تحقيق

 قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبدألبي ،  في نقد الرجالاالعتدال ميزان •
 عبد أحمد عادل والشيخ ،معوض محمد علي الشيخ: تحقيق، هـ748 تالذهبي

  .م1995 -هـ1416، الطبعة األولى،  لبنان-بيروت -العلمية الكتب دار، الموجود
، هـ852 تالعسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، نزهة األلباب في األلقاب •

-هـ1409،  الرياض-الرشد مكتبة، السديري صالح بن محمد لعزيزا عبد :تحقيق
  .م1989

 الدين جمالل، الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب •
 -الريان مؤسسة، عوامة محمد: تحقيق، هـ762 تالزيلعي محمد بن يوسف بن اهللا عبد

  .م1997 -هـ1418 األولى، الطبعة، بيروت
  .هـ656 تالفضل بن مظفرلل، غريض في نصرة القريضرة اإلنض •
 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن حمدأل، الصالح ابن كتاب على النكت •

 بالجامعة العلمي البحث عمادة، المدخلي عمير هادي بن ربيع: تحقيق، هـ852ت
  .م1984-هـ1404 األولى، الطبعة المنورة، المدينة اإلسالمية،

 اهللا عبد الدين جمال بن محمد اهللا عبد أبي الدين بدرل، الصالح ابن قدمةم على النكت •
، الرياض – السلف أضواء، فريج بال محمد بن العابدين زين. د: تحقيق، بهادر بن

  .م1998 - هـ1419 األولى، الطبعة
 لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،رالنهاية في غريب الحديث واألث •

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي : أشرف عليه وقدم له، هـ 606الثير تابن ا
  .هـ1427، الطبعة الرابعة،  السعودية-دار ابن الجوزي،  األثري

 محمد بن علي بن محمدل، األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل •
 .هـ1250ي تالشوكان
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  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  تقديرشكر و
  ب  المقدمة

  ب  أهمية الموضوع وبواعث اختياره
  ج  أهداف البحث

  ج   فيهةمنهج البحث وطبيعة عمل الباحث
  هـ  الدراسات السابقة

  و  خطة الدراسة
حتى نهاية " مالدال مع الجي"األحاديث الواردة من بداية باب : الفصل األول

  "الدال مع السين"باب 
1  

  2  .لدال مع الجيما: المبحث األول
  28  .الدال مع الحاء: المبحث الثاني
  68  .الدال مع الخاء: المبحث الثالث
  100  .الدال مع الدال: المبحث الرابع

  198  .الدال مع السين: المبحث الخامس
حتى نهاية " الدال مع العين"األحاديث الواردة من بداية باب : الفصل الثاني

  "الدال مع الكاف"باب 
221  

  222  .الدال مع العين: المبحث األول
  299  .الدال مع الغين: المبحث الثاني
  309  .الدال مع الفاء: المبحث الثالث
  341  .الدال مع القاف: المبحث الرابع

  354  .الدال مع الكاف: المبحث الخامس
حتى نهاية " الدال مع الالم"األحاديث الواردة من بداية باب : الفصل الثالث

  "الدال مع الهاء"باب 
362  

  363  .الدال مع الالم: المبحث األول
  389  .الدال مع الميم: المبحث الثاني
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  439  .الدال مع النون: المبحث الثالث
  446  .الدال مع الواو: المبحث الرابع

  517  .الدال مع الهاء: المبحث الخامس
  551  الخاتمة

  551  أهم النتائج
  552  التوصيات
  554  الفهارس
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  تلخيص
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه 
  .أجمعين، وبعد

قامت الباحثة في هذا البحث بدراسة جزء من األحاديث المرفوعة من كتاب النهاية في 
مت الباحثة بدراسته في هذا البحث غريب الحديث واألثر البن األثير، وكان هذا الجزء الذي قا

  .الدال مع الجيم حتى نهاية حرف الدال مع الهاءمن بداية حرف 
وكانت طبيعة الدراسة في هذا البحث بإيراد نص ابن األثير الذي اشتمل على الحديث 
المرفوع كامالً، ومن ثم اعتماد الرواية القريبة من نص الحديث الذي اعتمد عليه ابن األثير في 

تابه، ومن ثم دراسة هذا الرواية من خالل تخريجها أوالً من المواضع التي وردت فيها مسندة، ك
ثم دراسة رجال هذه الرواية واستخالص حكم على كل رجل من هؤالء الرجال، ومن خالل هذا 

  . الحكم قامت الباحثة بالحكم على إسناد هذه الرواية من الحديث من حيث الصحة والضعف
لباحثة في طيات بحثها بالتعريف ببعض األلفاظ الغريبة من كتب اللغة وقد قامت ا

  .وغريب الحديث، وكذلك التعريف ببعض البلدان التي مرت من خالل الدراسة
وقد اشتمل البحث على مقدمة، ذكرت فيها الباحثة أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، 

لبحث، وإطاللة على بعض الدراسات وأهداف البحث، ومنهج الباحثة وطبيعة عملها في هذا ا
ا تضمن كل فصل منه، ة فصولالتي تعرضت لكتاب ابن األثير، كما اشتمل البحث على ثالث

   .عدد من المباحث
وكذلك اشتمل البحث على خاتمة بينت فيها الباحثة بعض النتائج التي توصلت إليها من 

  .خالل الدراسة، وبعض التوصيات التي أوصت بها
  . الباحثة هذا البحث بعمل بعض الفهارسهذا وختمت

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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Summarize 

 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 
Ashraf senders, his family and companions, and after: 

The researcher in this research studies part of the prophet's 
Mohammed hadith in the book Al Nehaya Fi Ghareeb Al Hadeeth Wa Al 
Athar by Ibn Al Atheer. The research began from section "Al Dal" with "Al 
Jeem" to the end of section "Al Dal" with "Al Haa". 

The nature of this study was quoting Ibn Al Atheer words in a full 
Hadeeth, then adopting a similar words of the hadith to that Ibn Al Atheer 
quote it. the next step is to check the hadith in the situations which was 
supported in it, then checking the men who narrated the hadith, then giving 
every man his own level of trust, based on that, The researcher judged on 
the strength of the hadith.  

The researcher expressed in the folds of her research the definition of 
some strange words in the language book, also defining names of countries 
which come in the research. 

The research included an introduction, the researcher noted in it the 
importance of the subject, research objectives, the path of the researcher 
and the nature of her  work, appearance on some studies about Ibn Al 
Atheer. 

The research included three sections, each section was classified 
Based on Ibn Al Atheer. In the end of the research, the researcher offered 
some results and recommendations. 

The researcher concluded her  research by doing some indexes. 
 

And thank God the lord of the worlds. 
 

 


