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يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا { 
  }ون خبِري الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعملُ
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  ﴾إهــداء﴿
  :إىل

  والدي ووالدتي العزيزين
  :وإىل

  زوجيت العزيزة اليت وقفت جبانيب
  وسهرت معي الليايل من أجل إجناز
  هذه الرسالة وإخراجها على أحسن حال

  
 

 
  طارق الطييب –أبو عبد ا  
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  شكر وتقدير
أحمد اهللا العلي القدير على ما أحاطني به من عناية، وأمدني به من توفيق،    

ومنحني هذا الشرف العظيم، الذي راودني بأن أكون بين العاملين في سنة رسول 
  .  ألساعد بجهدي الضئيل في خدمة السنة المحمديةاهللا 

اعملُوا َآَل داوود شُكْرا [: اهللا تعالى وإنه ليسعدني ويشرفني عمالً بقول    
الشَّكُور اِديِعب قَِليٌل ِمنو [)وانطالقاً من قول اهللا )١٣:سبأ  ] افَِإنَّم شَكَر نمو

كَِريم ي غَِنيبر فَِإن كَفَر نمِلنَفِْسِه و شْكُر٤٠:النمل( ]ي(    

     شرف    الص الشُكر وال  ـه بخ ـفإنني أتوجي الدكتور تقدير إلى فضيلة ُأستاذي وم /
وبارك اهللا في صحته    ،  فجزاه اهللا عن اإلسالم خير الجزاء      محمد رضوان أبو شعبان،   

  .وعافيته وأهله وولده
الـذين لـم    ،    كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل أساتذتي الكرام بكلية أصول الدين         

  .يدخروا جهداً في توجيهي وإرشادي 
ني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة              وال يفوت 

المناقشة لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة وِلما يسدوه إلي مـن توجيهـات         
  .ونصائح مفيدة سأنتفع بها إن شاء اُهللا تعالى

المية ِلما وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على المكتبة فى الجامعة اإلس    
  .قدموه لي من عون وتيسير وتشجيع؛ كان له األثر الطيب فى إنجاز هذه الرسالة

وأخيراً ال أنسى أن أشكر جميع إخواني األعزاء األحباء ؛الذين حِرصـوا علـى              
إنجاح  رسالتي بتقديم المساعدة والدعاء والتـشجيع ؛والـذي أعـانني فـى تـذليل                

  . الجزاءأثناء البحث والدراسة فجزاهم اهللا خير -بعد توفيق اهللا عز وجل-الصعوبات
  

  الباحث
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املـ
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 مــة
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات       ، إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره     
وأشهد أن ال إلـه إال اهللا       ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له          ، أعمالنا

  .ده ورسولهوحده ال شريك له وأن محمداً عب
  

    :دـعـأما ب
بعثه اهللا ،  صلى اهللا عليه وسلمفقد أعز اهللا هذه األمة بخير نبي أرسل

وسخَّر ، وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ هذا الدين، سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين
، ليذودوا عن حياض هذا الدين، له العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم من جهد

وقد كان لهؤالء العلماء الجهابذة ، ن كالم الوضاعين والكذَّابينولينقحوه مما شابه م
  .والجهد الواضح في مؤلفاتهم التي أفنوا من أجلها أعمارهم، الفضل الكبير

 والتي من، ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في كافة مجاالته
وذلك الختالف ، ديثهمن ح  لبيان مراد النبي ِضمنها مجال اللغة وغريب اللفظ؛

اإلمام الجليل مجد الدين أبو السعادات ، وممن أبدع في هذا الفن، ألسنة العرب
في كتابه ، هـ٦٠٦المتوفى سنة ، المبارك بن محمد بن األثير الجزري رحمه اهللا

  ".النهاية في غريب الحديث واألثر"
المية في الجامعة اإلس، لذا فقد اتفق طالب قسم الحديث الشريف وعلومه

على دراسة األحاديث المرفوعة ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام، فلسطين، بغزة
والحكم على أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح من ، التي وردت في هذا الكتاب، فقط

  :تحت عنوان، غيره
  )أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة(
  

  :م في البحثوكانت قسمتي بينه
  "حرف التاء مع القاف ـ حتى نهاية حرف الجيم مع الخاء من بداية "  

  
   أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم القبول والسداد
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  : أهمية الموضوع وبواعث اختياره
  . المكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبوي .١

  .ل الخدمة الحديثيةأن هذا الكتاب لم يخدم من قب .٢

أن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفة والتـي                .٣
  .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب الغريـب فـي                 .٤
 .الحديث واألثر

 .ثلم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحدي .٥

إحتواء كتاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أصـل لهـا فالبـد مـن                    .٦
 . دراستها وبيانها للناس

 

  :أهداف البحث
 .تخريج أحاديث ابن األثير من كتب السنة ودراسة أسانيدها .١

  .بيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغة وغريب الحديث .٢

  .ية وخدمة السنة المشرفةاإلسهام في إخراج الموسوعات الحديث .٣

 .معرفة األحاديث المقبولة من المردودة .٤

ليسهل على الباحثين الرجوع إليهـا  ، تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد     .٥
 .واالستشهاد بها

 

 :منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه

 :المنهج في الترتيب والترقيم:أوالً

  .تاب ومرقمة ترقيماً تسلسلياً إيراد األحاديث مرتبة حسب ترتيب الك .١

، ومن ثم سيعتمد الباحث روايـة للدراسـة       ،  كتابة نص ابن األثير كامالً في بداية العمل        .٢
وسيقوم الباحث بإستخدام الحاشـية  ، ومن ثم التخريج ودراسة السند والحكم على الحديث      

  .للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبة فقط 

 : األثير في النصوص وهيإبقاء الرموز التي استعملها ابن .٣



)ه (  

داللة ما فيه من كتاب أبي موسـى ومـا           )سيناً(،  داللة على ما فيه من كتاب الهروي       )هاء(
 .أضيف من غيرهما مهمالً بغير عالمة ليتميز ما فيها عما ليس فيها

  :المنهج في تخريج األحاديث: ثانياً

أما إن كـان    ، يجه منهما أو أحدهما يكتفي الباحث بتخر    ، إذا كان الحديث في الصحيحين     .١
  . من كتب السنةفي غيرهما فسيتوسع الباحث في تخريجه

  .إذا كان إسناد الحديث صحيحاً أكتفي بدراسة سنده .٢

  .سيقوم الباحث بالبحث عن جابر له ، إذا كان الحديث ضعيفاً .٣

وسيقوم بالعزو لمكـان    ، سيكتفي الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه          .٤
 .ريجه فيما بعد تخ

وأبرز الشاهد منها الموافق لنص ابـن األثيـر مـع          ، اختصر الباحث األحاديث الطوال    .٥
 .الحفاظ على معنى الحديث

، وأوضح الفوارق اللفظية  ، أورد الباحث األحاديث األقرب لفظاً أو معناً لنص ابن األثير          .٦
 أو "لفـظ كـذا   " بدالً مـن   "بلفظ كذا " أو "بلفظ مقارب " أو "بلفظ مطابق " :مبيناً ذلك بقوله  

  ".ذكر لفظين مختلفين ومعناهما واحد" أو "بتقديم لفظ عن لفظ"أو  "بمعناه" أو "بنحوه"

  .مع تمييز الموقوف والمقطوع منها، استخدم الباحث الحديث بمعناه العام لكل النصوص .٧

ريـب  بالنسبة لألحاديث التي ال يصل إليها الباحث سيشير إلى مكانها في كتب اللغة وغ              .٨
  .)١(الحديث

  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثاً

، وتـاريخ الوفـاة   ، واللقب، والنسب، والكنية، يقوم الباحث بالترجمة للرواة بذكر االسم      .١
  .والطبقة إن لم يوجد تاريخ الوفاة

بالنسبة للصحابة فكلهم عدول فسيكتفي لهم بالترجمة لهم من كتب الصحابة كاالسـتيعاب              .٢
  .ابة وغيرهماواإلص

أما إذا  ،  إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه أو تضعيفه فسيترجم الباحث له ترجمة مقتضبة             .٣
  .كان الراوي مختلفاً فيه فسيترجم الباحث له ترجمة موسعة

 .سيقوم الباحث باستخالص الحكم على الراوي بعد النظر في حكم العلماء عليه .٤

                            
  .بناء على طلب من لجنة المناقشة) ، للزبيديوتاج العروس، لسان العرب، البن منظور : (كتابي باستثناء )  ١(
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 .ل فيه ثم أحيل إلى موضعه األول من الرسالةإذا تكرر ورود الراوي أذكر خالصة القو .٥
 

  :المنهج في الحكم على األسانيد: رابعاً

فـإن  ، والحكم عليه، ومن ثم دراسته ، سيقوم الباحث بإعتماد اإلسناد األقرب لمتن لحديث       .١
 .كان صحيحاً أكتفي بدراسته وحده، أما إن كان ضعيفاً أبذل جهداً في البحث عما يقويه

وقد يخـالف حـسب قواعـد       ، ث بأقوال العلماء في الحكم على الحديث      سيستأنس الباح  .٢
 .مصطلح الحديث

  .الحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في مصطلح الحديث .٣
 

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامسا

ن لياقوت  كمعجم البلدا ، سيقوم الباحث بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان          
 .وغيرهما، ومعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع لألندلسي، الحموي

  

  :المنهج في اللغة وغريب اللفظ: سادساً

  .يقوم الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث ومن كتب معاجم اللغة العربية
  

  :المنهج في التوثيق: سابعاً

لمتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلـف والطبعـة         سيكتفي الباحث بذكر المعلومات ا     .١
ودار النشر في قائمة المصادر والمراجع لعدم إثقال الحواشي بذلك، أما فـي الحاشـية               
السفلية فسيكتفي الباحث بذكر ما يدل عليه مع ذكر الجزء والـصفحة ورقـم الحـديث                

  ).ح(وسيرمز لرقم الحديث بحرف 

مؤسـسة  :"م أحمد من دون ذكر رقم الحديث من طبعـة         يعزو الباحث أحاديث مسند اإلما     .٢
واعتمد الباحث عند ذكر حكم شعيب األرنـاؤوط     ،  "٦:عدد األجزاء   ،  القاهرة –قرطبة  

الطبعـة  .مؤسسة الرسالة : الناشر" :على الحديث من طبعته المحققه مع ذكر رقم الحديث        
 ". جزء٥١، م١٩٩٨هـ ١٤١٩:األولى

 . من كتاب الجامع الصغير للشيخ األلبانييكتفي الباحث بذكر رقم الحديث .٣

وفـق التـرقيم    -الموسوعة الـشاملة  ( لىإبعض المصادر والمراجع يرجع الباحث فيها        .٤
 ).اإللكتروني

  ).رقم اآلية، اسم السورة( بين قوسين سيذكر الباحث عزو اآليات بعد ذكرها .٥
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  :الدراسات السابقة
 ، اية في غريب الحديث واألثرلقد وقف الباحث على بعض الدراسات حول كتاب النه

  .فكان لزاماً عليه أن يعرضها في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة

الظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الملقب بمجـد               .١
  .فتحي محمد شاهين ، الدين

ريب الحديث واألثرالبن األثير    المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غ         .٢
  .عمر المسيعيدين ، دراسة في بنية الكلمة العربية

  .محمد توفيق ، دراسة لغوية: البن األثير النهاية في غريب الحديث .٣

صالح كـاظم    ، الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير           .٤
 .داود

جمعـاً   ،  النهاية في غريب الحديث البن األثير      المسائل النحوية والتصريفية في كتاب     .٥
 .عبد اهللا األنصاري، ودراسة

أميمـة بـدر    ، ابن األثير المحدث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثـر            .٦
 .الدين

علـي  ، عـرض ونقـد   :التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثيـر           .٧
 .السحيباني

وقد اشتمل علـى    ، خليل مأمون شيحا  /تحقيق الشيخ ، واألثرالنهاية في غريب الحديث      .٨
  .تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب وليس بطريقة علمية حديثية

 

فسيقوم بتخريج أحاديث كتاب النهاية البن ، أما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث
  .في الدراسات السابقة وهذا لم يتوفر  والحكم عليها؛، ودراسة أسانيدها،  بطريقة علمية)١(األثير

                            
، محمود محمد الطناحي  و -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيقب: الطبعة التي أعتمد عليها الباحث في دراسته هي       ) ١(

  .٥: األجزاء، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : لناشرل
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  ثـحـة البـطـخ
  :و ثالثة فصول وخاتمة)١(ينقسم البحث إلى مقدمة 

  :المقدمة

وتشتمل على أهمية البحث ودوافع اختياره وأهداف البحث والدراسـات الـسابقة ومـنهج              
  :الباحث في البحث

  :الفصل األول 

  ".رف التاء مع الياءمن بداية حرف التاء مع القاف حتى نهاية ح األحاديث الواردة "

  .التاء مع القاف: المبحث األول

  .التاء مع الكاف: المبحث الثاني

  . التاء مع الالم:المبحث الثالث

  . التاء مع الميم:المبحث الرابع

  . التاء مع النون:المبحث الخامس

  . التاء مع الواو:المبحث السادس

  . التاء مع الهاء:المبحث السابع

  . مع الياء التاء:المبحث الثامن

  الفصل الثاني

  " مع الهمزة حتى نهاية حرف الثاء مع الياءاألحاديث الواردة من بداية حرف الثاء"

  .الثاء مع الهمزة: المبحث األول

  .الثاء مع الباء: المبحث الثاني

  . الثاء مع الجيم:المبحث الثالث

  . الثاء مع الخاء:المبحث الرابع

                            
ومنهجه فـي  ، والتعريف بابن األثير، أن يضاف له تمهيد مختصر في تعريف الغريب   : يقتضي البحث هنا  ) ١(

  .بهكتا
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  . الثاء مع الدال:المبحث الخامس

  . الثاء مع الراء:المبحث السادس

  . الثاء مع الطاء:المبحث السابع

  . الثاء مع العين:المبحث الثامن

  . الثاء مع الغين:المبحث التاسع

  . الثاء مع الفاء:المبحث العاشر

  . الثاء مع القاف:المبحث الحادي عشر
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  هذا وأسال اهللا التوفيق والسداد والحمد هللا رب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )١(

  التمهيد
 وتعددت اتجاهاتهم ومناهجهم نهض العلماء منذ وقٍت مبكٍر لخدمة حديث رسول اهللا 

وعلم غريب الحديث مظهر من . كانوا يعدونها من أعظم العباداتالعلمية لتحقيق هذه الخدمة، و
  . وإدراك فقهه ومقاصدهمظاهر الجهود الحثيثة التي بِذلَتْ في سبيل بيان حديث رسول اهللا 

قَدراً واسعاً من أقوال علماء اللغة والغريب حول أحاديث الباب، " النهاية"فحفظ لنا كتاب
واآلراء التي قيلت في تأصيل مادة الغريب، سواء فيما يتعلق بخدمة وجمع كثيراً من األقوال 

الجانب اللفظي من الحديث، وما يتضمن من ثروة لغوية كمعرفة لغات القبائل، وتمييز الفصيح 
منها من غير الفصيح، وضروب من المشتقات واألوزان والنوادر، والتعريف باألماكن، وسرد 

حرص "ابن األثير"نب المعنوي في دالالت الحديث ومقاصده، إذ إنالشواهد النادرة، أو خدمة الجا
على أال يكتفي بقول راجح في معاني ألفاظه ومقاصده، وإنما عرض صفوة األقوال، فمن 

يستطيع المراِجع أن يقف على مجمل الثروة اللفظية "النهاية في غريب الحديث واألثر"خالل
  .)١(والمعنوية التي تناولَتْ أحاديث الباب

يستفيد أهل الحديث من الوقوف على هذه الروايات المتعددة  "النهايةكتاب  "ومن خالل
وعليه يجب توضيح ، دها للحديث الواحد وبيان مقاصدهاالتي كان ابن األثير يحرص على سر

  :اآلتي
  

  :غريب الحديث:أوالً
وغَرب الكـالم   ابتعد عنه   : من غَرب عن وطنه غرابة وغُربةً     . غريب جمعه غُرباء  : لغة

  . )٢(غمض وخفى: غرابةً

ا وقع في متون األحاديث من األلفاظ الغامـضة        غريب الحديث هو عبارة عم    : واصطالحاً
  .يبعد فهمه وال يظهر إال بالتنقيب عنه فى كتب اللغة بحيث، )٣( لقلة استعمالها؛البعيدة من الفهم

 رضوان اهللا -، وكان الصحابةوأوضحهم بياناً،  كان أفصح العرب لساناًورسول اهللا 
 يعرفون أكثر ما يقوله، ولكن نشأت أجيال ال تعرف من اللغة إال ما تتخاطب به، وجهلت -عليهم

                            
إعداد األستاذ الدكتور أحمد محمد     ، منهج ابن األثير الجزري في مصنفه النهاية في غريب الحديث واألثر           )١(

  )٥٢(، الخراط
  )١/٦٣٧(، ولسان العرب، )٤/٤١١(، للخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين: انظر )٢(
  )٢/٤٥١(، لألبناسي، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح )٣(



  )٢(

وقد أفرد . ومن هنا كان الغريب فى الحديث، الكثير من األلفاظ ومعانيها فى الحديث وفى غيره
والتلفظ الصحيح ، لتفسير الصحيحله علماء الحديث علما خاصاً ألهميته، إذ يتوقف على تفسيره ا

للكلمة أو العبارة الغريبة، وأهم من ذلك يتوقف عليه فهم المعنى الصحيح وما يترتب عليه من 
لألحكام واالستفادة من الحديث، وتتأكد العناية به لمن يروى بالمعنى؛ ألنه ال يستطيع أن  استنباط

 .)١(ال إذا كان على فهم صحيح للفظ األصل يختار من األلفاظ والعبارات ما يؤدى المعنى نفسه إ

هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل :" يقول ابن الصالح مبيناً أهميته
  .)٢(" العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحرى، جدير بالتوقى

 عن - هو فى اللغة وهو من-ومن أمثلة التوقي فى تفسير الغريب أنه سئل األصمعى
أنا ال أفسر حديث رسول اهللا ولكن : فقال،  ")٣(والجار أحق بسقبه " معنى قول رسول اهللا 
  .الَّلزيق: )٤(العرب تزعم أن السقب

 ولم يهتم العلماء فى هذا الفن بتفسير الغريب فقط، ولكن تتبعوا التفسيرات التى فْسرت 
  .)٥(على نحو من الخطأ فبينوا أخطاءها 

ذا كان تفسير الغريب إنما هو بالرجوع إلى أهل اللغة واستعماالتهم فإن العلماء نبهوا وإ
إلى أمر هام وهو أنه قد يريد الشارع من بعض األلفاظ غير ما يستعمله العرب، وهذا يدرك 

  .بالقرائن والسياقات
 ما وجد وال يجوز حمل األلفاظ الغريبة من الشارع على ":)٦( مبيناً ذلكيقول السخاوى 
بل البد من تتبع كالم الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من ) دائماً(فيه أصل كالم العرب 

هذه األلفاظ إال ما فى لغة العرب، وأما إذا وجد فى كالم العرب قرائن بأن مراده من هذه األلفاظ 
ى أكثر األلفاظ معان اخترعها هو فيحمل عليها وال يحمل على الموضوعات اللغوية، كما هو ف

  ".الواردة فى كالم الشارع، وهذا هو المسمى عند األصوليين بالحقيقة الشرعية

وكما ذهب المفسرون للقرآن الكريم إلى تفسير القرآن بالقرآن، كذلك ذهـب المحـدثون       
  .إلى أن أفضل وسيلة لتفسير الغريب فى الحديث هو تفسيره بالقرآن والحديث

                            
 ) ١/٤(، لنهاية البن األثيرا) ١(

  )١٥٩(، )بمقدمة ابن الصالح(المعروف ، علوم الحديث) ٢(
  ) ٢١٣٩(ح)٢/٧٨٧(كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، ، رواه البخارى) ٣(
  )١/٤٦٨(، لسان العرب: انظر، القرب والمالصقة: والسقب) ٤(
 )١٥٩(، )لصالحبمقدمة ابن ا(المعروف ، علوم الحديث) ٥(

  )٣/٥١(، فتح المغيث شرح ألفية الحديث) ٦(



  )٣(

غريب الحديث عن أسباب نشأة الغريب " )١(ابي في مقدمة كتابهوقد تحدث اإلمام الخط
 بِعث مبلِّغاً ومعلِّماً، فهو ال يزال في كّل وأشار إلى أن الرسول ، في حديث رسول اهللا 

مقاٍم يقومه وموطٍن يشهده، يأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويفتي في نازلة، واألسماع إليه 
  . في ذلك عباراتُه، ويتكرر بيانُه، ليكون أوقَع للسامعينوقد تختلف. مصِغية

ويستوفونه ِحفْظاً، ،  وأولو الحفظ واإلتقان من فقهاء الصحابة يرعون كالمه سمعاً
  . ويَؤدونه على اختالف جهاته، فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدةُ ألفاظ تحتها معنى واحد

وازل وبحضرته أخالطٌ من الناس، قبائلُهم شتى،  في بعض النوقد يتكلم الرسول 
ولغاتُهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ واإلتقان غير متساوية، وليس كلهم يتيسر له ضبط اللفظ 
وحصره، وإنما يستدرك المراد بالفحوى، ويتعلَّق منه بالمعنى، ثم يؤديه بلغِته التي نشأ عليها، 

 في الحديث الواحد إذا انشعبتْ طرقُه عدة ألفاظ مختلفة، موِجبها ويعبر عنه بلسان قبيلته، فيجتمع
أو -أعيانا أن نعرف : "يقول أبو عبيدة. شيء واحد، ولكثرة ما يِرد من هذا ومن نظائره

  .)٢(  " غريب حديث رسول اهللا -نحصي

 منه  وما خَِفي عليهم يفهمون جلَّ حديث نبيهم -رضي اهللا عنهم-وكان الصحابة 
وبعد انقضاِء عصرهم، مضى المسلمون فاتحين يبلِّغون . سألوه عنه، وأزالوا اإلشكال عنه

رسالة اهللا في األرض، ومن الطبيعي أن يختلطوا ويختلط أوالدهم باألمم األخرى، فتمتزج 
األلسنة، ويغيب عصر الفصاحة، وتَضعفَ سبُل المحافظة عليها، مع استمرار االتصال باألمم 

  .)٣(األخرى، ودواعي امتزاج األلسنة والشعوب

وقد قام علماء اللغة والحديث خير قيام فى التصنيف فى هذا العلم بما يـشبه أن يكـون                 
  .إحصاء لما فى الحديث من الغريب وشرحه وتفسيره، وكمل بعضهم بعضاً فى هذا المضمار

روي        فلمأبي عبيد أحمد بن محمد اله ـ ) هـ٤٠١ت  ( ا كان زمن احب اإلمـام أبـي     ص
صنَّف كتابـه المـشهور     ، وكان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته      ، منصور األزهِري اللغوي  

ورتبه على حـروف المعجـم علـى        ، "الغريبين في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث       "
،  من أماكنها  فاستخرج الكلمات اللغويةَ الغريبة   . وضع لم يسبقْ في غريب القرآن والحديث إليه         

 إذ كان الغرض والمقصد من هذا التـصنيف معرفـةَ الكلمـة    ؛وأثبتها في حروفها وذكر معانيها  

                            
  .بتصرف) ٦٩-١/٦٨(، غريب الحديث للخطابي) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
 .بتصرف) ١/٣(، النهاية البن األثير) ٣(



  )٤(

الغريبة لغةً وإعراباً ومعنًى ال معرفةَ متُون األحاديث واألحاديث واآلثـار وطُـرق أسـانيدها               
  .)١(وأسماء رواتها فإن ذلك علم مستقبل بنفسه مشهور بين أهله

   تَنَاوالً وأسهل مأخذاً، وإن كانت كلماته متفرقة في حروفها،           فكان كتابالهروي أقرب م
والفائدة منه أعم وكان النفع به أتم.  

ثم جاء زمن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المـديني األصـفهاني       
 به من الطلبة اآلمال،     ، وكان إماماً في عصره حافظاً متقناً تُشد إليه الرحال، وتُناط          )هـ٥٨١ت(

جمع فيه ما فات الهروي مـن       ، "المجموع المغيث فى غربيى القران والحديث       " قد صنف كتابه  
غريب القرآن والحديث ينُاسبه قَدراً وفائدة، ويماَثلِه حجماً وعائدة، وسلك في وضـعه مـسلَكه،               

  .)٢(وذهب فيه مذهبه، ورتَّبه كما رتّبه

فيقر بأنّـه ترسـم خُطـاً الكتـابين     " النهاية"ث ابن األثير عن كتاب   ويأتي بعد ذلك حدي   
فرأيـت  : " ألبي موسى المديني، ويقول" المجموع المغيث "للهروي، و " الغريبين"كتاب  : المتقدمين

أن أجمعَ  ما فيهما من غريب الحديث، مجرداً من غريب القرآن، وأضيف كل كلمة إلى أختهـا                  
ويلحـظ  ". ة الطلب، وأنعمت الفكر في اعتبار الكتابين، والجمع بين ألفاظهما         في بابها تسهيالً لكلف   

فحيث عرفْتُ ذلك تَنَبهت العتبار غيـر       :"، ويقول "فاتهما الكثير الوافر  "ابن األثير أن الكتابين قد      
ـ                ا هذين الكتابين من كتب الحديث المدونة المصنَّفة في أول الزمان وأوسـطه وآخـره، فتتبعتُه

واستَقْريتُ ما حضرني منها، وأضفت ما عثرت عليه من الغرائب، إلى ما فـي كتابيهمـا فـي                  
  .)٣(" حروفها مع نظائرها 

) سيناً(وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى        ،  )هاء(وجعلتُ على ما فيه من كتاب الهروي        
  .)٤(وما أضفته من غيرهما مهمالً بغير عالمة ليتميز ما فيها عما ليس فيها

  
  
  

                            
 .بتصرف) ١/٤(، النهاية البن األثير) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

وقد أبقيت على هـذه     ) ١/٤(، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري     ، واألثرالنهاية في غريب الحديث     ) ٤(
 .الرموز حفاظاً على النص



  )٥(

  ترجمة ابن األثير :ثانياً
هو المبارك بن أبي المكارم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

ري١(الجز(بابن االثير :ويعرف، مجد الدين: ويلقب، أبا السعادات :يكنّى،  الموصلي الشافعي)٢( .  

  .لقب لوالده أبي محمد بن عبدالكريم "األثير"و

هـ، ٥٤٤ادر التي ترجمت البن األثير على أن والدته كانت سنة تكاد تجمع المص
هـ، وهو قول ال يعرج عليه مقابل ما أجمع ٥٤٠وبعض المصادر ذكرت أن والدته كانت سنة 

  .)٣( هـ في جزيرة ابن عمر ٥٤٤عليه المؤرخون أن والدته كانت سنة 

 باإلمامة والفضل والبر وقد أثنى العلماء على ابن األثير ثناء طيبا، واعترفوا له
  .واإلحسان

أشهر العلماء ذكرا، وأكبر العلماء قدرا، وأوحد األفاضل المشار :" يقول ابن المستوفي
  .)٤(" إليهم، وفرد األماثل المعتمد في األمور عليهم

كان فقيها محدثًا أديبا نحويا، عالما بصنعة الحساب واإلنشاء، ورعا :" وقال ابن خلكان
  .)٥(" اقالً مهيبا ذا بر وإحسانع

  .)٦(القاضي الرئيس العالمة البارع األوحد البليغ : وقال الذهبي

                            
قلت بفتح أوله والزاي وكسر الراء نسبة إلى جزيرة ابن عمر وإلى إقليم الجزيـرة وأم مدائنـه                  : الجزري) ١(

لس ولكن اكثر مـا ينـسب إليهـا         الموصل والى بيع الجزر وهو قليل وإلى الجزيرة الخضراء مدينة باالند          
ابن ناصر الدين شـمس  ، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم       : انظر، الجزيري

 )٢/١٦٩(، الدين محمد بن عبد اهللا بن محمد القيسي

، عمـاد وشذرات الذهب البـن ال    ، )١٣/٥٤(، والبداية والنهاية ، )٤٩١-٢١/٤٨٨(سير أعالم النبالء  :انظر) ٢(
)٢٣-٥/٢٢.( 

وأحسب أن أول من عمرها الحسن :" وهي بلدة فوق الموصل بينهما ثالثة أيام، قال ياقوت في معجم البلدان) ٣(
وجزيرة ابن عمر؛ قيـل أنهـا   ) ١٣/١٣٩(، وقال ابن كثير في البداية والنهاية "بن عمر بن الخطاب التغلبي 

بليدة في طـرق بقعـاء   : "وأما برقعيد فهي  ،  أهل برقَعيد  عبد العزيز بن عمر من    : منسوبة إلى رجل يقال له    
وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إال من ناحية واحدة شبه الهالل ثم عمل هناك خندق " الموصل من جهة نصيبين

 )٢/١٣٨(، كما في معجم البلدان، أجري فيه الماء ونصبت عليه رحى فأحاط بها الماء من جميع جوانبها

 )٤/١٤١(، انوفيات األعي )٤(

 ) ٥/٢٢(، شذرات الذهب )٥(

 )٢١/٤٨٨(، سير أعالم النبالء )٦(



  )٦(

وقد شهد عصر ابن األثير نهضة علمية حافلة بالعلم والعلماء األمر الذي حدى بابن 
األثير الى لزوم غرزهم، ومالزمة درسهم، فأخذ عن شيوٍخ أجالء وأعالٍم فضالء في جميع 

  .)١(ن والعلوم، فجمع بين التمكين من علوم العربية والقرآن والحديث والفقه الفنو

وقد ألف ابن األثير بضعة عشر كتاباً ومعظمها موسوعات في بابها فمنها حديثية ومنها 
  :لغوية ومن هذه الكتب

   .جامع األصول في أحاديث  -١
  تجريد أسماء الصحابة -٢
 الشافي في شرح مسند الشافعي -٣
 مناقب األخيارالمختار في  -٤
 .النهاية في غريب الحديث واألثر -٥

  .وهو الكتاب الذي أقوم بخدمة نصوصه الحديثية نخريجاً ودراسة
وقد عاش ابن األثير حياته الكريمة جامعا بين العزوف عن الدنيا، واإلقبال على العلم، 

٢("النّقرس"قال له مع الرغبة في المعرفة، واالستكثار من الخير، حتى ابتاله اهللا بمرض شديد ي( 
فأبطل يديه ورجليه، وشله عن الحركة، حتى أصبح يحمل على محفّة، ولكنه تقبله بقلوب 
الرجال المؤمنة والنفوس المطمئنة، وابتهلها فرصة رحمه اهللا لالنقطاع إلى التأليف، والفراغ إلى 

  .الدرس والتصنيف

هــ، قـال    ٦٠٦سـنة   في يوم الخمـيس فـي آخـر ذي الحجـة            " ابن األثير " توفي
 وسن خير هذه األمة بعد نبيها بشهادة أمير         وعاش ثالثاً وستين سنة، سن نبينا محمد        :"الذهبي

  .)٣("المؤمنين علي رضي اهللا عنه لهما، وهما أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما
  

  منهجه في كتاب النهاية :ثالثاً
ه بين كتابي الهروي صنف ابن األثير كتابه النهاية في غريب الحديث جامعاً في

فهو يتضمن خمسة ، وهو من أجمع كتب الغريب في الحديث، كما سبق بيانه، واألصبهاني
  :وقد رتبه على منهجية تتمثل في التالي، أجزاء كبيرة

                            
 )٢١/٥٠٢(، السير: انظر) ١(

  )٤٣/٢٢٦(، تاريخ اإلسالم) ٢(
 )٤٣/٢٢٧(، تاريخ اإلسالم) ٣(



  )٧(

  

وقد كان تحت هذا الترتيب ثالثة . قام ابن األثير في ترتيب المادة وفْقَ الحروف الهجائية -١
  :اتجاهات معجمية

ن يرجح اختيار الحرف األخير من الكلمة بعد تجريدها من الحروف الزائدة، ورد فثمة م .أ
  .الحرف األصلي المحذوف، ثم العودة إلى الحرف األول من الكلمة

وثمة من يرجح اختيار الحرف األول ابتداء، ثم الحرف الثاني فالثالث؛ ألنَّه يحقق  .ب
لفظ المنشود؛ وذلك ألنه تَصور سهل قريب، يبتعد سهولة وسيرورة مباشرة في تصور ال

عن سلوك تركيب عنصرين من عناصر التفكير، أولهما التوجه نحو الحرف األخير، 
وثانيهما العودة إلى لفظ الحرف األول، وهذا الترجيح في اختيار الحرف األول هو الذي 

  . مضى عليه ابن األثير

أن الحديث الواحد قد : فهو" النهاية"الذي عزف عنه صاحب أما االتجاه المعجمي الثالث .ج
يتضمن أكثر من مفردة غريبة، فهل يسرد النص كامالً وفق الترتيب الهجائي ألول لفٍظ 

، "فائقه"غريب، ثم يذْكر اللفظ الغريب الثاني في الموضع نفسه، كما فعل الزمخشري في
يذكر كل لفظ غريب وفْقَ ترتيبه الهجائي أو يوزع نص الحديث إلى مقطعات عديدة، ف

  . األول؟ وهو الذي اختاره ابن األثير

إن اختيار ابن األثير لهذا المنهج الدقيق يجعله يتجاوز مظاهر العسر التي تكتنف الطرق  -٢
األخرى، فطريقة المسانيد يصعب معها االهتداء إلى الموضع المطلوب، وال سيما إن جهل 

 المسند، ولو عرفه لتعب في الوصول إليه، من خالل عشرات المراِجع اسم صاحب
 األحاديث، التي يرويها ذلك الصحابي، وإن كان لدينا فهارس حديثة كاشفة، احتاج المراِجع
إلى الوقوف على أحاديث كل مادة ليصل إلى مبتغاه من حديث معين، وفي ذلك هدر كبير 

  .للوقت والجهد

، "باب الهمزة مع الباء:"ف الهمزة، ويندرج تحته عنوان بارزيبدأ معجم ابن األثير بحر -٣
وتحت هذا العنوان مادة َأبب، ثم مادة أبد، ثم مادة أبر، فمادة أبس، فمادة َأبض، وهكذا تبقى، 
ويراعي ترتيب األوائل فالثواني فالثوالث داخل المادة الواحدة إن تَوافَرتْ معها مادة من 

  .األحاديث تُوفَِّي ذلك

أب ابن األثير على أن يكتفي بشرح اللفظة الغريبة التي تدخل في المادة اللغوية التي د -٤
عقدها، فإن ورد غريبان أو أكثر في الحديث نفسه اكتفى بغريب الباب، وإن أراد المراِجع 

  .معرفة باقي غريب الحديث الذي أورده فَلْيتتبع مظانَّه في سائر المواد وفْقَ حرفه الهجائي



  )٨(

حرص ابن األثير على ِذكِْر روايات مكررةً بحسب مواردها اللغوية، بناء على أن المراِجع ي -٥
 .قد يستحضر روايةً معينة، وال يستحضر غيرها، فيعود إلى موضعها ليجدها

يستقي ابن األثير جلَّ النصوص التي يستشهد بها على مادته اللغوية، من الحديث الشريف  -٦
 أن يسوق شواهد عديدة منه، تتفق وحديثَ الباب الذي انطلق منه، نفسه، وكان من منهجه

  .وكان يحرص على بيان الصلة التي تربط بين هذه الشواهد

أما شواهده من الشعر العربي الفصيح، فقد عني بها ابن األثير عناية واضحة، وكان يوردها  -٧
وردها ليؤكِّد معنىذهب إليه في شرح غريبهفي المادة اللغوية التي عقدها، فيشرحها أو ي .  

". بانت سعاد:"قصيدة كعب بن زهير"نهايته"ومن القصائد التي عني بها ابن األثير في     
  .حيث أورد معظمها في مظانِّها من الغريب وفق الترتيب الهجائي، وشَرح ألفاظها حسب منهجه

تي كان لها أثر في مد  من المراجع اللغوية ال" النهاية في غريب الحديث واألثر "فكتاب 
البن منظور قد أقام  "لسان العرب" المعاجم العربية بمادتها الغزيرة، ويكفي أن نعلم أن معجم

 :)١(يقول في مقدمته .بن األثير ال"نهايةال" كتابه على ُأماٍت من المصنفات اللغوية كان منها
ي، قد جاء في ذلك بالنهاية، وجاوز في فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن األثير الجزر"

 فضيلةٌ َأمتُّ بها، وال -يعني اللسان-وليس لي في هذا الكتاب " :، ثم يقول"الجودة حد الغاية
  ".وسيلةٌ أتمسك بسببها، سوى أني جمعتُ فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم

، وأشـهرها، وأكثرهـا     وهو أحسن كتب الغريب، وأجمعهـا      " )٢(وقد قال فيه السيوطي   
وقد كان له قَبوٌل وسيرورة، ونظمه شعراً إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي المتـوفى    ". تداوالً
، كما كتب صفي الدين محمود األرموي المتوفى سنة         "الكفاية في نظم النهاية   "، وسماه ه٧٨٥سنة  
وهـو  "لتذنيب على نهاية الغريب   التذييل وا "كما أن للسيوطي ذيالً عليه بعنوان     . عليه ذيالً ه ٧٢٣

  .مطبوع

جعلَتْه يستوعب ،  وافيةًغريب الحديث خدمةً "النهاية" م ابن األثير في معجمهلقد خد
  .)٣(تراثاً غنياً سبقه، فتمثَّله وأضاف إليه نظرات نقدية فاحصة

  . واسعةً ورِحمه اهللا رحمةً، ابن األثير خير الجزاء جزى اُهللا

                            
 )١/١٨: (لسان العرب) ١(

  ).١٥٦(، الرسالة المستطرفةو، )٢/١٨٥(، تدريب الراوي: انظر) ٢(
منهج ابن األثير الجزري في مصنفه النهاية / هج ابن األثير في النهاية بتوسع في بحثإلى دراسة من: انظر) ٣(

 .أحمد محمد الخراط: األستاذ الدكتور: إعداد، في غريب الحديث واألثر



  )٩(

  
  الفصل األول

  

  األحاديث الواردة من بداية باب التاء مع القاف " 
  "حىت نهاية باب التاء مع الياء 

  وفيه مثانية مباحث

  
  .التاء مع القاف: المبحث األول
  .التاء مع الكاف: المبحث الثاني
  .التاء مع الالم: المبحث الثالث
  .التاء مع الميم: المبحث الرابع

  .التاء مع النون: المبحث الخامس
  .التاء مع الواو: بحث السادسالم

  .التاء مع الهاء: المبحث السابع
  .التاء مع الياء: المبحث الثامن

  
  



  )١٠(

  )١(التاء مع القاف: المبحث األول
  :قال ابن األثير

 في حديث عطاء، وذكر الحبوب التي تجب فيهـا الـصدقة، وعـد فيهـا                )هـ(} تقد{
وقال ابن  . وقد تفتح التاء وتكسر القاف    . )٤(يل الكَرويا وق. )٣(الكُزبرة: هي بكسر التاء  ،  ))٢(التِّقْدة(

  .التِّقِْردة: )٧(، وأهل اليمن يسمون األبزار)٦(هي التِّقِْردة: )٥(دريد

  

  ) ١(حديث رقم 

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

وقـال ذلـك    ، رٍثأو ح ، أوعنٍَِب، خٍْل إال في نَ   قةَدـال ص : قال لي عطاء   جيربن ج اعن  
ـ  قةُد الص ،لعطاء: قلت، اِرقـم بن أبي الْمخَ   ـوعبد الكري ، عمرو ابن دينار   ـ فـي الحـ  كُب ه؟ لّ

  ، ِسدـوالع، )٨(والخُلْخُاِن، الدخِْنو، الذُّرِةقلت في : الـ ق،هلّ كُاه لي هو الحبـفسم، نعم: الـق

                            
،  أبو السعادات المبارك بـن محمـد الجـزري         ،ث واألثر ـريب الحدي ـي غ ـة ف ـالنهاي: نقالً من كتاب  ) ١(

)١٩٣-١/١٩٢( 

، فمنها التقده بالتاء، أو يتداوى بها أو تقزح بها القدور     ، هي الحبوب التي ال تقتات وإنما تؤكل تفكهاً       : قدةالت) ٢(
، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: بالنون فهي الكرويا والجلجالن السمسم، انظر: وأما النقده، وهي الكُزبرةُ

  )١٥٣(لألزهري
التِِّقدةَ والتِّقَدة بفح التاء : من أسمائهاو.  بضم أول كل واحد منهما وثالثه،وكسبرةفيها لغات، كزبرة : الكُزبرةُ) ٣(

وقـال  ). ١٢٩(، البن أبي الفتح الحنبلي   ، المطلع على أبواب المقنع   : انظروكسر القاف وعكسه األخيرة،     
الباِء وقد تُفتَح: الجوهري ة من األبازير بضمربقال. الكُز :عر١٤/٣٥: (تاج العروس: انظر، باًوأظنُّه م(  

  )٢/٢١٧( المطرزالبن ،المغرب في ترتيب المعرب: تَابٌل معروف، انظر: الكَرويا) ٤(
 صاحب اللغة ولـه  ) هـ٣٢١-٢٢٣(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية األزدي البصري  : هو) ٥(

البلغة فى  و، )٦٨(، الفهرست البن النديم  و، )١٥/٩٦(، سير أعالم النبالء  : انظر. كتاب في غريب الحديث   
 )٦٢(، الفيروزأباديمحمد ، تراجم أئمة النحو واللغة

  )٣/٩٩: (لسان العرب: التِّقِْردةُ اَألبزار كلها عند َأهل اليمن، انظر: الكسبرة عن ابن دريد وقال: التِّقِْردةُ) ٦(
)٧ (رزللنَّباتِ   : الب ذَربي باموس المحيط الق: انظر، كُلُّ ح ،)وقيل، )٤٤٥ :رزالب :       ـزارـةً جمـع أبعام بالح

إالّ أن األبزار   ، ما يِطيب به الِغذَاء وكذا التَّواِبلَ     : وفي شَرح الموجز للنَِّفيِسي األبزار    ، وأباِزير جمع الجمعِ  
  )١٠/١٦٦(، تاج العروس: انظر، لألشياِء الرطْبِة واليابسِة والتَّواِبُل لليابسِة فقط

غريب الحديث : انظر، حب السمسمأو  ، ثمرة الكُزبرةوهو: الجلْجالنذكره أهل اللغة وغريب الحديث بلفظ ) ٨(
 )١/٤٠٠(، والنهاية البن األثير، )١/٢٣١(، والفائق، )٣/٦٦٥(، البن قتيبة



  )١١(

قال ؟)١(يِضِرواإلح :   نعم في الح ـ :  قال؟دةـديقْالتِّت ـ قل : قال ،ِهلّ كُ ب فيها صـ  ، ةقَد هـي حب، 
الصقةُد  في الح فليس في شيء سِ   : قلت، لِهكُ  بقة؟    وـدديـدة قْبالتِّيعنـي   ، ال:  قـال  ى ذلـك ص 

  .)٢(الحديث.....الكُزبرة
  

  :تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مقاربج  ير ابن ج عنعبد الرزاق تفرد بروايته
  

  
  :قال ابن األثير

ووقَف حتـى اتَّقَـف النـاس    ( في حديث الزبير رضي اللّه عنه وغزوة حنين      ●} تقف{
 وقَف، تقول وقَفْتُ فاتَّقَف، مثل وعدته فاتَّعد، واألصل فيه اوتقَف فقلبـت             )٣(اوعطَاتَّقَف م  )كلهم

  .وليس هذا بابها. ي تاء االفِتعالالواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها، ثم قُلبت الياء تاء وُأدِغمت ف
  

   )٢(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بـِن ِإنْـساٍن          ، حدثَنَاعبد اللَِّه بن الْحاِرثِ    ، حدثَنَا حاِمد بن يحيى    -
َأِبيه  ،الطَّاِئِفي نع ،    بِن الزةَ بورع نِر عِر قَ   ،ييبالز ناَلـ ع :        لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسر علْنَا ما َأقْبلَم

وُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِفـي         ـفَ رس ـ وقَ ،حتَّى ِإذَا كُنَّا ِعنْد السدرةِ    )٤(علَيِه وسلَّم ِمن ِليةَ   
  ووقَفَ حتَّى اتَّقَفَ  ،اَل مرةً واِديهـ وقَ،بصِرِهـِب )٦(ِخباـ فَاستَقْبَل نَ،ذْوهاح)٥(طَرِف الْقَرِن الَْأسوِد

                            
  )١٨/٢٨٩(، تاج العروس: رانظ، هو العصفُر الذي يجعل في الطَّبخ: اإلحِريض) ١(
  .مختصراً) ٧١٧٣(ح ) ٤/١١٤(، باب ما فيه زكاة، كتاب الزكاة، مصنف عبدالرزاق) ٢(
: ، انظررجل ِمطْواع َأي مِطيعو، النحويون ربما سموا الفعل الالزم مطاِوعاً    و، المطاوعةُ الموافقة : مطاوع) ٣(

 )٨/٢٤٠(، لسان العرب

 مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،لنصر بن معاوية:  وأسفله،لثقيف:  الطائف أعالهجبل قرب: ِمن ِليةَ) ٤(
معجم : ، انظر وأمر وهو به بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان، يريد الطائف،نصرافه من حنينإعند  

 )٥/٣٠(،  ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا،البلدان

 ) ٦/٩(، وعون المعبود، )٤/١٣٠٢(، معجم البلدان: ، انظرز بقرب الطائففي الحجاوهو : القرن األسود) ٥(

معجم : ، انظرمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم،  وقيل واد من الطائف على ساعة،واد بأرض هذيل: بِخنَ) ٦(
  )٥/٢٧٥(، البلدان



  )١٢(

  ـمكُلُّه قَاَلالنَّاس ثُم :جو ديص ١( ِإن( ،اهِعضـوه ـححم امـرمر)وِلـِه    ؛ ِللَِّه)٢ـَل نُزقَب ذَِلـكو 
  .)٣(ِقيٍفالطَّاِئفَ وِحصاِرِه ِلثَ

   :تخريج الحديث
بلفـظ  ،  بـه عبد اهللا بن الحارث المخزومـي  كالهما عن   ، )٥(والحميدي، )٤(أخرجه أحمد 

  .مطابق
  

  :رجال اإلسناد
). ٢٤٢(مات سـنة    ، ثقة حافظ : قال ابن حجر  ،  أبو عبد اهللا   يِخلْبحامد بن يحيى بن هانئ الْ      •

  .)٦(روى له أبو داود
مـن  .  ثقـة :قال ابن حجـر ، ي أبو محمد المكيوِمزخْملك الم عبد اهللا بن الحارث بن عبد ال       •

 .)٧(روى له الجماعة سوى البخاري، الثامنة
فـي  : قال البخاري،  عن أبيه وعنه عبد اهللا بن الحارث،محمد بن عبد اهللا بن إنسان الطائفي      •

ـ    و، )٩( لما ذكر حديثه في صيد وج لم يتابع عليه         :وقال أيضاً ، )٨(حديثه نظر  : اتمقال أبـو ح
وذكره ابـن حبـان فـي       ، )١١( وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )١٠( في حديثه نظر   ليس بالقوي 

                            
)١ ( جو ديوقيـل هـو   ، عليه وسلم للطائف به كانت غزوة النبي صلى اهللا    ؛بالفتح ثم التشديد واد بالطائف    : ص 

، لـسان العـرب  : ، انظـر الـسرعة : الوجو، وج إسم لحصون الطائف وقيل الواحد منها    : وقيل، الطائف
)٢/٣٩٧( 

 )٦/٩(، عون المعبود: ، انظرتأكيد للحرمة) محرم هللا ( و، كل شجر فيه شوك: اههضوِع) ٢(

  )٢٠٣٢(ح)١/٦٢٠ (،باب في مال الكعبة، كتاب المناسك، أبو داود )٣(
 )١/١٦٥(،  مسند الزبير بن العوام رضي اهللا عنه،مسند أحمد) ٤(

 )٦٣(ح)١/٣٤(،  أحاديث الزبير بن العوام رضي اهللا عنه،مسند الحميدي) ٥(

  ).١٤٩( ، التقريب) ٦(
 )٢/١٤٨(، وتهذيب التهذيب، )١/٣٠٦(، والكاشف، )٨/٢١٨(، الثقات البن حبان:      انظر

  ).٢٩٩ ( ،التقريب) ٧(
  ) ٥٤٤(،والكاشف، )١٤/٣٩٤(،وتهذيب الكمال، )٨/٣٣٦(، الثقات البن حبان:      انظر

 )١٠٢(، للبخاري، الضعفاء الصغير) ٨(

 )١/١٤٠(، التاريخ الكبير للبخاري) ٩(

 )٧/٢٩٤(، الجرح والتعديل) ١٠(

 )٤/٩٢(، ضعفاء العقيلي) ١١(



  )١٣(

مـن  . لـين :  وقـال ابـن حجـر      ،)٢(وفي التهذيب عن ابن معين ليس به بـأس        ، )١(الثقات
  .)٣(روى له أبو داود.السادسة

 لم تتابع   وروايته في صيد و   ، تبين لي مما سبق من قول النقاد أن الراوي مختلف في توثيقه           
  .وهي ضعيفة

روى عنه ابنـه    و، عن أبيه روى  : قال البخاري ، عبد اهللا بن إنسان الثقفي الطائفي ثم المدني        •
 :وقال ابن حجر  ، )٥(كان يخطئ :وذكره ابن حبان في الثقات وقال     ، )٤( لم يصح حديثه     ،محمد

٦(روى له أبو داود. من السادسة، ن الحديثلي(.  

  .هو لين الحديثف،   أميل الى قول ابن حجر

 ثقـة فقيـه     :قال ابن حجر  ،عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهللا المدني            •
روى لـه   .)٧( ومولده فـي أوائـل خالفـة عثمـان    ، على الصحيح  )٩٤(مات سنة   ،مشهور
  .الجماعة

 صلى   حواري رسول اهللا   ، الصحابي الجليل  ،الزبير بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهللا         •
 )٣٦(وكان قتلـه يـوم الجمـل فـي جمـادي األولـى سـنة                ، اهللا عليه وسلم وابن عمته    

  .عنه اهللا رضي.)٨(

  :الحكم على الحديث

فهو لـين   ، لضعف محمد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن إنسان الثقفي         ،      الحديث إسناده ضعيف  
كما سبق في ترجمـة  ، جبعدم صحة خبر صيد و) رحمه اهللا (ولتصريح اإلمام البخاري    ، الحديث

  .)٩(والحديث ضعفه األلباني. ولم يتابع عليه، محمد بن عبد اهللا
  

                            
  )٩/٣٣(،الثقات البن حبان) ١(
 )٩/٢٢١(،بتهذيب التهذي) ٢(

 )٤٨٦(، التقريب) ٣(

  )٥/٤٥(، التاريخ الكبير للبخاري) ٤(
 )٧/١٧(، البن حبان،الثقات) ٥(

 )٢٩٦(، تقريب التهذيب) ٦(

  )٣٨٩( ، التقريب) ٧(
  ) ١/٦٢(،وتذكرة الحفاظ، )٧/٣١(، والتاريخ الكبير، )٥/١٧٨(، الطبقات الكبرى:    انظر

 )٩/٣٢٩(، تهذيب الكمال) ٨(

   في ضعيف الجامع١٨٧٥: انظر حديث رقم) ضعيف : ( شيخ األلبانيقال ال) ٩( 



  )١٤(

  :قال ابن األثير

أي جعلناه  > ا إذا احمر البأس اتَّقينا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم          كنّ<فيه  ) س(} تقا{
 .قدامنا واستَقْبلْنا العدو به وقُمنا خلْفه

  )٣(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أحمد في مسنده

 عن عِلـي    ، عن حاِرثَةَ بِن الْمضربِ    ، حدثَنَا َأبو ِإسحاقَ   ، حدثَنَا زهير  ،حدثَنَا َأبو كَاِملٍ   -
نْهع اللَّه ِضير.  

   مآد نى بيحثَنَا يدِر قَالَا   ، حو النَّضَأبو :  ريهثَنَا زدح ، ناقَ    عـحـِن       ، َأِبي ِإساِرثَـةَ بح ـنع 
 اتَّقَينَا ِبرسـوِل    ؛كُنَّا ِإذَا احمر الْبْأس ولَِقي الْقَوم الْقَوم       : عن عِلي رِضي اللَّه عنْه قَالَ      ،مضرٍب

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهنَى ِم،اللَِّه صَأد دِمنَّا َأح كُونا يفَم ِم ِمنْهالْقَو ١(ن(.  
  

  :تخريج الحديث

إسرائيل عن أبي   عن  ثالثتهم من طرق    ، )٤(وأبو يعلى ، )٣(والبزار، )٢(أخرجه أحمد أيضاً  
  ".احمر"بدالً من"لما حضر "بلفظ، إسحاق به

بزيادة لفـظ    ، به عن زهير من طرق   ، )٧(وأبو يعلى ، )٦(والحارث، )٥(وأخرجه ابن الجعد  
  ".ومولقي القوم الق"

 "بلفظ  ،  به  ثنا زهير بن معاوية    ،عبد اهللا بن محمد النفيلي      طريق من، )٨(وأخرجه الحاكم 
  ".كنا إذا حمي البأس

                            
  )١/١٥٦(، مسند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، مسند أحمد) ١(
  ) ١/١٢٦(، مسند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، مسند أحمد) ٢(
  )٧٢٢(ح )٢/٢٩٩(، مما روى حارثة بن مضرب عن علي، مسند البزار) ٣(
  )٤١٢(ح )٣٢٩/ ١(، مسند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، مسند ابي يعلى) ٤(
  )٢٥٦١(ح )٣٧٢(، من حديث أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج الجعفي، مسند ابن الجعد) ٥(
  )٩٣٨(ح )٢/٨٧٤(، باب في شجاعته، كتاب عالمات النبوة، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) ٦(
  )٣٠٢(ح )٢٥٨/ ١(،  طالب رضي اهللا عنهمسند علي بن أبي، مسند ابي يعلى) ٧(
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال) ٢٦٣٣(ح )٢/١٥٥(، المستدرك للحاكم) ٨( 



  )١٥(

  البراء بـن عـازب     عنمن طرق    شاهداً    كالهما ،)٢(وابن أبي عاصم  ، )١(وأخرج مسلم 
  ".ا واهللا إذا احمر البأس نتقي بهكنّ " بلفظ

  

  :رجال اإلسناد

ثقـة حـافظ    : قال ابـن حجـر     ،سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية      يحيى بن آدم بن      •
  .)٤(روى له الجماعة .)٢٠٣(مات سنة ، )٣(فاضل

، ولقبه قيـصر  ، مشهور بكنيته ، هاشم بن القاسم بن مسلم اللّيثي موالهم البغدادي أبو النضر          •
  .)٥(روى له الجماعة). ٢٠٧(مات سنة . ثقة ثبت: قال ابن حجر

 .)٦(ثبت فيمـا روى عنـه المـشايخ   : قال أحمد، ية أبو خيثمة الجعِفي الكوفي    زهير بن معاو   •
وكـان   ،وكان يحدث مـن كتابـه      ،بأنه ثقة ثبت مأمون صاحب سنة واتباع      : وذكره العجلي 

 حديثه عن أبـي     :قالواهم  و، )٨ (ثقة ثبت : وقال ابن حجر  ، )٧(راوية عن أبي إسحاق السبيعي    
وهـو مـشهور    ، )٩(شيخ الجزيرة ثقة حجة   :  وقال عنه الذهبي   .ةخرأإسحاق ممن سمع منه ب    

 زهيـر   :وقال أبو زرعة  ، )١٠(وهو من المرتبة الثالثة   ، وصفه النسائي وغيره بذلك   ، بالتدليس
 .)١١(بن معاوية ثقة إال أنه سمع من أبي إسحاق بعد االختالط

  .)١٣(روى له الجماعة .)١٢ (في رجب) ١٧٤( أو )١٧٣(مات سنة      

                            
  )١٧٧٦(ح )٣/١٤٠٠(، باب في غزوة حنين، كتاب الجهاد والسير، مسلم) ١(
  ) ٢/٥٩٨(، الجهاد البن ابي عاصم) ٢(
  )٥٨٧(، التقريب) ٣(

  )٢/٣٦٠(، والكاشف، )٩/٢٥٢(، انالثقات البن حب:    انظر
  )٣١/١٩٢(، تهذيب الكمال) ٤(
  )٥٧٠(، التقريب) ٥(

  )٢/٣٣٢(، والكاشف، )٨/٢٣٥(، والتاريخ الكبير، )٧/٣٣٥(، الطبقات الكبرى:    انظر
 )٥٧(، بحر الدم) ٦(

  )١/٣٧٢(، الثقات للعجلي) ٧(
  )٢١٨( ، تقريب التهذيب) ٨(
  )١/٤٠٨(، الكاشف للذهبي) ٩(
 )٤٢(، طبقات المدلسين) ١٠(

 )٣/٥٨٨(، الجرح والتعديل) ١١( 

  )٦/٣٣٧(، الثقات البن حبان) ١٢(
 )٣/٣٠٣(، تهذيب التهذيب) ١٣( 



  )١٦(

وكونـه راويـة أبـي إسـحاق       ،  لتأخر روايته عن أبي اسحاق فهو ثقة متقن ثبت         بالنسبة
وقد توبع من طريق إسـرائيل كمـا فـي    ، السِبيِعي؛ كما ذكر العجلي؛ فهو أدرى بأحاديثه  

  .وعليه أرجح صحة روايته. وأما تدليسه فقد صرح بالسماع، التخريج
،  أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السِبيِعي      ويقال بن ، ويقال علي ، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد      •

وهو شبيه بالزهِري في كثـرة الروايـة        ، هو ثقة : قال أبو حاتم  ، )١(ذكره العجلي في الثقات   
ثقـة  : وقال ابن حجـر   ، )٣(الحافظ أحد األعالم  : وقال عنه الذهبي  ، (٢)واالتساع في الرجال  

وصـفه بـه   ، مرتبة الثالثة فـي التـدليس  عده ابن حجر في ال، )٤(اختلط بأخرة   ، مكثر عابد 
 .)٧(روى له الجماعـة   . وقيل قبل ذلك  ) ١٢٩(توفي. )٦(احتج به الشيخان    ، )٥(النسائي وغيره 

  .وروايته صحيحه، وعليه فهو ثقة مكثر، بالنسبة لتدليسه فقد صرح بالسماع في رواية مسلم

روى عنـه   ، ر وعلي وغيرهما  له إدراك ورواية عن عم    ، حارثة بن مضرب العبِدي الكوفي     •
وذكـره ابـن حبـان فـي        ، )١٠(والعجلـي ، )٩(وثقه يحيى بن معين   ، )٨(أبو إسحاق السبيعي  

روى لـه  ، )١٢(غلط من نَقَل عن ابن المـديني أنـه تركـه   ، ثقة: وقال ابن حجر  ، )١١(الثقات
  .من الطبقة الثانية. )١٣(البخاري في األدب والباقون سوى مسلم

ابن عم رسـول اهللا  الصحابي الجليل،  . د المطلب القرشي الهاشمي   علي بن أبي طالب بن عب      •
وكان قتل علي في ليلة الـسابع عـشر   ، )١٤(صلى اهللا عليه وسلم واسم أبي طالب عبد مناف   

  .رضي اهللا عنه. )١٥(من الهجرة ) ٤٠(من شهر رمضان سنة 

                            
  )٢/١٧٩(، الثقات للعجلي) ١(
 )٦/٢٤٢(، الجرح والتعديل) ٢(

  )١/١١٤(، تذكرة الحفاظ للذهبي) ٣(
  )٤٢٣( ، تقريب التهذيب) ٤(
 )٤٢(، طبقات المدلسين) ٥(

  )٦٦(، اكب النيرات البي البركاتالكو) ٦(
 )٨/٥٨(،تهذيب التهذيب) ٧( 

  )٢/١٦٢(، اإلصابة في تمييز الصحابة للعسقالني) ٨(
 )٩٠(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٩(

  )١/٢٨٠(، الثقات للعجلي) ١٠(
  )٤/١٨٢(، الثقات البن حبان) ١١(
  )١٤٩( ، تقريب التهذيب) ١٢(
  )٥/٣١٧(، تهذيب التهذيب) ١٣(
  )٤/١٠٠(، أسد الغابة) ١٤(
  )٤/٥٦٩(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٥(



  )١٧(

  

  :الحكم على الحديث

  .)٢(بن عازب  سلم عن البراء بلفظ م،)١(والحديث متفق عليه، الحديث إسناده صحيح  
  

  :قال ابن األثير

 أي يدفع به العـدو  )إنما اإلمام جنَّة يتَّقَى به ويقاتَل من ورائه(ومنه الحديث اآلخر   ) س(   
والتاء فيها مبدلة من الواو؛ ألن أصلها من الوقايـة، وتقـديرها اوتقَـى، فقُلبـت                . ويتَّقَى بقُوته 
ا كثر استعماله توهموا أن التاء من نفس الحرف فقالوا اتَّقَى يتَِّقي، بفتح التاء فيهما،               لموأدغمت، ف 

  .وربما قالوا تَقَى يتِْقي، مثل رمى يرمي
 

  )٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 َأن اَألعرج حدثَه َأنَّه سِمع َأبا هريرةَ        ،ِد حدثَنَا َأبو الزنَا   ، َأخْبرنَا شُعيب  ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ   -
من َأطَاعِني فَقَد َأطَـاع  : وُلقُ ي-  صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّه سِمع رسوَل اللَّهِ - رضى اهللا عنه     -
اللَّه،     ى اللَّهصع اِني فَقَدصع نمم ، وَأطَ    ـَ و فَقَد الَْأِمير ِطعي ِنيناع،        فَقَـد ـِص الْـَأِميرعي نمو 

 فَِإن لَـه    ،ِإن َأمر ِبتَقْوى اللَِّه وعدلَ    ـفَ ،ِهـ يقَاتَُل ِمن وراِئِه ويتَّقَى بِ     ،وِإنَّما الِْإمام جنَّةٌ   ،عصاِني
  .)٤(  فَِإن علَيِه ِمنْه)٣(ِبذَِلك َأجرا وِإن قَاَل ِبغَيِرِه

  :ريج الحديثتخ

  ".يقاتل من ورائه" بتقديم لفظ ،بي الزناد بهأ  ورقاء عنمن طريق، )٥(مسلمأخرجه     
  

                            
 )٣/٢٨١(، مشكاة المصابيح: انظر) ١( 

  )١٧٧٦(ح ) ٣/١٤٠٠(، باب في غزوة حنين، كتاب الجهاد والسير، مسلم) ٢(
وإن فعـل   : وقيل معناه  ،التعبير عن األمر بالقول شائع    و، ن أمر بغير تقوى اهللا وعدله     إو: بغيره أي : قوله) ٣(

 ،يحتمل أن يكون بعضه عليهو،  أي فإن الوبال الحاصل عليه ال على المأمور؛فإن عليه منه: قولهو ،بغيره
عمدة القاري :  التبعة، انظر ال يخلو عن    والظاهر أن المأمور أيضاً    ،هذا على تقدير أن تكون من للتبعيض      

  )١٤/٢٢٢(، للعيني
  ) ٢٧٩٧(ح )١٠٨٠ /٣(، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، لسيركتاب الجهاد وا، البخاري )٤(
  )١٨٤١(ح )١٤٧١ /٣(، باب اإلمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به، كتاب اإلمارة، مسلم) ٥(



  )١٨(

  

  :قال ابن األثير

، وهدنة على   )١(قلت وهل للسيف من تقية؟ قال نعم، تقية على أقْذَاء         < ومنه الحديث    -    
يتَّقون بعضهم بعـضاً ويظِْهـرون الـصلح واالتفـاق،      التَِّقية والتُّقاة بمعنى، يريد أنهم      > )٢(دخَن

 .وباطنهم بخالف ذلك

  )٥(حديث رقم 

   اَألزِدير مع م لإلمامكتاب الجامعمن  اقاإلمام عبد الرزقال اإلمام    

   خَاِلٍد الْيشْكُِرى عن خَاِلد بِن ، عن نَصِر بِن عاِصٍم اللَّيِثى، عن قَتَادةَ، معمرقَاََل أخْبرنا -  
 فَِإذَا َأنَا ِبحلْقٍَة ِفيها رجٌل ؛ حتَّى قَِدمتُ الْكُوفَةَ فَدخَلْتُ الْمسِجد،)٣(ان فُِتحتْ تُستَرـ خَرجتُ زم:قَاَل

عدـ ِم)٤(صجالر اِلـن،سالثَّغِْرـ ح ِم،ن فُ ِفيِه َأنَّهرعِل ـ ياِل َأهِرج اِزنِن : قَاَل فَقُلْتُ،الِْحجم 
ذَا حذَيفَةُ بن الْيماِن صاِحب رسوِل ـ ه:واـفَقَالُ.  الَ: فَقُلْتُ؟ا تَعِرفُهـَ َأوم: فَقَاَل الْقَوم؟الرجُل
نُوا يسَألُون رسوَل اللَِّه  ِإن النَّاس كَا: فَقَعدتُ وحدثَ الْقَوم فَقَاَل:قَاَل، -لى اهللا عليه وسلمص-اللَِّه 

 ِإنِّى : فَقَاَل لَهم، فََأنْكَر ذَِلك الْقَوم علَيِه، وكُنْتُ َأسَألُه عِن الشَّر، عِن الْخَيِر-صلى اهللا عليه وسلم-
ذَِلك ِمن تُما َأنْكَرِبم كُمُأخِْبرس،اءج ِحين الَماِإلس اء؛ جَأم اءِة فَجاِهِليِر الْجكََأم سلَي ر، كُنْتُ قَدو 

 عِن -صلى اهللا عليه وسلم-رسوَل اللَِّه   فَكَان ِرجاٌل يِجيُئون فَيسَألُون،ُأعِطيتُ ِفى الْقُرآِن فَهماً
 ؟د هذَا الْخَيِر شَر كَما كَان قَبلَه شَر يا رسوَل اللَِّه َأيكُون بع: فَقُلْتُ، فَكُنْتُ َأسَألُه عِن الشَّر،الْخَيِر
وهْل بعد  :قَاَل قُلْتُ. »السيفُ  « : قَاَل؟ فَما الِْعصمةُ يا رسوَل اللَِّه:قَاَل قُلْتُ. »نَعم  « :فَقَاَل

ثُم «: قَاَل؟قَاَل قُلْتُ ثُم ماذَا.  »ةٌ علَى دخٍَننَعم تَكُون ِإمارةٌ علَى َأقْذَاٍء وهدنَ «: قَاَل؟السيِف بِقيةٌ
َيكرظَه لَدِض خَِليفَةٌ جِئٍذ ِفى اَألرموِللَِّه ي كَان الَلَِة فَِإناةُ الضعنْشَُأ د،همفَالْز الَكَأخَذَ مِإالَّ ، وو 

 ثُم يخْرج الدجاُل بعد ذَِلك معه : قَاَل؟ ثُم ماذَا:لْتُقَاَل قُ. »فَمتْ وَأنْتَ عاض علَى ِجذِْل شَجرٍة 
نَارو رنَه،هرطَّ ِوزحو هرَأج بجِفى نَاِرِه و قَعو نطَّ ، محو هرِوز بجِرِه وِفى نَه قَعو نمو 

                            
جمع قَذاة ؛وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب َأو تبن أو وسخ َأو               : جمع قَذًى والقَذى  : اَألقذاء) ١(

لسان : انظر، فشبهه بقذى العين والماء والشراب، لك؛ َأراد َأن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم  غير ذ 
  )١٥/١٧٢(، العرب

أي على فساد واختالف تشبيها بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحـت الـصالح         : دخَن) ٢(
  )١٦/٤٣٥(، الظاهر، انظر تاريخ دمشق

الشوشتر مدينة بخوزسـتان تعريـب شـوش بإعجـام     : ت بلفظينة بخوزستان اليوم وذكر   أعظم مد : رتَستُ) ٣(
  )٢/٢٩(، معجم البلدان: ، انظر ومعناه النزه والحسن والطيب،الشينين

 )٨/١٩٤(، لسان العرب: ، انظرمن هذا الربعةُ في خَلِْقه رجٌل بين الرجلَين: صدع من الرجاِل يعني )٤(



  )١٩(

 هراذَا. »َأجم قَاَل؟قَاَل قُلْتُ ثُم : » ي ةُ ثُماعالس تَّى تَقُومح كَبرفَالَ ي رهالْم ١(»نْتَج( .  

  :تخريج الحديث

وهل للسيف من تقية؟ قال نعـم،       "والجملة  ، " تقية" لفظ  ب  الحديث   لم أقف على تخريج         
  :جاءت بألفاظ مقاربة على النحو التالي،  "تقية على أقْذَاء، وهدنة على دخَن

نَعـم تَكُـون    « :  وهْل بعد السيِف بِقيةٌ؟ قَالَ     "عن عبد الرزاق به بلفظ      ، )٢(أحمدأخرجه       
   ".ِإمارةٌ علَى َأقْذَاٍء وهدنَةٌ علَى دخٍَن

،  عن نصر بـن عاصـم  ، عن قتادة، ثنا أبو عوانة:مسدد قالعن ، )٣(وأخرجه أبو داود      
، )٥(الحـاكم  وأخرجه ، عن قتادة، حدثنا هشام الدستوائي:قال داود يأبعن  ، )٤(الطيالسيأخرجه  و

 ثنـا أبـو     ، ثنا أبو الوليد الطيالسي    ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى      ،محمد بن صالح بن هانئ    عن  
ـ   ،وكيععن  ، )٦(ابن أبي شيبة  أخرجه  و، ر بن عاصم  صعن ن  ، عن قتادة  ،عوانة اد بـن    عن حم
أخبرنا : محمد بن المثنى، قال   عن  ، )٧(البزارجه  أخرو،  عن أبي التياح عن صخر بن بدر       ،نجيح

أخرجـه  و، عن قتادة، عن نصر بن عاصم     ،  أخبرنا أبو عوانة  : يحيى بن حماد، وأبو الوليد، قاال     
جمـيعهم  ،  ابن شوذب عن أبي التياح     ، نا ضمرة عن   ،الحسن بن رافع  من طريق   ، )٨(ابن عساكر 

  ."تقية"بدالً من " بقية"بلفظ ، عن سبيع بن خالد

                            
ح )١١/٣٤١(، باب لزوم الجماعـة ، الجامع لإلمام معمر بن راشد األزدي رواية اإلمام عبد الرزاق        كتاب  ) ١(

 قال معمر قال    . السيف : قال ؟ وقوله فما العصمة منه    ، الصدع من الرجال الضرب    : قال قتادة  )٢٠٧١١(
 ، صلح:دنة يقول وأما قوله إمارة على أقذاء وه، نضعه على أهل الردة التي كانت في زمن أبي بكر:قتادة

 . على ضغائن:وقوله على دخن يقول

 ِقيَل ِلعبِد الـرزاِق ِممـِن       )٥/٤٠٣(، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم         ، مسند أحمد ) ٢(
قَاَل؟التَّفِْسير :معةَ زقَتَاد نع .  

 وكَان قَتَادةُ   )٤٢٤٥-٤٢٤٤(ح  )٢/٤٩٦(، لهاباب ذكر الفتن ودالئ   ، كتاب الفتن والمالحم  ، سنن أبي داود  ) ٣(
 علَـى دخَـٍن علَـى       ، وهدنَةٌ يقُوُل صلْح   ، علَى َأقْذَاٍء يقُوُل قَذًى    ،يضعه علَى الردِة الَِّتي ِفي زمِن َأِبي بكْرٍ       

غَاِئنض.  
  )٤٤٣(ح )١/٥٩(، أحاديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه، مسند الطيالسي) ٤(
  .الحاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال،  )٨٣٣٢(ح ) ٤/٤٧٩(، المستدرك) ٥(
 )٧/٤٤٧(، كتاب الفتن، مصنف ابن أبي شيبة) ٦(

  )٢٩٦٠(ح )٧/٣٦١(، مسند البزار) ٧(
  )١٦/٤٣٥(، البن عساكر، تاريخ دمشق) ٨(



  )٢٠(

   .)٣(بنحوه، عن حذيفة بن اليمانمن طرق كالهما شاهداً ، )٢(ومسلم، )١(وأخرج البخاري

  :رجال اإلسناد

ثقة ثبت فاضل؛ إال أن فـي  ، معمر بن راشد اَألزِدي موالهم أبو عروة البصِري نزيل اليمن         •
مات سـنة    ،وكذا فيما حدث به بالبصرة    ، روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً       

  .روى له الجماعة.)٤(وهو ابن ثمان وخمسين سنة) ١٥٤(

  :ةَداَتَالبحث في أقوال النقّاد لرواية معمر عن قَ   

  .ة واألعمشداَتَمعمر سيئ الحفظ لحديث قَ: قال الدارقطني في العلل

صغير ة وأنا   داَتَجلست إلى قَ  : قال معمر :  بن معين يقول   يحيىسمعت  : قال ابن أبي خيثمة   و
  .)٥(فلم أحفظ عنه األسانيد

. )٧(وهو قول ابن معـين    . )٦(نعم: شيبان أحب إليك في قَتَاَدة من معمر؟قال      : وقيل ألبي داود  
 اال )٨(إذا حدثك معمر عن العـراقيين فخالفـه  : ثم هو من العراقيين الذين قال فيهم ابن معين 

  .ل الكوفة وأهل البصرة فالفأما أه،عن الزهِري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مسقيم
                            

 )٣٤١١(ح )٣/١٣١٩(، باب عالمات النبوة، كتاب المناقب، البخاري) ١(

 )١٨٤٧(ح )٣/١٤٧٥(، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين، كتاب اإلمارة، مسلم) ٢(

 حـدثني  ، حدثنا ابن جابر   ، حدثنا الوليد بن مسلم    ، حدثنا محمد بن المثنى    : اإلمام البخاري في صحيحه    قال) ٣(
كان النـاس   : قول أنه سمع حذيفة بن اليمان ي      ، أنه سمع أبا إدريس الخوالني     ،بسر بن عبيد اهللا الحضرمي    

 مخافة أن يدركني فقلت يا رسول ؛يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر
قلت وهـل  ) . نعم (  إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا اهللا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال         :اهللا

قوم يهدون بغير هديي تعـرف      (  وما دخنه ؟ قال      قلت) . نعم وفيه دخن    ( بعد ذلك الشر من خير ؟ قال        
نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه ( قلت فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال ) . منهم وتنكر   

قلت فما تأمرني إن أدركني ) . هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ( قلت يا رسول اهللا صفهم لنا قال ) . فيها 
فاعتزل تلك ( قلت فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام ؟ قال       ) . م جماعة المسلمين وإمامهم     تلز( ذلك ؟ قال    

باب كيـف  ، من كتاب الفتن. )الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك            
ب في كتا، بنحوه، وأخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان، )٦٦٧٣(ح )٢٥٩٥ /٦(، األمر إذا لم تكن جماعة

 ).١٨٤٨(ح  )١٤٧٥/ ٣(، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، اإلمارة

 )٥٤١(، التقريب) ٤(

  )٢/٦٩٨(، البن رجب، قول كل من الدارقطني وابن معين في شرح علل الترمذي) ٥(
  )٧١٨(، سؤاالت اآلجري ألبي داود) ٦(

 )٢/٢٦٠(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(

 )١٠/٢٢١(، تهذيب التهذيب: ، انظر"فخالفه"مكان "فخفه" فيه وجاء) ٨(



  )٢١(

من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحـدث عـن    "وقال ابن رجب تحت عنوان      
  .)١("ومنهم معمر بن راشد كان يضعف حديثهم عن أهل العراق خاصة: غيرهم فلم يحفظ

 دون تعلقه  ،إن جاء كما هنا   ، ةداَتَنص صريح في تضعيف معمر عن قَ      ، فأما قول الدارقطني  
  .ولم يتابعه عليه أحد ،اال أنه انفرد به، بكالم سابق أو الحق

إن كانت العبارة ، فيخالفه، ة األسانيد كما نقل عن ابن معينداَتَأما عدم حفظ معمر عن قَ
 ولي أربع عشرة سنة فما ةداَتَقَ سمعت من : قال،ما جاء عن معمر نفسه أيضاً، صحيحة

  .)٢( في صدريسمعته إذا ذاك كأنه مكتوب

، فال يدل على ضعف، ةداَتَوأما قول أبي داود الموافق لقول ابن معين؛ بأن شيبان أحب في قَ
  .إنما هو تقديم شيخ على آخر

فال يتصور الذهاب إلى تضعيف كل ، وكذا قول ابن رجب، وأما قول ابن معين األخير
ما "ن قول الذهبي فيهوليس أدل م، إنما عند وجود مخالفة، رواية لمعمر رواها عن العراقيين

  .)٣("أو نعده من الثقات، نزال نحتج بمعمر حتى يلوح لنا خطؤه بمخالفته من هو أحفظ منه

وروايته عند مسلم صحيحه جاءت في ، ةَداَتَلذا ال أستطيع القول بتضعيف رواية معمر عن قَ
  .)٤(وتلميذه دائماً هو عبد الرزاق الصنعاني، المتابعات

 .      بأن روايته في هذا الحديث صحيحه وهو ثقة ثبت: وأخلص في القول

مات ، ولد أكمه: يقال، ثقة ثبت،  بن ِدعامة بن قَتَادة السدوسي أبو الخطاب البصِريقَتَادةُ •
وهو من ، وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره: قال ابن حجر. )٥()١١٧(سنة 

 .)٦(المرتبة الثالثة

ليس فقد تابعه حميد بن هالل متابعة تامة بالتصريح؛ تقوي روايته؛ مما بالنسبة للتد: قلت
  .تبقيه على درجته ثقة

  

                            
 )٢/٧٧٤(، البن رجب، شرح علل الترمذي) ١(

  )١/١٩٠(، وتذكرة الحفاظ، )٧/٣٧٨(، التاريخ الكبير: أنظر) ٢(
 )١٦٦(، للذهبي،الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد) ٣(

قرة العيـون  "والموجود في كتاب"وخ معمر وتالميذه المضعف فيهمشي"هذه الدراسة المباركة نقالً من بحث    ) ٤(
 )١٣-١/١١(، نافذ حسين حماد. د. أ، إلستاذنا وشيخنا" بتوثيق األسانيد والمتون

  )٤٥٣(، والتقريب، )٢/١٣٤(، والكاسف، )٢٣/٤٩٨(، تهذيب الكمال: انظر) ٥(
 )٤٣(، طبقات المدلسين) ٦(



  )٢٢(

 :ابن حجر قال  و، )٣(والنسائي، )٢(والذهبي، )١(العجلي: وثقه، نصر بن عاصم الليثي البصِري     •
البخاري في   روى له    .)٤ ()٨٠(توفي بعد سنة     .رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه     ثقة  

 .)٥(داود والنسائي وابن ماجةرفع اليدين ومسلم وأبي جزء 

ذكره العجلـي   ،  البصِري الْيشْكُِريويقال خالد بن خالد     ، ويقال خالد بن سبيع   ، سبيع بن خالد   •
، )٨(مقبول: وقال ابن حجر  ، )٧(من قال سبيع بن خالد فقد وهم      : وقال ابن حبان  ، )٦(في الثقات 
روى ، )١٠(وروى عنه نصر بن عاصـم     ، )٩(ذيفة بن اليمان في الفتن    روى عن ح  ، من الثانية 

 .)١١( والنسائي وسماه خالد بن خالد،له أبو داود بالوجهين جميعاً

وذكـره الحـاكم    ، وعند العجلي وابن حبان في الثقات     ، فالراوي دون التوثيق عند ابن حجر     
 وأرجح توثيق روايته بموافقة الثقات، (١٢)صحيح اإلسناد: وقال

،  روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم الكثير،ي من كبار الصحابةِسبيفة بن اليمان العذح •
  . عنهرضي اهللا. )١٣( )٣٦ (وذلك في سنة،مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي بأربعين يوماً

    :   الحكم على الحديث

الحديث و، ما عدا سبيع بن خالد دون التوثيق، ورجاله ثقات،   الحديث إسناده حسن
  .وأصله في الصحيحين بنحوه، )١٤(وذكره األلباني في سلسلته الصحيحة، هصحيح بمجموع طرق

  

                            
 )٢/٣١٣(، الثقات للعجلي) ١( 

 )٢/٣١٨(، الكاشف) ٢( 

 )١٠/٣٨١(، تهذيب التهذيب) ٣( 

  )٥٦٠(، التقريب) ٤ (
 )١٠/٣٨١(،تهذيب التهذيب) ٥( 

 )١/٣٨٨(، الثقات للعجلي) ٦(

  )٤/٣٤٧(، الثقات البن حبان) ٧(
  )٢٢٩( ، تقريب التهذيب) ٨(
  )١٠/٢٠٥(، تهذيب الكمال) ٩(
 )٤/٣٠٩(،الجرح والتعديل) ١٠(

 )١٠/٢٠٥(، تهذيب الكمال) ١١(

 )٤/٤٧٩(، المستدرك) ١٢(

  )٢/٤٤(، البن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٣(
  )٦/٢٤٢(، السلسة الصحيحة: انظر) ١٤(



  )٢٣(

  (١) التاء مع الكاف:المبحث الثاني
  :   قال ابن األثير

 المتَّكئ في العربية كل من استوى قاعـداً علـى ِوطـاء             )ال آكل متَِّكئاً  (فيه  ) س(} تكأ{
ئ إالَّ من مال في قعوده معتِمدا على أحد ِشقَّيه، والتاء فيـه بـدل         متمكناً، والعامة ال تعرف المتك    

 وهو ما يشَد به الكيس وغيره، كأنه أوكأ مقْعدته وشـدها بـالقعود     ،من الواو، وأصله من الِوكاء    
 إني إذا أكلت لم أقعد متَمكّنا فعَل من يريـد االسـتكثار             :ومعنى الحديث . على الِوطَاء الذي تحته   

ومن حمل االتّكاء علـى الميـل إلـى أحـد     . )٢(ولكن آكل بلْغَة، فيكون قعودي له مستَوِفزاً منه،  
الشِّقَّين تأوله على مذهب الطّب، فإنه ال ينْحدر في مجاِري الطعام سهال، وال يِسيغُه هنيئاً، وربما                

  .)٣(تأذَّى به

  )٦(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 قَاَل رسوُل   : سِمعتُ َأبا جحيفَةَ يقُولُ    ، عن عِلي بِن الَْأقْمرِ    ، حدثَنَا ِمسعر  ،نَا َأبو نُعيمٍ  حدثَ -
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهتَِّكًئا :اللَِّه ص٤(لَا آكُُل م(.  

  

  :   تخريج الحديث

 عـن   ، عن منـصور   ، أخبرنا جرير  ،عثمان بن أبي شيبة   عن  ، )٥(أخرجه البخاري أيضاً      
  ". متَِّكئ وأنَاَلَا آكُُل" بلفظ ،  بهعِلي بِن الَْأقْمِر

  

  
  

                            
 )١/١٩٣(،  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

)٢ (ِفزتَوسلسان العرب:، انظرالذي قد رفع َأليتيه ووضع ركبتيه: الم  ،)٥/٤٣٠(  
 واستدل به ، على األوطئة أي إذا أكلت لم أقعد متمكناً،طائه فهو متكىءو على كل من استوى قاعداً: بمعنى) ٣(

ـ ٣٣٥أحمد بن محمد الطبري (ه أبو العباسقد عدو،  من خصائصه بعضهم على أن ترك األكل متكئاً       )هـ
 على ركبتيـه   أن يكون جانباً؛ الجلوس لألكلفاستحب في صفة،  والظاهر عدم التخصيص ،من خصائصه 
 )٢١/٤٤(، عمدة القاري للعيني: ، انظرأو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، وظهور قدميه

  )٥٠٨٣(ح )٥/٢٠٦٢(، باب األكل متكئاً، كتاب األطعمة، البخاري )٤(
 )٥٠٨٤(ح )٥/٢٠٦٢(، باب األكل متكئاً، كتاب األطعمة، البخاري) ٥( 



  )٢٤(

  :   قال ابن األثير

 .د الجالس المتمكن في جلوسهي ير))١(هذا األبيض المتَِّكئ المرتَِفق(ومنه الحديث اآلخر ) س( 

  )٧(حديث رقم

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن شَـِريِك بـِن      ، عن سِعيٍد هو الْمقْبِري    ، قَاَل حدثَنَا اللَّيثُ   ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ     -    
ه علَيـِه   بينَما نَحن جلُوس مع النَِّبي صلَّى اللَّ      :  َأنَّه سِمع َأنَس بن ماِلٍك يقُولُ      ،عبِد اللَِّه بِن َأِبي نَِمرٍ    

 َأيكُـم محمـد     : ثُم قَاَل لَهم   ، ثُم عقَلَه  ، دخََل رجٌل علَى جمٍل فََأنَاخَه ِفي الْمسِجدِ       ،وسلَّم ِفي الْمسِجدِ  
فَقَـاَل لَـه    ،ُل الَْأبيض الْمتَِّكـئُ   هذَا الرج  :والنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم متَِّكٌئ بين ظَهرانَيِهم فَقُلْنَا        

 الرجُل ِللنَِّبـي    : فَقَالَ ، قَد َأجبتُك  : فَقَاَل لَه النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ، يا ابن عبِد الْمطَِّلبِ    :الرجُل
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِإنِّيوص    دشَدفَم اِئلُكَألَةِ  سسِفي الْم كلَيع،     ِفي نَفِْسك لَيع ـْل   : فَقَالَ ، فَلَا تَِجدس 

  ا لَكدا بمفَقَاَل، ع:          ِإلَى النَّاِس كُلِِّهم لَكسَأر َأاللَّه لَكقَب نم برو كبِبر َألُكفَقَالَ ، َأس :    ـمنَع ـماللَّه  ،
 : قَالَ ، اللَّهم نَعم  : قَالَ ؟نُصلِّي الصلَواِت الْخَمس ِفي الْيوِم واللَّيلَةِ      ه َأمرك َأن     َأنْشُدك ِباللَِّه َأاللَّ   :قَاَل

    ِباللَِّه َأاللَّه كَأنْشُد  ومنَص َأن كرنَةِ    َأمالس ِمن رذَا الشَّهقَالَ ؟ه :  منَع مِباللَّـِه أَ : قَالَ ، اللَّه كَأنْشُد   اللَّـه
 النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       : فَقَالَ ؟َأمرك َأن تَْأخُذَ هِذِه الصدقَةَ ِمن َأغِْنياِئنَا فَتَقِْسمها علَى فُقَراِئنَا         

 منَع ما ِجْئتَ ِبهِ     :فَقَاَل، اللَّهنْتُ ِبمُل آمجالر ،     اِئي ِمنرو نوُل مسَأنَا رِمي  وقَو ،      ـنب امَأنَا ِضـمو 
  .)٢(ثَعلَبةَ َأخُو بِني سعِد بِن بكٍْر

  

  :   تخريج الحديث

،  ولم يخرجه من طرق أخـرى مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام      البخاريانفرد اإلمام        
  ".المرتفق" دون لفظمن 

  

  
  

  

                            
، كَأنه استعمَل ِمرفقه واتَّكـَأ عليـه      ؛هي كالِوسادة وَأصله من الِمرفَق    و، َأي المتِكُئ على الِمرفَقة   : المرتِفق) ١(

 )١٠/١١٨(، لسان العرب: انظر

ح )١/٣٥(، )١١٤،طه( } وقل رب زدني علماً   {وقوله تعالى   . باب ما جاء في العلم    ، كتاب العلم ، البخاري) ٢(
)٦٣(  



  )٢٥(

  :   قال ابن األثير

ورجـل  .  ما يتكأ عليـه    - بوزن الهمزة    -التُّكَأة  ) أة من النّعمة  التُّكَ(ومنه الحديث   ) س(
  .والتاء بدل من الواو، وبابها حرف الواو. تُكَأة كثير االتّكاء

  

  )٨(حديث رقم

  قال اإلمام ابن عدي في الكامل

 ثنا إبـراهيم بـن سـليمان      ،ريق نا إسحاق ابن ز    ، أخبرني الحسين بن موسى بن خلف      -
 ات البيصلى اهللا عليـه وسـلم       ( جاء جبريل إلى النبي     :  عن أنس قال   ، ثنا عبد الحكم   ،لخيالز (
إنما أنا  : وقال، تكئاً بعد ذلك م   ىفما رئِ ، ى قاعداً وتَفاس،  التُّكَأة من النّعمةِ   :فقال،  متكئاً ُلوهو يأكُ 
  .)١(دب العربشْ كما يبروأشْ، دب العُل كما يأكُعبد آكُل

  :   الحديثتخريج 

  .بلفظ مطابق،  عن أنس، )٢(أخرجه ابن عساكر    
  

  :   رجال اإلسناد

وقـال  ، اخرج له الحاكم في المـستدرك     ،   أبو عبد اهللا الحسين بن موسى بن خلف الرسعني          ●
  .ولم أجد له ترجمة، )٤(وابن السني في عمل اليوم والليلة، )٣(صحيح اإلسناد

قـال  ،  وقد ينسب إلى جـده  ،أبو يعقوب  ،يقِرب الحمصي بن ز   إسحاق بن إبراهيم بن العالء       ●
وقال الفتى ال بـأس بـه ولكـنهم          ، خيراً سمعت يحيى بن معين أثنى عليه     ، شيخ: أبو حاتم 
وقـال  ، )٧(قال أبو داود ليس بشيء: وفي اللسان، )٦(وذكره ابن حبان في الثقات ، )٥(يحسدونه
 وأطلـق  ، صدوق يهم كثيراً:قال ابن حجر ،)٩(هوصله الطبراني وغير .)٨(بثقة ليس   :النسائي

                            
  )١٤٨٩(ح )٥/٣٣٣(، من اسمه عبد الحكم وعبد الحكيم، البن عدي، اء الرجالالكامل في ضعف) ١(
  )٨٩٤(ح )٤/٧٥(، باب ذكر تواضعه لربه ورحمته ألمته ورأفته بصحبه، تاريخ دمشق )٢(
 )٧٨٨٧(ح )٤/٣٥٢(، المستدرك للحاكم) ٣( 

 )٦٥٠(ح )٢٦٠(ح،عمل اليوم والليلة البن السني) ٤( 

 )٢/٢٠٩(، الجرح والتعديل) ٥(

 )٨/١١٣(، الثقات البن حبان) ٦(

 )٧/١٧٤(، لسان الميزان) ٧( 

 )٢/٣٧٠(، تهذيب الكمال) ٨( 

  )١/١٨٩(، تهذيب التهذيب) ٩( 



  )٢٦(

روى له البخـاري فـي األدب    ).٢٣٨( سنة  مات، أنه يكذب"٢٧٢ الطائي محمد بن عوف "
  .)١(المفرد

  . يهم كثيراًفهو صدوق،     وأخلص إلى قول ابن حجر

●   إبراهيم بن سليمان أبو إسحاق الزيدي، يِخلْات البوقـال ابـن   ،)٢(ليس بـالقوي : قال ابن ع 
وهو الذي يروى عن عبد الحكـم عـن أنـس           ، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات     : حبان

وهو أقرب من الضعفاء ممـن  ، بصحيفة لم ندخله في أتباع التابعين؛ ألن عبد الحكم ال شيء        
  .)٣(أستخير اهللا فيه

  .فهو ضعيف، روايته عن ضعيف: وخالصة القول   

عن أنس وأبي الصديق رضـي      ، و يقال ابن زياد    ،البصِريِلي  عبد الحكم بن عبد اهللا القَسمِ      •
، ضـعيف : قال ابن حجـر . )٤(منكر الحديث: قال عنه البخاري  ، هو ابن عبد اهللا   ، اهللا عنهما 

  .)٥(لم يخرج له أحد من الستة .من الخامسة

ول اهللا  خادم رس الصحابي الجليل،   ، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة األنصاري الخَزرِجي          ●
مات سنة تسعين أخرجه بـن شـاهين    ،صلى اهللا عليه وسلم واحد المكثرين من الرواية عنه    

رضـي اهللا   . )٦() ٩١(وقال سعيد بن عفير والهيثم بن عدي ومعتمر بن سليمان مات سـنة              
  .عنه

  

  :   الحكم على الحديث

 يـق ِرببـن ز  وا ،الحسين بن خلف لم أجد له ترجمة      : وعلته، الحديث إسناده ضعيف جداً    
عـن أنـس نـسخة       عبد الحكم القَسملي     روايةو، ضعف إبراهيم الزيات  ل و ،صدوق كثير الوهم  

  .)٧(منكرة

                            
 )٩٩(، التقريب) ١(

 )١/٢٦٥(، الكامل في الضعفاء) ٢(

  )٨/٦٨(، الثقات البن حبان) ٥(
  )٧٩(، والضعفاء الصغير، )٦/١٢٩(، التاريخ الكبير: انظر) ٤(
  )٣٣٢(، تقريبال) ٥(

 )٢/١٤٣(،والمجروحين، )٦/٣٥(،الجرح والتعديل:      انظر

  )١/١٢٧(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٦(
  )١٠٦(، الضعفاء لألصبهاني) ٧( 



  )٢٧(

  (١) التاء مع الالم:لمبحث الثالثا
 

  :   قال ابن األثير

يقال لببه وأخذ بتَلْبيبه وتالبيبـه إذا جمعـتَ         ) فأخذت بتَلِْبيبه وجررتُه  (فيه  ) س(} تلب{     
. وكذلك إذا جعلت في عنُقه حبالً أو ثوباً ثـم أمـسكْته بـه             . به عند صدره ونَحره ثم جررتَه     ثيا

  . موضع الذبح، والتاء في التَّلْبيب زائدة وليس بابه:واللَّبة. والمتَلبب موضع الِقالدة

  )٩(حديث رقم

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 حـدثَِني   ، حدثَنَا عمار بن شُعيِث بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِب الْعنْبِري          ،حدثَنَا َأحمد بن عبدةَ    -    
 بعثَ نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم جيشًا ِإلَى بِني الْعنْبـِر             : سِمعتُ جدي الزبيب يقُولُ    : قَالَ ،َأِبي

فَرِكبـتُ  ، لَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم      فَاستَاقُوهم ِإلَى نَِبي اللَِّه ص     ،ِمن نَاِحيِة الطَّاِئفِ  )٢(ركْبةَفََأخَذُوهم بِ 
   ص ِإلَى النَِّبي مقْتُهبفَس   لَّمسِه ولَيع ـ        :فَقُلْتُ، لَّى اللَّه ، ِه وبركَاتُـه   السلَام علَيك يا نَِبي اللَِّه ورحمةُ اللَّ

 قَاَل ِلي نَِبـي اللَّـِه      ، فَلَما قَِدم بلْعنْبرِ   . آذَان النَّعمِ  )٣( وقَد كُنَّا َأسلَمنَا وخَضرمنَا    ،َأتَانَا جنْدك فََأخَذُونَا  
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:       قَب تُملَمَأس لَى َأنَّكُمنَةٌ عيب ْل لَكُمامِ  هِذِه الَْأيتُْؤخَذُوا ِفي ه قُلْـتُ ؟َل َأن : ـمنَع ، 

 :قَاَل نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       أن َ .. إلى.. سمرةُ رجٌل ِمن بِني الْعنْبرِ     : قُلْتُ ،من بينَتُك : قَاَل
مسوا ذَراِريهم لَولَا َأن اللَّه لَا يِحـب ضـلَالَةَ نَمـل مـا              ولَا تَ ، موهم َأنْصافَ الَْأموالِ  اذْهبوا فَقَاسِ 

 فَانْصرفْتُ ِإلَى النَِّبي )٥( هذَا الرجُل َأخَذَ ِزرِبيِتي    : الزبيب فَدعتِْني ُأمي فَقَالَتْ    : قَالَ )٤(رزينَاكُم ِعقَالًا 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَقَاَل ِلي؛ص تُهرِني فََأخْبعي : هِبس٧(... الحديث..)٦(فََأخَذْتُ ِبتَلِْبيِبِه اح(.   

  

                            
 )١٩٦-١/١٩٣(،  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

  )٢/٦٦٩(، معجم ما استعجم: نظرأ، واد من أودية الطائف: ِبركْبةَ) ٢(
فَلَما جاء اِإلسالَم شَقُّوا اُألذُنَيِن . قَطْع ِإحدى ُأذُنَِي النَّاقَِة كَانَتْ سنَّةَ الجاِهليِة : خَضرمنَا َأذَان النَّعِم والخَضرمةُ) ٣(

َأياِمِهم دون سَؤاِلِهم ِإألَّ َأنَّهم   وكَانَتْ ِتلْك عالَمةً ِبإسالَِمِهم ِفي،د َأسلَموا ِليعلَم ِمن لَِقيهم َأن قَ؛شَقّاً ولَم يقْطَعوها
  )٣/١٠٠٢(، غريب الحديث للحربي: انظر، سموا هذَا الِفعَل َأيضاً خَضرمةً

  )٣/٣٠٩(، حاشية سنن ابي داود: أي ما نقصناكم، انظر: ما رزيناكم) ٤(
  )٣/٣٠٩(، سنن ابي داود: الطنفسة وقيل البساط، انظر: رِبيِتيِز) ٥(
  )٣/٣٠٩(، سنن ابي داود: أي جمعت عليه ثوبه، انظر: بتلبيبه) ٦(
  . بإختصار) ٣٦١٢(ح )٣/٣٠٩(، باب القضاء باليمين والشاهد، كتاب األقضية، سنن ابي داود) ٧(



  )٢٨(

  :   تخريج الحديث

 ثنـا أحمـد   ، ثنا أبو داود، أنبأ محمد بن بكر  ، علي الروذباري  يأبعن  ، )١(البيهقي أخرجه   
  ".وجررته" دون لفظ، بهبن عبدة 

  

  :   رجال اإلسناد

مـي   ر ، حجـة  ثقـة : قال ابن حجر  ، يِرص أبو عبد اهللا الب    يبدة بن موسى الض   أحمد بن عب    ●
  .)٢(روى له الجماعة سوى البخاري).٢٤٥(مات في رمضان سنة ، بالنصب

●  ار بن شُ  عمعث بن عبد اهللا     ينْالعِربي     هو ابن ثعلبة التميمي الب ِرص٣(أبـو داود   روى له ، ي(. 
  .)٤(ثامنةمن ال. مقبول :قال ابن حجر

  .والراجح أنه مقبول بالمتابعة،     الراوي لم يوثقه أحد

أرجوا أنه فـي مقـدار مـا        : قال ابن عدي  ، يِربنْث بن عبيد اهللا بن الزبيب التميمي الع       يعشُ  ●
 :   قال ابن حجـر   ، )٧(وثق: وقال الذهبي . )٦(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٥(يرويه يصدق فيه  

  .)٨(روى له أبو داود. السادسةمن  .مقبول

  .فهو أقرب إلى درجة الصدوق، وقبوله عند ابن حجر،     قد تبين توثيق البعض للراوي

●  بيببن ثعلبة بن عمرو      ز نْالعِربيب           ، يببالبـاء   من بني العنبر بن عمرو بن تميم يقال له ز
 طريق الناس إلى مكة من الطـائف         كان ينزل البادية على    ،)٩(صحابي جليل ، وزنَيب بالنون 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشاً إلـى بنـي            : وله حديث حسن قال   ، ومن البصرة 

                            
  )٢٠٤٥٢(ح )١٠/١٧١(، ء باليمين مع الشاهدباب القضا،كتاب الشهادات، السنن الكبرى للبيهقي) ١(
  )٨٢(، التقريب) ٢(

  )١/١٩٩(، والكاشف، )١/٣٩٩(، ، وتهذيب الكمال)٢/٦٢(الجرح والتعديل، :      انظر
  )٢١/١٩٦(، تهذيب الكمال) ٣(
  )٤٠٧( ، تقريب التهذيب) ٤(
 )٤/٤٢(، الكامل في الضعفاء) ٥(

  )٦/٤٥٣(، الثقات البن حبان) ٦(
 )١/٤٨٨(، الكاشف) ٧(

 )٢٦٨(، التقريب) ٨(

  )٣/٢٦٧(، وتهذيب التهذيب، )١/٤٠١(، الكاشف: انظر) ٩( 



  )٢٩(

انه شهد له شاهد على إسالمهم فأحلفه مع شاهده ورد إلـيهم            ، وذكر تمام الخبر وفيه   ، العنبر
  .رضي اهللا عنه. )١(ذراريهم ونصف أموالهم

  

  :الحديث الحكم على

وقـد حـسن    ، ولم يتابع ، عيث وهو ضعيف  لوجود عمار بن شُ    .الحديث إسناده ضعيف           
" فتحسين ابـن عبـد البـر فـي          : وقال الشيخ األلباني  ، الحديث ابن عبد البر في ترجمة زبيب      

  .)٢(غير حسن" ستيعاب إلا
  

  :   قال ابن األثير

 هـو أن    )ُأِتي ِبشَاِرب فقال تَلِْتلُوه   (نه   في حديث ابن مسعود رضي اللّه تعالى ع        ●} تلتل{   
  .وهو في األصل السوق بعنْف.  ليعلم هل شَرب أم ال)٣(يحرك ويستَنْكه

  )١٠(حديث رقم 

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

بـن  ا ِجـٍد الْحنَِفـي، أن  عن سفْيان الثَّوِري، عن يحيى بن عبِد اللَِّه التَّيِمي، عن َأِبـي ما    -  
مسود أتَ ع اه رِن أِخجل ِبابيه وهفَقَاَلو ،انكْرـ :  س يا أب انكْرذَا ستُ هدجِإنِّي وـ ا ع ب د الـرحنم، 
وِجدوا ِمنْه ِريـح     فَ ،، ومزِمزوه، واستَنِْكهوه  تَرِتروه : "،، واستَنِْكهوه )٤(، ومزِمزوه تَرِتروه: "لاَقَفَ

  )٥(.الحديث...الشَّراِب فََأمر ِبِه عبد اللَِّه ِإلَى السجِن

  :   تخريج الحديث

 عن يحيى بن عبِد اللَّـِه       ، بكر قال حدثنا أبو األحوص     يأبعن  ، )٦(  أخرجه ابن أبي شيبة     
ِميوحدثنا ،  علي بن عبد العزيز أبو نعيم ح       عن، )٧(الطبراني في المعجم الكبير   أخرجه  و،  به التَّي

                            
  )١/١٦٨(، اإلستيعاب) ١(
  )٢٧٣١(ح) ٦/٢٣٢(، لإللباني، السلسلة الضعيفة: انظر) ٢(
 )١٥/٣٣٢(، روستاج الع:  انظروهو أن يحرك تَحِريكاً عنيفاً؛ لعلّه يفيقُ من سكِره ويصحو،: ليستَنْكَه) ٣(

  )٤/٨٩(، لسان العرب: ، انظرَأي حركوه ليستَنْكَه هل يوجد منه ريح الخمر َأم ال: تَرِتروه ومزِمزوه) ٤(
  .بإختصار) ١٣٥١٩(ح )٧/٣٧٠(،باب وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا،كتاب الطالق،مصنف عبد الرزاق) ٥(
،  ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره            باب، كتاب الحدود ، مصنف ابن أبي شيبة   ) ٦( 

  )٢٨٦٢٥(ح )٥/٥٢٤(
  )٨٥٧٢(ح )٩/١٠٩(، المعجم الكبير للطبراني) ٧(



  )٣٠(

وهـو  ، بلفظ مقارب،  به كالهما عن سفيان الثوري، عن عبد الرزاق،إسحاق بن إبراهيم الدبري   
  .حديث موقوف

  
  

  :   قال ابن األثير

 أي مـن أول مـا أخَذْتـه         ))٢( من ِتـالَِدي   )١(آل حم ( :في حديث ابن مسعود   ] ـه[} تلد{
 . المال القديم الذي وِلد عندك، وهو نَِقيض الطَّارف:والتَّالد. وتعلَّمتُه بمكة

  )١١(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  مثَنَا آددةُ  ،حبثَنَا شُعداقَ   ، ححَأِبي ِإس نسٍ       ، عِن قَـيب ِزيدي نِن بمحالر دبتُ عِمعقَاَل س ، 
 ، ِإنَّهن ِمن الِْعتَاِق الُْأولِ    ، ِفي بِني ِإسراِئيَل والْكَهِف ومريم وطه والَْأنِْبياءِ       :يقُوُلسِمعتُ ابن مسعوٍد    

  .)٣(وهن ِمن ِتلَاِدي
  

  :   تخريج الحديث

 وهن" بلفظ، )٤(عن شعبة به  ، ندرمن طريق محمد بن بشار عن غُ      أخرجه البخاري أيضاً    
  ". آل حم من ِتالَِدي " بدالً من"من تالدي 

  

  
  

                            
قال غيره المراد حم نفسها يعني و، قاله النووي،كقولك فالن من آل فالن، أي السور التي أولها حم: آل حم) ١(

األمر بخالف ذلك فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود          و،  يريد داود نفسه   ، كقولك آل داود   ،لفظ آل 
 فلعل هذا منها ويكون أول المفصل الجاثية والدخان متـأخرة فـي          ،يغاير الترتيب في المصحف العثماني    

  )٢٠/٥٤(، عمدة القاري: ، انظرعن الجاثية ترتيبه
مراد بن مسعود أنهن من أول      و، رف وهو بخالف الطا   ، والتالد قديم الملك   ،أي مما حفظ قديماً   : الديمن تِ ) ٢(

فتح الباري البن : ، انظرأخبار األنبياء واألممو،  لما فيهن من القصصأن لهن فضالً و، ما تعلم من القرآن   
  )٨/٣٨٨(، حجر

  ) ٤٤٣١(ح )١٧٤١/ ٤(، باب سورة بني اسرائيل واإلسراء، كتاب التفسير، البخاري )٣(
  )٤٤٦٢(ح )١٧٦٥/ ٤(، ياءوباب سورة األنب، التفسير، البخاري) ٤(



  )٣١(

  :   قال ابن األثير

 .والباِلد للتَّالد. يعني الخالَفَة) )١(فِهي لهم تَاِلدة باِلدة( ومنه حديث العباس -    
  )١٢(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير
    -       ح ،كِّيٍرو الْخَالُل الْممبن ع دمثَنَا َأحدبـن         ح نعثَنَا مدح ،اِمينِْذِر الِْحزبن الْم اِهيمرثَنَا ِإبد

ِعيسى بن ماِلٍك، حدثَنَا عبد اللَِّه بن الْمَؤمِل، عِن ابِن َأِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه تَعـالَى                   
 ال ينِْزعها ِمنْكُم    ،خَاِلدةً تالدةً خُذُوها يا بني طَلْحةَ     : ه علَيِه وسلَّم  قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّ    : عنْه، قَالَ 
  .)٣( الْكَعبِة)٢(يعِني ِحجابةَ؛ٌ ِإال ظَاِلم

  :   تخريج الحديث
، بلفظ مقـارب  ، عن معن بن عيسى به    ، محمد بن سعد  من طريق   ، )٤(أخرجه ابن عساكر       

  .خالفةوتعني الحجابة ال ال
  :   رجال اإلسناد

يعقوب بن حميد بن كاسب، وعبد اهللا       : عن، لالَّأبو بكر المكي الخَ   . أحمد بن عمرو بن مسلم      ●
توفي سنة  . الطبراني، وغيره : وعنه .بن عمران العابدي، ومحمد بن يحيى العرني، وطائفة       

)٥()٢٩١(.  
  .لم أجد فيه جرحاً أو تعديل:    قلت

ـ  ،زام األسدي الِْحزاِمي   بن عبد اهللا بن حِ     إبراهيم بن المنذر    ● ه أحمـد لكونـه خلـط فـي       ذم
، )٩(الـذهبي : وقال عنه ، )٨(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٧(وقال أبو حاتم صدوق   ، )٦(القرآن

                            
فالتاِلد القديم والباِلد ِإتباع ؛تاِلد باِلد :  يقال للشيء الدائم الذي ال يزول،باِلدةٌ يعني الخالفة َألوالده: تاِلدةٌ باِلدةٌ) ١(

 )٣/٩٤(، لسان العرب: ، انظرله

اسم ما احتُِجب به وكلُّ :  والحجاب، بَأيديهم مفاِتيحهاهم الذينو، وهي ِسدانَتُها وتَولِّي ِحفِْظها : ِحجابةَ الكَعبةِ ) ٢(
بجوالجمع ح ١/٢٩٨(، لسان العرب: ، انظرما حاَل بين شيئين ِحجاب( 

 )١١٢٣٤(ح )١١/١٢٠(، المعجم الكبير للطبراني) ٣(

 )٣٨/٣٨٩(، تاريخ دمشق) ٤(

 )٢٢/٥٩(، تاريخ اإلسالم للذهبي) ٥(

 )١٧( ، بحر الدم) ٦(

 )٢/١٣٩(، الجرح والتعديل) ٧(

 )٨/٧٣(، الثقات البن حبان) ٨(

 )١/٢٢٥(، الكاشف) ٩(



  )٣٢(

البخـاري والترمـذي والنـسائي وابـن     روى له ). ٢٣٦(مات سنة ، صدوق: )١(وابن حجر 
  .)٢(ماجة

  .فهو صدوق،  حجر    وأرجح قول الذهبي وابن
●            بن عيسى بن يحيى األشجعي موالهم أبو يحيى المدني القز نعثقـة  :قال ابـن حجـر  ، ازم 

  .)٥(روى له الجماعة). ١٩٨(مات سنة ،  هو أثبت أصحاب مالك:)٤( قال أبوحاتم،)٣(ثبت
ي البخارروى له    ).١٦٠( توفي   ،)٦(ضعيف،  المخزومي المكي   بن وهب  عبد اهللا بن المؤمل     ●

  .)٧(في األدب المفرد والترمذي وابن ماجة
، )٨(أدرك ثالثين مـن الـصحابة  ، ثقة فقيه، عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة التيمي أبو بكر   ●

   .)١٠(روى له الجماعةو، )٩( )١١٧( مات سنة ،قال البخاري وغير واحد
 ، الصحابي الجليـل،  العباسيكنى أبا، ن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميـ  عبد اهللا ب    ●

ـ ـوم، م الرسول صلى اهللا عليه وسلم ـابن ع  فـي أيـام ابـن    ) ٦٨(ائف سـنة  ـات بالط
  .رضي اهللا عنه. )١١(الزبير

  

:الحكم على الحديث    

وعبد اهللا بـن    ، فلم أجد فيه جرحاً أو تعديل     ، بالنسبة ألحمد الخالّل  ، الحديث إسناده ضعيف      
  .ه متابعاًولم أجد ل، المؤمل فهو ضعيف

  

                            
 )٩٤(، التقريب) ١(

 )١/١٤٥(، تهذيب التهذيب) ٢(

 )٥٤٢(، التقريب) ٣( 

 ) ٨/٢٧٧(،  الجرح والتعديل)٤(

 )٢٨/٣٣٦(، تهذيب الكمال) ٥( 

إلبـن  ، والمجـروحين ، )٢/٣٠٢(، لعقيليل، والضعفاءالكبير، )٦٢(، للنسائي، الضعفاءوالمتروكين:  انظر )٦(
 )٢/٢٨(، حبان

 )٦/٤٢(، تهذيب التهذيب) ٧(

 )٣١٢(، والتقريب، )١/٥٧١(، والكاشف، )٥/٩٩(، ألبي حاتم الرازي،الجرح والتعديل: انظر) ٨(

 )٥/١٣٧(، التاريخ الكبير) ٩(

 ) ١٥/٢٥٦(تهذيب الكمال، ) ١٠(

 )٤/١٤١(، واإلصابة، )١/٢٨٤(، اإلستيعاب:انظر) ١١(



  )٣٣(

  :   قال ابن األثير

أنها أعتَقَتْ عن أخيها عبد الـرحمن ِتـالَداً مـن           ( ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها        -   
  .وفي نسخة ِتالَداً من أتْالِده.  فإنه مات في مناِمه)ِتالَدها

  )١٣(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه

    -   و عنَا َأبرَأخْب محِد الربلَِمىأ ،ِن السِن الْكَاِرِزىسو الْحنَا َأبرـِد     ،خْببع ـنب ِلـىثَنَا عـدح 
ـ   ، عِن الْقَاِسِم بِن محمدٍ    ، عن يحيى بِن سِعيدٍ    ، حدثَنَا سفْيان  ، حدثَنَا َأبو عبيدٍ   ،الْعِزيِز  َأن  ،شَةَ عن عاِئ

والتِّالَد كُـلُّ  .  يعِنى مماِليك قُدماء؛ َأعتَقَتْ عنْه ِتالَدا ِمن ِتالَِدِه)١(وَأن عاِئشَةَ ،اِمِهَأخَاها ماتَ ِفى منَ   
ماٍل قَد٢(م(.  

  :   تخريج الحديث
  .وهو حديث موقوف، "تالدها"بدالً من"تالده" بلفظ، بن عيينه بهاعن ، )٣(أخرجه عبد الرزاق   

  

  
  :   ابن األثيرقال 
 )أن رجالً اشترى جارية وشرط أنَّها مولَّدة فوجدها تَِليدة فَردها         ( حيرشُوفي حديث   ) ـه(   

 التَِّليدة التي ولدتْ ببالد العجم وحِملَت فنشأتْ ببالد العرب، والمولَّدة التي وِلدت بـبالد           :قال القتيبي 
  .الف يؤثر في الغَرض أو في القيمة وجب له الرد وإالّ فالوالحكم فيه إن كان هذا االخت. اإلسالم

  )١٤(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب
  .حيرشُ  فَردها، فوجدها تلَيدة، أنَّها مولِّدة: رجالً اشْترى جارية وشَرطُواَأن :حيرشُفي حديث  -

  .)٤(ين عن ابن سير، عن هشام، عن سفيان،ةصيبيرويه قُ

  

                            
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فاعتقت عنه عائشة زوج          :  قال يحيى بن سعيد  روى مالك عن    ) ١(

موطأ اإلمام  : ، انظر وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك      : قال مالك ، كثيرة   النبي صلى اهللا عليه وسلم رقاباً     
 )٢/٧٧٩(، رواية يحي الليثي، مالك

  )١٢٤٢٢(ح )٦/٢٧٩(،  باب ما جاء في العتق عن الميت،ب الوصاياكتا، السنن الكبرى للبيهقي )٢(
 )١٦٣٤٥(ح )٩/٦١(، الصدقة عن الميتباب ،كتاب الوصايا،  مصنف عبد الرزاق)٣(

  )٢/٥١٣(، غريب الحديث الن قتيبة) ٤(



  )٣٤(

  :   تخريج الحديث

وهو ، بلفظ مطابق، عن ابن سيرين، لم أقف على تخريج الحديث سوى ما أورده ابن قتيبة   
  .حديث مقطوع

  
  :   قال ابن األثير

 مساِيل الماء من علٍْو إلى سفْل، واِحـدها  : التّالع)أنه كان يبدو إلى هذه التِّالع    ( فيه   ●} تلع{  
  .وقيل هو من األضداد؛ يقَع على ما انْحدر من األرض وأشرف منها. تَلْعة

  )١٥(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عن َأِبيِه   ،شُريح عن الِْمقْداِم بِن     ، حدثَنَا شَِريك  : وعثْمان ابنَا َأِبي شَيبةَ قَالَا     ،حدثَنَا َأبو بكْرٍ   -    
 كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم   : فَقَالَتْ ؟)١(لْتُ عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها عن الْبداوةِ       سأَ :قَاَل

 : فَقَاَل ِلـي   .صدقَِة ِمن ِإِبِل ال   )٢( وِإنَّه َأراد الْبداوةَ مرةً فََأرسَل ِإلَي نَاقَةً محرمةً        ،يبدو ِإلَى هِذِه التِّلَاعِ   
  .)٤( ولَا نُِزع ِمن شَيٍء قَطُّ ِإلَّا شَانَه، فَِإن الرفْقَ لَم يكُن ِفي شَيٍء قَطُّ ِإلَّا زانَه،)٣(يا عاِئشَةُ ارفُِقي

  :   تخريج الحديث

عـن  طـرق   أربعتهم من   ، )٨(وابن حبان ، )٧(وأبو يعلى ، )٦(وابن ابي شيبة  ، )٥(أخرجه أحمد    
  .بلفظ مطابق، شريك به

  

                            
  )٧٣(، مختار الصحاح: ، انظراإلقامة في البادية وهو ضد الحضارة: البداوةُ) ١(
يقال أعرابي محرم   و، الناقة المحرمة التي لم تركب ولم تذلل فهي غير وطئة         و، من التحريم : ناقة محرمة ) ٢(

 محمد شمس الحق العظـيم  ،عون المعبود شرح سنن أبي داود:  انظر لم يخالط أهل الحضر، إذا كان جلفاً  
 )٧/١١٢(، آبادي

 )٧/١١٢(، عون المعبود: ، انظربي على الناقةأي ال تصع: ارفُِقي )٣(

 )٢٤٧٨(ح )٢/٥(،  باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو،كتاب الجهاد، سنن أبي داود) ٤(

  )٢٤٣٥٢(ح )٥٨ /٦(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل) ٥(

 )٢٥٣٠٤(ح )٥/٢٠٩(، ما ذكر في الرفق والتؤدةباب ، كتاب األدب، مصنف ابن ابي شيبة) ٦(

  )٤٧٤٧(ح )٨/١٩٠(، مسند أبي يعلى) ٧(
 )٥٥٠(ح )٢/٣١٠(، باب الرفق، كتاب البر واإلحسان، ان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حب) ٨(



  )٣٥(

  :   رجال اإلسناد

 ،بن أبي شيبة الكـوفي    اأبو بكر    عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي            ●
روى له الجماعـة سـوى      ). ٢٣٥(مات سنة   ، صاحب تصانيف ، ثقة حافظ : قال ابن حجر  

  .)١(الترمذي

  اإلمـام  أثنى عليه ، بن أبي شيبة الكوفي   االحسن  عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو            ●
عن جرير، عن شبيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمـة         : وأنكر روايته ، أحمد

، )٣(سـمع شـريكاً   : وقال البخـاري  ، )٢(الكبرى، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في العصبة        
: وقال الـذهبي ، )٦(ن في الثقاتوذكره ابن حبا  ، )٥(صدوق: وقال أبو حاتم  ، )٤(العجلي: ووثقه

، ولـه أوهـام     ثقة حافظ شهير   : وقال ابن حجر  ، )٧(الحافظ الكبير صاحب المسند والتفسير    
  .)٨(روى له الجماعة سوى الترمذي.  وله ثالث وثمانون سنة)٢٣٩(مات سنة 

  . فهو ثقة، ولم يثبت وهمه عن شَريك،  البخاري عنهما روىولكثرة ،     لكثرة من وثقوه

ثقـة وكـان حـسن       :قال العجلـي  ،  الكوفي القاضي أبو عبد اهللا     يِعخَريك بن عبد اهللا النَّ    شَ  ●
 والذي يقع فيه النكرة من حديثه أوتي فيه من سوء حفظه وليس             :بن عدي اوقال  ، )٩(الحديث

أبا زرعة عـن شـريك      : قال أبو زرعة  ، )١٠( من ذلك فينسب بسببه إلى الضعف      يتعمد شيئاً 
وذكره ابـن حجـر فـي       . )١١(ال كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحياناً       يحتج بحديثه ق  

 تغير حفظه منذ ولي القـضاء       ،صدوق يخطىء كثيراً  : وقال، )١٢(المرتبة الثانية في التدليس   

                            
  )٣٢٠(،  التقريب)١(

 )١/٥٩٢(، والكاشف، )٥/١٦٠(، الجرح والتعديل: وانظر

 )١٠٨(، بحر الدم) ٢(

 )٦/٢٥٠(، التاريخ الكبير) ٣(

 )٢/١٣٠(،، الثقات للعجلي) ٤(

 )٦/١٦٦(، الجرح والتعديل) ٥(

 )٨/٤٥٤(، بانالثقات البن ح) ٦(

 )٢/٤٤٤(، تذكرة الحفاظ) ٧(

  )٣٨٦(، التقريب) ٨(
 )١/٤٥٣(، الثقات للعجلي) ٩(

 .بتصرف) ٤/٦(،الكامل في الضعفاء) ١٠(

 )٤/٣٦٦(،الجرح والتعديل) ١١(

 )١١١(، والتبيين ألسماء المدلسين، )٣٣(، طبقات المدلسين البن حجر: انظر) ١٢(



  )٣٦(

، )٢(وحديثه من أقـسام الحـسن  ، )١( على أهل البدع  شديداً عابداً فاضالً وكان عادالً  ،بالكوفة
وروى له مسلم فـي     ،  وغيره ى له في رفع اليدين في الصالة      ورو ،قد استشهد به البخاري   و

وله اثنتـان وثمـانون سـنة       ، )١٧٧(مات في ذي القعدة سنة      ، المتابعات واحتج به الباقون   
   .)٣(رحمه اهللا

فروايتـه قبـل اإلخـتالط      ، وقد تغير بعد ما ولي القـضاء      ، فهو ثقة إذا وافق الثقات    :      قلت
 احتمـل  وتدليسه ال يضر؛ ألنه ممـن     ، ة بالمتابعات والشواهد  وبعد اإلختالط مقبول  ، صحيحة

ولم يثبت عنه في روايتـه أن       ، مامته وقلة تدليسه  إل وأخرجوا له في الصحيح      ،األئمة تدليسه 
  .فروايته صحيحة، )٥(أو أرسل، )٤(أختلط

ل عن أبيه،    قال عبد اهللا بن أحمد بن حنب       ، بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي      شُريحدام بن   قْالِم ●
، )٧(وذكره ابن حبان في الثقـات      ،)٦(ثقة، زاد أبو حاتم صالح الحديث     : وأبو حاتم، والنسائي  

روى لـه البخـاري      .مـن الـسادسة   ،  ثقـة  :قال ابن حجـر   ،  )٨(صدوق: قال الذهبي عنه  
  .، والراجح أنه ثقة)٩(واألربعة

روى له  ). ٧٨( سنة   تل غازياً وقُ، ثقة، مخضرم،  الحارثي أبو المقدام    بن هانئ بن يزيد     شُريح ●
  .)١٠(البخاري واألربعة

  

                            
 )٢٦٦( ، التقريب) ١(

 )١/٤٨٥(، والكاشف للذهبي، )١/٢٣٢(، الحفاظ للذهبيتذكرة : انظر) ٢(

 )٢٦٦(، والتقريب، )١٢/٤٧٤(، تهذيب الكمال: انظر) ٣( 

 )٤٧(، الكواكب النيرات) ٤(

 )١٩٦(، جامع التحصيل) ٥( 

  )٢٨/٤٥٧(، وتهذيب الكمال، )٨/٣٠٢(، والجرح والتعديل، )١٥٥(بحر الدم، :  انظر)٦(
 ) ٢٨/٤٥٧(، ذيب الكمالوته، )١٥٥(، بحر الدم:    انظر

  ) ٧/٥٠٤( الثقات البن حبان، )٧(
 ) ٢٨/٤٥٧(، وتهذيب الكمال، )١٥٥(، بحر الدم:      انظر

  )٢/٢٩٠( الكاشف، )٨(
 ) ٢٨/٤٥٧(، وتهذيب الكمال، )١٥٥(، بحر الدم:     انظر

  )٥٤٥(،  التقريب)٩(
 ) ٢٨/٤٥٧(، وتهذيب الكمال، )١٥٥(، بحر الدم:      انظر

  )٣/٣٨٢(، اإلصابة في تمييز الصحابةو، )١/٤٨٤(، والكاشف، )٤/٣٣٣(، الجرح والتعديل: ظران) ١٠(



  )٣٧(

●     يقعائشة بنت أبي بكر الصد، الصد   يق أم المؤمنين زوج النبي  صلى اهللا عليـه   يقة بنت الصد
 )٥٧(توفيت عائشة سنة     .. في العامة  من أفقه الناس وأحسن الناس رأياً     ، وسلم وأشهر نسائه  

رضـي اهللا عنهـا     . )١(رة ليلة خلت مـن رمـضان       ليلة الثالثاء لسبع عش    )٥٨(سنة  : وقيل
  .وأرضاها

  :   الحكم على الحديث

  .)٢( صححه األلباني والحديث،الحديث إسناده صحيح     

  :   قال ابن األثير

 وأنه ال يخلُو منه     ، يريد كثرتَه  ))٣(فيجيء مطر ال يمنَع منه ذَنْب تَلْعة      (ومنه الحديث   ) س (  
  .موضع

  )١٦(حديث رقم 

  .الحديث بلفظه في الكتب التي اطلعت عليها أقف على تخريج هذا لم
  

  :   قال ابن األثير

 ).)٤(ليضِربنَّهم المؤمنون حتى ال يمنَعوا ذَنَب تَلْعة( والحديث اآلخر - 

 )١٧(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد في مسنده

عـن  ، عن َأِبي الْوداِك، عن مجالِد بِن سِعيٍد،  عباد بن عبادٍ  حدثَنَا،  حدثَنَا خَلَفُ بن الْوِليدِ    -   
لَتَضِربن مضر ِعباد اللَِّه حتَّى لَـا       : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَالَ   

مِللَِّه اس دبعي ،ِربضلَيٍةوتَلْع وا ذَنَبنَعمتَّى لَا يح ْؤِمنُونالْم م٥(نَّه(.  

                            
  )٢٠٧-٧/٢٠٥(، أسد الغابة) ١(
 )٥٢٤(ح )٢/٥٦(، السلسلة الصحيحة: انظر) ٢( 

ِيُل الماء يسيل التِّالع مساو، مسيُل الماء َألن من نزل التلْعة فهو على خَطَر ِإن جاء السيُل جرفَ به       : التَّلْعةُ) ٣(
وتَلْعة الجبل َأن الماء يجيء فيخُد فيه ويحِفره حتى         ، من اَألسناد والنِّجاف والجبال حتى ينْصب في الوادي       

 والتلْعة ربما جاءت ِإلى الوادي فِإذا جرت مـن الجبـال   ،وال تكون التِّالع ِإال في الصحارى    ، يخْلُص منه 
  )٨/٣٥(، لسان العرب: ، انظركهيئة الخَنادقفوقعت في الصحارى حفرت فيها 

 )٢/٢٧٦(، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري: يضرب للذليل الحقير، انظر: الَ يمنَع ذَنَب تَلْعٍة) ٤(

  ) ٣/٨٦(، مسند اإلمام أحمد) ٥(



  )٣٨(

  :   تخريج الحديث

 سوى ما أخرجه اإلمام أحمد من حـديث أبـي            مسنداً لم أقف على تخريج الحديث بلفظه        
  :في جمل مقاربة على النحو التالي" تلعة " ولفظة ، سعيد الخدري

قـال لـي أبـو     : قـال   ،  من طريق سيف بن وهب    ،  )١(أخرج البخاري في األدب المفرد       
ن طريق سليمان   واإلمام أحمد م   ،"واهللا ليأتين عليهم زمان ال يمنعون فيه ذنب تلعة        "الطفيل، بلفظ   

يدركها اهللا بجنود من عبـاده      " بلفظ  ، )٢(وعمرو بن صلَيع  ، ليفَعن أبي الطُ  ، ةَداَتَقَعن  ، بن داود 
عن عمـرو   ، عن عبد الرحمن بن ثروان    ، من طريق األعمش  و، "فيذلها حتى ال تمنع ذنب تلعة     

   .كالهما شاهداً عن حذيفة بن اليمان ، )٣(بن حنظلة 

بلفـظ  من طريق عمـرو بـن حنظلـة         كالهما  ، )٥(شيبة وابن أبي   ، )٤( الحاكم وأخرج      
  ".يضربهم اهللا والمالئكة والمؤمنون حتى ال تمنعوا ذنب تلعة"

  .وأخرجه آخرون بألفاظ مقاربة. فة بن اليمانأيضاًًعن حذيخمستهم     
  

  :   رجال اإلسناد

وذكره ابن  ، بو حاتم أبن معين وأبو زرعه و    ا :وثقه،   خَلَف بن الوليد أبو الوليد الْعتَِكي بغدادي        ●
  . فهو ثقة.)٧()٢١٢(مات سنة .)٦(حبان في الثقات

قـال أحمـد   ،  أبو معاوية البصِرياَألزِدي  عباد بن عباد بن حبيب بن المهلَّب بن أبي صفرة      ●
، )٩(ثقة رجل صـالح    : وقال العجلي عنه  ، )٨(كان رجالً عاقالً أديباً    ليس به بأس  : ابن حنبل 

ذكره ابن حبـان فـي      . )١٠( ال : قال ؟صدوق ال بأس به قيل له يحتج بحديثه       : وقال أبو حاتم  
                            

  )١١٣٥(ح ) ٣٨٧( األدب المفرد للبخاري، باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، )١(
 ) ٢٨/٤٥٧(، وتهذيب الكمال، )١٥٥(، بحر الدم: وانظر

  ) ٥/٣٩٠(، مسند اإلمام أحمد) ٢(
  )٥/٣٩٥(، مسند اإلمام أحمد) ٣(
  ) ٨٤٥١(ح )٤/٥١٧(، كتاب الفتن والمالحم، مستدرك الحاكم) ٤(
  )٣٧٤٠٢(ح )٧/٤٨٢(، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، كتاب الفتن، مصنف ابن ابي شيبة) ٥(
  )١١٧(، وتعجيل المنفعة، )٨/٢٢٧(، و الثقات البن حبان، )٣/٣٧١(، الجرح والتعديل: انظر) ٦(
 )٨/٣٢٠(، تاريخ بغداد) ٧(

  )٨٢( ، بحر الدم) ٨(
  )٢/١٦(، الثقات للعجلي) ٩(
  )٦/٨٢(، الجرح والتعديل) ١٠(



  )٣٩(

مـات  . ثقة ربما وهـم    :قال ابن حجر  و، )٢(من علماء البصرة ثقة     : وقال الذهبي ، )١(الثقات
  .)٣( أو بعدها بسنة)١٧٩(سنة 

  .فهو ثقة ربما وهم،     أرجح قول ابن حجر

 أبو عمرو و يقال أبو عمير و يقـال    ،  مجاِلد بن سعيد بن عمير بن ِذي مراَّن الهمداني كوفي           ●
  .)٥(روى له مسلم واألربعة).١٤٤(مات سنة ، )٤(ضعيف، أبو سعيد

وذكـره  ، )٧(ثقة : وقال أبو حاتم، )٦(وثقه ابن معين، ن نَوف الهمداني أبو الوداك كوفي    جبر ب   ●
وقال ابـن   ، )١٠(ثقة: وقال الذهبي ، )٩(وقال من أهل الصدق وإلتقان    ، )٨(ابن حبان في الثقات   

  .)١١(روى له مسلم واألربعة. من الرابعة، صدوق يهم: حجر
  .فهو ثقة،     أكثر النقاد على توثيقه

وهـو مكثـر مـن     ،صحابي جليل مشهور بكنيته،   سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري ●
  .رضي اهللا عنه. )١٢ ()٦٤(وقيل ، )٧٤(مات سنة ، الحديث

  :   الحكم على الحديث

ألفاظ -والحديث  ،لضعف مجالد بن سعيد بن عمير     ،بلفظه المطابق ،الحديث إسناده ضعيف      
 وثقـه  ،رواه أحمد وفيه مجالد بن سـعيد : وقال الهيثمي. ده حسن بمجموع طرق شواه  -مقاربه  
  . بألفاظه المقاربة، )١٤( صححه األلبانيالحديثو، )١٣( وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات،النسائي

                            
  )٧/١٦١(، الثقات البن حبان) ١(
 )١/٥٣٠(، الكاشف) ٢(

 )٢٩٠(، التقريب) ٣(

 )٦/٤٢٠(، والكامل في الضعفاء، )١١٢(، والضعفاء الصغير، )٨/٩(، التاريخ الكبير: رانظ) ٤(

  )١٠/٣٦(،  تهذيب التهذيب)٥( 

 )٨٨(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(

  )٢/٥٣٢(، الجرح والتعديل) ٧(
  )٤/١١٧(، الثقات البن حبان) ٨(
 )٩٣(، مشاهير علماء األمصار) ٩(

  )١/٢٨٩(، الكاشف) ١٠(
 )١٣٧( ، التقريب) ١١(

  .بتصرف) ٧٩-٣/٧٨(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٢(
  )٧/٦١٠(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١٣(
  )٢٧٥٢(ح )٦/٢٥٥(، محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الصحيحة: انظر) ١٤(



  )٤٠(

  :   قال ابن األثير
  .ل أي جعلَتْها زلَقاً تَزلَق فيها األرج)وأدحضت التّالع(وفي حديث الحجاج في صفَة المطر ] ـه[  

  )١٨(حديث رقم 
  التاريخقال ابن عساكر في 

 أنا أبـو    ، وأذن لي فيه   ،)١(ش فيما قرأ علي إسناده وناولني إياه      اِد أخبرنا أبو العز بن كَ      -     
نصر بن بجيـر    نا أحمد بن عبد اهللا بن،يِرير أنا القاضي أبو الفرج الج ،علي محمد بن الحسين   

 نا  ، حدثني أبو جعفر محمد بن عباد بن موسى        ،صر بن بجير   أخبرني أبي عبد اهللا بن ن      ،القاضي
 تحفظـه فـي      أال أحدثكم حـديثاً    :عبي قال لي الشَّ   : قال يِلذَ أخبرني أبو بكر اله    ،عباد بن موسى  

  . كما حفظته أنامجلس واحد إن كنت حافظاً
      عاصـم  فدخل رجل من بني سليم يقال له سيابة بـن         .....ا أتي بي الحجاج وأنا مقيد     لم ، 
 كيـف هـو فـي       ، كيف هو في بدنـه     ، كيف أمير المؤمنين   : قال ، من الشام  : قال ؟ من أين  :قال

 نعم أصابتني فيما بينـي وبـين   : قال، كان وراءك من غيث: قال، خير :كيف كيف قال  ، حاشيته
ـ    )٢( فانعت : قال ،أمير المؤمنين ثالث سحائب    ـ  المع لي كيف كان وقْ ـ   ،رطَ  ره وكيـف كـان أثَ

إلى أن قال  .....وتباشيره:  وأصابتني س ِبابةُح س٣(ىو(فأنْ؛ د ت الـداثم)ـ ، )٤ از ت الَوأسـز٥(الع( ،
  .)٦(لحديثا....العوأدحضت التِّ

  :تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع،  مطابق بفلظ،يِبععن الشَّ، )٧(األصبهاني أبو نعيم أخرجه  

                            
 أو نـسخه منـه وقـد        ، رواه أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذى     : نوع من األخذ وأصول الرواية    : المناولة) ١(

هـذه  : فيقـول للطالـب  ، أو كتبت عنه فعرفها      ،أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه       ، صححها
 وقد أجزت لك أن    يخذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها إل      : أو يقول له  ، روايتى فاروها عنى ويدفعها إليه    

اإللمـاع إلـى   : ، انظر من العلماء بمنزلة السماع فهذا عند مالك وجماعة   ، أو اروها عنى   ،يتحدث بها عن  
 )٧٩(،  القاضي عياض بن موسى اليحصبي،معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

  )٢/٩٩(، لسان العرب: انظر، وصفُك الشيء تَنْعتُه بما فيه وتُباِلغُ في وصفه: النَّعتُ) ٢(
)٣ (بسمعجم البلدان: ، انظرراغة قرب خان خاصبكبليدة في أوائل أذربيجان بين أشنو وم: ىو ،)١/٤٢٣(  
 َأي صيرتْها ال تَسوخُ فيها      ،فلبدِت الدماثَ ،اَألرض اللينة السهلة الرخْوةُ والرمُل الذي ليس بمتَلبٍد         : الدماث) ٤(

 )٢/١٤٩(، لسان العرب: ، انظرهي جمع دمٍثو، اَألرجُل

، الكثير من كل شيء وَأرض مغزورةٌ َأصابها مطر غَِزيـر         :  يغْزر فهو  ،زر الشيء الكثرة وقد غَ  : الغَزارةُ) ٥(
 )٥/٢٢(، لسان العرب: انظر

  .مختصراً) ٢٥/٣٩٩(، تاريخ دمشق البن عساكر )٦(
   )٣/٧٣١(،  عامر بن شراحيل الشعبي-حلية األولياء ) ٧(



  )٤١(

  :   قال ابن األثير

لقد أتْلَعوا أعناقَهم إلى أمٍر لم يكونوا أهلَه فَوقصوا (اللّه عنه    وفي حديث علي رضي      -    
  .)١( أي رفَعوها)دونه

  )١٩(حديث رقم 

  نيالبيل الطَّاِتقَمقال أبو فرج األصبهاني في 

    -       حدثنا أحمد بن سليمان بن أبي شـيخ، عـن           :ار، قال حدثني أحمد بن عبيد اهللا بن عم 
ن الرشيد دعا بيحيى يوماً فجعل يذكر ما رفع إليه في أمره، وهو يخرج كتباً                أ :أبيه، وعن غيره  

ثم دعا به وجمع بينه وبين عبد اهللا بن مصعب الزبيري ليناظر فيمـا               ...كانت في يده حججاً له    
 نعم يا أمير المؤمنين إن هـذا دعـاني          :ه ابن مصعب بحضرة الرشيد وقال له      ـرفع إليه، فجبه  

  .إلى بيعته

 يا أمير المؤمنين، أتصدق هذا وتستنصحه؟ وهو ابن عبد اهللا بـن الزبيـر       :ل له يحيى  قا    
ـ الذي أدخل أباك وولده الشعب وأضرم عليهم النار حتى تخلصه أبو عبد اهللا الْ              جِلدصـاحب   ي 

  .علي بن أبي طالب منه عنوة

خطبته حتـى   ي على النبي صلى اهللا عليه وسلم في         وهو الذي بقي أربعين جمعة ال يصلّ         
ـ ركَ أو ذَ  ،يت عليه  إذا صلّ  ، له أهل بيت سوء    إن: التاث عليه الناس، فقال     ،أتْلَعـوا أعنـاقَهم   ،هتُ

  .)٢(رهِكِذم ِبنهي عرِق أن ُأب فال أِح،لكذَوا ِبحِر وفَ،هكِرِذوا ِلأبروأشْ
  

  :   تخريج الحديث

سليمان  عن، أبو فرج األصبهاني  لم أقف على تخرج هذا الحديث مسنداً سوى ما أخرجه              
  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مقارب، بن أبي شيخ

  
  

                            
  .ت أعناقهم عن بلوغهفقطع، أي أنهم تطلعوا الى أمر ال يستطيعون تحقيقه: قلت) ١(
  )١٢٥(، ألبي فرج األصبهاني،مقاتل آل أبي طالبمقاتل الطالبيين أو) ٢(



  )٤٢(

  :   قال ابن األثير

) يعني عمرو بن العـاص  (زعم ابن النابغة    ( في حديث علي رضي اللّه عنه        ●} تلعب{     
   ة، ُأعاِفساحرابة ِتم١(أني ِتلْع( وأمارس )٢(( ابة والتِِّلعالكثيـر  :ابة بتشديد العـين، والتِّلِْعيبـة   التِّلْع 

  .والتاء زائدة. اللعب والمرح
  

  )٢٠(حديث رقم 

  المحاسن والمساوئقال إبراهيم البيهقي في 

ـ      لى ع خَل د : أن عمرو بن العاص    ،يِبععن الشَّ  -     معاوية وعنده نـاس فلم   ـ ا رآه م الً ِبقْ
  ....كينُ عر وأقَ،كرور سام وأد،كنّ ِس اهللاكح يا أمير المؤمنين أض:ك فقالحضاستَ

غة اِب ابن النّ  زعم:  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، قال           أن ركَوذَ: قال    
  .)٣(الحديث...وبر لي في الح، ال رأيابة، ُأعاِفس وأمارسعذو دُ ٌ,ةاحزم ِت،عابةٌلْأني ِت

  

  :   تخريج الحديث

قال لي علـي بـن     : حدثنا زيد بن وهب، قال    : ، عن أبي المنذر، قال    )٤(خرجه ابن قتيبة  أ    
  .وهو حديث موقوف، "تمراحة"أبي طالب، من دون لفظ 

  
 

  

                            
، ذُكْر البعث والحسابو، حديثه اآلخر يمنَع من الِعفاس خوفُ الموتو، الِعالج والمعافَسة المعالجة: الِعفاس )١(

 )٦/١٤٣(، لسان العرب: انظر

زعم َأنِّي كُنْتُ ُأعـاِفس وُأمـاِرس َأي        : هو مجاز ومنه حِديثُ علّي رضى اهللا عنْه        و ،المالعبةُ: الممارسةُ) ٢(
اءالنِّس ١٦/٥٠٣(، تاج العروس: ، انظرُأالِعب( 

 )٧٦(، البيهقي إبراهيم ،والمساوئ المحاسن) ٣(

 )٦٩( عيون األخبار البن قتيبة الدينوري، )٤(



  )٤٣(

  :   قال ابن األثير

، فإذا فـِزع فُـِزع إلـى        )١(كان علي رضي اللّه عنه ِتلْعابة     (ومنه الحديث اآلخر    ) س (   
  .)ضِرٍس حِديد

  )٢١(يث رقم حد

   في الفضائل بن حنبل قال اإلمام أحمد

عن عبـد اهللا  ،  عن سعيد بن عمرو القرشي   ،أبيه عن   ، قال نا علي بن صالح     ،نا وكيع  -    
 بن عي اش الزهذا الرجل علي بن أبي طالـب، قـال         أخبرنا عن    : قلت له  :قال )٢(قير: لنـا    إن 

 ، ِتلْعابـة  الً علي رج   كان  : قال ،نامول بنو ع  قُول فيه ما ي   قُ نَ  أن رهكْ نَ  ونحن ،اباًس وأح )٣(اراًطَأخْ
يع ني مزقال ،اًاح : وكان   ِديد    ، إذا فِزعِرٍس حقلت : قال ، فُِزع إلى ض   ٍسِر ما ض ديـد ؟ قـال     ح: 
   .)٤(احةِمس، وةٌاعجشَين، و في الدهقْرآن، وِف القُاءةُرِق

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، اشعن عبد اهللا بن عي  ، أخرجه أحمد قف على تخريج الحديث مسنداً سوى ما        لم أ     
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  

  
  :   قال ابن األثير

 هذا مردود إلى قولـه فـي        ))٥(فَِتلْك ِبِتلْك ( في حديث أبي موسى وذكر الفاتحة        ●} تلك{    
 يريد أن آمـين  )بكم اللّـه جلين فقولوا آمين يآضفإذَا قرأ غير المغضوب عليهم وال ال(الحديث  

     نَتْه السمتَجاب بها الدعاء الذي تَضسنَة بِتلك الكلمـة،       :رة أو اآلية، كأنه قال    ويمضوة معفتلك الد 

                            
 )٤/٢١٠(، تاج العروس: ، انظرزِح والمداعبِة والتّاء زائدةكثير الم: ِتلْعابة َأي) ١(

)٢ ( عبد اهللا بن عياش األنصاري الزقي ذكره الباوردي في الصحابة وأورد من طريقه خبرا في صفه علـي  ر
 )٤/٢٠٦(، اإلصابة: انظر، موقوفاً

  )٤/٢٤٩(، لسان العرب: ، انظرخْطار وجمعه َأ،خص بعضهم به الرفعةو، قَدره ومنزلته: وخَطَر الرجِل) ٣(
  )٩٧٥(ح )٢/٥٧٦( ، فضائل علي عليه السالم-فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  )٤(
، كذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه      و، اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه      : معناه) ٥(

دمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع        أن اللحظة التي سبقكم اإلمام بها في تق       : معنى تلك بتلك  و
، قال مثله في الـسجود    و، صار قدر ركوعكم كقدر ركوعه    و، فتلك اللحظة بتلك اللحظة   ، بعد رفعه لحظة  

 )٤/١٢١(،  للنوويالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: انظر



  )٤٤(

 وإذا كبـر  : على ما يليه من الكالم وهو قولـه وقيل معناه أن يكون الكالم معطوفاً     . أو معلَّقة بها  
فكبروا واركعوا، يريد أن صالتكم متعلّقة بصالة إمامكم فاتَِّبعوه وائتموا به، فتلـك إنمـا               وركَع  

  .تصح وتَثْبت بتلك، وكذلك باقي الحديث

  

  )٢٢(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ومحمد بن عبِد الْمِلـِك  ،جحدِري وَأبو كَاِمٍل الْ ، وقُتَيبةُ بن سِعيدٍ   ،حدثَنَا سِعيد بن منْصورٍ    -   
ِوياللَّفْظُ ِلَأِبي كَاِمٍل قَالُوا،الُْأمو :  

 : عن ِحطَّان بِن عبِد اللَِّه الرقَاِشي قَـالَ   ، عن يونُس بِن جبيرٍ    ، عن قَتَادةَ  ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ     
 قَاَل رجٌل ِمن الْقَوِم ُأِقـرتْ الـصلَاةُ         ، الَْأشْعِري صلَاةً فَلَما كَان ِعنْد الْقَعدةِ      صلَّيتُ مع َأِبي موسى   

 َأيكُم الْقَاِئـُل كَِلمـةَ كَـذَا        : قَاَل فَلَما قَضى َأبو موسى الصلَاةَ وسلَّم انْصرفَ فَقَالَ         ؟ِبالِْبر والزكَاةِ 
 َأما تَعلَمون كَيـفَ  : فَقَاَل َأبو موسى ، َأنَا قُلْتُها ولَم ُأِرد ِبها ِإلَّا الْخَير       :قَاَل رجٌل ِمن الْقَومِ    فَ ...وكَذَا

منَـا صـلَاتَنَا    تَقُولُون ِفي صلَاِتكُم ِإن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خَطَبنَا فَبين لَنَا سنَّتَنَا وعلَّ              
وِإذْ قَاَل غَيـِر الْمغْـضوِب    ، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، ثُم لْيُؤمكُم َأحدكُم ، ِإذَا صلَّيتُم فََأِقيموا صفُوفَكُم    :فَقَاَل

  الِّينلَا الضو ِهملَيع،    اللَّه كُمِجبي فَقُولُوا آِمين ،   كَعرو روا   فَِإذَا كَبكَعاروا ورفَكَب ،    كَعري امالِْإم فَِإن 
  لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب.       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر :  ِبِتلْك فَِتلْك،      ـنِلم اللَّـه ِمعِإذَا قَاَل سو 

دمالْح نَا لَكبر مفَقُولُوا اللَّه هِمد١(الحديث....ح(.  

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى 
  

  

                            
  .راًمختص) ٤٠٤(ح )١/٣٠٣(، باب التشهد في الصالة، كتاب الصالة،  صحيح مسلم)١(



  )٤٥(

  :   قال ابن األثير

وقيـل التـلُّ    . أي ُألِْقيـت  ) ُأِتيتُ بمفاتيِح خزائن األرض فَتُلَّت في يِدي      (فيه  ) هـ(} تلل{   
وأراد ما فتحه اللّـه تعـالى       . يقال تَلَّ يتُلُّ إذا صب، وتَلَّ يِتلُّ إذا سقَط        . اءالصب، فاستعاره لإللْق  

 .ألمته بعد وفاته من خزائن ملوك األرض

  )٢٣(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد في مسنده

   -  ِزيدثَنَا يدٍرو    ،حمع نب دمحنَا مرةَ   ، َأخْبلَمَأِبي س نَأِبي  ، ع نةَ قَالَ   عريرـوُل    : هسقَاَل ر 
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهبِ  :اللَِّه صعتُ ِبالرالْكَِلمِ   ، نُِصر اِمعوُأوِتيتُ جا      ، وِجدـسم ضِعلَتْ ِلي الَْأرجو 

  .)١( يِدي ِفيفَتُلَّتُأوِتيتُ ِبمفَاِتيِح خَزاِئِن الَْأرِض  ، وبينَا َأنَا نَاِئم،وطَهورا
  

  :   تخريج الحديث

 "بلفـظ   ، كالهما من طرق عن أبي هريـرة      ، وغيرهم، )٣(ومسلم، )٢(أخرجه البخاري     
  ".ديضعت في يفو األرض أتيت بمفاتيح خزائن 

يونس بن عبد األعلى     عن   ،)٥( والطحاوي ،علي بن مسهر   عن   ،)٤(بي شيبة أوأخرجه ابن       
  .بلفظ مطابق، به محمد بن عمٍرو عن هماكال ، أنس بن عياض الليثي،أخبرنا

  :   رجال اإلسناد

●     لَِميالس اذَيثقـة مـتقن   : قال ابن حجر، موالهم أبو خالد الواسطي،   يزيد بن هارون بن ز
  .)٦(روى له الجماعة، وقد قارب التسعين) ٢٠٦(توفي سنة . عابد

  
                            

  )٢/٥٠١(، مسند اإلمام أحمد )١(
،  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم نـصرت بالرعـب مـسيرة شـهر    ،كتاب الجهاد والسير ، البخاري) ٢(

  )٢٨١٥(ح ) ٣/١٠٨٧(
 )٥٢٣(ح )١/٣٧١(، كتاب المساجد ومواضع الصالة، مسلم) ٣(

) ٦/٣٠٣(، حمدا صـلى اهللا عليـه وسـلم   باب ما أعطى اهللا تعالى م، كتاب الفضائل، مصنف ابن ابي شيبة ) ٤(
  )٣١٦٤٤(ح

 )١١/٣٤٦(، للطحاوي،بيان مشكل اآلثار) ٥(

  )٦٠٦(، التقريب) ٦(
  ) ١/٣١٧(، وتذكرة الحفاظ، )٣٢/٢٦٩(، وتهذيب الكمال، )١٧٧(،مشاهير علماء األمصار:     انظر



  )٤٦(

  . فال يضره ذلك،)١( األولى في المدلسينذكره ابن حجر من المرتبة: بالنسبة لتدليسه     

روى ، أبو عبد اهللا وقيل أبو الحـسن       ، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني          ●
 وروى عنه مالك وشـعبة والـسفيانان        ،عن أبيه ونافع وأبي سلمة بن عبد الرحمن وخلق        

لح الحديث يكتب حديثه    صا: قال أبو حاتم  ، )٢(القطانو، وابن المديني ،  وثقه النسائي  ،وخلق
من جلّـة أهـل المدينـة        :وقال أيضاً ، )٤(كان يخطئ : وقال عنه ابن حبان   ، )٣(وهو شيخ 
 ما زال الناس يتقـون حديثـه   :سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال      ، )٥(ومتقنيهم

قيل له وما علة ذلك قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة                    
مـات سـنة     .صدوق له أوهـام   : قال ابن حجر  ، )٦ (ى عن أبي سلمة عن أبي هريرة      أخر

  .)٧(روى له الجماعة). ١٤٥(

فأميل إلى قول ابـن     ، وهو دون التوثيق  ،     قد تبين للراوي علة الوهم لروايتة عن أبي سلمة        
  .بأنه صدوق له أوهام، حجر

، قيل اسمه عبد اهللا وقيـل إسـماعيل  ،   أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهِري المدني  ●
 .وكان مولده سنة بـضع وعـشرين      ، )١٠٤(أو، )٩٤(مات سنة   ،ثقة مكثر : قال ابن حجر  

  .)٨(روى له الجماعة

صـاحب  ، )٩ ( مشهور بكنيته  ، الصحابي الجليل  ، عبد الرحمن بن صخر الدوِسي أبو هريرة       ●
، حو الثمانمائة من أهـل العلـم      قال البخاري روى عنه ن    ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  .رضي اهللا عنه. )١٠()٥٧(مات سنة ، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره

  

                            
 )٢٧(، طبقات المدلسين) ١( 

 )١/٢٦(، للسيوطي، إسعاف المبطأ برجال الموطأ) ٢(

 )٨/٣٠(، الجرح والتعديل) ٣(

  )٧/٣٧٧(، الثقات البن حبان) ٤(
  )١٣٣(، مشاهير علماء األمصار البن حبان) ٥(
  )٢٦/٢١٦(، تهذيب الكمال) ٦(
 )٤٩٩(، التقريب) ٧(

  )٦٤٥(، التقريب) ٨(
  )١/٦٣(، وتذكرة الحفاظ، )٦٤(،مشاهير علماء األمصار:   انظر

  ) ٤٤٤-٧/٤٢٥(، البن حجر العسقالني،ابة اإلصابة في تمييز الصح: انظر) ٩(
  )٦/١٣٢(، التاريخ الكبير) ١٠(



  )٤٧(

  :   الحكم على الحديث

، لوجود محمد بن عمرو فهو صدوق لـه أوهـام         بمجموع طرقه؛   ، الحديث إسناده حسن     
ـ     ، تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم          :وقال ابن كثير   ، )١(صحيحين وثبت فـي ال

بلفظ ، )٣(والحديث صحيح متفق عليه   ، )٢(سناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه       إهذا  : وقال
  .ومسلم، البخاري

  
  

  :   قال ابن األثير

أنه ُأتي بشَراب فشرب منه وعن يمينه غـالم وعـن يـساره             ( ومنه الحديث اآلخر     -    
، فَتَلّه رسول واللّه ال ُأوِثر ِبنَِصيبي منك أحداً : ء؟ فقال أتأذن لي أن أعِطي هؤال     :المشايخ، فقال 

  . أي ألْقاه)اللّه صلى اللّه عليه وسلم في يده

  )٢٤(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

ِل بـِن سـعٍد    عن سه، عن َأِبي حاِزِم بِن ِدينَاٍر، َأخْبرنَا ماِلك،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ  - 
   نْهع اللَّه ِضير اِعِديالس،       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر اٍب    : َأنِبشَر ُأِتي  ِمنْه فَشَِرب،   ـنعو 

 ِميِنِه غُلَاماخُ   ،ياِرِه الَْأشْيسي نع٤( و(،  ِؤُ     : فَقَاَل ِللْغُلَامه ِطيُأع ِلي َأن لَاِء َأتَْأذَن)لَـا  ،)٥ فَقَاَل الْغُلَام 
 رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       )٦( فَتَلَّه : قَالَ . لَا ُأوِثر ِبنَِصيِبي ِمنْك َأحدا     ،واللَِّه يا رسوَل اللَّهِ   

  .)٧(ِفي يِدِه
  

                            
 )٦/٤١(، البن كثير، البداية والنهاية) ١(

 )٤/١٠٢(، البن كثير، البداية والنهاية) ٢(

 )٥٧٤٩(ح )٣/٢٤٩(، مشكاة المصابيح) ٣(

ـ    ) ٤( ، عمـدة القـاري  : ، انظـر رهقوله غالم األصح أنه كان عبد اهللا بن عباس واألشياخ خالد بن الوليد وغي
)٢١/١٩٥( 

 وأنه ال بأس ، واليدفع إلى غيره إالبأذنه    ، وايثار كرامتهم  ، بودهم  لقلوب األشياخ واعالماً   تألفاً: فعل ذلك قد  ) ٥(
 )٢٠١ /١٣(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ، انظرباستئذانه

 ثم استعمل في كل شيء      ،مكان العالي المرتفع   وهو ال  ، وضعه بعنف وأصله من الرمي على التل       أي: هلّفتَ) ٦(
 )٢١/١٩٦(، عمدة القاري: ، انظريرمى به وفي كل إلقاء

  )٢٣١٩(ح )٢/٨٦٥(،  باب إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو،كتاب المظالم، البخاري )٧(



  )٤٨(

  :   تخريج الحديث

عن كالهما، عن قتيبة بن سعيد   ، )٢(وأخرجه مسلم ، )١( إسماعيل عن  أيضاً أخرجه البخاري    
  .بلفظ مطابق، مالك به

  

  
  

  :   قال ابن األثير

 أي لمصرِعك، من قولـه  )وتَركُوك لمتَلّك (وفي حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه        ) ـه(   
  . أي صرعه وألقاه))٣(وتَلَّه ِللجبين(تعالى 

  )٢٥(حديث رقم 

  صنفهقال اإلمام ابن ابي شيبة في م

  -  دح رةَ  ،ثَنَا غُنْدبشُع نع ، طَاٍء قَالَ    عِن علَى بعي ن:     نب ثَِني تَِميمدةَ قَالَ    حلَمِن سب الَنغَي: 
    رٌل إلَى َأِبي الدجر اءفَقَالَ   ج ِريضم وهاِء واءِ   :ددرا الدا َأبي ،    ت عحبَأص ـ    إنَّك قَد راِق لَى جنَاِح ِف

  وَأد ،فَـَأِقم الـصالَةَ   ،  إنَّك ِمن ُأمٍة معافَـاةٍ     : فَقَالَ ، وَأذْكُرك ِبهِ  ،مٍر ينْفَعنِّي اللَّه ِبهِ    فَمرِني ِبأَ  ،الدنْيا
 : َأبـو الـدرداءِ  فَقَاَل لَـه  .... ثُم َأبِشر، وصم رمضان واجتَِنب الْفَواِحشَ،الزكَاةَ إن كَان لَك مالٌ 

ِلسا َأقُوُل لَك     اجِقْل ماع ِن ِفي طُوِل              :، ثُمياعِذر ضرِض ِإالَّ عاَألر لَك ِمن سٍم لَيوي َأنْتَ ِمن نَأي 
ـ      ؛َأقْبَل ِبك َأهلُك  ، َأربِع َأذْرعٍ  عليـك  )٤(ك فَـَأتْقَنُوا  الَِّذين كَانُوا الَ يِحبون ِفراقَك وجلَساُؤك وِإخْوانُ

  .)٥(.....الحديث ..وتَركُوك ِلِمثِْلك ،وَأكْثَروا علَيك التُّراب ،البنيان

  :   تخريج الحديث

 ابـن ابـي     عند).لمتلك( بدالً من ) لمثلك(بلفظ   لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى          
  .وهو حديث موقوف، غيالنن  عن تميم بشيبة

                            
ح )٥/٢١٣٠(،  باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي األكبـر  ،كتاب األشربة ، البخاري) ١(

)٥٢٩٧( 

ح )٣/١٦٠٤(،  باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ         ،كتاب األشربة ، صحيح مسلم ) ٢(
)٢٠٣٠( 

 ١٠٣الصافات}فَلَما َأسلَما وتَلَّه ِللْجِبيِن {:  قوله تعال)٣(

)٤ (الشيء ه: َأتْقَنكامه وإتْقانُه ِإحكَمَأح،اإلحكام لسان العرب: ، انظر لَألشياء واإلتْقان ،)١٣/٧٢(  
  )٣٤٦٠٨(ح )٧/١١٤(،  كالم أبي الدرداء رضي اهللا عنه،كتاب الزهد، مصنف ابن ابي شيبة) ٥(



  )٤٩(

  :   رقال ابن األثي

 . أي أناخَها وأبركَها)فجاء بناقة كَوماء فتلَّها(والحديث اآلخر ] ـه[    

  )٢٦(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

 عن َأِبيـِه،  حدثَنَا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، ثنا َأبو حذَيفَةَ، ثنا سفْيان، عن عاِصِم بن كُلَيٍب،       -    
 )١(بعثَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجال علَى الصدقَِة، فَجاء ِبفَـِصيلٍ           : عن واِئِل بن حجٍر، قَالَ    

ى هذَا ِمن صدقَِة فُالِن بن فُالٍن الْفُالِني، فَصِعد النَِّبي صـلَّ        :  سيِء الْحاِل مهزوٍل، فَقَالَ    ،)٢(مخْلُوٍل
ِإنِّي بعثْتُ رسوِلي علَى الصدقَِة، فَجاء ِإلَى       : اللَّه علَيِه وسلَّم الِْمنْبر، فَحِمد اللَّه وَأثْنَى علَيِه، ثُم قَالَ         

      ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي اهعُل دجفُالٍن الراءمبناقٍَة كَو اءتْ)٣(فَجى بـن فُـالٍن    يتَّى انْتَها حلُه
 ال بارك اللَّه ِفي ِإِبِلِه، فَبلَغَ الرجَل دعاء النَِّبي صلَّى اللَّـه             )٤(الْفُالِني، فَجاء ِبهذَا الْفَِصيِل الْمحلُولِ    

، فَتَلَّهـا ِإلَيـهِ  نَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبها     علَيِه وسلَّم، فَجاء بناقٍَة كَوماء يتُلُّها حتَّى انْتَهى ِإلَى ال         
ِإن فُالن بن فُالٍن الْفُالِني بلَغَه دعاء النَِّبي صلَّى اللَّه          : فَصِعد الِْمنْبر فَحِمد اللَّه وَأثْنَى علَيِه، ثُم قَالَ       

  .)٥ (النَّاقَِة الْكَوماِء بارك اللَّه ِفيِه وِفي ِإِبِلِهعلَيِه وسلَّم فَجاء ِبهِذِه 
  

  :   تخريج الحديث

،  قال حدثنا أبـي    ،هارون بن زيد بن يزيد يعني بن أبي الزرقاء        عن  ، )٦(أخرجه النسائي     
 وحدثنا أبو موسـى  ، حدثنا سفيان، حدثنا أبو عاصم  ،محمد بن بشار  عن  ، )٧(وأخرجه ابن خزيمة  

فجاء بناقة حسناء فقال أتـوب إلـى اهللا      " بلفظ  ، كالهما عن سفيان به    ،لضحاك بن مخلد  حدثني ا 
  .من دون ذكر فتلها" الحديث..عز وجل وإلى نبيه صلى اهللا عليه وسلم
                            

  )١١/٥٢١(، لسان العرب: ، انظرولد الناقة ِإذا فُِصل عن ُأمه والجمع فُصالن وِفصال: الفَِصيل) ١(
 لكيال يرضع من أمه متى شاء       ؛ أنهم ربما خلوا لسان الفصيل     أصل هذا و ،هو الذي قد خل جسمه    : مخْلُول) ٢(

غريـب  : انظر. لهذا  فيصير مهزوالً ثم يفعلون به مثل ذلك أيضاً، فيرضع حينئذ؛حتى يطلقوا عنه الخالل 
 )٣/٨٤(، الحديث البن سالم

 )٣/٨٤(، غريب الحديث البن سالم: ، انظرفإنها الناقة العظيمة السنام: الكوماء) ٣(

  )١١/١٦٣(، لسان العرب: ، انظرالهِزيل الذي حلَّ اللحم عن َأوصاله فعِري منه: الْمحلُوِل )٤(
  )١٠٠(ح )٢٢/٤٠(، المعجم الكبير للطبراني )٥(
  ) ٢٤٥٨(ح )٥/٣٠(، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، كتاب الزكاة، سنن النسائي) ٦(
 باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة            ،كتاب الزكاة ، صحيح ابن خزيمة  ) ٧(

  ) ٢٢٧٤(ح )٤/٢٢(، المصدق



  )٥٠(

  ". فبعث إليه بناقة من حسنها"بلفظ ، من طريق سفيان به، )١(وأخرجه الحاكم

  :   رجال اإلسناد

 ثقة :الدارقطني قالو .)٢(صدوق :حاتم أبي بنا قال، أبو الحسن ، ي علي بن عبد العزيز البغَوِ     ●
: وأمـا النـسائى   ، هوالحافظ الصدوق شيخ الحرم ومصنف المسند     : وقال الذهبي ، )٣(مأمون

: وقال ابن حجر  . )٤(وال شك انه كان فقيراً مجاوراً لمكة      ، فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث     
، كان يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج      ، سناد مشهور أحد الحفاظ المكثرين مع علو اإل     

  .)٥ ()٢٨٦(توفى سنة 

  .حافظ ثقة: وأميل الى قول ابن حجر بأنه، ال يضره أخذ المال للتحديث إلحتياجه:     قلت

●        ِريصذكـره العقيلـي    )٦(صدوق ثقة  :قال العجلي ،   موسى بن مسعود النَّهدي أبو حذيفة الب  :
الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي هو يحـدث عنـه               يقول كأن سفيان    

،                      )١٠(وقـال أبـو حـاتم     . )٩(يخطـئ : وقـال مـرة   ، )٨(قال ابن حبان ربما أخطأ    ، )٧(الناس
وحديثـه عنـد   ، سيء الحفـظ  : حجر ابنوزاد  ، صدوق  يصحف  : وابن حجر ، )١١(والذهبي

روى لـه   ).٢٢٠(ه أحمد بن حنبل والنـاس مـات سـنة           روى عن ، البخاري في المتابعات  
  .)١٢(البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة

  .وهو صدوق يصحف، وابن حجر، والذهبي، أخلص إلى ما اتفق عليه أبي حاتم    

                            
 )١٤٥٥(ح )١/٥٥٧(، كتاب الزكاة، المستدرك) ١( 

  )٦/١٩٦(الجرح والتعديل ) ٢(
  )٢٦٧ (يسؤاالت حمزة للدارقطن) ٣(
  )٢/٦٢٣(، تذكرة الحفاظ) ٤(
  )٤/٢٤١(، الميزانولسان ، )٧/٣١٦(،تهذيب التهذيب: انظر) ٥(
 )٢/٣٠٥(، الثقات للعجلي) ٦( 

  )٤/١٦٧(، ضعفاء العقيلي) ٧(
  )٧/٤٥٩(، الثقات البن حبان) ٨(
  )٩/١٦٠(، الثقات البن حبان) ٩(
 )٨/١٦٣(، الجرح والتعديل) ١٠(

  )٢/٣٠٨(، الكاشف) ١١(
  )٥٥٤( ، التقريب) ١٢(



  )٥١(

ثقة حافظ فقيه عابد :  قال ابن حجر ،   سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوِري أبو عبد اهللا الكوفي           ●
  .)١ (روى له الجماعة. وله أربع وستون) ١٦١(كان ربما دلس مات سنة و، إمام حجة

 احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له فـي  الذي، قال ابن حجر في المرتبة الثانية     :    بالنسبة لتدليسه 
  . )٢( كالثوري؛مامته وقلة تدليسه في جنب ما روىإل ؛الصحيح

كان ثقة يحـتج بـه       :قال ابن سعد  ، ي الكوفي  بن شهاب بن المجنون الجرمِ     كُلَيٍب  عاصم بن     ●
 . )٤(ثقـة : وقال في رواية الميموني  . ال بأس بحديثه  :  أحمد  اإلمام قال، )٣(وليس بكثير الحديث  

وقـال  ، )٧(من متقنـى الكـوفيين   :وقال عنه، )٦(وذكره ابن حبان في الثقات  ، )٥(وثقه العجلي 
. )٨(شَـريك مرجـىء  : قال، ان من العبادك، أبو أبو داود كان أفضل أهل زمانه    : الذهبي قال 

البخاري فـي التعليـق     روى له    ).١٣٧(مات سنة   . صدوق رمي باإلرجاء  : قال ابن حجر  
  .)٩(ومسلم واألربعة

  .    تبين لي من قول أكثر النقاد أنه من الثقات

 زرعـة   وسئل أبو  .)١٠(تابعي ثقة : قال العجلي ،  بن شهاب الجرِمي الكوفي والد عاصم      كُلَيب  ●
إن لـه   : قـال ابـن حبـان     ، )١١(عن كليب الجرمي والد عاصم بن كليب فقال كوفي ثقـة          

. ووهم من ذكره في الـصحابة     ، صدوق: وقال ابن حجر  ، )١٣(وثق: قال الذهبي ،  )١٢(صحبة
  .)١٤(البخاري في جزء رفع اليدين واألربعةروى له . من الثانية

                            
  )٢٤٤(،التقريب) ١(

  )١/٢٠٣(، ، وتذكرة الحفظ)١١/١٥٤(، ذيب الكمالوته، )٦/٣٧١(، الطبقات الكبرى:     انظر
 )١٣( ، البن حجر، طبقات المدلسين) ٢(

 )٦/٣٤١(، الطبقات الكبرى) ٣( 

 )٨١(، بحر الدم) ٤( 

  )٢/٩(، الثقات للعجلي) ٥(
  )٧/٢٥٦(، الثقات البن حبان) ٦(
  )١٦٥(، مشاهير علماء األمصار) ٧(
  )١/٥٢١(، الكاشف) ٨(
  )٢٨٦( ، التقريب) ٩(
 )٢/٢٢٨(، الثقات للعجلي) ١٠(

  )٧/١٦٧(، الجرح والتعديل) ١١(
  )٣/٣٥٦(، الثقات البن حبان) ١٢(
  )٢/١٤٩(، الكاشف) ١٣(
  )٤٦٢( ، التقريب) ١٤(



  )٥٢(

  .تابعي ثقة: فهو،      فاألكثر على توثيقه

ويقال ابن حجر بن سعد بن مسروق بن وائـل          ،  بن ربيعة بن وائل بن يعمر      حجرئل بن     وا  ●
وفد على النبـي صـلى اهللا     ، الصحابي الجليل ، بن النعمان بن ربيعة بن الحارث الحضرمي      

وبعث معه معاوية ليتسلمها في قصة لـه معـه          ، فأقطعه إياها ، عليه وسلم واستقطعه أرضاً   
وروى عنه ابناه علقمة وعبـد  ، ى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم     ورو، نزل الكوفة ، معروفة

رضـي اهللا   . )١(ومات وائل في خالفة معاوية    ، الجبار وزوجه أم يحيى ومولى لهم وآخرون      
  .عنه

  

  :   الحكم على الحديث

وقـد  . والحديث صحيح بمجموع طرقـه ، الحديث إسناده حسن؛ لوجود موسى بن مسعود        
  . )٢( حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاههذا: صححه الحاكم وقال

  

  
  :   قال ابن األثير

.  هكذا يرويه المحدثون   )فيقال له ال دريتَ وال تَلَيت     (في حديث عذاب القبر     ) ـه(} تال{
أي ال تَلَوت، فقَلَبـوا     : وقيل معناه ال قرأت   . وقد تقدم في حرف الهمزة    > وال ائتَلَيت <والصواب  

: ويروى أتْلَيت، يدعو عليه أن ال تُتْلَى إبلُـه        : قال األزهري .  ليزدوج الكالم مع دريت    ؛او ياء الو
  . ال يكون لها أوالد تَتْلُوهاأي

  )٢٧(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

  . وقَاَل ِلي خَِليفَةُ: حدثَنَا سِعيد قَاَل، حدثَنَا عبد الَْأعلَى،حدثَنَا عياشٌ -   

 عن النَِّبي صـلَّى     ،عن َأنٍَس رِضي اللَّه عنْه    ،  عن قَتَادةَ  ، حدثَنَا سِعيد  ،حدثَنَا يِزيد بن زريعٍ      
 ، حتَّى ِإنَّه لَيسمع قَرع ِنعاِلِهم      الْعبد ِإذَا وِضع ِفي قَبِرِه وتُولِّي وذَهب َأصحابه        :اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ   

    قُولَاِن لَهفَي اهدلَكَاِن فََأقْعم َأتَاه:           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحِل مجذَا الرا كُنْتَ تَقُوُل ِفي هقُـولُ ؟ مفَي : 
    ولُهسراللَِّه و دبع َأنَّه دَأشْه.  قَاُل انْظُرالنَّارِ   فَي ِمن ِدكقْعنَِّة، ِإلَى مالْج ا ِمندقْعِبِه م اللَّه لَكدقَـاَل  ، َأب 

                            
  )٦/٥٩٦(، اإلصابة) ١(
 )١٤٥٥(ح )١/٥٥٧(، كتاب الزكاة، المستدرك) ٢( 



  )٥٣(

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ا  :النَِّبيِميعا جماهرقُولُ     ، فَينَاِفقُ فَيالْم َأو ا الْكَاِفرَأما      : وِري كُنْتُ َأقُوُل ملَا َأد 
   قُوُل النَّاستَ    يلَا تَلَيتَ ويرقَاُل لَا دهِ        ،)١(فَيُأذُنَي نيةً ببرِديٍد ضح قٍَة ِمنِبِمطْر برضي ثُم ،   ـِصيحفَي 

  .)٢(صيحةً يسمعها من يِليِه ِإلَّا الثَّقَلَيِن
  

  :   تخريج الحديث

 عن يزيد   ،ن طريق خليفة  وم، )٣( عن عبد األعلى   ،من طريق عياش   أيضاً أخرجه البخاري    
  .بلفظ مطابق، كالهما عن سعيد بن أبي عروبة به، )٤(بن زريع

  

  
  :   قال ابن األثير

أي : يقال أتلَيت حقّي عنـده ) ما أصبحت أتْليها وال أقْدر عليها(وفي حديث أبي حدرد  ) س(   
 .أي بِقيتْ له بقية: ِليةٌ من حقّه وتُالَوةوتَِليتْ له تَ. أحلْته: أبقَيت منه بقية، وأتْلَيتُه

  )٢٨(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد في مسنده

قَاَل حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمـِد       ، حدثَنَا حاِتم بن ِإسماِعيَل الْمدِني    ،  حدثَنَا ِإبراِهيم بن ِإسحاقَ    -   
َأنَّه كَان ِليهوِدي علَيِه َأربعةُ دراِهم فَاسـتَعدى  ، عِن ابِن َأِبي حدرٍد الَْأسلَِمي    ،  َأِبيهِ عن، بِن َأِبي يحيى  

والَّـِذي  : َأعِطِه حقَّه قَالَ  : فَقَاَل، يا محمد ِإن ِلي علَى هذَا َأربعةَ دراِهم وقَد غَلَبِني علَيها          : علَيِه فَقَالَ 
قَد َأخْبرتُه َأنَّك   ، ما َأقِْدر علَيها  والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه    : قَاَل، َأعِطِه حقَّه : قَاَل، ما َأقِْدر علَيها  بعثَك ِبالْحقِّ   

  ربثُنَا ِإلَى خَيعفََأقِْضيهِ     ، تَب ِجعًئا فََأرنَا شَيتُغِْنم و َأنجقَالَ : قَاَل، فََأر قَّهِطِه حـلَّى   : َأعص النَِّبـي كَانو
فَخَرج ِبِه ابن َأِبي حدرٍد ِإلَى السوِق وعلَى رْأِسِه ِعـصابةٌ           ، ثَلَاثًا لَم يراجع  : اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا قَالَ    

اشْتَِر ِمنِّي هِذِه الْبردةَ فَباعها   :  فَاتَّزر ِبها ونَزع الْبردةَ فَقَالَ     وهو متَِّزر ِببرٍد فَنَزع الِْعمامةَ عن رْأِسهِ      

                            
ابـن  (ى ال دريت وال اتبعت من يدري وإنما قاله        أي ال فهمت وال قرأت القرآن والمعن      : لَا دريتَ ولَا تَلَيتَ    )١(

صـوابه وال   : أتباع وال معنى لها وقيـل     : تقوله تلي و، ت بالياء لمواخاة دري   )هـ٢٤٤اسحاق أبو يوسف    
كأنه قيل له ال دريت     ،  أي ما استطعت   ؛ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن افتعلت من قولهم ما ألوت          

  )٣/٢٣٩(، فتح الباري: ، انظر أي ال دريت وال استطعت أن تدري،وال قصرت في طلب الدراية
  )١٢٧٣(ح )١/٤٤٨(،  باب الميت يسمع خفق النعال،كتاب الجنائز، البخاري )٢(
 )١٣٠٨(ح )٤٦٢ /١(،  باب ما جاء في عذاب القبر،كتاب الجنائز، البخاري) ٣(

وأوثقهـم  ، وأنه المقدم فيه  ، قبل إختالطه ، روبةأن ابن زريع قديم السماع من سعيد بن أبي ع         : اتفق النقّاد ) ٤(
  )٩/٢٦٣(، والجرح والتعديل، )٤/٢٧٤(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين : رواية عنه، انظر



  )٥٤(

    وزجتْ عراِهِم فَمرِة الدعبِبَأر فَقَالَتْ، ِمنْه :   ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسر اِحبا صي ا لَكم ،
  .)١(ا دونَك هذَا ِببرٍد علَيها طَرحتْه علَيِهه: فَقَالَتْ، فََأخْبرها

  :   تخريج الحديث

ما أصـبحت   " بدون" ما أقدر عليها  " بلفظ،  عن ابن أبي حدرد الَْأسلَِمي     )٢(أخرجه ابن عساكر     
  ".أتليها

  :   رجال اإلسناد

قال ، ربما نسب إلى جده   ، اِني  إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البنَاني موالهم أبو إسحاق الطَّالْقَ           ●
وقال يعقوب بـن شـيبة ثقـة ثبـت يقـول      ، وفي موضع آخر ليس به بأس     ، ابن معين ثقة  

، )٥(ثبـت مرجـىء   : قال الذهبي .)٤(يخطئ ويخالف : وقال ابن حبان في الثقات    ، )٣(باإلرجاء
مسلم في المقدمـة وأبـي داود      روى له    ).٢١٥(توفي سنة   ، صدوق يغرب : وقال ابن حجر  

  .)٦(ترمذيوال

  .ثقة رمي باإلرجاء له غرائب :     قلت

هـو أحـب إلـي مـن        : أحمداإلمام   قال   ،حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي         ●
الداِورِدرعن إسحاق بن منصور عن يحيى بـن معـين      :وقال أبوحاتم ، )٨(وثقه العجلي ، )٧(ي
وقال .)١١(ثقة   : وقال الذهبي ، )١٠( الثقات وذكره ابن حبان في   . )٩( حاتم بن إسماعيل ثقة    :قال

  .)١٢(روى له الجماعة.بالمدينة) ١٨٧(مات ، صحيح الكتاب صدوق يهم: ابن حجر

  .    لكثرة من وثقه فاألرجح أنه ثقة
                            

  ) ٣/٤٢٣(، مسند أحمد) ١(
  )٢٧/٣٤٣(، تاريخ دمشق) ٢(
  )١/٨٩(، وتهذيب التهذيب، )٢/٨٦(، الجرح والتعديل: انظر) ٣(
 )٨/٦٨(، الثقات البن حبان) ٤(

  )١/٢٠٨(، الكاشف) ٥(
 )٨٧(، التقريب) ٦(

 )٣٥( ، بحر الدم) ٧(

 )١/٢٧٥(، الثقات للعجلي) ٨(

 )٣/٢٥٨(، الجرح والتعديل) ٩(

 )٨/٢١٠(، الثقات البن حبان) ١٠(

  )١/٣٠٠(، الكاشف) ١١(
 )١٤٤(، التقريب) ١٢(



  )٥٥(

ليس بـه  : قال أحمد، وقد ينسب إلى جده، عبد اهللا بن محمد بن أبي يحيى الَْأسلَِمي لقبه سحبل   ●
 .ثقـة : قال ابن حجر  . )٣(وثقه ابن معين  : قال الذهبي ، )٢(ان في الثقات  ذكره ابن حب  ، )١(بأس

  .)٤(البخاري في األدب المفرد وأبي داودروى له ). ١٧٤(مات سنة 

  .لم أجد من يجرحه فهو ثقة     

سئل عنـه اإلمـام   ، محمد بن أبي يحيى الَْأسلَِمي أبو عبد اهللا المدني واسم أبي يحيى سمعان      ●
. وابـن حجـر   ، )٩(والذهبي، )٨(والخليلي، )٧(وابن شاهين ، )٦(وثقه العجلي ، )٥( ثقة :أحمد فقال 
  .)١٠( داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجةوأبروى له  ).١٤٦(توفي سنة 

وقيل عبيد بن عمير بن أبي سالمة بن سعد بن سـنان            ،   عبد اهللا بن أبي حدرد واسمه سالمة        ●
 ،  الصحابي الجليـل   ،أسلم بن أفصى الَْأسلَِمي أبو محمد     زن بن   بن الحارث بن عبس بن هوا     

: قـال ابـن حجـر     و ، له صحبة  :)١٢( وابن أبي حاتم   ،)١١(وقال البخاري ،  له وألبيه صحبة  
فأما ما روى عنه عن النبي صلى اهللا عليه       ، والمعتمد ما روى عنه عن أبيه أو عن غير أبيه         

 بن إسماعيل عن عبـد  اهيم بن إسحاق عن حاتموقد أخرج أحمد عن إبر ، وسلم فغير محتمل  
اهللا بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الَْأسلَِمي أنه كان ليهودي عليه أربعـة    

  .رضي اهللا عنه. )١٣(وله إحدى وثمانون سنة) ٧١(مات سنة ، الحديث..دراهم

  

  

                            
 )٩٠( ، بحر الدم) ١(

 )٧/٥٨(، الثقات البن حبان) ٢(

  )١/٥٩٥(، الكاشف) ٣(
  )٣٢٢(، التقريب) ٤(
 )٢/٥٠٣(، ألحمد بن حنبل،العلل ومعرفة الرجال) ٥(

 )٢/٢٥٦(، الثقات للعجلي) ٦(

 )٢٠٤(، البن شاهين،تاريخ أسماء الثقات) ٧(

  )٩/٤٦٠(، تهذيب التهذيب) ٨(
  )٢/٢٣٠(، الكاشف) ٩(
  )٥١٣(، التقريب) ١٠(
 )٥/٧٥(، التاريخ الكبير) ١١(

 )٥/٣٨(،  والجرح والتعديل)١٢(

  )٤/٥٦(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٣(



  )٥٦(

  :   الحكم على الحديث

 محمد بن أبي يحيى الَْأسلَِمي وهو والد عبـد اهللا            ولوجود ؛النقطاعه؛  الحديث مرسل صحيح     
     لَِميرجاله ثقات إال أن محمد بن أبي يحيى لم أجد لـه       : وقال الهيثمي . لم يدرك ابن أبي حدرد الَْأس

  .)١( صحيحاًرواية عن الصحابة فيكون مرسالً
  

  :   قال ابن األثير
وسأله رجل عن عثمان وِفـراره يـوم        (هما   في حديث ابن عمر رضي اللّه عن       ●} تالن{    

 يريد اآلن، ) معك)٢(تَالَن  اذْهب بهذا:ُأحٍد، وغَيبته يوم بدر، وبيعة الرضوان، فذكر عذره، ثم قال    
وهي لغة معروفة؛ يزيدون التاء في اآلن ويحذفون الهمزة األولى، وكذلك يزيدونها علـى حـين                

  :   بو وجزةقال أ.  تَالَن وتَِحين:فيقولون
  )٣( والمطِْعمون زمان ما ِمن مطِْعِم●العاطفون تَِحين ما ِمن عاِطٍف   
  :   ، وصدر البيت)٤(هو جميل بن معمر(وقال اآلخر   
  ● وِصلينا كما زعمِت تَالَنَا●نَوِلي قَبَل نأِي داِري جمانَا  
   يوافي خليلَه حيثُ كَانَا من●إن خير المواِصلين صفاء  :وبعده  

  )٢٩(حديث رقم 
  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  اندبثَنَا عدةَ   ، حزمو حنَا َأبرٍب قَالَ     ، َأخْبهوِن مب انثْمع نَأى      : عتَ فَريالْب جٌل حجر اءج 
.  ابن عمـر     : قَالُوا ؟ مِن الشَّيخُ  :قَاَل.  هُؤالَِء قُريشٌ    : قَالُوا ؟ من هُؤالَِء الْقُعود   :قَوما جلُوسا فَقَالَ  

                            
 )٦٦٤٣(ح )٤/٢٣٣(،  باب منع المديون من السفر،كتاب البيوع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١(

  )١/١١١: (غريب الحديث البن الجوزي: ، انظرأي اآلن وهي لغةٌ معروفةٌ تُزاد التَّاء في اآلن: خُذْها تَالَن معك) ٢(
  وصلينا كما زعمت تاآلنا... نولّي قبل نأي داري جمانا : قال ابن األحمر) ٣(

منادى مرخّم جمانة بضم الجيم وهو ": جمانا " و . أمر من النّوال وهو القبلة": نولي " و . كما زعمت اآلن: أي   
  : اموهذا البيت الشاهد من قصيدٍة ألبي وجزة السعدي مدح بها آل الزبير بن العو.امرأة، واأللف لإلطالق

  نعم الذّرا في النّائبات لنا هم... وإلى ذرا آل الزبير بفضلهم    
  والمسبغون يداً إذا ما انعموا... العاطفون تحين ما من عاطٍف    

 )١/١٨٩(، للسيوطي، والمزهر في علوم اللغة، )١/١٦٦( ،جني بنال، سرصناعةاإلعراب:    انظر

)٤ (       الشاعر المشهور صاحب بثينة     ،ضم الصاد المهملة ظبيان العذري    باح ب جميل بن عبد اهللا بن معمر بن ص 
والوافي ، )٢/٢٩٦(، تاريخ ابن خلدون: ، انظر شاعر فصيح مقدم جامع للشعر والرواية،أحد متيمي العرب

   )٨/٩٥: (واألغاني، )١/١٥٤٩(، في الوفيات



  )٥٧(

قَاَل َأنْشُدك ِبحرمِة هذَا الْبيِت َأتَعلَم َأن عثْمان بن عفَّان          ،   ِإنِّى ساِئلُك عن شَىٍء َأتُحدثُِنى     :فََأتَاه فَقَالَ 
 فَتَعلَم َأنَّه تَخَلَّفَ    كقَالَ.  نَعم   : قَالَ ؟ فَتَعلَمه تَغَيب عن بدٍر فَلَم يشْهدها      :قَاَل.  نَعم   : قَالَ ؟فَر يوم ُأحدٍ  

 تَعاَل ُألخِْبرك وُألبين لَـك      :قَاَل ابن عمر  .  فَكَبر   :قَاَل.  قَاَل نَعم  ؟عن بيعِة الرضواِن فَلَم يشْهدها    
مع  نْهَألْتَِنى عا س  ،        نْهفَا عع اللَّه َأن دٍد فََأشْهُأح موي هارا ِفرَأم  ،        تَـهتَح كَان ٍر فَِإنَّهدب نع هبا تَغَيَأمو

ه وسلم   صلى اهللا علي   -فَقَاَل لَه النَِّبى    ،   وكَانَتْ مِريضةً  - صلى اهللا عليه وسلم      -ِبنْتُ رسوِل اللَِّه    
- »          همهسا وردب شَِهد نٍل ِممجر رَأج لَك ِإن« .         دَأح كَان لَو اِن فَِإنَّهوضِة الرعيب نع هبا تَغَيَأمو

       كَانَهم ثَهعلَب فَّانِن عب انثْمع كَّةَ ِمنطِْن مِبب زَأع ،انثْمثَ ععفَب ،يب كَانـا    وم ـدعاِن بـوضةُ الرع
   كَّةَ فَقَاَل النَِّبىِإلَى م انثْمع بنَـى  - صلى اهللا عليه وسلم -ذَهمِدِه الْيِبي  »   ـانثْمع ـدـِذِه يه« .

  .)١( اذْهب ِبهذَا اآلن معك. »هِذِه ِلعثْمان«فَضرب ِبها علَى يِدِه فَقَاَل 
  

    : تخريج الحديث

 بـن   حدثنا عثمـان   ، حدثنا أبو عوانة   ،موسى بن إسماعيل  عن  ، )٢( أيضاً   أخرجه البخاري 
  .والمعنى واحد، )معك اذْهب بهذا تَالَن( بدالً من  )اذهب بها اآلن معك(   بلفظ،موهب

  
  

  

  
  
  

                            
 يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إن الذين تولوا منكم{باب قول اهللا تعالى ، كتاب المغازي، البخاري) ١(

 )٣٨٣٩(ح )١٤٩١ /٤(، ١٥٥آل عمران } ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم وإن اهللا غفور حليم

 )٣٤٩٥(ح )٣/١٣٥٢(،  باب مناقب عثمان بن عفان،كتاب فضائل الصحابة، البخاري) ٢(



  )٥٨(

  )١( التاء مع الميم:رابعالمبحث ال
  

  :   قال ابن األثير

 عرين األسد، وهـو بيتُـه       :التَّامورة هنا ) أسد في تَامورته  (د  في حديث سع  ) س(} تمر{    
علَقة القَلـب   :والتَّامورة والتَّامور . الذي يكون فيه، وهي في األصل الصومعة، فاستعارها لألسد        

  .ودمه، فيجوز أن يكون أراد أنه أسد شدة في قلْبه وشجاعته

  

  )٣٠(حديث رقم 
  

   العسكري في الجمهرةأبو هاللقال اإلمام 

 حـدثني  : عن ابن األعرابي قال،حمد بن يحيىأ عن ، عن ابن عرفة ،حمدأأخبرني أبو    -   
 على عمر بن الخطاب فـسأله عـن   مِدن عمرو بن معد يكرب قَ  أ ،رجل من ولد سرحة الغفاري    

 ،سد في تامورِتـه   َأ ،)٣(جلته في ح  قُاِت ع ،)٢( أعرابي في نَِمرته   :ابن أبي وقاص فقال   : فقال؟  سعد
ِطيفي ِجنَب بلْ كيف ِع: قال،هِتايمك٤(الحديث... قال بصير؟الح بالس(.  
  

  :   تخريج الحديث

  . وهو حديث موقوف،بلفظ مطابق، عن ابن قتيبة، )٥(أبو الفرج األصفهانيأخرجه    

  
  

  

  

                            
 )١٩٨-١/١٩٦(، بن محمد الجزري أبو السعادات المبارك ،النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

: المـاء النَّميـر  : قيل. حسب نَِمر وحسب نَمير والجمع َأنْمار: من الحسِب الزاكي منه يقال : النَِّمر والنَّمير ) ٢(
 )١٤/٢٩٤(تاج العروس، : ، انظرالنامي: النَّمير: الكثير وقال األصمعي

 .بتصرف) ١٠/٢٣٤(، لسان العرب: انظر، ياءالجارية الكعاب، وصفه بالح: العاتق) ٣(

 )١/٣٤٨(، بي هالل العسكري، ألكتاب جمهرة األمثال )٤(

  )٢١٥ /١٥(األغاني لألصفهاني،  )٥(



  )٥٩(

  :   قال ابن األثير

  تقطيـع اللحـم ِصـغاراً   : التَّتِْمير)ال يرى بالتَّتْمير بأساً كان  (وفي حديث النَّخَِعي    ) ـه(    
وقيل أراد ما قُدد من لحوم الوحش       . كالتَّمر وتَجِفيفه وتَنِْشيفه، أراد أنه ال بأس أن يتَزوده المحِرم         

  .قبل اإلحرام

  )٣١(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب

  . يكن يري بالتَّتِْمير بأٍساًلم َأنَّه :براهيمإفي حديث  -  

  .)١(براهيمإ عن ، عن أبي حمزة،ريك يرويه شَ  

  :   تخريج الحديث

ـ خَالنَّإبراهيم  عن  ،  ابن قتيبة  لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أورده             بلفـظ  ، يِع
  .وهو حديث مقطوع، مطابق

  

  
  :   قال ابن األثير

 هو مـن    )زعم ابن النَّابغة أني ِتلْعابة ِتمراحة     (ي اللّه عنه     في حديث علي رض    ●} تمرح{    
 رحح، والمعلى  وذكرناها ها هنا حمالً   .  النشاط والِخفَّة، والتاء زائدة، وهو من أبنية المبالغة        :المر 

  .ظاهرها

  )●(حديث رقم 
  

  المحاسن والمساوئقال إبراهيم البيهقي في 

ـ       لى ع خَل د :اصي أن عمرو بن الع    ِبععن الشَّ  -    معاوية وعنـده نـاس فلم   ـ ا رآه م الً ِبقْ
  ....كينُ عر وأقَ،كرور سام وأد،كنّ اهللا ِسكح يا أمير المؤمنين أض:ك فقالحضاستَ

غـة  اِب ابن النّزعم:  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي اهللا عنه، قال      أن ركَوذَ: قال   
  .)٢(الحديث...وبر لي في الح، ال رأيابة، ُأعاِفس وأمارسعذو دُ ٌ,ةحازم ِت،عابةٌلْأني ِت

  
                            

  )٢/٦٣٠(، غريب الحديث البن قتيبة) ١(
 )٧٦(، البيهقي إبراهيم ،والمساوئ المحاسن) ٢(



  )٦٠(

  :   تخريج الحديث

قال لي علـي بـن     : حدثنا زيد بن وهب، قال    : ، عن أبي المنذر، قال    )١(    أخرجه ابن قتيبة  
  .وهو حديث موقوف، "تمراحة"أبي طالب، من دون لفظ 

  ).٢٠ ( رقمفي حديثوقد سبق تخريجه      

  
  

  :   قال ابن األثير

إنما وصف كالمه بالتمام ألنـه ال يجـوز أن          ) أعوذ بكلمات اللّه التَّامات   (فيه  ) س(} تمم{    
معنى التمام هنـا أنهـا      : وقيل. يكون في شيء من كالمه نقص أو عيب كما يكون في كالم الناس            

  .تنفع المتَعوذ بها وتحفَظُه من اآلفات وتكفيه
 

  )٣٢( رقم حديث

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

    -  قُوبعِكيمٍ    ، قَاَل يح نب قَاعقَاَل الْقَعاِلحٍ    ، وَأِبى ص انذَكْو نقَـالَ    ، ع ةَ َأنَّـهريرَأِبى ه نع : 
قْرٍب لَدغَتِْنى الْباِرحـةَ   يا رسوَل اللَِّه ما لَِقيتُ ِمن ع:جاء رجٌل ِإلَى النَِّبى صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ        

  .)٢(» ِمن شَر ما خَلَقَ لَم تَضرك َأعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التَّاماِتَأما لَو قُلْتَ ِحين َأمسيتَ  « :قَاَل
  

  :   تخريج الحديث

   .بلفظ مطابق،  رضي اهللا عنهاخولة بنت حكيمعن  ،)٣(أخرج مسلم شاهداً     

  
  

  

                            
 )٦٩( عيون األخبار البن قتيبة الدينوري، )١(

،  باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الـشقاء وغيـره    ،  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ،مسلم) ٢( 
 )٢٧٠٩(ح )٢٠٨١ /٤(

،   باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الـشقاء وغيـره  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، مسلم )٢(
  )٢٧٠٨(ح )٢٠٨٠ /٤(



  )٦١(

  

  :   قال ابن األثير

مام ألنها ذكـر    وصفَها بالتَّ  )اللهم رب هذه الدعوة التامة    (ومنه حديث دعاء األذان     ) س(    
  .ماماللّه تعالى، ويدعى بها إلى عبادته، وذلك هو الذي يستَحق صفَة الكمال والتَّ

  )٣٣(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه   

 عـن   ، عن محمِد بِن الْمنْكَـِدرِ     ، قَاَل حدثَنَا شُعيب بن َأِبي حمزةَ      ،ا عِلي بن عياشٍ   حدثَنَ -   
 اللَّهم رب  من قَاَل ِحين يسمع النِّداء       : َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        ،جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ   

 وابعثْه مقَاما محمـودا الَّـِذي    ، آِت محمدا الْوِسيلَةَ والْفَِضيلَةَ    ، والصلَاِة الْقَاِئمةِ  ،هِذِه الدعوِة التَّامةِ  
تَهدعِة،وامالِْقي موِتي يشَفَاع لَّتْ لَه١( ح(.  

  

  :   تخريج الحديث

رواه حمزة بن عبد اهللا عن أبيه عن النبي صلى           :وقال، )٢(بسنده  أيضاً أخرجه البخاري     
  .بلفظ مطابق، اهللا عليه وسلم

  

  
  

  :   قال ابن األثير

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقوم ليلـة          ( وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها        -    
وقيل ليلـة   . وتفْتح تاؤها وتُكسر  .  هي ليلة أربعة عشر من الشهر؛ ألن القمر يتم فيها نوره           )التَّمام
  . أطْول ليلة في السنَة- بالكسر -التِّمام 

  )٣٤(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده    

 ،عـيمٍ  عن ِزياِد بِن نُ    ، عن الْحاِرِث بِن يِزيد    ،ةَيعِه لَ  حدثَنَا ابن    : قَالَ ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ    -    
 ذُِكر لَها َأن نَاسا يقْرءون الْقُرآن ِفي اللَّيلَِة مرةً َأو مرتَيِن            : عن عاِئشَةَ قَالَ   ،عن مسِلِم بِن ِمخْراقٍ   

                            
  )٥٨٩(ح )١/٢٢٢(، اء عند النداء باب الدع،كتاب األذان، البخاري )١(
  )٤٤٤٢(ح )٤/١٧٤٩(،  باب سورة بني إسرائيل اإلسراء،كتاب التفسير، البخاري )٢(



  )٦٢(

 ،ِه وسلَّم لَيلَةَ التَّمـامِ    كُنْتُ َأقُوم مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَي        ، ُأولَِئك قَرءوا ولَم يقْرءوا    :فَقَالَتْ
 فَلَا يمر ِبآيٍة ِفيها تَخَوفٌ ِإلَّا دعا اللَّه عـز وجـلَّ   ، والنِّساءِ ، وآِل ِعمران  ،فَكَان يقْرُأ سورةَ الْبقَرةِ   

  .)١(ز وجلَّ ورِغب ِإلَيِه ولَا يمر ِبآيٍة ِفيها اسِتبشَار ِإلَّا دعا اللَّه ع،واستَعاذَ
  

  :   تخريج الحديث

  .)٢(أخرجه أحمد أيضاً من طريق علي بن إسحاق عن عبد اهللا     

خمستهم من  ، )٦(وابن عساكر ، )٥(والبيهقي، )٤(وأبو يعلى ، )٣(وأخرجه عبد اهللا بن المبارك       
  .بلفظ مطابق، طرق عن ابن  لَِهيعةَ به

  :   رجال اإلسناد

●             وقيـل  ، اسمه يحيـى   : يقال ،النيغْقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء الب  :
  .)٧( روى له الجماعة. عن تسعين سنة).٢٤٠(مات سنة ، ثقة ثبت: قال ابن حجر ،علي

 أحمد بن   قال اإلمام ، عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي       لَِهيعةَ   عبد اهللا بن       ●
: قال البخـاري   .)٨( بمصر في كثرة حديثه من ضبطه وإتقانه        لَِهيعةَ ان مثل أبي  ن ك م: حنبل

 ١٠(البخـاري : وذكـره كـل مـن   ، )٩(ميدي عن يحيى بن سعيد كان ال يراه شـيئاً    قال الح( ،
 كان يدلس عن الـضعفاء قبـل        :وقال ابن حبان  ، في الضعفاء ، )١٢(وابن عدي ، )١١(والعقيلي

                            
  ) ٦/٩٢(، مسند اإلمام أحمد )١(
  )٦/١١٩(، مسند اإلمام أحمد) ٢(

  )٥٧(ح )٣٤(،مسند عبد اهللا بن المبارك) ٣( 

 .إسناده ضعيف:  قال حسين سليم أسد)٤٨٤٢(ح)٢٥٧ /٨(،  مسند عائشة رضي اهللا عنها،مسند ابي يعلى) ٤(

) ٢/٣١٠(،  باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح         ،كتاب الحيض ،  السنن الكبرى للبيهقي   )٥(
 )٣٥٠٣(ح

 )٤/١٤٦(، تاريخ دمشق البن عساكر) ٦(

  )٤٥٤( ،  التقريب)٧(
 )٢٣/٥٢٣(، وتهذيب الكمال، )٩/٢٠(، نوالثقات البن حبا، )٧/١٤٠(، الجرح والتعديل:     انظر

    )٨٩( ، بحر الدم) ٨(
 )٥/١٨٢(، التاريخ الكبير) ٩(

 )٦٦(، الضعفاء الصغير للبخاري) ١٠(

 )٢/٢٩٣(، ضعفاء العقيلي) ١١(

 )٤/١٤٤(، الكامل في الضعفاء البن عدي) ١٢(



  )٦٣(

وقـال النـسائي    ، )١(  قبل موته بأربع سـنين     )١٧٠( سنة   احتراق كتبه ثم احترقت كتبه في     
عف بأمر آخـر    من ض  : ابن حجر في المرتبة الخامسة في التدليس وقال        وذكره ،)٢(ضعيف

  اال أن يوثق من كان ضـعفه يـسيراً         ،سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع      
 روى له   ).١٧٤(مات سنة   ، كتبه خلط بعد احتراق     ،صدوق: قال ابن حجر   .)٣( لَِهيعةَ   كابن  

  .)٤(مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة
  .)٥(لم يرسل عن عائشة رضي اهللا عنها:     بالنسبة إلرساله

وبالنسبة لرواية  ، وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى      ، فهو يسير كما ذُِكر   : وبالنسبة لتدليسه    
وقد روى عن ، )١٧٠(قبل احتراق كتبه سنة ، ةوهو ثق )١٤٠(قتيبة بن سعيد عنه المتوفي سنة       

  .وعليه فإن الرواية عنه قبل اإلختالط وهو صدوق، وهو ثقة ثبت، الحارث بن يزيد
مـات  .عابـد   ثقة ثبت  :قال ابن حجر  ، ي أبو عبد الكريم المصري    الحارث بن يزيد الحضرم     ●

  .)٦(مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجةروى له ). ١٣٠(سنة 
 :قال ابن حجـر ، وقد ينسب إلى جده المصري، د بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة الحضرمي      زيا  ●

  .)٧( داود والترمذي وابن ماجةوأبروى له ). ٩٥(مات سنة ، ثقة

: قال عبد اهللا بـن أحمـد   .)٨(مسِلِم بِن ِمخْراٍق العبدي، القري، أبو األسود البصري، القطان           ●
  ِمعتُها القري، قال  ذكر م ) يعني َأباه (سا، ابـن عـون         : سلمحدث عنه شعبة، وما أرى به بأس

ذكـره البخـاري فـي    ، مولى عائشة حجازي نزيل مصر. )٩(مسلم العبدي: حدث عنه يقول 
: وقال عنه أبو حـاتم    ، )١١(بصرى تابعي ثقة  : وقال العجلي ، )١٠(تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً    

                            
 )٢/١١(، المجروحين البن حبان) ١(

 )٦٤(، الضعفاء والمتروكين للنسائي) ٢(

 )١٤(، البن حجر، طبقات المدلسين)٣(

 )٣١٩( ، التقريب) ٤(

 )٢١٥(، جامع التحصيل) ٥(

  )١٤٨( ،  التقريب)٦(
 )١/٣٠٥(، ، والكاشف)٣/٦٣(والجرح والتعديل، ، )١/٢٧٨(، الثقات للعجلي:    انظر

  )٢١٩( ،  التقريب)٧( 
 )١/٤١٠(، والكاشف، )٩/٤٦٠(، تهذيب الكمال:    انظر

 )٢٥١٠(ح ، والتعديل الجرح في أحمد اإلمام لأقوا موسوعة) ٨( 

 )٢/٥٢٣(، العلل ومعرفة الرجال) ٩( 

 )٧/٢٧١(، التاريخ الكبير للبخاري) ١٠(

 )٢/٢٧٨(، معرفة الثقات للعجلي) ١١(



  )٦٤(

وقـال  ، )٢( زياد بن نعيم الحـضرمي     يروى عن عائشة روى عنه     :وقال ابن حبان  ، )١(شيخ
  .)٤(لم يخرج له أحد من الستة، من الثالثة.  مقبول:وقال ابن حجر، )٣(وثق: الذهبي

،  بروايته عن عائشة وعنه زيـاد      ،)٦(وأبي حاتم ، )٥( كل من البخاري وابن حبان والمزي      قال    
  .فهو على األرجح ثقة

  ).١٥(سبق ترجمتها ح، رضي اهللا عنهاأم المؤمنين ، يقبنت أبي بكر الصدعائشة    ●

  :   الحكم على الحديث

، والحديث صـحيح لغيـره    ،  لَِهيعةَ فهو صدوق   عبد اهللا بن    لوجود  ، الحديث إسناده حسن     
 حال مـسلم بـن      وقد علل ذلك لجهالة   ، )٧(األرنؤوطوقد ضعف اإلسناد شعيب     . بمجموع طرقه 

 صححوا سماع   –وهو عبد اهللا    –وابن لهيعة   ": وقال شعيب ، - وقد خلصت إلى توثيقه    -، مخراق
وبقيـة  ، وهو صحيح السماع من ابن لهيعـة      ، وقد توبع بعبد اهللا بن المبارك     ، قتيبة بن سعيد منه   

  . بنحوه، )٩(وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم،  ")٨(رجاله ثقات رجال الصحيح
  

                            
 )٨/١٩٤(، الجرح والتعديل) ١( 

 )٥/٣٩٧(، الثقات البن حبان) ٢(

 )٢/٢٦٠(، الكاشف) ٣( 

 )٥٣٠( ، التقريب) ٤(

  )٢٧/٥٣٨(، لكمالتهذيب ا) ٥(
 )٨/١٩٤(، الجرح والتعديل) ٦(

  )٢٤٦٠٩(ح )٤١/١٥٥(، مسند اإلمام أحمد) ٧( 
  .بتصرف) ٢٤٦٠٩(ح )٤١/١٥٥(، مسند اإلمام أحمد) ٨(
 وحدثنا زهيـر بـن      ، وأبو معاوية ح   ، حدثنا عبداهللا بن نمير    ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة     : قال اإلمام مسلم  ) ٩(

حدثنا ) واللفظ له (  وحدثنا ابن نمير ، عن األعمش ح، عن جرير كلهم،جميعاً وإسحاق بن إبراهيم ،حرب
:  عن حذيفة قـال ، عن صلة بن زفر، عن المستورد بن األحنف، عن سعد بن عبيدة، حدثنا األعمش  ،أبي

 فقلت يصلي ،فقلت يركع عند المائة ثم مضى، صليت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة
 إذا   ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسالً       ، ثم افتتح النساء فقرأها    ،ها في ركعة فمضى فقلت يركع بها      ب

 ثم ركع فجعل يقـول سـبحان ربـي        ،مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ            
 ثم سـجد    ، مما ركع   قريباً  ثم قام طويالً   ، فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع اهللا لمن حمده           ،العظيم

 سمع  :وفي حديث جرير من الزيادة فقال     ) قال  (  من قيامه     فكان سجوده قريباً   ،فقال سبحان ربي األعلى   
باب استحباب تطويل القراءة في صالة ، من كتاب صالة المسافرين وقصرها، اهللا لمن حمده ربنا لك الحمد

 )٧٧٢(ح )١/٥٣٦(، الليل



  )٦٥(

  :   قال ابن األثير

.  يقال ِتم وتَم بمعنـى الـتَّم       )الجذَع التَّام التِّم يجزئ   (ليمان بن يسار    وفي حديث س  ) ـه(    
 وبلَغ أن يسمى ثَِنيـا،      ويروى الجذَع التَّام التَّمم، فالتَّام الذي استَوفَى الوقت الذي يسمى فيه جذَعاً           

  .والتَّمم التَّام الخلْق، ومثله خَلْق عمم

  )٣٥(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

  .م يجزئمالجذَع التَّام التِّ :في حديث سليمان أنه قال -   

   .)١ ( عن سليمان بن يسار، عن موسى بن عبيدة، عن وكيع،يرويه ابن أبي شيبة   
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ،  يسار  عن سليمان بن   ابي الخطَّ وردهألم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما            
  .وهو حديث موقوف، "التم"بدالً من"التمم"

  

  
  :   قال ابن األثير

، وهو بمعنى المشّدد،    هكذا رِوي مخفَّفاً  ) ن تَممت على ما تريد    إ(وفي حديث معاوية    ) س(   
  . أي استَمر عليه:يقال تَم على األمر، وتَمم عليه بإظهار اإلدغام

  )٣٦(حديث رقم 
  

   مسنداً في الكتب التي اطلعت عليها أقف على تخريج هذا الحديثلم
  

  
  

  

  

                            
  )٣/٥٢(، يغريب الحديث للخطاب )١(



  )٦٦(

  :   قال ابن األثير

 . أي جاءته متَواِفرة متتَابعة)فتَتَامت إليه قريش(وفيه ) س(    

  )٣٧(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

ٍد الْبربِري، ثنا زكَِريا بن يحيى َأبو السكَِن الطَّاِئي، ثنـا            حدثَنَا محمد بن موسى بن حما      -   
حـدثَ  :حدثَِني عروةُ بن مضرٍس قَـالَ     : عم َأِبي زحر بن ِحصٍن، عن جدِه حميِد بن ِمنْهٍب، قَالَ          

: صيِفي بن هاِشٍم، وكَانَتْ لَدى عبِد الْمطَِّلـِب، قَالَـتْ         مخْرمةُ بن نَوفٍَل، عن ُأمِه رقَيقَةَ بنِت َأِبي         
  عرلَِت الضحَأم ٍش ِسنُونيلَى قُرتْ ععـةٌ، ِإذَا  )١(تَتَابمومهم َأو ،مةُ الْهاِقدنَا َأنَا ريفَب ،ظْمقَِّت الْعوَأد ،

شَر قُريٍش ِإن هذَا هذَا النَِّبي الْمبعوثَ قَد َأظَلَّتْكُم َأيامـه،           مع: هاِتفٌ يصرخٌ ِبصوٍت صِحٍل، يقُولُ    
، فََأصبحتُ عِلم اللَّه مذْعورةً اقْشَعر ِجلِْدي، ووِلـه عقِْلـي،           ...وهذَا ِإبان نُجوِمِه فَحيهال ِبالْحياِء،    

هـذَا  :ي ِشعاِب مكَّةَ فَوالْحرمِة، والْحرِم ما بِقي ِبها َأبطَِحي ِإال قَـالَ           واقْتَصصتُ رْؤياي، وِنمتُ فِ   
واستَلَموا الركْن، ثُم   ، ...وهبطَ ِإلَيِه ِمن كُلِّ بطٍْن رجلٌ     ، وتَنَاهتْ ِإلَيِه ِرجاالتُ قُريشٍ   شَيبةُ الْحمِد،   

حتَّى ِإذَا استَووا ِبذُروِة الْجبِل قَام عبد الْمطَِّلِب، ومعه رسوُل          ... صطَفُّوا حولَه ارتَقُوا َأبا قُبيٍس، وا   
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  ... اللَِّه ص ،هدي فَعفَر... :       برا، فَـوِريعِذقًا معثًا منَا غَيلَيع نِطرفََأم ،ماللَّه 

  .)٢(الحديث....الْكَعبِة ما راموا حتَّى تَفَجرِت السماء ِبماِئها، واكْتَظَّ الْواِدي ِبثَِجيِجِه
 

  :   تخريج الحديث

بسند غيـر  ، )٣(لم أقف على تخرج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أورده الماوردي      
القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن        قمن طري ، )٤(وأخرجه ابن عساكر بسند متصل      .متصل
  ".وتناهت"بلفظ ، َأبو السكَِن زكَِريا بن يحيى به عن، حرب

  

  

  

                            
وَأمحل المطر َأي احتبس، انظـر      ، وَأمحلَت اَألرض ، والمحل في اَألصل انقطاع المطر    : أمحلت الضرع ) ١(

 )١١/٦١٦(، لسان العرب

) ٦٦١(ح)٢٤/٢٥٩(، رقية بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف        ، مسند النساء ، المعجم الكبير للطبراني  ) ٢(
  .بإختصار

  )١٩٨(، ة للماورديأعالم النبو) ٣(
  )٥٧/١٤٩(، تاريخ دمشق) ٤(



  )٦٧(

  :   رجال اإلسناد

، كان إخبارياً صاحب فهم ومعرفة بأيام الناس       ،   محمد بن موسى بن حماٍد الْبربِري أبو أحمد          ●
قرأت في كتاب أبى الفتح عبيد اهللا بن احمد النحوي          ، )١(ليس بالقوي : وذكره الدارقطني فقال  

ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن موسـى          : بخطه سمعت القاضي أحمد بن كامل يقول      
ِريبر٢(وحديث تقتل عمـاراً الفئـة الباغيـة   ، حديث الطير، وكان ال يحفظ اال حديثين ، الْب( ،

  .)٣( )٢٩٤(مات سنة ، شيخ معروف اخباري عالّمة: وقال ابن حجر

  .فهو في مرتبة الصدوق، دون التوثيقودرجته ، قد تبين أن الراوي صاحب معرفة     

،   زكريا بن يحيى بن عمر بن ِحصن بن حميد بن ِمنْهب َأبو السكَيِن الطَّاِئي الكوفي الخـزاز                  ●
اديـث ليـست    لـيس بـالقوي يحـدث بأح      : وقال الدارقطني ، )٤(ذكره ابن حبان في الثقات    

 مات  )٧(صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني     : وقال ابن حجر  ، )٦(وثقه الذهبي ، )٥(بمضيئة
  .)٨(أخرج البخاري في العيدين عنه ).٢٥١(سنة 

  .    الراوي دون التوثيق وعلى األرجح أنه صدوق

● م٩( ع( ٍنبن ِحص رحيحيى الطـائي سمع جده حميد بن منهب روى عنه زكريا بن ،  َأِبي ز)١٠( ،
  .)١٢(ال يعرف: وقال ابن حجر، )١١(ذكره ابن حبان في الثقات

ولم أجـد فيـه   ، ى عنهورواية زكريا بن يحي   ، روايته عن جده  :     قد أثبت البخاري وأبي حاتم    
  .ال يعرف: وأميل إلى قول ابن حجر، جرح أو توثيق

                            
 )١٥٢(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ١(

 )٣/٢٤٣(، تاريخ بغداد) ٢(

 )٥/٤٠٠(، لسان الميزان) ٣( 

 )٨/٢٥٤(، الثقات البن حبان) ٤(

 )٢١٢(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ٥(

 )١/٤٠٦(، الكاشف) ٦(

 )٢١٦(، التقريب) ٧(

 )٢/٥٩٢(، التعديل والتجريح) ٨(

انظر ترجمة زكريا بن يحيى بـن      " عم أبي   " تصحيف والصواب ما أثبت     " عمر أبي زحر    : " األصل وم ) ٩(
 .وفيها أنه روى عن عم أبيه المفرح زحر بن حصن) ٩/٣٨٤(عمر المذكور في تهذيب الكمال 

 )٣/٦١٩(، والجرح والتعديل، )٣/٤٤٥(، التاريخ الكبير: انظر) ١٠(

 )٨/٢٥٨(، الثقات البن حبان) ١١(

 )٢/٤٧٣(، لسان الميزان) ١٢(



  )٦٨(

وإنما روايته عـن  ، ال تصح له صحبة: رقال ابن عبد الب   ،بن حارثة الطائي    حميِد بن ِمنْهب     ●
قـال ابـن   ، )١(وال يصح: وقال، وقد ذكره قوم في الصحابة، عثمان وعلي رضي اهللا عنهما 

هو جد زكريا بن يحيى بن السكن الطائي أحد شيوخ البخاري ويحيى هو ابن عمـر                : حجر
حميـد  وهو ابن منهب بن حارثة بن خريم بن أوس فلـو كانـت ل        ، بن حصين بن حميد هذا    

  . )٢(لكن لم يذكر أحد حارثة وال ِمنهباً في الصحابة، صحبة لكان هؤالء األربعة في نسق صحابة
، )٣(ذكره اإلمام مسلم في المنفـردات     ، الصحابي الجليل ،   عروةُ بن مضرس بن أوس الطائي       ●

ـ   ، وقع حديثه في السنن األربعة وسنن الدارقطني من طريق الشعبي    ي وقـال الـدارقطني ف
. وسبقه إلى ذلك علي بن المديني ومسلم وغيـر واحـد     ، اإللزامات لم يرو عنه غير الشَّعبي     

  .رضي اهللا عنه. )٤(هو صحابي وله حديث واحد في الحج: وقال ابن حجر
●    ِريهر الزوفٍَل أبو صفوان وأبو الِمسةُ بن نَومخْروهو والـد  .)٥(له صحبة: قال البخاري، م 

سـنة وكـان    ) ١١٥(قالوا وعاش   ) ٥٥(مات سنة   ، ن مخْرمة الصحابي المشهور   الِمسور ب 
  .  رضي اهللا عنه.)٦(أعمى

   رقَيقَةَ بقافين مصغرة بنِت َأِبي صيِفي بن هاِشٍم بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية بنت عـم        ●
 ذكرها؛مـا   وعمدة من ، ذكرها الطبراني وجعفر بن محمد المستغفري في الصحابة       ، العباس

أخرجوه من طريق حميد بن منهب عن عروة بن مضرس عن مخرمة بن نوفل عـن أمـه               
تتابعت على قريش سـنون أمحلـت       : وكانت والدة عبد المطلب بن هاشم قالت      : قال، رقَيقَةَ

بعد إيـراده هـذا حـديث       ، قال أبو موسى المديني   ... الضرع وأدقت العظم الحديث بطوله    
وكانت أشد الناس على ولـدها      ، هللا صلى اهللا عليه وسلم فاسلمت     وقد أدركت رسول ا   ، حسن

  .رضي اهللا عنها. )٧(مخرمة ؛يعني لكونه لم يسلم 
  

  

  

  

                            
 )١/٣٧٨(،اإلستيعاب) ١(

 )٢/١٢٩(، اإلصابة) ٢(

 )٤٩(، لإلمام مسلم،المنفردات والوحدان) ٣(

  )٤/٤٩٤(، واإلصابة في تمييز الصحابة، )٣٩٠(، التقريب،: انظر) ٤(
 )٨/١٥(، التاريخ الكبير) ٥(

  )٦/٥٢(، اإلصابة) ٦(
  )٧/٦٤٦(، اإلصابة) ٧(



  )٦٩(

  :الحكم على الحديث

وزكريا بن ، الْبربِري محمد بن موسى ، من هو دون التوثيقلوجود، الحديث إسناده حسن      
: وقال الهيثمي، ي في ترجمة رقيقةيث حسنه المدين والحد،عم َأِبي زحر  ولعدم معرفة،يحيى
.)١(أعرفهم لم من وفيه الطبراني رواه  

  
  :   قال ابن األثير

 يقال امـرأة مـِتم للحامـل إذا    )خَرجتُ وأنا مـِتم ( وفي حديث أسماء رضي اللّه عنها   -   
  .ح في البدرشارفت الوضع، والتِّمام فيها وفي البدر بالكسر، وقد تفت

  )٣٨(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن َأسـماء    ، عن َأِبيهِ  ، حدثَنَا ِهشَام بن عروةَ    ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ   ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَصرٍ    -    
        بلَتْ ِبعما حا َأنَّهمنْهع اللَّه ِضيكٍْر ركَّةَ قَالَتْ     ِبنِْت َأِبي بِر ِبميبِن الزِد اللَِّه ب:     ـِتمَأنَـا متُ وجفَخَر، 

 ثُم َأتَيتُ ِبِه رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَوضعتُه ِفي            ،فََأتَيتُ الْمِدينَةَ فَنَزلْتُ قُباء فَولَدتُ ِبقُباءٍ     
   را ِبتَمعد ِرِه ثُمجا حغَهضتَفََل ِفي ِفيهِ    ،ٍة فَم لَّى          ، ثُموِل اللَِّه صسِريقُ ر فَهوخََل جٍء دَل شَيَأو فَكَان 

  لَّمسِه ولَيع ةِ   ،اللَّهرِبالتَّم نَّكَهح هِ     ، ثُملَيع كرفَب ا لَهعد ـلَامِ         ، ثُمِفـي الِْإس ِلـدلُوٍد ووَل مَأو كَانو ، 
  .)٢( ِلَأنَّهم ِقيَل لَهم ِإن الْيهود قَد سحرتْكُم فَلَا يولَد لَكُم؛فَِرحوا ِبِه فَرحا شَِديدافَ

  :   تخريج الحديث

  .)٣( به عن هشام بن عروة،عن أبي أسامة، زكرياء بن يحيى  أيضاً عنأخرجه البخاري   

  . بلفظ مطابقكالهما، )٤(بهعن هشام ، بي أسامةأوأخرجه مسلم من طريق    

  

                            
  )١٣٨٣٧(ح )٨/٤٠٢(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١( 
  )٥١٥٢(ح )٥/٢٠٨١(،  باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه،كتاب العقيقة،  البخاري)٢(
،  باب هجرة النبي صلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه إلـى المدينـة               ،كتاب فضائل الصحابة  ، البخاري) ٣(

 )٣٦٩٧(ح )٣/١٤٢٢(

،  باب استحباب تحنيك المولود عند وال دته وحملـه إلـى صـالح يحنكـه وجـواز         ،كتاب اآلداب ، مسلم) ٤(
 )٢١٤٦(ح )٣/١٦٩٠(



  )٧٠(

  :   قال ابن األثير

 التمـائم جمـع     )التَّمائم والرقَى من الشرك   ( وفي حديث عبد اللّه رضي اللّه عنه      ) ـه(    
تِميمة وهي خَرزات كانت العرب تُعلّقها على أوالدهم يتَّقُون بها العين فـي زعمهـم، فأبطلهـا                 

 .اإلسالم

  )٣٩(حديث رقم 

  الطبراني في المعجم الكبيرقال اإلمام

 حدثَنَا عمر بن حفٍْص السدوِسي، حدثَنَا عاِصم بن عِلي، حدثَنَا الْمسعوِدي، عِن الِْمنْهاِل              -    
 ِفيِه تمائم فَمده    )١( سيرا بن عمٍرو، عن َأِبي عبيدةَ، عن عبِد اللَِّه، َأنَّه رَأى ِفي عنُِق امرَأٍة ِمن َأهِلهِ              

، )٢(ِإن التُّولَـةَ  : "، ثُم قَالَ  "ِإن آَل عبِد اللَِّه َألغِْنياء عِن الشِّركِ      : "مدا شَِديدا حتَّى قَطَع السير، وقَالَ     
شْتَِكي رْأسها فَيستَرِقي فَِإذَا استَرقَتْ ظُـن َأن        ِإن َأحدنَا لَتَ  : ، فَقَالَِت امرَأةٌ  "َالتَّماِئم، والرقَى لَِشرك  و

، )٣(فَِإذَا استَرقَتْ خَـنَس ، ِإن الشَّيطَان يْأِتي َأحدكُم فَيخُشُّ ِفي رْأِسها   : "ذَِلك قَد نَفَعها، فَقَاَل عبد اللَّهِ     
   ِق نَخََستَرتَس ٤(فَِإذَا لَم(    َأن تَقُولُ        ، فَلَو ا، ثُمِههجوا وْأِسهِفي ر هحاٍء فَتَنْضو ِبمعتَد اكُندِم  : ِإحِبـس

، ]١: الفلق" [وقُْل َأعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   ] "١:اإلخالص"[قُْل هو اللَّه َأحد   : "اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، ثُم تَقْرأُ    
  .)٥("نَفَعها ذَِلك ِإن شَاء اللَّه] ١: الناس" [وقُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس"

  :   تخريج الحديث

 عـن قـيس بـن    ، عن الِمنْهـال ، من طريق ميسرة بن حبيب )٦(أخرجه الطبراني في األوسط   
  ".والتُّولَةَ " أنه سمع عبد اهللا بزيادة لفظ،السكن

، ة عبد اهللا رضي اهللا عنهمـا      كالهما شاهداً عن زينب امرأ    ، )٨(وابن ماجه ، )٧(وأخرج أبو داود  
  ".إن الرقي والتمائم والتولة شرك " بلفظ

                            
)١ (اءريلسان العرب: الذهب وقيل الذهب الصافي، انظر: والس ،)٤/٣٨٩(  
  )٤/٥٠(، غريب الحديث البن سالم: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، انظر، بكسر التاء: الِتولة) ٢(
)٣ (قال ، َأي انقبض منه وتَأخر قال اَألزهري وكذا قال الفراء في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس     : خَنَس

 )٦/٧١(، لسان العرب: ِإبليس يوسوس في صدور الناس فِإذا ذكر اللَّه خَنَس، انظر

)٤ (هوِد: فَنَخَسِبالع وا ، النَّخْسانظرونَخَس ،وهجيغريب الحديث للحربي: ِبفُالٍَن ه ،)٣/١٠٤٢( 

  )٨٨٦٣(ح ) ٩/١٧٤(، المعجم الكبير للطبراني )٥(
  )١٤٤٢(ح) ٢/١١٩(، المعجم األوسط للطبراني) ٦(
 )٣٨٨٣(ح ) ٢/٤٠٢(، باب في تعليق التمائم، كتاب الطب، سنن أبي داود) ٧(

  )٣٥٣٠(ح ) ٢/١١٦٦(، مائمباب تعليق الت، كتاب الطب، سنن ابن ماجه) ٨(



  )٧١(

  :   رجال اإلسناد

شيخ : وقال الهيثمي .)١(ذكره ابن حبان في الثقات    ،   عمر بن حفص السدوِسي من أهل البصرة        ●
  .)٣()٢٩٣(مات سنة )٢(الطبراني وهو ثقة

  .قةفهو ث، لم أجد في الراوي سوى ما ذكره الهيثمي     

كـان ثقـة   : قال ابن سعد،   عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي  ●
ما أقل خطأه، لقد    : قال اإلمام أحمد   .)٤(وليس بالمعروف بالحديث ويكثر الخطأ فيما حدث به       

كل عاصم في   : وذكر له المروذي قول يحيى    . عرض علي حديثه، وهو أصح حديثاً من أبيه       
كان ثقة في   : وقال العجلي . )٥ (ما أعلم منه إال خيراً، كان حديثه صحيحاً       : قالالدنيا ضعيف،   

 يقال سمعت يحيى يقول عاصم بن عل       :وقال العقيلي ، )٧(صدوق: وقال أبو حاتم  ، )٦(الحديث
 بن عاصم ليس بشيء وال ابنـه عاصـم وال           ي وفي موضع آخر عل    ،بن عاصم ليس بشيء   

 وذكر حنبل بـن   )١٠(صدوق: وقال الدارقطني ، )٩( الثقات وذكره ابن حبان في   ، )٨(ابنه الحسن 
سماع عاصم هو ابن علي وأبي النضر وهـؤالء مـن           : إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال      

 ال أعرف لـه شـيئاً   :وقال، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة، )١١(المسعودي بعد ما اختلط   
: قـال الـذهبي  . )١٢(  بحديثه بأسـاً لم أرو ، في رواياته إال هذه األحاديث التي ذكرتها    منكراً

ال شيء وقال في رواية ابن كذاب وقـد صـدقه    :وقال ابن الجوزي  ، )١٣(مام الثقة إلالحافظ ا 

                            
  )٨/٤٤٧(، الثقات البن حبان) ١(
  )٥/٦٠(، للهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٢(
  )١٤/٣٢(، للذهبي،سير أعالم النبالء) ٣(
 )٧/٣١٦(، الطبقات الكبرى) ٤( 

 )٨١( ، بحر الدم) ٥(

  )٢/٩(، الثقات للعجلي) ٦(
 )٦/٣٤٨(، الجرح والتعديل) ٧(

 )٣/٣٣٧(، لعقيليالضعفاء ل) ٨( 

 )٨/٥٠٦(، الثقات البن حبان) ٩(

 )٢٥٤(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ١٠( 

  )٢/٧٤٥(، إبراهيم األبناسي، والشذا الفياح من علوم ابن الصالح، )٥٤(، الكواكب النيرات: انظر) ١١(
  )٥/٢٣٤(، الكامل في الضعفاء) ١٢(
 )١/٣٩٧(، تذكرة الحفاظ) ١٣( 



  )٧٢(

البخاري والترمذي  روى له   ). ٢٢١(مات سنة   ، صدوق ربما وهم  : وقال ابن حجر  ، )١(أحمد
  .)٢(وابن ماجة

  .عبد الرحمنقول النقاد أنه ثقة مختلط في روايته عن من  قد تبين    و

ثقـة  : قال أحمـد ،  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي        ●
 ،)٣(.إنما اختلط ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة، والكوفة فـسماعه جيـد       : كثيرالحديث، وقال 

ال الذهبي     ق   )٤(ما أعلم أحداً أعلم بعلم بن مسعود رضي اهللا عنه من المسعودي           : قال ِمسعر 
وقال ، )٥(وقال النسائي ليس به بأس    ، ثقة اختلط بأخرة  : قال ابن نمير  ، من كبار العلماء   :عنه

تـوفي  . صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد االختالط           : ابن حجر 
  .)٦(البخاري في التعاليق واألربعةروى له  ).١٦٥(وقيل) ١٦٠(

  .كما بينت في ترجمة عاصم، صم بن علي بعد اإلختالطهو ثقة روى عنه عا:     قلت

هال بن عمـرو  نِْمأتى شعبة ال: حمد بن حنبلقال أ،   الِمنْهال بن عمرو األسدي موالهم الكوفي  ●
 انه سمع صوت قـراءة      : يقول يقال أبو عبد الرحمن سمعت أب     ، )٧( عمداً  فتركه فسمع صوتاً 

وهـذا ال يوجـب غمـز       : وقـال الـذهبي   ، )٨( من أجـل ذلـك     ؛ فكره السماع منه   ،بألحان
قـال  ، )١٢ (وابن شـاهين  ، )١١(يحيى بن معين  : وثقه، )١٠(وقال الدار قطني صدوق   .)٩(الشيخ

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الِمنْهال بن عمرو سيء المذهب وقـد جـرى               ،النسائي

                            
 )٢/٧٠(،  البن الجوزي والمتروكينالضعفاء) ١( 

 )٢٨٦(، التقريب) ٢(

  )١/٩٥(، بحر الدم) ٣(
 )٥/٣١٤(، التاريخ الكبير للبخاري) ٤(

  )١/٦٣٣(، الكاشف) ٥(
  )٣٤٤(، التقريب) ٦(
 )١٥٦(، بحر الدم) ٧(

 )١/١٥٣(، الجرح والتعديل) ٨(

 )٦/٥٢٧(، ميزان اإلعتدال) ٩(

 )٢٧٣(، رقطنيسؤاالت الحاكم النيسابوري للدا) ١٠(

  )٣/٤٠٧(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١١(
 )٢٣٠(، عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ، تاريخ أسماء الثقات) ١٢(



  )٧٣(

: ابن حجر وقال  ، روى له الجماعة سوى مسلم    ، )١(وذكره ابن حبان في كتاب الثقات     ، حديثه
  .من الخامسة، )٢(صدوق ربما وهم

  .    أميل الى توثيقه لكثرة من وثقوه ولرواية الجماعة له سوى مسلم

حديثه عن أبيه في السنن وعـن       ، ثقة مشهور تابعي  ، أبوعبيدة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي        ●
وثبـت  ،  منه واألكثر على أنه لم يسمع    ، واختلف في سماعه من أبيه    ، غير أبيه في الصحيح   

والراجح أنـه   ، )٣(من المرتبة الثالثة  ، له لقاؤه وسماع كالمه؛ فروايته عنه داخلة في التدليس        
  .)٤(روى له الجماعة). ٨٠(مات بعد سنة. ثقة ال يصح سماعه من أبيه

  .فهو ثقة مدلس ،وقد روى الحديث بالعنعنة،     لوضع العلماء روايته عن أبيه في السنن

كان سـادس مـن     ،  الصحابي الجليل  ،مسعود أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة        عبد اهللا بن      ●
وهو أول من   ، وكان يقول أخذت من فَي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعين سورة            ، أسلم

  . رضي اهللا عنه.)٥()٣٢(مات بالمدينة سنة  ،جهر بالقرآن بمكة

 :   الحكم على الحديث

 ؛بن علي عن عبد الرحمن فـي زمـن اختالطـه          لسماع عاصم   ، الحديث مرسل ضعيف     
وقد توبع بإسناد صحيح عن أحمـد بـن   ، ولعدم سماع أبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه    

قال حـدثنا   ، )٨(قال حدثنا عثمان بن عمر    ، )٧(قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي     ، )٦(محمد بن صدقة  

                            
  )٢٨/٥٧١(، تهذيب الكمال) ١(
  )٥٤٧( ، التقريب) ٢(
  )٤٨( ، البن حجر، طبقات المدلسين) ٣(
 )٦٥٦(، تقريبوال، )٢٠٤(، وجامع التحصيل، )٢/٤١٤(، الثقات للعجلي: انظر) ٤(

  )٤/٢٣٣(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٥(
كان موصـوفاً بالـضبط   ، الحافظ،الحافظ االمام أبو بكر احمد بن محمد بن عبد اهللا بن صدقة   : ابن صدقة ) ٦(

وروى القراءات عن جماعة قال أبو الحسين بن المنادى كان من الضبط والحذق على نهاية مات ، واإلتقان
  )٢/٧٤٥(، تذكرة الحفاظ:  وتسعين ومائتين، انظرفي محرم سنة ثالث

استشهد في كائنة الزنج بالبصرة     ، بمعجمتين الطائي النبهاني أبو طالب البصري ثقة حافظ       : زيد بن أخزم  ) ٧(
  )٢٢١(، التقريب: سنة سبع وخمسين، انظر

مات ،  ال يرضاه  أصله من بخارى ثقة قيل كان يحيى بن سعيد        : عثمان بن عمر بن فارس العبدي بصري      ) ٨(
  )٢/١١(، والكاشف، )٣٨٥(، التقريب: سنة تسع ومائتين، انظر



  )٧٤(

 أنـه سـمع     ،)٣( عن قيس بن السكن    ،العن المنه ، )٢(عن ميسرة بن حبيب   ، )١( بن يونس  إسرائيل
  . )٤(والحديث بألفاظ مقاربة صحيح،  "والتُّولَةَ"بزيادة لفظ ، عبد اهللا بن مسعود

  

  
  :   قال ابن األثير

 .)وما أبالي ما أتَيتُ إن تعلَّقْتُ تميمة( ومنه حديث ابن عمر -    

  )٤٠(حديث رقم 

  قال اإلمام أبوداود في سننه

   - ةَ      حرسيِن مب رمع ناللَِّه ب ديبثَنَا عد،     ِيِزيد ناللَِّه ب دبثَنَا عدح ،      ـوبَأِبي َأي نب ِعيدثَنَا سدح ، 
    اِفِريعالْم ِزيدي نِبيُل بحثَنَا شُردح،      اِفٍع التَّنُوِخيِن رِن بمحِد الربع نتُ    ، عِمعقَاَل س      ـناللَّـِه ب دبع

 شَـِربتُ   )٥(ما ُأباِلي ما َأتَيتُ ِإن َأنَـا       : سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ        ،عمٍرو يقُولُ 
  .)٩(.)٨( َأو قُلْتُ الشِّعر ِمن ِقبِل نَفِْسي،)٧( َأو تَعلَّقْتُ تَِميمةً،)٦(ِترياقًا

                            
مات سـنة  ،أبو يوسف الكوفي ثقة تكلم فيه بال حجة    : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني       ) ١(

  )١٠٤(، التقريب: ستين وقيل بعدها، انظر
  )٨/٢٥٣(، والجرح والتعديل، )٢/٣١٠(، الكاشف: ثقة، انظر: ميسرة بن حبيب النهدي أبو حازم الكوفى) ٢(
، والثقات البـن حبـان    ، )٤٥٧(، التقريب: مات قبل السبعين، انظر   ، ثقة: قيس بن السكن األسدي الكوفي    ) ٣(

)٥/٣٠٩(  
  )٢٩٧٢(ح )٧/١٧٣(، محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الصحيحة: انظر) ٤(
 كنت ممن ال يبالي بما يفعل    ، أحد األشياء الثالثة   ين صدر من  إ: المعنىو، إلى آخره شرط جزاؤه محذوف    ) ٥(

 )١٠/٢٥٠(، عون المعبود: انظر ،وال ينزجر عما ال يجوز فعله شرعاً

ما يستعمل لدفع الـسم مـن األدويـة         : بكسر أوله وجوز ضمه وفتحه لكن المشهور األول وهو        : رياقالتِِ) ٦(
 وهي  ،رهه من أجل ما يقع فيه من لحوم األفاعي والخمر          إنما ك  و، بالدال:  ويقال ،والمعاجين وهو معرب  

قيل الحديث مطلـق فـاألولى      و،  فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فال بأس به          ،الترياق أنواع و، حرام نجسة 
  )١٠/٢٥٠(، عون المعبود: ، انظراجتنابه كله

ية ورقاها فـإن القـسم الـذي    أي أخذتها عالقة والمراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهل: تعلقت تميمة ) ٧(
  )١٠/٢٥٠(، عون المعبود: ، انظريختص بأسماء اهللا تعالى وكلماته غير داخل في جملته

إعالم : هذا وإن أضافه إلى نفسه فمرادهو، بخالف قوله على الحكاية) نفسي ( أي جهة :  من قبلقلت شعراً) ٨(
مر بالتداوي واالسترقاء فمحله فيما ال محذور        وأما ما مر من أن األ      ،غيره بالحكم وتحذيره من ذلك الفعل     

  )٥/٤٠٨(،  للمناويفيض القدير شرح الجامع الصغير: ، انظرفيه من نجاسة أو غيرها
هذا كان للنبي صلى اهللا عليه : وقال) ٣٨٦٩(ح )٢/٣٩٩(، باب في الترياق، كتاب الطب، سنن ابي داود )٩(

  .]وقد رخص فيه قوم يعني الترياق [ وسلم خاصة 



  )٧٥(

  :   الحديثتخريج 

كالهمـا عـن    ، )٢(ومن طريـق حيـوة    ، )١(أخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي أيوب           
  .شرحبيل المعافري به

وأخرجـه  ،  حدثنا أبو عبد الرحمن المقـرئ      : بكر قال  يأبعن  ، )٣(وأخرجه ابن أبي شيبة       
يد اهللا بن عمر بـن       ثنا عب  ، ثنا أبو داود   ، أنبأ محمد بن بكر    ، علي الروذباري  يأبعن    ، )٤(البيهقي
  ".إن أنا شربت ترياقاً "بزيادة لفظ ، كالهما عن سعيد بن أبي أيوب به،  ثنا عبد اهللا بن يزيد،ميسرة

 ،)٦(األصبهانيأخرجه أبو نعيم     و ،موسى بن عيسى   عن   ،)٥( في األوسط  وأخرجه الطبراني    
 عن سعيد   ،ة بن يحيى   نا معاوي  ، محمد بن المبارك الصوري    عنكالهما   ،سليمان ثنا موسى   عن  

  ".وال ما ارتكبت إذا أنا شربت ترياقاً" بزيادة لفظ  ، بهبن أبي أيوب

  :   رجال اإلسناد

، نزيل بغـداد  ، البصِري  عبيد اهللا بن عمرو بن ميسرة الجشَِمي موالهم القواريري أبو سعيد              ●
 خمس وثمانون    وله ،على األصح ، )٢٣٥(مات في ذي الحجة سنة      ، ثقة ثبت : قال ابن حجر  

  .)٧(البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيروى له . سنة

عن أبي ذر وأبي أيوب وعنه حميد بن هانئ وابـن           ، عبد اهللا بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبِلي         ●
  .  )٨(روى له البخاري في األدب ومسلم واألربعة، .)١٠٠(توفي سنة ، تابعي ثقة، أنعم اإلفريقي

ثقـة  : قال ابن حجـر ، وب الخُزاِعي موالهم المصري أبو يحيى بن مقالص         سعيد بن أبي أي     ●
  .)٩(روى له الجماعة. وقيل غير ذلك وكان مولده سنة مائة) ١٦١(مات سنة . ثبت

                            
  ) ٢/٢٢٣(، مسند اإلمام أحمد) ١(
  )٢/١٦٧(، مسند اإلمام أحمد) ٢(
  )٢٣٦٦٤(ح )٥/٥٧(، باب من كره الترياق، كتاب الطب، مصنف ابن ابي شيبة) ٣(
  )١٩٤١٧(ح )٩/٣٥٥(، باب ما جاء في أكل الترياق، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(
  )٧٩٥٩(ح )٨/٥٩(، المعجم األوسط للطبراني) ٥(
  )٩/٣٠٨(، حلية األولياء لألصبهاني) ٦(
  )٣٧٣(، التقريب) ٧(

 )٧/٣٦(، وتهذيب التهذيب، )٢/٤٣٨(، وتذكرة الحفاظ، )١٩/١٣٠(، تهذيب الكمال:    انظر

  )٣٢٩(، والتقريب، )١٢١(، ومشاهير علماء األمصار، )٢/٦٦(، الثقات للعجلي: انظر) ٨(
  )٢٣٣( ، التقريب) ٩(

  )١/٤٣٢(،والكاشف، )١٠/٤٣٣(،وتهذيب الكمال، )٧/٥١٦(، الكبرىالطبقات :    انظر



  )٧٦(

قـال  ،   شرحبيل بن شَريك المعاِفري أبو محمد المصري ويقال شرحبيل بن عمرو بن شريك            ●
،  وقال النسائي ليس بـه بـأس      ، )٢(ان في الثقات  وذكره ابن حب  ، )١(صالح الحديث : أبو حاتم 

روى . من السادسة . صدوق: وابن حجر ، )٤(قال الذهبي . )٣(ضعيف : اَألزِديوقال أبو الفتح    
  .)٥(البخاري في األدب المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائيله 

  .فهو صدوق، الذهبي وابن حجر:     أرجح قول

مات سـنة   ، ومنكر الحديث ، ضعيف، لتَّنُّوِخي المصري قاضي إفريقية   عبد الرحمن بن رافع ا      ●
  .)٦(البخاري في األدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجةروى له . ويقال بعدها) ١١٣(

عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن كعب بن لؤي القُرشي السهمي كنيته أبو                    ●
وفي البخاري والبغوي من طريق همام بن منبه عن أبـي       ، صحابي جليل ، محمد عند األكثر  

ما أجد من أصحاب رسول اهللا عليه السالم أكثر حديثاً منّي إال ما كان من عبـد اهللا             : هريرة
. )٧(وهو يومئذ ابـن اثنتـين وسـبعين         ) ٦٥(مات بالشام سنة    ، بن عمروو فإنه كان يكتب    

  .رضي اهللا عنه
  

  :   الحكم على الحديث

تفرد معاوية بـن    ول لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي؛     ، يث إسناده ضعيف جداً   الحد    
رواه الطبرانـي   : قال الهيثمي ،  عن عبد اهللا بن عمرو     ليبأبي عبد الرحمن الح    من طريق    يحيى

 )٨( وبقية رجالـه ثقـات  ،في األوسط عن شيخه موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي ولم أعرفه  
  .)٩(ياأللبان: والحديث ضعفه

  

                            
 )٤/٣٤٠(، الجرح والتعديل) ١(

  )٦/٤٤٨(، الثقات البن حبان) ٢(
  )٤/٢٨٤(، تهذيب التهذيب) ٣(
  )١/٤٨٣(، الكاشف) ٤(
  )٢٦٥( ، التقريب) ٥(
  )٣٤٠( ، والتقريب، )١/٦٢٦(، والكاشف، )٥/٢٨٠(، التاريخ الكبير: انظر) ٦(
  )٤/١٩٢(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٧(
 )٨٤٠١(ح )٥/١٧٦(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٨( 

، مـشكاة المـصابيح  و ، في ضـعيف الجـامع     ٤٩٧٦: انظر حديث رقم  ) ضعيف  : ( قال الشيخ األلباني  ) ٩( 
  )٤٥٥٤(ح )٢/٥٣١(



  )٧٧(

  :   قال ابن األثير

 كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء       )من علَّق تَميمةً فال أتم اللّه له      ( والحديث اآلخر    -    
كتوبة عليهم، فطلبوا دفْع األذَى مـن  موالشفاء، وإنما جعلها شركاً ألنهم أرادوا بها دفْع المقادير ال   

  .غير اللّه الذي هو داِفعه
  

  )٤١(يث رقم حد

  قال اإلمام ابن حبان في صحيحه

،  حدثنا ابن وهب   :قال،  حدثنا حرملة بن يحيى    :قال،  أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة      -    
أنه سمع  ، حدثه عن ِمشْرح بن هاعان    ، أن خالد بن عبيد المعافري    ،  أخبرني حيوة بن شُريح    :قال

 فال أتـم    )١(من علَّق تَميمةً  : (عليه وسلم يقول  سمعت رسول اهللا صلى اهللا      : عقبة بن عامر يقول   
  .)٣() فال ودع اهللا له)٢(ومن علّق ودعة، اللّه له

  

  :   تخريج الحديث

أخرجـه   و ، ثنا أبو عاصـم    ، مسلم الكشي  يأب عن   ،)٤( في المعجم الكبير   أخرجه الطبراني    
أخرجـه   و،بد اهللا بن وهب   ثنا ع  ، ثنا بحر بن نصر    ، العباس محمد بن يعقوب    يأب عن   ،)٥(الحاكم
 ثنا أبو العباس محمد     : وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال      ، زكريا بن أبي إسحاق    يأب عن   ،)٦(البيهقي

  .بلفظ مطابق، ثالثتهم عن حيوة بن شُريح به ، ثنا بن وهب، ثنا بحر بن نصر،بن يعقوب

                            
وربما جِعلَِت العـوذةَ    ،  والتَِّميمةُ ِقالدةٌ من سيورٍ    ،هي خَرزة كانوا يعتَِقدون َأنها تَمام الدواء والشِّفاء       : تميمة) ١(

خَرزات كان األعراب يعلِّقونها على َأوالِدهم ينْفون بها النفْس والعين : وهي، التي تعلَّق في َأعناق الصبيان 
  )١٢/٦٧(، بزعمهم فَأبطله اِإلسالم، انظر لسان العرب

وِإنما نَهى عنهـا َألنهـم   ، تتفاوت في الصغر والكبر، قٌّ كَشَقِّ النواةِ خَرز بيض جوفٌ في بطونها شَ     : ودع) ٢(
وقوله ال ودع اُهللا له َأي ال جعله في دعٍة وسكُوٍن وهو لفظ مبني من الودعة                ، كانوا يعلِّقُونَها مخافةَ العين   

  )٨/٣٨٠(، َأي ال خَفَّفَ اهللا عنه ما يخافُه، انظر لسان العرب،
  )٦٠٨٦(ح )١٣/٤٥٠(، كتاب الرقى والتمائم، ح ابن حبانصحي )٣(
  )٨٢٠(ح )٢٩٧/ ١٧(، المعجم الكبير للطبراني) ٤(
  . هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه:وقال) ٧٥٠١(ح )٤/٢٤٠(، كتاب الطب، المستدرك للحاكم) ٥(
  )١٩٣٨٩(ح )٩/٣٥٠(، باب التمائم، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للبيهقي) ٦(



  )٧٨(

 الطبرانـي  وأخرجه ،)٢( وأبو يعلى  ، به  انا حيوة  ، عبد الرحمن  يأب عن   ،)١(وأخرجه أحمد     
 ثنا الوليد بـن     ، ثنا أحمد بن عبود    ،موسى بن جمهور التنيسي    كالهما عن    ،)٣(في مسند الشاميين  

  . عن عقبة بن عامر، عن أبي سعيد، ثنا بن ثوبان،الوليد

 أربعـتهم ،  بـه   عن حيوة  ، قال ثنا المقرئ   ،إبراهيم بن منقذ   عن   ،)٤(الطحاوي وأخرجه     
  ".فال أتم اهللا لهمن تعلق تميمة "بلفظ 

من علـق  " بلفظ، عن عقبة بن عامر من طرق   كالهما  ، )٦(والحارث، )٥(وأخرجه أحمد     
  ".تميمة فقد اشرك

  

  :   رجال اإلسناد

شـيخ عـسقالن    ، الحافظ الثقـة  ،   ابن قتيبة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقَالني           ●
  .)٧ ()٣١٠(توفى في سنة . ومحدث فلسطين

قال البخاري حرملة بن    ، حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص التُِّجيِبي المصري            ●
 ،)١٠(الذهبي: قال عنه ، )٩(يكتب حديثه وال يحتج به    : وقال أبو حاتم  . )٨(يحيى سمع ابن وهب   

مـسلم  روى له .وكان مولده سنة ستين) ٢٤٤(أو  ) ٢٤٣(مات سنة   . صدوق: )١١(وابن حجر 
  .)١٢(ةوالنسائي وابن ماج

  .فهو صدوق، الذهبي وابن حجر:  وأخلص الى قول    

                            
  )٤/١٥٤(، مسند اإلمام أحمد) ١(
  )١٧٥٩(ح )٢٩٥/ ٣(، مسند عقبة بن عامر الجهني، مسند أبي يعلى) ٢(
  )٢٣٤(ح )١/١٤٦(، للطبراني، مسند الشاميين) ٣(
  )٦٦٦٠(ح )٤/٣٢٥(، باب الكي هل هو مكروه أم ال، كتاب الكراهة، شرح معاني اآلثار للطحاوي) ٤(
  )٤/١٥٦(، مسند اإلمام أحمد) ٥(
  )٥٦٣(ح)٢/٦٠٠(، باب فيمن علق تميمة، كتاب الطب، مسند الحارث زوائد الهيثمي) ٦(
  )٥٢/٣١٧(، وتاريخ دمشق، )٢/٧٦٤(، تذكرة الحفاظ للذهبي) ٧(
  )٣/٦٩(، التاريخ الكبير) ٨(
 )٣/٢٧٤(، الجرح والتعديل) ٩(

  )١/٣١٧(، الكاشف) ١٠(
  )١٥٦( ، التقريب) ١١(
 )٢/٢٠١(،تهذيب التهذيب ) ١٢( 



  )٧٩(

الفقيـه ثقـة    : قال ابن حجر  ،   عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصري            ●
  .)١(روى له الجماعة. وله اثنتان وسبعون سنة) ١٩٧(مات سنة . حافظ عابد

●  ح بن صفوان أبو زرعة التُِجيِبييروى لـه  ). ١٥٨(مات سـنة  ، ثبت فقيهثقة ،   حيوة بن شُر
  .)٢(الجماعة

قال البخاري خالـد    ، عن مشرح بن هاعان وعنه حيوة بن شُريح       ،  خالد بن عبيد المعاِفِري      ●
قـال ابـن    . )٤(ذكره ابن حبان في الثقات    . )٣(بن عبيد عن مشرح روى عنه حيوة المصري       

  .و ثقةفه، لم أجد من يجرحه. )٥(ورجال حديثه موثوقون: حجر
يروي عن عقبة بـن  ، ِعداده في أهل مصر، كنيته أبو مصعب ،    ِمشْرح بن هاعان المعاِفِري      ●

روى عنه بن لَِهيعةَ والليث وأهل مصر والصواب في         ، عامر أحاديث مناكير ال يتابع عليها     
يوخ من ش : وقال ابن عدي  ، )٦(واالعتبار بما وافق الثقات   ، ترك ما انفرد من الروايات    : أمره

وقـال ابـن    ، )١٠(والـذهبي ، )٩(والعجلي، )٨(وثقه ابن معين  ، )٧(مصر وأرجو أنه ال بأس به     
روى له البخاري في أفعال العباد وأبـو داود والترمـذي           ). ١٢٨(مات سنة   ، مقبول: حجر

  .)١١(وبن ماجة
  .فهو ثقة في روايته، فقد وافقت روايته الثقات ولم ينفرد في هذا الحديث:     قلت

روى عن النبي صلى اهللا عليه      ، الجليل الصحابي   ، بن عامر بن عبس ابن جهينة الجهِني        عقبة ●
رضـي اهللا  ). ٥٨(مات في سـنة  . )١٢(وسلم كثيراً روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين       

  .عنه وأرضاه

                            
  )٣٢٨(،  التقريب)١(

  ) ١/٣٠٤(، وتذكرة الحفاظ، )١٦/٢٧٧(، وتهذيب الكمال، )٨/٣٤٦(، الثقات البن حبان:   انظر
 )١٨٥(، والتقريب، )٢/٤٢٥(، وتذكرة الحفاظ، )٤٧( ، بحر الدم: انظر) ٢(

  )٣/١٦١(، التاريخ الكبير) ٣(
 )٦/٢٦٢(، الثقات البن حبان) ٤(

  )١١٤(، ألئمة األربعة البن حجر العسقالنيتعجيل المنفعة بزوائد رجال ا) ٥(
  )٣/٢٨(، المجروحين البن حبان) ٦(
 )٦/٤٧٠(، الكامل في الضعفاء) ٧(

 )٢٠٤(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٨(

 )٢/٢٧٩(، الثقات للعجلي) ٩(

  )٢/٢٦٥(، الكاشف) ١٠(
  )٥٣٢(، التقريب) ١١(
  )٤/٥٢٠(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١٢(



  )٨٠(

  :   الحكم على الحديث

يح بمجمـوع   والحديث صح ، لوجود حرملة بن يحيى وهو صدوق     ، الحديث إسناده حسن        
قـال عنـه    ". من تعلق تميمة فال أتـم اهللا لـه        " والحديث بلفظ    ،)٢( صححه الحاكم  قدو، )١(طرقه

  .)٣(رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات :الهيثمي

  
  

  :   قال ابن األثير

 ِمـن    سألت عائشة رضي اللّه عنها وهي بمكانٍ       :قال( في حديث سالم بن سبالن       ●} تمن{   
  . اسم ثَِنية هرشَى بين مكة والمدينة: هي بفتح التاء والميم وكسر النون المشددة)تَمن بسفْح هرشَى

  )٤٢(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الحازمي في األماكن

ـ  ، روى ابن أبي ذئب    -    عن عمران بن قُشير، عن سالم س سـمعت عائـشة، وهـي    ،النب 
  .)٦(وةر وددت أني هذه الم:و، فقالترمن الم، )٥(روةوأخذت م، )٤(ىمن تَمن بسفْح هرشَبالبيض 

  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، "بمكان" بدالً من "بالبيض" بلفظ، النبعن سالم س، )٧(الحمويأورده     

  
  

  

                            
 )٤٩٢(ح )١/٨٨٩(، لإللباني، السلسلة الصحيحة: انظر) ١(

 )٧٥٠١(ح )٤/٢٤٠(، كتاب الطب، المستدرك للحاكم) ٢(

 )٨٣٩٨(ح )٥/١٧٥(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٣(

معجـم  : قاله الحـازمي، انظـر  ،من أرض الحجاز على منتصف طريق مكة والمدينة : وهي ثنية هرشى  ) ٤(
  )٥/٤٤٩(، البلدان

  )١٥/٢٧٥(، لسان العرب: انظر.هي التي يقْدح منها النار: قيلو، حجر َأبيض براق: المروة) ٥(
  )١/١٢٨(، األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من االمكنة للحازمي) ٦(
  )٥/٤٤٩(، معجم البلدان للحموي) ٧(



  )٨١(

  (١) التاء مع النون:خامسالمبحث ال
  

  :   قال ابن األثير

 أراد أن  )ابن السبيل أحقُّ بالماء مـن التَّـانئ       ( عمر رضي اللّه عنه       في حديث  ●} تنأ{    
. عليها قوم مقيمون فهو أحقُّ بالماء منهم، ألنه مجتاز وهـم مقيمـون          )٢(ابن السبيل إذا مر برِكية    

  . إذا أقام في البلد وغيره:يقال تنأ فهو تاِنئ

  )٤٣(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه

 عـن عبـِد   ، عن محمِد بِن عبيِد اللَّـِه الثَّقَِفـى        ، عن شُعبةَ  ، حدثَنَا حجاج  ،اَل َأبو عبيدٍ   قَ -   
 الَِّذين مروا ِبحى ِمن     ؛ حِديثُ عمر رِضى اللَّه عنْه ِفى اَألنْصارِ       ، عن عمر  ،الرحمِن بِن َأِبى لَيلَى   

را   الْعوى فََأبالِْقر مَألُوها  ، ِب فَسوى فََأبالشِّر مَألُوهفَس، مطُوهب٣( فَض(  موا ِمنْهابفََأص  ،    ـرما عفَـَأتَو
  نْهع اللَّه ِضىقَالَ     ، راِب ورِباَألع مفَه لَه وا ذَِلكالتَّـاِنِئ          : فَذَكَر ـاِء ِمـنـقُّ ِبالْمِبيِل َأحالس ناب

  .)٤(علَيِه

  :   تخريج الحديث

، "التّـانئ " دون لفظ من   ،من طريق كثير بن عبد اهللا به      ، )٥( في طبقاته  أخرجه ابن سعد       
  .وهو حديث موقوف

  
  

  

  

  

                            
 )١٩٩-١/١٩٨(،  الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد،النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

  )١٢/٦٠٨(، لسان العرب: انظر، البئر التي خُِسف وقُطع حجرها ففاض ماؤها: الركية) ٢(
 )٧/٣٤٠(، لسان العرب: ، انظروقَهر حبٍس على َأخذه: الرجَل تَضبطَ) ٣(

  )٢٠١٤٨(ح )٩/٣٦٠(، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(
  )٣/٣٠٦(، حمه اهللاذكر استخالف عمر ر، طبقات ابن سعد) ٥(



  )٨٢(

  :   قال ابن األثير

 يريد أن المِقيمين فـي الـبالد الـذين ال           )ليس للتَّانئة شيء  ( :ومنه حديث ابن ِسيرين   ) س(
 ويريد بالتَّنئة الجماعة منهم، وإن كان اللفظ مفـرداً . مع الغُزاة ليس لهم في الْفَيء نصيب   ينِفرون  

  .وإنما التأنيث أجاز إطالقه على الجماعة
  

  )٤٤(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب
 لنـا رقـاب     : أنَّه قـال    عن محمد  ، عن ابن عون   ،يرويه أزهر  ،في حديث ابن سِيرين    -   
١(ليس للتُّنّاء فيها شيءض اّألر(.  

  :   تخريج الحديث
للتُّنّـاء  "  بلفظ ، عن ابن سيرين    ابن قتيبة  وردهألم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما             

  .وهو حديث مقطوع،  "للتَّانئة " بدالً من" فيها
  

  
  :   قال ابن األثير

 ).)٣(يروزهم وِمهرجانهم حِشر معهم في أرض العجم فعمل نَ)٢(من تنََأ(ومنه الحديث ) س(
  )٤٥(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه
ثنـا محمـد بـن      ، ثنا أحمد بن يوسف   ، أنبأ أبو بكر القطان   ،  أخبرنا أبو طاهر الفقيه    -    
مـن  : عن عبد اهللا بن عمرو قال     ، عن الوليد أو أبي الوليد    ، عن عوف ، قال ذكر سفيان  ، يوسف

                            
يعني أنه ما كان من َأرض الخَراج فهو للمسلمين ليس َألصحابه الذين كانوا قبل              : لنا ِرقاب االَرض  : قولُه) ١(

وقـد  .  ولذلك نهى بعضهم عن ِشراء َأرض الخَراج وبيعها          ؛ وذلك ألنَّها افْتُِتحتْ عنْوة    ؛االسالم فيه شىء  
  )٦٢٥ /٢(، ث البن قتيبةغريب الحدي: انظر.رخَّص فيه قوم

  )١/٤٠(، لسان العرب: انظر.فهو تاِنٌئ ِإذا َأقام في البلد وتَنََأ فهو تاِنخٌ وتاِنٌئ َأي مقيم: تَنََأ) ٢(
 وإن كان ظاهره يقتـضي      ،هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب         : وقال ابن تيمية  ) ٣(

 وهو نظيـر قـول ابـن    ،٥١المائدة }ومن يتولهم منكم فإنه منهم { عالى  فكما في قوله ت  ؛كفر المتشبه بهم  
من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يـوم القيامـة           : عمرو

وقد يحمل منهم في   ويقتضي تحريم أبعاض ذلك  ،معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر         
فـيض  : ، انظر كان حكمه كذلك  ؛   لها  أو معصية أو شعاراً    ذي شابههم فيه فإن كان كفراً     القدر المشترك ال  

  )٦/١٠٤(،  للمناويالقدير شرح الجامع الصغير



  )٨٣(

وتَشَبه ِبهم حتى يموت وهو كَـذَِلك؛ حـشر         ، وصنَع نَيروزهم وِمهرجانهم  ، د األعاجم بنَى ِبِبال 
  .)١(يوم القيامة معهم 

  :   تخريج الحديث

من بنى ببالد   "بلفظ  ، عن عبد اهللا بن عمر    ، )٢(أخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي المغيرة      
  .وهو حديث موقوف، )٣("العجم فعملمن تنََأ في أرض "بدالً من " األعاجم وصنع

  

  

 
  :   قال ابن األثير

 :   في قصيد كعب بن زهير) س(} تنبل{   

  )٤(التَّنَاِبيُل ضرب إذا غَرد السود ●يمشُون مشْي الِجمال الزهر يعِصمهم     

  . الِقصار، واحدهم ِتنْبٌل وِتنْبال:التنابيل   
  

  )٤٦(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

 حدثَنَا َأبو شُعيٍب عبد اللَِّه بن الْحسِن الْحراِني، حدثَنَا َأبو جعفٍَر النُّفَيِلي، حدثَنَا محمد بـن   -   
 صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمِدينَةَ منْصرِفِه ِمـن  لَما قَِدم رسوُل اللَِّه: سلَمةَ، عن محمِد بن ِإسحاقَ، قَالَ   

َأن ، يخِْبره)٥(الطَّاِئِف، كَتَب بجير بن زهيِر بن َأِبي سلْمى ِإلَى َأِخيِه كَعِب بن زهيِر بن َأِبي سلْمى               
 ِبمكَّةَ ِممن كَان يهجوه ويْؤِذيِه، وَأنَّه من بِقـي ِمـن            رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، قَتََل رجالً       

                            
باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يـوم  ، كتاب الجزية، السنن الكبرى للبيهقي )١(

  )١٨٦٤٢(ح )٢٣٤/ ٩(، نيروزهم ومهرجانهم
باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يـوم            ، كتاب الجزية ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢(

  )١٨٦٤٣(ح )٢٣٤/ ٩(، نيروزهم ومهرجانهم
، من تنأ في أرض األعاجم فعمل بنيـروزهم  : " ومما يصحف فيه بعض العلماء قوله صلى اهللا عليه وسلم         ) ٣(

ويرويه من ال يعرف وال يميز من       ، ه تاء فوقها نقطتان وبعدها نون وهمزة      أول: ،تنأ" ومهرجانهم فهو منهم  
  )١/٢٤٤(، تصحيفات المحدثين، بنى في أرض األعاجم بالباء؛فيذهب قوله الى اتخاذ البناء واإلقامة، انظر

  )١/٩٩(، الطبقة الثانية، طبقات فحول الشعراء للجمحي) ٤(
 الـشاعر   ،واسمه ربيعة بن رياح بكسرة ثـم تحتانيـة المزنـي          بضم أوله   : كعب بن زهير بن أبي سلمة     ) ٥(

 )٥/٥٩٢(، البن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة: ، انظرالمشهورصحابي معروف



  )٨٤(

قَد هربوا ِفي كُلِّ وجٍه، فَِإن كَانَتْ لَك ِفـي          ؛  وهبيرةُ بن َأِبي وهبٍ   ، )١(شُعراِء قُريٍش بن الزبعرى   
        لَّى اللَّهوِل صسِإلَى ر ةٌ فَِفراجح ال     نَفِْسك فَِإنَّه ،لَّمسِه ولَيا   عتَاِئب اءا جدقْتُُل َأحتَّى    ....يح جخَر ثُم

قَِدم الْمِدينَةَ فَنَزَل علَى رجٍل كَانَتْ بينَه وبيِنِه معِرفَةٌ، ِمن جهينَةَ كَما ذَكَر ِلي، فَغَدا ِبِه ِإلَى رسوِل                  
   ع لَّى اللَّهـوِل اللَّـهِ               اللَِّه صسِإلَى ر لَه َأشَار النَّاِس، ثُم علَّى مفَص ،حبلَّى الصص ِحين لَّمسِه ولَي 

 هذَا رسوُل اللَِّه، فَقُم ِإلَيِه فَاستَْأِمنْه، فَذَكَر ِلي َأنَّه قَام ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم،          : فَقَاَل
يا رسوَل اللَّـِه،  : حتَّى وضع يده ِفي يِدِه، وكَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، ال يعِرفُه، فَقَالَ      

                َأنَا ِجْئتُـك ِإن ْل َأنْتَ قَاِبٌل ِمنْها، فَهِلمسا متَاِئب ِمنْك تَْأِمنسي اءٍر جيهبن ز بكَع ِبـِه؟، فَقَـاَل     ِإن 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر":موَل ال: ، قَاَل"نَعسا رٍرييهبن ز بلَِّه، َأنَا كَع.  

وثَب علَيِه رجٌل ِمن اَألنْـصاِر،      : فَحدثَِني عاِصم بن عمر بن قَتَادةَ، قَالَ      : بن ِإسحاقَ ا قَاَل  
دعه :"ا رسوَل اللَِّه، دعِني وعدو اللَِّه َأضِرب عنُقَه، فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم              ي: فَقَاَل

، وذَِلك  ، فَغَِضب علَى هذَا الْحي ِمن اَألنْصاِر ِبما صنَع ِبِه صاِحِبِهم          "عنْك، فَِإنَّه قَد جاء تَاِئبا نَاِزعا     
َأنَّه لَم يتَكَلَّم ِفيِه رجٌل ِمن الْمهاِجِرين ِإال ِبخَيٍر، فَقَاَل قَِصيدتَه الَِّتي قَالَها ِحين قَِدم علَى رسوِل اللَِّه                  

  :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وكَان ِمما قَاَل ِفيها

) ..هالِجمال الز شْيشُون ممهم يِصمعد●●●ر يرإذا ع بر٢( ض( ودالتَّنَاِبيُل الس  (   

السود التَّنَاِبيـُل، وِإنَّمـا يِريـد       : فَلَما قَالَ : فَحدثَِني عاِصم بن عمٍرو، قَالَ    : قَاَل ابن ِإسحاقَ  
ِرين ِمن قُريٍش ِمن َأصحاِب رسوِل اللَّـِه     معشَر اَألنْصاِر إنما كَان صاِحبهم صنَع، وخَص الْمهاجِ       

      ـذْكُريو اراَألنْـص حدمي لَمَأس َأن دعفَقَاَل ب ،ارِه اَألنْصلَيتْ عِتِه، غَِضبحِبِمد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عم مهالء٣( الحديث...ب(.  

  

  :   تخريج الحديث

 ثنا يـونس    ، ثنا أحمد بن عبد الجبار     ، العباس محمد بن يعقوب    يأبعن  ، )٤(أخرجه الحاكم    
 وعلي بن الفضل بن محمد      ،وأخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه      ،  عن ابن إسحاق   ،بن بكير 

                            
 أمه عاتكة بنت عبـد اهللا بـن         ،عبد اهللا بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي             ) ١(

: انظر. على المسلمين ثم أسلم في الفتحقريش وكان شديداًعمرو بن وهب بن حذافة بن جمح كان من أشعر 
 )٤/٨٧(، البن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة

، لسان العرب: انظر. َأي فَروا وَأعرضوا ويروى بالغين المعجمة من التَّغِْريِد التَّطْريب: عرد السود التَّنابيُل) ٢(
)٣/٢٨٧( 

  .بإختصار) ١٦٠٧٣(ح )١٩/١٧٦ (،المعجم الكبير للطبراني) ٣(
 )٦٤٨٠(ح )٦٧٤/ ٣(، مستدرك الحاكم) ٤( 



  )٨٥(

 ثنا محمد بن    ، ثنا أبو جعفر النفيلي    ،يانأنبأ أبو شعيب الحر   : بن عقيل الجراحي واللفظ لهما قاال       
  . عن محمد بن إسحاق،سلمة

 القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن أحمد بن محمد بن           يأبعن  ، شاهداً، )١(وأخرج الحاكم     
 حـدثني الحجـاج بـن ذي      ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي     ،عبيد بن عبد الملك األسدي بهمدان     
كالهمـا  ،  عن جـده ، عن أبيه،بن زهير بن أبي سلمى المزني    الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب       

  ".غرد"بدالً من " عرد"بلفظ 

  .)٢("غرد"وعزاه الهيثمي للطبراني بلفظ     
  

  :   رجال اإلسناد

استوطن بغداد وحـدث  ،   عبد اهللا بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب األموي الْحراِني المؤدب           ●
حدثني الـدارقطني عـن     ، صالح بن محمد أبو شعيب الْحراِني ثقة      : قال، بها إلى حين وفاته   

مات أبو شعيب الْحراِني فـي ذي       ، ثقة مأمون : أبي شعيب عبد اهللا بن الحسن الْحراِني فقال       
  .)٣(وكان مسنداً غير متهم في روايته، )٢٦٥(الحجة سنة 

  . فهو ثقة،      لم أجد من يجرحه

، ثقـة حـافظ   : قال ابن حجر  ، د بن علي بن نُفَيل أبو جعفر النُّفَيِلي الْحراِني          عبد اهللا بن محم     ●
  .)٤(البخاري واألربعةروى له ). ٢٣٤(مات سنة 

●    اِنير١٩١(مات سـنة  ، ثقة: قال ابن حجر،    محمد بن سلمة بن عبد اهللا الباهلي موالهم الْح (
  .)٥( ومسلم واألربعةالبخاري في جزء القراءةروى له . على الصحيح

  

                            
  )٦٤٧٧(ح )٦٧٠/ ٣(، مستدرك الحاكم) ١(
  )٩/٦٥٤(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٢(
  )٩/٤٣٥(، تاريخ بغداد) ٣(
  )٣٢١(، التقريب) ٤(

  )١/٥٩٥(، والكاشف، )١٦/٨٨(، وتهذيب الكمال، )٥/١٥٩(، الجرح والتعديل:     انظر
  )٤٨١(، التقريب) ٥(

  )٢/١٧٥(، والكاشف، )٢٥/٢٨٩(، وتهذيب الكمال، )٢/٢٣٩(، الثقات للعجلي:     انظر



  )٨٦(

قـال  ، نزيل العراق إمام المغازي،    محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الْمطَِّلِبي موالهم المدني       ●
وذكر ، )٢(هو حسن الحديث: وقال عنه أحمد بن حنبل    ، )١(ثقة ولكن ليس بحجة   : يحيى بن معين  

، يكتـب حديثـه    :حاتموقال أبو ، )٣(حـدي صحي ـه عن ـحديث: يـالذهبي قول علي بن المدين    
ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلـم         : وقال ابن حبان  ، )٤(صدوق: وقال أبو زرعة  

 يروى عن مشايخ قد رآهم ويروى عـن         ،وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق واإلتقان       
 يدل ما وصفت ،مشايخ عن أوالئك وربما روى عن أقوام رووا عن مشايخ يروون عن مشايخه

ـ     وكان من أحسن الناس سياقاً    ، توقيه على صدقه  من   وقـال  ، )٥(اـ لألخبار وأحفظهـم لمتونه
: وقال الـذهبي  .)٧(ه وإنما يعتبر به   ـال يحتج ب  : يـوقال الدارقطن ، )٦(س بالقوي ـلي: النسائي

، وله غرائب في سعة ما روى تستنكر اختلف في االحتجاج بـه           ، كان صدوقاً من بحور العلم    
مشهور بالتدليس وأنه ال يحتج إال بما قال  : وقال العالئي ، )٨(صححه جماعة وقد  ، وحديثه حسن 

أي البـد مـن التـصريح    ، في المدلـسين ، وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة    ، )٩(فيه حدثنا 
مات سنة ، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر: وقال، )١٠(بالسماع؛ لكثرة الرواية عن الضعفاء    

  .)١١( التعاليق ومسلم واالربعهالبخاري في روى له .)١٥٠(

، صرح بالسماع عـن ثقـة  وفي روايته   ، حسن الحديث ، أنه صدوق ، تبين لي من قول النقاد    
  . مرسلوهو

ثقـة  : قال ابن حجر،  عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوِسي األنصاري أبو عمر المدني  ●
  .)١٢(روى له الجماعة). ١٢٠(مات بعد . عالم بالمغازي

  

                            
 )٣/٢٢٥(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(

 )١٣٤( ، بحر الدم) ٢(

 )١/١٧٣(، تذكرة الحفاظ) ٣(

 )٧/١٩٢(، الجرح والتعديل) ٤( 

 )١٣٩(، مشاهير علماء األمصار) ٥( 

 )٩٠(، الضعفاء والمتروكين) ٦(

 )٥٨(، سؤاالت البرقاني للدارقطني) ٧(

 )٢/١٥٦(، الكاشف) ٨(

 )٢٦١(، جامع التحصيل) ٩(

 )٥١( ، طبقات المدلسين) ١٠(

 )٤٦٧(، التقريب) ١١(

  )٢٨٦(التقريب، ) ١٢ (
  )١٣/٥٢٨(وتهذيب الكمال، ، )٧٠(، ومشاهير علماء األمصار، )٦/٣٤٦(الجرح والتعديل، :      انظر



  )٨٧(

  :    على الحديثالحكم

وقال ، مرسل فهو صدوق ورجاله ثقات ما عدا محمد بن إسحاق        ، حسنالحديث مرسل        
  ).٧٩( وأما شاهده فتمت دراسته في ح.)١(رواه الطبراني ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات: الهيثمي

  

  
  

  :   قال ابن األثير

آمن ومن معه من يهود فَتَنَخُُـوا علـى         أنه  (في حديث عبد اللّه بن سالَم       ) هـ(} تنخ{     
ويروى بتقديم النون على    .  أي أقام فيه   : تَنخ بالمكان تُنُوخاً   :يقال.  أي ثَبتُوا عليه وأقاموا    )اإلسالم

 . أي رسخوا:التاء

  )٤٧(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الخطابي في غريب الحديث

 عن محمد بـن     ، أخبرنا سلمة  ،ار عم  حدثنا ،اه عن شيخ له سم    ،حدثنيه ابن أبي عرابة   _     
مـن   من ومن معه  آأنه  : بن عباس  عبد اهللا     عن ، عن عكرمة  ، عن محمد بن أبي محمد     ،إسحاق
 ودهخُنَوتَي٢(.الموا في اإلس(.  

  

  :   تخريج الحديث

 ،عن ابن عبـاس     ، أخرجه الخطابي لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما              
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق

  
  

                            
  )١٦٠٧٠(ح )٩/٦٥٤(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١( 
  )٢/٣٧٦(، غريب الحديث للخطابي) ٢(



  )٨٨(

  :   قال ابن األثير

 أهِلـك أو    )٢( لو أن ثَوبك في تَنُّـور      :)١(قال لرجل عليه ثوب معصفَر    (فيه  ) س(} تنر{     
وإنما أراد أنك لو صرفْت ثمنه إلى دِقيـق تَخْتَبـزه، أو            .  فذهب فأحرقه  )تَحت ِقدِرهم كان خَيراً   

يقال إنه فـي    .  يخْبز فيه  الذيوالتَّنُّور  . كأنه كره الثوب المعصفر   .  خيرأ لك  حطب تَطْبخ به كان   
  .جميع اللغات كذلك

 
  )٤٨(حديث رقم 

  قال اإلمام الطحاوي في شرح المعاني

 ثنا عمارة   : قال ، حدثنا سليمان بن شعيب    ،بيصخُالْ ثنا   : قال ، حدثنا سليمان بن شعيب    -    
جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم        : ن أنس بن مالك قال     ع ، عن زياد النميري   ،بن زاذان 

فـذهب الرجـل    ،  له لو أن ثَوبك هذا كان في تَنُّور لكان خيراً لك           : فقال ،وعليه ثوب معصفَر  
 :قـال . ما فعـل ثوبـك    : فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      ، أو في التنّور  ، فجعله تحت الِقدر  

ما بهذا أمرتك أوال ألقيته علـى       :  له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال، صنعت به ما أمرتني   
  .بعض نسائك

  .)٣(.... فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء   
  

  :   تخريج الحديث

  .بنحوه،  عن عبد اهللا بن عمرو،شاهداً، )٤( مسلمأخرج    
  

  
  

                            
المطلع على أبـواب    : عصفرت الثوب فتعصفر، انظر   ،المصبوغ بالعصفر ؛وهو صبغ معروف    : المعصفر) ١(

  )١٧٧(، ألبي الفتح البعلي،الفقه
)٢ (لسان العرب: الذي يخبز فيه، انظر: التِّنُّور ،)٤/٩٥(  
  .بإختصار) ٦٢٠٦(ح )٤/٢٤٩(، باب لبس الحرير، كتاب الكراهة، شرح معاني اآلثار للطحاوي )٣(
 عن سلَيمان ، حدثَنَا ِإبراِهيم بن نَاِفٍع، حدثَنَا عمر بن َأيوب الْموِصِلي،حدثَنَا داود بن رشَيدٍ : قال اإلمام مسلم  ) ٤(

ِلالَْأحسٍ  ،وطَاو نٍرو قَالَ      ، عمِن عِد اللَِّه ببع نِن         :  عيفَرصعِن ميبثَو لَيع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص َأى النَِّبير
باب النهي ،  والزينةمن كتاب اللباس، صحيح مسلم. َأغِْسلُهما قَاَل بْل َأحِرقْهما: َأُأمك َأمرتْك ِبهذَا قُلْتُ: فَقَاَل

  )٢٠٧٧(ح )٣/١٦٤٧(، عن لبس الرجل الثوب المعصفر



  )٨٩(

  :   رجال اإلسناد

وال يتـابع    ، حديثه غير محفوظ   :قال العقيلي ، صريسليمان بن شعيب بن الليث بن سعد الم          ●
 )٢(هو الشيخ الجاهـل   : وذكر ابن سبط العجمي قول الذهبي عنه      ، )١( وال يعرف إال به    ،عليه

  .)٣( )٢٧٨(مات سنة ،  روى مناكير:بن يونساقال و

  .فهو ضعيف،  اال جرحاًهلم أجد في     

، )٤( ربما أخطأ  : ابن حبان في الثقات    قال ،صر نزيل م  يِرصالبب بن ناصح الحارثي     يصخُالْ  ●
 قدم مصر وحـدث     :بن يونس في تاريخ الغرباء    اوقال  ، )٥(صدوق يخطىء : وقال ابن حجر  

  .)٦(النسائي في اليوم والليلة روى له ).٢٠٨( مات سنة ، وبها،بها

  .     أرجح أنه صدوق

●     اذَ عمارة بن ز ان الصيالني أبو سلمة دالبِرصقـال يـروي   و  ثقة، ما به بأس،:أحمدقال ، ي
وذكره ابن حبـان    .)٩(وثقه العجلي ، )٨(يضطرب في حديثه   :قال البخاري . )٧(أحاديث مناكير 

 صـدوق   :قال ابن حجر  و، )١١(قال أبو داود وغيره ليس بذاك      :وقال الذهبي ، )١٠(في الثقات 
الترمـذي وابـن    البخاري في األدب المفرد وأبي داود و      روى له   . من السابعة ، كثير الخطأ 

  .)١٢(ماجة

  .بأنه صدوق كثير الخطأ، أميل الى قول ابن حجر    

                            
 )٢/١٣٠(، الضعفاء للعقيلي) ١(

 )١٢٩(، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) ٢( 

 )٣/٩٥(، لسان الميزان) ٣(

 )٨/٢٣٢(، الثقات البن حبان) ٤(

 )١٩٣(، التقريب) ٥(

 )٣/١٢٣(، تهذيب التهذيب) ٦(

 )١١٤(، بحر الدم) ٧(

  )٦/٥٠٥(، تاريخ الكبير) ٨(
  )٢/١٦٢(، الثقات للعجلي) ٩(
  )٧/٢٦٣(، الثقات البن حبان) ١٠(
  )٢/٥٣(، الكاشف) ١١(
 )٤٠٩( ، التقريب) ١٢(



  )٩٠(

 ال :عنـه  وقال، )١(في حديثه ضعف: قال يحيى بن معين، يِرصي البِريمزياد بن عبد اهللا النُّ      ●
وقال ابن  .)٣(عندي إذا روى عن زياد النميري ثقة فال بأس بحديثه        : ديوقال ابن ع  ،  )٢(شيء
 تركـه   ، ال يجوز االحتجاج به    ،ر الحديث يروي عن أشياء ال تشبه حديث الثقات        منك: حبان

  .)٥(روى له الترمذي.  من الخامسة.ضعيف: وقال ابن حجر، )٤(يحيى بن معين

  .فهو على األرجح ضعيف، الراوي لم يروي عنه ثقة     

  ).٨(سبق ترجمته ح، صحابي جليل، رضي اهللا عنهأنس بن مالك  ● 
  

  :    الحديثالحكم على

وإلخـتالف النقـاد    ، وزياد النميري ، لضعف سليمان بن شعيب   ، ضعيفالحديث إسناده        
  .والحديث في صحيح مسلم بنحوه. وعمارة بن زاذان، في توثيق الخُصيب

  

  
  

  :   قال ابن األثير

 البعيـدة الْمـاء،     وقيل.  األرض القَفْر  : التَّنُوفة )أنه سافر رجل بأرٍض تَنُوفة    (فيه  ) س(     
 .وقد تكرر ذكرها في الحديث. وجمعها تَنَائف

  )٤٩(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

   - نسثَنَا حدنَى،حعالْم زهبقَالَا، و :  

قَاَل َأظُنُّه عن رسـوِل     ،عِن النُّعماِن بِن بِشيرٍ   ، عن ِسماِك بِن حربٍ    ،حدثَنَا حماد بن سلَمةَ        
 : فَقَـالَ  ، قَاَل حسن ِفي حِديِثِه يعِني فَلَاةً      ،سافَر رجٌل ِبَأرٍض تَنُوفَةٍ    :اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     

        قَظَ فَلَمتَيفَاس هامطَعو ا ِسقَاُؤههلَيعو اِحلَتُهر هعمٍة ورتَ شَجا تَحهرا   ، يهري فًا فَلَملَا شَرلَـا  ، فَعع ثُم 

                            
 )٤/١٠٥(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(

  )٤/٩٥(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٢(
  )٣/١٨٦(، الكامل في الضعفاء) ٣(
  )١/٣٠٦(، البن حبان،المجروحين) ٤(
 )٢٢٠(، التقريب) ٥(



  )٩١(

 ثُم الْتَفَتَ فَِإذَا هو ِبها تَجر ِخطَامها فَما هو ِبَأشَد ِبها فَرحا ِمن اللَِّه ِبتَوبِة عبِدِه ِإذَا                  ،شَرفًا فَلَم يرها  
تَاب.  

  .)١( حماد َأظُنُّه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل، بهز: قَاَل،يِهبهز عبِدِه ِإذَا تَاب ِإلَ:قَاَل     

  :   تخريج الحديث

أبو العباس  من طريق   ، )٣(الحاكمأخرجه  و ،النضر بن شميل    من طريق  ،)٢(أخرجه الدارمي    
،  بن شميل بن خرشة بـن يزيـد         ثنا النضر  ، ثنا الفضل بن عبد الجبار     ،محمد بن أحمد الحبوبي   

  .بلفظ مطابق، حماد بن سلمة بهعن  كالهما

  ".حتى كان بفالة من األرض  " لفظب،  عن النعمان بن بشيروقوفاً م،)٤(وأخرجه مسلم   

، كالهما شاهداً عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه        ، )٦(ومسلم، )٥(وقد أخرج الحديث البخاري      
  .والمعنى واحد،  "ِبَأرٍض تَنُوفٍَة " من بدالً"  فالةي أرٍضف"بلفظ 

  :   رجال اإلسناد

قال عبد اهللا بن علـي      ،  الحسن بن موسى األشْيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها          ●
ال أعلم علـة    : كان ببغداد وكأنه ضعفه، وقال الحافظ أبو بكر الخطيب        : بن المديني عن أبيه   

  .)٨( روى له الجماعة.)٢٠٩(  سنةمات، ثقةقه فهو ، واألكثر على توثي)٧(تضعيفه إياه

وقيـل  ) ٢٠٠(مات بعـد    ، ثقة ثبت : قال ابن حجر  ، البصِري  بهز بن أسد الْعمي أبو األسود         ●
  .)٩(روى له الجماعة. قبلها

                            
  )٤/٢٧٣(، مسند اإلمام أحمد )١(
  ) ٢٧٢٨(ح)٢/٣٩٣(، باب اهللا أفرح بتوبة العبد، كتاب الرقاق، سنن الدارمي) ٢(
 وشاهده حديث   ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       : وقال )٧٦١٠(ح) ٤/٢٧١(، المستدرك) ٣( 

 .ماالبراء بن عازب رضي اهللا عنه

فـزعم الـشعبي أن    : قال سماك ) ٤/٢١٠٣(، باب في الحض على التوبة والفرح بها      ، كتاب التوبة ، مسلم) ٤(
  .وأما أنا فلم أسمعه، النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم

 )٥٩٥٠(ح )٥/٢٣٢٥(، باب التوبة، كتاب الدعوات، البخاري) ٥( 

 )٢٧٤٧(ح )٤/٢١٠٤(،  الحض على التوبة والفرح بهاباب في، كتاب التوبة، مسلم) ٦( 

  ) ٦/٣٣٠(تهذيب الكمال، ) ٧(
  )١٦٤( ، والتقريب، )١/٣٣٠(، والكاشف، )٣/٣٧(، الجرح والتعديل: انظر) ٨(
  )١٢٨( ، التقريب) ٩(

  ) ١/٢٧٦(، والكاشف، )٤/٢٥٧(، تهذيب الكمال:     انظر



  )٩٢(

إن : أحمـد اإلمـام   قال  ، )١(وثقه يحيى بن معين    ، أبو سلمة  البصِري  حماد بن سلمة بن دينار        ●
ـ  : وقال. ، ولم ير بالرواية عنه بأساً     د بن سلمة يخطئ، وأومأ بيده خطأ كثيراً       احم اد كان حم

    وذكر البخاري قول عمرو بن علي سمعت عبد الرحمن بـن            ،)٢(نانيثبتأ في حديث ثابت الب 
، )٣(لم أر أحداً مثل حماد بن سلمة ومالك بن أنس؛ كانا يحتسبان فـي الحـديث            : مهدي يقول 

حماد بن سلمة فـي ثابـت       : وقال أبو حاتم  ، )٤(ثقة رجل صالح حسن الحديث    : وقال العجلي 
 : وقال ابن حبـان    ،)٥(وعلي بن زيد أحب الي من همام وهو اضبط الناس واعلمه بحديثهما           

 وقال ابـن    ،)٦(من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع ونصرة السنة           
 وهو من أئمة    ،حاديث الصحاح التي يرويها عن مشايخه     األحاديث الحسان واأل  له من   : عدي

ثقـه  : وقال ابن حجـر   ، )٨(ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك      : وقال الذهبي ، )٧(المسلمين
روى .  وقد قارب الثمانين   ).١٦٧(سنة  مات  . عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة       

  .)٩(له الجماعة

  .فهو ثقة، وى عنه بهز بأخرةولم يثبت أن ر،     لكثرة من وثقوه

●       ِلياك بن حرب أبو المغيرة الذُّهقال الـذهبي  ، )١٠( مضطرب الحديث  : أحمد  اإلمام قال ،ِسم :
، وكان شعبة يضعفه  ، الحديثضعيف  :  وقال ابن المبارك   ،ثقة ساء حفظه  ، أحد علماء الكوفة  

هـو مـن    بن حجر   وقال ا ، )١٢(وكان شعبة ينكر حديث سماك بن حرب      ، )١١(وقواه جماعة   
البخـاري فـي    روى لـه  . وأحاديثه حسان وهو صدوق ال بأس به،كبار تابعي أهل الكوفة 

  .)١٣(التعاليق ومسلم واألربعة

                            
  )٤٩(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١(
 )٤٥( ، بحر الدم) ٢(

  )٣/٢٢(، التاريخ الكبير) ٣(
  )١/٣١٩(، الثقات للعجلي) ٤(
 )٣/١٤١(، الجرح والتعديل) ٥( 

 )١٥٧(، مشاهير علماء األمصار) ٦( 

 .بتصرف) ٢/٢٦٦(،الكامل في الضعفاء) ٧( 

  )١/٣٤٩(، الكاشف) ٨(
  )١٧٨( ، التقريب) ٩(
 )٧٠(، بحر الدم) ١٠(

  )١/٤٦٥(، الكاشف) ١١(
  )١٩١(، للعالئي،في أحكام المراسيلجامع التحصيل ) ١٢(
  )٤/٢٠٤(، تهذيب التهذيب) ١٣(



  )٩٣(

 مثـل   ومن سمع منه قـديماً    ، وهو في غير عكرمة صالح    ، روايته عن عكرمة مضطربة       و 
ذي والنسائي وابن   روى له مسلم وأبو داود والترم     ، سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم     

  .)١()١٢٣(ماجة وتوفي سنة 

ولم تبلغ درجة الصحة في هـذا       ، فهي محدودة عن عكرمة   ،      بالنسبة إلضطرابه في الرواية   
صدوق ال  :قول ابن حجر في الراوي بأنه     أرجح  و، ولكنها صالحة؛ كما في الترجمة    ، الحديث

  .بأس به وأحاديثه حسان

لـه وألبويـه    الـصحابي الجليـل،      ،ة األنصاري الخزرجي   النعمان بن بشيربن سعد بن ثعلب      ●
 ولـه أربـع     )٦٥( ثم قتـل بحمـص سـنة         ، ثم ولي إمرة الكوفة    ،م سكن الشام  ـ ث ،صحبة
  . رضي اهللا عنه.)٢(وستون

  

  :   الحكم على الحديث

 موقوفـاً عـن     وأصل الحديث عند مسلم   ، لوجود سماك بن حرب   ، الحديث إسناده حسن      
  .)٣(األلبانيالحديث صححه و، النعمان بن بشير

  
  

  :   قال ابن األثير

 هي نَوع من نَبـات األرض فيهـا   )فآضت كأنها تَنُّومة (في حديث الكسوف    ) ـه(} تنم{    
 .وفي ثمِرها سواد قليل

  )٥٠(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أبو داود في سننه

     -    ونُسي نب دمثَنَا َأحدح،  ثَنَا زدح ريسٍ    ،هقَي نب دوثَنَا الَْأسدـاٍد       ، حِعب ـنةُ بلَبثَِني ثَعدح 
 بينَما َأنَا وغُلَـام     : قَاَل سمرةُ  : َأنَّه شَِهد خُطْبةً يوما ِلسمرةَ بِن جنْدٍب قَالَ        ،الْعبِدي ِمن َأهِل الْبصرةِ   

   يضِمي غَراِر نَرالَْأنْص نِ      ،ِن لَنَا ِمنيحمر ِقيد ستَّى ِإذَا كَانَتْ الشَّمح ،       ِن النَّاِظِر ِمنيثَلَاثٍَة ِفي ع َأو 

                            
  )٤٥(، الكواكب النيرات) ١(
  )٥٦٣(، التقريب) ٢(
   في صحيح الجامع٧٠٩٧: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ٣( 



  )٩٤(

 فَواللَِّه  ، انْطَِلقْ ِبنَا ِإلَى الْمسِجدِ    : فَقَاَل َأحدنَا ِلصاِحِبهِ   ،)٢( كََأنَّها تَنُّومةٌ  ؛)١(آضتْ اسودتْ حتَّى    ،الُْأفُِق
ِدثَنحثًا     لَيدِتِه حِفي ُأم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِس ِلرِذِه الشَّمه قَاَل، شَْأن :   ـونَا فَـِإذَا هفَعفَد 
اِرزلَّى  ،)٣(بفَص متَقْدتًا             ، فَاسوص لَه عملَاٍة قَطُّ لَا نَسِبنَا ِفي ص ا قَامِل مِبنَا كََأطْو قَاَل   فَقَام:   كَعر ثُم 

   .)٤(الحديث...ِبنَا كََأطْوِل ما ركَع ِبنَا ِفي صلَاٍة قَطُّ لَا نَسمع لَه صوتًا
  

  :   تخريج الحديث

والطبرانـي  ،  من طريق أبي نعـيم )٦(وابن خزيمة. من طريق زهير به  ، )٥(أخرجه أحمد     
جمـيعهم بلفـظ    ، ألسود بن قـيس بـه     ثالثتهم عن ا  ، )٨(ومن طريق زهير  ، )٧(من طريق سفيان  

  .مطابق

  :   رجال اإلسناد

ثقـة  ،  الكوفي  أبو عبد اهللا   أحمد بن عبد اهللا بن يونس بن عبد اهللا بن قيس التميمي اليربوعي              ●
  .)٩( روى له الجماعة.وهو ابن أربع وتسعين سنة) ٢٢٧(مات سنة . حافظ

  ).٣( ترجمته حسبق ، ثقة ثبت،  زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة ●

 روى لـه  .مـن الرابعـة  . ثقة ، األسود بن قيس الْعبِدي ويقال العجلي الكوفي يكنى أبا قيس        ●
  .)١٠(الجماعة

قال إسرائيل الليثـي سـمع      ، البصِريبكسر المهملة وتخفيف الموحدة الْعبِدي      ثَعلَبةُ بن ِعباد       ●
أبو غسان مالك بن إسماعيل عـن       : قاله، سمرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في الكسوف        

                            
  )٧/١١٥(، لسان العرب: انظر.صارت ورجعتْ: آضتْ َأي) ١(
  )١٢/٧١(، لسان العرب: انظر. نوع من نبات اَألرض فيه سواد: نُّومةُالتَّ) ٢(
حاشية سنن أبي   : انظر. أي بجمع كثير  ، والذي في الرواية بارز والصواب بأزز     . بارز كذا عن أبي داود    ) ٣(

  )٣٧٩ /١(، داود
  )١١٨٤(ح )٣٧٩ /١(، باب من قال أربع ركعات، كتاب الصالة، سنن ابي داود )٤(
  )٥/١٦(، ند اإلمام أحمدمس) ٥(
باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس لما سبق من المرء           ، كتاب الصالة ، صحيح ابن خزيمة  ) ٦(

  )١٣٩٧(ح)٢/٣٢٥(، من الذنوب والخطايا
  )٦٧٩٧(ح )٧/١٨٨(، المعجم الكبير للطبراني) ٧(
  )٦٧٩٩(ح )١٩١ /٧(، المعجم الكبير للطبراني) ٨(
  )٨١(، والتقريب، )١/١٩٨(، الكاشف،)١/٣٧٥(، لكمالتهذيب ا: انظر) ٩(
  )١١١( ، والتقريب، )١/٢٥١(، والكاشف، )٢/٢٩٢(، الجرح والتعديل: انظر) ١٠(



  )٩٥(

وذكره ابن حبـان فـي      ، )٢(مجهول: وقال العجلي ، )١(زهير سمع األسود بن قيس عن ثعلبة      
وأما الترمذي  ، وذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم األسود بن قيس          ، )٣(الثقات

مسلم حديثاً واحـداً فـي   روى له البخاري في أفعال العباد والباقون سوى         ، )٤(فصحح حديثه 
البخاري فـي خلـق أفعـال        روى له    .من الرابعة .مقبول: قال ابن حجر   .)٥(صالة الكسوف 
  .)٦(العباد واألربعة

وتصريح البخاري بـسماع األسـود لـه    ، رواية مسلم له في الكسوف تقوي الحديث     : قلت      
  .وهو صدوق، تجعله في درجة المقبول الذي ال يضعف حديثه

 قال ابن إسحاق كان     ،الصحابي الجليل ،  بن جندب بن هالل الفزاري يكنى أبا سليمان        سمرة   ●
وكان الحـسن وابـن     ، وكان شديداً على الخوارج فكانوا يطعنون عليه      ، من حلفاء األنصار  
ومات سمرة قبـل  ،  وقال ابن سيرين في رسالة سمرة إلى بنية علم كثير    ،سيرين يثنيان عليه  

  . رضي اهللا عنه.)٧(وقيل في أول سنة ستين) ٥٩(وقيل سنة ) ٥٨( قيل مات سنة،سنة ستين

  

  :   الحكم على الحديث

  .)٨(وأصله في الصحيح، والحديث صحيح لغيره، ثَعلَبةُ بن ِعبادلوجود ، الحديث إسناده حسن    
  

  
  

                            
  )٢/١٧٤(، التاريخ الكبير) ١(
  )١/٢٦٠(، الثقات للعجلي) ٢(
  )٤/٩٨(، الثقات البن حبان) ٣(
  )٢/٢٢(، تهذيب التهذيب) ٤(
  )٤/٣٩٦(، تهذيب الكمال) ٥(
  )١٣٤( ،  التقريب)٦(
  )٣/١٧٨(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٧(
عن أبي العالء ، حدثنا الجريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثناعبيداهللا بن عمر القواريري: قال اإلمام مسلم) ٨(

بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه   : عن عبدالرحمن بن سمرة قال    ، حيان بن عمير  
 إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت ألنظرن إلى ما يحدث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في انكساف    وسلم

الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمس فقرأ سـورتين              
  )٩١٣(ح )٢/٦٢٩(، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة، من كتاب الكسوف، وركع ركعتين



  )٩٦(

  :   قال ابن األثير

 اللّه صلى اللّه عليه وسلم      إن رسول (في حديث عمار رضي اللّه عنه       ]) ـه[س(} تنن{    
  . هم أتْنَان، وأتْراب، وأسنَان:يقال.  ِتن الرجِل مثله في السن))١(ِتنّي وِتربي

  

  )٥١(حديث رقم 
  

   مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث  

  .بلفظ مطابق، )٢(وذكره ابن الجوزي  
  

  
  :   قال ابن األثير

 أراد  )كان حميد بن هالل من العلماء، فأضرت به التِّنَـاوة         ( قَتَادةَ في حديثِ ] ـه[} تنا{    
التِّنَاية، وهي الِفالَحة والزراعة فقلب الياء واواً، يريد أنه تَرك المذاكرة ومجالسة العلماء، وكـان      

  . أي الشَّرف:بالنُّون والباء> النِّباوة<ويروى . نزل في قرية على طريق األهواز
  

  )٥٢(ديث رقم ح

  قال ابن الجعد في مسنده

حميـد بـن    ىل علَضفَ يما كان :عن قَتَادة قال، نا أبو هالل  ، ا عارم  ن ،هيوجنْبن ز ا حدثنا   -
  .)٣(هال أن التِّنَاوة أضرت ِبإأحداً  ِهالل

  :   تخريج الحديث

 " بتقـديم لفـظ    ،عـن أبـي هـالل بـه       ،)٤( سلمة أبيمن طريق    أيضاً   أخرجه ابن الجعد     
  .وهو حديث مقطوع."التِّنَاوة

  

                            
)١ (بَؤنِث ويقال         : التِّرما يكون ذلك في الم ك وَأكْثَرعم ِلدو نم :   ،ابَأتْر عماِن والجبا ِترما وههبِبي وِترِتر ِهي

  )٢/٦٧(، تاج العروس: انظر
  )١/١١٢(، غريب الحديث البن الجوزي) ٢ (
  )١١٦٥(ح)١٨٠(، مسند ابن الجعد )٣(
 )١١٦٦(ح)١٨٠(، الجعدمسند ابن ) ٤(



  )٩٧(

 (١)التاء مع الواو: سادسالمبحث ال
  :   قال ابن األثير

 وهو ما يصاغ للملـوك مـن        : التيجان جمع تَاج   )برع الْ انيج تِ ماِئمالع(فيه  ) س(} توج{   
عرب بمنزلة التيجـان للملـوك؛    وقد تَوجتُه إذا ألْبستَه التَّاج، أراد أن العمائم لل        . الذهب والجواهر 

  .ألنهم أكثر ما يكونون في الْبوادي مكْشُوفي الرؤوس أو بالْقَالنس، والْعمائم فيهم قليلةٌ

  )٥٣(حديث رقم 

  قال اإلمام القضاعي في مسنده

 ثنا عبد اهللا بـن محمـد   ، قدم علينا،ار البغدادي أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطّ      -   
 ثنا موسـى بـن   ، ثنا محمد بن خلف بن عبد السالم، ثنا عمر بن حسن الشيباني     ،ي ببغداد ِدلَخْمالْ

 عن علي رضي اهللا عنـه       ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن أبيه  ، ثنا موسى بن جعفر    ،إبراهيم المروزي 
 لـوسِ  وج،اِحيطَانُه)٢(اءبِتواإلح ،ِبرع الْانيج ِتماِئمالع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     :قال
ؤِمالمن في الم٣(  ِرباطُهِدِجس(.  

  :   تخريج الحديث

وأخرج أيضاًَ شـاهداً    ، عن أبي المليح عن أبيه    ، )٤(أخرج البيهقي في شعب اإليمان شاهداً        
  .بلفظ مطابق، عن الزهِري، )٥(مرسل

  :   رجال اإلسناد

 أحـد مـن     ،طيطَقُرف بِ عي، ار العطّ محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر أبو الفتح الشيباني            ●
 يـسلك     مليح المحاضرة   ظريفاً وكان شيخاً ، ب وسافر الكثير إلى البصرة ومكة والشام      رغّتَ

ـ ن قُ آل ا ي فاسم ،اني محمداً ن بعض أهلي سم   إ : وسمعته يقول  ،طريق التصوف  ط ولقبـي   يطَ
  .)٦ ()٤٣٤(ط باألهواز في سنة يطَ توفى أبو الفتح قُ،محمد وهو الغالب

                            
 )٢٠١-١/١٩٩(،  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

 فإذا أرادوا أن يستَِندوا احتَبوا ألن االحِتباء يمنَعهم         ،أي ليس في البراري ِحيطان    : االحِتباء ِحيطان العرب  ) ٢(
  )١/٨٨٠(، البن األثير،النهاية في غريب الحديث واألثر: ، انظرلك كالِْجدار ويِصير لهم ذ؛من السقوط

  )٦٨(ح )١/٧٥(، العمائم تيجان العرب، مسند الشهاب للقضاعي) ٣(
 )٦٢٦٠(ح )٥/١٧٥(، فصل في العمائم، شعب اإليمان للبيهقي) ٤( 

  )٦٢٦٣(ح )٥/١٧٦(، فصل في العمائم، شعب اإليمان للبيهقي) ٥(
 )٥٤/١٥(، وتاريخ دمشق، )٢/٢٥٣(، تاريخ بغداد: انظر) ٦(



  )٩٨(

  .فهو شيخ مليح المحاضرة، سوى ما ذكره الخطيب عنه،    لم أقف على ترجمة للراوي 

  .لم أجد له ترجمة، يِدلَخْمعبد اهللا بن محمد الْ  ●

  .لم أجد له ترجمة، يعمر بن حسن الشيبان  ●

ال : نيقـال الـدارقط   ، يِزورممحمد بن خلف بن عبد السالم أبو عبد اهللا األعور يعرف بالْ             ●
  .)٢()٢٨١( مات في سنة ،كان صدوقاً: وقال الخطيب، )١(بأس به يحدث عن الضعفاء

  .وحديثه ضعيف؛ لروايته عن الضعفاء،     فهو في درجة الصدوق

 الـدارقطني وغيـره    :قـال و ،به يحيـى  كذّ، )٣( منكر الحديث  ،يِزورمموسى بن إبراهيم الْ      ●
  .)٤(متروك

 : قال أبو حـاتم    ،د بن علي أبو الحسن الهاشمي المعروف بالكاظم       موسى بن جعفر بن محم       ●
قـال ابـن    ، )٦(أن حديثه غير محفوظ   : وذكر العقيلي ، )٥(مام من أئمة المسلمين   إثقة صدوق   

  .روى له الترمذي وابن ماجه. )٨( رحمه اهللا)١٨٣(مات سنة ، )٧(صدوق عابد: حجر

  .فهو صدوق عابد،      أميل الى قول ابن حجر

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد اهللا المعـروف                    ●
 حفص عن:ذكره العجلي في الثقات   و، )١٠(واإلمام الشافعي ،)٩(يحيى بن معين  : وثقه ،بالصادق

 سوار بن وأشعث ،محمد بن جعفر ؛ثالثة عن تحدثنا ال :فقالوا البصرة قدمت :قال اثيِغ بن
 لقرابتـه مـن     ؛ أكن ألدع الحديث عنه    فلم ،محمد بن جعفر امأ :فقلت ،لملكا عبد بن وأشعث

 وكـان مـن     ،يروى عن أبيه  : وقال ابن حبان   ،)١١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولفضله      

                            
 )١٥٠(، للدارقطني النيسابوري الحاكم سؤاالت) ١(

  )٥/٢٣٥(، تاريخ بغداد) ٢(
 )٤/١٦٦(، ضعفاء العقيلي) ٣(

 )٢٦٢(،  الحلبي إبراهيم بن محمد،الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) ٤(

 )٨/١٣٩(، الجرح والتعديل) ٥(

 )٤/١٥٦(، الضعفاء للعقيلي) ٦(

 )٥٥٠(، التقريب) ٧(

  )٧/٤٠٢(، لسان الميزان) ٨(
 )٣/١٥٧(، ورواية الدوري، )٨٤(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين : انظر) ٩(

 )٥/٧٧(، تهذيب الكمال) ١٠(

 .بتصرف) ١/٢٧٠(، الثقات للعجلي) ١١(



  )٩٩(

 يحـتج   ، روى عنه الثوري ومالك وشـعبة والنـاس        ، وفضالً  وعلماً سادات أهل البيت فقهاً   
وقـد  .)١( ألن في حديث ولده عنه مناكير كثيـرة        ؛عنهبروايته ما كان من غير رواية أوالده        

 أبيه وعن ،جابر عن أبيه عن ،كبير حديث محمد بن ولجعفر :خلص ابن عدي بتوثيقه قائالً    
 بـن ا :مثل األئمة من عنه حدث وقد ،محمد بن جعفر برواية ؛البيت ألهل ونسخاً ،آبائه عن

 ثقـات  مـن  وجعفر بعضاً ذكرأ ولم بعضهم ذكرت ممن وغيرهم الحجاج بن وشعبة جريج
 وقـال  ، في نفسي منه شـيء  :قول القطّان : وذكر الذهبي ، )٢(معين بن يحيى قال كما ؛الناس

قـال ابـن   ، )٣( وقد دخلني له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور، ما رأيت أفقه منه  :أبو حنيفة 
لبخاري في  روى له ا   .بن ثمان وستين سنة   ا وهو   )١٤٨(مات سنة   . صدوق فقيه إمام  : حجر

  .)٤(األدب وغيره والباقون

يحتج بروايته ما كان من غيـر  ، فهو ثقة إمام  ، ولرواية األئمة والحفّاظ عنه   ،      لكثرة من وثقه  
  .؛ كما في هذا الحديثرواية أوالده عنه

 مـات  . ثقة فاضلتابعي، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر              ●
  .)٥(روى له الجماعة. ضع عشرةبو) ١٠٠(سنة 

 ،علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين أبو الحسن ويقال أبو الحسين             ●
 ، أفضل منه  رشياً ما رأيت قُ   ،الزهِري عن   :بن عيينة ا قال   ،ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور     

  .)٦(وقيل غير ذلك) ٩٣(مات سنة 

  ).٣(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عنه  علي بن أبي طالب رضي اهللا●
  

  :   الحكم على الحديث

  .يعمر بن حسن الشيبانو، يِدلَخْم عبد اهللا الْ:الحديث لم أجد في سنده ترجمة كل من   

  فهو موسى بن إبراهيم المروزي   والحكم على باقي إسناد الحديث بالضعف الشديد؛ لوجود            
وشاهده عن أبي المليح روى عنـه  ، عن أبيه فيها مناكير عفرموسى بن ج  ؛ ولرواية   منكر الحديث 

                            
  )٦/١٣١(، الثقات البن حبان) ١(
 )٢/١٣٣(، البن عدي،الكامل في ضعفاء الرجال) ٢(

 )١/٢٩٥(، الكاشف) ٣(

 )١٤١(، التقريب) ٤(

 )٤٩٧(، والتقريب، )٢٦/١٣٧(، وتهذيب الكمال، )٢/٢٤٩(، الثقات للعجلي: انظر) ٥(

 )٤٠٠(، والتقريب، )٦٣(، البن حبان،مشاهير علماء األمصارو، )٦/١٧٨(، الجرح والتعديل: انظر) ٦(



  )١٠٠(

لم أجد فـي   : المباركفوري ولقول ؛)١(متروك الحديث : قال عنه ابن حجر   ، عبيد اهللا بن أبي حميد    
. )٢(إمـا ضـعيفة أو موضـوعة   ، وكل ما جاء فيه فهـي   ، فضل العمامة حديثاً مرفوعاً صحيحاً    

  .)٣(والحديث منكر قاله األلباني
  

  
  

  :   قال ابن األثير

 هو إناء من    )أنها صنَعتْ حيساً في تَور    (في حديث أم سليم رضي اللّه عنها        ) س(} تور{    
  .، وقد يتَوضأ منه)٤(صفْر أو حجارة كاإلجانة

  )٥٤(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن َأنَـٍس    ، عن َأِبي عثْمان   ، حدثَنَا معمر  ،بد الرزاقِ  حدثَنَا ع  ، حدثَِني محمد بن راِفعٍ     -    
 ِمـن ِحجـارٍة     حيسا ِفي تَورٍ   لَما تَزوج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم زينَب َأهدتْ لَه ُأم سلَيٍم              :قَاَل
 ، اذْهب فَادع ِلي مـن لَِقيـتَ ِمـن الْمـسِلِمين    :لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَس فَقَاَل رسوُل اللَِّه ص     :فَقَاَل

 ووضع النَِّبي صلَّى اللَّـه علَيـِه   ، فَيْأكُلُون ويخْرجون؛فَجعلُوا يدخُلُون علَيِه، فَدعوتُ لَه من لَِقيتُ  
 ، ما شَاء اللَّه َأن يقُوَل ولَم َأدع َأحدا لَِقيتُه ِإلَّـا دعوتُـه             : فَدعا ِفيِه وقَاَل ِفيهِ    وسلَّم يده علَى الطَّعامِ   

      مطَاِئفَةٌ ِمنْه ِقيبوا وجخَروا وتَّى شَِبعِديثَ   ،فََأكَلُوا حِه الْحلَيِه      ، فََأطَالُوا علَيع لَّى اللَّهص َل النَِّبيعفَج 
يـا َأيهـا   ( فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ ، فَخَرج وتَركَهم ِفي الْبيتِ  ،وسلَّم يستَحِيي ِمنْهم َأن يقُوَل لَهم شَيًئا      

 وتَ النَِّبييخُلُوا بنُوا لَا تَدآم الَِّذين نَاِظِرين راٍم غَيِإلَى طَع لَكُم ْؤذَني ِإلَّا َأن٥ ()ِإنَاه(.  

                            
، اب البصري واسم أبي حميد غالب متروك الحديث من الـسابعة          عبيد اهللا بن أبي حميد الهذلي أبو الخط       ) ١( 

 )٣٧٠(، التقريب: انظر

  )٥/٣٣٩(، محمد المباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: انظر) ٢(
 )١٥٩٣(ح )٤/٩٦(، لإللباني، السلسلة الضعيفة: انظر) ٣( 

المصباح المنير في غريـب الـشرح       : انظر. )اجين  َأج( بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب والجمع       : اِإلجانَةُ) ٤(
 )١/٦(،  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،الكبير للرافعي

)٥ (}   ِإذَا د لَِكـنو ِإنَـاه نَاِظِرين راٍم غَيِإلَى طَع لَكُم ْؤذَنِإلَّا َأن ي وتَ النَِّبييخُلُوا بنُوا لَا تَدآم ا الَِّذينها َأيي  ِعيـتُم
فَادخُلُوا فَِإذَا طَِعمتُم فَانتَِشروا ولَا مستَْأِنِسين ِلحِديٍث ِإن ذَِلكُم كَان يْؤِذي النَِّبي فَيستَحِيي ِمنكُم واللَّه لَا يستَحِيي 

ذَِلكُم َأطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَان لَكُـم َأن         ِمن الْحقِّ وِإذَا سَألْتُموهن متَاعاً فَاسَألُوهن ِمن وراء ِحجاٍب          
  ٥٣األحزاب} تُْؤذُوا رسوَل اللَِّه ولَا َأن تَنِكحوا َأزواجه ِمن بعِدِه َأبداً ِإن ذَِلكُم كَان ِعند اللَِّه عِظيماً 



  )١٠١(

      ِنينيتَحم رةُ غَي١( قَاَل قَتَاد(  َلَغتَّى بخُلُوا حفَاد ِعيتُمِإذَا د لَِكنا وامطَع )   ِلقُلُـوِبكُم ـرَأطْه ذَِلكُم
قُلُوِبِهن٢ ()و(.  

  :   تخريج الحديث

عن الجعـد   ) ليمان  يعني ابن س  (  حدثنا جعفر    ،قتيبة بن سعيد  عن  ، )٣(أخرجه مسلم أيضاً      
  ". فجعلته في تورحيساً"بلفظ ،  بهأبي عثمان

  
  :   قال ابن األثير

 أوحفيه في   :لما احتُِضر دعا ِبمسك، ثم قال المرأته      ( ومنه حديث سلمان رضي اللّه عنه        - 
  .وقد تكرر في الحديث.  أي اضِربيه بالماء)تَور

  )٥٥(حديث رقم 

   في التاريخ قال اإلمام ابن عساكر
 أنا محمد بن ،شُريح أنا أبو محمد بن أبي ، أنا الفضيل بن يحيى،أخبرناه أبو محمد الحسن بن أبي بكر -   

 ، قال حدثني الحارث   ،عبي عن الشّ  ، عن فراس  ، انا شيبان  ، نا عبيد اهللا بن موسى     ، نا الدوري  ،عقيل بن األزهر  
قَعن امرأة سلمان بيأنها قالت)٤(ةر :   

 فَِإن ِلي الْيـوم  ،افْتَِحي هِذِه اَألبواب يا بقَيرةُ :"دعاِني وهو ِفي علَيٍة لَها َأربعةُ َأبواٍب، فَقَالَ           
 تَـورٍ ِفـي   َأو ِخِفيِه في: قَاَلفزوارا، ال َأدِري ِمن َأي هِذِه اَألبواِب يدخُلُون علَي، ثُم دعا ِبِمسٍك          

ـ   انْضِحيِه حوَل ِفراِشي، ثُم انِْزِلي فامكُِثي فَسو      : فَفَعلْتُ، ثُم قَالَ    فترينّـي علـى   ، يفَ تَطَِّلِعي علَ
  .)٥("  فَِإذَا هو قَد ُأِخذَ روحه، فَكََأنَّه نَاِئم علَى ِفراِشِه َأو نَحوا ِمن هذَا إليهِفراِشي، فَاطَّلَعتُ

  

  

                            
  )٢/١٠٤٦(، حاشية صحيح مسلم،ن حينهأي منتظرين زمان الطعام طالبي: غير متحينين طعاماً) ١(
)       ٢/١٠٤٦(،  باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمـة العـرس  ،كتاب النكاح، مسلم )٢(

  )١٤٢٨(ح 
 .المرجع السابق) ٣(

 وهو سلمان الخير رضي اهللا عنه وهي آخر من تزوج من أزواجه ،فهي امرأة سلمان الفارسي  : ةريقَبوأما  ) ٤(
 ففعلت ذلك وتوفي في ذلك اليوم من سنة      ، أصابه من الفيء وخبأه ألجل وفاته      هدت موته وأمرها مسكاً   وش

لعلي بـن  ،نىاإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والك: ، انظر من الهجرة  )٣٢(
 )٧/٢٧٨(، ماكوال

 )٢١/٤٥٧(، تاريخ دمشق) ٥(



  )١٠٢(

  :   خريج الحديثت

  ".أوحفيه في تَور " منبدالً"ادبغيه في تور "بلفظ، )١(أخرجه الطبراني     

  .وهو حديث موقوف،ةريقَعن ب كالهما".أذيفيه في تور "بلفظ، )٢(األصبهانيأبو نعيم وأخرجه     
  

  
  :   قال ابن األثير

 الطبيعـة   : التُّـوس  )ن تُوس الحياء  كان م (في حديث جابر رضي اللّه عنه       ) س(} توس{   
  . أي من أصِل صدق: فالن من توِس صدق:يقال. والِخلْقة

  )٥٦(حديث رقم 
  

  . مسنداً في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

  
  :   قال ابن األثير

تتَوق تَفَعل، من   ) وتَدعنامالك تَتَوق في قُريش     ( في حديث علي رضي اللّه عنه        ●} توق{   
التَّوق وهو الشَّوق إلى الشيء والنُّزوع إليه، واألصل تَتَتَوق بثالث تاآٍت، فحذف تـاء األصـل                

ويروى تَنَوق بالنون، وهـو     . ِلم تَتَزوج في قريش غيرنا وتدعنا، يعني بني هاشم        : تَخْفيفا؛ أراد 
 . وتَأنَّقيقال تَنَوق. على اسِتحسان وإعجاب بهمن التَّنَوق في الشيء إذا عمل 

  )٥٧(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه

عن علـي   ، عن أبي عبد الرحمن   ، عن سعد بن عبيدة   ، عن األعمش ،  حدثنا أبو معاوية   -   
، بنت حمزة نعم  : عندكم شيء؟ قلت  : قال، مالك تَتَوق في قُريش وتَدعنا    قلت يا رسول اهللا     : قال

  .)٣(إنها ال تحل لي؛ إنها بنت أخي من الرضاعة: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                            
 )٦٠٤٣(ح )٦/٢١٤(، المعجم الكبير للطبراني) ١(

 )٢٠٨ /١(، حلية األولياء لألصبهاني) ٢(

ح )٥٤٩ /٣(، باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، كتاب النكاح، مصنف ابن ابي شيبة )٣(
)١٧٠٤٠(  



  )١٠٣(

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، )٣(والبيهقـي ، )٢(وأخرجه الطبراني ، "تتوق"بدالً من   "بلفظ تنوق   ، )١(أخرجه مسلم     
  .ثالثتهم عن علي، "مالك تتوق"بدالً "مالي أراك تتوق "

  :   رجال اإلسناد
 ثقة أحفظ النـاس  ، عمي وهو صغير،محمد بن خازم بمعجمتين أبو معاوية الضرير الكوفي      ●

 وله اثنتان وثمانون سـنة وقـد        )٢٩٥(مات سنة   .لحديث األعمش وقد يهم في حديث غيره      
  .)٤(روى له الجماعة. رمي باإلرجاء

من احتمـل األئمـة     تدليس وهم   من الطبقة الثانية في ال    ، )٥(ذكره ابن حجر  :      بالنسبة لتدليسه 
  .مامته وقلة تدليسهإلتدليسه وأخرجوا له في الصحيح 

وهو من أحفظ النـاس  . )٦(لم يرسل عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه     :    وبالنسبة إلرساله 
  .فهو ثقة في روايته، لحديث األعمش كما في الترجمة

●      ِدسليمان بن مهران األسثقة حافظ عارف بالقراءات    ، الكوفي األعمش  ي أبو محمد  ِلاِهكَ الْ ي  ،
 وكـان مولـده أول سـنة        )١٤٨( أو   )١٤٧( مات سنة    ،)٨( ورع لكنه يدلس   ،)٧(أحد األعالم 

  . )٩(روى له الجماعة.إحدى وستين

فال يشترط التصريح فـي  ، ال يضره ذلك كونه من الطبقة الثانية في التدليس     :     بالنسبة لتدليسه 
  . وعليه فهو ثقة حافظ، )١٠(أرسل في روايته عن من روى في حديثناولم يثبت أن ، سماعه

                            
  )١٤٤٦(ح )١٠٧١ /٢(، باب تحريم ابنة األخ من الرضاعة، كتاب الرضاع، مسلم) ١(
  )٢٩٢١(ح)٣/١٣٩(، المعجم الكبير للطبراني) ٢(
  )١٥٣٩١(ح)٤٥٣ /٧(، السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 )٤٧٥(، والتقريب، )٢/١٦٧(، والكاشف، )٢/٢٣٦(،الثقات للعجلي: انظر) ٤(

 )٣٣(، البن حجر،طبقات المدلسين) ٥(

 )٢٦٣(،جامع التحصيل) ٦( 

 )٢٥٤(،  والتقريب،)١/٤٦٤(، والكاشف، )١٢/٧٦(، وتهذيب الكمال، )١/٤٣٢(،الثقات للعجلي: انظر) ٧(

 )٣٣( ، البن حجر،طبقات المدلسين) ٨(

 )٢٥٤(، التقريب) ٩( 

  )١٨٨(، جامع التحصيل) ١٠(



  )١٠٤(

●      ِملَ سعد بن عبيدة السيكتـب حديثـه وكـان يـرى رأى          :قال أبو حاتم  ، أبو حمزة الكوفي   ي
مات في والية عمـر بـن       ، وابن حجر ، )٣(والذهبي، )٢(العجلي: وثقه، )١(الخوارج ثم تركه  
  .فهو ثقة، واألكثر على توثيقه: قلت.)٤(روى له الجماعة، هبيرة على العراق

●    ِبعبد اهللا بن ح  ِبيب بن ر    ِملَيعة أبو عبد الرحمن السمشهور بكنيته وألبيـه     ، الكوفي المقرىء  ي 
  .)٥(روى له الجماعة). ٧٠(  سنةمات بعد، ثقة ثبتتابعي  ،صحبة

، علي رضـي اهللا عنـه     بأن روايته التثبت عن     ، ذكر قوالً عن أبي حاتم    : )٦(بالنسبة للعالئي     
وروى عنه سـعد  ، أن ابن حبيب روى عن علي: )٧(وقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه في كتابه   

  .وعليه فهو تابعي ثقة ثبت، بن عبيدة
  ).٣(سبق ترجمته حالصحابي الجليل، ، علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  ●

  

  :   الحكم على الحديث
  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح    

  

  
  :   قال ابن األثير

  .) مالك تَتَوق في قريش وتَدع سائرهم:إن امرأة قالت له(ومنه الحديث اآلخر ) س(

  )●(حديث رقم 

   في مصنفهبي شيبةأقال اإلمام ابن 

 عـن علـي   ، عن أبي عبد الرحمن، عن سعد بن عبيدة، عن األعمش  ، حدثنا أبو معاوية   -  
عندكم شيء قلت نعم بنـت حمـزة        : قال، الك تَتَوق في قُريش وتَدعنا    م قلت يا رسول اهللا      :قال

  .)٨( إنها ال تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                            
 )٤/٨٩(، الجرح والتعديل) ١(

 )١/٣٩١(، الثقات للعجلي) ٢(

 )١/٤٢٩(، الكاشف) ٣(

  )٢٣٢(، التقريب) ٤(
 )٢٩٩ (،والتقريب، )١٤/٤٠٨(، وتهذيب الكمال، )٢/٢٦(، الثقات للعجلي: انظر) ٥(

 )٢٠٨(، جامع التحصيل) ٦(

 )٥/٣٧(، الجرح والتعديل: انظر) ٧(

) ٥٤٩ /٣(، باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم مـن النـسب  ، كتاب النكاح، مصنف ابن ابي شيبة )٨(
  )١٧٠٤٠(ح



  )١٠٥(

  :   تخريج الحديث

مالي "بلفظ، )٣(والبيهقي، )٢(الطبرانيأخرجه  و، "تتوق"بدالً من "بلفظ تنوق ، )١(أخرجه مسلم     
  ".وتدع سائرهم"بدالً من " تدعنا"بلفظ ،  عن عليثالثتهم، "ك تتوقمال"بدالً"توقأراك ت

  )٥٧(وقد سبق دراسته في حديث رقم      
  

  
  :   قال ابن األثير

كانت ناقة النبي صلى اللّـه عليـه وسـلم    (وفي حديث عبيد اللّه رضي اللّه عنهما  ) س(   
 :قال الحربي .  أي جواد  : مثل قولك فرس تَِئق    : ما المتَوقة؟ قال   : له  كذا رواه بالتاء، فقيل    )متَوقَة

 . وهي التي قَد ِريضتْ وُأدبتْ- بالنون -وتفسيره أعجب من تصحيفه، وإنما هي منَوقة 

  )٥٨(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 قَالَا حدثَنَا ِإسمِعيُل بن     ، واللَّفْظُ ِلزهيرٍ  ، السعِدي  وعِلي بن حجرٍ   ، حدثَِني زهير بن حربٍ    -   
اِهيمرةَ     ،ِإبَأِبي ِقلَاب نع وبثَنَا َأيدلَّبِ   ، حهَأِبي الْم نٍن قَالَ     ، عيصِن حب انرِعم نكَانَتْ ثَِقيـفُ    : ع 

     جتْ ثَِقيفُ ررٍل فََأسقَيِنى عِلب لَفَاءِنحلَي......       اءبضتْ الْعُأِصيباِر والَْأنْص َأةٌ ِمنرتْ امُأِسرقَاَل و ، 
 وكَان الْقَوم يِريحون نَعمهم بين يدي بيوِتِهم فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيلٍَة ِمن الْوثَاِق             ،فَكَانَتْ الْمرَأةُ ِفي الْوثَاقِ   

  غُ       فََأتَتْ الِْإِبَل فَجتَر اِء فَلَمبضِإلَى الْع تَّى تَنْتَِهيح كُهغَا فَتَتْرِعيِر رالْب نَتْ ِمنلَتْ ِإذَا دنَاقَـةٌ  :قَاَلعو 
رتْ  ونَـذَ  : قَالَ . فَطَلَبوها فََأعجزتْهم  ، فَقَعدتْ ِفي عجِزها ثُم زجرتْها فَانْطَلَقَتْ ونَِذروا ِبها        ،منَوقَةٌ

نَاقَةُ رسوِل اللَِّه   فَلَما قَِدمتْ الْمِدينَةَ رآها النَّاس فَقَالُوا الْعضباء         ، ِإن نَجاها اللَّه علَيها لَتَنْحرنَّها     ،ِللَِّه
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه٤( الحديث.....ص(.  

  :   تخريج الحديث

  .ا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذ   

                            
  )١٤٤٦(ح )١٠٧١ /٢(، باب تحريم ابنة األخ من الرضاعة، كتاب الرضاع، مسلم) ١(
  )٢٩٢١(ح )٣/١٣٩(، ير للطبرانيالمعجم الكب) ٢(
  )١٥٣٩١(ح )٤٥٣ /٧(، السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
) ١٦٤١(ح )٣/١٢٦٢(، باب ال وفاء لنذر في معصية اهللا وال فيمـا ال يملـك العبـد   ، كتاب النذر، مسلم )٤(

  .بإختصار



  )١٠٦(

  .كانت ناقة متَوقَةً :  قالعبيد اللّه بن عمرأن  :وقد قال اإلمام الحربي في غريبه     

. َأي جـواد  . فَرس تَِئقٌ : ِمثُْل قولك : قلت له يا أبا سعيد ما متَوقَةٌ ؟ قال  : وقال إبراهيم      
  .أعجب من تصحيفهوكان تفسيره 

      اِهيمرقَةُ بالنُّوِن       : قال ِإبنَوالم ِإنَّما ِهي ادوج تُ نَاقَةٌ تَِئقٌ أيِمعوما س .  ـنع رومأخبرنا ع
 عدياِإلِبِل : أبيِه قال الس قُ ِمننَوالم :رِيض ١( الَّذِي قَد(.  

  

  
  :   قال ابن األثير

 - بكسر التاء وفتح الـواو       -التِّولَة  ) التِّولَة من الشّرك  (في حديث عبد اللّه     ) ـه(} تول{   
ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك العتقادهم أن ذلك يؤثر ويفْعـل        

  .خالف ما قدره اللّه تعالى

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

 قال حدثنا عثمان بـن      ، قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي      ،أحمد بن محمد بن صدقة     حدثنا   -    
 ، عن قيس بن الـسكن     ، عن المنهال بن عمرو    ، عن ميسرة بن حبيب    ، قال حدثنا إسرائيل   ،عمر

التِّولَـة  و الرقى والتمـائم   أن:ا حفظنا عن رسول اهللا كان مم:أنه سمع عبد اهللا بن مسعود يقول     
   .)٢(التَّهِييج  : قال؟التِّولَة وما :لت له امرأته فقا،من الشّرك

  :تخريج الحديث

 عن قـيس بـن   ، عن الِمنْهال، من طريق ميسرة بن حبيب   )٣(أخرجه الطبراني في األوسط       
  ".والتُّولَةَ " أنه سمع عبد اهللا بزيادة لفظ،السكن

 امـرأة عبـد اهللا رضـي اهللا         كالهما شاهداً عن زينب   ، )٥(وابن ماجه ، )٤(وأخرج أبو داود      
  ".إن الرقي والتمائم والتولة شرك " بلفظ، عنهما

                            
  )١/١١(، غريب الحديث للحربي) ١(
  .لم يرو هذا الحديث عن ميسرة إال إسرائيل :وقال) ١٤٤٢(ح )٢/١١٩(، المعجم األوسط للطبراني) ٢(
  )١٤٤٢(ح )٢/١١٩(، المعجم األوسط للطبراني) ٣(
 )٣٨٨٣(ح )٢/٤٠٢(، باب في تعليق التمائم، كتاب الطب، سنن أبي داود) ٤(

  )٣٥٣٠(ح )٢/١١٦٦(، باب تعليق التمائم، كتاب الطب، سنن ابن ماجه) ٥(



  )١٠٧(

  ).٣٩(سبق دراسته في متابعة حديث رقم    

  :   قال ابن األثير

 هـي بـضم     ) إن اللّه تعالى قد أراد بقريش التُّولة       :قال أبو جهل  (وفي حديث بدر    ) ـه(    
  . الداهية، وقد تُهمز:التاء وفتح الواو

  )٥٩( رقم حديث

   مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابقكالهما، )٢(وابن الجوزي، )١(وذكره الزمخشري
  

  
  :   قال ابن األثير

أفْتنَا في دابة تَرعى الـشجر وتَـشْرب        (وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما        ) س(       
 هكـذا   : قال الخطـابي   )دنا الفَطيم، والتِّولَة، والجذَعة    تلك عن  :؟ قال )٣(الماء في كَِرش لم تَثِّغر    

روي، وإنَّما هو التِّلْوة؛ يقال ِللْجدي إذا فُِطم وتَبع أمه ِتلْو واألنثى ِتلْوة، واألمهات حينئذ المتَاِلي،                
  .فتكون الكلمة من باب تَالَ، ال تَوَل

 

  )٦٠(حديث رقم 

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

      -  عـن عبـد    ، عن الحجاج بن أرطاة    ،- رجل من أهل الشام      -ميد بن رويمان     عن ح
كنت عنـد ابـن   : عن عمرو بن الحبشي قال  ، عن عبد اهللا بن المقدام    ، الملك بن المغيرة الطائفي   

يحكم به ذوا عـدل     : (فقال ابن عباس  ..... أشرت إلى ارنب فرماها   : عباس فجاءت امرأة وقالت   
: فقلـت لهـا  ، ال بد من آخر معـي : فقال. له: فقالت، قلت للمرأة قولي أحكم أنت  ف:  قال )٤()منكم

 أفِْتنَا فـي    :عمرو بن حبشي قال   : من هذا؟ قلت  : فوضع يده علي وقال   ، قولي له أختر من شئت    

                            
 )١/١٥٧(،  اازمخشريالفائق في غريب الحديث) ١(

  )١/١١٤(، غريب الحديث البن الجوزي) ٢(
)٣ (لسان العرب: َأي لم تسقط َأسنانها، انظر: كَِرشٍّ لم تَثَِّغر ،)٤/١٠٣(  
ُل ما قَتََل ِمن النَّعِم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمداً فَجزاء مثْ{:قال تعالى) ٤(

         فَا اللّـهِرِه عاَل َأمبذُوقَ واماً لِّيِصي ُل ذَِلكدَأو ع اِكينسم امةٌ طَعكَفَّار ِة َأوباِلغَ الْكَعياً بده نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحي
اللّهو ِمنْه اللّه نتَِقمفَي ادع نملَف وا سمذُو انِْتقَاٍم ع ِزيز٩٥المائدة} ع. 



  )١٠٨(

 ، والتِّوالـة ،دابة تَرعى الشجر وتَشرب الماء في كَِرش لم تَثِّغر قال فقلت تلك عندنا الفَطيمـة             
لقي مـا  فأم: قال. رثَ من ذلك أكْ  إني أجد : قالت. ِتْئاختاري من هؤالء إن شِ    : فقال لها ، جذَعةوال

  .)١(شئت
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ،  بـه   عن عبد الرزاق   ،الدبري  نا ،حمد بن هاشم  من طريق م  ، )٢(أخرجه الخطابي     
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  

  
  :   قال ابن األثير

 التُّومة مثُْل الدرة تُـصاغ مـن        ) أتَعِجز إحداكُن أن تَتَِّخذ تُومتَين من ِفضةٍ      (فيه  ) س(} توم{
موتُو ة، وجمعها تُومالفض. 

  )٦١(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البوصيري في اإلتحاف

      بَأِبي شَي نكِْر بو بةَـَ قَاَل َأب ،اِرِبيحثَنَا الْمدلَ، ح نٍرعشَه نٍث، عي، ِزيـدِبنِْت ي اءمَأس نع  ،
 وعلَـي   ،نَا حِديثَةُ عهٍد ِبعرسٍ    وأَ ، عليه وسلم َأنَا وخَالٍَة ِلي      دخََل علَي رسوُل اهللا صلى اهللا      :قَالَتْ

خَواِتيم ِمن   و ،رِك اهللا ِبسواٍر ِمن نَارٍ     َأتُِحبين َأن يسو   :فَقَاَل، يم ِمن ذَهبٍ   وخَواتِ ،سواريِن ِمن ذَهبٍ  
، ثُـم    َأو تُومتَين ِمن ِفـضةٍ     ،َأتَعِجز ِإحداكُن َأن تَتَِّخذَ حلَقَتَينِ    ،  انْزِعي هذَا : قَاَل، الَ: نَاٍر ؟ قَالَتْ  

  .)٣(، َأو زعفَران لْطَخُها ِبعنْبٍر، َأو ورٍستَ
  

  :   ثتخريج الحدي

 الليث بن أبي سليم      عن كالهما من طرق   ،)٥(الطبرانيو ،بلفظ مطابق ، )٤(أخرجه ابن حزم     
  ".تَتَِّخذ تُومتَين من فضة " بدالً من "تتخذ حلقة من فضة " بلفظ، به

                            
  )٨٣٥٥(ح )٤/٤٣٦(، باب حالل أعان حراما على صيد، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق) ١(
  )٢/٤٧٨(، غريب الحديث للخطابي) ٢( 
  )٥٥٨٧(ح،باب ما جاء في حلية الذهب للنساء، كتاب الزينة، اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) ٣(
  )١٠/٨٣(، لمحلي باالثار البن حزما) ٤(
  )٤٥١(ح )٢٤/١٧٨(، المعجم الكبير للطبراني) ٥(



  )١٠٩(

  

  :   رجال اإلسناد

ل وقـا ، )١(وثقـه ابـن معـين      ،عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاِربي أبو محمد الكوفي            ●
ويـروي عـن   ، صدوق إذا حدث عن الثقـات : وقال أبو حاتم، )٢(كوفي ال بأس به  : العجلي

وذكره ابن حبـان    ، )٤(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )٣(المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه    
قـال   . )٦( عثمان بن أبي شيبة هو صدوق        : قال ،وقال ابن شاهين في الثقات    ، )٥(في الثقات 

) ١٩٥(مات سـنة  . ال بأس به وكان يدلس قاله أحمد     : وقال ابن حجر  ، )٧(بثقة يغر : الذهبي
  .)٨(روى له الجماعة

ذكره ابن حجـر مـن      : هوبالنسبة لتدليس ، )٩(فلم يثبت أن أرسل عن أسماء     : هبالنسبة إلرسال 
  .فهو ال بأس به مدلس،  وعليه أرجح قول ابن حجر، ولم يصرح بالسماع،)١٠(المرتبة الثالثة

واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيـل غيـر   ، يم بالزاي والنون مصغر   ِن بن أبي سليم بن ز     الليث   ●
جـائز  : قـال العجلـي   و، )١١(ضعفه يحيى بن معـين    ، أبو بكر القرشي موالهم الكوفي    ،ذلك

بن عيينة ال   ا كان   :ر يقول معسمعت أبا م  : وقال أبو حاتم  ، )١٢( به  وقال مرة ال بأس    ،الحديث
وقال  ،)١٥(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )١٤(وضعفه النسائي  ،)١٣(سليميحمد حفظ ليث بن أبى      

   كان من العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان ال يدري مـا يحـدث بـه                  : ابن حبان 

                            
 )٣/٢٦٨(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ١(

 )٢/٨٦(، الثقات للعجلي) ٢(

 )٥/٢٨٢(، الجرح والتعديل) ٣(

 )٢/٣٤٧(، الضعفاء للعقيلي) ٤(

 )٧/٩٢(، الثقات البن حبان) ٥(

  )٦/٢٣٨(، تهذيب التهذيب) ٦(
 )١/٦٤٢(، الكاشف) ٧(

  )٣٤٩(، التقريب) ٨(
 )٢٢٧(، جامع التحصيل) ٩(

 )٤٠(، طبقات المدلسين) ١٠(

 )١٩٧ و١٥٨(ص،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ١١(

 )٢/٢٣١(، الثقات للعجلي) ١٢(

 )٧/١٧٨(، الجرح والتعديل) ١٣(

 )٩٠(، الضعفاء والمتروكين) ١٤(

 )٤/١٤(، الضعفاء للعقيلي) ١٥(



  )١١٠(

 ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم كل ذلك كـان      ، ويرفع المراسيل  ،فكان يقلب األسانيد  
وقـال  ، )١(بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين تركه يحيى القطان وا،منه في اختالطه 
 إنما أنكروا عليـه الجمـع بـين عطـاء     :صاحب سنة يخرج حديثه ثم قال: الدارقطني عنه 

فيـه  ، وعنه شعبة وزائدة وجرير   ، ال نعلمه لقي صحابياً   : وقال الذهبي ، )٢(وطاوس ومجاهد 
قـال  .)٣(م احتج بـه  وبعضه، كان ذا صالة وصيام وعلم كثير، ضعف يسير من سوء حفظه  

 روى له البخـاري     ).١٤٨(مات سنة   .صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك      : ابن حجر 
  .)٤(تعليقاً ومسلم واألربعة

وبالنسبة لذكر إختالطه فلم أقف مـن  ، )٥(إلرساله فلم يثبت أن أرسل عن شهر بن حوشب        : بالنسبة
  .فهو ضعيف، على تضعيفهفاألكثر ، ادوبالنسبة لقول النقّ، خالل بحثي على اختالط له يذكر

أبو سعيد و يقال أبو عبد اهللا و يقال أبو عبد الرحمن  ،الشامي األشعري حوشب بن شهر   ●
قال اإلمام  ،)٦( ثبت:وقال مرة، ال بأس به: معين بن يحيى قال. مولى أسماء بنت يزيد

 نزكوه :النضر قالو، نزكوه شهراً ان عون بنا عن وروى أحمد، )٧(ما أحسن حديثه: أحمد
 وقوي الحديث حسن شهر :البخاري عن الترمذي وقال. )٩(العجليثقه و، )٨(فيه طعنوا أي

 بن بشر ومن العبدي هارون يأب من يلإ أحب حوشب بن شهر :وقال أبو حاتم ،)١٠(أمره
 :فقال حوشب بن شهر عن زرعة أبو وسئل. بحديثه يحتج ال الزبير يأب بدون وليس ،حرب

 الثقات عن يروي ممن كان :قال ابن حبان .)١٢(ليس بالقوي: وقال النسائي.)١١(به بأس ال
 ،الحديث في بالقوي ليس وشهرهذا :وقال ابن عدي ،)١٣(المقلوبات األثبات وعن المعضالت

                            
 )٢/٢٣١(، البن حبان، المجروحين) ١(

 )٥٨(، سؤاالت البرقاني للدارقطني) ٢(

  )٢/١٥١(، الكاشف) ٣(
  )٤٦٤(، التقريب) ٤(
 )٢٦١(، جامع التحصيل) ٥(

  ) ٤/٤٣٤(، )٤/٢١٦ ( رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(
  )٧٥(، بحر الدم) ٧(
  )٣/١٣٤(، العلل ومعرفة الرجال) ٨(
  )١/٤٦١(، ليالثقات للعج) ٩(
  )٥/٥٨(، سنن الترمذي ) ١٠(
  )٤/٢٨٢(، الجرح والتعديل ) ١١(
  )٥٦(، الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ١٢(
  )١/٣٦١(، المجروحين البن حبان ) ١٣(



  )١١١(

 عبد روى ما حديثه من يخرج :وقال الدارقطني .)١(به يتدين وال بحديثه يحتج ال ممن وهو
 اإلرسال كثير صدوق ،السكن بن يزيد بنت أسماء مولى:  ابن حجر قال.)٢(بهرام بن الحميد

  .)٣(البخاري في األدب المفرد ومسلم واألربعة روى له .)١١٢( سنة مات ،واألوهام
  . صدوقوهو، )٤ (وهو أعلم بموالته في الرواية، بالنسبة إلرساله لم يثت أن أرسل عن أسماء

 قال أبو   ،صحابية جليلة ، نصارية األوسية ثم األشهلية   أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع األ          ●
 روت عـن رسـول اهللا   ،وكانت تكنى أم سـلمة ، علي بن السكن هي بنت عم معاذ بن جبل     

 وعاشـت   ،شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم       ، عليه وسلم عدة أحاديث    صلى اهللا 
  . رضي اهللا عنها.)٥(بعد ذلك دهراً

  

  :   الحديثالحكم على 

 وهو ضعيف ولم أجـد      الليث بن أبي سليم   ومدار الحديث عن    ، ضعيفالحديث إسناده       
  .له متابعاً

  

  

                            
  )٤/٣٩(، الكامل في الضعفاء) ١(
  )٣٦(، سؤاالت البرقاني) ٢(
  )٢٦٩(، تقريب التهذيب) ٣(
 )١٩٧(، جامع التحصيل للعالئي) ٤(

  )٧/٤٩٨(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٥(



  )١١٢(

  :   قال ابن األثير

 .وقد تكرر في الحديث.  أي الدر)ورضراضة التُّوم(ومنه حديث الكوثر ) س(   

  )٦٢(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد في مسنده

 ، عن عثْمـان   ، حدثَنَا عِلي بن الْحكَِم الْبنَاِني     ، حدثَنَا سِعيد بن زيدٍ    ،ِرم بن الْفَضلِ  حدثَنَا عا  -    
 اِهيمرِإب نةَ  ،علْقَمع ندِ ، عوالَْأسوٍد قَالَ    ، وعسِن مِن ابكَةَ   : علَينَا ماب اء١( ج(      لَّى اللَّهص ِه  ِإلَى النَِّبيلَيع
 وذَكَر الضيفَ غَير َأنَّهـا كَانَـتْ        : قَالَ ، وتَعِطفُ علَى الْولَدِ   ، ِإن ُأمنَا كَانَتْ تُكِْرم الزوج     :وسلَّم فَقَالَا 

 ، فَـردا  ، فَـَأمر ِبِهمـا    ،ا فََأدبرا والشَّر يرى ِفي وجوِهِهم     ، ُأمكُما ِفي النَّارِ   : قَالَ ،وَأدتْ ِفي الْجاِهِليةِ  
 رجٌل : ُأمي مع ُأمكُما فَقَالَ   :فَرجعا والسرور يرى ِفي وجوِهِهما رِجيا َأن يكُون قَد حدثَ شَيء فَقَالَ           

 رجٌل ِمن الَْأنْصاِر ولَم َأر رجلًـا        :قَاَل فَ ،ِمن الْمنَاِفِقين وما يغِْني هذَا عن ُأمِه شَيًئا ونَحن نَطَُأ عِقبيهِ          
   َؤالًا ِمنْهس ا          قَطُّ َأكْثَرِفيِهم ا َأوِفيه كبر كدعْل ووَل اللَِّه هسا رقَالَ ؟ ي :       هِمعس ٍء قَدشَي ِمن َأنَّه فَظَن 

 الَْأنْصاِري ومـا  : فَقَاَل،نِّي لََأقُوم الْمقَام الْمحمود يوم الِْقيامةِ    ما سَألْتُه ربي وما َأطْمعِني ِفيِه وإِ       :فَقَاَل
  ودمحالْم قَامالْم ـِه               : قَالَ ؟ذَاكلَيع اِهيمرى ِإبكْسي نَل مَأو كُونلًا فَيفَاةً غُراةً حرع ِبكُم ِإذَا ِجيء ذَاك 

 فََأقُوم عن يِميِنِه مقَاما لَا يقُومه َأحد غَيِري يغِْبطُِني ِبـِه             إلى قوله .....وا خَِليِلي  اكْس :السلَام يقُولُ 
 ونالْآِخرو لُونضِ  : قَالَ ،الَْأووثَِر ِإلَى الْحالْكَو ِمن رنَه فْتَحيو ،نَاِفقُونقَطُّ : فَقَاَل الْم اءى مرا جم فَِإنَّه 

 حالُـه الِْمـسك     : قَـالَ  . يا رسوَل اللَِّه علَى حاٍل َأو رضراضٍ       :قَاَل و َأو رضراضٍ  ،ا علَى حالٍ  ِإلَّ
التُّوم هاضرضر٣(الحديث...)٢ (و( .  

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن ابن مسعود من طرق كالهما، )٥(والطبراني، )٤(أخرجه البزار    
  

                            
 )١٢/٣٣٤(، تهذيب التهذيب: انظر، ابنا مليكة الجعفيان أحدهما سلمة بن يزيد) ١(

)٢ (راضضلةُ رمل القَناة الذي : الرهراٍض فالسضلٍة وذو رومنه قولهم نَهر ذُو ِسه روالتُّوم الد غارى الصصالح
  )٧/١٥٤: (لسان العرب: اض َأيضاً اَألرض المرضوضة بالحجارة، انظريجري عليه الماء والرضر

  .بإختصار) ١/٣٩٨(، مسند اإلمام أحمد) ٢(
  )١٥٣٤(ح)٤/٣٣٩(، مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، مسند البزار) ٤(
  )١٠٠١٧(ح)١٠/٨٠(، المعجم الكبير) ٥(



  )١١٣(

  :   سنادرجال اإل

، )٢(وأبو حـاتم  ، )١(وثقه العجلي ، حمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم          م   ●
) ٢٢٣(توفي سـنة  ، تغير في آخر عمره، ثقة ثبت: وقال ابن حجر، )٣(الحافظ: وقال الذهبي 

  .)٤(روى له الجماعة). ٢٢٤(أو 

  . وعليه فهو ثقة ثبت، )٥(إختالطه     بالنسبة إلختالطه  فقد روى عنه اإلمام أحمد قبل 

، )٦(ابـن سـعد  : وثقـه ، البـصِري  الجهضِمي أبو الحـسن  اَألزِديسعيد بن زيد بن درهم       ●
 ضعيف تكلم   :وقال الدارقطني ، ليس به بأس  :)٩(وأبو حاتم ، )٨ (وقال اإلمام أحمد  ، )٧(والعجلي

سمعت يحيـى   :  وقال ابن المديني   ،وكان يحيى بن سعيد ال يستمريه     .)١٠(فيه يحيى بن القطان   
روى لـه  ). ١٦٧(مات سـنة  . صدوق له أوهام: وقال ابن حجر، )١١(بن سعيد يضعفه جداً    

  .)١٢(البخاري في التعاليق ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة
  .فهو صدوق وله أوهام:      أرجح قول ابن حجر

ال بـأس بـه   : وقال أبو حاتم  ، )١٣(ثقه ابن سعد  و، البصِري   علي بن الحكم البنَاني أبو الحكم          ●
وقـال  ، )١٦(رديء الحفـظ  : وقال عنـه  ، )١٥(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )١٤(صالح الحديث 

                            
  )٢/٥(، الثقات للعجلي) ١(
 )٨/٥٨(، الجرح والتعديل) ٢(

 )٢/٢١٠(، الكاشف) ٣(

 )٥٠٢(، التقريب) ٤(

 )٧٤(، ألبي البركات،الكواكب النيرات) ٥(

 )٧/٢٨٧(، البن سعد،الطبقات الكبرى) ٦(

 )١/٣٩٩(، الثقات للعجلي) ٧(

 )٦٢( ، بحر الدم) ٨(

 )٤/٢١(، الجرح والتعديل) ٩(

 )١٧/٥٢(، للنوري،الدارقطني أقوال موسوعة) ١٠(

  )٤/٢٩(، تهذيب التهذيب) ١١(
 )٢٣٦(، التقريب) ١٢(

 )٧/٢٥٦(، الطبقات الكبرى) ١٣(

 )٦/١٨١(، الجرح والتعديل) ١٤(

 )٧/٢٠٥(، الثقات البن حبان) ١٥(

 )١٥٤(، مشاهير علماء األمصار) ١٦(



  )١١٤(

قال الـذهبي  ، )١( زائغ عن القصد فيه ليناَألزِديوقال أبو الفتح   ، الدارقطني ثقة يجمع حديثه   
). ١٣١(أو ) ١٣٠( مـات سـنة    ، بال حجـة   اَألزِديثقة ضعفه   : وقال ابن حجر  ، )٢(صدوق

  .)٣(البخاري واألربعةروى له 

  .ثقة وال حجة على ضعفه،      أميل إلى قول ابن حجر

 عثمان بن عمير بالتصغير ويقال بن قيس والصواب أن قيساً جد أبيه وهو عثمان بـن أبـي                   ●
 فـي  واختلط وكان يـدلس ويغلـو  ، ضعيف، حميد أيضاً البجلي أبو اليقظان الكوفي األعمى 

  .)٤( داود والترمذي وابن ماجةوأبروى له ). ١٥٠(مات في حدود ، التشيع

 كان عجبـاً  : قال الذهبي  ، أبو عمران الكوفي   يِعخَإبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النَّ           ●
الفقيه ثقة إال أنه يرسـل  : وقال ابن حجر، )٥( في العلم  للشهرة رأساً  في الورع والخير متوقياً   

يرسل كثيراً وال سيما عـن ابـن   : وقال، وقد ذكره من المرتبة الثانية في المدلسين     ، )٦(كثيراً
  .)٨(روى له الجماعة). ١٩٦(مات سنة ، )٧(مسعود

ماعة مـن  أن ج: )٩(فقد ذكر العالئي: وأما ارساله ، ال يضره ألنه من الثانية    :      بالنسبة لتدليسه 
  .بن مسعوداأرسله عن األئمة صححوا مراسيله وخص البيهقيي ذلك بما 

وعليه فالراوي ثقـة    ، ولم يتابع كما ذكرت في حكمي على الحديث       ،     ولكن في حديثنا ضعف   
  .مرسل

  

  

  

                            
  )٧/٢٧٣(، تهذيب التهذيب) ١(
 )٢/٣٨(، الكاشف) ٢(

 )٤٠٠(، التقريب) ٣(

والتقريـب،  ، )٢/٩٥(، والمجروحين، )٣/٢١١ (،وضعفاءالعقيلي، )٥/١٦٦(، الكامل في الضعفاء  :انظر) ٤(
)٣٨٦(  

 )١/٢٢٧(، الكاشف) ٥(

 )٩٥(، التقريب) ٦(

  )٢٨(، وطبقات المدلسين) ٧(
 )١/١٥٥(،تهذيب التهذيب) ٨( 

 )١٤١(، جامع التحصيل) ٩(



  )١١٥(

) ٦٠(مـات بعـد     ، ثقة ثبت فقيه عابد   ،  أبو شبل الكوفي   يِعخَالنَّعلقمة بن قيس بن عبد اهللا          ●
  .)١(روى له الجماعة). ٧٠(وقيل بعد 

، )٢(مخضرم ثقة مكثر فقيه   ،  أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن      يِعخَالنَّيس  األسود بن يزيد بن ق       ●
 وذكره في   ، ولم يره   أحد كبار التابعين أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم مسلماً          :وقال العالئي 
  .)٤(روى له الجماعة). ٧٥(أو ) ٧٤(مات سنة .  )٣( للمعاصرة فليعلم ذلك؛كتب الصحابة

   ). ٣٩(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل، ضي اهللا عنهعبد اهللا بن مسعود ر   ●
  

  :   الحكم على الحديث

وارسال ابراهيم بن يزيد عـن      ، لضعف عثمان بن عمير   ، الحديث مرسل وإسناده ضعيف      
  .وسعيد بن زيد صدوق له أوهام، ابن مسعود

ـ  ي،وهذا الحديث ال نعلمه  : البزار  قال   إال ؛ ن عبـد اهللا روى بهذا اللفظ من حديث علقمة ع
 وقد روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عـن أبـي                 ،من هذا الوجه  

  .)٥( وأحسب أن الصعق غلط في هذا اإلسناد،هذا.وائل عن عبد اهللا

وحدث به اإلمـام    ، حديث سعيد بن زيد غريب لم نكتبه إال من حديث عارم          : وقال أبو نعيم    
رواه الصعق بن حزن عن علي بن الحكـم فخـالف           : وقال، ن عارم أحمد بن حنبل والمقدمي ع    

  .)٦(سعيد بن زيد في االسناد

  
  

  
  

  

                            
  )٣٩٧(، والتقريب، )٢٠/٣٠٠(، وتهذيب الكمال، )٦/٨٦(، الطبقات الكبرى: انظر) ١(
  )١١١(، والتقريب، )٢/٢٩١(، والجرح والتعديل، )١/٢٢٩(، جليالثقات للع: انظر) ٢(
 )١٤٧(، جامع التحصيل) ٣(

 )٣/٢٣٥(،تهذيب الكمال) ٤( 

  )١٥٣٤(ح)٤/٣٣٩(، مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، مسند البزار) ٥(
  .بتصرف) ٢٣٩-٤/٢٣٨(، ألبي نعيم األصبهاني،  وطبقات األصفياءحلية األولياء) ٦(



  )١١٦(

  

  :   قال ابن األثير

 التَّو الفرد؛ يريد أنه يرمـي       )االسِتجمار تَو، والسعي تَو، والطوافُ تَو     (فيه  ) ـه(} تو{     
      داً، وهي سبع حعاً    الِجمار في الحج فرى سبععاً، ويسطُوف سبيات، ويـة     . صوقيـل أراد ِبفَردي

 أن الواجب منهما مرة واحدة ال تَثَنَّى وال تُكَرر، سواء كان المحرم مفْـِرداً أو                :الطواف والسعي 
ـ    .  االستنجاء، والسنَّة أن يستَنِْجي بـثالث      :قاِرناً وقيل أراد باالستجمار    ه واألول أولـى القتران

 .بالطَّواف والسعي

  )٦٣(حديث رقم 
  

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 حدثَنَا معِقٌل وهو ابـن عبيـِد اللَّـِه          ، حدثَنَا الْحسن بن َأعين    ،حدثَِني سلَمةُ بن شَِبيبٍ    -     
ِريزرِ   ،الْجيبَأِبي الز ناِبٍر قَالَ   ، عج نو  : عسقَاَل ر      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهُل اللَِّه ص:  تَو ارمِتجاِلاس ،

 اِر تَوالِْجم يمرو،ِة تَوورالْمفَا والص نيب يعالسو ،افُ تَوالطَّوو ،  ِمرتَجسفَلْي كُمدَأح رمتَجِإذَا اسو
١(ِبتَو(.  

  

  :   تخريج الحديث

  .ام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى انفرد اإلم   
  

  
  :   قال ابن األثير

     أي )فما مضتْ إالَّ تَوةٌ حتى قـام األحنَـف مـن مجلـسه            (وفي حديث الشَّعِبي    ) ـه( 
  .ساعةٌ واحدة

  )٦٤(حديث رقم 

   مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابقكالهما، )٣(ابن الجوزيو، )٢(خطابيوذكره ال

                            
  )١٣٠٠(ح )٢/٩٤٥(، باب بيان أن حصى الجمار سبع، كتاب الحج، لممس )١(
  )١/١٠٢(، غريب الحديث للخطابي) ٢(
 )١/١١٤(، غريب الحديث البن الجوزي) ٣(



  )١١٧(

  

  :   قال ابن األثير

في حديث أبي بكر رضي اللّه عنه، وقد ذكر من يدعى من أبـواب الجنـة                ) س(} توا{     
  . الهالك: أي ال ضياع وال خَسارة، وهو من التَّوى)ذاك الذي ال تَوى عليه (:فقال

  )٦٥(حديث رقم 

  ري في صحيحهقال اإلمام البخا
 َأنَّه سِمع َأبا هريـرةَ      ، عن َأِبي سلَمةَ   ، عن يحيى  ، حدثَنَا شَيبان  ،حدثَِني سعد بن حفْصٍ    -    

  نْهع اللَّه ِضيقَالَ       ،ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ننِ   : عيجوَأنْفَقَ ز نِبيلِ  )١( مِفي س      ـاهعاللَّـِه د 
       لُمفُُل ه اٍب َأينَِة بنَِّة كُلُّ خَزنَةُ الْج٢(خَز(،   ٍكْرو بوَل اللَِّه     : قَاَل َأبسا رهِ     يلَيى عالَِّذي لَا تَو ذَاك)٣(، 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَِّبي:مِمنْه تَكُون و َأنج٤( ِإنِّي لََأر(.  
  :   خريج الحديثت

  .بلفظ مطابق، بهشيبان  عن، )٥(من طريق آدم، أيضاًأخرجه البخاري    
  

  
  

                            
. الصنف والنَّوع من كل شىء وكل شيئين مقْتِرنَين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان : األصُل في الزوج) ١(

  )٢/٧٩٦(، النهاية البن األثير: ، انظريريد من أنفق ِصنفْين من ماله في سبيل اللّه. وكلُّ واحد منهما زوج
 )٣/١٠٤٥(، البخاريحاشية : ، انظرتعال:  هلم،يا فالن: أي فل) ٢(

 )٣/١١٧٦(، حاشية البخاري: انظر، ال هالك وال ضياع والبأس: ال توى عليه) ٣(

  )٢٦٨٦(ح )٣/١٠٤٥(، لنفقة في سبيل اهللا باب فضل ا،كتاب الجهاد والسير، البخاري )٤(
 )٣٠٤٤(ح )٣/١١٧٦(،  باب ذكر المالئكة،كتاب بدء الخلق، البخاري) ٥(



  )١١٨(

  (١)التاء مع الهاء: سابعالمبحث ال
  :   قال ابن األثير

 :    إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال لـه          )٢(جاء رجل به وضح   (فيه  ) س(} تهم{   
    اٍد ال مطْن وـح حتـى مـات             انْظُر بضك فيه، فَفعل، فلَم يِزد الوتِْهم فَتمعـتِْهم  )نِْجٍد وال مالم    : 

 لم يِرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم          :قال األزهري . الموضع الذي ينْصب ماؤه إلى ِتهامة     
ع من نَجد كلُّـه، وال  أن الوادي ليس من نَجد وال ِتهامة، ولكنَّه أراد حدا منْهما، فليس ذلك الموض     

ونَجد ما بين العذَيب إلى ذات ِعرق، وإلى اليمامة،         . من ِتهامة كلُّه، ولكنَّه ِمنْهما، فهو منِْجد متِْهم       
وقيل تهامة  . وذَاتُ ِعرق أول ِتهامة إلى البحر وجدة      . وإلى جبلْى طَيئ، وإلى وجرة، وإلى اليمن      

والمدينـة  . رحلتين من وراء مكة، وما وراء ذلك من المغْرب فهو غَور          ما بين ذات ِعرق إلى م     
  .ال ِتهاميةٌ وال نَجِديةٌ، فإنها فوق الغَور ودون نَجد

  )٦٦(حديث رقم 
  

  . مسنداً في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج الحديث
  . بلفظ مطابقكالهما، )٤(وابن الجوزي، )٣(وذكره الزمخشري

  

 
  :   قال ابن األثير

التُّهمة فُعلة من الوهم، والتاء بدل من الـواو، وقـد           ) )٥(أنه حبس في تُهمة   (وفيه  ) س(    
 .أي ظنَنت فيه ما نُِسب إليه: واتَّهمتُه. تفتح الهاء

 )٦٧(حديث رقم 
  قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

     -نب دمحثَنَا مدى حيحي  ،ِريصالْب انِن ذَكْوب ِزيدي نب دمثَنَا َأح ، نلْتُ باٍم الصمو هثَنَا َأب  

                            
 )١/٢٠١(، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

 )٧٤٠(،  للرازيمختار الصحاح: ، انظربفتحتين الضوء والبياض وقد يكنى به عن البرص: الوضح) ٢(

  )٤/٦٦(،الفائق للزمخشري) ٣(
  )١/١١٤(، غريب الحديث البن الجوزي) ٤(
عون المعبود شرح سنن    : والحديث فيه دليل على أنه ال يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس، انظر            ) ٥(

  )١٢/٣٢(، أبي داود



  )١١٩(

 اِزِميٍد الْحمحاِشدٍ   ، مِن رلَّى بعالْم نِتهِ ، عدج نشَةَ ، عينُب نع :        ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي َأن
  .)١(همٍةحبس ِفي تُ

  :   تخريج الحديث

  ". رجالً"بزيادة لفظ، شاهداً عن معاوية بن حيدة، )٢(أخرج أبو داود   

   .بلفظ مطابق، شاهداً ثانياً عن أبي هريرة، )٣(وأخرج أبو نعيم   

  :   رجال اإلسناد

قـه  نزيل بغداد صاحب أبي عبيـد وث      . محمد بن يحيى بن سليمان المروزي أبو بكر الوراق          ●
علـى  ) ٢٩٨(مـات سـنة     ، صدوق: وابن حجر ، )٥(الدارقطني: وقال، )٤(الخطيب البغدادي 

  .)٦(الصحيح

  .فهو صدوق، وأخلص الى قول الدارقطني وابن حجر    

  .لم أجد له ترجمة، البصِري أحمد بن يزيد بن ذكوان  ●

●           ِكيام الْخَارأبو هم ِريصلت بن محمد بن عبد الرحمن البهو صـالح   : قال  أبو حاتم   ،    الص
وبضع ) ٢٠٠(مات سنة   ، صدوق:وقال ابن حجر  ، )٨(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٧(الحديث
  .)٩(روى له البخاري والنسائي. عشرة

  .فهو صدوق،     أرجح قول ابن حجر

نـه  عن جدته أم عاصم والحسن وع   ،  البصري أبو اليمان النبال البراء    يِلذَاله  معلى بن راشد      ●
، )١١(هـو شـيخ  : وقال أبو حاتم، )١٠(وقال النسائي ليس به بأس   ، القَواِريري ونصر بن علي   

                            
 )٧٢٤٧(ح )٧/١٩٢(، المعجم األوسط للطبراني) ١(

  )٣٦٣٠(ح )٢/٣٣٧(، باب في الحبس في الدين وغيره،  األقضيةكتاب، سنن أبي داود) ٢(
  )١٠/١١٤(، حلية األولياء لالصبهاني )٣(
  )٣/٤٢٢(، تاريخ بغداد) ٤(
 )١٤١(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ٥(

    )٥١٢( ، التقريب) ٦(
 )٤/٤٤١(، الجرح والتعديل) ٧(

 )٨/٣٢٤(، الثقات البن حبان) ٨(

  )٢٧٧( ، التقريب) ٩(
  )١٠/٢١٣(، تهذيب التهذيب) ١٠(
 )٨/٣٣٣(، الجرح والتعديل) ١١(



  )١٢٠(

مـن  ، مقبـول : وقال ابـن حجـر  ، )٢(صدوق: وقال الذهبي، )١(وذكره ابن حبان في الثقات  
  .)٣(روى له الترمذي وابن ماجه. الثامنة

  .     أرجح قول الذهبي، فهو صدوق

قـال  . )٤(امرأة لها صحبة  : قال المزي ،  بن سلمة بن المحبق       جـدته أم عاصم أم ولد سنان        ●
  .من الثالثة، )٦(أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم لتبايعه، )٥(ابن حجر مقبولة 

  . األرجح أنها صحابية رضي اهللا عنها    

الـصحابي  ،  هو بن عمرو بن عوف وقيل بن عبد اهللا يكنى أبا طريف            يِلذَالهنبيشة الخير      ●
ويقال إنه دخـل علـى     ،  وأم عاصم جدة المعلى بن أسد      يِلذَالهروى عنه أبو المليح     ، لالجلي

إما أن تفاديهم وإمـا أن تمـن   : فقال يا رسول اهللا، النبي صلى اهللا عليه وسلم وعنده أسارى      
  .رضي اهللا عنه. )٧(عليهم فقال أمرت بخير أنت نبيشة الخير

  

  :   الحكم على الحديث

وأمـا  ، ولم أجـد ترجمـة لـه   )٨(لتفرد أحمد بن يزيد بهذا اإلسناد ،  ضعيف الحديث إسناده    
فإسـناده  ، الشاهد عن إبراهيم بن خُثَيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريـرة              

  .)١٠(إسناده حسن" حبس رجالً في تهمة"والحديث بلفظ ، )٩(لضعف إبراهيم بن خُثَيم، ضعيف
  

  
  

                            
  )٧/٤٩٣(، الثقات البن حبان) ١(
 )٢/٢٨١(، الكاشف) ٢(

  )٥٤١(، التقريب) ٣(
  )٣٥/٣٧٠(، تهذيب الكمال) ٤(
 )٧٥٧( ، التقريب) ٥(

 )٨/٢٤٧(، اإلصابة) ٦(

 )٦/٤٢١(، اإلصابة) ٧(

المعجـم  : ث عن نبيشة إال بهذا اإلسناد تفرد به أحمد بن يزيد، انظـر            ال يروى هذا الحدي   : قال الطبراني ) ٨(
 )٧٢٤٧(ح )٧/١٩٢(، األوسط للطبراني

 )٢/٩٨(، والجرح والتعديل، )١٢(، الضعفاء والمتروكين: انظر) ٩(

 )٢/٣٦١(، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح: انظر) ١٠(



  )١٢١(

     :قال ابن األثير

وقيل النُّـون   . أي نام ) أال إن العبد تَِهن   (في حديث بالل حين أذَّن قبل الوقت        ) س(} تهن{   
والتَّهم ِشبه سدر يعرض من شدة الحر وركـود  . يقال تَِهم يتْهم فهو تَِهم إذا نام      . فيه بدل من الميم   

  .ه فكأنه قد نامأنه أشْكَل عليه وقتُ األذان وتحير في: المعنى. الريح
 

  )٦٨(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عـن   ، عن َأيوب  ، حدثَنَا حماد  : قَالَا ، وداود بن شَِبيٍب الْمعنَى    ،حدثَنَا موسى بن ِإسمِعيلَ    -   
 فََأمره النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأن يرِجـع       ؛جِر َأن ِبلَالًا َأذَّن قَبَل طُلُوِع الْفَ      : عن ابِن عمر   ،نَاِفٍع

  .)١( فَرجع فَنَادى َألَا ِإن الْعبد قَد نَام- زاد موسى- َألَا ِإن الْعبد قَد نَام،ِإن الْعبد قَد نَامفَينَاِدي َألَا 
  

  :   تخريج الحديث

 عن   من طرق  أربعتهم، )٥( والبيهقي )٤(والدارقطني، )٣(وعبد بن حميد  ، )٢(رمذيأخرجه الت     
  .ابن عمر

  .)٦(وأخرجه عبد الرزاق منقطعاً عن أيوب بن أبي تميمة

  .والمعنى واحد".أال إن العبد تَِهن "بدالً من " أال إن العبد نام" وخمستهم أخرجوه بلفظ 

  .)٧(ين َأذَّن قبل الوقت َأال إن العبد تَِهن َأي نامحديث بالل ح: وذكره ابن منظور قائالً
  

  

  

                            
  )٥٣٢(ح )١/٢٠١(، اب في األذان قبل دخول الوقتب، كتاب الصالة، سنن ابي داود )١(
  )٢٠٣(ح )١/٣٩٢(، باب األذان بليل،كتاب أبواب الصالة، سنن الترمذي) ٢(
  )٧٨٢(ح )٢٥٠(، أحاديث عمر،مسند عبد بن حميد) ٣(
 .تابعه سعيد بن زربى وكان ضعيفاً عن أيوب: وقال) ٤٨(ح )١/٢٤٤(،سنن الدارقطني) ٤(

، بـاب روايـة مـن روى النهـي عـن األذان قبـل الوقـت               ، كتاب الحـيض  ، هقيالسنن الكبرى للبي  ) ٥(
  )١٦٧٢(ح)١/٣٨٣(

 )١٨٨٨(ح )١/٤٩١(، مصنف عبد الرزاق) ٦( 

  )١٣/٧٥(، لسان العرب )٧(



  )١٢٢(

  :   رجال اإلسناد

وال التفات   ثقة ثبت،مشهور بكنيته وبإسمه،   موسى بن إسماعيل الِمنْقَِري أبو سلمة التَبوذَكي●
 .)١(روى له الجماعة). ٢٢٣(مات سنة،  فيهبن خراش تكلم الناساإلى قول 

:  قال عنه  )٢(سمع حماد بن سلمة    :قال البخاري ، لباهلي أبو سليمان البصِري     داود بن شَِبيب ا     ●
، )٦(ثقـة : وقال الـذهبي  ، )٥(وذكره ابن حبان في الثقات    ، صدوق، )٤(وابن حجر ، )٣(أبو حاتم 

  .)٧(البخاري وأبي داود وابن ماجةروى له ). ٢٢٢(أو ) ٢٢١(مات سنة 

  .قفهو صدو، أبو حاتم وابن حجر:    أرجح قول

  ).٤٩(سبق ترجمته ح ثقة عابد،  حماد بن سلمة بن دينار ●

ثقة ثبت حجة مـن كبـار الفقهـاء       ، البصِري  أيوب بن أبي تميمة كَيسان السخِْتياِني أبو بكر           ●
  .)٨(روى له الجماعة. وله خمس وستون) ١٣١(مات سنة ، العباد

واألكثـر علـى توثيقـه      ، )٩(فه بالتدليس نادراً  فهو في المرتبة الولى؛ لوص    :      بالنسبة لتدليسه 
  .فهو ثقة ثبت حجة، وإمامته

فإذا اختلف سـالم ونـافع لمـن       : سئل اإلمام أحمد  ،   نافع مولى عبد اهللا بن عمر أبو عبد اهللا          ●
 عنـدي   جميعاً: قال و ، على نفسه، وقد روى عنه وكان مشمراً       نافع قد قدم سالماً   : تحكم؟ قال 

سمعت عبيد اهللا ابن عمر يقـول       :  وابن عيينة يقول   .)١٠( يقضي الحد  ثبت، وذهب إلى أن ال    
وسئل يحيى بن معين نافع أحب إليك عن ابـن          ، لقد من اهللا علينا بنافع يعنى مولى ابن عمر        

                            
 )٥٤٩(، والتقريب، )٢/٣٠١(، والكاشف، )٢٩/٢١(، تهذيب الكمال: انظر) ١(

  )٣/٢٤٣(، للبخاري،التاريخ الكبير) ٢(
  )٣/٤١٥(، ديلالجرح والتع) ٣(
 )١٩٨( ، التقريب) ٤(

  )٨/٢٣٥(، الثقات البن حبان) ٥(
  )١/٣٨٠(، الكاشف) ٦(
 )٣/١٦٢(،تهذيب التهذيب) ٧( 

  )١١٧( ، والتقريب، )١/٢٦٠(، والكاشف، )٣/٤٥٧(، تهذيب الكمال: انظر) ٨(
 )١٩(، طبقات المدلسين) ٩(

 )١٦٠(، بحر الدم) ١٠(



  )١٢٣(

قـال  ، )٢(من المتقنين : وقال ابن حبان  . )١(وقالك ثقات ولم يفضل   ، عمر أو سالم؟ فلم يفضل    
  .)٣(روى له الجماعة. أو بعد ذلك) ١١٧( سنة مات. ثقة ثبت فقيه مشهور :ابن حجر

  .فهو ثقة متقن، )٤(لم يثبت أن أرسل في روايته عن عبد اهللا بن عمر:     بالنسبة إلرساله

 ،الصحابي الجليـل ،  أبو عبد الرحمن ،يودرشي الع ل القُ يفَعبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن نُ         ●
رضي اهللا  . )٥ (بن إحدى عشرة ونصف   ا كانو ،)٨٤(بن عشر سنين مات سنة      اهاجر وهو   

  .عنهما
  

  :   الحكم على الحديث

والحـديث صـححه    ، ما عدا داود بن شَِبيب صدوق     ، ورجاله ثقات ، الحديث إسناده حسن     
  .)٦(األلباني

قال علي بن المديني هو غير محفوظ أخطأ فيه حماد بـن            : وقال ابن حجر في التلخيص       
 والمعروف عن نافع عن بن عمر كان        ،ى عن أيوب وهو ضعيف     وقد تابعه سعيد بن زرب     ،سلمة

 ورواه الدارقطني من طريق أبي يوسـف        ، قال أبو داود هو أصح     ،لعمر مؤذن يقال له مسروح    
 ، قال الدارقطني تفرد به أبو يوسـف وأرسـله غيـره   ، عن أنس،ةداَتَ عن قَ  ، عن سعيد  ،القاضي

  . )٧(والمرسل أصح

  
  

                            
، والجرح والتعديل للـرازي ، )٨/٨٤(، والتاريخ الكبير، )١٥٠(،مان الدارميرواية عث -تاريخ ابن معين  : انظر) ١(

)٨/٤٥١(  
 )٨٠(، مشاهير علماء األمصار) ٢(

 )٥٥٩(، التقريب) ٣( 

 )٢٩٠(، جامع التحصيل) ٤(

  )٤/١٨١(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٥(
 )٤٩٨(ح )١/١٠٧(،صحيح أبي داود) ٦( 

 )١/١٧٩(، عي الكبيرتلخيص الحبير في أحاديث الراف) ٧( 



  )١٢٤(

  )١( التاء مع الياء:ثامنالمبحث ال
  

  :   قال ابن األثير

 يقال أتاح اللّـه لفُـالن       )فَِبي حلَفْتُ ُألِتيحنَّهم ِفتْنة تَدع الحليم منهم حيران       ( فيه   ●} تيح{ 
  .وتاح له الشَّيء. أي قدره له وأنْزله به: كذا

  )٦٩(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الترمذي في سننه

 -   ب دمثَنَا َأحدح  اِرِميِعيٍد الدس ادٍ    ،نبع نب دمحثَنَا مدِعيلَ    ، حمِإس نب اِتمنَا حرنَـا   ، َأخْبرَأخْب 
 : عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       ، عن ابِن عمر   ، عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَارٍ     ،حمزةُ بن َأِبي محمدٍ   

فَِبي حلَفْتُ   ، وقُلُوبهم َأمر ِمن الصبرِ    ،لَقَد خَلَقْتُ خَلْقًا َألِْسنَتُهم َأحلَى ِمن الْعسلِ      ( :ن اللَّه تَعالَى قَالَ   ِإ
  .)٢( )فَِبي يغْتَرون َأم علَي يجتَِرُئون ،لَُأِتيحنَّهم ِفتْنَةً تَدع الْحِليم ِمنْهم حيرانًا

  

  :   تخريج الحديث

، بـه  أسد ثنا حـاتم بـن إسـماعيل    من طريق، )٣( في المعجم األوسط   الطبراني أخرجه    
  ".ألتيحنهم"بدالً من  "ألبعثن" بلفظكالهما  ،)٤( أبي هريرةعن الترمذي شاهداً وأخرج

 تبيع  عنكالهما  ، )٦(البيهقيو، )٥ ( ابن أبي شيبة   :وأخرجه مقطوعاً بلفظ مقارب كل من         
  .بن عامر

  

  

                            
 )٢٠٣-١/٢٠٢(، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(

هذَا حِديثٌ حسن غَِريب ِمن حِديِث ابِن : وقال )٢٤٠٥(ح )٤/٦٠٤(، ٥٩ باب ،كتاب الزهد، سنن الترمذي )٢(
جذَا الْوه ِإلَّا ِمن ِرفُهلَا نَع رمِهع.  

 )٨٩٣١(ح)٨/٣٧٩(، المعجم األوسط للطبراني) ٣(

 )٢٤٠٤(ح )٤/٦٠٤(، ٥٩ باب ،كتاب الزهد، الترمذي) ٤(

 )٣٥٣٥٦(ح )٢٠٤ /٧(، مصنف ابن ابي شيبة) ٥(

 )١٩١٨(ح )٢/٣١٤(، شعب اإليمان للبيهقي) ٦(



  )١٢٥(

  :   رجال اإلسناد

●           أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السروى  ).٢٥٣( مات سنة    ، ثقة حافظ  ،يِسخْر 
  .)١(البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجةله 

●     محمد بن عب  اد بن الزفقـال  أحمـد، اإلمام  سئل عنه    ، المكي نزيل بغداد    أبو عبد اهللا   انقَِرب  :
يقول يحيى بن معين عن محمـد       ، )٣(ذكره ابن حبان في الثقات    . )٢(حديثه حديث أهل الصدق   

: قال ابـن حجـر  . )٤( نعم قال ال بأس به     : الفتى الذي ينزل الميدان قلت     :بن عباد المكى قال   
  .)٥( وابن ماجة والنسائيالبخاري ومسلم والترمذيروى له  ).٢٣٤( مات سنة ،صدوق يهم

  .   فهو صدوق يهم،  الى قول ابن حجروأميل    
وذكره ابـن حبـان فـي       ، )٦(وثقه العجلي ، حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي        ●

روى له  ). ١٨٧(أو  ) ١٨٦(مات سنة   .  صحيح الكتاب صدوق يهم    :قال ابن حجر  ، )٧(الثقات
  .)٨(الجماعة

   . على األرجحهو صدوقف، دون التوثيقوالراوي ، )٩(لم يرسل في حديثنا: بالنسبة إلرساله    
  .)١٠( روى له الترمذي.من السابعة، ضعيف ،حمزة بن أبي محمد المدني  ●
 مات سـنة  ،)١١( ثقة،بن عمراعبد اهللا بن دينار العدوي موالهم أبو عبد الرحمن المدني مولى          ●

  . روى له الجماعة).١٢٧(
  .وهو تابعي ثقة، )١٢(لم يرسل عن ابن عمر     

   .تقدمت ترجمته في الحديث السابقالصحابي الجليل، ،  رضي اهللا عنهماد اهللا بن عمرعب ●

                            
 )٧٩( ، والتقريب، )١/١٩٤(، والكاشف، )١/٣١٤(، تهذيب الكمال: انظر) ١(

 )١٣٨(، دمبحر ال) ٢(

 )٩/٩٠(، الثقات البن حبان) ٣(

 )٨/١٤(، الجرح والتعديل) ٤(

 )٤٨٦( ، التقريب) ٥(

 )١/٢٧٥(، الثقات للعجلي) ٦(

 )٨/٢١٠(، الثقات البن حبان) ٧(

 ).٢٨(تقدمت ترجمته في حديث) ٨(

 )١٥٧(، جامع التحصيل) ٩(

 )١٨٠( ، والتقريب، )٧/٣٣٨(، وتهذيب الكمال، )٣/٢١٥(، الجرح والتعديل: انظر) ١٠(

  )٣٠٢( ، والتقريب، )٥/٤٦(، والجرح والتعديل، )٢/٢٦(، الثقات للعجلي: انظر) ١١(
 )٢١٠(، جامع التحصيل) ١٢(



  )١٢٦(

  :   الحكم على الحديث

لم يرو هذا الحديث عن عبد اهللا بن دينار إال حمزة تفرد به حـاتم              ،الحديث إسناده ضعيف  
، لوحاتم ابـن سـماعي    ، ومحمد بن عباد  . حمزة بن أبي محمد المدني ضعيف     و، )١(بن إسماعيل 

  .)٢(والحديث ضعفه األلباني، صدوقان
  

  :   قال ابن األثير

  . هو موج البحر ولُجتُه)ثُم أقْبل مزبداً كالتَّيار( في حديث علي رضي اللّه عنه ●} تير{   
 

  )٧٠(حديث رقم 

  . في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

  :   يرقال ابن األث

 :    فقـال قـل لهـا   )٣(أنه ذكر الغُـول (في حديث أبي أيوب رضي اللّه عنه   ] ـه[} تيس{    
 - بوزن قطَـام     -وجعاِر  .  كلمة تقال في معنى إبطال الشيء والتَّكْذيب به        : ِتيِسي ) ِتيِسي جعار 

 كذبت :قال لها مأخوذ من الجعر وهو الحدث، معدول عن جاِعرة، وهو من أسماء الضبع، فكأنه              
  .)٤( ِطيزي بالطاء والزاي:والعامة تُغَير هذه اللفظة، تقول. يا خَاِرية

  )٧١(حديث رقم 
  

  . مسنداً في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث   

  . بلفظ مطابقثالثتهم، )٧(الجوزي وابن، )٦(والزمخشري، )٥(الخطابي وذكره   

                            
 )٧/٣٣٩(، تهذيب الكمال) ١(

 . في ضعيف الجامع١٦٢٠: انظر حديث رقم) ضعيف : ( قال الشيخ األلباني) ٢( 

  )٢٠٩(، التعريفات للجرجاني: ، انظر فهو غولالمهلك وكل ما اغتال الشيء فأهلكه: الغول) ٣( 
 ِلتَقارِب ما بين هذه الحروِف ؛تُبِدُل من الطَّاِء تاء ومن السين زاياً. ِطيزي  : والعامةُ تُغَير هذا اللَّفظَ وتقول    ) ٤( 

، تـاج العـروس  :  انظـر ِبه شيئاً،احمِقي وِتيِسي للرجل إذا تكلَّم بحمٍق َأو بما ال يشْ        : يقاُلو، من المخاِرجِ 
)١٥/٤٨٨( 

  )٢/١٧٥(، غريب الحديث للخطابي) ٥( 
 )٤/١٢٩(،الفائق ) ٦( 

 )١/١١٥(،غريب الحديث البن الجوزي) ٧( 



  )١٢٧(

  :   قال ابن األثير
 أي ألبِطلَن قولهم وألردنَّهم     )واللّه ألِتيسنَّهم عن ذلك   (ومنه حديث علي رضي اللّه عنه       ) ـه(   

  .عن ذلك
  

  )٧٢(حديث رقم 
  

  : في الغريبقال اإلمام الخطابي

       -    عن علي بن زيد عن الحسن     ،اد بن سلمة  من حديث حم :.  ـ ـ ا غَ أنـه لم ـ بلَ ى  علَ
البص  رة قال أصبِ :ابهح ا دِ  لنَ ُلِح تَ ما نِ  لنَ ُلِحهم وال تَ  اُؤمفَ ؟هماؤهم وأموالَ س ـ  ِمس ـ لك األح ذَع ِب ف نَ
   .)٣ (كلَ ذَن ع)٢(ألِتيسنَّهم )١(اهللا أليم :ابك قالوا كذا وكذا فقالح إن أص:خل عليه فقالدفَ
  

  :   تخريج الحديث

بـدالً  "أليمـم اهللا  "بلفظ، ن الحسن أورده الخطابي ع  لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما            
  .وهو حديث موقوف، ومعناهما واحد"واهللا"من

  
  

                            
وهيم اهللا اَألصل َأيمن اهللا وقلبت الهمزة فقيل هيم اِهللا وربما اكْتَفَوا بالميم وحذفوا سائر الحـروف                 : َأيم اهللا ) ١(

من : أيم اللّه و )١٣/٤٥٨(لسان العرب : ، انظر  اهللا ليفعلن كذا وهي لغات كلها واَألصل يِمين اهللا         أيمفقالوا  
ألفاظ القسم كقولك لَعمر اللّه وعهد اللّه وفيها لغات كثيرة وتفتح همزتها وتكسر وهمزتها وصل وقد تُقْطع                 

البـن   ،النهاية فـي غريـب الحـديث واألثـر        : ظر، ان وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين       
 )١/٢٠٧(األثير

، وهي كلمة للعرب تقولها تريد بها إبطال الشيء والتكذيب بـه ، ن قولهمهم عن ذلك وألبطلَّ    ألردنَّ :همألتيسنَّ) ٢(
  )٢/١٧٥(، غريب الحديث للخطابي: انظر

  )٢/١٧٥(، غريب الحديث للخطابي) ٣(



  )١٢٨(

  :   قال ابن األثير

 اسم ألدنَى ما تجب فيه الزكاة مـن         : التِّيعةُ )في التِّيعة شاة  (في حديث الزكاة    ) ـه(} تيع{   
         ي عادة عليها سبيل، من تَاعملة التي للسوان، وكأنها الجس من اإلبل،       الحيِتيع إذا ذَهب إليه، كالخم

  .واألربعين من الغنَم
  )٧٣(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب
يـاِل   من محمد رسول  اهللا إلـى اَألقْ        :)١( أنه كتب لوائل بن حجر      في حديث النبي   -     
 الصالة المفروضة وأداء الزكـاة      بإقام؛  ضرموتَح من أهل    ،)٣( واَألرواِع المشاِبيبِ  ،)٢( العباِهلِة

 ،)٧(وأنْطُوا الثَّبجة    ،)٦(ِضناك  وال   ،)٥( ال مقْورِة اَأللْياِط     ،)٤(في التِّيعة شاةٌ    المعلومة عند محلها    
ـ  ،عاماً)١١(واستَوِفضوه ،مائة )١٠(فاصقَعوه ،)٩(ومن زنى ِمم ِبكْرٍ    ، الخُمس )٨(وفي السيوبِ  ن ـ وم

                            
  )٢٦(تقدمت ترجمته في حديث ) ١( 
الـشفا بتعريـف حقـوق     : ، انظـر  اليمن الذين أقروا على ملكهم ال يزولون عنه       ملوك  : األقيال العباهلة ) ٢( 

 )١/٧٤(، للقاضي عياض اليحصبي، المصطفى

الحسان الوجوه يقال رائـع  : وهيبفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الواو بعدها ألف فعين مهملة       : األرواع) ٣( 
أراد ،  بفتح الميم والشين المعجمة الخفيفة بعدها ألف فموحدة فمثناة تحتية فموحدة:قوله المشابيبو .وأرواع

الـشفا  : انظـر .واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوانهم بالنار     : الرؤس السادة الزهر األلوان، زاد ابن األثير      
 )١/٧٤(، بتعريف حقوق المصطفى

بل فيها شاة وأصله من التيع وهو الفئ يقال أتـاع   فيها شاة وخمس اإل   ،هي األربعون من الغنم   : تيعة شاة ) ٤( 
 )١/٧٤(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: انظر، فيه فتاع

 االقِْورار االسترخاء في الجلُود واَأللْياطُ جمع ِليٍط وهو قشر العوِد شبهه بالجلد اللتزاقه              :ال مقْورةُ اَأللْياطِ   )٥( 
 )٥/١٢١(، لسان العرب: انظر،هزالهاباللحم َأراد غير مسترخية الجلود ل

) ٦ (ِلسان العرب: انظر،  بالكسر الكثير اللحم ويقال للذكر واألنثى:ناكالض ،)١٠/٤٦٢( 

الشفا بتعريف :  انظر أعطوا الوسط في الصدقة وال تعطوا من خيار المال وال من رذالته وحشوهأي: أنطوا) ٧(
 )١/٧٥(، حقوق المصطفى

وقيل السيوب عروق من الذهب والفضة تسيب في المعادن   ، أخذ من السيب وهو العطية    و الركاز: السيوب) ٨(
 )١/٧٥(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: انظر، أي يتلون فيها ويظهر

ـ           ،فقلب النون ِميماً َأما مع ِبكْر     : َأي ِمن ِبكٍْر وِمن ثَيب    ) ٩( ي  َألن النون ِإذا سكنت قبل الباء فِإنها تقلب ميماً ف
: ، انظـر  وَأما مع غير الباء فِإنها لغة يمانية كما يبدلون الميم من الم التعريـف        ،النطق نحو عنْبر وشَنْباء   

 )١٢/٥٦٦(، لسان العرب

 )٢/٤٧٨(، غريب الحديث البن الجوزي: انظر، فاصقَعوه أي اضِربوه والصقْع الضرب) ١٠(

غريب : انظر، فُوه وَأصلُه من قَوِلك استَوفَضِت اِإلِبُل إذا تَفَرقَتْ في رعِيها أي عربوه وانْ:استَوِفضوه عاماً )١١(
 )٢/٤٧٨(، الحديث البن الجوزي



  )١٢٩(

ثَ  نَز ب فضرجوه ى ِمم١(ي(، اميم باألض)٢(،  يمِص وال تو)وال غمة فـي فـرائض اهللا       ، في الدين  ،)٣ ، 
 فاسـمعوا   ، ره رسـول اهللا    أم ،على األقيال أمير  )٤(بن حجر يترفل  ا ووائل   ،وكل مسكر حرام  

  .وأطيعوا

  .)٥( بعثت والساعة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى:وقال في حديث النبي أنه قال  

 حمد بن إبراهيم بن مالك نا عمر بن حفص نا عاصم نا شعبة عن أبـي التيـاح و                 حدثناه أ   
  .)٦(ا أنس بن مالكعِم أنهما سةداَتَقَ

  

  

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عبد الحميد بن عمرو األنصاريعن ، )٧( أخرج ابن عساكر شاهداً   

  :رجال اإلسناد

●          أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدوِركْ النُّ  أبو عبد اهللا   يِقرمـات   ، ثقة حافظ  ، البغدادي ي 
  .)٨(مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجةروى له ). ٢٤٦(سنة 

                            
ضـرجوه  و، التضريج التدميـة  و، بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المشددة المكسورة والجيم      : فضرجوه) ١(

 )١/٧٥(، قوق المصطفىالشفا بتعريف ح:  انظرباألضاجيم أي دموه بالضرب

يعنى جماهير الحجاز يرد    ، بفتح الهمزة وتخفيف الضاد المعجمة وميمين بينهما مثناة من تحت         : باألضاميم) ٢(
الـشفا بتعريـف    : انظر، الرجم واحدتهما إضمامة ألن بعضها ضم إلى بعض وكذلك في جماعات الناس           

 )١/٧٥(، حقوق المصطفى

يقول ال تفتروا في إقامة الحد وال تحابوا        ،  وسكون الواو وكسر الصاد المهملة     بفتح المثناة الفوقية  : توصيم) ٣(
 )١/٧٥(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى:  انظرفيه والوصم الكسل والتوانى

:  انظـر أي يتسود ويترأس استعارة من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسـباله    ، بتشديد الفاء المفتوحة  : يترفل) ٤(
 )١/٧٦(، لمصطفىالشفا بتعريف حقوق ا

قيل لم يكتب صلى اهللا عليه وسلم إلى أنس وإنما أبو بكر هو الذى كتب إليه وأجيب بأن الدارقطني ذكـر                 ) ٥(
 وذكر أبو داود عن ابن عمـر أن  ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم،بإسناد صحيح رواية أنس لهذا الحديث    

الشفا بتعريـف  : انظر، فعمل به أبو بكر وعمر النبي صلى اهللا عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه           
 )١/٧٦(، حقوق المصطفى

  )١/٢٨٠(، غريب الحديث للخطابي) ٦(
 )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق) ٧(

  )٧٧(، والتقريب، )١/١٨٩(، والكاشف، )١/٢٤٩(،تهذيب الكمال: انظر) ٨(



  )١٣٠(

. )٢( كوفى ثقـة :وقال أبو حاتم ، )١(وثقه العجلي ،  أبو حفص  يِعخَاث النَّ يعمر بن حفص بن غِ      ●
البخـاري  روى لـه    ). ٢٢٢(نةمات س ، ثقة: وقال ابن حجر  ، )٣(ربما أخطأ : وقال ابن حبان  

  .)٤(ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي

  .فهو ثقة، أكثر النقاد على توثيقه     

●  ٣٩(سبق ترجمته ح .ثقة، هيب الواسطيعاصم بن علي بن عاصم بن ص.(  

فظ  ثقـة حـا  ،البـصِري ام الواسطي ثم طَس موالهم أبو ِبيِكتَعد الْروشعبة بن الحجاج بن الْ     ●
 ش بـالعراق عـن    كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فـتّ    ،متقن

  .)٥(روى له الجماعة). ١٦٠(مات سنة .  وذب عن السنة وكان عابداً،الرجال

  .)٦(لم يرسل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله     

●      يزيد بن حميد الضِعبأبوالتَّ ي احي الب ِري١٢٨(مـات سـنة     ،  مشهور بكنيته ثقة ثبـت     ،ص .(
  .)٧(روى له الجماعة

  ).٥(سبق ترجمته ح، تثقة ثب،  السدوسيقَتَادةُ بن ِدعامةَ    ●

   ).٨( سبق ترجمته ح، صحابي جليل،أنس بن مالك رضي اهللا عنه   ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات. الحديث إسناده صحيح    

  
  

  

  

                            
 )٢/١٦٤(، الثقات للعجلي) ١(

  )٦/١٠٣(، الجرح والتعديل) ٢(
 )٨/٤٤٥(، حبانالثقات البن ) ٣(

 )٤١١(، التقريب) ٤(

 )٢٦٦(، والتقريب، )١/١٩٣(، وتذكرة الحفاظ، )١٢/٤٧٩(، تهذيب الكمال: انظر) ٥(

  )١٩٦(، جامع التحصيل) ٦(
  )٦٠٠(، والتقريب، )٢/٣٨١(، والكاشف، )٣٢/١٠٩(، تهذيب الكمال: انظر) ٧(



  )١٣١(

  :   قال ابن األثير

 الوقوع في الشَّر    : التَّتَايع )ال تتَايعوا في الكذب كما يتتايع الفراش في النار        (وفيه  ) ـه(    
 .من غير ِفكْرة وال رِوية، والمتابعة عليه، وال يكون في الخير

  )٧٤(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الطبري في تهذيب اآلثار

 حدثنا عبـد اهللا بـن       :د الرحيم بن سليمان الرازي، قال      حدثنا عب  : قال ،بيركُ حدثنا أبو    -  
 أن النبي صلى اهللا عليـه       ، حدثتني أسماء ابنة يزيد    : قال ، عن شهر بن حوشب    ،ميثَعثمان بن خُ  

؟ كل  لْفَراشُ ِفي النَّاِرما يحِملُكُم علَى َأن تَتَابعوا ِفي الْكَِذِب كَما يتَتَابع ا    َأيها النَّاس،   « :َلاَوسلم قَ 
 بذَ كَ ٌلج أو ر  .ى عنه لترض كَذَب امرَأتَه  إال امرؤ    :ب على ابن آدم إال ثَالثَ خَصالت      تَكْب ي ِذالكَ

سِلبين امرأين ممٍب، ؛ ليصلح ذات بينهمانيرِة حِفي خَِديع ٌل كَذَبجر١(» و(.  

  

  :   تخريج الحديث

عـن شـهر بـن      ثالثتهم من طرق    ، )٤(والبيهقي، )٣(والطبراني، )٢(أخرجه أحمد بن حنبل      
تتـايعوا فـي     " بدالً مـن   "تتابعوا في الكذب كما يتتابع     " بلفظ، حوشب عن أسماء بنت يزيد    

  ". الكذب كما يتتايع

  :   رجال اإلسناد

مات سـنة  ، ظمشهور بكنيته ثقة حاف ، محمد بن العالء بن كُريب الهمداني أبو كُريب الكوفي           ●
  .)٥( روى له الجماعة.وهو ابن سبع وثمانين سنة). ٢٤٧(

●          ازي أبو علي األشَّل الِْكنَاِنيثقة حافظ له تصانيف   ، سكن الكوفة ، عبد الرحيم بن سليمان الر .
  .)٦(روى له الجماعة ).١٨٧(توفي سنة 

                            
  )٢١٠(ح)٣/١٢٨(، تهذيب اآلثار للطبري) ١(
  )٦/٤٥٤(، حديث أسماء ابنة يزيد رضي اهللا عنهامن ، مسند أحمد) ٢(
  )٤٢٢(ح )٢٤/١٦٦(، المعجم الكبير للطبراني) ٣(
  )٤٧٩٦(ح )٤/٢٠٤(، باب في حفظ اللسان، شعب اإليمان للبيهقي) ٤(
  )٥٠٠(، والتقريب، )٢/٤٩٧(، وتذكرة الحفاظ، )٩/١٠٥(، الثقات البن حبان: انظر) ٥(
  )٣٥٤(، والتقريب، )١/٦٥٠(، والكاشف، )٢/٩٣(، الثقات للعجلي: انظر) ٦(



  )١٣٢(

قـال ابـن    ، لمكي أبو عثمان   عبد اهللا بن عثمان بن خُثَيم بالمعجمة والمثلثة مصغراً القاري ا            ●
ما بـه بـأس صـالح       : وقال أبو حاتم  ، )٢(وثقه العجلي ، )١(كان ثقة وله أحاديث حسنة    : سعد

وقـال  ، )٥(كان يخطئ : وقال ابن حبان في الثقات    ، )٤(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )٣(الحديث
ت سـنة  مـا ، صدوق: وقال ابن حجر. )٦(كان من أهل الفضل والنسك والفقه والحفظ      : مرة

  .)٧(البخاري في التعاليق ومسلم واألربعة روى له ).١٣٢(

  .فهو صدوق،     أرجح ما قاله ابن حجر عنه

  ).٦١(صدوق سبق ترجمته ح،    شهر بن حوشب●

  .فهو صدوق، )٨(هو أعلم بموالته في الرواية ولم ينص العلماء على عدم سماعه عنها:     قلت

  ).٦١(سبق ترجمتها ح، صحابية جليلة،  رضي اهللا عنهاأسماء بنت يزيد   ●
  

  :   الحكم على الحديث

، فهمـا صـدوقان   . شهر بن حوشـب   و ،لوجود عبد اهللا بن عثمان    ، حسنالحديث إسناده      
  .ولم أجد له متابعاَ، ومدار الحديث عن شهر بن حوشب

  
  

  

  

  

  

                            
 )٥/٤٨٧(، الطبقات الكبرى البن سعد) ١(

 )٢/٤٦(، الثقات للعجلي) ٢(

 )٥/١١١(، الجرح والتعديل) ٣(

 )٢/٢٨١(، الضعفاء للعقيلي) ٤(

 )٥/٣٤(، الثقات البن حبان) ٥(

  )٨٧(، مشاهير علماء األمصار) ٦(
 )٣١٣(، التقريب) ٧(

 )١٩٧(، ئيجامع التحصيل للعال) ٨(



  )١٣٣(

  :   قال ابن األثير

 قال سعد بن عبـادة      ))١(المحصناتُ من النساء  و(لما نزل قوله تعالى     "ومنه الحديث   ) ـه(   
 فيقْتله تقتُلونه، وإن أخْبر يجلَـد ثمـانين، أفَـال            إن رأى رجل مع امرأته رجالً      :رضي اللّه عنه  

 أراد أن يقـول شَـاِهداً     "كفَى بالسيف شَـا   : ه عليه وسلم  فقال النبي صلى اللّ   يضِربه بالسيف؟   
 وجواب لوال محذوف، أراد لـوال   ))٣( والسكران )٢(ن يتَتايع فيه الغَيران   لوال أ ( :ثم قال . فأمسك

  .تَهافُت الغَيراِن والسكراِن في القتل لتّممتُ على جعله شاهداً، أو لحكَمت بذلك
  

 )٧٥(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو داود في سننه

   - ٍف الطَّاِئىوع نب دمحثَنَا مدح ،دٍد حِن خُلَيِح بور نب ِبيعخَاِلـٍد  ،ثَنَا الر نب دمحثَنَا مدح - 
   ِبىهِنى الْوعمٍ    ،-يلْهد نُل بثَنَا الْفَضدنِ ، حسِن الْحـقِ ، عبحِن الْمةَ بلَمس نـِن    ، عةَ بـادبع ـنع 

 يا َأبا ثَاِبٍت    : فَقَاَل نَاس ِلسعِد بِن عبادةَ     ، ِبهذَا الْحِديثِ  -مصلى اهللا عليه وسل   - عِن النَِّبى    ،الصاِمِت
كُنْتُ ضاِربهما ِبالسيِف   : قَاَل، قَد نَزلَِت الْحدود لَو َأنَّك وجدتَ مع امرَأِتك رجالً كَيفَ كُنْتَ صاِنعا           

فَانْطَلَقُوا فَاجتَمعوا ِعنْـد    . جمع َأربعةَ شُهداء فَِإلَى ذَِلك قَد قَضى الْحاجةَ        َأفََأنَا َأذْهب فَأَ   ،حتَّى يسكُتَا 
 ،كَذَا وكَـذَا : يا رسوَل اللَِّه َألَم تَر ِإلَى َأِبى ثَاِبٍت قَالَ   : واـ فَقَالُ -صلى اهللا عليه وسلم   -رسوِل اللَِّه   

الَ الَ َأخَـافُ َأن  « ثُـم قَـاَل   . »كَفَى ِبالسيِف شَاِهدا  « : عليه وسلم  فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا    
 انرالْغَيو انكْرا السِفيه عتَتَاي٤(»ي( .  

                            
والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِكتَاب اللِّه علَيكُم وُأِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم َأن تَبتَغُواْ {: قال تعالى) ١(

         نتُم ِبِه ِمنْهتَعتَما اسفَم اِفِحينسم رغَي ِصِنينحاِلكُم موـا         ِبَأمِفيم كُملَـيع نَاحالَ جةً وفَِريض نهورُأج نفَآتُوه
  .٢٤النساء}تَراضيتُم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة ِإن اللّه كَان عِليماً حِكيماً 

)٢( رانوالمعنى أن صاحب الغضب والغيظ وصـاحب الغيـرة   ، بفتح الغين المعجمة أي صاحب الغيرة    : الغَي
عون المعبود شرح سنن أبي : انظر،  الرجل الذي دخل بيته بمجرد الظن من غير تحقق الزنى منهمايقتلون
 )١٢/٦٣(، داود

بفتح السين أي صاحب الغيظ والغضب يقال سكر فالن على فالن غضب واغتاظ ولهم علي سكر : السكران) ٣(
 )١٢/٦٣(، عون المعبود شرح سنن أبي داود: ، انظرأي غضب شديد

روى وكيع أول هذا الحـديث      : وقال). ٤٤١٧(ح)٢/٥٤٩(، باب في الرجم  ، كتاب الحدود ، ن ابي داود  سن) ٤(
عن النبي صلى اهللا عليه     ، عن سلمة بن المحبق   ، عن قبيصة بن حريث   ، عن الحسن ، عن الفضل بن دلهم   

لفضل بن دلهم   ا: قال أبو داود  ، وسلم وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجالً وقع على جارية امرأته            
  . كان قصاباً بواسط ، ليس بالحافظ



  )١٣٤(

  :   تخريج الحديث

: كَفَى ِبالسيِف شَاِهدا  ثُم قَالَ     " بنحوه دون ذكر  ، )١( مسلم شاهداً من حديث أبي هريرة      خرجأ  
  ".خَافُ َأن يتَتَايع ِفيها السكْران والْغَيرانالَ الَ َأ

عن الفضل عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة          ، شاهداً ثانياً ، )٢( ابن ماجه  وأخرج  
مرسالً عن الحسن    )٣(وعبد الرزاق ، "يتتابع" بلفظ، قيل ألبي ثابت سعد بن عبادة     : بن المحبق قال  

ِريصيتبايع"بلفظ، الب."  

  :   جال اإلسنادر

أو ) ٢٧٢(مات سـنة  . ثقة حافظ إمام، محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي      ●
  .)٤( داود والنسائي في مسند عليوأب روى له ).٢٧٣(
●       ٍد الالحِن خُلَيِح بور نب ِبيعـ  روى له    .من التاسعة . ثقة نبيل ،  الحمصي  أبو روح  يوِنالر  وأب

  .)٥(يداود والنسائ
ال : وقال أبـو داود ، )٦(ذكره ابن حبان في الثقات   ، محمد بن خالد بن محمد الْوهِبى الحمصي        ●

 وأب روى له ).٢٩٠(توفي قبل  . صدوق: وقال ابن حجر  . )٨(وقال الدارقطني ثقة  ، )٧(بأس به 
  .)٩(داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجة

                            
عن ، عن سليمان بن بالل حدثني سهيل، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال اإلمام مسلم) ١(

قال سعد بن عبادة يا رسول اهللا لو وجدت مع أهلي رجال لم أمسه حتـى آتـي   : عن أبي هريرة قال  ، أبيه
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم قال كال والذي بعثك بالحق إن كنـت ألعاجلـه                  بأربعة شهداء ؟ قا   

بالسيف قبل ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه                    
 )١٤٩٨(ح )٢/١١٣٥(، من كتاب اللعان، صحيح مسلم. واهللا أغير مني

  )٢٦٠٦(ح )٢/٨٦٨(، باب الرجل يجد مع امرأته رجالً، لحدودكتاب ا، سنن ابن ماجه) ٢(
: في الرجل يجد مع امرأته رجالً، قال: عن الحسن، عن كثير بن زياد ، عن معمر : قال اإلمام عبد الرزاق   ) ٣(

:  حتى قال-شاهداً، فلم يتم الكالم   :  يريد أن يقول   -كفى بالسيف شا    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
، بـاب الرجـل يجـد علـى امرأتـه رجـالً           ، مـن كتـاب العقـول     . بايع فيه السكران والغيران   إذا يت 

 )١٧٩١٨(ح)٩/٤٣٤(

  )٥٠٠(، والتقريب، )٢/٥٨١(، وتذكرة الحفاظ، )٩/١٤٣(، الثقات البن حبان: انظر) ٤(
 )٢٠٦(، والتقريب، )١/٣٩١(، والكاشف، )٨/٢٣٩(، الثقات البن حبان: انظر) ٥(

 )٧/٣٩٦(، بانالثقات البن ح) ٦(

 )٩/١٢٥(، تهذيب التهذيب) ٧(

 )٢٧٠(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ٨(

 )٤٧٦ (، التقريب) ٩(



  )١٣٥(

  .فهو صدوق،     أرجح قول ابن حجر
  ليس بالحـافظ كـان قـصاباً       :قال أبو داود  ،  القصاب البصِريالْفَضُل بن دلْهٍم الواسطي ثم       ●

كـان ممـن   : وقال ابن حبان  ، )٢(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )١(وغيره ليس بالقوي   ،بواسط
يخطىء فلما فحش خطؤه حتى بطل االحتجاج به وال قفا أثر العدول فيسلك به سننهم؛ فهـو                 

القـصاب لـين ورمـي      : قال ابن حجر  ، )٤(ثقة:وقال الدارقطني ، )٣(حتج به إذا انفرد   غير م 
  .)٥( داود والترمذي وابن ماجةوأب روى له .من السابعة. باالعتزال

  .    أخلص بأنه لين غير محتج به

ثقـة  : ، قال ابن حجر   أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصِري، واسم أبيه يسار األنصاري            ●
، )٧("من المرتبة الثانية في طبقات المدلسين     "وكان يرسل كثيراً ويدلس   ، )٦(ه فاضل مشهور  فقي

  .وقد قارب التسعين) ١١٠(وهومن سادات التابعين، مات سنة 

في رجـل   : روى الحسن عن سلمة بن الْمحبِق عن النبي صلى اهللا عليه وسلم           : قال العالئي      
  .)٩(عن سلمة)٨( عن الحسن عن قبيصة بن حريثوقد رواه بعضهم، وطأ جارية امرأته

، هو متفق على توثيقه وإمامته، وال يضر تدليسه؛ فهومن المرتبـة الثانيـة            : خالصة القول   و  
  . فهي مرسلة كما ذكر العالئي، وبالنسبة لروايته عن سلمة

 عبيد وقيل  الْمحبِق جـده    سلمة بن الْمحبِق الهذَِلي وقيل اسم الْمحبِق صخر وقيل ربيعة وقيل       ●
 وذكر أن سلمة لما بشر بابنه سنان وهو         ، الصحابي الجليل  ، أبو سنان  واألشهر فيه فتح الباء   

                            
 )٢/١٢٢(، والكاشف، )٢/٥٤٩(، سنن أبي داود: انظر) ١(

 )٣/٤٤٥(، الضعفاء للعقيلي) ٢(

  )٢/٢١٠(، البن حبان،المجروحين) ٣(
 )٢٧٠(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ٤(

 )٤٤٦(، التقريب) ٥(

  )١٦٠(، التقريب) ٦(
 )١/٣٢٢(، والكاشف، )٦/٩٥(، تهذيب الكمال:     انظر

  )٢٩(طبقات المدلسين ) ٧(
، )٦٧(قبيصة بن حريث ويقال حريث بن قبيصة واألول أشهر األنصاري البصري صدوق مـات سـنة                 ) ٨(

 )٤٥٣(، التقريب: انظر

 )١٦٥-١٦٢(، جامع التحصيل) ٩(



  )١٣٦(

لسهم أرمى به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إلي ممـا بـشرتموني                : بحنين قال 
  . رضي اهللا عنه.)١(به

،  شهد بـدراً   ، الصحابي الجليل  ،و الوليد عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري الخزرجي أب         ●
وقيـل إنـه    ) ٣٤(ومات بالرملة سنة     ،وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم كثيراً       ، بالعقبة

  . رضي اهللا عنه.)٢()٤٥(عاش إلى سنة 

  :   الحكم على الحديث

، ن ورمـي بـاالعتزال  لوجود الفضل بن دلهم الواسطي فهو لـي   ، الحديث مرسل ضعيف     
والحـديث بمعنـاه دون     . بسند قوي ، )٤(وقد جاء عن الحسن مرسالً    ، )٣(ضعفه األلباني  والحديث

  .لفظه في صحيح مسلم
  

  
  :   قال ابن األثير

إن عليا كرم اللّه وجهـه أراد       ( ومنه حديث الحسن بن علي رضي اللّه تعالى عنهما           -     
  . يعني في أمر الجمل)زعاً عليه األمور فلَم يجد منْ)٥(أمراً فَتَتَايعتْ

  

  )٧٦(حديث رقم 

  قال اإلمام نعيم بن حماد في الفتن

 حدثني محمد بن عبد اهللا بن أبي يعقوب : قال، عن جرير بن حازم، حدثنا ابن المبارك-   
عن حسن بن علي قال ، عن سليمان بن صرد، عن عمه،يالضب:أر اد  ْؤِمِنينالم َأميرعليراً أم 

  .)٦(زعاًنْ مدِج يم فلَ،ور األمتْعباتَتَفَ

                            
 )٣/١٥٣(،  اإلصابة في تمييز الصحابة)١(

  )٦٢٦-٣/٦٢٤(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٢(
 )٤٠٩١(ح )٩/٩٢(، لأللباني،السلسلة الضعيفة) ٣(

تلخيص : انظر. ولم أر قوله كفى بالسيف شا على االكتفاء كما سبق إال في مرسل الحسن             :  قال ابن حجر   )٤(
 )٤/٨٥(، الحبير البن حجر

)٥ (عَأي سريع ِإلى الشر      : تْفَتَتَاي عتتيوم عع في الخير       ،وفالن تَيع في الشر كالتتايالرجـل    ، وقيل التتاي عوتَتاي 
 )٨/٣٨(، لسان العرب: انظر، رمى بنفسه في اَألمر سريعاً

  )١/٨١(، نعيم بن حماد، كتاب الفتن) ٦(



  )١٣٧(

  :   تخريج الحديث

بـدالً  "فتتابعـت "بلفـظ   ، عن حسن بن علي   ، أخرجه ابن حماد  لم أقف على تخريجه سوى ما          
  .وهو حديث موقوف، "فتتايعت"من

  

  
  :   قال ابن األثير

 هو بيت في    :عمور فقال وسئل عن البيت الم   ( في حديث علي رضي اللّه عنه        ●} تيفق{    
وأصل .  كان ذلك ِلوفْق األمر وتَوفَاقه وِتيفَاقه    :يقال.  أراد ِحذاءها ومقابلتها   )السماِء تيفَاق الكعبة  

  .الكلمة الواو، والتاء زائدة
 

  )٧٧(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

، حدثَنَا يِزيد بن زريعٍ   ، ح وقَاَل ِلي خَِليفَةُ   ، عن قَتَادةَ ، حدثَنَا همام ،  حدثَنَا هدبةُ بن خَاِلدٍ    -    
 ِعيدثَنَا سدقَالَا ، ح ِهشَامةُ : وثَنَا قَتَادداِلكٍ   ، حم نب ثَنَا َأنَسدح ،     اللَّـه ِضـيةَ رعصعِن صاِلِك بم نع
وذَكَر يعِنـي   ، بينَا َأنَا ِعنْد الْبيِت بين النَّاِئِم والْيقْظَانِ      : لَّه علَيِه وسلَّم  قَاَل النَِّبي صلَّى ال   : عنْهما قَالَ 

                 طِْن ثُماقِّ الْبرِر ِإلَى مالنَّح انًا فَشُقَّ ِمنِإيمةً وِلَئ ِحكْمٍب مذَه ٍت ِمنِن فَُأِتيتُ ِبطَسلَيجالر نيلًا بجر
 الْبطْن ِبماِء زمزم ثُم مِلَئ ِحكْمةً وِإيمانًا وُأِتيتُ ِبدابٍة َأبيض دون الْبغِْل وفَوقَ الِْحماِر الْبراقُ                غُِسَل

     كعم نِريُل ِقيَل مذَا قَاَل ِجبه نا ِقيَل منْيالد اءمنَا الستَّى َأتَيِريَل حِجب عِقيـَل  فَانْطَلَقْتُ م دمحقَاَل م 
      اءج ِجيءالْم ملَِنعا ِبِه وبحرِقيَل م مِه قَاَل نَعِسَل ِإلَيُأر قَدـِه   .... ولَيتُ علَّمفَـس اِهيمرلَى ِإبتُ عفََأتَي

الْبيتُ الْمعمـور     ِجبِريَل فَقَاَل هذَا   فَرِفع ِلي الْبيتُ الْمعمور فَسَألْتُ    مرحبا ِبك ِمن ابٍن ونَِبي      فَقَاَل  
ِإذَا خَرجوا لَم يعودوا ِإلَيِه آِخر ما علَيِهم ورِفعتْ ِلي ِسدرةُ           ، يصلِّي ِفيِه كُلَّ يوٍم سبعون َألْفَ ملَكٍ      

  .)١(الحديث...الْمنْتَهى

  :   تخريج الحديث

   . بمعناه،  صعصعةعن مالك بن، )٢(أخرجه مسلم   

                            
  .بإختصار) ٣٠٣٥(ح )٣/١١٧٣(، باب ذكر المالئكة، كتاب بدء الخلق، البخاري) ١(
، باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات وفـرض الـصلوات             ، كتاب اإليمان ، مسلم) ٢(

 )١٦٤(ح )١/١٤٩(



  )١٣٨(

  :   قال ابن األثير

 الشَّاة الزائـدة    : التّيمة بالكسر  )والتِّيمة لصاحبها ( )١(في كتابه لوائل بن حجر    ) ـه(} تيم{    
وقيل هي الشاة تكون لصاحبها في منزلـه يحتَِلبهـا          . على األربعين حتى تَبلُغ الفريضة األخرى     

 .وليستْ ِبسائمة

 )٧٨(حديث رقم 
 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

أخبرنـا أبـو    ، أنا الحسن بن علي بن اآلبنوسي     ،  أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي       -    
أنا أبـو علـي     ، أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن بكير التميمي            ، الحسن الدارقطني 

وأخبرني أبو  ،  أبو عبيدة معمر بن المثنى     قال: قال، أنا أبو الحسن األثرم   ، سهل بن علي الدوري   
 علـى رسـول اهللا      مِدأن وائل بن حجر الحضرمي قَ     : الخطاب عبد الحميد بن عمرو األنصاري     

  اهللا بـهِ   عفَنْتاباً ي  لي كِ  تَبتَيا رسول اهللا لو كَ    : ف قال ِرصا أراد أن ينْ   فلم) صلى اهللا عليه وسلم     (
اَألقْيـاِل  إلى  ) صلى اهللا عليه وسلم     ( ن الرحيم من محمد النبي      ب بسم اهللا الرحم   تُاكْ: قال. يقوِم

 التِّيمـةُ و ، شـاةٌ  )٣(التَّيعـةِ على  ،  وإيتاء الزكاة  ،بإقام الصالة ؛  ضرموتَح ِل من أه  ،)٢( العباِهلَة
ومن ، )٨(غَاروال شِ ، )٧(وال ِشناقَ   ، )٦(والِوراطَ، )٥(ال ِخالطَ   ،  الخُمس )٤(السيوِب وفي، بهالصاِح

  .)٩(امر حٍرِكس ملُّوكُ، ن لسرايا المسلمينووالع، أجبى فقد أربى

                            
  )٢٦(تقدم ترجمته في حديث ) ١(
والعباهلة ؛ ملوك باليمن دون الملك األعظم واحدهم قَيل يكون ملكا على قومه ومخالفه ومحجره              : األقيال) ٢(

 )١/٢١١(، غريب الحديث البن سالم: ن قد ُأِقروا على ملِكهم ال يزالون عنه، انظرالذي

  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان نسميه التيعة، انظر) ٣(
  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: انظر، جمع سيب وهي الركاز أي المعادن: السيوب) ٤(
  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: إبله بابل غيره أو بقره ليمنع حق اهللا منها، انظرأن يخلط الرجل : الِخالط) ٥(
، تـاريخ دمـشق   : الجمع بين متفرق أو عكسه أو أن يخبأها في إبل غيـره، انظـر             : الوراط في الصدقة  ) ٦(

)٦٢/٣٩٣(  
على الفريضة ال تؤخذ مما زاد : ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة يعني: - بالتحريك -الشنق ) ٧(

  )٣/٥٢(، أسد الغابة: زكاة حتى تبلغ الفريضة األخرى، انظر
بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر صداق كل واحدة بضع االخرى                : الِشغار) ٨(

  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: انظر
  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق) ٩(



  )١٣٩(

  :   تخريج الحديث

ـ      ،عن الضحاك بن النعمان بن سعيد     ، )١(أخرج الطبراني شاهداً        مِد أن مسروق بن وائل قَ
  ".لصاحبها"من دون لفظ ، على النبي صلى اهللا عليه وسلم

  

  :   رجال اإلسناد

هو آخـر مـن   ، مشهور معمر عالي اإلسناد،    محمد بن عبد الباقي بن محمد أبو بكر البزاز    ●
كان بينه وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم ستة رجال ثقات؛ مع اتصال السماع على شـرط                 

توفي يوم األربعاء الرابع    ، والمعدل المعروف ، )٢(عارف بالعلوم متقن حسن الكالم    ، الصحيح
  .)٣( )٥٣٥(من رجب سنة أو الخامس 

  . تبين من ترجمة الراوي بأنه ثقة     

  الحسن بن علي بن اآلبنوسي، سمع أبا عبد اهللا بن العسكري، سمع منه أبو بكـر الخطيـب                    ●
وكان يتمنع مـن  ، كتبت عنه أحاديث عن الدارقطني خاصة: الحافظ وذكره في التاريخ وقال   

ي وال أحسب سمع منه غيري، ومات فـي شـهر           فألححت عليه حتى حدثن   ، التحديث ويأباه 
  .)٤()٤٣٥(ربيع االول سنة 

  .وهو الحافظ ألحاديث الدارقطني، يعلم بأنه قليل التحديث:      مما ورد

االمام شيخ اإلسالم حـافظ  ،   أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني        ●
 الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم       صار: قال الحاكم ، الشهير صاحب السنن  ، الزمان
هل كان أبـو الحـسن      : وقال البرقاني ، )٥(أوحد وقته في الحفظ   : وقال ابن عساكر  ، والورع

  .)٦ ()٣٨٥(توفي سنة، كان ثقة: وقال الذهبي، نعم: يملي عليك العلل من حفظه قال

، كان ثقـة  ، عنه الدارقطني روى  ،   عبيد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن بكير أبو القاسم التميمي             ●
  .)٧ ()٣٣٤(مات في ذي الحجة من سنة 

                            
  )٧٩٥(ح )٢٠/٣٣٥(،المعجم الكبير للطبراني) ١(
  )٥/٢٤١(، البن حجر، لسان الميزان) ٢(
  )٥٤/٦٨(، تاريخ دمشق) ٣(
 )١/٥٨(، األنساب للسمعاني) ٤(

  )٤٣/٩٤(، تاريخ دمشق) ٥(
 .بتصرف) ٩٩٥-٣/٩٩١(، تذكرة الحفاظ للذهبي) ٦(

 )١٠/٣٥٣(، تاريخ بغداد) ٧(



  )١٤٠(

  .فهو ثقة،  لم أجد في ترجمته سوى توثيق الخطيب   

سهل بن على بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمان بن عيسى بن عبد اهللا بـن ميمـون              ●
يرمى وزعم أبو مزاحم الخاقاني انه كان       ، مولى على بن أبى طالب يكنى أبا علي الدوري        

وكذلك قال محمد بن مخلد فيما قـرأت بخطـه وزاد يـوم             ) ٢٨٧(مات في سنة    ، بالكذب
شيخ حدث عن علـي بـن الجعـد وغيـره مـتهم      : قال ابن حجر، )١(الثالثاء غرة رجب  

  .)٢(بالكذب

  .فهو متهم بالكذب، لم أجد فيه سوى ما نُقل عن الخاقاني:      قلت

وكان ببغداد مـن رواة  ، صاحب النحو والغريب واللغة،   علي بن المغيرة أبو الحسن األثرم  ●
وكان وراقاً في   ، اقدم أبا عبيدة في أيام الرشيد من البصرة إلى بغداد وأحضر األثرم            .اللغة

ودفع إليه كتب أبى عبيدة وأمره      ، وجعله في دار من دوره وأغلق عليه الباب       ، ذلك الوقت 
وكان أبو عبيدة مـن اضـن النـاس      ، معهاوكان األثرم يقرأ على أبى عبيدة ويس      ، بنسخها

صاحب اللغة، كـان    :قال الذهبي ، )٣(ولو علم بما فعله األثرم لمنعه منه ولم يسامحه        ، بكتبه
تـوفي سـنة   . وكان مقبول الرواية، بصيراً بالنحو واللغـة    . من كبار علماء اللسان ببغداد    

  .)٤(في جمادى األولى) ٢٣٢(

  .وروايته مقبولة عنه، بو عبيدة    أظهر قول النقاد بأنه راوية أ

●   م   عر بن المثنى أبو عبيدة التيمي موالهم        مِريصذكره ابن حبان فـي     ،  النحوي اللغوي  الب
، )٧(صدوق أخباري وقد رمي برأي الخوارج       : وقال ابن حجر  ، )٦(وثقه الذهبي ، )٥(الثقات

 ذكـره وصـحح     وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني ذكر أبا عبيـدة فأحـسن             
  .)٨ ()٢٠٨(توفي . كان ال يحكي عن العرب إال الشيء الصحيح: وقال، رواياته

                            
  )٩/١١٨(، تاريخ بغداد) ١(
  )٣/١٢٠(، لسان الميزان) ٢(
  )٤٣/٢٤٨(، وتاريخ دمشق، )١٢/١٠٧(، تاريخ بغداد: انظر) ٣(
  )١٧/٢٨٣(، تاريخ اإلسالم) ٤(
  )٩/١٩٦(، الثقات البن حبان) ٥(
 )١/٣٧٢(، وتذكرة الحفاظ، )٢/٢٨٢(، الكاشف: انظر) ٦(

  )٥٤١(، التقريب) ٧(
  )١٠/٢٢١(، تهذيب التهذيب) ٨(



  )١٤١(

  أميل الى توثيقه:      قلت

وهو عند بقي عن محمد بن      ، صحابي جليل ، اب عبد الحميد بن عمرو األنصاري       أبو الخطّ   ●
 بن عبـد اهللا   عبد الحميد : وهو، )١(خالد بالسند المذكور لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو         

وقال أبـو موسـى أبـو    ، بن عمرو بن حرام أخو جابر يكنى أبا عمرو ذكره المستغفري        
وهـو  ، عمرو بن حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس هو المخزومي صاحب القصة            

رضـي اهللا   . )٣(من الصحابة دون ذكر ترجمة له     : وذكره ابن حزم  ، )٢(اشهر من ان يخفى   
  . عنه

  

    : الحكم على الحديث

والحديث عـن   . كان يرمى بالكذب  ، لوجود سهل بن على بن سهل     ، الحديث إسناده ضعيف     
رواه الطبراني في الكبير وفيه     : قال الهيثمي ، مسروق بن وائل بدالً من وائل بن حجر رجاله ثقات         

  .)٤(بقية ولكنه مدلس وهو ثقة
  

 :   قال ابن األثير

  :    وفي قصيد كعب بن زهير- 

  ●)٥(متَيم إثْرها لم يفْد مكْبوُل - 

مه الحبذلَّل، وتيم دبعإذا استولى عليه: أي م.  

  )٧٩(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الحاكم في المستدرك

الحسين بن أحمد بن محمد بن عبيد بن عبد الملك           عبد الرحمِن بن  : َأبو الْقَاِسِم    أخبرني   -   
 ِبه ِدىاَألسذَانثنا  ، م   اِمىنِْذِر الِْحزالْم نب اِهيمرِن         ، ِإبمحِد الـربِن عِة بِقيبِذى الر نب اججثَنَا الْحدح

                            
  )٥/٢٢٤(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ١(
  )٥/٢٢٣(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٢(
 )٣٠٩(، علي بن حزم، األندلسي، الظاهري، جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى البن حزم) ٣(

 )٤٣٩٨(ح )٣/٢٢٠(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٤(

 )١١/٥٨٠(، َأي مقيد وحبسه في سجن َأو غيره، انظر لسان العرب: مكْبوُل) ٥(



  )١٤٢(

       ِنىزى الْملْمِن َأِبى سِر بيهِن زِب بِن كَعَأِبيهِ  ،ب نِه قَالَ   ، عدج نع  : بكَع جخَر،  ـريجبنَـا   )١( واب 
-فَذَكَر الْحِديثَ ِفى ِإسالَِم بجيٍر وما كَان ِمن ِشعِر كَعٍب ِفيِه ثُم قُدوِم كَعٍب علَـى النَِّبـى                   . زهيٍر

  : وِإسالَِمِه وِإنْشَاِدِه قَِصيدتَه الَِّتى َأولُها -صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢(الحديث)....متَيم إثْرها لم يفْد مكْبوُل..... بانَتْ سعاد فَقَلِْبي الْيوم متْبوُل (
  

  :   تخريج الحديث
، كالهما من طريق الحجاج بن ذي الرقيبـة بـه         ، )٤(البيهقيو ،)٣(أخرجه ابن أبي عاصم      

  .بلفظ مطابق
  ".متيم اثرها" بدالً من "متيم عندها" مختصراً بلفظ، شاهداً عن ابن جدعان، )٥(أخرج الحاكم و  

  :   رجال اإلسناد
حدث عن جد أبيه أبي القاسم علي بـن      ،  عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الهمداني         ●

روى عن جد أبيه أبي القاسم علـي بـن          ، وكان ثقة مأموناً  ، يعقوب بن أبي العقب بشئ يسير     
  .)٦()٤١٥(سنةتوفي بثمان عشرة ليلة خلت من جماد اآلخرة  ،يعقوب وأبي عبد اهللا بن مروان

  .لم أجد في ترجمته سوى توثيق ابن عساكر فهو ثقة     
  ). ١٢(سبق ترجمته ح، صدوق، إبراهيم بن المنذر الحزامى  ●
  . ترجمة وألبيهولم أجد له، )٧(هذكره الحاكم وصحح حديث،   الحجاج بن ذي الرقيبة●

وكان قد  ،  الحارث المزني ربيعة بن رياح بن قرط بن       كعب بن زهير بن أبي سلْمى واسمه          ●
الـشاعر  : وقال ابن حجر   ،خرج كعب وأخوه ابنا زهير إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

  .رضي اهللا عنه. )٨(المشهور صحابي معروف

                            
أسلم ،ربيعة بن رياح المزني أخو كعب بن زهير :  سلمى مثله هو ابن زهير بن أبي سلمى واسم أبي        : بجير) ١(

وكان أبوهما زهير من فحول الشعراء المجيـدين المبـرزين،     ، وكالهما شاعران مجيدان  ، قبل أخيه كعب  
  )١/٢٤٧(، أسد الغابة: انظر

 .بإختصار) ٦٤٧٧(ح )٦٧٣-٣/٦٧٠(، المستدرك) ٢(

 )٢٧٠٦(ح)٥/١٦٩(،اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم) ٣( 

 )٢٠٩٣١(ح )١٠/٢٤٣(، كتاب الشهادات، السنن الكبرى للبيهقي) ٤( 

 )٦٤٧٨(ح )٣/٦٧٣(، المستدرك) ٥(

  )٣٤/٣٠٩(، تاريخ دمشق) ٦(
 )٣/٦٧٣(، المستدرك للحاكم) ٧(

 )٥/٥٩٢(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٨(



  )١٤٣(

  :   الحكم على الحديث

والحديث صـححه   ، كالحجاج بن ذي الرقيبة وأبيه    ، الحديث في إسناده من لم أجد له ترجمة          
وأما الشاهد عن علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بـن عبـد اهللا بـن             . ي الترجمة الحاكم كما ف  

  .)١(جدعان فهو ضعيف
  

  :   قال ابن األثير

كـذا  : )٢(قال أبو موسى  ) تَاِن كَالْمرتَان (في حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه        ) س(} تين{  
 لَتان ـورد في الرواية، وهو خطَأ، والمتَانراد به خَصرتَـان :  والصواب أن يقال. مرتَاِنك الم ،

ومـن قَرنَهمـا    . لتَان اللَّتان أذكرهما لَك   ـْأي تَاِنك الخص  : ويِصل الكاف بالنون، وهي للخطاب    
اه هاتَان الخصلتان كخـصلَتين مـرتين،   ـكالمرتَين، ومعن : ولـبالمرتَين احتاج أن يجرهما ويق    

  .شبيهوالكاف فيها للتَّ

  )٨٠(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

 حدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم، َأنَا عبد الرزاِق، أنا الثَّوِري، عِن اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بـن         -     
؛ اِإلمساك ِفـي الْحيـاِة، والتَّبـِذير ِعنْـد          اِنتَانَك الْمرتَ : "ِسنَان اَألسِدي، عِن ابِن مسعوٍد، قَالَ     

  .)٣("الْموِت

  :   تخريج الحديث

أبـو  مـن طريـق   ، )٥(وأخرجه سعيد بن منصور، عن الثوري به  ، )٤( أخرجه عبد الرزاق     
،  عن عبِد اللِّه بـِن مـسعودٍ  ،اَألعمِشمن طريق ، )٦(حربيوأخرجه ال ،  به األعمش: معاوية قال   
  .وهو حديث موقوف، "تَاِن كَالْمرتَان" بدالً من"تَاِنك المرياِن " ثالثتهم بلفظ 

                            
 )٢/٤٠(، والكاشف، )٤٠١(، التقريب: انظر) ١(

المجموع المغيث فى غربيى " كتابه) هـ٥٨١ت(عيسى المديني األصفهاني    محمد بن أبي بكر بن أبي       : هو) ٢(
 ".القران والحديث 

  )٩٧٢٢(ح )٩/٣٤٦(، المعجم الكبير للطبراني) ٣(
  )١٦٣٢٢(ح )٩/٥٥(، كتاب الوصايا، مصنف عبد الرزاق) ٤(
 )٣٣٨(ح )١/١٣١(، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث،سنن سعيد بن منصور) ٥(

 )١/١٠٥(،غريب الحديث للحربي) ٦(



  )١٤٤(

  :   قال ابن األثير

  . أي متَكبر أو ضالٌّ متَحير)إنَّك امرؤ تائه( فيه ●} تيه{   

  )٨١(حديث رقم 
  

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

   -  عن م عرم،  ِريهعن الز ، أخبراه عن أبيهما محمد بـن     ، وعبد اهللا ابني محمد    ، حسناً َأن 
ـ فَ. الْمتْعِة في   يرخِّصه   أنَّ هغَلَوب ،ِالبِن عباسٍ : يقول  رِضى اللَّه عنْه   عِلي أنه سمع اباه     ،علي  اَلقَ

، يوم خَيبر ا  هنْى ع هنَ،  عليه وسلم   رسول اهللا صلى اهللا    إن، ِإنَّك امرٌؤ تَاِئه  : بِن َأِبى طَاِلبٍ   عِلى هلَ
  .)١( اِإلنِْسية عن لُحوِم الْحمِرو

  :   تخريج الحديث

محمد بن علي بـن     عن  من طرق     كالهما ،)٣(البيهقيو ،)٢(أخرجه الطبراني في األوسط       
  .بلفظ مطابق، أبي طالب

  :   رجال اإلسناد

  ).٥(جمته حسبق تر، ثقة ثبت، معمر بن راشد   ●

قـال ابـن    ،)٤( المـدني   أبو بكر  الزهِريمحمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب               ●
 وقيل قبل ذلـك بـسنة أو        )١٢٥(مات سنة   ،  الفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانه      :حجر
   .)٥(أخرج له الجماعة. سنتين

وهم الذين يشترط في قبـول خبـرهم        ، مدلسين في المرتبة الثالثة من ال     )٦(قد عده ابن حجر        
وعـده  ". عـن "أن األئمة قبلوا قولـه    : )٨(والعالئي، )٧(وقد ذكره العراقي  . التصريح بالسماع 

                            
  )١٤٠٣٢(ح )٧/٥٠١(، باب المتعة،كتاب الطالق ، مصنف عبد الرزاق) ١(
  بن القاسم لم يرو هذا الحديث عن الثوري إال عبثر:وقال) ٥٥٠٤(ح )٥/٣٤٥(، المعجم األوسط للطبراني) ٢( 

  .تفرد به سعيد بن عمرو
  )١٣٩٢٥(ح )٧/٢٠٢(،  نكاح المتعةباب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي) ٣( 
  )٢٦/٤١٩(، تهذيب الكمال) ٤(
  )٥٠٦(، التقريب) ٥(
 )٧٠(، طبقات المدلسين) ٦(

 )٨٩(، كتاب المدلسين للعراقي) ٧(

 )٢٦٩(، جامع التحصيل) ٨(



  )١٤٥(

، وهي طبقة من احتمل تدليسهم وخرجوا له فـي الـصحيح          ، العالئي في الطبقة الثانية منهم    
فقـال  ،  يـدلس اال عـن ثقـة       أو ألنـه ال   ، أو لقة تدليسه  ، إلمامته، وإن لم يصرح بالسماع   

وقد رجح أستاذي الدكتور أحمد أبو حلبية فـي         . ثم عد نفراً غيره   ، وذلك كالزهِري :العالئي
 وعده في المرتبة الثانية؛ وذلك تبعـاً للعالئـي؛   )١("الحديث والمحدثون في بالد الشام   "دراسته

  .وندرة تدليسه، مامة والجاللةكشهرته باإل، ونظراً ألن أوصاف المرتبة الثانية تنطبق عليه

  .وهذا الذي أرجحه وما أذهب إليه في هذه الدراسة    

قـال  الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني وأبوه بـن الحنفيـة      ●
قال ابـن   ،  قط أعلم منه   قال عمرو بن دينار أخبرنا الحسن بن محمد ولم أر أحداً           :)٢(الذهبي
 روى لـه    ).١٠٠(أو  ) ٩٩(  سـنة   مات .يه يقال إنه أول من تكلم في االرجاء       ثقة فق : حجر

  .)٣(الجماعة

 الزهـِري  ثقة قرنـه     ،عبد اهللا بن محمد بن علي بن أبي طالب العلوي أبو هاشم بن الحنفية               ●
  .)٤( روى له الجماعة.بالشام) ٩٩( سنة مات ،بأخيه الحسن

 ، ثقة عـالم   ،بن الحنفية المدني  با المعروف، و القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أب         ●
  .)٥ ()٨٠( بعد مات

  ).٣(سبق ترجمته ح ،صحابي جليل. علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  ●

  

  :   الحكم على الحديث

رواه الطبراني في األوسـط ورجالـه       : وقال الهيثمي . ورجاله ثقات ، الحديث إسناده صحيح  
  .)٦(رجال الصحيح

  
  

                            
 )٣/١٢١٧(، الحديث والمحدثون في بالد الشام في عصر الصحابة والتابعين) ١(

 )١/٣٢٩(، الكاشف) ٢(

 )١٦٤(، ريبالتق) ٣(

 )٣٢١(، والتقريب، )١٦/٨٥(، وتهذيب الكمال، )٧/٢(، الثقات البن حبان: انظر) ٤(

 )٤٩٧(، والتقريب، )٢٦/١٤٧(، وتهذيب الكمال، )٥/٣٤٧(، الثقات البن حبان: انظر) ٥(

 )٤/٤٨٧(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٦( 



  )١٤٦(

  :   قال ابن األثير

وقـد  .  إذا تحير وضلَّ، وإذا تكَبر     : وقد تَاه يِتيه تَيهاً    )فتاهتْ به سفينَتُه  ( ومنه الحديث    -    
  .تكرر في الحديث

  )٨٢(حديث رقم 
  

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

   - اِنيلْوالْح ِليع نب نسثَنَا الْحدح،ثْمع نب دمَأحو فَِليالنَّو قَالَا،ان :  

 عن  ، يحدثُ عن الشَّعِبي   ، قَاَل سِمعتُ غَيلَان بن جِريرٍ     ، حدثَنَا َأِبي  ،حدثَنَا وهب بن جِريرٍ       
 فَـَأخْبر رسـوَل   ؛م الداِري  قَِدم علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تَِمي         :فَاِطمةَ ِبنِْت قَيٍس قَالَتْ   

       رحالْب ِكبر َأنَّه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه؛اللَِّه ص   ِفينَتُهتْ ِبِه سـا        ؛فَتَاههِإلَي جٍة فَخَـرِزيرقَطَ ِإلَى جفَس 
 اءالْم لْتَِمسِديثَ      ؛يالْح اقْتَصو هرشَع رجانًا يِإنْس قَالَ    ، فَلَِقي قَاَل ِفيِه ثُمِلي ِفي        :و ُأِذن قَد لَو ا ِإنَّهَأم 

 فََأخْرجه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَـى النَّـاِس   ،الْخُروِج قَد وِطْئتُ الِْبلَاد كُلَّها غَير طَيبةَ      
   .)١(جاُل هِذِه طَيبةُ وذَاك الد:فَحدثَهم قَاَل

  

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى    

  
  

  

  

  

  

  

  

                            
 .مختصراً) ٢٩٤٢(ح )٤/٢٢٦١(،  باب قصة الجساسة،كتاب الفتن وأشراط الساعة، مسلم) ١(



  )١٤٧(

  :   قال ابن األثير

 مـن يعـرف   :أنه رأى جارية مهزولة فقال  (في حديث عمر رضي اللّه عنه       ) س(} تيا{    
 تَيا تصغير تا، وهي اسم إشارة إلى المؤنث، بمنزلة        )لّه إحدى بنَاتك  هي وال  :)١(تَيا؟ فقال له ابنه   

ذا للمذكَّر، وإنما جاء بها مصغَّرة تَصِغيراً ألمِرها، واأللف في آخرها عالَمة التَّصغير، وليـست     
فيق خَير من    تَيا ِمن التو   :التي في مكَبِرها، ومنه قول بعض السلف، وَأخَذ تَِبنَة من األرض، فقال           

  .كذا وكذا من العمل

  )٨٣(حديث رقم 
  

   في الغريبقال اإلمام الخطابي

 ن م:القَفَ ،ىر أخْومقَ وتَ،ةرم يشُِط تَمهزولةً اريةً جأىه رأنَّ :في حديث عمر -   
يرف تَعفقال له عبداهللا بن عمر، )٢(اي:هي واهللا إح كاِتى بنَد.   

 أخبرنا ابن ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا الحسن بن سفيان، مالكأخبرناه ابن   
   .)٣( عن الحسن، عن يونس،علية

  

  :   تخريج الحديث

   .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب ،عن الحسن، )٤(بي شيبةأأخرجه ابن 

  
  

 

                            
 ).٦٩(تقدمت ترحمته في حديث رقم ، عبد اهللا بن عمر) ١(

 ، وهي اسم إشارة إلى المؤنث بمنزلـة ذا للمـذَكَّر  ،إنما هو تصغير تا كما قيل ذيا في تصغير ذا: قوله تيا ) ٢(
، لـسان العـرب  :  انظـر ،وِإنما جاء بها مصغَّرة تَصغيراً َألمرها واَأللف في آخرها عالمـة التـصغير         

)١٥/٣٦٤(  
  )٢/١٢١(، غريب الحديث للخطابي) ٣(
 )٣٤٤٥٨(ح )٧/٩٥(،  كالم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه،كتاب الزهد، مصنف ابن ابي شيبة) ٤(



  )١٤٨(

  الفصل الثاني 
   مع اهلمزة األحاديث الواردة من بداية حرف الثاء" 

  "حىت نهاية حرف الثاء مع الياء
  

  .الثاء مع الهمزة: المبحث األول
  .الثاء مع الباء: المبحث الثاني
  .الثاء مع الجيم: المبحث الثالث
  .الثاء مع الخاء: المبحث الرابع

  .الثاء مع الدال: المبحث الخامس
  .الثاء مع الراء: المبحث السادس
  .الثاء مع الطاء: المبحث السابع

  .الثاء مع العين: لثامنالمبحث ا
  .الثاء مع الغين: المبحث التاسع
  .الثاء مع الفاء: المبحث العاشر

  .الثاء مع القاف: المبحث الحادي عشر
  .الثاء مع الكاف: المبحث الثاني عشر
  .الثاء مع الالم: المبحث الثالث عشر
  .الثاء مع الميم: المبحث الرابع عشر

  .ونالثاء مع الن: المبحث الخامس عشر
  .الثاء مع الواو: المبحث السادس عشر
  .الثاء مع الياء: المبحث السابع عشر



  )١٤٩(

  )١( الثاء مع الهمزة: المبحث األول
  

  :   قال ابن األثير
التَّثاؤب معروف، وهو مصدر تثَاءب، واالسـم       ) التَّثَاؤب من الشيطان  (فيه  ) س(} ثأب{

، واسـِترخائه ، وامِتالئـه ، ه؛ ألنه يكون مع ِثقَل البـدن     الثَُّؤباء، وإنَّما جعله من الشيطان كَراهةً لَ      
وميِله إلى الكَسل والنَّوم، فأضافه إلى الشيطان؛ ألنه الذي يدعو إلى إعطاء النَّفْس شَهوتَها، وأراد               

لطاعـات،  به التَّحذير من السبب الذي يتَولَّد منه؛ وهو التَّوسع في المطْعم والشِّبع؛ فَيثْقُل عـن ا                
  .ويكْسل عن الخيرات

  )٨٤(حديث رقم 

  
  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-    ِليع نب اِصمثَنَا عدَأِبي ِذْئبٍ   ،  ح نثَنَا ابدح ،  ِريقْبِعيٍد الْمس نَأِبيِه، ع نةَ  ، عـريرَأِبي ه نع
  نْهع اللَّه ِضير ،     لَّى اللَّهص النَِّبي نقَالَ  ع لَّمسِه ولَيطَانِ  : عالشَّي ِمن التَّثَاُؤب ،      كُمـدَأح بفَـِإذَا تَثَـاء

هدر٢(فَلْي(تَطَاعا اسِإذَا قَاَل، م كُمدَأح ا :" فَِإنه")٣(طَانالشَّي ِحكض )٤(.  
  

  :   تخريج الحديث
  .بلفظ مطابق، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، )٥(أخرجه مسلم

  
  

  
  

  

                            
  )٢٣١-١/٢٠٤(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ، النهاية في غريب الحديث واألثر) ١(
ودخول فمه وضحكه   ، يده على الفم؛ لئال يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته         أي ليكظم وليضع    : فليرده) ٢(

  )١٥/١٧٨(عمدة القاري، : انظر، منه
  )٣١١٥(ح )١١٩٧ /٣(حاشية البخاري، : انظر، صوت المتثائب ويعني إذا بالغ في التثاؤب: ها) ٣(
 )٣١١٥(ح )١١٩٧ /٣(باب صفة إبليس وجنوده، ، كتاب بدء الخلق، البخاري) ٤(

 )٢٩٩٤(ح )٤/٢٢٩٣(باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، ، كتاب الزهد والرقائق، مسلم) ٥(



  )١٥٠(

  :   قال ابن األثير
صوت : الثُّؤاج بالضم ) ال تأتي يوم القيامة وعلى رقَبتك شاة لها ثُؤاج        (فيه  ) هـ(} ثأج{

 .الغنَم

  )٨٥(حديث رقم 
  

 قال اإلمام البيهقي في سننه
-     اندبع نِن بسو الْحنَا َأبردٍ    ،َأخْبيبع نب دمنَا َأحرَأخْب ، دح     اِزىاِس الربالْع نب نسثَنَا الْح، 

   رمَأِبى ع نثَنَا ابدح،  انفْيثَنَا سدسٍ ، حِن طَاوِن ابَأِبيِه، ع نةَ، عادبع نوَل اللَِّه ، عسر صـلى  - َأن
 يوم الِْقيامِة ِببِعيٍر تَحِملُه لَـه       يالَ تَْأتِ  يا َأبا الْوِليِد اتَّقِ   « : بعثَه علَى الصدقَِة فَقَالَ    -اهللا عليه وسلم  

غَاءر،    ارا خُوٍة لَهقَرب َأو ،    ا ثَُؤاجشَاٍة لَه قَـالَ        : فَقَاَل.  » َأو لَكَـاِئن ذَِلك وَل اللَِّه ِإنسا ريِإ« :ي 
 بعثَك ِبـالْحقِّ الَ َأعمـُل علَـى    يفَوالَِّذ: قَاَل. »م اللَّه   ِبيِدِه ِإن ذَِلك لَكَذَِلك ِإالَّ من رحِ       ي نَفْسِ يوالَِّذ
  .)١ ( َأو قَاَل علَى اثْنَيِن،ٍء َأبدايشَ
  

  :   تخريج الحديث
  .بلفظ مطابق، عن طَاوس بن كَيسان، )٢(منقطعبسند أخرجه الحميدي 

  
  :   رجال اإلسناد

، الفرج بن سعيد أبو الحسن األهوازي وأصله شيرازي    علي بن أحمد بن عبدان بن محمد بن           ●
، كـان ثقـة   : قال الخطيـب  ، وحدث بها ، وقدم بغداد ، البصِريأحمد بن عبيد الصفّار     : سمع

  .)٣ ()٤١٥(ومات في صفر أو شهر ربيع األول من سنة 

  .وعليه فهو ثقة، لم أجد في الراوي سوى توثيق الخطيب

مـصنف   ،الحافظ الثقة: قال الذهبي،  الصفّّار أبو الحسنبصِريال  أحمد بن عبيد بن إسماعيل     ●
، حدث عنه الدارقطني وغيـره ،  الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه       ،السنن

  . )٤ ()٣٥٢(مات في سنة . وهو ثقة إمام

                            
 )٧٤٥٢(ح )١٥٨ /٤(باب غلول الصدقة، ، كتاب الزكاة، سنن البيقي الكبرى) ١(

 )٨٩٥(ح )٢/٣٩٧(، مسند الحميدي)  ٢(

  )١١/٣٢٩(أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، ، تاريخ بغداد) ٣(
  )١٥/٤٣٩(وسير أعالم النبالء، ، )٣/٨٧٦(تذكرة الحفاظ، : نظرا) ٤(



  )١٥١(

ـ  ،  الحسن بن العباس بن أبي مهران أبو علي المقرئ الرازي ويعرف بالجمـال          ● داد سـكن بغ
إليه المنتهى في الـضبط والتحريـر،       ، شيخ عارف حاذق مصدر ثقة    ، كان ثقة ، وحدث بها 

  .)١ ()٢٨٩(توفي في شهر رمضان سنة 
كـان رجـالً    : قال أبو حـاتم   ، نزيل مكة ،   محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد اهللا           ●

، )٢(يينة وهو صدوق  ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث به عن ابن ع        ، صالحاً وكان به غفلة   
، الحافظ المـسند  : قال الذهبي عنه  ، )٣(يروي عن ابن عيينه   : وقال ابن حبان في كتابه الثقات     

صدوق : قال ابن حجر  . )٤(وصار شيخ الحرم في زمانه وكان صالحاً عابداً       ، وصنف المسند 
مات بمكة إلحدى عشرة بقيت مـن ذي الحجـة سـنة            . صنف المسند وكان الزم ابن عيينة     

  .)٥(مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجةروى له ). ٢٤٣(
ومع عدم تحديد أبـو حـاتم للحـديث         ، وهو أعلم به  ، فهو راويته ،  من مالزمته البن عيينة   

  .يبقى حديثه حسن وهو صدوق، الموضوع الذي حدث به عن ابن عيينة
ثقة حـافظ فقيـه     ،  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي أبو محمد الكوفي ثم المكي             ●

وكان أثبت الناس في    ، إال أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات          ، إمام حجة 
  .روى له الجماعة. )٦(وله إحدى وتسعون سنة) ١٩٨(مات في رجب سنة . عمرو بن دينار

فلم يثبت أن سـمع     ، قبل سنة من وفاته على الصحيح ال يضره       ، لتغير حفظه بأخرة  : بالنسبة
  .)٧(وهو ممن الزمه في الرواية، محمد العدني زمن اإلختالطمنه 

  .)٨(لم يرسل عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه: وبالنسبة إلرساله
فهو ثقـة حـافظ     ، فال يضره تدليسه  ، )٩(ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية     : وبالنسبة لتدليسه 

  .إمام

                            
، وغاية النهاية في طبقات القراء    ، )٧/٣٩٧(أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،        ، تاريخ بغداد : انظر) ١(

 )٩٨٦(رقم) ١/٢١٦(ابن الجزري، 

  )٨/١٢٤(الجرح والتعديل، ) ٢(
 )٩/٩٨(الثقات البن حبان، ) ٣(

 )٢/٥٠١(فاظ، تذكرة الح) ٤(

 )٥١٣(التقريب، ) ٥(

  )٢٤٥(والتقريب، ، )٤/٢٢٥(والجرح والتعديل، ، )٥/٤٩٧(الطبقات الكبرى، : انظر) ٦(
  )٤٢(الكواكب النيرات، ) ٧(
 )١٨٦(جامع التحصيل، ) ٨(

 )٣٢(طبقات المدلسين، ) ٩(



  )١٥٢(

مات سـنة   ، ثقة فاضل عابد  : قال ابن حجر  ،  عبد اهللا بن طَاوس بن كَيسان اليماني أبو محمد         ●
  .)١(روى له الجماعة). ١٣٢(

يقـال اسـمه ذكـوان    ،  طَاوس بن كَيسان اليماني أبو عبد الرحمن الِْحميري موالهم الفارسي          ●
روى لـه   . وقيل بعد ذلـك   ) ١٠٦(مات سنة   . ثقة فقيه فاضل  : قال ابن حجر  ، وطاوس لقب 

  .)٢(الستة

ولم يثبـت   ، فال يضرة لوصفه به نادراً    ، سه ذكره ابن حجر من المرتبة األولى      لتدلي:      بالنسبة
  .)٣(فهو ثقة فاضل، أن أرسل عن عبادة

  ). ٧٥(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل،  عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه●

  

  :   الحكم على الحديث

حـديث  وال، لوجود محمد بن يحيى بن أبي عمـر فهـو صـدوق           ، الحديث إسناده حسن  
  .)٤(صححه األلباني

  
  

  

  

  

                            
  )٣٠٨(التقريب، ) ١(

 )١٥/١٣٢(وتهذيب الكمال، ، )١٩١(، رومشاهير علماء األمصا، )٢/٣٨(الثقات للعجلي، :     انظر

  )٢٨١(التقريب، ) ٢(
 )١/٩٠(وتذكرة الحفاظ، ، )١٣/٣٥٧(وتهذيب الكمال، ، )٤/٥٠٠(، الجرح والتعديل:     انظر

 )٢١(طبقات المدلسين، ) ٣(

 . في صحيح الجامع٩٩: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني)  ٤(



  )١٥٣(

  :   قال ابن األثير

وقيل هو  . هي التي تُصوت من الغنم    ) إن لهم الثَّائجة  ( )١( ومنه كتاب عمير بن أفْصى     -
  .خاص بالضأن منها

  )٨٦(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن حجر في اإلصابة

عن أبي هريـرة    ، يد الْمقْبِري عن سع ، عن أبي معشَر  ،  من طريق أبي الحسن المدائني     -
يا رسـول اهللا إنّـا مـن        : قدم عمير بن أفْصى الَْأسلَِمي في عصابة من بني أسلم فقالوا          :    قال

 .)٣(...فذكر الحديث وفيه ألفاظ غريبة، )٢(العرب في أرومة

  :   تخريج الحديث

 حجر فـي كتابـه      سوى ما أسنده ابن   ، لم أتمكن من وجود ألفاظ الحديث في كتاب عمير        
  .وعليه تمت الدراسة، من دون ذكره لأللفاظ، عن أبي هريرة، اإلصابة

  :   رجال اإلسناد

، )٥("شـبابه "هو أحب إلـي مـن   : )٤(قال أحمد،   علي بن حفص المدائني أبو الحسن البغدادي    ●
، )٧(ربما أخطـأ  : وقال ابن حبان  ، )٦(صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به      : وقال أبو حاتم  

: وقـال ابـن حجـر   . )٨(ثقة:  وأبو داود، وأبو بكر بن أبي شيبة   ،ابن المديني و، قال النسائي 

                            
يا رسول : قدم عمير بن أفصى في عصابة من اسلم فقالوا: وى أبو هريرة قالر. عمير بن أفصى األسلمي ) ١(

وأن ، وذكر حديثاً طويالً في فضل األنصار... اهللا إنا من أرومة العرب نكافئ العدو بأسنة حداد وأدرع شداد 
وبدلّوها ،  غريبةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب لعمير ومن معه كتاباً تركنا ذكره فإن رواته نقلوه بألفاظ

  )٤/٣٠٣(البن األثير، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر، وصحفوها؛ تركتها لذلك
وَأرض ، بوزن اَألكولة اَألصل وفيه كيف تَبلُغك صالتُنا وقد َأِرمتَ َأي بِليت َأِرم الماُل ِإذا فَِنـي               : اَألرومةُ) ٢(

  )١٢/١٣(ب، لسان العر: انظر، َأِرمةٌ ال تنبت شيئاً
  )٤/٧١١(اإلصابة، ) ٣(
 )١١١(بحر الدم، ) ٤(

أو ) ٢٠٤(مـات سـنة     ، ثقـة حـافظ رمـي باإلرجـاء       : قال ابن حجـر   ، شبابة بن سوار المدائني   : هو) ٥(
  )٢٦٣(التقريب، : انظر، )٢٠٦(أو)٢٠٥(

  )٦/١٨٢(الجرح والتعديل، ) ٦(
 )٨/٤٦٥(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )٧/٢٧٢(تهذيب التهذيب، ) ٨(



  )١٥٤(

  .)١(روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، من التاسعة، صدوق

  .بأنه صدوق،      بعد إختالف النقّاد في توثيقه أرجح قول ابن حجر

ويقال كـان  ، معشَر مولى بني هاشم مشهور بكنيته    نَِجيح بن عبد الرحمن الِسنْدي المدني أبو          ●
: قال البخاري ، )٢(كثير الحديث ضعيفاً  : قال ابن سعد  ، اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هالل      

 حدثنا عمرو   :وقال أبو حاتم  ، ليس بالقوي : وعن يحي بن معين وأبي حاتم     ، )٣(منكر الحديث 
وعـن  ،  يشبهه  وما رأيت مدنياً   ، معشر يبكيس من أ  أ  ما رأيت مدنياً   : نا هشيم قال   ،بن عون 

 وكـان  ، لكنه ال يقيم اإلسناد ليس بذاك   كان صدوقاً  : فقال يحمد بن حنبل فيما كتب ال     أ اإلمام
 معـشر حتـى     يهاب حديث أب  أ كنت   :وقال أبو حاتم  ، ي بالمغاز يرضاه ويقول كان بصيراً   

 وحدثنيـه   ،بة حديثه حمد بن حنبل يحدث عن رجل عنه أحاديث فتوسعت بعد في كتا           أرأيت  
 وقال ابن أبي حـاتم ،  هو صالح لين الحديث محله الصدق: قال ؟أبو نعيم عنه قيل له هو ثقة      

 صدوق وقال أبو زرعة هو صدوق فـي  : معشر المديني فقاالي وأبو زرعة عن أب يسئل أب 
وقـال  ، )٦(ضعفه النسائي، )٥(بن عدي يكتب حديثه مع ضعفهاوقال ، )٤(الحديث وليس بالقوي 

النـسائي  والترمذي  و روى له أبو داود      ).١٧٠(مات سنة   ، ضعيف أسن واختلط  : ابن حجر 
  . واألرجح أنه ضعيف الرواية.)٧(ابن ماجهو

، تغير قبل موتـه بـأربع سـنين   ، )٨(ثقة،  أبو سعد المدنيالْمقْبِري  سعيد بن أبي سعيد كَيسان   ●
هريـرة فإنـه ال يـضر ألن أبـاه         أن ما كان من حديثه مرسالً عن أبـي          : وذكره العالئي 

 .)١٠(روى له الجماعة، )١٢٦(وقيل ) ١٢٥(توفي ، )٩(الواسطة

  ).٢٣(سبق ترجمته، الصحابي الجليل، رضي اهللا عنه،   عبد الرحمن بن صخر الدوسي●

                            
  )٤٠٠(التقريب، ) ١(
 )٥/٤١٨(الطبقات الكبرى، ) ٢(

 )٨/١١٤(التاريخ الكبير، ) ٣(

 )٨/٤٩٤(، الجرح والتعديل) ٤(

 )٧/٥٢(، الكامل في الضعفاء) ٥(

 )١٠١(، الضعفاء والمتروكين) ٦(

 )   ٥٥٩(التقريب، ) ٧(

  )٢٣٦(التقريب، ) ٨(
  )١/١١٧(وتذكرة الحفاظ، ، )٤/٢٨٤ (والثقات البن حبان،، )١/٣٩٩(الثقات للعجلي، :    انظر

  )١٨٤(جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ) ٩(
 )١٠/٤٧٢(، تهذيب الكمال) ١٠(



  )١٥٥(

  :   الحكم على الحديث

  .لضعف نَِجيح بن عبد الرحمن الِسنْدي.  ضعيفمن طريق أبي الحسن المدائنيالحديث 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب لعمير ومن معه كتابـاً تركنـا         :ل ابن األثير  وقا
  .)١(وبدلّوها وصحفوها؛ تركتها لذلك، فإن رواته نقلوه بألفاظ غريبة؛ ذكره

  

  
  

  :   قال ابن األثير

عـل  لقد هممت أن أج   : قال في عام الرمادة   (في حديث عمر رضي اللّه عنه       ) هـ(} ثأد{
لـو  : ، فقيل لـه   )٢(مع كل أهل بيت من المسلمين مثْلهم، فإن اإلنسان ال يهِلك على ِنصف ِشبعه             

زاد (وقيل ضعيفاً عـاجزاً     . أي ابن أمة، يعني ما كنت لئيماً      ) )٣(فعلْت ذلك ما كنت فيها بابن ثَأداء      
إذا ابتل  :  وتئد بالبعير مبركه   ثئد بالرجل مكانه،  : يقال. وقيل من الثأد، وهو الطين المبتل     : الهروي

  ).)٥( ثَِئدتْ أرض عليِه فانتجع●هل سويد غير ليٍث خاِدٍر : )٤(قال سويد. وفسد عليه

  )٨٧(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في األدب المفرد

أن سـالماً   ، عن ابن شهاب  ، قال أخبرني يونس  ، قال أخبرني ابن وهب   ،  حدثنا أصبغ  -
عام الرمـادة   في   – قالأن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه        ، هللا بن عمر أخبره   أن عبد ا  ، أخبره

 وكانت سنةً شديدةَ مِلمة بعد ما اجتَهد عمر ِفي ِإمداد األعراب ِباإلِبل والقَمـح والزيـت ِمـن                   -
اللهـم  : (  فقـال  - فَقام عمر يدعو     - األرياف كُلُّها مما جهدها ذَلك       )٦(األرياِف كُلِّها حتى بلَحت   

                            
 )٤/٣٠٣(البن األثير، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر) ١(

ل واحد ويعطي لك، وأنه عند كثرة اإلضياف يوزعهم اإلمام على أهل المحلة، وفيه فضيلة اإليثار والمواساة) ٢(
 )٥/١٠١(عمدة القاري، : انظر، منهم ما يعلم أنه يتحمله ويأخذ هو ما يمكنه

إذا ابتل وفسد حتى لم     : ثئد المبرك على البعير   : األمة سميت بذلك لفسادها ولُْؤماً ومهانة من قولهم       : الثّْأداء) ٣(
  )١/١٦٠(الفائق، : انظر، يستقر عليه

 غطيٍف، من بني يشكر، شاعر وكان الحجاج تمثل على المنبر بأبياٍت من بن، سويد بن ابي كاهل اليشكري) ٤(
 )٢٧٠(البن قتيبة الدينوري، ،الشعر والشعراء: انظر، قصيدته

)٥ (عِضِعه: انْتَجوالكََأل في م تاج العروس: انظر، طَلَب،)٢٢/٢٣٣( 

لسان : انظر،  والباِلح اَألرض التي ال تنبت شيئاً      ،عمرالبواِلح من اَألرضين التي قد عطِّلَتْ فال تُزرع وال تُ         ) ٦(
 )٢/٤١٤(، العرب



  )١٥٦(

: فَقال ِحين نَـزل بـه الغيـث    ، فاستجاب اهللا لَه وللمسلمين). اجعل ِرزقَهم على رؤوِس الِجبال      
ما تَركتُ َأهل بيٍت ِمن المسلمين لَهم ِسعةً ِإال َأدخلتُ معهم           الحمد هللا فَواهللا لَو أن اهللا لم يفرجها         (

  .)١ () على ما يقيم واحداً كن اثنان يهلكان ِمن الطعاِم فَلم ي،راءَأعدادهم ِمن الفُقَ
  

  :   تخريج الحديث

لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه سوى ما أخرجه البخاري في األدب المفرد بمعناه               
  .وهو حديث موقوف، عن عبد اهللا بن عمر

  
  

  

  :   قال ابن األثير

)  الثَّـائر  )٢(أنَا لَه يا رسول اللّه الموتُور     (خيبر   في حديث محمد بن مسلمة يوم        ●} ثأر{
  .أي قَتَلْت قاِتله: يقال ثَأرت القَِتيَل، وثأرتُ به فأنا ثائر. أي طالب الثأر، وهو طالب الَّم

  

  )٨٨(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

-  قُوبعثَنَا يدثَنَا َأِبي  ، حدا   ، ححِن ِإسِن ابـِد          : قَالَ ،قَ عبـِن عِل بهس ناللَِّه ب دبثَِني عدفَح 
خَرج مرحب الْيهوِدي   :  عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه الَْأنْصاِري قَالَ       ،الرحمِن ابِن سهٍل َأخُو بِني حاِرثَةَ     
    تَِجزري هِسلَاح عمج قَد ِنِهمِحص ِمن.......هـِه  ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صس؟ فَقَاَل راِرزبم نقُوُل مي و

لَّمسةَ     : ولَمسم نب دمحذَا؟ فَقَاَل مِله نوَل اللَّهِ    : مسا ري َأنَا لَه ،    الثَّـاِئر تُورواللَِّه الْمَأنَا وقَتَلُـوا  ، و
 .)٣(وضربه محمد بن مسلَمةَ حتَّى قَتَلَه.....يِه اللَّهم َأِعنْه علَيِهفَقُم ِإلَ: قَاَل، َأِخي ِبالَْأمِس

  

                            
  )٥٦٢(ح )١٩٨(باب المواساة في السنة والمجاعة، ، األدب المفرد للبخاري) ١(
وقيـل  ، وتقول أيضاً وتره حقه أي نقـصه      ، تقول منه وتر  ، هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه       : الموتور) ٢(

 )٢/٣٠(فتح الباري، : انظر، ه أو ماله وهو ينظر إليهالموتور من أخذ أهل

إسناده : قال شعيب األرنؤوط، بإختصار) ١٥١٣٤(ح )٢٣/٣٣٨(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٣(
غير ابن إسحاق فقد روى له أصحاب السنن ومسلم في المتابعات وهو حـسن        ، حسن رجاله رجال الصحيح   

 .الحديث



  )١٥٧(

  :   تخريج الحديث

 ، من طريق يونس بـن بكيـر       ،)٢( والبيهقي ، من طريق عبد األعلى    ،)١(أخرجه أبو يعلى  
أنا "بزيادة لفظ   ،  ابن إسحاق به   عن ثالثتهم   ،أبو راشد مثنى بن زرعة     من طريق    ،)٣(وابن عساكر 

  ".واهللا
  

  :   رجال اإلسناد

  يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهـِري أبـو يوسـف                     ●
  .)٤(روى له الستة. )٢٠٨(مات سنة ، ثقة فاضل: قال ابن حجر، نزيل بغداد، المدني

●            هأبو إسحاق المـدني    إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الز نزيـل  ، ِري
  . )٥( روى له الجماعة.)١٨٥(مات سنة ،  ثقة حجة تكلم فيه بال قادح: قال ابن حجر،بغداد

●طَِّلِبي٤٦(سبق ترجمته ح حسن الحديث، صدوق،   محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الْم.(  

وقال ابن  ، )٦ (ثقة، صاري  عـبد اهللا بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب أبو ليلى األن               ●
البخاري و مسلم وأبي داود والنـسائي  له أخرج ، من الرابعة . أجمعوا على أنه ثقة   : عبد البر 

  .)٧(وابن ماجة

●    لَِميالـصحابي   ،  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن سـلمة األنـصاري الـس
أحد المكثرين عن النبي صـلى      ، قواليكنى أبا عبد اهللا وأبا عبد الرحمن وأبا محمد أ         ، الجليل

ويقال إنه عاش أربعاً وتسعين     ) ٧٣(ويقال مات سنة    ، )٧٨(مات جابر سنة    ، اهللا عليه وسلم  
  .رضي اهللا عنه. )٨(سنة

                            
 )١٨٦١(ح )٣٨٥/ ٣(مسند جابر، ، مسند ابي يعلى) ١(

باب المبارزة قال الشافعي رحمه اهللا ال بأس بالمبارزة قد بارز يـوم             ، كتاب السير ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢(
 )١٨١٢٥(ح )٩/١٣١(بدر، 

  )٢٦٨ /٥٥(تاريخ دمشق، ) ٣(
  )٦٠٧(التقريب، ) ٤(

  )١/٣٣٥(وتذكرة الحفاظ، ، )٣٢/٣١٠(، وتهذيب الكمال، )٢/٣٧٢(، الثقات للعجلي:      انظر
  )٨٩(التقريب، ) ٥(

 )١/٢١٢(والكاشف، ، )١٤١(، ومشاهير علماء األمصار، )١/٢٤٦(، الكامل في الضعفاء:     انظر

 )٦٦٩(والتقريب، ، )٥/٢٧(والثقات البن حبان، ، )٩/٤٣١(الجرح والتعديل، : انظر) ٦(

 )١٢/٢٣٦(تهذيب التهذيب، ) ٧(

 )١/٤٣٤(الصحابة، اإلصابة في تمييز ) ٨(



  )١٥٨(

  :   الحكم على الحديث

ومدار الحديث عليه ولم أجد لـه   .لوجود محمد بن إسحاق بن يسار  ،  الحديث إسناده حسن  
  .متابعاً

  

  
  

  :   قال ابن األثير

أي يا أهل ثَاراِته، ويا أيها الطالبون بدمه، فحـذف  ) يا ثَاراِت عثمان(ومنه الحديث  ) س(
أي يا قَتَلَة فالن، فعلـى      : يا ثَاراِت فُالن  : )١(وقال الجوهري . المضاف، وأقام المضافَ إليه مقامه    

        ِعينُوه على اسى طالبي الثّأر ليل يكون قد نادى القَتَلـة    األونَاد ِتيفائه وأخْذه، وعلى الثاني يكون قَد
تَعِريفاً لهم وتَقِْريعاً وتَفِْظيعاً لألمر عليهم، حتى يجمع لهم عند أخْذ الثَّأِر بين القتْل وبين تَعِريـف                 

  .وتَسِميته وقَرع أسماِعهم به؛ ليصدع قلوبهم فيكون أنْكَى فيهم وأشْفَى للنَّفْس. الجرم

  )٨٩(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في التاريخ

بير بن  ثنا عبد الرحمن بن ج    ، ثنا صفوان ، عن أبي المغيرة  ،   حدثني إسحاق بن العالء     -
  .)٢ (يا ثَاراِت عثمان: حسان بن ثابت فقال) أي نظَره(  بصريبِصثمان وقد ُأقتل ع: فير قالنُ

  

  :   تخريج الحديث

يحيـى بـن    عن  ثالثتهم شاهداً من طرق     ، )٥(وابن عساكر ، )٤( والبيهقي ،)٣(أخرج الحاكم 
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، سعيد به

  

                            
 ،صـنف الـصحاح  ، إمام في النحو واللغة والصرف، بو نصر الفارابيأإسماعيل بن حماد الجوهري   : هو) ١(

 فنقحه وبيضه أبو إسحاق صالح الوراق وكان الغلـط فـي          ،وبقي الصحاح غير منقح   ) ٣٩٨(فمات سنة   
 )١٠(،  أئمة النحو واللغةالبلغة فى تراجم: انظر، وله مصنفات غير الصحاح، النصف األخير أكثر

 )٢٩٢(ح )١/٧٥(ذكر من مات بعد عثمان في خالفة علي رضي اهللا عنهما، ، التاريخ الصغير للبخاري) ٢(

 )٥٥٩٣(ح )٤١٨ /٣(كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم، ، المستدرك) ٣(

القتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا      باب ال يبدأ الخوارج ب    ، كتاب قتال أهل البغي   ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٤(
 )١٦٥٢٠(ح )٨/١٨٠(بالعود ثم يؤذنوا بالحرب، 

 )٧/٤٦٧(تاريخ دمشق، ) ٥(



  )١٥٩(

  :   قال ابن األثير

ال تَغِْمدوا سيوفكم عـن أعـدائكم فتُـوتروا         ( ومنه حديث عبد الرحمن يوم الشُّورى        -
. مكّنون عدوكم من أخذ وتْـِره عنـدكم       الثأر ها هنا العدو؛ ألنه موضع الثأر، أراد أنكم تُ         ) ثأركم

  .يقال وتَرتُه إذا أصبتَه بوتْر، وأوتَرته إذا أوجدته وتْره ومكَّنْته منه

  )٩٠(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبري في التاريخ

-  لَ حدثني س  حدثنا سليمان بن عبدالعزيز بن أبي ثابت ابـن      :قال، نادة أبو السائب  م بن ج 
، عن أبيـه  ، عن عبداهللا بن جعفر   ،  حدثنا أبي  :قال، مر بن عبدالرحمن بن عوف    عبدالعزيز بن ع  

، )١( الخمسة يعني أهل الشورى    -عمرِرب يعني في قَ   -هِربونزل في قَ  : عن الِمسور بن مخْرمة قال    
 يا هؤالء إن عنـدي      :فقال....م عبدالرحمن إلى أين هلموا     فناداه ،هموتَيثم خرجوا يريدون ب   : قال
روا  تَغِْمدوا الـسيوف عـن أعـداِئكم فتُـوتِ         :إلى أن قال  ... م نظراً فاسمعوا تعلَموا   أياً وإن لكُ  ر

كُم٢(الحديث ..ثْأر(.  
  

  :   تخريج الحديث

ال  "بـدالً مـن  "وال تغمدوا السيوف" بلفظ، عن الِمسور بن مخْرمة، )٣(أخرجه ابن عساكر 
  .وفوهو حديث موق، "تَغِْمدوا سيوفكم

  
  

  

  

                            
كلهـم  ، وطلحـة ، وسعد، وعبدالرحمن بن عوف  ، والزبير، علي بن أبي طالب   : أصحاب الشورى الخمسة  ) ١(

 )٣٧( حنبل الشيباني، أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن، أصول السنة: انظر، للخالفة وكلهم إمام

 .بإختصار) ٢/٥٨٤(قصة الشورى، ، تاريخ الطبري) ٢(

 )٤٢٩/ ٤٢(تاريخ دمشق، ) ٣(



  )١٦٠(

  :   قال ابن األثير

  :   في شعر تُبع المرِوي في حديث ابن عباس) س(} ثأط{

  )٢( في عين ِذي خُلْب وثَْأٍط حرمِد●َ الشَّمس عنْد غُروبها )١(فَرأى مغار

د حمقـه،   ثأطَة مدت بماء، يضرب للرجل يشْتَ     : وفي المثَل . الحمأة، واِحدتُها ثأطَة  : الثَّأط
  .فإن الماء إذا زيد على الحمأة ازدادتْ فَساداً

 )٩١(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

أخبرنـا  ، أنبأنا أبو الحسن بن أبي الحديد     ، يِضر أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفَ       -
أخبرنا ، نا عبد الرزاق  أخبر، أنبأنا محمد بن حماد   ، أنبأنا محمد بن يوسف بن بشر     ، جدي أبو بكر  

، أخبرنا عثمان بن أبـي حاصـر      ، أخبرني الخليل بن أحمد   ، ابن التيمي يعني معتمر بن سليمان     
: فقال معاويـة   " )٣(في عيٍن حِمئٍة    " لو رأيت إلي وإلى معاوية وقرأت       : قال لي ابن عباس   : قال

فـي عـين    تَغْرب   بية؛ ولكنها أنتم أعلم بالعر  : فدخل علينا كعب فسأله معاوية فقال كعب      ، حامية
إلـى أن   ..أال أنشدك قصيدة    : قال فقلت ، شك: قال الخليل ،  ال أدري أي ذلك    ،سوداء أو في حمأة   

  :   قال

  .)٤( في عين ِذي خُلْب وثَْأٍط حرمِد... فرأى مِغيب الشَّمس عند غُروِبها
  

  :   تخريج الحديث

وهو حـديث   ، "مغار"بدالًمن"مغيب" بلفظ، عن عثمان بن أبي حاصر    ، )٥(أخرجه الطبري 
  .موقوف

                            
 )٥/٣٤(لسان العرب، : انظر، منه وغار الماء غَوراً وغُؤوراً وغَور ذهب في اَألرض وسفََل فيها: مغار) ١(

عن عثمان ابن أبي حاضر نحوا ، نذول بن مهرانعن عمرو بن م، أنا ابن المبارك: قال اإلمام عبد الرزاق) ٢(
فما الحرمد؟ : قال، الحمأة: فما الثأط قال: قال، ما الخلب قال الطين بلسانهم: فقال له ابن عباس: من هذا قال

 )٢/٤١٢(عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ،تفسير القرآن. يا غالم إيتني بالدواة فكتبه: قال. قال الشديد السواد

حتَّى ِإذَا بلَغَ مغِْرب الشَّمِس وجدها تَغْرب ِفي عيٍن حِمَئٍة ووجد ِعندها         {: قال تعالى ، من سورة الكهف  وهي  ) ٣(
 ).٨٦(اآلية} قَوماً قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَيِن ِإما َأن تُعذِّب وِإما َأن تَتَِّخذَ ِفيِهم حسناً 

 .بإختصار) ١١/١٩(تاريخ دمشق، ) ٤(

 )١/٤٢٨(ذكر بقية خبر تبع، ، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، تاريخ األمم والملوك) ٥(



  )١٦١(

  :   قال ابن األثير

الثَّآِليل جمع ثُؤلُول، وهو هذه الحبة التـي        ) كأنَّه ثآِليلُ (في صفة خاتم النبوة     ) س(} ثأأل{
  .تَظْهر في الِجلد كالِحمصة فما دونها

  )٩٢(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

حدثَنَا عِلي بن   ، وحدثَِني سويد بن سِعيدٍ   ، حدثَنَا حماد يعِني ابن زيٍد ح     ،  كَاِملٍ حدثَنَا َأبو  -
حـدثَنَا عبـد    ، واللَّفْظُ لَه ، وحدثَِني حاِمد بن عمر الْبكْراِوي    ، عن عاِصٍم الَْأحوِل ح   ، مسِهٍر ِكلَاهما 

رَأيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه      :  عن عبِد اللَِّه بِن سرِجس قَالَ      ،حدثَنَا عاِصم ،  يعِني ابن ِزيادٍ   الْواِحِد
لَّمسا   ، وملَحا وزخُب هعَأكَلْتُ مقَالَ ، و ا: َأولَّى     : قَاَل، ثَِريدص النَِّبي لَك تَغْفَرَأس ـِه     فَقُلْتُ لَهلَيع اللَّـه 

ثُـم درتُ   :  قَـالَ  )١()واستَغِْفر ِلذَنِْبك وِللْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاتِ   (ولَك ثُم تَلَا هِذِه الْآيةَ      . نَعم: وسلَّم؟ قَالَ 
كََأمثَـاِل   )٣(الْيسرى جمعا علَيِه ِخيلَان    )٢(خَلْفَه فَنَظَرتُ ِإلَى خَاتَِم النُّبوِة بين كَِتفَيِه ِعنْد نَاِغِض كَِتِفهِ         

  .)٤(الثَّآِليِل

  

  :   تخريج الحديث

  .م البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما

  
  

  

  

  

                            
ـَه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستَغِْفر ِلذَنِبك وِللْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت واللَّـه يعلَـم متَقَلَّـبكُم        {: قــال تعالـى ) ١( فَـاعلَم َأنّ

 ١٩محمد} واكُم ومثْ

: انظـر ،  النُّغْض والنَّغْض والنّاِغض َأعلى الكِتف وقيل هو العظْم الرِقيقُ الذي على طرِفـه        :ناِغِض كَِتفه )  ٢(
  )٧/٢٣٨(، لسان العرب

)٣ (ة في الجسد:ِخيالنلسان العرب: انظر،  هو جمع خال وهي الشام ،)١١/٢٢٦( 

)  ١٨٢٣ /٤(ثبات خاتم النبوة وصفته ومحلة من جسده صلى اهللا عليه وسلم، باب إ، كتاب الفضائل، مسلم) ٤(
 )٢٣٤٦(ح 



  )١٦٢(

  :   قال ابن األثير

أي أصـلح  ) ثَّـْأي ورأب ال(في حديث عائشة تصف أباها رضي اللّه عنهما         ] هـ[} ثأى{
  .خَرم مواضع الخَرز وفساده: الفساد، وأصل الثَّأِي

  )٩٣(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

عن ، عن محمد بن عبد اهللا الهاشمي     ،  وحدثني أحمد بن محمد األسدي     :قال، نا الزبير   -
أيها النَّاس إن لـي     : تكلّمت فقالت لما انقضى الجمل قامتْ عائشة ف     : أبي عبد الرحمن األزدي قال    

صـلى  (قُبض رسـول اهللا  ، ى ربه صال يتهمني إالَّ من ع    ، وحقُ الموِعظَة ، عليكم حرمة األمومة  
ادخَرني رِبي وحصنَِني من    ، وأنا إحدى ِنسائه في الجنَّة    ، ونَحِري، )١(بين سحِري ) اهللا عليه وسلم  

وإني رابـع   ، )٢(صِعيِد اَألقْواءِ وفي رخِّص للمرء في     ، كُم من منَاِفقَكم  وبي ميز مؤِمنَ  ، كل بضاعة 
، فوقَذ الِنفَـاق ... ، وهو عنه راٍض قبض رسول اهللا، أربعة من المسلمين وأول مسمى ِصديقاً

وتـستمعون  ...)٣(وأطفأ ما حشَدت يهود وأنْتُم حينئذ جحظٌ تَنْتَِظرون العـدوة         ، وأغَاَض نبع الِردة  
  .)٤(الحديث.....فرأب الثَّأْْيالصيحة 

  

  :   تخريج الحديث

عـن أبـي   ،لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه ابن عساكر         
  . وهو حديث موقوف، عبد الرحمن األزدي

  
  

  

                            
وهو الذقن بعينه حيث اشتجر     ،شجري: الرئة والمراد الموضع المحاذي للسحر من جسدها وروي       : والسحر) ١(

  )٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، : انظر، طرفا اللحيين من أسفل
 تريد َأنها كانت سبب رخصة التيمم لما ضاع ِعقْدها في ،لخالي من اَألرض جمع قَواء وهو القفر ا:األقواءو) ٢(

لـسان  : انظر،  والصِعيد التراب ودار قَواء خَالء     ،السفر وطلبوه فَأصبحوا وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم        
  )١٥/٢٠٦(العرب، 

كتـاب العـين،    : انظـر ،  عليه بسيِفه فـضربهِ    عدا عليه فأخذ مالِه وعدا    ،عدوةُ اللِّص أو المغيرِ   : والعدوةُ) ٣(
)٢/٢١٣( 

 .بإختصار) ٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، ) ٤(



  )١٦٣(

  :   قال ابن األثير

  ).رَأب اللّه به الثَّأي( ومنه الحديث اآلخر -

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

عن ، عن محمد بن عبد اهللا الهاشمي     ،  وحدثني أحمد بن محمد األسدي     :قال، نا الزبير   -
أيها النَّاس إن لـي     : لما انقضى الجمل قامتْ عائشة فتكلّمت فقالت      : أبي عبد الرحمن األزدي قال    

صـلى  (قُبض رسـول اهللا  ، ى ربه صال يتهمني إالَّ من ع    ، لموِعظَةوحقُ ا ، عليكم حرمة األمومة  
ادخَرني رِبي وحصنَِني من    ، وأنا إحدى ِنسائه في الجنَّة    ، ونَحِري، )١(بين سحِري ) اهللا عليه وسلم  

 وإني رابـع  ،)٢(صِعيِد اَألقْواِء وفي رخِّص للمرء في ، وبي ميز مؤِمنَكُم من منَاِفقَكم    ، كل بضاعة 
، فوقَذ الِنفَـاق ... ، وهو عنه راٍض قبض رسول اهللا، أربعة من المسلمين وأول مسمى ِصديقاً

وتـستمعون  ...)٣(وأطفأ ما حشَدت يهود وأنْتُم حينئذ جحظٌ تَنْتَِظرون العـدوة         ، وأغَاَض نبع الِردة  
  .)٤(الحديث.....فرأب الثَّأْْيالصيحة 

  

  :   ثتخريج الحدي

عـن أبـي   ،لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه ابن عساكر         
  . وهو حديث موقوف، عبد الرحمن األزدي

  ).٩٣(وقد سبق تخريجه في حديث رقم 

  
  

  

                            
وهو الذقن بعينه حيث اشتجر     ،شجري: الرئة والمراد الموضع المحاذي للسحر من جسدها وروي       : والسحر) ١(

  )٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، : انظر، طرفا اللحيين من أسفل
 تريد َأنها كانت سبب رخصة التيمم لما ضاع ِعقْدها في ،فر الخالي من اَألرض جمع قَواء وهو الق:األقواءو) ٢(

لـسان  : انظر،  والصِعيد التراب ودار قَواء خَالء     ،السفر وطلبوه فَأصبحوا وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم        
  )١٥/٢٠٦(العرب، 

 )٢/٢١٣(كتاب العين، : انظر،وعدا عليه بسيِفه فضربِهعدا عليه فأخذ مالِه ،عدوةُ اللِّص أو المغيِر: والعدوةُ) ٣(

 .بإختصار) ٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، ) ٤(



  )١٦٤(

  الثاء مع الباء: المبحث الثاني
  :   قال ابن األثير

أي حبستُه وجعلْتـه ثابتـا   ) ه فَأثْبتُّهفطعنْتُ( في حديث أبي قتادة رضي اللّه عنه      ●} ثبت{
  .في مكانه ال يفاِرقه

  )٩٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

انْطَلَقَ :  عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي قَتَادةَ قَالَ       ، عن يحيى  ، حدثَنَا ِهشَام  ، حدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ    -
  يدالْح امَأِبي ع    ِرمحي لَمو هابحَأص مرِة فََأحِبي ،  لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ثَ النَِّبيدحو :  وهغْـزا يودع َأن

، لَى بعـضٍ  فَبينَما َأنَا مع َأصحاِبِه تَضحك بعضهم إِ      ،  فَانْطَلَقَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،)١(بغَيقَة
واسـتَعنْتُ ِبِهـم فَـَأبوا َأن       ، فَطَعنْتُـه فََأثْبتُّـه   ، فَحملْـتُ علَيـهِ   ، فَنَظَرتُ فَِإذَا َأنَا ِبِحماِر وحشٍ    

  .)٢(..الحديث....يِعينُوِني

  

  :   تخريج الحديث

  .عن يحيى به، )٣(أخرجه البخاري أيضاً من طريق علي بن المبارك

  .كالهما بلفظ مطابق، من طريق هشام به، )٤(موأخرجه مسل

  
  

  

  

                            
في رسم رضوى لبني غفار بن ضمرة بن بكر بن كنانـة؛  ، موضع من بالد بني غفار بين الحرمين  : بغَيقَة) ١(

  )٣/١٠١٠(معجم اما استعجم، : انظر، وهو بين مكة والمدينة
)     ٦٤٧ /٢(باب إذا صاد الحالل فأهدى للمحرم الـصيد أكلـه،   ، صار وجزاء الصيدأبواب اإلح، البخاري )٢(

  .بإختصار) ١٧٢٥(ح 
باب إذا رأى المحرمون صـيدا فـضحكوا ففطـن الحـالل،                   ، أبواب اإلحصار وجزاء الصيد   ، البخاري) ٣(

  )١٧٢٦(ح )٦٤٧/ ٢(
  )١١٩٦ (ح)٨٥١/ ٢(باب تحريم الصيد للمحرم، ، كتاب الحج، مسلم) ٤(



  )١٦٥(

  :   قال ابن األثير

قال بعضهم إذا أصبح    ( ومنه حديثُ مشُورة قُريش في أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم             -
  ).فأثِبتوه بالوثَاق

  )٩٥(حديث رقم 

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

-  رمعثَنا مدأَ : قَالَ ، حو   ِريزالْج انثْمِني عراسٍ   ،خْببِن علَى ابوا ممِمقْس ـِن  ، َأنع هرَأخْب 
تَشَاورتْ قُريشٌ لَيلَةً ِبمكَّـةَ     : قَاَل )١ (﴾.. وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتُوك      ﴿ابِن عباٍس ِفي قَوِلِه     

 مهضعثَاقِ  ِإذَا أَ : فَقَاَل بِبالْو فََأثِْبتُوه حب؛ص      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ونِريدـْل    ،  يب مهضعقَاَل بو
اقْتُلُوه ،   وهْل َأخِْرجب مهضعقَاَل بو ،          لَى ذَِلكع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص هلَّ نَِبيجو زع اللَّه اتَ ، فََأطْلَعفَب

وخَرج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتَّـى        ، عِلي علَى ِفراِش النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِتلْك اللَّيلَةَ         
فَلَما َأصـبحوا  ، ه علَيِه وسلَّموباتَ الْمشِْركُون يحرسون عِليا يحسبونَه النَِّبي صلَّى اللَّ    ،لَِحقَ ِبالْغَاِر   

فَاقْتَصوا َأثَره  ، لَا َأدِري :  قَالَ اِحبك هذَا؟ َأين ص : فَقَالُوا،  فَلَما رَأوا عِليا رد اللَّه مكْرهم      ،ثَاروا ِإلَيهِ 
    ِهملَيَل خُلِّطَ عبلَغُوا الْجا بوا ِفي الْ  ، فَلَمِعدوا ِبالْغَارِ  فَصرِل فَمبـوتِ     ، جنْكَبالْع جاِبِه نَسلَى با عَأوفَر ،

  .)٢(فَمكَثَ ِفيِه ثَلَاثَاًٍ، لَو دخََل هاهنَا لَم يكُن نَسج الْعنْكَبوِت علَى باِبِه: فَقَالُوا
  

   :تخريج الحديث

  من طرق  كالهما، "اذا أصبح " من دون لفظ     ،)٤(والطبراني، بلفظ مطابق ، )٣(أخرجه أحمد 
  .عن ابن عباس

  

     :رجال اإلسناد

●   ِريصر بن راشد األزدي البمع٥(سبق ترجمته ح ثقة ثبت فاضل، م.(  

روى عنـه معمـر حديثـه فـي         : قال البخاري ،  الدمشقي  الْجزِري   عثمان بن زفَر الجهِني     ●

                            
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِليثِْبتُوك َأو يقْتُلُوك َأو يخِْرجوك ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّـه خَيـر                 {: قال تعالى ) ١(

 اِكِرين٣٠األنفال}الْم  
  )٩٧٤٣(ح )٥/٣٨٤(من هاجر الى الحبشة، ، كتاب المغازي، مصنف عبد الرزاق) ٢(
 )١/٢١٤(، مسند اإلمام أحمد) ٣(

 )١٢١٥٥(ح )١١/٤٠٧(أحاديث عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنه، ،المعجم الكبير للطبراني) ٤(



  )١٦٦(

روى عنه بقية بن الوليـد      ، )٣(مجهول  : بن حجر وقال ا ، )٢(وثق: وقال الذهبي ، )١(الشاميين  
حدثني رجل من أهل الشام من أهل الخيـر والـصالح إن   : قال، ومعمر بن راشد ولم يسمه   

روى لـه أبـو     ). ١٣٠(مات بعد   .  عن أبيه وسمع منه بقية     ،شاء اهللا عن الحارث بن رافع     
  .)٤(داود

 .وأثبتت روايته فهو ثقة،      لم أجد فيه جرحاً

ويقال نَجدة بفتح النون وبـدال أبـو     ، سم بكسر أوله بن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم          ِمق  ●
كان : قال ابن سعد  ، له مولى ابن عباس للزومه له     : ويقال، القاسم مولى عبد اهللا بن الحارث     

ال يعرف لمقسم سماع من أم سلمة وال ميمونـة وال           : وقال البخاري ، )٥(كثير الحديث ضعيفاً  
وقـال ابـن    .)٨(مكي تابعي ثقـة   : وقال العجلي . )٧( وقال بسماعه من ابن العباس     ،)٦(عائشة
: وقـال الـساجي  ، )٩(ثقة ثبت ال شك فيه   : قال أحمد بن صالح المصري    ، في الثقات : شاهين

: وقال أبو حـاتم ، )١٠(يعقوب بن سفيان والدار قطني ثقة: وقال، تكلم الناس في بعض روايته 
وما له فـي البخـاري      ، صدوق وكان يرسل  : قال ابن حجر  و.)١١(صالح الحديث ال بأس به    

  .)١٢( روى له الجماعة سوى مسلم).١٠١(مات سنة ، سوى حديث واحد

  .حسن الرواية، وأرى أنه صدوق،     الراوي مختلف في توثيقه

).١٢(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنه●     

  

  

                            
 )٦/٢٢٢(التاريخ الكبير، ) ١(

 )٢/٧(الكاشف، ) ٢(

 )٣٨٣(التقريب، ) ٣(

 )٧/١٠٧(وتهذيب التهذيب، ، )١٩/٣٧٣(تهذيب الكمال، : انظر) ٤(

 )٥/٤٧١ (الطبقات الكبرى،) ٥(

 )١/٢٩٤(التاريخ الصغير، ) ٦(

 )١/١٠٤(التاريخ الكبير، ) ٧(

 )٢/٢٩٥(الثقات للعجلي، ) ٨(

 )٢٣٢(تاريخ أسماء الثقات، ) ٩(

 )١٠/٢٥٦(تهذيب التهذيب، ) ١٠(

 )٨/٤١٤(الجرح والتعديل، ) ١١(

 )٥٤٥(التقريب، ) ١٢(



  )١٦٧(

 :   لى الحديثالحكم ع

وقال ابـن   ، )١(ابن حجر ، وقد حسن الحديث  ، لوجود ِمقسم بن بجرة   ، الحديث إسناده حسن  
 وذلك من   ؛ي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار       رو وهو من أجود ما      ،وهذا اسناد حسن  : كثير

ثمـان بـن    رواه أحمد والطبراني وفيه ع    : وقال الهيثمي ، )٢(حماية اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم      
  .(٣)عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح

 

  
  :   قال ابن األثير

 -الثَّبـت   ) ثم جاءه الثَّبتُ أنه من رمـضان      (الشَّك  ) الزيادة] (يوم[ وفي حديث صوم     -
  . الحجة والبينة-بالتحريك 

  )٩٦(حديث رقم 

  قال اإلمام مالك في الموطأ

ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام             : نه سمع أهل العلم    أ -
 أن عليـه    ،ثم جاء الثَّبتُ أنه من رمضان     ، ويرون أن على من صامه على غير رؤية       ، رمضان

وهذا األمر عندنا والذي أدركت عليـه أهـل         : قال مالك ، قَضاءه وال يرون ِبِصيامه تطوعاً بأساً     
  .)٤(لدناالعلم بب

  

  :   تخريج الحديث

عـن  ، ى تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما ذكره اإلمام مالك          ـف عل ـم أق ـل
  .أهل العلم

  
  

  

                            
 )٧/٢٣٦(فتح الباري، : انظر، وذكر أحمد من حديث بن عباس بإسناد حسن: قول ابن حجر) ١(

 )٣/١٨١(البن كثير، ، البداية والنهاية: انظر) ٢(

 )٧/١٠٠(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٣(

 )١/٣٠٩(باب صيام اليوم الذي يشك فيه، ، كتاب الصيام، الموطأ رواية يحي الليثي) ٤(



  )١٦٨(

  :   قال ابن األثير

 .وقد تكرر في الحديث) بغير بينة وال ثَبت( ومنه حديث قتادة بن النعمان -

  )٩٧(حديث رقم 

  قال اإلمام الترمذي في سننه

-          اِنيرِلٍم الْحسو مٍب َأبيِن َأِبي شُعب دمَأح نب نسثَنَا الْحدةَ        ،  حـلَمس ـنب ـدمحثَنَا مـدح
اِنيرقَ   ، الْححِإس نب دمحثَنَا مدةَ     ، حِن قَتَادب رمِن عاِصِم بع نَأِبيه ، ع نـنِ       ،عةَ بِه قَتَـادـدج نع 

وكَان بشَير رجلًا منَاِفقًـا    ، كَان َأهُل بيٍت ِمنَّا يقَاُل لَهم بنُو ُأبيِرٍق ِبشْر وبشَير ومبشِّر          : النُّعماِن قَالَ 
          لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ابحو ِبِه َأصجهي رقُوُل الشِّعِفي   ...ي عتَمـِل     فَاجَأه ِمن نَاس ذَِلك

وصلَاٍح ، ِإن قَتَادةَ بن النُّعماِن وعمه عمداً ِإلَى َأهِل بيٍت ِمنَّا َأهِل ِإسلَامٍ           : يا رسوَل اللَّهِ  : الداِر فَقَالُوا 
  .)٢(الحديث....)١(ِمن غَيِر بينٍَة ولَا ثَبٍتيرمونَهم ِبالسِرقَِة 

  

  :   خريج الحديثت

عاصم بن عمر   عن  ثالثتهم من طرق    ، )٥(وابن عساكر ، )٤(والحاكم، )٣(أخرجه الطبراني 
  .بلفظ مطابق، به

  :   رجال اإلسناد

. ثقـة يغـرب   : قال ابن حجر  ،  الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الْحراِني نزيل بغداد           ●
  .)٦(د في المراسيل والترمذيمسلم وأبي داو روى له. أو بعدها) ٢٥٠(مات سنة 

                            
وطَعنه فَأثْبت فيه الرمح َأي َأنْفَذَه وَأثْبـتَ حجتـه َأقامهـا            وثابته وَأثْبتَه عرفَه حقَّ المعرفة      : بينَة وال ثَبتٍ  ) ١(

 )٢/١٩(لسان العرب، : انظر، وَأوضحها

هذا حديث غريـب ال   : وقال، بإختصار) ٣٠٣٦(ح  )٥/٢٤٤(سورة النساء،   ، تفسير القرآن ، سنن الترمذي ) ٢(
 وغير واحد هذا الحديث عن محمد بـن  وروى يونس بن بكير، نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني 

إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده و قتادة هو أخـو أبـي سـعيد                    
 .الخدري ألمه و أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان

  )١٥(ح )١٩/٩(المعجم الكبير للطبراني، ) ٣(
  .يث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذا حد: وقال) ٨١٦٤(ح )٤/٤٢٦(، المستدرك)  ٤(
 )٤٩/٢٧١(تاريخ دمشق، ) ٥(

  )١٥٨(التقريب، ) ٦(
  )١/٣٢١(والكاشف، ، )٦/٤٨(وتهذيب الكمال، ، )٨/١٧٤(، الثقات البن حبان:    انظر



  )١٦٩(

  .الراوي ثقة وحديثه غريب كما قال الترمذي    

  ).٤٦(سبق ترجمته ح .ثقة،  محمد بن سلمة بن عبد اهللا الباهلي●

●طَِّلِبي٤٦(سبق ترجمته ح .حسن الحديث، صدوق،  محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الْم.(  

  ).٤٦( سبق ترجمته في ح . ثقة عالم بالمغازي، عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوِسي●

ذكره ابن حبان في    ، عمر بن قتادة بن النعمان الظَّفَِري بفتح المعجمة والفاء األنصاري المدني           ●
وروى له الترمذي حديثاً واحداً     ، روى عنه ابنه عاصم   ، )٢(مقبول: وقال ابن حجر  ، )١(الثقات

وقال غريـب ال    ، اق عنه في قصة بني أبيرق     من رواية محمد بن مسلمة عن محمد بن إسح        
ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن أبـي إسـحاق عـن     ، نعلم أحداً اسنده غير أبي سلمة     

  .)٣(روى له الترمذي. من الثالثة. عاصم بن عمر مرسالً لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده

  .فأميل إلى أنه صدوق، لم أجد من يجرحه ولم يوثقه ابن حجر     

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األوِسي ثم الظَّفَِري أخـو أبـي سـعيد                     ●
 يكنى أبا عمرو األنصاري يكنونه أبا عبد اهللا وقيل كنيتـه أبـو              ، الصحابي الجليل  ،الخدري
مات في خالفة عمر؛ فصلى عليه ونـزل فـي قبـره             ،)٤(له صحبة : قال البخاري ، عثمان

  .)٥(سنةوعاش خمساً وستين 
  

  :   الحكم على الحديث

، فهما صـدوقان  ، ،لوجود محمد بن إسحاق وعمر بن قتادة      ، الحديث إسناده حسن غريب   
  .)٦(صالح الحديث: وقال أحمد بن حنبل عن ابن إسحاق أنه

  
  

  

                            
 )٥/١٤٦(الثقات البن حبان، ) ١(

  )٤١٦(التقريب، ) ٢(
 )٧/٤٣٠(تهذيب التهذيب، ) ٣(

 )٧/١٨٤(التاريخ الكبير، ) ٤(

  )٥/٤١٦(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٥(
  )١٣٤(بحر الدم، ) ٦(



  )١٧٠(

  :   قال ابن األثير

)  منك ولست منهخيار أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثَبج أعوج ليس  (فيه  ) هـ(} ثبج{
  .الوسط، وما بين الكاهل إلى الظهر: الثَّبج

  )٩٨(حديث رقم 

 الطحاوي في بيان مشكل اآلثارقال اإلمام 

 ، ثنا يِزيد بن رِبيعـةَ : ثنا َأبو النَّضِر ِإسحاقُ بن إبراِهيم الدمشِْقي قَالَ :حدثَنَا َأبو ُأميةَ قَالَ    -
 يز ناِقدٍ  عِن وطَاةَ     ،ِد بِن َأِبي َأرِر بسب نقَالَ      ، ع ِديعِن السِد اللَِّه ببع نع :      لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر 

لَّمسِه ولَيا{عهآِخرا ولُهِتي َأوُأم ارِخي لَ،إنِتي وُأم وا ِمنسلَي جوَأع جثَب ذَِلك نيبو متُ ِمنْه١( }س(.  
  

  :   تخريج الحديث

   .بلفظ مطابق، شاهداً عن عروة بن زويم، )٢(أبو نعيم األصبهاني في الحلية أخرج
  

  :   رجال اإلسناد

  .لم أعرفه، َأبو ُأميةَ ● 

: وثقه، إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي الفراديسي مولى عمر بن عبد العزيز              ● 
:  وفي التهـذيب   ،)٥(ربما خالف : وذكره ابن حبان في الثقات وقال       ، )٤(والذهبي، )٣(أبو حاتم 

 صدوق ضعف بـال مـستند       :قال ابن حجر  ، )٦( وقال النسائي ليس به بأس     ،الدارقطني وثقه
 والراجح أنـه    .)٧(والنسائي، روى له البخاري وأبي داود    ،  سنة )٨٦( وله   )٢٢٧(مات سنة   

  .صدوق

                            
 )٦/١٠٤(، للطحاوي، بيان مشكل اآلثار)  ١(

 )٦/١٢٣(أبو نعيم األصبهاني، ، حلية األولياء وطبقات األصفياء) ٢(

 )٢/٢٠٨(،الجرح والتعديل)  ٣(

 )١/٢٣٣(، الكاشف)  ٤(

 )٨/١١١(، الثقات البن حبان)  ٥(

 )١/١٩٢(، هذيبتهذيب الت)  ٦(
 )٩٩(، التقريب)  ٧(



  )١٧١(

  .)١(متروك الحديث وله مناكير، و كامل الرحبي الصنعانييزيد بن ربيعة أب  ●

قال أبـو   ، )٢(وثقه العجلي ، أبو عمر ويقال أبو عمرو الشامي     ، زيد بن واقد القرشي الدمشقي      ●
 سألت يحيى بن معـين      : عثمان بن سعيد الدارمي قال     :قالو، ال بأس به محله الصدق    : حاتم

قال ، )٤( صالحاًمن متقنى أهل الشام وكان شيخاً    : نقال ابن حبا  ، )٣(عن زيد بن واقد فقال ثقة     
، من الـسادسة  ،  ثقة :قال ابن حجر  ، )٥()١٣٨(ن كبار أصحاب مكحول ثقة توفي       م: الذهبي

  . والراجح أنه ثقة.)٦(البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجةروى له 

ليس بن سيار بن نـزار بـن        واسمه عمير بن عويمر بن عمران بن الج        بِن َأِبي َأرطَاةَ  بسِر    ●
 محمد بن عمر قبض رسول اهللا صلى اهللا         : قال ، الصحابي الجليل  ،معيص بن عامر بن لؤي    

 عبد الـرحمن  قال  ، )٧(عليه وسلم وبسر بن أبي أرطاة صغير ولم يرو عنه أحد من المدنيين            
  بسر بـن :بن معين قال سمعت يحيى : قرئ على العباس بن محمد الدوري قال    بن أبي حاتم  

ابـن  و ،)١٠(قال الـذهبي  ، )٩(مات في والية عبد الملك بن مروان       ،)٨(أبى أرطاة رجل سوء   
  .)١١(روى له أبو داود والترمذي والنسائي). ٨٦(من صغار الصحابة مات سنة : حجر

  .وعلى األرجح أنه صحابي، )١٢(صحبتهالراوي مختلف في     

دي وقدان وقيل قدامة وقيل عمـرو       ـواسم السع  ،لـابي الجلي ـالصح، بِن السعِدي عبِد اللَِّه    ●
ي بني سعد بن بكـر مـات سـنة          ـرضع ف ـان است ـه ك ـ ألن ؛بن وقدان وقيل له السعدي    

  .رضي اهللا عنه. )١٣()٥٧(

                            
  )١١٠(، للنسائي، والضعفاء والمتروكين، )٩/٢٦١(، والجرح والتعديل، )٨/٣٣٢(، التاريخ الكبير: انظر) ١(
 )١/٣٧٨(، الثقات للعجلي)  ٢(

 )٣/٥٧٤(، الجرح والتعديل)  ٣(

 )١٧٩(، مشاهير علماء األمصار)  ٤(

 )١/٤١٩(، الكاشف)  ٥(

 )٢٢٤(، التقريب)  ٦(

 )٧/٤٠٩(، الطبقات الكبرى البن سعد)  ٧(

 )٢/٤٢٢(، الجرح والتعديل)  ٨(

 )٥٣(، مشاهير علماء األمصار)  ٩(

 )١/٢٦٥(، الكاشف)  ١٠(

 )١٢١(، التقريب)  ١١(

 )١٤٩(، جامع التحصيل)  ١٢(

 )٤/١١٣(، اإلصابة)  ١٣(



  )١٧٢(

  :   الحكم على الحديث

وقال ،  وأبو أمية لم أعرفه    .؛ فإنه متروك  ربيعةبن  آفته يزيد   ؛   إسناد ضعيف جداً   الحديث
  .)١( ضعيف جداً األلباني

حدثنا عبـداهللا بـن     : حدثنا أحمد بن إسحاق     " الحلية"أخرجه أبو نعيم في     والحديث الذي   
  .عن عروة مرفوعاً، حدثنا الفريابي، عن األوزاعي: حدثنا محمد بن خلف العسقالني : سليمان

 كثيـر   صـدوق وهـو   ،  وعروة هو ابن رويم اللخمـي     . وهذا إسناد ضعيف إلرساله     
   .)٣(ضعفه األلبانيوقد ، فلم أعرفه؛ غير أحمد بن إسحاق؛ ه ثقاتومن دون . )٢(اإلرسال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                            

  )٣٥٥٩(ح )٨/٦٠(محمد ناصر الدين األلباني، ، السلسلة الضعيفة: انظر) ١(
  )٢٣٦(، وجامع التحصيل، )٣٨٩(، التقريب: انظر) ٢(

 )٣٥٨٢(ح )٨/٨٤(محمد ناصر الدين األلباني، ، السلسلة الضعيفة: انظر) ٣(



  )١٧٣(

  :   قال ابن األثير

ال مـن   : أي أعطُوا الوسط في الـصدقة     ) )٢(وأنْطُوا الثَّبجة ( )١(ومنه كتابه لوائل  ) هـ(
  .األسِمية إلى الوصِفيةخيار المال وال ِمن رذَالَِته، وألْحقها تاء التأنيث النِْتقالها من 

  )●(حديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب
يـاِل   من محمد رسول  اهللا إلى اَألقْ:)٣(ه كتب لوائل بن حجر  ـ أن  ث النبي ـ في حدي  -

 بإقام الصالة المفروضة وأداء الزكـاة       ؛ من أهل حضرموت   ،)٥( واَألرواِع المشاِبيبِ  ،)٤( العباِهلِة
وأنْطُـوا   )٨(ِضـناك   وال  ،)٧( ال مقْـورِة اَأللْيـاِط       ،)٦( حلها فـي التِّيعـة شـاةٌ      المعلومة عند م  

  .)٩(الحديث...الثَّبجة
  
  

                            
ويقال بن حجر بن سعد بن حمير      ، بضم المهملة وسكون الجيم بن ربيعة بن وائل بن يعمر         : وائل بن حجر  ) ١(

وقال ابن حبان كان بقيـة أوالد       ،ومات وائل في خالفة معاوية      بن زيد الحضرمي كان أبوه من أقيال اليمن         
: انظر، الملوك بحضرموت وبشر به النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل موته وأقطعه أرضاً وبعث معه معاوية                

  )٦/٥٩٦(اإلصابة، 
 من خياره الوسط من المال التي ليست    : والثبجة،هو بلغة أهل اليمن بمعنى أعطوا خاطبهم بلغتهم         : وأنطوا) ٢(

، صبح األعشى في صناعة اإلنـشا     : انظر، وهو ما بين الكاهل إلى الظهر     ، وال رذالته أخذاً من ثبجة الناقة     
  )٦/٣٥٩(أحمد بن علي القلقشندي، 

  )٢٦(تقدمت ترجمته في حديث   )٣(
 حقـوق   الـشفا بتعريـف   : ، انظـر  اليمن الذين أقروا على ملكهم ال يزولون عنه       ملوك  :  األقيال العباهلة  )٤(

 )١/٧٤(، للقاضي عياض اليحصبي، المصطفى

الحسان الوجوه يقال رائـع     : وهيبفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الواو بعدها ألف فعين مهملة           : األرواع) ٥(
أراد ،بفتح الميم والشين المعجمة الخفيفة بعدها ألف فموحدة فمثناة تحتية فموحدة            ) قوله المشابيب (وأرواع  

الـشفا  :  انظـر .واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوانهم بالنار: زهر األلوان، زاد ابن األثير الرؤس السادة ال  
 )١/٧٤(، بتعريف حقوق المصطفى

 وأصله من التيع وهو الفئ يقال أتـاع  ، فيها شاة وخمس اإلبل فيها شاة   ،هي األربعون من الغنم   : تيعة شاة ) ٦(
 )١/٧٤(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: انظر، فيه فتاع

االقِْورار االسترخاء في الجلُود واَأللْياطُ جمع ِليٍط وهو قشر العوِد شبهه بالجلد اللتزاقه             : ال مقْورةُ اَأللْياطِ   )٧(
 )٥/١٢١( ،لسان العرب: انظر ،باللحم َأراد غير مسترخية الجلود لهزالها

 )١٠/٤٦٢(لسان العرب، : انظر،  بالكسر الكثير اللحم ويقال للذكر واألنثى:الضناك) ٨(

 .بإختصار) ١/٢٨٠(غريب الحديث للخطابي، ) ٩(



  )١٧٤(

  :   تخريج الحديث
  .بلفظ مطابق، )١(أخرجه ابن عساكر شاهداً عن عبد الحميد بن عمرو األنصاري

  ).٧٣(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

  
  

  :   قال ابن األثير
. أي مـن وسـطهم    ) يوشك أن يرى الرجل من ثَبج المسلمين      ( ومنه حديثُ عبادة     )س(

  .وقيل من سراتهم وِعلْيتِهم
  )٩٩(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد في مسنده
،  حوشَـبٍ  قَاَل شَهر بن  : قَاَل، قَاَل حدثَنَا عبد الْحِميِد يعِني ابن بهرام      ،  حدثَنَا َأبو النَّضرِ   -

فََأخَـذَ يِميِنـي    ، لَِقينَا عبادةَ بن الـصاِمتِ    ، لَما دخَلْنَا مسِجد الْجاِبيِة َأنَا وَأبو الدرداءِ      : قَاَل ابن غَنْمٍ  
وذَاك ، اللَّه َأعلَم ِفيما نَتَنَاجى   و، فَخَرج يمِشي بينَنَا ونَحن نَنْتَِجي    ، ِبِشماِلِه وِشماَل َأِبي الدرداِء ِبيِميِنهِ    

لُهاِمتِ   . قَوالص نةُ بادبا        : فَقَاَل عِكلَاكُم ا َأوِدكُمَأح رما عطَاَل ِبكُم لَِئن     َل ِمنجا الريتَر َأن وِشكَنلَي
 ِلِمينسِج الْمطٍ  - ثَبسو ِني ِمنعلَى لِ   -يع آنَأ الْقُرقَر   ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحاِن مس ،  هـادفََأع

هامرح مرحو لَالَهلَّ حَأحو اهدَأب٢(الحديث ....و(.  
  

  :   تخريج الحديث

بدالً "ليوشكان ان تريا   "بلفظ  ، من طريق عبد الحميد بن بهرام به      ، )٣(أخرجه ابن عساكر  
  .يث موقوفوهو حد، "يوشك أن يرى "من
  

  
  

                            
 )٦٢/٣٩٣(تاريخ دمشق، ) ١(

 .بإختصار) ٤/١٢٥(، مسند اإلمام أحمد) ٢(

  )٢٦/١٧٨(تاريخ دمشق، ) ٣(



  )١٧٥(

  :   قال ابن األثير

  .أي وسطه ومعظَمه) قوم يركبون ثَبج هذا البحر(وحديث أم حرام ) س(

  )١٠٠(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

عن َأنَـِس  ، لْحةَعن ِإسحاقَ بِن عبِد اللَِّه بِن َأِبي طَ، عن ماِلٍك، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ  -
كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم يـدخُُل علَـى ُأم           : بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه َأنَّه سِمعه يقُولُ       

  اناٍم ِبنِْت ِملْحرح ،هاِمتِ      ، فَتُطِْعمِن الصةَ بادبتَ عاٍم تَحرح كَانَتْ ُأمـوُل اللَّـِه    ،وسـا رهلَيخََل عفَد 
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ،   هْأسلَتْ تَفِْلي رعجو تْهمفََأطْع ،           ثُـم ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر فَنَام

نَاس ِمن ُأمِتي عِرضوا علَـي      : لَِّه؟ قَالَ فَقُلْتُ وما يضِحكُك يا رسوَل ال     : استَيقَظَ وهو يضحك قَالَتْ   
شَـك  . َأو ِمثَْل الْملُوِك علَى الَْأِسرِة،  ملُوكًا علَى الَْأِسرةِ غُزاةً ِفي سِبيِل اللَِّه يركَبون ثَبج هذَا الْبحرِ       

فَدعا لَها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه        . ن يجعلَِني ِمنْهم  فَقُلْتُ يا رسوَل اللَِّه ادع اللَّه أَ      : ِإسحاقُ قَالَتْ 
لَّمسو ،كحضي وهقَظَ وتَياس ثُم هْأسر عضو ١(الحديث ....ثُم(.  

  

  :   تخريج الحديث

، )٤(وأخرجـه مـسلم   ، )٣(وكتاب التعبيـر  ، )٢(أخرجه البخاري أيضاً في كتاب اإلستئذان     
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل        " بلفظ  ، هما من طرق عن إسحاق بن عبد اهللا به        كال

  ".قوم يركبون"بدالً من "اهللا يركبون
  

  
  

  

  

  

                            
) ٢٦٣٦(ح  )٣/١٠٢٧(باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجـال والنـساء،         ، كتاب الجهاد والسير  ، البخاري) ١(

 .بإختصار

  )٥٩٢٦(ح )٥/٢٣١٦(باب من زار قوما فقال عندهم، ، كتاب اإلستئذان، البخاري) ٢(
  )٦٦٠٠(ح )٦/٢٥٧٠(باب الرؤيا بالنهار، ، كتاب التعبير، البخاري) ٣(
  )١٩١٢(ح )٣/١٥١٨(باب فضل الغزو في البحر، ، كتاب اإلمارة، مسلم) ٤(



  )١٧٦(

  :   قال ابن األثير

- ِريهوة بن الزبير فَتُقْتُ( ومنه حديث الزرتُ عر)١(كنْت فاتَححج ببه ثب .(  

  )١٠١(حديث رقم 
  

  بن معين في تاريخهقال يحيى

سـألت ابـن    : عن الزهِري قال  ،  أنبأنا مالك  :قال،  حدثنا األصمعي  :قال،  حدثنا يحيى  -
، وأشار إلى سـعيد بـن المـسيب       ، ألك بذا حاجة عليك بهذا    :  عن شيء من الفقه فقال     )٢(صعير

  .)٣( ثَبج بحٍرتُ به  ففجرعروةَثم تحولت إلى : فجالسته سبع سنين ال أحسب أن عالماً غيره قال
  

  :   تخريج الحديث

بدالً "ثم تحولت إلى عروة ففجرت     "بلفظ  ، من طريق األصمعي به   ، )٤(أخرجه ابن عساكر  
  .وهو حديث مقطوع، والمعنى واحد، "كنْت فاتَحتُ عروة بن الزبير فَتُقْتُ "من
  

  
  

  

  :   قال ابن األثير
-     ليكم ال( ومنه حديث عليطَنَّبوعاقُ الموجه، فإن الشيطان راِكد فـي  )٥(روا ثَبِربفاض 

  ).ِكسره
  )١٠٢(حديث رقم 

  قال ابن عساكر في تاريخه
وأخبرنا أبو  ، أنا إبراهيم بن عمر ح    ،  أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف         -

، براهيم بن عمر البرمكـي    أنا إ ، أنا المبارك بن عبد الجبار    ، المعمر المبارك بن أحمد األنصاري    
أنا عبيد اهللا بن عبد الـرحمن الـسكري         ، أنا أبو عمر بن حيوية    : وعلي بن عمر بن الحسن قاال     

                            
  )١٠/٢٩٦(، لسان العرب: انظر، قُه فَتْقاً شقه خالف الرتْق فَتَقَه يفْتُقُه ويفِْت:الفَتْق) ١(
 له رؤية ولم يثبت له سماع مات ، ويقال بن أبي صعيرراًير بالمهملتين مصغّ ععبد اهللا بن ثعلبة بن ص     : هو) ٢(

 )٢٩٨(، التقريب: انظر،  وقد قارب التسعين)٨٩( أو )٨٧(سنة 

 )٤٣٩٠(ح )٤/٢٨٢(رواية الدوري، -تاريخ بن معين) ٣(

 )٤٠/٢٥٢(تاريخ دمشق، ) ٤(

حاشية تـاريخ دمـشق،     : انظر، يعني رواق البيت المشدود باألطناب وهي حبال تشد به        : الرواق المطنب ) ٥(
)٤٢/٤٦٢( 



  )١٧٧(

رئيساً  ما رأيتُ : قال أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة في حديث علي أن ابن عباس قال               : قال
 نزباً يرن، )١( بهِمحلِيطِعمامة وعلى رأسه ، لرأيته يوم صفيعينيه ِسراجاً س ضاء وكَأنيوهـو  ، ب

... معشَر المسلمين استَشِْعروا الخَشْية   :  فقال )٣( أصحابه إلى أن انتهى إلي وأنا في كَثْف        )٢(يحِمش
مفْترش ، )٥(نافج ِحضنَيه  فاضِربوا ثَبجه؛ فإن الشيطان راِكد في ِكسره     )٤(وعليكم الرواقُ المطَنَّب  

  .)٧( ِرجالً)٦( للنكوصعيه قد قدم للوثْبة يداً وأخَّرذرا
  

  :   تخريج الحديث
 بلفـظ   عن ابن عباس  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن عساكر          

  .وهو حديث موقوف، مطابق
  

  

  
  

  

                            
 )١٣/٢٠٠(، لسان العرب: انظر،  َأي يتهم بمشاكلته يقال زنِّه بكذا وَأزنَّه إذا اتَّهمه وظنَّه:يزن به)  ١(

غريب الحديث : انظر، َأحمشْت الرجل وأوابته وأحفَظْته أي أغضبته     : ويغِْضبهم ويقال  أي يذمرهم    :يحمشُ)  ٢(
 )٢/١٢٦(، البن قتيبة

 )٢/١٢٧(، غريب الحديث البن قتيبة: انظر، التكاشُف والحشْد: الجماعة ومنه: والكَثْفُ)  ٣(

غريب الحـديث البـن     : انظر،  تُشَّد ِبه  رواق البيت المشدود باَألطْناب وهي حبال     : الرواق المطنَّب يعني  )  ٤(
 )٢/١٢٨(،قتيبة

 )٤٢/٤٦١(تاريخ دمشق، ،أي مفرج جانبيه: نافج حضنيه) ٥(

واذْ زين لهم الشَّيطان َأعمـالهم  : قد قَدم للوثْبة يداً وأخَر للنُّكوص ِرجالً هو مثل قول اللّه جلَّ وعز          : وقوله) ٦(
وأراد علي عليه   . رجع على عقيبة    : أي٤٨:األنفال..ءِت الِْفَئتَاِن نَكَص علَى عِقبيِه      فَلَما تَرا : إلى قوله تعالى  

حاشية تاريخ : انظر، السالم انه قد قدم يداً ِليِثب ِان رأى فُرصة وِان رأى األمر على من هو معه نكص ِرجال
  )٢/١٢٨(دمشق، 

 .بإختصار) ٤٢/٤٦١(تاريخ دمشق، ) ٧(



  )١٧٨(

  :   قال ابن األثير

 تصغير األثْبج، وهـو النَّـاتئ       )إن جاءت به ُأثَيبج فهو لهالل     (وفي حديث اللّعان    ) س(
  .عظيم الجوف: ورجل أثبج أيضاً. أي ما بين الكَِتفين والكاهل: الثَّبج

  )١٠٣(حديث رقم 

 قال اإلمام الطيالسي في مسنده

{ لما نزلت هذه اآليـة      : عن ابن عباس قال   ، ثنا عكرمة : قال،  حدثنا عباد بن منصور    -
قـضى رسـول اهللا   ....... الى آخر اآلية)١(}بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا      

جِلد الحد ولـيس  ، ومن رماها ورمى ولدها، صلى اهللا عليه وسلم؛ أن ال تَرمى وال يرمى ولدهما  
وقال رسـول   ، لها عليه قوتاً وال سكنى؛ من أجل انهما يفترقان من غير طالق وال متَوفَّى عنها              

، )٤(حمش الساقين، )٣(أرسح، )٢(فإن جاءت به ُأثَيبج أِصيهب    ، ابِصروها: وسلماهللا صلى اهللا عليه     
خَـدلَّج  فجاءت به أورق جعـداً جماليـاً        : قال، جمالياً فهو لصاِحبه  ، جعداً، أورق، ساِبغُ اإلليتين 

  .لوال اإليمان لكان لي ولها أمر: لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس، ساِبغُ اإلليتين، )٥(الساقَيِن

  .)٦(لقد رأيته أمير مصر من األمصار ال يدرى من أبوه: قال عباد فسمعت عكرمة يقول
  

  :   تخريج الحديث

وبلفـظ  ، "أصـيهب "بتقـديم لفـظ     ، من طريق عباد بن منصور به     ، )٧(أخرجه أبو داود  
  .والمعنى واحد" أرسح"بدالً من " )٨(أريصح"

                            
والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء فَاجِلدوهم ثَماِنين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً               {:ل تعالى قا) ١(

 الْفَاِسقُون مه لَِئكُأوداً و٤النور}َأب  
 )٢/٣٢٢(لفائف، ا: انظر، الذى فى شعر رأسٍه حمرةَ: اَألصهِيب) ٢(

)٣ (حسلسان العرب، : انظر، قليل لحم العجز والفخذين: َأر)٢/٤٤٩(  
 )٦/٢٨٨(لسان العرب، : انظر، استعاره من الساق للبدن كله َأي دقيق الِخلْقة: حمشَ الساقين) ٤(

، م الخلق شبه بالجمل   العظي: والجمالي، الغليظ الساقين : والخدلج، الذي لونه بين السواد والغبره    : واألورق) ٥(
 )٣٣٨(محمد بن أحمد األزهري، ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: انظر

 .بإختصار) ٢٦٦٧(ح)١/٣٤٧(عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس رضي اهللا عنهم، ، مسند الطيالسي) ٦(

 )٢٢٥٦(ح) ١/٦٨٥(، باب في اللعان، كتاب الطالق، سنن أبي داود)  ٧(

)٨  (ِصحيتَين هو ت:ُأراأللْي ح وهو الناِتىءصح هو الخفيف ،صغير األرح واألرصوالمعروف في اللغة أن األرس 
  )٢/٥٤٨(، النهاية البن األثير:  انظر.لَحم األلْيتَين وربما كانت الصاد بدالً من السين



  )١٧٩(

 "بلفـظ   ، عباد بن منصور بـه    عن  كالهما من طرق    ، )٢(والبيهقي، )١(علىوأخرجه أبو ي  
  ".ُأثَيبج فهو لهالل "بدالً من " فهو لصاحبه..أثيبج أصيهب

  ".أثيبج"من دون لفظ ، عن ابن عباس، )٣(وأخرجه أحمد

  .بنحوه، عن أنس بن مالك ، شاهداً، )٤(وأخرج مسلم

  :   رجال اإلسناد

: قال ابـن سـعد    ،  القاضـي البصِرياجي بالنون والجيم أبـو سلمـة        عباد بن منصور الن     ●
وقال مرة جـائز    ، ال بـأس بـه يكـتب حديثه     :وقال العجلي ، )٥(ضعيف له أحاديث منكرة   

وابـن  ، )١٠(وذكـره العقيلـي . )٩(والـذهبي، )٨(والنسائي، )٧(أبو حاتم : وضعفه، )٦(الحـديث
صـدوق رمـي    : وقال ابن حجـر   ، )١٢(لمجروحينوابن حبان في ا   ، في الضعفاء ، )١١(عدي

ـ و روى له البخـاري تعليقـاً      ).١٥٢(مات سنة   ، بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة      داود يأب
   .)١٣(ابن ماجهوالنسائي والترمذي و

                            
 )٢٧٤٠(ح)٥/١٢٤(مسند ابن عباس، ، مسند ابي يعلى) ١(

باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعـة شـهود،     ، اللعانكتاب  ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢(
  )١٥٠٦٩(ح)٧/٣٩٤(

  ) ١/٢٣٨(، مسند اإلمام أحمد) ٣(
سألت أنس بـن    :  عن محمد قال   ، حدثنا هشام  ، حدثنا عبداألعلى  ،حدثنا محمد بن المثنى   : قال اإلمام مسلم  )  ٤(

 وكان أخا البراء ، هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء إن: فقالمالك وأنا أرى أن عنده منه علماً
 : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       ، فالعنها : قال ، وكان أول رجل العن في اإلسالم      ،بن مالك ألمه  

 )فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة ( قضيء العينين)هو المسترسل الشعر (أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً
 قال فأنبئـت أنهـا   ، حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء   وإن جاءت به أكحل جعداً     ،ميةفهو لهالل بن أ   

 )١٤٩٦(ح)٢/١١٣٤(، كتاب اللعان، صحيح مسلم،  حمش الساقينجاءت به أكحل جعداً

  )٧/٢٧٠(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٥(
  )٢/١٨(الثقات للعجلي، ) ٦(
  )٦/٨٦(للرازي، ،الجرح والتعديل) ٧(
  )٧٤( والمتروكين، الضعفاء) ٨(
  )١/٥٣٢(الكاشف، ) ٩(
  )٣/١٣٤(الضعفاء للعقيلي، ) ١٠(
  )٤/٣٣٨(الكامل في الضعفاء، ) ١١(
  )٢/١٦٥(المجروحين البن حبان، ) ١٢(
  )٢٩١( التقريب، ) ١٣(



  )١٨٠(

  .)١( من الصحابةبن المديني فيمن لم يلق أحداًاذكره  :    بالنسبة إلرساله قال العالئي
من اتفق على أنـه  وهو ، )٢( ابن حجر من المرتبة الرابعة في التدليس      ذكره، :   وبالنسبة لتدليسه 

 لكثرة تدليـسهم علـى الـضعفاء        ؛ اال بما صرحوا فيه بالسماع     ،ال يحتج بشيء من حديثهم    
ولكن لكثرة من ضعفه وذكره في الضعفاء       ، وقد صرح عباد بالسماع في روايته     ، والمجاهيل

  .فعلى األرجح أنه ضعيف
 : قال يحيى بـن معـين  ،الهاشمي أبو عبد اهللا المدني مولى عبد اهللا بن عباسعكرمة القرشي   ●

 : فقـال ؟بن عباس أو عكرمةاكريب أحب إليك عن    :وسئل، )٣(كان عكرمة أعلم بابن عباس    
بن عباس أو عبيد اهللا بن عبد       اعكرمة أحب إليك عن     : وسأله عثمان الدارمي  ، )٤(كالهما ثقة 

 ثقة وثقة ولم    : فقال ؟ فعكرمة أو سعيد بن جبير     )أي عثمان (  قلت ، كالهما ولم يخير   :اهللا فقال 
 ومن: وقال ابن حبان    ، )٦(هو ثقة يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات       : قال أبو حاتم  . )٥(يخير
الثقات إذا رووا عنه فهو     : وقال ابن عدي   ،)٧(المجروح بكالم العدل يجرح أن المحال أمحل

 ولـم   ، فيكون قد أتي من قبل ضعيف ال من قبله         ؛ ضعيف  إال أن يروي عنه    ؛مستقيم الحديث 
 وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنـه ثقـة فـي             ،يمتنع األئمة من الرواية عنه    

 وقـال   ،)٨( من حديثه وهو ال بأس بـه        وهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثاً        ،صحاحهم
ثقة ثبـت عـالم     : ال ابن حجر   ق .)١٠(مالك وتحايده ،السيف يرى )٩(إباضي لكنه ثبت: الذهبي

                            
  )٢٠٦(،جامع التحصيل)  ١(
 )٥٠(طبقات المدلسين، ) ٢(

 )٣/٢٤٩(، رواية الدوري-تاريخ ابن معين )  ٣(

 )١٦٨(، رواية عثمان الدارمي-ن معين تاريخ اب)  ٤(

 )١١٧(، رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين )  ٥(

 )٧/٨(،الجرح والتعديل)  ٦(

  )٥/٢٣٠(، الثقات البن حبان) ٧(
 )٥/٢٧١(،الكامل في الضعفاء)  ٨(

 محمد بن اهللا عبد إليه فوجه ،محمد بن مروان أيام في خرج الذي إباض بن اهللا عبد أصحابهم : اإلباضية) ٩(
  ) ١/١٣٣(، الملل والنحل للشهرستاني: انظر، ، وهم فرقة من فرق الخوارجفقاتله عطية بن

  )٢/٣٣(، الكاشف) ١٠(



  )١٨١(

مـات سـنة    . )٢(ولم يرسـل  ، )١(لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة         ، بالتفسير
  .)٣( بغيره واحتج به الباقونروى له مسلم مقروناً )١٠٧(أو ) ١٠٦(

  .وأما الراوي فهو من الثقات األثبات،  روايته من قبل ضعيفأخذت   فالراوي 

  ). ١٢(سبق ترجمته ح  ،الصحابي الجليل،  رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عباس●

  :   الحكم على الحديث

 وقـد ، ومدار الحديث بلفظه عن عباد بن منصور وهو ضعيف        ، الحديث إسناده ضعيف  
  .والحديث عن أنس بن مالك بنحوه في صحيح مسلم، )٤(بانيضعفه األل

  
  :   قال ابن األثير

  .وقد ثَبر يثْبر ثُبوراً. هو الهالك) أعوذ بك من دعوة الثُبور(ء  في حديث الدعا●} ثبر{

)١٠٤(حديث رقم   

 قال اإلمام الترمذي في سننه

حدثَِني َأِبي ، َأخْبرنَا محمد بن ِعمران بِن َأِبي لَيلَى،  حدثَنَا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن-
عن جدِه ابِن عباٍس ، عن َأِبيِه، عن داود بِن عِلي هو ابن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، ِبي لَيلَىحدثَِني ابن َأ

َألُك لَيلَةً ِحين فَرغَ ِمن صلَاِتِه اللَّهم ِإنِّي َأس: سِمعتُ نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل: قَاَل
ويا شَاِفي الصدوِر ، فََأسَألُك يا قَاِضي الُْأموِر....رحمةً ِمن ِعنِْدك تَهِدي ِبها قَلِْبي وتَجمع ِبها َأمِري

نَِة وِمن ِفتْ، )٥(وِمن دعوِة الثُّبوِركَما تُِجير بين الْبحوِر َأن تُِجيرِني ِمن عذَاِب السِعيِر 
  . )٦(الحديث...الْقُبوِر

                            
  )٣٩٧( التقريب، ) ١(

  )٨٢(،ومشاهير علماء األمصار، )٢/١٤٥(، والثقات للعجلي، )٧/٤٩(التاريخ الكبير، :    انظر
 )٢٣٩(، جامع التحصيل)  ٢(

 )٢٠/٢٩٢(، كمالتهذيب ال)  ٣(

 )٢٢٥٦(ح )١٧٦(، ضعيف سنن أبي داود)  ٤(

هو الهالك وقد ثَبر يثْبر ثُبوراً وثَبره اهللا َأهلكه ِإهالكاً ال ينتعش فمن هنالك يدعو َأهل النـار                  : دعوة الثُّبورِ ) ٥(
  )٤/٩٩(، لسان العرب: انظر، واثُبوراه

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من       : وقال، بإختصار) ٣٤١٩(ح  )٥/٤٨٢(كتاب الدعوات،   ، سنن الترمذي ) ٦(
وقد روى شعبة و سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن              ،حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه      

  . عباس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله



  )١٨٢(

  :   تخريج الحديث

ثالثتهم من ، )٣( في المعجم الكبيروالطبراني، )٢(وابن أبي الدنيا، )١(أخرجه ابن خزيمة
أعوذ بك من دعوة " بدالً من " من دعوة الثبور..أن يجيرني"بلفظ ، داود بن علي بهعن طرق 
  ".الثُبور

  :   رجال اإلسناد

الحافظ صاحب المسند ثقة فاضل ، د الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي عبد اهللا بن عب●
  .)٤(مسلم وأبي داود والترمذي روى له ).٢٥٥(ومات سنة .وهو إمام أهل زمانه، متقن

: قال عنـه ،   محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي  ●
روى لـه   . من العاشرة . )٧(ذكره ابن حبان في الثقات    و، صدوق: )٦(وابن حجر ، )٥(أبو حاتم 

  .)٨( البخاري في األدب المفرد والترمذي

  .   أرجح بأنه صدوق

هو األنصاري من عمرو بن : قال البخاري،   عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى●
: ابن حجروقال ، )١٠(ذكره ابن حبان في الثقات. )٩(عوف كوفي عن أبيه سمع منه ابنه محمد

  .)١١(روى له الترمذي وابن ماجه. من الثامنة ،مقبول

  .فهو مقبول،     أميل الى قول ابن حجر
: قال أحمد،   محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن●

                            
  )١١١٩(ح )٢/١٦٥(عد ركعتي الفجر، باب الدعاء ب، كتاب الصالة، صحيح ابن خزيمة) ١(
  )١/١٥٢(البن ابي الدنيا، ،باب الدعاء عند القيام للتهجد،كتاب التهجد وقيام الليل) ٢(
  )١٠٦٦٨(ح )١٠/٢٨٣(أحاديث عبد اهللا بن العباس، ، المعجم الكبير للطبراني) ٣(
  )٣١١(والتقريب، ، )١/٥٦٧(والكاشف، ، )٨/٣٦٤(الثقات البن حبان، : انظر) ٤(
  )٨/٤١(الجرح والتعديل، ) ٥(
  )٥٠٠(التقريب) ٦(
 )٩/٨٢(الثقات البن حبان) ٧(

   )٩/٣٣٨(،تهذيب التهذيب) ٨(
  )٦/٤٢٦(التاريخ الكبير) ٩(
  )٨/٤٩٦(الثقات البن حبان، ) ١٠(
  )٤٣٠(التقريب) ١١(



  )١٨٣(

عن شعبة :قال البخاري. )١(سئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه
، )٣(ليس بالقوي في الحديث: وقال النسائي .)٢(ادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبةأف

وقال ، )٤(حدثنا يحيى بن يعلى قال أمرنا زائدة أن نترك حديث بن أبي ليلى: وقال العقيلي
فكثر ، كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم: ابن حبان

مات سنة . صدوق سيء الحفظ جداً: وقال ابن حجر، )٥(يته فاستحق التركالمناكير في روا
  .)٦(ابن ماجهوالنسائي والترمذي  و روى له أبو داود).١٤٨(

  .وروايته متروكه، فهو ضعيف،    لكثرة المجرحين

أمير مكة ،   داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان●
عن ابن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن داود بن علي : و حاتمقال أب، وغيرها

أرجو أنه ليس يكذب إنما : بن عبد اهللا بن العباس فقال شيخ هاشمي قلت كيف حديثه؟ قال
قال ، )٩(وثق فصيح مفوه بليغ: قال الذهبي، )٨(يخطئ: قال ابن حبان. )٧(يحدث بحديث واحد

 روى له البخاري في األدب .وهو ابن اثنتين وخمسين. )١٣٣(مات سنة ، مقبول: ابن حجر
  .)١٠(الترمذي والمفرد

  .فهو مقبول،    أرجح قول ابن حجر

  .)١١(على الصحيح) ١١٨(مات سنة ، ثقة عابد، علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي أبو محمد ●

  ).١٢(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل،   عبد اهللا بن عباس●

  

  

                            
 )١٣٩( بحر الدم، ) ١(

  )١/١٦٢(التاريخ الكبير) ٢(
 )٩٢(الضعفاء والمتروكين، ) ٣(

 )٤/٩٨(عفاء للعقيلي، الض) ٤(

 )٢/٢٤٤(البن حبان، ،المجروحين) ٥(

 )٤٩٣(التقريب، ) ٦(

 )٣/٤١٨(، الجرح والتعديل للرازي) ٧(

  )٦/٢٨١(الثقات البن حبان، ) ٨(
  )١/٣٨١(الكاسف) ٩(
 )١٩٩(التقريب) ١٠(

 )٤٠٣(والتقريب، )٥/١٦٠(والثقات البن حبان، ، )٢/١٥٦(الثقات للعجلي، : انظر) ١١(



  )١٨٤(

  :   يثالحكم على الحد
ومداره عن ، لوجود محمد بن عبد الرحمن وهو متروك الرواية، الحديث إسناده ضعيف

  .)١(والحديث ضعفه األلباني، وهو مقبول بالمتابعة ولم أجد له متابعاً، داود بن علي
  

  
  :   قال ابن األثير

الِحرص على الفعـل والقـول،      : المثابرةُ) من ثابر على ِثنْتَي عشرة ركعة من السنة       ( فيه   - 
  .ومالَزمتُهما

  )١٠٥(حديث رقم 

 قال اإلمام الترمذي في سننه
-     وِريابساِفٍع النَّير نب دمحثَنَا مدح ،     اِزيالر انملَيس نقُ بحثَنَا ِإسدادٍ    ، حِزي نةُ بِغيرثَنَا الْمدح ، 

من ثَابر علَى ِثنْتَـي عـشْرةَ       : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      :  قَالَتْ  عن عاِئشَةَ  ،عن عطَاءٍ 
 وركْعتَـيِن  ، وركْعتَيِن بعـدها  ، َأربِع ركَعاٍت قَبَل الظُّهرِ    ،بنَى اللَّه لَه بيتًا ِفي الْجنَّةِ     ركْعةً ِمن السنَِّة    

دعغِْرِببالِْعشَاِء، الْم دعِن بتَيكْعرِر قَاَل، وَل الْفَجِن قَبتَيكْعر٢( و( . 
  :   تخريج الحديث

 إسحق بن سـليمان      عن  من طرق  ثالثتهم، )٥(وابن عساكر ، )٤(وابو يعلى ، )٣(أخرجه ابن ماجه  
  .بلفظ مطابق، الرازي به
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يـوم        "  بلفظ، "أم حبيبة " شاهداً من طريق  ، )٦( مسلم وأخرج

  ".وليلة بني له بهن بيت في الجنة

                            
  . في ضعيف الجامع١١٩٤: انظر حديث رقم) ضعيف : (  الشيخ األلبانيقال) ١(
) ٢/٢٧٣(باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة مـن الـسنة،           ، كتاب الصالة ، الترمذي) ٢(

حديث عائشة حديث غريب : وقال، وفي الباب عن أم حبيبة و أبي هريرة و أبي موسى و ابن عمر) ٤١٤(ح
  .ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، من هذا الوجه

) ١/٣٦١(باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعـة مـن الـسنة،             ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ، ابن ماجه ) ٣(
  ) ١١٤٠(ح

 ) ٤٥٢٥(ح )٨/٢١(مسند عائشة رضي اهللا عنها، ، مسند ابي يعلى) ٤(

  )٦٠/٤(تاريخ دمشق، ) ٥(
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيـان عـددهن،    ، صالة المسافرين وقصرها  كتاب  ، مسلم) ٦(

  )٧٢٨(ح )١/٥٠٢(



  )١٨٥(

  :   رجال اإلسناد

●     وِريابسالبخاري ومـسلم   روى له    ).٢٤٥(مات سنة   ، ثقة عابد ،  محمد بن رافع القشيري النَّي
  .)١(وأبي داود والترمذي والنسائي

وقيـل  ) ٢٠٠(مـات سـنة    ،ة فاضل ثق،   إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى كوفي األصل         ●
  .)٢(روى له الستة. قبلها

وقـال  . منكـر الحـديث  : قال أحمـد ،   المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي      ●
قـال  ، )٤(وثقه ابن معين وجماعـة    ، )٣(ما أدري : سألته عنه فلين أمره، وقال مرة     : المروذي

قال ابـن   . )٦(وثقه العجلي ، )٥(ه اضطراب وقال غيره في حديث   ، وكيع كان ثقة  : البخاري قال 
كان ممن ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث االثبات فوجب مجانبة ما انفـرد مـن                  :حبان

قال ، )٧(وترك االحتجاج بما خالف األثبات واالعتبار بما وافق الثقات في الرويات          ، الرويات
ابـن  والنسائي والترمذي وروى له أبو داود  ).١٥٢(مات سنة . صدوق له أوهام: ابن حجر 

  .)٨(ماجه

  .وبذلك فهو ثقة، أميل الى قول ابن حبان في روايته وهي هنا موافقة للثقات:     قلت

قـال  ،  عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي موالهم المكي               ●
جـريج وأبـو حنيفـة      أحد األعالم عن عائشة وأبي هريرة وعنه األوزاعي وابن          : الذهبي
على المشهور وقيل إنه تغيـر      ، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير اإلرسال     : قال ابن حجر  . )٩(والليث

 ).١١٤(مات سـنة  .)١١(أنه لم يرسل عن عائشة: وذكر العالئي. )١٠(بأخرة ولم يكثر ذلك منه 
  .روى له الستة

                            
 )٤٧٨(والتقريب، ، )٢/١٧٠(والكاشف، ، )٢٥/١٩٢(تهذيب الكمال، : انظر) ١(

 )١٠١( والتقريب، ، )١/٢٣٦(والكاشف، ، )٢/٤٢٩(تهذيب الكمال، : انظر) ٢(

 )١٥٤( بحر الدم، ) ٣(

 )٢/٢٨٥(اشف، الك) ٤(

  )٢٨/٣٦٠(تهذيب الكمال) ٥(
 )٢/٢٩٢(الثقات للعجلي، ) ٦(

  )٣/٧(البن حبان، ،المجروحين) ٧(
 )٥٤٣(التقريب، ) ٨(

  )٢/٢١(الكاشف) ٩(
 )٣٩١(التقريب) ١٠(

 )٢٣٧(للعالئي، ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل) ١١(



  )١٨٦(

  ).١٥( سبق ترجمتها ح،أم المؤمنين،   عائشة بنت أبي بكر رضي اهللا عنها●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  
  :   قال ابن األثير

أي ما الذي صـدهم ومـنَعهم مـن       ) أتَدِري ما ثَبر الناس   (وفي حديث أبي موسى     ) س(
  .الحبس: والثَّبر. وقيل ما بطَّأ بهم عنها. طاعة اللّه
  

  )١٠٦(حديث رقم 
 عيم األصبهانيقال اإلمام أبو ن

ثنا يزيـد بـن     ، حدثني أبي ، ثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل      ،  حدثنا أبو بكر بن مالك     -
: عن أنس بن مالك رضي اهللا تعالى عنه قـال ، عن ثابت البناني، أخبرنا حماد بن سلمة  ، هارون

 مالي يـا أنـس هلـم   : كنّا مع أبي موسى في مسير له فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة فقال     
ثم قال يا أنس ما أبطأ بالنـاس عـن      ، فلنذكر ربنا فإن هؤالء يكاد أحدهم أن يفرى األديم بلسانه         

: أي ما الذي صدهم ومنعهم من طاعـة اهللا ثـم قـال       ، أتَدِري ما ثَبر الناس   ، اآلخرة وما ثبرهم  
،  لهـم الـدنيا    واهللا ولكن عجلَـت   . ال: قلت الشهوات والشيطان قال   : قال) والثبر الحبس عنها  (

  .)١(ولو عاينُوا ما عدلوا وما ميلوا، وُأخّرت اآلخرة
 

  

  :   تخريج الحديث
 بلفـظ   عن أنس بن مالك   ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه أبو نعيم          

  . وهو حديث موقوف، مطابق
  

  

  
  

                            
  )١/٢٥٩(لالصبهاني، ، حلية األولياء) ١(



  )١٨٧(

  :   قال ابن األثير
هلُم يـا  :  معاوية حين أصابته قَرحة، فَقَال    قال دخلْت على  (وفي حديث أبي بردة     ) هـ(

  .النُّقْرة في الشيء: والثَّبرة. أي انفَتَحت) ابن أخي فانْظُر، فَنَظرت فإذا هي قد ثَبرت
  

  )١٠٧(حديث رقم 
 قال ابن قتيبة في الغريب

ته دخْلت عليـه حـين َأصـاب      :   قال )١(ن أبا بردةَ  أ في حديث معاوية رضي اللّه عنه        -
ليس عليك بْأس يا َأميـر      : فقلتهلُم يا بن َأخي فانْظُر فتَحولْتُ فاذا هي قد ثَِبرتْ           : قَرحتُه فقال 

 .المؤمنين

، عن حميد بـن ِهـالل  ، عن سليمان بن المغيرة   ، عن سفْيان ، حدثنيه محمد ،  حدثنيه َأبي 
  .)٢(عن أبي بردة

  :   تخريج الحديث

، بلفظ  مقارب  ، عن أبي بردة   من طرق    كالهما، )٤(وابن الجوزي ، )٣(أخرجه الزمخشري 
  .وهو حديث موقوف

  

  
  

                            
وقيل غير ذلك جاز ) ١٠٤(مات سنة ، ي موسى األشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقةأبو بردة بن أب) ١(

 )٦٢١(، التقريب: انظر، الثمانين

 )٢/٤٢٤(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٢(

 )١/١٦٢(الفائق، ) ٣(

  )١/١١٨(غريب الحديث البن الجوزي، ) ٤(



  )١٨٨(

  :   قال ابن األثير

أن أمه ولَدته في الكعبة، وأنه حمل في ِنطْع، وُأخـذ          (وفي حديث حكيم بن حزام      ) هـ(
  .ثر ما يقال في اإلبل، وأك)١(مسقَط الولد: المثِْبر) ما تحت مثِْبرها فُغسل عند حوض زمزم

  )١٠٨(حديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

فولدت حِكيماً  ، فأدركها المخاض ، أن أمه دخلت الكعبة وهي حامل      )٢( في حديث حكيم   -
التي  وُأِخذَتْ ِثيابها، فُغسل عند حوض زمزم ،  فأخذ ما تحت مثِْبرها    ،)٣(في الكَعبة فَحِمَل في ِنطْع    

  .)٤(فجِعلتْ لَقًىولدت فيها 

أخبرنا األزرقي حدثني محمـد     ، أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاعي    ، حدثنيه محمد بن نافع   
  .)٥(عن أبيه، عن عبداهللا بن أبي سليمان، أخبرنا عبد العزيز بن عمران، بن يحيى

  :   تخريج الحديث

لفـظ  ب، عن حكيم بن حـزام ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه الخطابي       
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  
  

  

  

                            
  )١/١٦٣(، الفائق: انظر، القطع والفصلوحقيقته موضع الثبر وهو ،حيث ينفصل عن أمه: المثِْبر) ١(
يكنى أبا خالد هو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى اهللا عليه : حكيم بن حزام بن خويلد القرشي     ) ٢(

صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم وعاش حكيم بن حزام في الجاهلية ستين سنة وفي اإلسالم ستين سنة ، وسلم
 )١/١٠٦(، يعاباإلست: انظر،وتوفي بالمدينة

)٣ (لُغَاتٍ     : النَِّطْع عبِريِك وكِعنٍَب أرِر وبالفَتِْح وبالتَّحوفٌ   : وهو،بالكَسرعاألِديِم م تاج العروس،  : انظر، ِبساطٌ من
)٢٢/٢٦١(  

وكان هذا ضرباً من نسك أهل الجاهليـة        ، أي ملقى مطروحاً في المطاف ال تلبس وال تستعمل        : ثيابها لقى ) ٤(
فإذا قضوا نسكهم لم يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها        ، ثم طافوا عراة  ،  إذا حجوا نزعوا ثيابهم فرموا بها      كانوا

ومعناه ، وكانوا يسمونها لقى  ، وكانوا يقولون إنها ثياب قد قارفنا فيها اآلثام فال نعود فيها          ، األرجل حتى تبلى  
 )٢/٥٥٧(غريب الحديث للخطابي، : انظر، الشيء الذي قد ألقي

  )٢/٥٥٧(غريب الحديث للخطابي، ) ٥(



  )١٨٩(

  :   قال ابن األثير

وهو اسم ماء فـي ديـار مزينـة،         . وهو الجبل المعروف عند مكة    ) ثَِبيرة( وفيه ذكر    -
  .)١(أقطعه النبي صلى اللّه عليه وسلم شريس بن ضمرة

  )١٠٩(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

-   ب اججثَنَا حدالٍ  حِمنْه ةُ ، نبثَنَا شُعداقَ  ، ححَأِبي ِإس نقُولُ    ، عوٍن يميم نو برمتُ عِمعس :
ِإن الْمشِْرِكين كَانُوا لَا يِفيـضون      : شَِهدتُ عمر رِضي اللَّه عنْه صلَّى ِبجمٍع الصبح ثُم وقَفَ فَقَالَ          

  سالشَّم تَّى تَطْلُعح ،و  قُولُوني ٢(َأشِْرقْ ثَِبير( ،      مخَالَفَه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي َأنو ،   َأفَـاض ثُم
سالشَّم تَطْلُع َل َأن٣(قَب(. 

  

  :   تخريج الحديث

  ".ثبيرة"بدالً من " ثبير"بلفظ ، عن أبي إسحاق به، )٤(من طريق سفيان، أخرجه البخاري أيضاً
  

  
  :   قال ابن األثير

أي ثقيلة بطيئة، من التَّثْبـيط      ) كانت سودة رضي اللّه عنها امرأة ثَِبطَة      (فيه  ) هـ(} ثبط{
  .وهو التَّعويق والشُّغْل عن المراد

  )١١٠(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

عـن  ، عـن الْقَاِسـمِ   ، ا َأفْلَح يعِني ابن حميدٍ    حدثَنَ،   حدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ بِن قَعنَبٍ        -
وقَبـَل  ، استَْأذَنَتْ سودةُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَيلَةَ الْمزدِلفَِة تَدفَع قَبلَه           : عاِئشَةَ َأنَّها قَالَتْ  

                            
حديث شريس بن ضمرة المزني لما حمل صدقته إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ويقال هو أول من حمـل      ) ١(

وقال يا رسول اهللا أقطعني ماء يقال له ثبير فقال ، صدقته قال له ما اسمك فقال شريس فقال له بل أنت شريح
  )٢/٧٤(ياقوت الحموي، معجم البلدان ل: انظر،قد أقطعتكه

وقيل هو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ، هو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى: ثبير) ٢(
  )١٠/٢٢(، وعمدة القاري، )٢/٧٤(معجم البلدان، : انظر. وثبير أيضا موضع في ديار مزينةثبير ودفن فيه 

 )١٦٠٠(ح )٢/٦٠٤(ع، باب متى يدفع من جم، كتاب الحج، البخاري) ٣(

 )٣٦٢٦(ح )٣/١٣٩٤(باب أيام الجاهلية، ، كتاب فضائل الصحابة، البخاري) ٤(



  )١٩٠(

فََأِذن لَها فَخَرجـتْ قَبـَل      : قَاَل". يقُوُل الْقَاِسم والثَِّبطَةُ الثَِّقيلَةُ    "ِبطَةًوكَانَتْ امرَأةً ثَ  ، )١(حطْمِة النَّاسِ 
ولََأن َأكُون استَْأذَنْتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم          ، وحبسنَا حتَّى َأصبحنَا فَدفَعنَا ِبدفِْعهِ    ، دفِْعِه

 .)٣(.)٢(فََأكُون َأدفَع ِبِإذِْنِه َأحب ِإلَي ِمن مفْروٍح ِبِه، نَتْه سودةُكَما استَْأذَ
  

  :   تخريج الحديث

وكانت  "بلفظ، عن القاسم به، ن عبد الرحمن بن القاسمـع، )٤(اري أيضاًـأخرجه البخ
  ".ثقيلة ثبطة

  
  

  :   قال ابن األثير

إذا مر أحدكم بحائط فليأكْل منه وال يتَِّخـذ  ( اللّه عنه في حديث عمر رضي ) هـ(} ثبن{
الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ويوضع بين يدي اإلنسان، فإن حِمل في الحضن فهو          : الثّبان) ِثبانا
وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شـيئاً تحملـه،           : يقال ثَبنَتُ الثَّوب أثِْبنُه ثَبناً وثَباناً     . خُبنَة
  .احدة ثُبنةالو

  )١١١(حديث رقم 

 قال اإلمام البيهقي في سننه

 ، أنبا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي       ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم االردستاني       -
 ثنـا   ، ثنـا سـفيان    ، ثنا عبد اهللا بن الوليـد      ، ثنا علي بن الحسن    ،ثنا سفيان ابن محمد الجوهري    

م كُمن مر ِمـنّ   :  بن الخطاب رضي اهللا عنه قال       أن عمر  ، عن أبي عياض   ، عن مجاهد  ،منصور
 .)٥(  وال يتَِّخذ خُبنَة، فليأكْل في بطِْنهٍطِبحاِئ

  

                            
  )١٢/١٣٧(، لسان العرب: انظر، أي قبل أن يزدحموا ويحِطم بعضهم بعضاً: حطْمِة الناس) ١(
 )١٠/٢٠(، عمدة القاري: انظر، أي من ما يفرح به من كل شيء: مفروح به) ٢(

باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخـر               ، اب الحج كت، مسلم) ٣(
 )١٢٩٠(ح )٢/٩٣٩(الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، 

  )١٥٩٦(ح )٢/٦٠٣(باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة، ، كتاب الحج، البخاري) ٤(
)           ٩/٣٥٩(باب ما جاء فـيمن مـر بحـائط إنـسان أو ماشـيته،          ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٥(

  )١٩٤٣٣(ح 



  )١٩١(

  :   تخريج الحديث

لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه البيهقي عن عمـر بـن      
 وهـو حـديث     ،ناهمـا واحـد    ومع ،"وال يتَِّخذْ ِثبانا   "بدالً من   " وال يتخذ خُبنة  "  بلفظ   الخطاب
  .موقوف

  
  

  
  
  
  

  
  



  )١٩٢(

  الثاء مع الجيم: المبحث الثالث
 

 :   قال ابن األثير
سيالن دماء الهدي واألضاحي، يقال ثَجه      : الثَّج) أفضل الحج العج والثَّج   (فيه  ) هـ(} ثج{
  .يثُجه ثَجا

  )١١٢(حديث رقم 
 قال اإلمام أبو يعلى في مسنده

- دح   فَاِعيو ِهشَاٍم الرةَ  : قَاَل  ،  ثَنَا َأبامو ُأسثَنَا َأبدِنيفَةَ  ،  حو حثَنَا َأبدِلمٍ   ،  حسِن مِس بقَي نع ،
َأفْضُل الْحـج   : قَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم        : قَاَل  ،  عن عبِد اللَّهِ  ،  عن طَاِرِق بِن ِشهابٍ   

و جالْعالثَّج ، جا الْعةُ: فََأمفَالتَّلِْبي ، ا الثَّجَأمِن: ودالْب ر١(فَنَح(.  
  

  :   تخريج الحديث
  ". أي الحج أفضل قال العج والثج"بلفظ . عن عبد اهللا بن مسعود، )٢(أخرجه الترمذي

  ".أي األعمال أفضل "بلفظ .  عن أبي بكر الصديق شاهداً،)٣(وأخرج ابن ماجه
 .بلفظ مطابق، شاهداً ثانياً عن ابن عمر، )٤(وأخرج ابن أبي شيبة

  

  :   رجال اإلسناد
رأيـتهم  : قال البخاري ، محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي             ●

  . )٦(مسلم والترمذي وابن ماجةروى له ). ٢٤٨(مات سنة . )٥(مجمعين على ضعفه 

الحافظ حجـة  : قال الذهبي ، لقرشي موالهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته      حماد بن أسامة ا     ●
  .)٨(روى له الستة). ٢٠١(مات سنة ، ثقة ثبت ربما دلس: قال ابن حجر. )٧(عالم أخباري

                            
  ) ٥٠٨٦(ح )٩/١٩(مسند عبد اهللا بن مسعود، ، مسند أبي يعلى) ١(
 )٨٢٧(ح )٣/١٨٩(فضل التلبية والنحر، ، كتاب الصوم، سنن الترمذي) ٢(

  )٢٩٢٤(ح )٢/٩٧٥(باب رفع الصوت بالتلبية، ، اسككتاب المن، سنن ابن ماجه) ٣(
 )١٥٠٥٦(ح )٣٧٣ /٣(من كان يرفع صوته بالتلبية، ، كتاب الحج، مصنف ابن ابي شيبة) ٤(

  )٢/٣٨٧(التاريخ الصغير، ) ٥(
  )٣/٣٧٧(وتاريخ بغداد، ، )٦/٢٧٤(والكامل في الضعفاء، ، )٩٥(الضعفاء والمتروكين، :     انظر

 )٥١٤(،التقريب)  ٦(

  )١/٣٤٨(الكاشف، ) ٧(
  )١٧٧( التقريب، ) ٨(



  )١٩٣(

وكـان  ، كان ثقة مأموناً كثير الحديث يدلس وتبـين تدليـسه         : قال ابن سعد  : النسبة لتدليسه     ب
من الحفاظ من أتباع التـابعين      : ه ابن حجر في المرتبة الثانية     وذكر، )١(صاحب سنة وجماعة  

  .وهو ثقة ثبت، وعليه فال يضره تدليسه، )٢(مشهور بكنيته متفق على االحتجاج به

كل من : كان أمثلهم، ثم قال:  قال اإلمام أحمد، النُعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة اإلمام●
: قال أبو حاتم. )٤(وذكره العجلي في الثقات. )٣(ويجرد الحديث، وضع الكتب فال يعجبني

رجل حدثني : كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثاً فقال:  يقولالْعبِديسمعت محمد بن كثير 
: وقال العقيلي، (٥)احلتنى على غير ملىء: قال. أبو حنيفة: من هو قال: فالن بغير هذا فقال

، (٦)غير ثقة: جاء ذكر أبي حنيفة فقام وقالكنا عند سفيان الثوري ف: قال حدثنا مؤمل قال
حدث بمائة وثالثين ، رجالً جدالً ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته: وقال ابن حبان

أخطأ منها في مائة وعشرين حديثاً؛ إما أن يكون ، حديثاً مسانيد ما له حديث في الدنيا غيره
استحق ترك ، ؤه على صوابهفلما غلب خط، أقلب إسناده أو غير متنه من حيث ال يعلم

ومن جهة أخرى ال يجوز االحتجاج به؛ ألنه كان داعياً إلى ، االحتجاج به في األخبار
أبو : سئل يزيد بن هارون أيما أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال: قال الذهبي، (٧)اإلرجاء

وقال الشاقعي ، أبو حنيفة أفقه الناس: وقال ابن المبارك، حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث
وقال يزيد ما رأيت أحد أورع وال أعقل من أبي ، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة

  .)٩(روى له الترمذي والنسائي، )١٥٠( توفي سنة .فقيه مشهور: قال ابن حجر، )٨(حنيفة

 وال، ولم يكن عالماً بالحديث، لم يتهم بالكذب،  فقيه عدل،هو مشهود له في إمامته: قلت     
  .وهو من أهل الصدق رحمه اهللا تعالى، متمرساً بعلم الرواة وأحوالهم

                            
 )٦/٣٩٤(الطبقات الكبرى، ) ١(

 )٣٠( البن حجر، ،طبقات المدلسين) ٢(

  )١٦١(بحر الدم، ) ٣(
 )٢/٣١٤(الثقات للعجلي، ) ٤(

  )٨/٤٤٩(الجرح والتعديل، ) ٥(
 )٤/٢٨١(الضعفاء الكبير للعقيلي، ) ٦(

  )٣/٦٣(المجروحين، ) ٧(
  )١/١٦٨ (تذكرة الحفّاظ،) ٨(
  )٥٦٣( التقريب، ) ٩(



  )١٩٤(

مـات سـنة    ، ثقة رمي باإلرجـاء   : قال ابن حجر  ، قيس بن مسلم الْجدِلي أبو عمرو الكوفي        ●
  .)١(روى له الجماعة). ١٢٠(

 قـال أبـو داود      ، ثقة ،طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي األحمسي أبو عبد اهللا الكوفي             ●
وقد ثبت أن روى عن عبد اهللا بن        ، لطيالسي رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يسمع منه         ا

  .)٢(روى له الستة). ٨٣(أو ) ٨٢(مات سنة . مسعود

 ).٣٩( سبق ترجمته ح،الصحابي الجليل، عبد اهللا بن مسعود  ●

  

  :   الحكم على الحديث

 رواية ابن أبي شيبة عـن       ومن، لضعف محمد بن يزيد الرفاعي    ، الحديث إسناده ضعيف  
عن بن  ، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي      ، عن إبراهيم بن يزيد   ، أبي بكر قال حدثنا وكيع    

  . )٤(وقد حسنه األلباني، والحديث بشواهده حسن، )٣(متروك الحديث: وإبراهيم بن يزيد، عمرو

  
  

  

  

  

  

  

  

                            
  )٤٥٨( التقريب، ) ١(

  )٧/١٠٣(والجرح والتعديل، ، )١٠٤(،ومشاهير علماء األمصار، )٢/٢٢٢(الثقات للعجلي، :    انظر
والجـرح  ، )١/٤٧٥(، والثقـات للعجلـي   ، )٤/٣٥٢(والتاريخ الكبير،   ، )٦/٦٦(الطبقات الكبرى،   : انظر) ٢(

 )٣/٥١٠(واإلصابة، ، )٢٠٠(حصيل، وجامع الت، )٤/٤٨٥(والتعديل، 

  )٩٥(والتقريب، ، )١٢( الضعفاء والمتروكين، : انظر) ٣(
  )١٥٠٠(ح )٣/٤٨٦(محمد ناصر الدين األلباني، ، السلسلة الصحيحة: انظر، حسن: قال األلباني) ٤(



  )١٩٥(

  

  :   قال ابن األثير

  .أي لَبناً سائالً كثيراً) حلَب فيه ثَجاف(ومنه حديث أم معبد ) هـ(

  )١١٣(حديث رقم 
  

 قال اإلمام الطبري في المنتخب

 حدثنا بشر بـن حـسن أبـو أحمـد           :قال،  حدثني إبراهيم القارئ أبو إسحاق الكوفي      -
عن أبى معبـد  ، عن الحر بن الصياح النَّخَِعي    ،  حدثنا عبدالملك بن وهب المذِْحِجي     :قال، السكري
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر                 : ىالخزاع

 فمـروا بخيمتـي أم معبـد    ، ودليلهم عبداهللا بن أريقـط الليثـي     وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر     
  ونمرِملُوإذا القوم   ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك     ، فسألوها تمراً ولحماً؛ ليشتروا   ....،الخزاعية
فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ، ىرم القُكُزو لو كان عندنا شئ ما أع  : فقالت )١(مسِنتُون

. )٢( خَلَّفَها الجهد عـن الغَـنم     شاة  : قالت. ما هذه الشاة يا أم معبد     : إلى شاة في كسر خيمتها فقال     
بـأبي وأمـي إن   : أحلبها قالتأفتأذنين أن : قال. هي أجهد من ذلك   :  فهل بها من لبن؟ قالت     :قال

وذكر اسـم   ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها         ، رأيت بها حلباً فاحلبها   
 حتـى  ، فحلَب فيه ثَجـا  )٤(يرِبض الرهطَ   فدعا بإناءلها   ، ودرت واجتَرتْ )٣(فتفاجت، اهللا عزوجل 

فـشربوا  ، ساِقي الْقَوِم آِخرهموقال ، واووسقوا احتى ر، تفسقاها فشِربت حتى روي، ه الثّمال بلَغَ
 .)٥(الحديث وفيه قصة....جميعاً

  

                            
)١  (ِنتُونسم ِملُونروا: مبدطٌ وَأجلسان العرب: انظر، َأصابتْهم سنَةٌ وقَح ،)٢/٤٧( 

: الوسع والطَّاقة وبالفَتْح:  قد تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث كثيرا وهو بالضم         :خَلَّفَها الجهد عن الغَنم   )  ٢(
. وقيل هما لُغتَان في الوسع والطَّاقَة فأما في المشَقَّة والْغَاية فالفتح ال غير . وقيل المبالَغة والْغَاية. المشَقَّة 

 )١/٨٤٨(، النهاية البن األثير: انظر، الهزال: يريد به في حديث أم معبدو

  )١/٤٧١(لآلجري، ،الشريعة:انظر،يعني فتحت ما بين رجليها للحلب: فتفاجت عليه) ٣(
يربض باليـاء تحتهـا     : أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويربضوا على األرض ومن رواه         : يربض الرهط ) ٤(

، أسـد الغابـة   :انظر، شربوا حتى أراضوا  : إذا استنقع فيه الماء ومنه قولهم     : ض الوادي نقطتان فهو من أرا   
)١/٥٥٤(  

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،  ، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين       ) ٥(
 .بإختصار) ٧٥(أبو جعفر الطبري، 



  )١٩٦(

  

 :   تخريج الحديث

  .عن أبي معبد الخزاعيمن طرق كالهما ، )٢(وابن عساكر، )١(أخرجه ابن سعد

، عن هـشام بـن حبـيش      من طرق   كالهما شاهداً   ، )٤(والحاكم  ، )٣(وأخرج الطبراني    
  .عهم بلفظ مطابقجمي

  :   رجال اإلسناد
قال لي عبد اهللا بـن   :قال البخاري،   إبراهيم بن مسلم الْعبِدي أبو إسحاق الهجري يذكر بكنيته   ●

. مـن الخامـسة   ، لين الحديث رفع موقوفات    :قال ابن حجر  . )٥(محمد كان بن عيينة يضعفه    
  . والراجح أنه ضعيف.)٦(روى له ابن ماجه

 :قال ابن حبان  ، )٧(هو شيخ : قال أبوحاتم ،  السكَِّري البصِريمد بن أبان بن مسلم       ِبشْر بن مح    ●
فأرجو أنه ال بأس به ومقدار ما ذكرته أنكر مـا            :وقال ابن عدي  ، )٨(سكن بغداد وبها حدث   

رأيت له من رواياته وأرجو أن هذه األحاديث ليست من قبله إنما هو من قبل من رواه عنه                  
  .)٩( بأس بهوهو في نفسه ال

  .فهو ال بأس به،     أميل الى قول ابن عدي
يروي عن الحر بن صياح عن أبي معبد        ، عبد الملك بن وهب المذِْحِجي مذحج اليمن الكوفي         ●

هذا معمول  ، د الملك بن وهب   ـان عب : اتمـقال أبو ح  ، )١٠(سمع منه بشر بن محمد بن أبان      
   .بـب النخعي نسبة الى جده وهـ وه  بن بن عبد اهللا مروـعن اسمه وهو سليمان بن ع

                            
، )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة          ذكر خروج   ( الطبقات الكبرى البن سعد،     ) ١(

)١/٢٣٠( 

 )٣/٣١٩(تاريخ دمشق، ) ٢(

  )٣٦٠٥(ح )٤/٤٨(حبيش بن خالد الخزاعي، ، المعجم الكبير للطبراني) ٣(
 ) ٤٢٧٤(ح )٣/١٠(كتاب الهجرة، ،المستدرك) ٤(

  )١٤(الضعفاء الصغير، ) ٥(
 )١/٢٢٥(والكاشف، ، )١١(الضعفاء والمتروكين، :     انظر

 )٩٤(، التقريب)  ٦(

 )٢/٣٤٦(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٨/١٣٩(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٢/١٨(الكامل في الضعفاء البن عدي، ) ٩(

 )٥/٤٣٥(التاريخ الكبير، ) ١٠(



  )١٩٧(

  .)٢(ذكره ابن حبان في الثقات. )١(الملك     وسماه عبد 
سـليمان بـن   اسمه : وقال أبو حاتم،      لم أجد للراوي بإسم عبد الملك ترجمة سوى ما ذكرت       

 ،)٣( وامتنع من قراءة حديثـه     ، متروك الحديث كان كذاباً    ، وهو ذاهب الحديث   ،عمرو النخعي 
  .)٤(معروف بالكذب: وقال البخاري

  .وعلى ما ذكرت فإن روايته ضعيفة،     فالراوي مختلف في توثيقه كما هو مختلف في اسمه
كـان قليـل   : قـال ابـن سـعد     ، أبو معشَر زياد بن كليب التيمي     ، النَّخَِعي الْحر بِن الصياحِ    ●

وهو تـابعي   : قال ابن حجر  ، )٧(ثقه الذهبي و، )٦(ثقة صالح الحديث   :قال أبو حاتم  ، )٥(الحديث
أخرجه البالذري من طريق عبد الملك بن وهـب         ، أرسل حديثاً فذكره بعضهم في الصحابة     

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما خرج مهاجرا مر بـامرأة يقـال لهـا             "عن الحر الخثعمي    
 الترمـذي  و أبـو داود   روى لـه   .من الثالثة . )٨(فذكر حديثها " عاتكة بنت خالد وهي أم معبد     

  .)٩(النسائيو
  .    أرجح أنه تابعي ثقة قليل الحديث

 لـه صـحبة   ، الصحابي الجليـل ، عبد اهللا بن أقرم بن زيد الخزاعي حجازي كنيته أبو معبد          ●
وهو والد عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أقرم له عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم حـديث                   ، وألبيه
  .رضي اهللا عنه. )١٠(واحد

  

  :   لحكم على الحديثا

وعبد الملك مختلف في اسمه وروايتـه       ، لضعف إبراهيم العبدي  ، الحديث إسناده ضعيف  
  .)١١(والحديث قد يرقى إلى الحسن بتعدد الطرقه والشواهده، ضعيفة

                            
 )٥/٣٧٣(الجرح والتعديل، ) ١(

  )٧/١٠٨(الثقات البن حبان، ) ٢(
 )٤/١٣٢(الجرح والتعديل، ) ٣(

 )٥٣(ضعفاء الصغير، ال) ٤(

 )٦/٣٣٠(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٥(

 )٣/٢٧٧(الجرح والتعديل، ) ٦(

 )١/٣١٦(الكاشف، ) ٧(

  )٢/٢٠٩((اإلصابة، ) ٨(
 )١٥٥(،التقريب)  ٩(

  )١٤/٣٠٩(تهذيب الكمال، ) ١٠(
 )٣/٢٩٢(، مشكاة المصابيح: انظر) ١١(



  )١٩٨(

  :   قال ابن األثير

  ).إنّي أثُجه ثجا(وحديث المستحاضة ) هـ(

  

  )١١٤(حديث رقم 
  

 هقال اإلمام أحمد في مسند

-    وناره نب ِزيدثَنَا يدِد اللَّهِ     :قَاَل،  حبع نب نَا شَِريكرـِن        ،  َأخْبـِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نع
 عن ُأمِه حمنَةَ ِبنْـِت جحـشٍ  ، عن عمِه ِعمران بِن طَلْحةَ ، عن ِإبراِهيم بِن محمِد بِن طَلْحةَ     ، عِقيٍل
 حيضةً منْكَـرةً شَـِديدةً      )١(ِإنِّي قَد استَحضتُ  : َأتَيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقُلْتُ       : قَالَتْ
 ِفي كُـلِّ  )٤(ِضيتَلَجِمي وتَحي :  قَالَ ،)٣ (ِإنِّي َأثُجه ثَجا   قُلْتُ ِإنَّه َأشَد ِمن ذَاك       )٢(احتَِشي كُرسفًا : فَقَاَل

ثُم اغْتَِسِلي غُسلًا وصوِمي وصلِّي ثَلَاثًـا وِعـشِْرين َأو          ، شَهٍر ِفي ِعلِْم اللَِّه ِستَّةَ َأياٍم َأو سبعةَ َأيامٍ        
 ِعشِْرينا وعبَأر ،    رَأخِِّري الظُّهلًا وِر غُساغْتَِسِلي ِللْفَجاغْ  ، وو رصِلي الْعجعلًا وَأخِِّري ، تَِسِلي غُسو

وهذَا َأحب الَْأمريِن ِإلَي ولَم يقُْل يِزيد مـرةً واغْتَـِسِلي           ، الْمغِْرب وعجِلي الِْعشَاء واغْتَِسِلي غُسلًا    
 .)٥(ِللْفَجِر غُسلًا

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن حمنة بنت جحش، )٦(أخرجه الطبراني

                            
ستمر بها خروج الدم بعد أيام حيـضها المعتـاد فهـي    ا: استحيضت المرأة بالبناء للمجهول: قال الشافعي ) ١(

لـه  : مستحاضة والمستحاضة التي ال ينقطع دم حيضها وال يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقـال         
: انظر، وإذا استحيضت في غير أيام حيضها صلت وصامت ولم تقعد كما تقعد الحائض عن الصالة              ، العال

 )١٤١(ح )١٦٠(مسند الشافعي ترتيب السندي، 

 )١٤/١٧٨(، لسان العرب: انظر، لتحبس الدم، وهو القطن تحشُو به فرجها: احتَِشي كُرسفاً) ٢(

لـسان  :انظـر ، قال هو من الماء الثَّجاِج السائل ومطَر ثَجـاج شـديد االنـصباب جـداً              : ِإني َأثُجه ثَجاً  ) ٣(
  )٢/٢٢١(العرب

 )٣/٢٥٤(الفائق، : انظر،  أي اقعِدي أيام حيضك ودِعي فيها الصالة والصيام:تحيِضي. شد اللِّجام : التلجم) ٤(

  ) ٦/٣٨١(مسند اإلمام أحمد، ) ٥(
 )٥٥٢(ح )٢١٨/ ٢٤(معجم الطبراني الكبير، ) ٦(



  )١٩٩(

عبـد اهللا   عن  جميعهم من طرق    ، )٤(والشافعي، )٣(وابن ماجه ، )٢(والترمذي، )١(وأخرجه أبو داود  
  ". إنّي أثُجه ثجا "بدالً من"إنما َأثُج ثَجا  "بلفظ ، بن محمد بن عقيل به

  :   رجال اإلسناد

  ).٢٣(سبق ترجمته ح،  يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي ثقة متقن عابد ●

فروايته قبـل  ، وقد تغير بعد ما ولي القضاء   ، ثقة إذا وافق الثقات   ، ك بن عبد اهللا النَّخَِعي     شَري  ●
ولم يروي عنه يزيـد فـي       ، وبعد اإلختالط مقبولة بالمتابعات والشواهد    ، اإلختالط صحيحة 

  ).١٥(وسبق ترجمته ح، في روايته، )٦(ولم يرسل، )٥(حالة اإلختالط

لـيس  : قال ابن معـين   ، بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني      عبد اهللا بن محمد بن عقيل         ●
 عاصم وابن   : فقال ؟ عن حديث سهيل والعالء وابن عقيل وعاصم بن عبد اهللا          لسئو، )٧(بثقة

تابعي ثقـة    :وقال عنه العجلي  ، )٩(منكر الحديث : وقال اإلمام أحمد  ، )٨(عقيل أضعف األربعة  
ديث ليس بالقوي وال ممن يحـتج بحديثـه يكتـب    لين الح : وقال أبو حاتم  ، )١٠(جائز الحديث 

كان عبـد اهللا     :وابن حبان في المجروحين وقال    ، )١٢(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )١١(حديثه
 كـان يحـدث     ، إال أنه كان رديء الحفظ     ؛من سادات المسلمين من فقهاء أهل البيت وقرائهم       

ره وجـب مجانبتهـا     عن التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلـك فـي أخبـا              

                            
رواه عمرو : وقال) ٢٨٧(ح )١/١٢٧(باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصالة، كتاب الطهارة، أبو داود) ١(

هذا أعجب األمرين إلي لم يجعله من قول النبي صلى اهللا           ] فقلت  [ ن عقيل قال فقالت حمنة      بن ثابت عن اب   
 .قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، عليه وسلم جعله كالم حمنة

 )١٢٨(ح )١/٢٢١(، تتوضأ لكل صالة: باب ما جاء في المستحاضة، كتاب الصالة، الترمذي) ٢(

باب ما جاء في الكبر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لهـا أيـام حـيض        ، كتاب الطهارة وسننها  ، ن ماجه اب) ٣(
  )٦٢٧(ح )١/٢٠٥(فنسيتها، 

 )١٤١(ح )١٦٠(مسند الشافعي ترتيب السندي، ) ٤(

 )٤٧(،الكواكب النيرات)  ٥(

 )١٩٦(،جامع التحصيل)  ٦(

 )١٥٧( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٧(

 )٣/٢٣٠(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين )  ٨(

  )١/٩٠(بحر الدم، ) ٩(
 )٢/٥٧(، الثقات للعجلي) ١٠(

 )٥/١٥٣(، الجرح والتعديل)  ١١(

 )٢/٢٩٨(، العقيلي في الضعفاء)  ١٢(



  )٢٠٠(

وقد روى عنه جماعة من المعروفين      : وقال ابن عدي في الضعفاء      ،  )١(واالحتجاج بضدها 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شـيبة عـن بـن المـديني كـان                ، )٢(  ويكتب حديثه  ،الثقات
صدوق فـي حديثـه    : وقال ابن حجر  ، )٤(قال ابن خزيمة ال أحتج به      :قال الذهبي . )٣(ضعيفاً

البخاري فـي األدب    روى له    ).١٤٠(مات سنة   . ل تغير بأخرة مات بعد األربعين     لين ويقا 
  .)٥(المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجة

وهو بالمتابعات والـشواهد حـسن   ، وإذا انفرد ال يحتج به   ،  لين الحديث  ه    تبين من الرواي أن   
  .الحديث

) ١١٠(مات سنة   . ثقة: قال ابن حجر  ،   إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي أبو إسحاق المدني          ●
  .)٦(البخاري في األدب المفرد ومسلم واألربعةروى له  .وله أربع وسبعون

، )٨(ذكره العجلي في ثقات التابعين    . )٧(له رؤية ، عمران بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي المدني         ●
بي داود والترمـذي  البخاري في األدب المفرد وأروى له ، من األولى. )٩(وثق: وقال الذهبي 
  .)١٠( عن أمه في االستحاضه واحداًحديثاً وابن ماجة

  .الرواي تابعي ثقةف    

وكانت زوج مصعب بـن  ، صحابية جليلة، حمنة بنت جحش األسدية أخت أم المؤمنين زينب      ●
وكانت تستحاض كما أخرجـه أبـو       ، عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا         

عـن  ، عن إبراهيم بن محمد طلحـة     ،  من طريق عبد اهللا بن محمد بن عقيل        داود والترمذي 
وروى عاصـم   ، عن أمه حمنة بنت جحش فذكر حديث االستحاضة       ، عمه عمران بن طلحة   

وخالفه أبو إسحاق الشيباني وأبو بشر عـن        ، األحول عن عكرمة عن حمنة أنها استحيضت      

                            
 )٢/٣(، المجروحين)  ١(

  .بتصرف) ١٢٩-٤/١٢٧(، الكامل في الضعفاء البن عدي) ٢(
 )٦/١٣(تهذيب التهذيب، ) ٣(

 )١/٥٩٤(كاشف، ال) ٤(

  )٣٢١(التقريب) ٥(
  )٩٣(التقريب) ٦(

  )١/٢٠٤(والثقات للعجلي، ، )١/٣١٥(التاريخ الكبير، :    انظر
  )٤٢٩(والتقريب، )٥/٦٩(اإلصابة، : انظر) ٧(
 )٢/١٨٩(الثقات للعجلي، ) ٨(

 )٢/٩٣(،الكاشف) ٩(

 )٢٢/٣٣٣(،تهذيب الكمال) ١٠(



  )٢٠١(

الف بـأن كـالً منهمـا كانـت         عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فجمع بعضهم االخـت         
وأنكر الواقـدي   ، وكانت حبيبة أم حبيبة أو أم حبيب تحت عبد الرحمن بن عوف           ، تستحاض

  .رضي اهللا عنها. )١(والعلم عند اهللا تعالى، أن تكون حمنة استحيضت أصالً
  

  :   الحكم على الحديث

ـ            ، الحديث إسناده ضعيف   لـين  و  والحديث مداره عن عبد اهللا بن محمد بـن عقيـل وه
قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن        و ،ومنكر الحديث عند أحمد كما في الترجمة      ، الحديث

إنكار الواقدي أن تكون حمنـة      ، وقد أورد ابن حجر في ترجمة حمنة      ، عقيل في نفسي منه شيء    
  .)٢(والحديث حسنه األلباني، استحيضت أصالً

  

  
  

  :   قال ابن األثير

أي كان يصب الكـالم صـبا، شـبه    ) إنه كان ِمثَجا  (حسن في ابن عباس     وقول ال ) هـ(
  . من أبنية المبالغة- بالكسر -والِْمثَج . فصاحته وغزارة منطقه بالماء المثْجوج

  )١١٥(حديث رقم 

 قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

فَ بأرِضـنا ابـن    أول من عـرِ   : سِمعت الحسن يقول  : قال، عن أبيه ،  عن ابن التيمي   -
  .)٣( عاِلماًوكَان ِمثَجاً، فيقرأ القرآن؛ البقرة آية آية، كان يستعد عشية عرفَة، عباس

 

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، عن الحسن، )٤(أخرجه الذهبي
  

  
  

                            
  )٧/٥٨٦(اإلصابة، ) ١(
  )٥٦١(ح )١/١٢٣(مشكاة المصابيح، : انظر،  حسن:قال الأللباني) ٢(
 )٨١٢٤(ح )٣٧٧ /٤(باب فضل أيام العشر والتعريف في األمصار، ، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق) ٣(

  )٥٩٥ /١(تاريخ اإلسالم للذهبي، ) ٤(



  )٢٠٢(

  :   قال ابن األثير

  . امتأل بسيلهأي) اكْتَظَّ الوادي ِبثَِجيه(وحديث رقَيقة ) س(

  )●(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

 حدثَنَا محمد بن موسى بن حماٍد الْبربِري، ثنا زكَِريا بن يحيى َأبو السكَِن الطَّاِئي، ثنـا        -
حـدثَ  : حدثَِني عروةُ بن مضرٍس، قَالَ    : عم َأِبي زحر بن ِحصٍن، عن جدِه حميِد بن ِمنْهٍب، قَالَ          

: مخْرمةُ بن نَوفٍَل، عن ُأمِه رقَيقَةَ بنِت َأِبي صيِفي بن هاِشٍم، وكَانَتْ لَدى عبِد الْمطَِّلـِب، قَالَـتْ                 
  عرلَِت الضحَأم ٍش ِسنُونيلَى قُرتْ ععظْ)١(تَتَابقَِّت الْعـةٌ، ِإذَا  ، وَأدمومهم َأو ،مةُ الْهاِقدنَا َأنَا ريفَب ،م

معشَر قُريٍش ِإن هذَا هذَا النَِّبي الْمبعوثَ قَد َأظَلَّتْكُم َأيامـه،           : هاِتفٌ يصرخٌ ِبصوٍت صِحٍل، يقُولُ    
صبحتُ عِلم اللَّه مذْعورةً اقْشَعر ِجلِْدي، ووِلـه عقِْلـي،          ، فَأَ ...وهذَا ِإبان نُجوِمِه فَحيهال ِبالْحياِء،    

هـذَا  : واقْتَصصتُ رْؤياي، وِنمتُ ِفي ِشعاِب مكَّةَ فَوالْحرمِة، والْحرِم ما بِقي ِبها َأبطَِحي ِإال قَالَ             
     ياالتُ قُرِه ِرجتْ ِإلَيِد، وتَنَاهمةُ الْحبلٌ     ، ٍششَيجطٍْن ركُلِّ ب ِه ِمنطَ ِإلَيبهو... ،   ثُم ،كْنوا الرتَلَمواس

حتَّى ِإذَا استَووا ِبذُروِة الْجبِل قَام عبد الْمطَِّلِب، ومعه رسوُل          ... حولَهارتَقُوا َأبا قُبيٍس، واصطَفُّوا     
    سِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه صفَقَالَ  ... لَّم ،هدي فَعفَر...:        برا، فَـوِريعِذقًا معثًا منَا غَيلَيع نِطرفََأم ،ماللَّه

 .)٢(الحديث....واكْتَظَّ الْواِدي ِبثَِجيِجِهالْكَعبِة ما راموا حتَّى تَفَجرِت السماء ِبماِئها، 
  

 :   تخريج الحديث

 ".بثجيجه"بلفظ، من طريق زكريا بن يحيى به، )٣(أخرجه ابن عساكر

  ).٣٧( تقدمت دراسته في حديث رقم وقد

  
  

  

                            
: انظـر ، ر َأي احتـبس وَأمحلَت اَألرض وَأمحل المط، والمحل في اَألصل انقطاع المطر: أمحلت الضرع ) ١(

 )١١/٦١٦(لسان العرب، 

) ٦٦١(ح )٢٤/٢٥٩(رقية بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، ، مسند النساء، المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .بإختصار

  )٥٧/١٤٩(تاريخ دمشق، ) ٣(



  )٢٠٣(

  :   قال ابن األثير

:    ثُجرة النَّحـر  ) أنه أخذ بثُجرة صبي به جنُون، وقال اخرج أنا محمد         (فيه  ) س(} ثجر{
  .وسطه ومتَّسعه:  وثُجرة الوادي.وسطه وهو ما حول الوهدة التي في اللَّبة من ْأدنى الحلق

  )١١٦(حديث رقم 

 قال اإلمام الحربي في الغريب

َأتَِت النَِّبـى   : عن يعلى بن مرة قَاَلَ    ، عن عطاء بن السائب   ، حدثَنَا حماد ،  حدثَنَا موسى  -
 أخرج َأنَا محمد رسولُ   : للِّه علَيِه بثجرته فَقَالَ    فََأخذ النَِّبى صلَّى ا    ،بابٍن لَها فَقَاَل ِبِه جنُون    امرَأةٌ  

 .)١(اللِّه
  

  :   تخريج الحديث

  .عن يعلى بن مرة ، لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه الحربي
  

  :   رجال اإلسناد

  ).٦٨(ثقة ثبت سبق ترجمته ح،   موسى بن إسماعيل المنقري●

ثقة ثبت : قال ابن حجر،  بن درهم األزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصِري  حماد بن زيد●
وله ) ١٧٩(مات سنة . ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب، قيل إنه كان ضريراً، فقيه

  .)٢(روى له الستة. إحدى وثمانون سنة

 كان ثقة وقد :قال ابن سعد،   عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي●
قد روى : وقال ابن معين، )٣(وقد كان تغير حفظه بآخره واختلط، روى عنه المتقدمون

ويعلى ، عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة ولم يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة
، )٥(ال يحتج بحديثه: وقال مرة، (٤)بن مرة رجل من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

                            
 )٣/١١٧٩(للحربي، ، غريب الحديث) ١(

  )١٧٨(التقريب، ) ٢(
  )٧/٢٣٩(وتهذيب الكمال، ، )٦/٢١٧(والثقات البن حبان، ، )٧/٢٨٦(،الطبقات الكبرى:     انظر

  )٦/٣٣٨(الطبقات الكبرى، ) ٣(
  )٣/٤٦(رواية الدوري، -تاريخ ابن معين) ٤(
  )٤/٥٩( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٥(



  )٢٠٤(

ما سمعت أحداً من : وقال القطّان، (١)عطاء بن السائب، ثقة، رجل صالح: م أحمدوقال اإلما
حجازي تابعي : وقال العجلي، (٢)الناس يقول في عطاء بن السائب شيئاً في حديثه القديم

قد اختلط بآخره ولم يفحش خطاءه حتى يستحق أن يعدل به عن : وقال ابن حبان، (٣)ثقة
أحد األعالم على لين : وقال الذهبي، (٤) باته في الرواياتمسلك العدول بعد تقدم صحة ث

وذكر أبو البركات قول ، (٦)صدوق اختلط: قال ابن حجر. (٥)ثقة ساء حفظه بآخره، فيه
القطان أن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختالطه وقال النسائي رواية حماد بن زيد 

 عطاء الذي كان منه قبل تغيره وإنما حديث: وقال الطحاوي، وشعبة وسفيان عنه جيدة
يؤخذ من أربعة ال من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن 

  .البخاري في األدب المفرد واألربعةروى له  ).١٣٦(توفي سنة .)٧(زيد

 .أنه صدوق مرسل،     تبين لي بعد الدراسة

كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن   يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن ●
شهد خيبر ، وسيابة أمه، وهو يعلى بن سيابة، الصحابي الجليل ،ثقيف الثقفي أبو المراِزم

كان من أفاضل الصحابة روى عن النبي صلى اهللا ، وبيعة الشجرة والفتح وهوازن والطائف
  .رضي اهللا عنه. )٨(عليه وسلم أحاديث وعن علي

  

  :   الحكم على الحديث

  .ولم يتابع، لوجود عطاء بن السائب فهو صدوق مرسل، الحديث مرسل حسن

  
  

  

                            
  )١٠٨( بحر الدم، ) ١(
  )٦/٤٦٥(التاريخ الكبير، ) ٢(
  )٢/١٣٥(الثقات للعجلي، ) ٣(
  )٧/٢٥١(بان، الثقات البن ح) ٤(
  )٢/٢٢(الكاشف، ) ٥(
  )٣٩١(التقريب، ) ٦(
  )٦١(والكواكب النيرات، ، )٥/٣٦١(الكامل في الضعفاء، : انظر) ٧(
  )٦/٦٨٧(اإلصابة، ) ٨(



  )٢٠٥(

  :   قال ابن األثير

ما عصر من العنب فَجـرت      : الثَّجير) ال تَثْجروا وال تَبسروا   (وفي حديث األشَج    ) هـ(
  .بذ، فنَهاهم عن انْتباذهثُفْل البسر يخلَط بالتمر فينْتَ: وقيل الثَّجير. سالفتُه وبِقيت عصارته

  )١١٧(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن سالم في الغريب

في حديث األشج الْعبـِدي أنـه قـال لبنيـه أو       :  قال أبو عبيد    حديث األشج الْعبِدي   -
 .)٢(يروى عن عمران بن جدير. )١(وال تُعاِقروا فتَسكُرواال تَبسروا وال تَثْجروا  :غيرهم

  

 :   يثتخريج الحد

بتقديم ، عن عمران بن جدير   ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أورده ابن سالم          
  .وهو حديث موقوف، "تثجروا" عن لفظ" تبسروا "لفظ 

  
  

  
  :   قال ابن األثير

ورجـل أثْجـُل،    . أي ِضخَم بطْـن   ) ولم تزِر به ثُجلَة   (في حديث أم معبد     ) هـ(} ثجل{
  .أي نُحول ودقَّة: الحاءويروى بالنون و

  )●(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبري في المنتخب

حدثنا بشر بـن حـسن أبـو أحمـد          : قال،  حدثني إبراهيم القارئ أبو إسحاق الكوفي      -
عن أبى معبـد   ، عن الحر بن الصياح النَّخَِعي    ، المذِْحِجيحدثنا عبدالملك بن وهب     : قال، السكري

الى قول ام   .... عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة         الخزاعى أن رسول اهللا صلى اهللا     
 صاحب قـريش الـذى    أراه واهللا: كان من حديثه كيت وكيت قال      ،بنا رجل مبارك    أنه مر : معبد

                            
وثَِجيره أن ينبذ البسر وحده ثم يؤخذ ثفلـه       ؛ ال تَخِلطوا ثَجير البسر أيضا مع التمر        : ال تَثْجروا يقول  : قوله) ١(

غريب : انظر، ال تُدِمنوا فتسكروا: ال تُعاِقروا يقول: وقوله. فكره هذا أيضا مخافة الخليطين. ع التمر فيلقى م
  )٤/٣٠٠(الحديث البن سالم، 

  )٤/٢٩٩(غريب الحديث البن سالم، ) ٢(



  )٢٠٦(

لـم   حسن الخلـق  ، متبلج الوجه  ،رأيت رجالً ظاهر الوضاءة   :  يا أم معبد قالت    ذكر لنا صفيه لي   
  .)١( قصةالحديث وفيه.....تعبه ثُجلَة

  

  

  

 :   تخريج الحديث

،     أبـي معبـد الخزاعـي       عـن  كالهمـا مـن طـرق     ، )٣(وابن عساكر  ،)٢(أخرجه ابن سعد  
" تعبه ثجلـة  "  جميعهم بلفظ ،  هشام بن حبيش    عن كالهما من طرق  ، )٥(والحاكم، )٤(والطبراني
  ".تزِر به ثُجلَة" بدالً  من

  

  ).١١٣( سبق دراسته في حديث رقم    

  
  

  

                            
لي، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلم         ، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيه       ) ١(

  .بإختصار) ٧٥(أبو جعفر الطبري، 
، )ذكر خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة           ( ، الطبقات الكبرى البن سعد   ) ٢(

)١/٢٣٠( 

  )٣/٣١٩(تاريخ دمشق، ) ٣(
  )٣٦٠٥(ح )٤/٤٨(حبيش بن خالد الخزاعي، ، المعجم الكبير للطبراني) ٤(
 )٣/١٠(ة، كتاب الهجر، المستدرك) ٥(



  )٢٠٧(

  الثاء مع الخاء: المبحث الرابع
 

 :   قال ابن األثير

ما كان ِلنَِبي أن يكُـون لـه      {في قوله تعالى    ( في حديث عمر رضي اللّه عنه        ●} ثخن{
. المبالَغة فيه واإلكثار منه   : اإلثْخَان في الشيء  )  ثم أحلَّ الغنائم   )١(}َأسرى حتَّى يثِْخن في الَْأرضِ    

  .والمراد به ها هنا المبالغة في قَتْل الكفَّار. ثْخَنه المرض إذا ُأثقله ووهنهأ: يقال

  )١١٨(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

-    ِريالس نب نَّادثَنَا هدكِ   ، حاربالْم نثَنَا ابدـارٍ     ، حمِن عةَ بِعكِْرم نع ،     اكثَِني ِسـمـدح 
نَِفيقُوُل قَ،الْحاٍس يبع نتُ ابِمعالْخَطَّاِب قَاَل: اَل س نب رمثَِني عدٍر ح: حدب موي ا كَانلَم.  

     اللَّفْظُ لَهٍب ورح نب ريهثَنَا زدوح،    نَِفيالْح ونُسي نب رمثَنَا عدـارٍ   ، حمع ـنـةُ بثَنَا ِعكِْرمدح ، 
 قَاَل حدثَِني عمر بـن الْخَطَّـاِب        ، حدثَِني عبد اللَِّه بن عباسٍ     ،بو زميٍل هو ِسماك الْحنَِفي    حدثَِني أَ 

ابه لَما كَان يوم بدٍر نَظَر رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى الْمشِْرِكين وهم َألْفٌ وَأصـح                : قَاَل
ثُم مد يديـِه فَجعـَل      ، فَاستَقْبَل نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الِْقبلَةَ       ، ثَلَاثُ ِماَئٍة وِتسعةَ عشَر رجلًا    

           متَِني اللَّهدعا وآِت م متَِني اللَّهدعا وِلي م َأنِْجز مِه اللَّهبِتفُ ِبرهـِل        يَأه ةَ ِمنابِذِه الِْعصه ِلكتُه ِإن 
، فَِإذَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وَأبو بكٍْر قَاِعديِن يبِكيـانِ           ..... الِْإسلَاِم لَا تُعبد ِفي الَْأرضِ    

وِإن لَـم   ، فَِإن وجدتُ بكَاء بكَيتُ   ، َأنْتَ وصاِحبك يا رسوَل اللَِّه َأخِْبرِني ِمن َأي شَيٍء تَبِكي         : قُلْتُ
َأبِكـي ِللَّـِذي عـرض علَـي        : فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، َأِجد بكَاء تَباكَيتُ ِلبكَاِئكُما   

شَجرٍة قَِريبٍة ِمن نَِبـي     ، ي عذَابهم َأدنَى ِمن هِذِه الشَّجرةِ     َأصحابك ِمن َأخِْذِهم الِْفداء لَقَد عِرض علَ      
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَّ     ، اللَِّه صجو زع َل اللَّهَأنْزِفي          (و ثِْخنتَّى يى حرَأس لَه كُوني َأن ِلنَِبي ا كَانم

  .)٣( فََأحلَّ اللَّه الْغَِنيمةَ لَهم)٢()وا ِمما غَِنمتُم حلَالًا طَيباً ِإلَى قَوِلِه فَكُلُالَْأرِض

                            
ما كَان ِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّى يثِْخن ِفي اَألرِض تُِريدون عرض الدنْيا واللّه يِريد اآلِخرةَ {: قال تعالى) ١(

 ِكيمح ِزيزع اللّه٦٧األنفال}و. 

تَّى يثِْخن ِفي اَألرِض تُِريدون عرض الـدنْيا واللّـه يِريـد    ما كَان ِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى ح: ( قال تعالى ) ٢(
   ِكيمح ِزيزع اللّهةَ و٦٧{اآلِخر {         ِظيمع ذَابع ا َأخَذْتُمِفيم كُمسقَ لَمباللِّه س نم الَ ِكتَابلَّو}٦٨ {   تُما غَِنمفَكُلُواْ ِمم

 األنفال}٦٩{ اللّه ِإن اللّه غَفُور رِحيمحالَالً طَيباً واتَّقُواْ

) ١٧٦٣(ح  )٣/١٣٨٣(باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنـائم،          ، كتاب الجهاد والسير  ، مسلم) ٣(
  .بإختصار



  )٢٠٨(

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى

  :   قال ابن األثير

  .أي أثِْقل بالِجراح) وكان قد اُثِْخن( ومنه حديث أبي جهل -

  )١١٩(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن سعد في طبقاته

ـ     ،  حدثنا أبان بن عثمان    :قال،  أخبرنا علي بن عيسى النوفلي     - ار عن معاوية بـن عم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم         : قال سمعت أبا عبد اهللا جعفر بن محمد يقول        ، الدهني

فجاء علي بن أبي طالب فنظـر إلـى         : قال، انظروا من هاهنا من أهل بيتي من بني هاشم        : بدر
فجاء علـي إلـى     ، بن أم علي أما واهللا لقد رأتنا      ا يا   :ثم رجع فناداه عقيل   ، العباس ونوفل وعقيل  

 فجاء رسـول   ، يا رسول اهللا رأيت العباس ونوفالً وعقيالً       : فقال ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
 ال   إذاً : قـال  ،تل أبـو جهـل     أبا يزيد قُ   :لاهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى قام على رأس عقيل فقا          

 .)١(.... أثْخَنْتَ القَومهامة إن كنت ينازعوا في تُ
  

 :   تخريج الحديث

  .من دون إسناد بلفظ مطابق، )٢(أورده ابن عساكر
 

  :   رجال اإلسناد

  .لم أجد له ترجمة،  علي بن عيسى بن عبد اهللا بن النوفلي●

مـات  ، ثقة: قال ابن حجر،  أبو عبد اهللا مدنيوي أبو سعيد وقيل ان األم أبان بن عثمان بن عفَّ     ●
ابن والنسائي  والترمذي   و  داود يأبومسلم  وروى له البخاري في األدب المفرد        ).١٠٥(سنة  
  .)٣(ماجه

  

                            
 .بإختصار) ٤/٤٣(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ١(

  )٢٣١٠ (،مختصر تاريخ دمشق)  ٢(
  )٨٧(التقريب، ) ٣(

  )١/٢٠٦(والكاشف، ، )٢/١٨(وتهذيب الكمال، ، )١٩٨(،الثقات للعجلي: ظر     ان



  )٢٠٩(

قـال أبـو    ، )١(سمع جعفر بن محمد   : قال البخاري ،   معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدهني        ●
قال . )٤(ثقة: وقال الذهبي ، )٣(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٢(تج به يكتب حديثه وال يح   : حاتم

 داود في   يأبومسلم   و روى له البخاري في خلق أفعال العباد       .من الثامنة . صدوق: ابن حجر 
  .)٥(النسائيوالمسائل 

  .وهوصدوق، الراوي دون التوثيق؛ فأرجح قول ابن حجر:     قلت

صـدوق  ، ب الهاشمي أبو عبد اهللا المعروف بالـصادق       جعفر بن محمد بن علي بن أبي طال         ●
  ).٥٣(سبق ترجمته ح، فقيه

  

  :   الحكم على الحديث

لوجـود  ، وبقية إسناده حـسن   ، ولم أجد ترجمة لعلي بن عيسى النوفلي      ، حديث مرسل          ال
  .معاوية وجعفر الصادق

  

  
  

  :   قال ابن األثير

  ).طأكم إثْخان الجراحةأو( وحديث علي رضي اللّه عنه -
  

  )١٢٠(حديث رقم 

  .لم أقف على تخريج  هذا الحديث في الكتب التي اطلعت عليها

  
  

  

                            
 )٧/٣٣٥(التاريخ الكبير، ) ١(

  )٨/٣٨٥(الجرح والتعديل، ) ٢(
  )٩/١٦٧(الثقات البن حبان، ) ٣(
  )٢/٢٧٦(الكاشف، ) ٤(
  )٥٣٨(التقريب، ) ٥(



  )٢١٠(

  :   قال ابن األثير

أي بالَغْتُ في ) لم أنْشَبها حتى أثْخَنْتُ عليها    ( وحديث عائشة وزينب رضي اللّه عنهما        -
  .جوابها وأفْحمتُها

  )١٢١(حديث رقم 

  مام مسلم في صحيحهقال اإل

-   اِنيلْوالْح ِليع نب نسثَِني الْحدِر،حالنَّض نكِْر بو بَأبـدٍ ، ويمح نب دبعو ،  ـدبقَـاَل ع ، 
 ،ن ابِن ِشهابٍ   ع ، حدثَِني َأِبي عن صاِلحٍ    ، حدثَنَا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعدٍ      .حدثَِني وقَاَل الْآخَرانِ  

 َأن عاِئشَةَ زوج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم         ،َأخْبرِني محمد بن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشَامٍ        
وِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَـى   َأرسَل َأزواج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَاِطمةَ ِبنْتَ رس  :قَالَتْ

 ، فَـَأِذن لَهـا    ،)١(رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَاستَْأذَنَتْ علَيِه وهو مضطَِجع مِعي ِفي ِمرِطي            
 وَأنَـا سـاِكتَةٌ   )٢(سَألْنَك الْعدَل ِفي ابنَِة َأِبي قُحافَةَ ِإن َأزواجك َأرسلْنَِني ِإلَيك ي    :فَقَالَتْ يا رسوَل اللَّهِ   

قَالَتْ فَقَاَل لَها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأي بنَيةُ َألَسِت تُِحبين ما ُأِحب فَقَالَـتْ بلَـى قَـاَل           
 ِحين سِمعتْ ذَِلك ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم فَرجعـتْ              فََأِحبي هِذِه قَالَتْ فَقَامتْ فَاِطمةُ    

 وِبالَِّذي قَاَل لَها رسوُل اللَِّه صـلَّى        ،ِإلَى َأزواِج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فََأخْبرتْهن ِبالَِّذي قَالَتْ         
 سِه ولَيع ـِه   اللَّهلَيع لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسِجِعي ِإلَى رٍء فَارشَي نَّا ِمنِت عاِك َأغْنَيا نُرا ملَه فَقُلْن لَّم

مـه ِفيهـا    واللَِّه لَا ُأكَلِّ: فَقَالَتْ فَاِطمةُ،وسلَّم فَقُوِلي لَه ِإن َأزواجك ينْشُدنَك الْعدَل ِفي ابنَِة َأِبي قُحافَةَ 
 فََأرسَل َأزواج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم زينَب ِبنْتَ جحٍش زوج النَِّبي صلَّى              : قَالَتْ عاِئشَةُ  ،َأبدا

سوِل اللَِّه صـلَّى اللَّـه علَيـِه     ِمنْهن ِفي الْمنِْزلَِة ِعنْد ر)٣(اللَّه علَيِه وسلَّم وِهي الَِّتي كَانَتْ تُساِميِني  
لَّمسو،         نَبيز يِن ِمنا ِفي الدرَأةً قَطُّ خَيرام َأر لَمَأتْقَى ِللَّهِ  ، وِديثًا، وقَ حدَأصِحمِ  ، وـَل ِللـرصَأوو ، 

 وتَقَرب ِبِه ِإلَى اللَِّه تَعالَى مـا عـدا   ،دقُ ِبِه وَأشَد ابِتذَالًا ِلنَفِْسها ِفي الْعمِل الَِّذي تَص    ،وَأعظَم صدقَةً 
 فَاستَْأذَنَتْ علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه          : قَالَتْ ،سورةً ِمن ِحدٍة كَانَتْ ِفيها تُسِرع ِمنْها الْفَيَئةَ       

      سِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسرو لَّمسـةُ            وخَلَـتْ فَاِطمالَِة الَِّتي دلَى الْحا عِطهاِئشَةَ ِفي ِمرع عم لَّم
 يا رسـوَل اللَّـِه ِإن َأزواجـك    : فََأِذن لَها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَتْ      ،علَيها وهو ِبها  

 ثُم وقَعتْ ِبي فَاستَطَالَتْ علَي وَأنَـا َأرقُـب   : قَالَتْ،عدَل ِفي ابنَِة َأِبي قُحافَةََأرسلْنَِني ِإلَيك يسَألْنَك الْ  

                            
 )٤/٢١٢٩(، حاشية مسلم: انظر،  وقد يكون من غيرهصوف كساء من :المرط)  ١(

 )٤/١٨٩١(، حاشية مسلم: انظر،  معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب:العدل في ابنة أبي قحافة)  ٢(

: انظـر ،  أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو االرتفـاع             :تساميني)  ٣(
 )٤/١٨٩١(، حاشية مسلم



  )٢١١(

رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وَأرقُب طَرفَه هْل يْأذَن ِلي ِفيها قَالَتْ فَلَم تَبـرح زينَـب حتَّـى                 
  ر فْتُ َأنرقَالَتْ     ع َأنْتَِصر َأن هكْرلَا ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صا :سهَأنْـشَب ا لَمتُ ِبهقَعا و١( فَلَم( 

  .ةُ َأِبي بكٍْر ِإنَّها ابنَ: فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وتَبسم: قَالَتْ،)٢(حتَّى َأنْحيتُ علَيها

حدثَِنيِه محمد بن عبِد اللَِّه بِن قُهزاذَ قَاَل عبد اللَِّه بن عثْمان حدثَِنيِه عن عبـِد اللَّـِه بـِن                    
 .)٤( غَلَبةً)٣(تُهالَم َأنْشَبها َأن َأثْخَنْفَلَما وقَعتُ ِبها : الْمبارِك عن يونُس عن الزهِري  قَاَل

  

  

  :   تخريج الحديث

" أن أثخنتها غلبة  "بلفظ  ، عن عائشة رضي اهللا عنها    ، )٥(أخرجه البخاري في األدب المفرد    
  ".حتى أثْخَنْتُ عليها "بدالً من 

  

  

  

                            
 )٤/١٨٩١(، اشية مسلمح: انظر، أي لم أمهلها: م أنشبهال)  ١(

 )٤/١٨٩١(، حاشية مسلم: انظر،  أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة:أنحيت عليها)  ٢(

  )٤/١٨٩١(، حاشية مسلم: انظر، أي قمعتها وقهرتها: أثخنتها) ٣(
  )٢٤٤٢(ح )٤/١٨٩١(باب في فضل عائشة رضي اهللا تعالى عنها، ، كتاب فضائل الصحابة، مسلم) ٤(
 )٥٥٩(ح )١٩٦(،د للبخارياألدب المفر)  ٥(



  )٢١٢(

  الثاء مع الدال: المبحث الخامس
  :   قال ابن األثير

أي صـغير اليـد     ) مثْدون اليدِ (ويروى  ) ثَدن اليدِ فيهم رجل م  (في حديث الخوارج    ) هـ(} ثدن{
بالتاء، من أيتَنَـِت المـرأة إذا       ) موتَن اليدِ (النَِّقص الخلْق، ويروى    : والمثَدن والمثْدون . مجتَِمعها

أنه يشْبه ثُنْـدوة    وقيل المثَدن مقلوب ثنَد، يِريد      . ولدت يتْناً، وهو أن تَخْرج ِرجال الولد في األول        
  .الثَّدي، وهي رأسه، فقَدم الدال على النون مثل جذَب وجبذ

  )١٢٢(حديث رقم 
 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-ِميقَدكٍْر الْمَأِبي ب نب دمحثَنَا مدةَ،  حلَيع نثَنَا ابدٍد ح، حيز نب ادمحو،  

 بثَنَا قُتَيدِعيدٍ  وحس نٍد ح    ، ةُ بيز نب ادمثَنَا حدةَ     ، حبَأِبي شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدبٍ   ، وحـرح نب ريهزو ،
 ذَكَـر  قَاَل، عن عِلي، عن عِبيدةَ، عن محمدٍ ، عن َأيوب ، حدثَنَا ِإسمِعيُل ابن علَيةَ   : واللَّفْظُ لَهما قَالَا  
 لَحـدثْتُكُم   )١( لَولَا َأن تَبطَروا   َأو مثْدون الْيدِ  ، ِفيِهم رجٌل مخْدج الْيِد َأو مودن الْيدِ      : الْخَواِرج فَقَالَ 

           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحاِن ملَى ِلسع مقْتُلُونَهي الَِّذين اللَّه دعا وقَاَل. ِبم :      ِمـن تَهـِمعقُلْتُ آنْتَ س
  .)٢(ِإي ورب الْكَعبِة ِإي ورب الْكَعبِة ِإي ورب الْكَعبِة: محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم؟ قَاَل

  

  :   تخريج الحديث

  .ىم البخاري ولم يخرجه من طرق أخرانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما

  
  

  

  

  

                            
مخدج اليد أي ناقص الييد ومودن اليد ناقص اليد ومثـدون اليـد             : مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد       ) ١(

  )٢/٧٤٦(حاشية مسلم، :انظر، البطر هنا التجبر وشدة النشاط) لوال أن تبطروا ( صغير اليد مجتمعها 
  )١٠٦٦(ح )٢/٧٤٦( الخوارج، باب التحريض على قتل، كتاب الزكاة، مسلم) ٢(



  )٢١٣(

  :   قال ابن األثير

هو تَصغير الثَّدي، وإنما أدخل فيه الهـاء وإن كـان           ) ذُو الثُّدية (في حديث الخوارج    ) س(} ثدا{
وهو تصغير الثَّنْدوة ِبحذْف النون؛ ألنهـا مـن تركيـب           . الثَّدي مذكَّرا، كأنه أراد ِقطْعة ِمن ثَدي      

. فيها واوا؛ لضمة ما قبلها، ولم يضر ارِتكاب الوزن الشَّاذّ ِلظُهور االشتقاق           الثَّدي، وانِْقالب الياء    
  .ويروى ذُو اليديِة بالياء بدل الثَّاء؛ تَصغير اليِد، وهي مؤنثة

  

  )١٢٣(حديث رقم 
  

 قال اإلمام النسائي في سننه

عـن  ، بـن دكـين    حدثنا الفضل    :قال،  أخبرنا عبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى        -
نا علـي بـن   ـال خطبـق، عن زيد بن وهب، عن سلمة بن كهيل ، س الحضرمي ـموسى بن قي  

ـ  تَ ةًجاِر لي خَ  ركَه قد ذَ  ـإن: أبي طالب فقال   ـ  مـن قِ   جرخْ ـ  ِلب ـة   ق وفـيهم  ِرشْ المي١( ذُو الثُّد( 
م٢(. الحديث....فَقَاتَلَه(. 

  

  :   تخريج الحديث

  ".مثل حلمة الثدي"بلفظ ، عن زيد بن وهب)٣(أخرجه مسلم

ثالثتهم عن علـي بـن ابـي        ، )٦(وابن عساكر ، )٥(والطبراني، )٤(وأخرجه ابن ابي شيبة   
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق،  طالب

  
  

  

  

                            
  )٢/٤٠٩(اإلصابة، : انظر، له ذكر فيمن قتل مع الخوارج في النهروان ويقال هو ذو الخويصرة: ذو الثدية) ١(
 )٨٥٧٠(ح )٥/١٦٣(ثواب من قاتلهم، ، كتاب الخصائص، سنن النسائي الكبرى) ٢(

 )١٠٦٦(ح )٢/٧٤٦(باب التحريض على قتل الخوارج، ، كتاب الزكاة، مسلم) ٣(

 )٣٧٨٩٨(ح )٧/٥٥٥(ما ذكر في الخوارج، ، كتاب الجمل، مصنف ابن ابي شيبة) ٤(

  )٣٥٤٣(ح )٤/٣٤(المعجم األوسط للطبراني، ) ٥(
  )٤٢/٤٦٧(تاريخ دمشق، ) ٦(



  )٢١٤(

  الثاء مع الراء: المبحث السادس
  

  :   قال ابن األثير

أي ال يوبخْهـا وال     )  وال يثْـرب   إذا زنَت َأمة أحِدكم فلْيضِربها الحد     (فيه  ) هـ(} ثرب{
وقيل أراد ال يقْنَع في عقوبتها بالتَّثْريب، بل يضِربها الحد، فإن ِزنَـا             . يقَرعها بالزنا بعد الضرب   

  .اإلماء لم يكن عند العرب مكروها وال منكَرا، فأمرهم بحد اِإلماء كما أمرهم ِبحد الحرائر
  

  )١٢٤(حديث رقم 
 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

عـن َأِبـي   ، عن َأِبيـهِ ، عن سِعيٍد،  َأخْبرِني اللَّيثُ:قَاَل،  حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَّهِ -
   نْهع اللَّه ِضيةَ رريرقُولُ    ، هي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص تُ النَِّبيِمعِإ:قَاَل س   نـيفَتَب ِدكُمةُ َأحنَتْ َأمذَا ز

ثُـم ِإن زنَـتْ     ، ولَا يثَرب ، ثُم ِإن زنَتْ فَلْيجِلدها الْحد    ، علَيها)٢(  فَلْيجِلدها الْحد ولَا يثَرب     )١(ِزنَاها
  .)٣( شَعٍرفَلْيِبعها ولَو ِبحبٍل ِمن، الثَّاِلثَةَ فَتَبين ِزنَاها

  

  :   تخريج الحديث

  ".فلْيضِربها "بدالً من"فتبين زناها فليجلدها "بلفظ ، عن أبي هريرة، )٤(أخرجه مسلم

  
  

  

  

  
                            

وفي هذا ، وأما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود      ، تحققه أما بالبينة  : ومعنى تبين زناها  ) ١(
المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج    : انظر،  دليل على وجوب حد الزنى على االماء والعبيد الحديث
 )١١/٢١١(، للنووي

  )٣/١٣٢٨(، حاشية مسلم: انظر، التثريب التوبيخ واللوم على الذنب) ٢(
 )٢١١٩(ح )٢/٧٧٧(باب بيع المدبر، ، كتاب البيوع، البخاري) ٣(

 )١٧٠٣(ح )١٣٢٨ /٣(هود أهل الذمة في الزنى، باب رجم الي، كتاب الحدود، مسلم) ٤(



  )٢١٥(

  : قال ابن األثير

أي إذا تَفَرقَـتْ وخَـصت   ) نَهى عن الصالة إذا صارت الشمس كاألثَـاِرب (وفيه  ) هـ( 
بهها بالثُّروب، وهي الشَّحم الرقيق يغَشّي الكَِرش واألمعـاء،    موضعاً دون موضع عند المِغيب، ش     
بب، وجمعها في القلة أثْرع الجمع: واألثاِرب. الواِحد ثَرمج.  

  

  )١٢٥(حديث رقم 
  

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

-رمع نب فْصثَنَا حدقَاَل، ح :ثَنَا ِهشَامدةَ، حقَتَاد نَأ، ع نِة عاِلياٍس ،ِبي الْعبِن عاب نع 
نَهى عن : شَِهد ِعنِْدي ِرجاٌل مرِضيون وَأرضاهم ِعنِْدي عمر َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل

سقَ الشَّمتَّى تَشْرِح حبالص دعلَاِة بتَّى تَ،الصِر حصالْع دعبو  ب١(غْر(. 
  

  :   تخريج الحديث

بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العـصر         " بلفظ   عن ابن عباس  ، )٢(أخرجه مسلم 
  .وهي بمعنى واحد، "إذا صارت الشمس كاألثَاِرب "بدالً من"حتى تغرب

  
  

  
  

                            
  )٥٥٦(ح )١/٢١١(باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، كتاب مواقيت الصالة، البخاري) ١(
 )٨٢٦(ح )١/٥٦٦(باب األوقات التي نهي عن الصالة فيها، ، صالة المسافرين وقصرها، مسلم) ٢(



  )٢١٦(

  :   قال ابن األثير

س كثَرب البقَرة  ـالشمر العصر حتى إذا صارت      ـق يؤخّ ـإن المناف (ه الحديث   ـ ومن -
  ).صالّها

  )١٢٦(حديث رقم 

 قال اإلمام الحاكم في مستدركه

، ثنا موسى بن أعـين    ، ثنا عبد السالم بن عبد الحميد     ،  أنبأ الحسين بن عبد اهللا القطان      -
 أال  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم        : سمعت رافع بن خديج يقول    : قال، عن أبي النجاشي  
  .)٣(.)٢( صالّها)١(لمنافق أن يؤخّر العصر حتى كانت الشَّمس كَثَرب البقَرةأخبركم بصالة ا

  

  :   تخريج الحديث

ثنـا  ، ثنا عبد السالم بن عبد الحميـد   ، متابعاًعن محمد بن أبي بكر    ، )٤(أخرجه الدارقطني 
  .بلفظ مطابق، عن أبي النجاشي به، عن األوزاعي، موسى بن أعين

  .بمعناه، عن أنس بن مالك، شاهداً، )٥(وأخرج مسلم
 

  :   رجال اإلسناد

 الحسين بن عبد اهللا بن يزيد بن األزرق أبـو علـي الرقّـي القطـان المـالكي المعـروف                     ●
  .)٦( )٣١٠(مات سنة . ثقة: الذهبي والدارقطني: قال عنه ،بالجصاص

                            
شبه بـه تفـرق   ، أي شحمها الرقيق الذي يغشى الكرش     ، حدةبمثلثة مفتوحة فراء ساكنة فمو    : كثرب البقرة ) ١(

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمنـاوي،  : انظر، الشمس عند المغيب ومصيرها في موضع دون موضع   
)٣/١٠٥( 

ومقصود الحـديث أن    ، أي يؤخرها إلى ذلك الوقت تهاوناً بها ويصليها فيه ليدفع عنه االعتراض           : صالّها) ٢(
وخصت لكونها الصالة الوسطى عند الجمهور فمن تهاون بهـا تهـاون بغيرهـا              ، النفاقذلك من عالمات    

 )٣/١٠٥(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، : انظر، باألولى

  )٧٠٢(ح )١/٣٠٩(باب في مواقيت الصالة، ، كتاب الصالة، المستدرك) ٣(
  )٧(ح )١/٢٥٢(الف الروايات في ذلك، باب ذكر بيان المواقيت واخت، كتاب الصالة، سنن الدارقطني) ٤(
 )٦٢٢(ح )١/٤٣٤(باب استحباب التبكير بالعصر، ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، مسلم) ٥(

وسـير أعـالم    ، )١٤/٩٠(وتاريخ دمشق،   ، )٢٠٧(سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني،       : انظر) ٦(
  )١٤/٢٨٥(النبالء، 



  )٢١٧(

ـ     : قال ابن عدي  ،  عبد السالم بن عبد الحميد أبو الحسن       ● م أر فـي حديثـه     ال أعلم بحديثه بأساً ل
عن األزدي تركـوه    : قال ابن حجر  ، )٢(وقال ربما أخطأ  : وذكره ابن حبان في الثقات    ،)١(منكراً

  .)٣( )٢٤٤(مات سنة.وكان يقول ال أحدث عنه،وروى عن أبي عروبة انه كان سيء الرأي فيه
  .فهو ال بأس به، الراوي مختلف في توثيقه     
ثقـة  : قال ابن حجـر ، حراِني مولى بني عامر بن لؤيموسى بن أعين الجزري أبو سعيد الْ    ●

  .)٤(روى له الجماعة سوى الترمذي). ١٧٧(أو ) ١٧٥(مات سنة . عابد
البخـاري ومـسلم   روى لـه  . من الرابعـة . ثقة، عطاء بن صهيب األنصاري أبو النجاشي     ●

  .)٥(والنسائي وابن ماجة
 رده  ، الصحابي الجليـل   ، اهللا وقيل أبا خديج    رافع بن خديج بن رافع الخزرجي يكنى أبا عبد          ●

ـ       ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ألنه استصغره          شهد أحـداً    وأجازه يـوم أحـد ف
وهو ابـن سـت وثمـانين       ) ٧٤(مات قبل ابن عمرو بيسير سنة       ، والخندق وأكثر المشاهد  

  .رضي اهللا عنه. )٦(سنة
  :   الحكم على الحديث

وأصـل  .)٧(وقـد صـححه األلبـاني     ، جود عبد السالم بن عبد الحميد     لو، الحديث إسناده حسن  
  .)٨(الحديث في صحيح مسلم

                            
  )٥/٣٣١(الكامل في الضعفاء، ) ١(
  )٨/٤٢٨(الثقات البن حبان، ) ٢(
 )٤/١٣(لسان الميزان، ) ٣(

  )٥٤٩(التقريب، ) ٤(
 )٢/٣٠١(والكاشف، ، )٢٩/٢٧(وتهذيب الكمال، ، )١٨٦(،مشاهير علماء األمصار:      انظر

 )٣٩١(والتقريب، ، )٢/٢٣(والكاشف، ، )١٢٤(مشاهير علماء األمصار، : انظر) ٥(

  )١/١٤٢(اإلستيعاب، ) ٦(
 . في صحيح الجامع٢٦٠٦: حديث رقم:انظر) صحيح : ( يخ األلبانيقال الش) ٧(

حدثنا إسماعيل بـن  : وابن حجر قالوا، وقتيبة، ومحمد بن الصباح  ، حدثنا يحيى بن أيوب   : قال اإلمام مسلم  ) ٨(
أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهـر            ، عن العالء بن عبدالرحمن   ، جعفر

فصلوا :  المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قالوداره بجنب
تلك صالة المنـافق    : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : فلما انصرفنا قال  ، فقمنا فصلينا ، العصر

قر سـرعة الحركـات كنقـر     المراد بالن (يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها            
باب استحباب التبكير ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم، أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليالً) الطائر

 )٦٢٢(ح )١/٤٣٤(بالعصر، 



  )٢١٨(

  :   قال ابن األثير

هم الذين يكِْثـرون الكـالم تَكَلُّفـاً        ) أبغَضكم إلي الثَّرثَارون المتَفَيِقهون   ( فيه   ●} ثرثر{
  .كَثْرة الكالم وتَرِديده: والثَّرثرة. وخروجاً عن الحقِّ

  )١٢٧(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

-  ِزيدثَنَا يدقَاَل،  ح:  داونَا درولٍ ،  َأخْبكْحم نع ،   ةَ الْخُشَِنيلَبَأِبي ثَع نـوَل اللَّـِه   ، عسر َأن
 ِإلَـي وَأبعـدكُم     وِإن َأبغَضكُم ،  محاِسنُكُم َأخْلَاقًا  َأحبكُم ِإلَي وَأقْربكُم ِمنِّي   : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    

 .)٢(الْمتَفَيِهقُون )١( الْمتَشَدقُونالثَّرثَارونِمنِّي مساِويكُم َأخْلَاقًا؛ 

  :   تخريج الحديث

دة بزيا، عن أبي ثعلبة الخشني   من طرق   كالهما  ، )٤(والبيهقي، )٣(أخرجه ابن أبي شيبة   
  ". الثرثارون المتشدقون؛وأبعدكم مني مساويكم أخالقاً " لفظ

  .وغيره بألفاظ مقاربة. شاهداً عن جابر، )٥(وأخرج الترمذي

  :   رجال اإلسناد

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، ثقة متقن عابد،  يزيد بن هارون بن زاذَان الواسطي ●

ثقة متقن  :  قال ابن حجر  ، البصِري   داود بن أبي هند القشيري موالهم أبو بكر أو أبو محمد            ●
  .)٦(البخاري في التعاليق ومسلم واألربعةروى له ). ١٤٠(مات سنة . كان يهم بأخرة

                            
لْوي هم المتوسعون في الكالم من غير احتياط واحتراز وقيل َأراد بالمتَشَدق المستهزئ بالناس ي: المتَشَدقون) ١(

  )١٠/١٧٢(لسان العرب، : انظر، ِشدقه بهم وعليهم وتَشَدق في كالمه فتح فمه واتسع
 ) ٤/١٩٤(، مسند اإلمام أحمد) ٢(

 )٢٥٣٢٠(ح)٥/٢١٠(ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش، ، كتاب األدب، مصنف ابن ابي شيبة) ٣(

 )٢٠٥٨٨(ح)١٠/١٩٣(م األخالق ومعاليها، باب بيان مكار، كتاب الشهادات، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(

وفي الباب عن أبـي     : وقال) ٢٠١٨(ح  )٤/٣٧٠(باب معالي األخالق،    ،كتاب البر والصلة  ، سنن الترمذي ) ٥(
وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد ، هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

ليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح والثرثار بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى اهللا ع
هو الكثير الكالم والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكالم ويبذو عليهم هذا حديث حسن غريب من هذا                  

  .الوجه
  )٢٠٠(التقريب، ) ٦(

  )١/٣٨٢(والكاشف، ، )٨/٤٦١(،وتهذيب الكمال، )٣/٤١١(الجرح والتعديل، :     انظر



  )٢١٩(

مـات سـنة    . ثقة فقيه كثير اإلرسال مـشهور     : قال ابن حجر  ،  مكحول الشامي أبو عبد اهللا      ●
ـ ومـسلم   وروى له البخاري في جزء القراءة خلف اإلمام          .وبضع عشرة ) ١٠٠(  داود  يأب
  .)١(ابن ماجهوالنسائي والترمذي و

، )٢(لم ينص العلماء على عدم سماعه من الصحابي أبـي ثعلبـة الخـشني       :      بالنسبة إلرساله 
:  من الثالثة وقـال    )٣(ذكره ابن حجر  : وبالنسبة لتدليسه ، فيبقى حديثه عنه على أصل السماع     

  .)٥(ال في قول ابن حبانولم أره للمتقدمين ا،  أنه كان يدلس)٤(أطلق الذهبي

وأما قول ابن   ، ولم يذكر أنه دلس عن أبي ثعلبة      ، قد استند ابن حجر على قول الذهبي      :      قلت
وعليه أرجح بأن روايته صحيحة في هـذا        ، وهي غير جازمة  " ربما دلس "فكان بلفظ   ، حبان
  . وهو ثقة فقيه، السند

وكـذا  ، واختلف في اسمه اختالفاً كثيراً     ،صحابي مشهور معروف بكنيته   ،  أبو ثعلبة الخشني    ●
وقيل اسمه جرثوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهم أو الشر بمعجمة            ، في اسم أبيه فقيل جرهم    

مكسورة بعدها راء أو الش بغير راء أو االشق أو ال شومة أو ناشب أو باشر أو غرنـوق                   
في أول خالفة معاويـة     ، وقيل بل قبل ذلك بكثير    ) ٧٥(مات سنة   ، أو شق أو زيد أو األسود     

  .رضي اهللا عنه. )٦(بعد األربعين
  

  :   الحكم على الحديث

والحـديث صـححه    . )٧(رجاله رجال الـصحيح   : وقال الهيثمي  .الحديث إسناده صحيح  
  .)٨(األلباني

  
  

                            
  )٥٤٥(التقريب، ) ١(

  )٢٨/٤٦٤(وتهذيب الكمال، ، )٨/٤٠٧(والجرح والتعديل، ، )٢/٢٩٥(، الثقات للعجلي:    انظر
  )٢٨٥(جامع التحصيل، ) ٢(
  )٤٦(طبقات المدلسين، ) ٣(
 )١/١٠٧(تذكرة الحفاظ، ) ٤(

 )٥/٤٤٦(الثقات البن حبان، ) ٥(

 )٧/٥٨(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٦(

 )٨/٤٦(ائد ومنبع الفوائد، مجمع الزو) ٧(

  .في صحيح الجامع)١٥٣٥: (انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ٨(



  )٢٢٠(

  :   قال ابن األثير

 قيل لم يـِرد  )فضل عائشة على النّساء كفضل الثَّريد على سائر الطَّعام  (فيه  ) س(} ثرد{
عين الثِريد، وإنما أراد الطَّعام المتَّخَذ من اللحم والثَّريد معاً، ألن الثَّريد ال يكـون إال مـن لحـم           

ويقال الثَّريد أحد اللَّحمين، بل اللَّذَّةُ والقُوة إذا كان         . غالباً، والعرب قلما تَِجد طبيخاً وال ِسيما بلَحم       
ا يكون في نفس اللحماللحم نضيجاً في المرِق أكثر مم.  

  )١٢٨(حديث رقم 
  

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

عن النَِّبـي   ، عن َأنَسٍ ، عن َأِبي طُوالَةَ  ، حدثَنَا خَاِلد بن عبِد اللَّهِ    ،  حدثَنَا عمرو بن عونٍ    -
 .)٢())١(شَةَ علَى النِّساِء؛ كَفَضِل الثَِّريِد علَى ساِئِر الطَّعاِمفَضُل عاِئ: (صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل

  

  :   تخريج الحديث

كالهما عن أنس   ، )٤(ومسلم، )٣(أخرجه البخاري أيضاً من طريق عبد اهللا بن عبد الرحمن         
  . بن مالك

 ،)٦(ومن طريق آدم عـن شـعبة    ، )٥(وأخرجه البخاري شاهداً من طريق وكيع عن شعبة       
  .                          جميعهم بلفظ مطابق، كالهما عن أبي موسى األشعري

  

  

                            
فثريد اللحم أفضل من مرقه بال ثريد وثريـد  ، أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق     : قال العلماء معناه  ) ١(

هولة مساغه وااللتذاذ به وتيسر تناولـه       ماال لحم فيه افضل من مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وس           
وتمكن االنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر االطعمة وفضل                  
عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من األطعمة وليس في هذا تصريح بتفضيلها علـى                  

 )١٥/١٩٩(شرح النووي على مسلم، : انظر، على نساء هذه األمةمريم وآسية إلحتمال أن المراد تفضيلها 

 )٥١٠٣(ح )٥/٢٠٦٧(باب الثريد، ، كتاب األطعمة، البخاري) ٢(

  )٥١١٢(ح )٥/٢٠٧٠(باب ذكر الطعام، ، كتاب األطعمة، البخاري) ٣(
  )٢٤٤٦(ح )٤/١٨٩٥(باب في فضل عائشة رضي اهللا تعالى عنها، ، كتاب فضائل الصحابة، مسلم) ٤(
 - إلى قولـه     -وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون        { باب قول اهللا تعالى     ، كتاب األنبياء ، البخاري) ٥(

  )٣٢٣٠(ح )٣/١٢٥٢(، ١١التحريم / } وكانت من القانتين 
  )٣٥٥٨(ح )٣/١٣٧٤(باب فضل عائشة رضي اهللا عنها، ، كتاب فضائل الصحابة، البخاري) ٦(



  )٢٢١(

  :   قال ابن األثير

:    يقال ثوب مثْرود . أي صبغْته ) فأخَذَتْ خماراً لها ثَردتْه بزعفَران    ( وفي حديث عائشة     -
  .إذا غُِمس في الصبغ

  )١٢٩(حديث رقم 

 سندهقال اإلمام أحمد في م

 َأو ، حدثَتِْني شُميـسةُ :قَاَل، عن ثَاِبٍت،  حدثَنَا جعفَر بن سلَيمان:قَاَل،  حدثَنَا عبد الرزاقِ   -
للَّه علَيِه وسلَّم   َأن النَِّبي صلَّى ا   : هو ِفي ِكتَاِبي سميةُ عن صِفيةَ ِبنِْت حيي       :  عبد الرزاقِ  :قَاَل، سميةُ

فَلَما كَان ِفي بعِض الطَِّريِق؛ نَزَل رجٌل فَساقَ ِبِهن؛ فََأسرع فَقَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه               ، حج ِبِنساِئهِ 
لَّمسو :       ونِسيري منَا هيفَب اءِني النِّسعاِريِر يِبالْقَو قُكوس ا     كَذَاكلُهمج ييةَ ِبنِْت حِفيِبص كركَانَـتْ  ،  بو

فَجعـَل يمـسح   ، وجاء رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِحين ُأخِْبر ِبذَِلك         ، ِمن َأحسِنِهن ظَهرا فَبكَتْ   
      نْهي وهو كَاءب اددلَتْ تَزعجِدِه وا ِبيهوعمادا  ، اههربتْ زا َأكْثَرولِ    )١(فَلَمِبالنُّز النَّاس رَأما وهرانْتَهو  ،

فَنَزلُوا وكَان يوِمي فَلَما نَزلُوا ضِرب ِخباء النَِّبي صـلَّى اللَّـه   : فَنَزلُوا ولَم يكُن يِريد َأن ينِْزَل قَالَتْ    
وخَِشيتُ َأن  ، فَلَم َأدِر علَام ُأهجم ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم          : قَالَتْ، ِفيِهعلَيِه وسلَّم ودخََل    

وِل تَعلَِمين َأنِّي لَم َأكُن َأِبيع يوِمي ِمن رس       : فَانْطَلَقْتُ ِإلَى عاِئشَةَ فَقُلْتُ لَها    ، يكُون ِفي نَفِْسِه شَيء ِمنِّي    
وِإنِّي قَد وهبتُ يوِمي لَِك علَى َأن تُرِضي رسوَل اللَِّه صـلَّى            ، اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبشَيٍء َأبدا      

؛ فَرشَّتْه ِبالْماِء   عفَراٍنفََأخَذَتْ عاِئشَةُ ِخمارا لَها قَد ثَردتْه ِبز      : قَاَل. نَعم: قَالَتْ، اللَّه علَيِه وسلَّم عنِّي   
 هِريح ذَكِّيا  ،ِليهابتْ ِثيلَِبس ثُم ، ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسانْطَلَقَتْ ِإلَى ر فَ   ، ثُمـتْ طَـرفَعفَر 

..... ذَِلك فَضُل اللَِّه يْؤِتيِه من يـشَاء : قَالَتْ. ما لَِك يا عاِئشَةُ ِإن هذَا لَيس ِبيوِمكِ     :  فَقَاَل لَها  )٢(الِْخباِء
 .)٣(الحديث

  

  :   تخريج الحديث

يةَ عن صفِ ، أخرجه اإلمام أحمد  لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما           
 ييِبنِْت ح.  

                            
  )٤/٣١٥(لسان العرب، : انظر، هاه عن اِإلقدام على ما ال ينبغييزبره وين: زبرها) ١(
أبو ، المغرب في ترتيب المعرب   : انظر، خبأ خبأه فاختبأ أي ستره فاستَتر ومنه الِخباء الخيمة من الصوف          ) ٢(

 )١/٢٤١(الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، 

 أوشميسة؛ –إسناده ضعيف لجهالة سمية :  قال شعيب األرنؤوط)٢٦٨٦٦(ح )٤٤/٤٣٥(، مسند اإلمام أحمد) ٣(
 .لجهالتها اضطرب في تسميتها



  )٢٢٢(

  :   رجال اإلسناد

، ثقة حافظ مصنف شهير   ، بكر الصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري موالهم أبو           •
ذكره ابن حجـر فـي المرتبـة الثانيـة مـن            ، )١(وكان يتشيع ، عمي في آخر عمره فتغير    

روى . عن خمس وثمانين  ) ٢١١(مات سنة   ، وروى له الستة  ، صنف التصانيف ، )٢(التدليس
 .له الجماعة

مـن  فهـو   ، نسبة لتدليسه وبال، فهو ثقة حافظ متفق على إمامته     ، بالنسبة لتوثيق عبد الرزاق   
ـ      إل؛  وأخرجوا له في الصحيح   ،احتمل األئمة تدليسه    الذي   ب مـا   مامته وقلة تدليسه فـي جنْ
 واهللا ما انـشرح    : سلمة بن شبيب سمعت عبد الرزاق يقول       : قال فقد، وبالنسبة لتشيعه ، روى

 .)٣( على أبي بكر وعمر رحمهم اهللا جميعهمل علياًأن أفض، صدري قط

 .وعليه فهو ثقة ثبت إمام ،فيه فضائل آل البيتوحديثنا ليس 

ال بأس به، قدم صنعاء فحملـوا  : قال أحمد ،البصِري  جعفر بن سليمان الضبِعي  أبو سليمان          ●
ال يكتب حديثـه    : وذكره العقيلي عن حيى القطان    ، )٥(كان يتشيع : وثقه العجلي وقال  . )٤(عنه

كنا نمر بالحسن بن جعفـر بـن        :  سمعت أبي يقول   :وقال ابن أبي حاتم   ، )٦(وكان عندنا ثقة  
قال لي محمد بـن     ، كان ال يصدق  : وكان المقدمي يحمل عليه ويقول    ، سليمان وال نسمع منه   

غير أنه  ، من الثقات المتقنين في الروايات    :  وقال ابن حبان   )٧(ينظر فيه : أبي حسين الهروي  
وليس بين أهل الحـديث مـن       ، ذهبهولم يكن بداعية إلى م    ، كان ينتحل الميل إلى أهل البيت     

أئمتنا خالف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن االحتجاج بأخبـاره   
، )٩(قيل كان أمياً وهو من زهاد الـشيعة ، ثقة فيه شيء مع كثرة علومه : قال الذهبي .)٨(جائز

                            
  )٣٥٤(، والتقريب، )١/٦٥١(، والكاشف، )١٨/٥٢(، تهذيب الكمال: انظر) ١(
 )٣٤(، طبقات المدلسين) ٢(

 )٥١(، ألبي البركات،الكواكب النيرات) ٣(

 )٣٤(بحر الدم، ) ٤(

 )١/٢٦٨(الثقات للعجلي، ) ٥(

 )١/١٨٨(الضعفاء للعقيلي، ) ٦(

 )٣/٤(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٦/١٤٠(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )١/٢٩٤(الكاشف، ) ٩(



  )٢٢٣(

البخـاري فـي    ى لـه    رو ).١٧٨(مات سنة   . صدوق زاهد لكنه كان يتشيع    : قال ابن حجر  
  .)١(األدب ومسلم واألربعة

  .فهو صدوق وفي حديثه تشيع، وأميل الى قول ابن حجر،     الراوي دون التوثيق

وثقه اإلمـام أحمـد، وقـال    ، البصِري  ثابت بن أسلم البنَاني بضم الموحدة ونونين أبو محمد     ●
.   ثقـة عابـد   :  قال ابن حجر  . )٢(كان ثبتاً في الحديث، وكان يقص، وكان قتادة يقص        : أيضاً

  .)٣(روى له الستة. وبضع وعشرون) ١٠٠(مات سنة 

  .وعليه فهو ثقة ثبت، )٤(فلم يرسل عن صفية رضي اهللا عنها:      بالنسبة إلرساله

وقـال  . )٥(وثقها ابن معـين   ، ة األزِدية أم سلمة   البصِري  شُميسة بالتصغير بنت عزيز العتكية        ●
مـن  .)٧(روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد       : قال الهيثمي . )٦(مقبولة: رعنها ابن حج  

  .)٨(البخاري في األدب المفردروى لها  .الثالثة

  .فهي ثقة،     أرجح قول ابن معين

  صِفيةَ ِبنِْت حيي بن كعب بن أبي حبيب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران أخـي                    ●
 تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعـد خيبـر           ،وهي أم المؤمنين  ، )٩(موسى عليهما السالم  

  .رضي اهللا عنها. )١٠(وماتت سنة ست وثالثين وقيل في خالفة معاوية وهو الصحيح

  :   الحكم على الحديث

، لوجود جعفر بن سليمان الضبعي فهو صدوق في حديثـه تـشيع           ، الحديث إسناده حسن  
وقـال  . ولكنها ثقة كما قال ابن معين، عف لجهالة شميسة عندهوقد حكم شعيب على الحديث بالض   

اعتـل  : عن شميسة قالـت   ، عن ثابت ، عن حماد ، عن عفان ، في حديث أخرجه أحمد   : ابن حجر 

                            
 )١٤٠(التقريب، ) ١(

 )٣١(بحر الدم، ) ٢(

  )١٣٢(والتقريب، ، )١/٢٨١(والكاشف، ،)٧/٢٣٢(الطبقات الكبرى، : انظر) ٣(
 )١٥١(جامع التحصيل، ) ٤(

 )٤/٣٩١(الجرح والتعيل، : وانظر، )١٣١( رواية عثمان الدارمي، -ن تاريخ ابن معي)  ٥(

 )٧٤٩(التقريب، ) ٦(

  )٤/٥٨٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) ٧(
 )٧٤٩(التقريب، ، )٣٥/٢٠٨(، تهذيب الكمال)  ٨(

 )٧/٧٤١(، اإلصابة في تمييز الصحابة) ٩(

 )٧٤٩(التقريب، ) ١٠(



  )٢٢٤(

قال عفان حدثنا   ، ...في غضبه صلى اهللا عليه وسلم على زينب       ، الحديث... بعير لصفية ولزينب  
ابت عن شميسة عن عائشة رضي اهللا عنهـا؛ يعنـي   ثم سمعته بعد يرويه عن ث  : قال، حماد هكذا 

رواه أحمد وفيه سـمية      :وقال الهيثمي . )١(كان حماد أول ما حدث به أرسله ثم كأنه تذكر فوصله          
  .)٢(روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات

  

  
  

  :   قال ابن األثير

المثرد ) كُْل ما أفْرى األوداج غير مثَرد     ( وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما      ) هـ(
ويـروى  . أن تَذْبح بشيء ال يسيل الـدم      : وقيل اليثِْريد . يقال ثَردتَ ذبيحتك  . الذي يقْتُُل بغير ذكاة   

ـ          . غير مثَرٍد، بفتح الراء على المفعول      ره، والروايةُ كُْل، أمر باألكْل، وقَد ردهـا أبوعبيـد وغي
  .القَطع: إنَّما هو كُلُّ ما أفْرى األوداج؛ أي كُّل شيء أفِرى األوداج، والفَري:    وقالوا

  )١٣٠(حديث رقم 

 قال اإلمام البيهقي في سننه

-     لَِميأخبرنا أبو عبد الرحمن الس  ،   أنبأ علي بن عبد العزيـز     ، أنبأ أبو الحسن الْكَاِرِزي ،
سـئل  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه  ، عن عكرمة ، عن أيوب ، ثنا ابن عليه  ، عن أبي عبيد  

  .)٣( كُْل ما أفْرى األوداج غير مثَرد: عن الذبيحة بالعود؟ فقال

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، من طريق أيوب به، )٤(أخرجه عبد الرزاق
  

                            
  )٥٤٠(مة األربعة، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئ) ١(
  )٤/٥٨٨(،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ٢(
باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى األوداج والمذبح ولم يثرد إال الظفر         ، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٣(

ال حد له   التثريد أن تذبح الذبيحة بشيء      : قال أبو زياد الِْكالَِبي   ،  قال أبو عبيد   )١٨٩٣٣(ح)٩/٢٨٢(والسن،  
أبـو  : قال، وأسال منها الدم  ، يعني ما شققها  : قال أبو عبيد وقوله ما أفرى األوداج      ، فال ينهر الدم وال يسيله    

ولو أراد من األكل لوقع المعنـى  . عبيد وقد تأول بعض الناس هذا الحديث أن قوله كل من األكل وهذا خطأ    
حديث أن كل شيء افرى األوداج من عود أو حجـر  وإنما معنى ال، على الشفرة؛ ألن الشفرة هي التي تفري 

  .بعد أن يفريها فهو ذكي
 )٨٦٢٤(ح )٤/٤٩٧(باب ما يذكى به، ، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق) ٤(



  )٢٢٥(

  :   قال ابن األثير

إن كان مارموراً فكُلُوه، وإن   (:  بعير نَحروه بعود فقال    ديث سعيد، وسئل عن   ـي ح ـ وف -
  ).ثَرد فَالَ

  )١٣١(حديث رقم 
  

 قال اإلمام الحربي في الغريب

عـن  ، سِئَل سِعيد بن المسيب   ، عن أبى حاِزمٍ  ، أخبرنا سفْيان ،  حدثَنَا محمد بن الصباحٍ    -
  .)٢( تََأكُلُوهوِإن كَان ثَرد فَالَ،  فَكُلُوه)١(إن كَان مار موراً :بعيٍر نَحروه ِبعوٍد قَاَل

 
  :   تخريج الحديث

، لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه الحربي عن أبي حازم              
  .وهو حديث مقطوع

  

                            
تاج العـروس،   : انظر، جمع ناقٍة مائر ومائرة إذا كانت نشيطةً في سيِرها        ،السرعة وبالضم : والمور بالفتح ) ١(

)١٤/١٥٥( 

 )١/٨٣( الحديث للحربي، غريب) ٢(



  )٢٢٦(

  :   قال ابن األثير

) غاضتْ لها الدرة ونَقَصتْ لهـا الثَّـرة       (ر السنة    وذكَ )١(في حديث خُزيمة  ) هـ(} ثرر{
واِسعة اإلحليل، وهـو مخْـرج      : وناقة ثَرة . كثير الماء : يقال سحاب ثَر  . كثْرة اللَّبن : الثَّرة بالفتح 

  .اللَّبن من الضرع، وقد تكسر الثاء

  )١٣٢(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 عن القاضي أبي عبد اهللا الحسن  ،لى أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان        قرأت ع  -
 أنا أبو بكر أحمد بن ، أنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد اهللا الحمصي،بن أحمد بن أبي الحديد

 نـا  ، نا عبد اهللا بن إسماعيل   ، نا أبو عمير بن عدي بن عبد الباقي        ،عبد الكريم بن يعقوب الحلبي    
 ، عن عبيد بن حكيم  ، نا أبي عبد الرحمن بن المفضل      ،ن عبد الرحمن بن المفضل الْحراِني     أحمد ب 

 ،قدم خزيمة بن حكيم السلَِمي ثم البهزي على خديجة ابنة خويلد:  عن الزهِري قال،عن ابن جريج
 مع رسول اهللا  وإنه قدم عليها مرة فوجهته،وكان إذا قدم عليها أصابته بخير ثم انصرف إلى بالده

 -وبصرى من أرض الـشام -، ومع غالم لها يقال له ميسرة إلى بصرى  ) صلى اهللا عليه و سلم    (
صلى اهللا (حباً شديداً حتى اطمأن إليه رسول اهللا   ) صلى اهللا عليه و سلم    (فأحب خزيمة رسول اهللا     

 وإنـك   ،النـاس يا محمد إني أرى فيك أشياء ما أراها في أحد من            : فقال له خزيمة  ) عليه و سلم  
 وإني ألظنك الـذي  ،وإني أرى عليك من الناس محبة،  أمين في أنفس قومك  ،لصريح في ميالدك  

 أشهد أنك   : قال ، فإني محمد رسول اهللا    :)صلى اهللا عليه و سلم    ( فقال له رسول اهللا      ،يخرج بتهامة 
  ... وإني قد آمنت بك،لصادق

                            
أنه كان صهر : وذكر ابن منده، ابن شاهين وغيره: ذكره، ويقال ابن ثابت، خُزيمة بن حكيم السلَِمي البهِزي) ١(

وروى بن مردويه في التفسير من طريق أبي عمران الجوني عن بن جريج عن عطاء               ، خديجة أم المؤمنين  
، مكة: سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن البلد األمين فقال، ألنصاريأن خزيمة بن ثابت وليس با: عن جابر

قال أبو ، وقال لم يروه عن ابن جريج إال أبو عمران، ورواه الطبراني في األوسط من هذا الوجه مطوالً جداً     
خُزيمـة بـن حكـيم    : رواه أبو معشر وعبيد بن حكيم عن ابن جريج عن الزهري مرسالً؛ لكن قال  : موسى

كان خزيمة بن حكـيم يـأتي       : لسلَِمي؛ وكذا سماه ابن شاهين من طريق يزيد بن عياض عن الزهري قال            ا
فـذكره مطـوالً فـي      ، فأتاها فبعثته مع النبي صلى اهللا عليه وسلم       ، خديجة في كل عام وكانت بينهما قرابة      

بن عساكر من طريق عبيـد      ورويناه في تاريخ ا   ، وإسناده ضعيف جداً مع انقطاعه    ،وفيه غريب كثير  ،ورقتين
وروي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة عن خزيمة بـن حكـيم             ، ابن حكيم عن ابن جريج مطوالً كذلك      

  )٢/٢٨١(اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر، أيضاً



  )٢٢٧(

 إذا سمعت بخروجـك  يا رسول اهللا:  وقالفلما انصرفوا من الشام رجع خزيمة إلى بالده  
حتى إذا كان يوم فتح مكة أقبل خزيمة حتـى  ) صلى اهللا عليه وسلم( فأبطأ على رسول اهللا  ،أتيتك

لما نظر  ): صلى اهللا عليه وسلم   (فقال له رسول اهللا     ) صلى اهللا عليه وسلم   (وقف على رسول اهللا     
 عدد أصابعي هذه فمـا      سول اهللا لقد أتيتك   أما واهللا يا ر   : قال خزيمة ، إليه مرحباً بالمهاجر األول   

آمنـت  ،  لدعوتك فُاِلخَوال م ،  لرسالتك نكر م غير، جداً في إعالنك   عنك إال أن أكون م     )١(يِنهنَهنَ
، )٣( المِطي هامـاً   و ،)٢( المخِّ ِرزاماً داد تركت   ا سنوات شِ  نَتْ باألوثان؛ لكن أصاب   وكفرتُ، بالقرآن

رتْ لها الد٤(ة غاض( ،ةتْ لها الثَّرونَقَص) ٦(الحديث وفيه قصة.....)٥(. 
  :   تخريج الحديث

ونقصت "بدالً من   " ونبعت لها الترة   "بلفظ  ، عن جابر بن عبد اهللا    ، )٧(أخرجه الطبراني 
  ".لها الثرة

  

  :   رجال اإلسناد
 األزدي مـن أهـل        أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبد اهللا بن عبدان الدمشقي الـصفّار              ●

سمع أبا القاسم علـي بـن محمـد ابـن علـي             . شيخ صالح صدوق، حسن السيرة    ، دمشق
المصيصي كتبت عنه أجزاء بدمشق، وفاته بدمشق ليلة األربعاء النصف من شعبان من سنة              

)٨()٥٤٣(.  
  .وهو صدوق، لم أقف على ترجمة للراوي سوى ما ذكر     

  .لم أجد له ترجمة، مد بن أبي الحديد  القاضي أبي عبد اهللا الحسن بن أح●

                            
 )١/١٦١(،لسان العرب: انظر، يريد ضعفْتَ واستَرخَيتَ: نهنهني)  ١(

  )١٢/٢٣٨(لسان العرب، : انظر، ابت على األرض الذي ال يقوم من الهزالالراِزم من اإلبل الث: رزاماً) ٢(
قيل هو جمع هامة من عظام الميت التي تصير هامةً َأو هو جمع هائٍم وهو الذاهب على وجهه                  : المِطي هاماً ) ٣(

  )١٢/٦٢٤(عرب، لسان ال: انظر، يريد َأن اإلبل من قلة المرعى ماتت من الجدِب َأو ذهبتْ على وجهها
)٤ ( الماء غاض :          فذهب نقَص َأو غار غاضاً وانْغاضِغيضاً ومضاً ومغَي ِغيضي،     ة َأي نقصرت لها الدوغاض

٧/٢٠١(، لسان العرب: انظر، اللَّبن(  
  )١/٤٩٨(، النهاية البن األثير: انظر.وقيل التِّبعةُ . النَّقْص : التّرة) ٥(
  .بإختصار) ٣٧٥-١٦/٣٧٢(تاريخ دمشق، ) ٦(
  )٧٧٣١(ح )٧/٣٦٠(المعجم األوسط للطبراني، ) ٧(
 )٢٦٤-١/٢٦٣(التحبير في المعجم الكبير للسمعاني، ) ٨(



  )٢٢٨(

كان خطيب حمص سـمع الميـانجي   ، المسدد بن علي أبو المعمر اُألملُوِكي بضم أوله والالم    ●
  .)١(فيه تساهل: قال الكتاني، وجماعة ثم سكن دمشق وأم بمسجد سوق األحد

  .فهو أقرب للضعف، لم أجد من يوثقه:     الراوي

  .لم أجد له ترجمة، لكريم بن يعقوب الحلبي  أبو بكر أحمد بن عبد ا●

  .لم أجد له ترجمة،  أبو عمير بن عدي بن عبد الباقي ●

  .لم أجد له ترجمة،  عبد اهللا بن إسماعيل ●

● اِنيرلم أجد له ترجمة،  أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الْح.  

  .لم أجد له ترجمة، أبي عبد الرحمن بن المفضل  ●

  .لم أجد له ترجمة، يمعبيد بن حك  ●

ثقة فقيه فاضـل وكـان يـدلس        ،  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم المكي          ●
روى له  . )٢(أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت         ) ١٥٠(ويرسل مات سنة    

  .الستة

ولم يلق أحداً من     .ثهولم يصرح بالسماع في حدي    ، )٣(     وقد ذكره ابن حجر من المرتبة الثالثة      
  .  فهو ثقة مرسل، )٤(الصحابة

●  ِريه٢٣(سبق ترجمته ح، ثقة مكثر، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الز.(  
  

  :   الحكم على الحديث

وسنده طويل فيه رجال لم     ) بلفظ مطابق (فقد أخرجه ابن عساكر   ، الحديث مرسل ضعيف  
،    ألنه لم يـذكر عنـه سـوى ذلـك         ، يب للتضعيف وفيه من هو متساهل أي قر     ، أجد لهم ترجمة  

بسند باطل كما ذكره ابـن      ) بلفظ مقارب (وقد أخرجه الطبراني    ، وهوالمسدد بن علي أبو المعمر    
  .)٥(حجر عن محمد السلَِمي وهو مجهول

                            
 )١/٢٤٩(العبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ١(

 )٣٦٣(التقريب، ) ٢(

  )٤١(طبقات المدلسين، ) ٣(
  )٢٢٩(جامع التحصيل، ) ٤(
 )٦/٣٣٠(لسان الميزان، ) ٥(



  )٢٢٩(

  :   قال ابن األثير

وقيل الثَِّنيـة   . ألسنانسقوط الثَِّنية من ا   : الثرم) نهى أن يضحى بالثَّرماء   (فيه  ) س(} ثرم{
  .وقيل أن تَنْقَلع السن من أصلها مطْلقاً، وإنما نهى عنها لنُقْصان أكِْلها. والرباِعية

  )١٣٣(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في التاريخ

قال أخبرني ، قال نا ثور بن يزيد، حدثنا عيسى بن يونس،  قال لنا إبراهيم بن موسى-
يا أبا : عتْبةَ بن عبٍد السلَِمي فَقُلْتُقال أتيت ، يِزيد ذُو ِمصرقال أخبرني ، لرعيِنيَأبو حميٍد ا

ِإنَّما نَهى رسوُل اللَِّه : فَقَاَل. ثَرماءالضحايا فَلَم َأِجد شَيًئا يعِجبِني غَير تُ سلْتَمالوليد خرجت فا
لَيع لَّى اللَّهص ودبتَّى يا حُل ُأذُنُهتَْأصِة الَِّتي تُسفَرصالْم نع لَّمساِصِه واخُهلَةُ الَِّتي ، )١(متَْأصسالْمو

 والكَِسير، الَِّتي لَا تَتْبع الْغَنَم عجفًاوالمنقى ، عينُها)٢(قَرنُها ِمن َأصِلِه والْبخْقَاء الَِّتي تُبخَقُيستأصل 
  .)٣ (الْكَِسيرةُأو 

  

 :   تخريج الحديث

 عيـسى    عن أربعتهم من طرق  ، )٧(والحاكم، )٦(والطبراني، )٥(وأحمد، )٤(أخرجه أبو داود  
  ."نهى أن يضحى بالثَّرماء" بدالً من " يعِجبِني غَير ثَرماء"بلفظ ، بن يونس به

  :   رجال اإلسناد

:  قال ابن حجر، مي أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب الصغيرإبراهيم بن موسى بن يزيد التمي  ●
  .)٨(روى له الستة). ٢٢٠(مات بعد . ثقة حافظ

                            
لـسان العـرب،   : انظـر ،  والسماخ لغة فيـه ، الخرقُ الباطن الذي يفضي ِإلى الرْأس :الصماخُ من اُألذن  ) ١(

 )١٦/٢٩(، شرح النووي على مسلم: انظر، الصاد أفصح وأشهرو، )٣/٣٤(

: انظـر ،  بصره وتبقى عينه منْفتحة قائمـة  وهو َأن يذهب  ، َأقبح ما يكون من العور وَأكثره غَمصاً      : البخَق) ٢(
 )١٠/١٣(لسان العرب، 

  )٨/٣٣٠(التاريخ الكبير، ) ٣(
  )٢٨٠٣(ح )٢/١٠٦(باب ما يكره من الضحايا، ، كتاب الضحايا، سنن أبي داود) ٤(
  )٤/١٨٥(، مسند اإلمام أحمد) ٥(
  )٣١٤(ح )١٧/١٢٨(المعجم الكبير للطبراني، ) ٦(
  .هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه: وقال) ٧٥٣٦(ح )٤/٢٥٠(ب األضاحي، كتا، مستدرك الحاكم) ٧(
  )٩٤(التقريب، ) ٨(

  )١/٢٢٦(والكاشف، ، )٢/٢١٩(وتهذيب الكمال، ، )٢/١٣٧(،الجرح والتعديل:    انظر



  )٢٣٠(

●ثقة : قال ابن حجر، كوفي نزل الشام مرابطاً، ِبيعي عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الس
  .  )١(روى له الستة). ١٩١(وقيل ) ١٨٧(مات سنة . مأمون

أو ) ١٥٣(وقيل ) ١٥٠(مات سنة . ثقة ثبت، كَالِعي الشاميثور بن يزيد أبو خالد الْ  ●
  .)٢(روى له الجماعة سوى مسلم). ١٥٥(

ال : )٤(وقـال الـذهبي  ، )٣(قال ابن حزمك هو وشيخه مجهـوالن ،  أبو حميٍد الرعيِني الشامي   ●
  .)٥(روى له أبو داود. من السادسة. مجهول: قال ابن حجر. يعرف

  .اوي سوى الجهالة لم يرد عن الر   

 روى السلَِميروى عن عتبة بن عبد : قال أبـو حاتم، يـزيد ذو ِمصر المقْرئي الحمـصي  ●
قال ابن . )٨(وثق: وقال الذهبي، )٧(وذكره ابن حبـان في الثقات، )٦(عنه أبو حميد الرعيني 

  .)٩(روى له أبو داود. من الثالثة. مقبول: حجر

، وأميل الى قول ابن حجر، مجهول: بي حميد أن ابن حزم قال عنه    وقد سبق في ترجمة أ
  .فهو مقبول

 ،صحابي جليل،  أبو الوليدالسلَِميوهو عتبة بن عبد اهللا ، ويقال بن عبد اهللا،  عتبة بن عبد●
ويقال نُشْبة بضم النون وسكون المعجمة بعدها ، كان اسمه عتَلة بفتح المهملة والمثناة

هو آخر من مات بالشام من )٨٧(مات سنة ، النبي صلى اهللا عليه وسلمفغيره ، موحدة
   ..)١٠(الصحابة

  

                            
  )٤٤١(التقريب، ) ١(

  )٢/١١٤(والكاشف، ، )٦/٢٩١(،والجرح والتعديل، )٦/٤٠٦(التاريخ الكبير، :     انظر
  )١٣٥(والتقريب، ، )١/١٧٥(وتذكرة الحفاظ، ، )٣٢( بحر الدم، : انظر) ٢(
  )٧/٣٦٠(المحلى البن حزم، ) ٣(
 )٧/٣٥٨(ميزان اإلعتدال، ) ٤(

  )٦٣٤(والتقريب، ، )٧/٤٦١(لسان الميزان، : انظر) ٥(
 )٩/٢٩٩(الجرح والتعديل، ) ٦(

  )٥/٥٣٨(الثقات البن حبان، ) ٧(
  )٢/٣٩٢(الكاشف، ) ٨(
  )٦٠٦(لتقريب، ا) ٩(
  )٤/٤٣٦(اإلصابة، ) ١٠(



  )٢٣١(

  :   الحكم على الحديث

: قال ابن حجر ،ولم أجد متابعاً له، لجهالة أبي حميد الرعيني، الحـديث إسناده ضعيف
ء أال وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود أنه قال للذي سأله عن الثرما

نقل القاضي الحسين عن الشافعي أنه و، جئتني أضحي بها والثرماء الذي ذهب بعض أسنانها
. )١( ال نحفظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في نقض األسنان شيء يعني في النهي: قال

  .)٢(والحديث ضعفه األلباني
  

  
  

  :   قال ابن األثير

  ).)٣(ه كان أثْرمأن(ومنه الحديث في ِصفَة فرعون ) س(

  )١٣٤(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

 قال نا نعيم بـن      ، قال نا أحمد بن يونس     ، حدثنا محمد بن الحسين أبو حصين القاضي       -
 عن أبي بكر الصديق رضي      ،ةربال بن س  ز عن النَّ  ، عن عبد الملك بن ميسرة     ،رعس عن مِ  ،يحيى

 .)٤ (كان أثْرم  ِفرعونأنت رِبخُْأ: اهللا عنه قال
  

  :   تخريج الحديث

أخرجه الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي       لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، اهللا عنه

  

  
  

                            
  )٤/١٤١(البن حجر العسقالني، ، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: انظر) ١(
 )٢٨٠٣(ح )٢١٦(، ضعبف سنن أبي داود: انظر)  ٢(

: انظـر ، من َأصلها مطلقاً وقيل هو َأن تُقْلَع السن    ، وقيل الثنية والرباعية   ، سقوط الثَِّنية من اَألسنان    :األثْرم) ٣(
  )١٢/٧٦(، لسان العرب

  )٥٨٣٠(ح )٧٣/ ٦(المعجم األوسط للطبراني، ) ٤(



  )٢٣٢(

  :   قال ابن األثير

العدد الكثير  : الثَّروة)  قومه ما بعث اللّه نبيا بعد لوط ِإال في ثَروة من         (فيه  ) س ()١(}ثرا{
  .)٢()لَو َأن ِلي ِبكُم قُوةً أو آِوي إلَى ركٍْن شَِديٍد: (وإنما خَص لوطاً، لقوله تعالى

  )١٣٥(حديث رقم 
  

 قال اإلمام البخاري في األدب المفرد

، ا أبو سـلمة حدثن: قال، أخبرنا محمد بن عمرو   : قال، أخبرنا عبدة : قال،  حدثنا محمد بن سالم    -
 ِإن الْكَِريم ابن الْكَِريِم ابِن الْكَِريِم ابـِن  : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   :قَاَلعن أبي هريرة    

         اِهيمرِن ِإبقَ بحِن ِإسب قُوبعي نفُ بوسالى قال    الْكَِريِم يتَعارك ون تَبمحوُل اللَِّه   قَاَل   :خليل الرسر
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفُ      : صوسا لَِبثَ يِن مجلَِبثْتُ ِفي الس ِني  ،لَواءج ثُم     هـاءـت إذ جباعي ألجالـد

حمةُ اللَِّه علَى لُـوٍط     ور، ارِجع ِإلَى ربك فَاسَألْه ما باُل النِّسوِة اللَّاِتي قَطَّعن َأيِديهن         : الرسوُل فَقَاَل 
ما بعثَ اللَّه بعده ، ِإن كَان لَيْأِوي ِإلَى ركٍْن شَِديٍد ِإذْ قَاَل لَو َأن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِديدٍ               

 من نَبيٍة ِمنوِمِه ِإلَّا ِفي ثَر٣( قَو(.  
  

  :   تخريج الحديث

 عن محمد بـن      من طرق  ثالثتهم، وغيرهم، )٦(وابن حبان ، )٥(حمدوأ، )٤(أخرجه الترمذي 
  ".ما بعث اللّه نبيا بعد لوط "بدالً من " بعث اهللا بعده من نبي "بلفظ ، عمرو به

  

  

  

                            
  )١/١٦٤(الفائق، : انظر.ثرا المال يثْرو وثرا القوم يثْرون : يقال. أي في كثرٍة : ثرو) ١(
 ٨٠هود}يٍد قَاَل لَو َأن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِد{: قال تعالى) ٢(

 الثَّروةُ  :قَاَل محمد بن عمٍرو   ) ٦٠٥(ح  )٢١٢(باب من دعا في غيره من الدعاء،        ، األذكار، األدب المفرد ) ٣(
 .الْكَثْرةُ والْمنَعةُ

 وهذا أصح مـن روايـة       :قالو )٣١١٦(ح  )٥/٢٩٣(، سورة يوسف ، كتاب تفسير القرآن  ،  سنن الترمذي  )٤(
 . حديث حسنالفضل بن موسى وهذا

  ) ٢/٣٣٢(مسند ابي هريرة رضي اهللا عنه، ، مسند أحمد) ٥(
 )٦٢٠٦(ح )١٤/٨٦(، باب بدء الخلق، كتاب التاريخ، صحيح ابن حبان) ٦(



  )٢٣٣(

  :   رجال اإلسناد

  محمد بن سالَم بن الفرج السلَِمي موالهم الِبيكَنْدي بكسر الموحدة وسكون التحتانيـة وفـتح                 ●
ثقـة  : قال ابن حجر  ، سكون النون أبو جعفر مختلف في الم أبيه والراجح التخفيف         الكاف و 

  .)١( داود والنسائيوأبروى له  .وله خمس وستون) ٢٢٧(مات سنة ، ثبت

. ثقة ثبت : قال ابن حجر  ، عبدة بن سليمان الِْكالَِبي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن            ●
  .)٢(له الستةروى . وقيل بعدها) ١٨٧(مات سنة 

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، ثقة،  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني ●

ويقال ان اسمه وكنيتـه واحـد القرشـي ثـم           ،  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة          ●
ـ ع أنا م  ، سمعت عبد الرزاق   ،قال أحمد بن ثابت    : قال البخاري  ،الزهرى المديني  عـن   ،رم 

 وعبد اهللا بن أبي     ، وعروة بن الزبير   ، سعيد بن المسيب   ، أربعة دركت بحوراً  أ :الزهري قال 
بن عباس رضي   ا ي وكان أبو سلمة يمار    : قال الزهري  ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن     ،عبد اهللا 

  .)٥()١٠٤(مات سنة . )٤( ثقة إمام:وقال أبو زرعة، )٣( كثيراًاهللا عنهما فحرم بذلك علماً

 وفي حديثنا لم يروي عن ابـن  .)٦( يرسل عن أبي هريرة رضي اهللا عنه       لم: بالنسبة إلرساله     
  . فهو ثقة إمام،ولم أجد فيه جرحاً، عباس

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، صحابي جليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

  

                            
  )٤٨٢(التقريب، ) ١(

  )٢/١٧٧(والكاشف، ، )٢٥/٣٤٠(وتهذيب الكمال، ، )٩/٧٥(، الثقات البن حبان:    انظر
  )٣٦٩(التقريب، ) ٢(

 )١٨/٥٣٠(،وتهذيب الكمال، )٦/٨٩(والجرح والتعديل، ، )٢/١٠٨(قات للعجلي، الث:     انظر

 )٥/١٣٠(،التاريخ الكبير)  ٣(

 )٥/٩٣(الجرح والتعديل للرازي، ) ٤(

 )٢/٨٣٨(لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح للباجي، ، التعديل والتجريح) ٥(

 )٢١٣(جامع التحصيل، ) ٦(



  )٢٣٤(

  :   قال ابن األثير

:    الثُّريا) يمِلك من ولَِدك بعدد الثُّريا    : قال للعباس رضي اللّه عنه    أنه  (ومنه الحديث   ) س(
إذا كَثُـروا وكَثُـرتْ     : يقال ثَرى القوم يثْـرون، وأثْـروا      . النَّجم المعروف، وهو تَصِغير ثَروى    

  .عددإن ِخالل أنْجم الثُّريا الظاهرة كواكب خَِفيةً كثيرةَ ال: ويقال. أموالُهم

  )١٣٦(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد في مسنده

عِن الْعباِس  ، عن َأِبي ميسرةَ  ، عن َأِبي قَِبيلٍ  ، حدثَنَا لَيثُ بن سعدٍ   ،  حدثَنَا عبيد بن َأِبي قُرةَ     -
مـا  : قَـالَ . ي السماِء ِمن نَجٍم قَاَل قُلْتُ نَعم      انْظُر هْل تَرى فِ   : ذَاتَ لَيلٍَة فَقَالَ  كُنْتُ ِعنْد النَِّبي    : قَاَل

  .)١(اثْنَيِن ِفي ِفتْنٍَةَأما ِإنَّه يِلي هِذِه الُْأمةَ ِبعدِدها ِمن صلِْبك : قَاَل، قُلْتُ َأرى الثُّريا: تَرى؟ قَاَل
  

  :   تخريج الحديث

َأرى الثُّريا قَاَل َأما ِإنَّه يِلي هِذِه الُْأمـةَ  " فظ بل، عن عبيد بن أبي قرة به   ، )٢(أخرجه الحاكم 
لِْبكص ا ِمنِدهدا" بدالً من"ِبعد الثُّريدلَِدك بعمن و ِلكمي."  

  :   رجال اإلسناد

: وقـال أبـو حـاتم   ، )٣(ال يتابع في حديثه في قصة العبـاس : قال البخاري،   عبيد بن أبي قرة   ●
 عبيد بن أبي قرة عن الليث بن سعد حديثه غير محفوظ وال يعـرف               :ل العقيلي وقا، )٤(صدوق
: )٨(والـذهبي ، )٧(وقال ابن عـدي   ، )٦(ربما خالف : وذكره ابن حبان في الثقات وقال     .)٥(إال به 

  .والذي أنكر عليه حديث العباس

                            
  ) ١٧٨٦(ح )١/٢٠٩(م، مسند بني هاش، مسند أحمد) ١(
ذكر إسالم العباس رضي اهللا عنـه و اخـتالف   ، كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم   ، المستدرك) ٢(

 ،    هذا حديث تفرد به عبيد بن أبي قرة عن الليـث : وقال) ٥٤١٤(ح )٣٦٨ /٣(الروايات في وقت إسالمه، 
 .نه بمثل هذا الحديثو إمامنا أبو زكريا رحمه اهللا لو لم يرضه لما حدث ع

 )٦/٢(التاريخ الكبير، ) ٣(

 )٥/٤١٢(الجرح والتعديل، ) ٤(

  )٣/١١٦(الضعفاء للعقيلي، ) ٥(
 )٨/٤٣١(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )٥/٣٥٠(الكامل في الضعفاء، ) ٧(

 )١٤/٢٥٥(،تاريخ اإلسالم للذهبي)  ٨(



  )٢٣٥(

  .وحديثه عن العباس منكر،  قد تبين من كالم النقّاد بأنه ال بأس به      

ثقة ثبت فقيـه    : قال ابن حجر  ، لليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري           ا  ●
  .)١(روى له الستة). ١٧٥(مات في شعبان سنة . إمام مشهور

  .)٢(لم يرسل عن العباس رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله    

نية ساكنة المعـافري    حيي بن هانئ بن ناضر أبو قَِبيل بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتا        ●
قـال ابـن    )٤(ثقة: وقال أبو زرعة  ، صالح الحديث : قال أبو حاتم  ، )٣(وثقه العجلي ، المصري

 :قال الـذهبي  ، )٦(من جلة أهل مصر وصالحيهم وكان يهم      : وقال مرة ، )٥(كان يخطئ : حبان
البخاري في األدب   روى له   ). ١٢٨(مات سنة   ، صدوق يهم : قال ابن حجر  . )٧(وثقه جماعة 

  .)٨(مفرد وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسيرال

  .فهو صدوق يهم،     أرجح قول ابن حجر

مات سـنة  . ثقة عابد مخضرم:  قال ابن حجر، عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ●
  .)٩(البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائيروى له  ).٦٣(

  .)١٠(لم يرسل عن العباس رضي اهللا عنه: إلرسالهبالنسبة      

الـصحابي  ،  العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبـو الفـضل               ●
رضـي اهللا   . )١١()٣٢(مات بالمدينة في رجب أو رمضان سـنة         ، عم رسول اهللا    ، الجليل

  .عنه وأرضاه

                            
  )٤٦٤(التقريب، ) ١(

 )٢/٦١٥(والتعديل والتجريح، ، )١/٢٢٤(، كرة الحفاظوتذ، )٧/٥١٧(، الطبقات الكبرى:     انظر

 )٢٦٠(، جامع التحصيل) ٢(

 )١/٣٢٩(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )٣/٢٧٥(الجرح والتعديل، ) ٤(

 )٤/١٧٨(الثقات البن حبان، ) ٥(

 )١٢٠(مشاهير علماء األمصار، ) ٦(

 )١/٣٦٠(الكاشف، ) ٧(

 )١٨٥(التقريب، ) ٨(

  )٤٢٢(التقريب، ) ٩(
 )٦/٢٣٧(، والجرح والتعديل، )٦/٣٤١(والتاريخ الكبير، ، )٦/١٠٦( الطبقات الكبرى، :    انظر

 )٢٤٤(، جامع التحصيل)  ١٠(

  )٣/٦٣١(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ١١(



  )٢٣٦(

  :   الحكم على الحديث

ولم يتابع عليهـا كمـا   .  لوجود عبيد بن أبي قرة فروايته منكرة،الحديث إسناده ضعيف جداً     
  .في  الترجمة

  
  

  :   قال ابن األثير

إنـك أثْريـت    : وقال ألخيه إسحاق عليه الـسالم     ( ومنه حديث إسماعيل عليه السالم       -
  .أي كَثُر ثَراؤك وهو المال، وكَثُرتْ ماِشيتُك) وأمشَيتَ

  )١٣٧(حديث رقم 

  ابن دريد في اإلشتقاققال

خرج تميم :  أخبرنا السكَن بن سعيد، عن العباس بن هاشم، عن المسيب النميمي قال-
: عليه لم يشعر به، فقال، )٢(، فإذا هو بوادٍي قد انبثق)١(بن مر وامرأتُه سلمى بنت كعب تمخّض

 )٤(لقد أجحدِت، )٣(أثْريِت وأسريِتنِت قد لئن ك: فقال......فرجع وقد ولَدت غالماً،! اللَّيل والسيل
  .)٦(فولدت غالماً فسماه الحارث، وهم أقلُّ تميٍم عدداً. )٥(وأكديِت

 

 :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عن المسيب النميمي  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن دريد          
  .وهو حديث مقطوع، نى مخالفوالحديث بلفظ مقارب وبمع، "أشريت"بدالًمن"أسريت"

  

                            
والمخـاض  ، وِإنها لتَمخَّض بولدها وهو َأن يضِرب الولد في بطنها حتى تُنْتَج فتَمـتَِخض   : تَمخَض مخاضاً ) ١(

بها الطلْقُ فهي ماِخضالِوالدِة وكلُّ حامل ضر جع٧/٢٢٨(لسان العرب، : انظر، و( 

)٢ (  ثْقاً وِبثْقاً عـن يعقـوب َأي                  : انبثق عليهم اَألمرثَق السيُل موضع كذا يبثُق بوا به وبم من غير َأن يشعرهج
 )١٠/١٢(لسان العرب، : انظر، خَرقه وشقَّه

 )١٤/٣٧٧(لسان العرب، :انظر،باَأللف لغة َأهل الحجاز،  ِسرت ليالًبمعنى إذا: َأسريت) ٣(

 )٧/٤٧٢(للزبيدي، ، تاج العروس: انظر، صادفْتُه بخيالً: َأجحدتُ فُالناً) ٤(

رددته عنه ويقال للرجل عند قهر صاحبه له َأكْدتْ َأظفارك وَأكدى المطر قـّل              : َأكْديتُ الرجل عن الشيء   ) ٥(
 )١٥/٢١٦(لسان العرب، : انظر، دى الرجل يكِْدي وَأكْدى قلل عطاءه وقيل بخلونَِكد وكَ

 .بإختصار) ٦(اإلشتقاق البن دريد، ) ٦(



  )٢٣٧(

  :   قال ابن األثير

  .أي كثيراً) وأراح علي نَعماً ثَريا(وحديث أم زرع ) هـ(

  )١٣٨(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 حدثَنَا ِهـشَام بـن   ،ونُس َأخْبرنَا ِعيسى بن ي: وعِلي بن حجٍر قَالَا، حدثَنَا سلَيمان بن عبِد الرحمنِ  -
جلَس ِإحـدى عـشْرةَ امـرَأةً فَتَعاهـدن     :  عن عاِئشَةَ قَالَتْ، عن عروةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عروةَ  ،عروةَ

 خَرج َأبو زرٍع    :إلى أن قَالَتْ ُأم زرعٍ    ....الُْأولَى: قَالَتْ: وتَعاقَدن َأن لَا يكْتُمن ِمن َأخْباِر َأزواِجِهن شَيًئا       
 خَضتُم طَابالَْأو١(و(     ِنـانَتَيما ِبرِرهـِت خَـصتَح اِن ِمـنبلْعِن ييدا كَالْفَهاِن لَهلَدا وهعَأةً مرام فَلَِقي )؛)٢ 

 )٥(وَأراح علَـي نَعمـا ثَِريـا     ،)٤( وَأخَذَ خَطِّيا  ،)٣( رِكب شَِريا  ، فَنَكَحتُ بعده رجلًا سِريا    ،فَطَلَّقَِني ونَكَحها 
 فَلَو جمعتُ كُلَّ شَيٍء َأعطَاِنيِه      : قَالَتْ ،وقَاَل كُِلي ُأم زرٍع وِميِري َأهلَكِ     ، وَأعطَاِني ِمن كُلِّ راِئحٍة زوجا    

كُنْتُ لَِك كَـَأِبي زرٍع     :  قَالَتْ عاِئشَةُ قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم         ،زرٍعما بلَغَ َأصغَر آِنيِة َأِبي      
 . )٦(ِلُأم زرٍع

  : تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن عائشة رضي اهللا عنها، )٧(أخرجه مسلم
  

                            
ومخضت اللبن مخضاً   ، وهي أسقية اللبن التي يمخض فيها     ، وهو جمع قليل النظير   ، جمع وطب : األوطاب) ١(

لوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب أرادت أن ا، إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه
وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها أي أنها                ، الربيع

  )٢٤٤٨(ح)٤/١٨٩٦(حاشية مسلم، : انظر، من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع على ذلك
 فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من األرض حتى تصير تحتها فجوة يجري ،إنها ذات كفل عظيم: معناه) ٢(

  )٢٤٤٨(ح )٤/١٨٩٦(حاشية مسلم، : انظر، فيها الرمان
معناه سيداً شريفاً وقيل سخياً هو الفرس الذي يستشري في سيره؛ أي يلح ويمضي بـال فتـور وال                   : سريا) ٣(

 )٢٤٤٨(ح )٤/١٨٩٦(حاشية مسلم، : انظر، انكسار

،  وهو الرمح المنْسوب إلى الخَطِّ يقال لقُرى عثمان والبحرين خَطّ ألنها على ِسيف البحـر كـالخَطّ          :خَطِّياً) ٤(
 )١/٢٨٨(غريب الحديث البن الجوزي، : انظر

ويحتمل أن المـراد ههنـا      ، أي أتى بها إلى مراحها وهو موضع مبيتها والنعم اإلبل والبقر والغنم           : معناه) ٥(
حاشـية مـسلم،   : انظـر ، بعضها وهي اإلبل والثري الكثير المال وغيره ومنه الثروة في المال وهي كثرته        

  )٢٤٤٨(ح )٤/١٨٩٦(
 )٤٨٩٣(ح )٥/١٩٨٨(باب حسن المعاشرة مع األهل، ، كتاب النكاح، البخاري) ٦(

 )٢٤٤٨(ح )٤/١٨٩٦(باب ذكر حديث أم زرع، ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، مسلم) ٧(



  )٢٣٨(

  :   قال ابن األثير

 مـن  - مفعلـة  -مثـراة  ) مال منْسَأة في األثر   هي مثْراة في ال   ( وحديث ِصلَة الرِحم     -
  .الكَثْرة: الثَّراء

  )١٣٩(حديث رقم 

 قال اإلمام الترمذي في سننه

، عن عبِد الْمِلِك بِن ِعيسى الثَّقَِفـي      ، َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن الْمباركِ    ،  حدثَنَا َأحمد بن محمدٍ    -
تَعلَّمـوا ِمـن   : عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم قَـالَ   ، عن َأِبي هريرةَ  ، ى الْمنْبِعثِ عن يِزيد مولَ  

منْـسَأةٌ ِفـي    ، مثْراةٌ ِفي الْمالِ  ، َأنْساِبكُم ما تَِصلُون ِبِه َأرحامكُم؛ فَِإن ِصلَةَ الرِحِم محبةٌ ِفي الَْأهلِ          
 .)١(ِثَِرالَْأ

  :   تخريج الحديث

، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي به      ثالثتهم من طرق    ، )٤(والحاكم، )٣(والمروزي، )٢(أخرجه أحمد 
  .بلفظ مطابق

  . بنحوهشاهداً عن عمرو بن سهل، )٥(وأخرجه الطبراني

  :   رجال اإلسناد

●       ودرار المعروف بمسمه أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السقال أبو حاتم الرازي هـو   ،ي
 ، وقال أبو أحمد بن عدي أحمد بن محمد يروي عن عبد اهللا عن معمـر ال يعـرف      ،صدوق

مـات سـنة   ، ثقة حافظ: وقال ابن حجر، )٦(قال بن وضاح بن شبويه هو خراساني ثقة ثبت        
  .)٨( وقال ال بأس به والنسائي، والترمذي،البخاريروى له  .)٧ ()٢٣٥(

                            
هذا حـديث   : وقال) ١٩٧٩(ح  )٤/٣٥١(باب ما جاء في تعلم النسب،       ، كتاب البر والصلة  ، سنن الترمذي ) ١(

 .غريب من هذا الوجه ومعنى قوله منسأة في األثر يعني زيادة في العمر

 )٨٨٥٥(ح )٢/٣٧٤(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٢(

في إسناده عبد الملـك بـن   : وقال) ١٩٦(ح )١٠٢(ي صلة الرحم،    باب ما جاء ف   ، البر والصلة للمروزي  ) ٣(
 .عيسى وهو مقبول من السادسة وبقية رجاله ثقات

  .هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه: وقال) ٧٢٨٤(ح )٤/١٧٨(كتاب البر والصلة، ، المستدرك) ٤(
  )٧٨١٠(ح)٨/١٤(المعجم األوسط، ) ٥(
 )١/٣١٩( التعديل والتجريح، ) ٦(

 )٨٤(التقريب، ) ٧(

 )١/٤٧٣(تهذيب الكمال، )  ٨(



  )٢٣٩(

  .فهو ثقة حافظ، ه جرحاًلم أجد في    

 جمعت فيـه  ،ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد،  عبد اهللا بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة      ●
  .)١(روى له الستة. وله ثالث وستون) ١٨١(مات سنة  .خصال الخير

قال أبـو   ،  عبد الملك بن عيسى بن عبد الرحمن بن العالء بن جارية بالجيم والتحتانية الثقفي              ●
وقـال بـن    ، )٤(صـدوق  :قال الذهبي  .)٣(وذكره ابن حبان في كتاب الثقات      ،)٢(صالح: تمحا

  .)٥(روى له الترمذي. من السادسة. مقبول: حجر

  .فهو مقبول،     أرجح قول ابن حجر

،    وروى عنه عبد الملك بن عيسى الثقفـي       ، روى عن أبي هريرة   ،  مدني يِزيد مولَى الْمنْبِعثِ    ●
صـدوق مـن    :  قال ابن حجـر    ،)٧(وثق:  وقال الذهبي  ،)٦(حبان في كتاب الثقات   ذكره ابن   

  . )٩(روى له الجماعة. )٨(الثالثة

  .وهو من الثقات،     لم أجد فيه جرحاً

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي●
  

  :   الحكم على الحديث

 وبقيـة  ،ث عن عبد الملك بن عيسى وهو مقبول  ومدار الحدي  ،الحديث إسناده حسن لغيره   
  . )١٠(وقد صححه الأللباني، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، رجاله ثقات

  

  

                            
  )٣٢٠(والتقريب، ، )١٦/٥(وتهذيب الكمال، ، )٢/٥٤(الثقات للعجلي، : انظر) ١(
 )٥/٣٦١(الجرح والتعديل، ) ٢(

 )٧/١٠٦(الثقات البن حبان، ) ٣(

 )١/٦٦٨(الكاشف، ) ٤(

 )٣٦٤(التقريب، ) ٥(

  )٥/٥٣٣(الثقات البن حبان، ) ٦(
 )٦/٥٠٥(،م للذهبيتاريخ اإلسال)  ٧(

 )٦٠٦(التقريب، ) ٨(

 )٣٢/٢٩١(تهذيب الكمال، ) ٩(

 . في صحيح الجامع٢٩٦٥: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ١٠(



  )٢٤٠(

  :   قال ابن األثير

إذا : ثَرى التُّراب يثريه تَثْريـه . أي بلَّ بالماء  ) فُأِتي بالسويق فأمر به فثُري    (وفيه  ) هـ(
  .رشَّ عليه الماء

  )١٤٠(قم حديث ر

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

عن بشَيِر بِن يساٍر    ، عن يحيى بِن سِعيدٍ   ، َأخْبرنَا ماِلك : قَاَل،  حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ     -
وِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم   َأنَّه خَرج مع رس: َأخْبره، َأن سويد بن النُّعمانِ ، مولَى بِني حاِرثَةَ  

فَلَـم  ، )١(ثُم دعا ِبالْـَأزوادِ ،  فَصلَّى الْعصر-وِهي َأدنَى خَيبر-عام خَيبر حتَّى ِإذَا كَانُوا ِبالصهباِء   
ثُم قَـام ِإلَـى   ، لَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وَأكَلْنَافََأكََل رسوُل ال،  فََأمر ِبِه فَثُري،)٢(يْؤتَ ِإلَّا ِبالسِويقِ 

 .)٤(، )٣(ثُم صلَّى ولَم يتَوضْأ، الْمغِْرِب فَمضمض ومضمضنَا

  

  :   تخريج الحديث

فلم يـؤت إال     "بلفظ  ، عن مالك به  )٥(أخرجه البخاري أيضاً من طريق عبد اهللا بن مسلمة        
  ".فُأِتي بالسويق "بدالً من " بالسويق

  
  

  

  

                            
 )٣/١٠٦(عمدة القاري، : انظر، جمع زاد وهو طعام يتخذ للسفر: باألزواد) ١(

قلو فثرى بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهـا  قال الداوودي هو دقيق الشعير أو السلت الم      : بالسويق) ٢(
 )١/٣٨(تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي، : انظر، أي بل بالماء

قال ابن ، وخيبر كانت سنة سبع، فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ آلنه متقدم: قال الخطابي) ٣(
وكان يفتي بـه  ، خيبر وروى األمر بالوضوء كما في مسلمال داللة فيه ألن أبا هريرة حضر بعد فتح     : حجر

بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم واستدل به البخاري على جواز صالتين فأكثر بوضوء واحد وعلى استحباب                 
  )١/٣١٢(فتح الباري، : انظر، المضمضة بعد الطعام

 )٢٠٦(ح )١/٨٦(باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ، كتاب الوضوء، البخاري) ٤(

  )٣٩٥٩(ح )٤/١٥٣٧(باب غزوة خيبر، ، كتاب المغازي، البخاري) ٥(



  )٢٤١(

  :   قال ابن األثير

أنا أعلم بجعفر، إنه إن علم ثَراه مرة واحـدة ثـم       ( ومنه حديث علي رضي اهللا عنه        -
  .أي بله وأطعمه الناس) أطعمه

  )١٤١(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب

بعثَ أبا رافع يتلَقّـى  : لّه صلَّى اللّه علَيِه وسلَّمن رسوُل الأ في حديث علي عليه السالم     -
ِانّي أعلم بجعفر ِانَّه ِان عِلـم تَـراه   : جعفر بن أبى طالب فأعطاه علي حِتياً وعكَّة سمن وقال له 

فادفَع هذا السمن إلى أسماء بنت عميس تَدهن به بني أخـي مـن صـمر    ، مرة واحدة ثم َأطْعمه   
 .)٢( وتُطِْعمهم من الحِتي)١(بحرال

  .)٣( عن اسماعيل بن عبداهللا بن جعفر،رواه أبو العباس مولى آل جعفر بن أبى طالب

  :   تخريج الحديث

وهـو حـديث    ، "ثَراه" بدالً من "تَراه"بلفظ  ، عن إسماعيل بن عبد اهللا    ، أورده ابن قتيبة  
  .موقوف

  
  

  :   قال ابن األثير

  ).فيِطير منه ما طار وما بِقي ثرينَاه(يث خبز الشعير  وحد-

  )١٤٢(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

هـْل  :  سَألْتُ سهَل بن سعٍد فَقُلْـتُ      :قَاَل، عن َأِبي حاِزمٍ  ، حدثَنَا يعقُوب ،  حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ    -
  وُل اللَِّه صسَأكََل رالنَِّقي لَّمسِه ولَيع ٌل)٤(لَّى اللَّههـِه    : ؟ فَقَاَل سلَيع ـلَّى اللَّـهوُل اللَِّه صسَأى را رم

                            
، انَّها منْتَنَـة : نَتْن ريحه وغَمقُه ومنه قيل للدبر الصمارى وال أرى الصيمرة االّ من هذا أي  : وصمر البحر ) ١(

 )٢/١٠٧(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر

)٢ (ِتيقْل   : الحتَّ عن المالشَّهدِ    ما ح ِقشر ِتيفُأِكل وقيل الح كرثُفْـُل التمـر   ،  ِإذا َأد ِتيفي الغزل والح ِتيوالح
  )١٤/١٦٣(لسان العرب، : انظر، وقشوره

 )٢/١٠٦(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٣(

)٤ (لسان العرب، : انظر، يعني الخبز: النَِّقي)١٥/٣٣٨( 



  )٢٤٢(

        اللَّه هضتَّى قَبح اللَّه ثَهتَعاب ِحين ِمن النَِّقي لَّمسـوِل اللَّـِه         : قَاَل، وسـِد رهِفي ع ْل كَانَتْ لَكُمفَقُلْتُ ه
ما رَأى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم منْخُلًا ِمن ِحين ابتَعثَـه   : ى اللَّه علَيِه وسلَّم منَاِخُل؟ قَالَ     صلَّ

ا نَطْحنُـه ونَنْفُخُـه؛   كُنَّ: قُلْتُ كَيفَ كُنْتُم تَْأكُلُون الشَِّعير غَير منْخُوٍل؟ قَالَ       : قَاَل. قَبضه اللَّه اللَّه حتَّى   
نَاهيثَر ِقيا بمو ا طَارم ِطير١(فَي(فََأكَلْنَاه )٢(.  

  

  :   تخريج الحديث

  .ولم يخرجه من طرق أخرىمسلم م  بتخريج هذا الحديث عن اإلماالبخاريانفرد اإلمام 
  

  
  :   قال ابن األثير

  .أي التُّراب النَّدي) عطَشفإذا كلْب يأكل الثَّرى من ال(وفيه  -

  )١٤٣(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

سـِمعتُ  ، حدثَنَا عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن ِدينَارٍ       ، َأخْبرنَا عبد الصمدِ  ،  حدثَنَا ِإسحاقُ  -
رَأى كَلْبـا    )٣(َأن رجلًـا  : لنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    عن ا ، عن َأِبي هريرةَ  ، عن َأِبي صاِلحٍ  ، َأِبي

فَجعَل يغِْرفُ لَه ِبِه حتَّى َأرواه؛ فَشَكَر اللَّـه لَـه؛           ،  فََأخَذَ الرجُل خُفَّه   ، ِمن الْعطَشِ  )٤(يْأكُُل الثَّرى 
  .)٥(فََأدخَلَه الْجنَّةَ 

  

  

                            
ويحتمل أنه أشار  ، فأكلناه يحتمل أن يريد اكلوه بغير عجن وال خبز        : قوله، ماءأي بللناه بال  : وما بقي ثريناه  ) ١(

 )٩/٥٥٠(فتح الباري، : انظر، بذلك إلى عجنه بعد البل وخبزه ثم أكله

ح )٢٠٦٦/ ٥(باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسـلم وأصـحابه يـأكلون،              ، كتاب األطعمة ، البخاري) ٢(
)٥٠٩٧( 

حاشـية البخـاري،   : انظر، من بني إسرائيل وهذا من الوقائع التي وقعت في زمانهم        لم يسم وهو    : الرجل) ٣(
)١/٧٥( 

فـتح  :انظر، وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طيناً الزباً        ، والثرى التراب ، أي يلعق التراب الندى   : الثرى) ٤(
  )١/٢٧٨(الباري، 

 )١٧١(ح )١/٧٥(ان، باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنس، كتاب الوضوء، البخاري) ٥(



  )٢٤٣(

   :  تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن أبي هريرةكالهما من طرق ، )٢(ومسلم، )١(أخرجه البخاري أيضاً     
  

  
  

  :   قال ابن األثير

يقـال مكـان   ) فبينَا هو في مكاٍن ثَريان( ومنه حديث موسى والخضر عليهما السالم  -     
  .إذا كان في تُرابهما بلٌَل ونَدى: ثَريان، وأرض ثَريا

  

  )١٤٤(حديث رقم 
  

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 : َأخْبـرهم قَـالَ    ، َأن ابن جـريجٍ    ، َأخْبرنَا ِهشَام بن يوسفَ    ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن موسى    -
 ،حـدهما علَـى صـاِحِبهِ      يِزيد أَ  ، عن سِعيِد بِن جبيرٍ    ، وعمرو بن ِدينَارٍ   ،َأخْبرِني يعلَى بن مسِلمٍ   

. سـلُوِني : ِإنَّا لَِعنْد ابِن عباٍس ِفي بيِتِه ِإذْ قَالَ       : وغَيرهما قَد سِمعتُه يحدثُه عن سِعيِد بِن جبيٍر قَالَ        
اُل لَه نَوفٌ يزعم َأنَّه لَـيس ِبموسـى   َأي َأبا عباٍس جعلَِني اللَّه ِفداءك ِبالْكُوفَِة رجٌل قَاص يقَ         : قُلْتُ

: وَأما يعلَى فَقَاَل ِلي قَاَل ابـن عبـاسٍ        ، قَد كَذَب عدو اللَّهِ   : َأما عمرو فَقَاَل ِلي قَالَ    . بِني ِإسراِئيلَ 
موسى رسوُل اللَِّه علَيِه الـسلَام      : ه علَيِه وسلَّم  قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّ    : حدثَِني ُأبي بن كَعٍب قَالَ    

قَاَل ذَكَّر النَّاس يوما حتَّى ِإذَا فَاضتْ الْعيون ورقَّتْ الْقُلُوب ولَّى فََأدركَه رجٌل فَقَاَل َأي رسوَل اللَِّه         
قَـاَل َأي   ، بلَى: ِقيَل. فَعتَب علَيِه ِإذْ لَم يرد الِْعلْم ِإلَى اللَّهِ       . الَ: هْل ِفي الَْأرِض َأحد َأعلَم ِمنْك؟ قَالَ      

: فَقَاَل ِلي عمرو قَـالَ    . ِبمجمِع الْبحريِن قَاَل َأي رب اجعْل ِلي علَما َأعلَم ذَِلك ِبهِ          : رب فََأين؟ قَالَ  
فََأخَذَ حوتًا فَجعلَـه    ، خُذْ نُونًا ميتًا حيثُ ينْفَخُ ِفيِه الروح      : اَل ِلي يعلَى قَالَ   حيثُ يفَاِرقُك الْحوتُ وقَ   

           لُـهقَو ا فَذَِلكا كَلَّفْتَ كَِثيروتُ قَالَك مالْح فَاِرقُكثُ ييِني ِبحتُخِْبر ِإلَّا َأن لَا ُأكَلِّفُك ِفي ِمكْتٍَل فَقَاَل ِلفَتَاه
 فَبينَما هو ِفي ِظلِّ صخْرٍة:  يوشَع بِن نُوٍن لَيستْ عن سِعيٍد قَالَ    )٣()وِإذْ قَاَل موسى ِلفَتَاه   ( ِذكْره   جلَّ

انيكَاٍن ثَرِفي م ،ى نَاِئموسموتُ والْح بر٤(الحديث وفيه قصة ....ِإذْ تَض(.  
  

                            
 )٢٢٣٤(ح )٢/٨٣٣(، باب فضل سقي الماء، كتاب المساقاة، البخاري)  ١(

 )٢٢٤٤(ح )٤/١٧٦١(، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، كتاب السالم،مسلم )  ٢(

 ٦٠الكهف}يِن َأو َأمِضي حقُباً وِإذْ قَاَل موسى ِلفَتَاه لَا َأبرح حتَّى َأبلُغَ مجمع الْبحر{: قوله تعالى) ٣(

  .بإختصار) ٤٤٤٩(ح )١٧٥٤/ ٤(باب تفسير سورة الكهف، ، كتاب التفسير، البخاري) ٤(



  )٢٤٤(

  :   تخريج الحديث

  .بنحوه،  به حدثنا عمرو بن دينار،سفيان من طريق، )١(أيضاًالبخاري أخرجه 

  
  

  

  :   قال ابن األثير

معنـاه أنـه    ) أنه كان يقِْعي في الصالة ويثَري     (وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) هـ(
: هو من الثرىكان يضع يديه في األرض بين السجدتين فال يفَاِرقان األرض حتى يعيد السجدة الثَّاِنية، و 

  .التُّراِب؛ ألنهم أكثر ما كانوا يصلُّون على وجه األرض بغير حاجز، وكان يفْعل ذلك ِحين كَِبرت ِسنُّه

  

  )١٤٥(حديث رقم 
  

 قال اإلمام ابن المنذر األوسط

قال ثنا بكر، عن عيسى، عن محمد، عن نـافع، عـن      ،  حدثنا محمد بن إسحاق أسباط     -
 هذا  فإني إنما فعلتُ  ؛  اءعدوا بي في اإلقْ   تَقْال تَ : نيهبوقال لِ ، الةِعي في الص  كان يقْ أنه  « : ابن عمر 
  .)٢(»ت ربحين كَ

  

  :   تخريج الحديث

مـن دون  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عمر         
  .وهو حديث موقوف، "ويثري"لفظ

  
  

  

  

  
                            

 )٣٢٢٠(ح )٣/١٢٤٦(، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السالم، كتاب األنبياء،البخاري ) ١(

  ٢الشاملة) ٤/٤٦٤(البن المنذر، ،كتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف) ٢(



  )٢٤٥(

  :   قال ابن األثير

}رثُرالثاء وفتح الراء وسكون الياء       ●} ي مموضع من الحجاز كان به مال البن       :  هو ِبض
  .له ذكْر في حديثهالزبير، 

  )١٤٦(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

َأن : عِن ابِن عمر   ، عن نَاِفعٍ  ، عن عبِد اللَِّه يعِني الْعمِري     ، حدثَنَا حماد بن خَاِلٍد الْخَياطُ     -
    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ا         :النَِّبيقَاُل لَهٍض يِسِه ِبَأرفَر رضح ريبالز َأقْطَع ري١ (ثُر( ،  سى الْفَـررفََأج

  .)٢( َأعطُوه حيثُ بلَغَ السوطُ، فَقَاَل، ثُم رمى ِبسوِطِهَ,حتَّى قَام

  :   الحديثتخريج 

  .بلفظ مطابق، كالهما من طرق عن عبد اهللا الْعمِري به، )٤(والبغدادي، )٣(أخرجه الطبراني
  

  :   رجال اإلسناد

روى . من التاسعة . ثقة أمي ،  نزيل بغداد  البصِري  حماد بن خالد الخياط القرشي أبو عبد اهللا           ●
  .)٥(مسلم واألربعةله 

، بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن الْعمِري المدني          عبد اهللا بن عمر بن حفص         ●
  .)٦(مسلم واألربعةروى له . وقيل بعدها) ١٧١(مات سنة . ضعيف عابد

  ).٦٨(سبق ترجمته ح من الثقات،   نافع مولى ابن عمر●

  ).٦٨(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل،   عبد اهللا بن عمر بن الخطاب●

   :  الحكم على الحديث

  .ومداره عن عبد اهللا الْعمِري وهو ضعيف، الحديث إسناده ضعيف

                            
صقع من أصقاع الحجاز كان : وقيل، موضع عند أنصاب الحرم بمكة، تصغير ثر وهو الشيء الكثير: ثرير) ١(

 )٢/٧٨(، معجم البلدان: انظر. فيه مال البن الزبير وروي أنه كان يقول لجنده لن تأكلوا ثمر ثرير باطالً

 )١٥٦/ ٢(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٢(

  )٣٠٥/ ٤(المعجم األوسط للطبراني، ) ٣(
 )١/٨١(ألبي بكر البغدادي، ،جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد الغرائب الحسان) ٤(

  )١٧٨(والتقريب، ، )٣/١٣٦(والجرح والتعديل، ، )٤٤(بحر الدم، : انظر) ٥(
 )٣١٤(والتقريب، ، )٦١(ن، والضعفاء والمتروكي، )٦٥(الضعفاء الصغير، : انظر) ٦(



  )٢٤٦(

  الثاء مع الطاء: المبحث السابع
 

  :   قال ابن األثير

سأله النبي صلى اللّه عليه وسلم عمن تَخلـف مـن           (في حديث أبي رهم     ) س(} ثطط{
 الكَوسج الذي عِري وجهـه مـن        هي جمع ثَطّ، وهو   ) ما فعل النَّفَر الحمر الثِّطَاطُ    : ِغفَار، فقال 

  .ورجل ثَطٌّ وأثطُّ. الشَّعر إالَّ طَاقَاٍت في أسفل حنكه

  )١٤٧(حديث رقم 
 

 قال اإلمام عبد الرزاق من كتاب الجامع لمعمر بن راشد

 سِمع َأبـا     َأخْبرِني بن َأِخي َأِبي رهٍم الِْغفَاِري، َأنَّه       :قال، عن الزهِري ،   أخبرنا معمر   -
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صساِب رحَأص ِمن كَانٍم وهقُـولُ   ، رِة، يرـتَ الـشَّجوا تَحعايب الَِّذين :

ةَ رسـوِل اللَّـِه   فَزاحمتْ راِحلَِتي راِحلَ...... غَزوتُ مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم غَزوةَ تَبوٍك،     
يا رسـوَل  : ، فَقُلْتُ"حس:"فََأصابتْ ِرجلَه، فَلَم َأستَيِقظْ ِإال ِبقَوِلِه، )١(صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي الْغَرزِ   

 يستخْبرني عمن تَخَلَّفَ ِمن بني      النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    ، فَطَِفقَ   "ِسر:"اللَِّه، استَغِْفر ِلي، فَقَالَ   
 فَحدثْتُـه   ،"مـا فَعـَل النَّفَـر الْحمـر الطِّـواُل الثَّطَـاطُ؟           :"ِغفَاٍر، فََأخْبرتُه، فَقَاَل إذَ هو يسَألُِني     

٢ (الحديث....ِبتَخَلُِّفِهم(. 
 

  :   تخريج الحديث

، كالهما من طريق ابن شهاب بـه      ، )٤(والطبراني، )٣(أخرجه البخاري في األدب المفرد    
  ".الطوال"بزيادة لفظ

  

                            
والغَرز للناقة مثل ، يغِْرزها غَرزاً وضعها فيه ليركب وَأثبتها واغْتَرز رِكب ابن اَألعرابي: ِرجلَه في الغَرزِ  ) ١(

 )٥/٣٨٦(لسان العرب، : انظر، الحزام للفرس

باب ، مام عبد الرزاق الصنعانيكتاب الجامع لإلمام معمر بن راشد األزدي رواية اإل، مصنف عبد الرزاق  ) ٢(
 .بإختصار) ١٩٨٨٢(ح )١١/٤٩(القبائل، 

باب قول الرجل فالن جعد أسود أو طويل قصير يريد الـصفة وال    ، كتاب الضيف ، األدب المفرد للبخاري  ) ٣(
  )٧٥٤(ح )٢٦٤(يريد الغيبة، 

  )٤١٧(ح )١٨٤ /١٩(المعجم الكبير للطبراني، ) ٤(



  )٢٤٧(

  :   رجال اإلسناد

  ).٥(سبق ترجمته ح،  معمر بن راشد األزدي ثقة ثبت ●

سـبق ترجمتـه    ،  محمد بن مسلم بن شهاب الزهِري الفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانه             ●
  ).٨١(ح

وكان من أصحاب الشجرة قال غزوت مـع        ، ي  ابن أخي أبي رهم عن عمه أبي رهم الغفار          ●
، )١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك وعنه الزهِري روى له البخاري فـي األدب       

مـن  . )٣ (تفرد عنه الزهـِري   .ال يعرف  :وقال.)٢ (مقبول من شيوخ الزهِري    :قال ابن حجر  
  .روى له البخاري في األدب المفرد، الثالثة

  .فهو مجهول،  لم أجد من يعرفه:     قلت

مشهور باسمه وكنيته كان ممن بايع      ، الصحابي الجليل ، كلثوم بن الحصين أبو رهم الغفاري       ●
قـال  ، )٤(تحت الشجرة واستخلفه النبي صلى اهللا عليه وسلم على المدينة في غـزوة الفـتح              

عن ابن أخي أبي    ، عن  ابن شهاب   ، عن صالح ، له صحبة قال األويسي نا إبراهيم      :البخاري
. )٥(له ما فعل السود الجعـاد : عن أبي رهم الغفاري أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      ، رهم

  .رضي اهللا عنه

  

  :   الحكم على الحديث

والحديث ضعفه  ، وتفرد الزهِري عنه  ، لجهالة ابن أخي أبي رهم    . الحديث إسناده ضعيف  
  .)٦(األلباني

  

  
  

                            
 )٣٤/٣٨٥(تهذيب الكمال، ) ١(

 )٧٠٤(التقريب، ) ٢(

  )٦/٢٨٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، : وانظر، )٤/٥٩٨(لسان الميزان، ) ٣(
 )٧/١٤١(، اإلصابة)  ٤(

 )٧/٢٢٦(للبخاري، ، التاريخ الكبير) ٥(

  )٩٥(ضعيف األدب المفرد لأللباني، : انظر، ضعيف: قال األلباني) ٦(



  )٢٤٨(

    : قال ابن األثير

  ) )١(وِجيء ِبعاِمر بن عبد قَيس فرآه أشْغَى ثَطّاً( ومنه حديث عثمان رضي اللّه عنه -

  )١٤٨(حديث رقم 

 ذكره ابن بحر في البيان

وقد جاء عامر ابن عبـد      ، عفان رضي اهللا تعالى عنه من داره يوماً        خَرج عثمان بن     -
يا : فقال، فأنكره وأنكر مكَانه  ،  في عباءة  طّاًأشْغَى ثَ فلما رأى شيخاً دميماً     ، فقعد في دهليزه  ، قيس

 .)٢(الحديث...بالمرصاد: أعرابي اين ربك؟ قال

  :   تخريج الحديث

عن عثمان بن   ، لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أورده ابن بحر            
  .وهو حديث موقوف، عفان رضي اهللا عنه

  

  
  :   قال ابن األثير

  .جمع نَطْنَاط وهو الطَّويل) النّطَانط(وى حديث أبي رهم  وير●

  )١٤٩(الحديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

 من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قال ذكره الزهِري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن                 -
  .الطوال النّطَانطذلك : أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين يقول

 .  كذلك)٣(ورواه بعضهم ما فعل النفر الطوال الثطاط، واحدهم نطناط

عـن ابـن    ، نا محمد بن سـلمة    ، ثنا النُّفَيِلي ، نا البوسنجي ، رواه لنا أحمد بن إبراهيم بن مالك      
  .)٤(والمحفوظ هو األول، إسحاق

                            
: خروج الثَّنيتين من الشَفَة وارتفاعهما وإنَما قيـل للعقـاب         : غَاالشَ: رجل أشْغَى وامرأة شَغْواء وقال غيره     ) ١(

هو الذ ي عِري وجهه من الشعر االَ طاقات في اسـفل            : والشَّطَ من الرجال واألثَطْ   . شَغْواء لتعقُّف منقارها    
  )٢/٧٦(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر، حنِكه

 )١٣١(ن بحر، أبي عثمان عمرو ب،البيان والتبيين) ٢(

  )١٥٠(بلفظ الثطاط تم تخريجه في حديث رقم ) ٣(
  )١/٣٠٣(غريب الحديث للخطابي، ) ٤(



  )٢٤٩(

  :   تخريج الحديث

، بلفظ مطـابق  ، عن أبي رهم  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أورده الخطابي         
  .وهو حديث موقوف

  
  :   قال ابن األثير

  :   أنه مر بامرأة سوداء تُرقِّص صِبيا وتقول<فيه ) هـ(} ثطا{
  )١( يمِشي الثَّطَا ويجلس الْهبنْقَعه●ذُؤاُل يا ابن القَرم يا ذُؤالَه 

رجل ثَـٍط   . إفراط الْحمق : الثَّطَا). )٢( شَر السباع  ال تَقُولي ذُؤال فإنه   (: فقال عليه السالم  
:    والهبنْقَعـة . أي يخْطو كما يخطو الصِبي أوَل ما يدرج       : يقال هو يمِشي الثَّطَا   : وقيل. بين الثَّطَاة 

  .السيد: والقَرم.  وهو الذئب- تَرخيم ذُؤالَة -وذُؤال . األحمق

 )١٥٠(حديث رقم 
 

  اإلمام ابن قانع في معجم الصحابةقال 

عن فـضيل بـن     ، عن الحجاج ، نا مبشر ، نا بقية ، نا ابن حنان  ،  حدثنا عمر بن محمد بن بكار      -
شر السباع هـذه    " : سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول      : عن وابصة قال  ، عن سالم ، عمرو
  .)٣( يعني الثعالب"األثْعل 

  :   تخريج الحديث
  ."ذؤال"ومن دون لفظ ، بمعناه،  مبشِّر بن عبيد بهمن طريق، )٤(رأخرجه ابن عساك

  :   رجال اإلسناد
 أخبرني محمد بـن عبـد       :ثقه الخطيب وقال  و،   عمر بن محمد بن بكار أبو حفص القافالئي         ●

مـات فـي سـنة      ، بن المنادى وأنا أسـمع    ا قرئ على    :الواحد حدثنا محمد بن العباس قال     
  .ب فهو ثقة بتوثيق الخطي.)٥()٣٠٨(

                            
)١ (نْقَعبقُه في جلوسه وُأموره:ورجل همعرف حنْقَعةٌ وهو اَألحمق يبلسان العرب، : انظر، وامرَأة ه)٨/٣٦٦( 

لـسان  : انظر، مثل ُأسامة لَألسد والذَّْأالن الذئب َأيضاً، بترخيم ذُؤالة وهو اسم علم للذئ    : شَر السباع ذُؤالَ  ) ٢(
 )١١/٢٥٤(العرب، 

  )٣/١٨٥(عبد الباقي بن قانع، ،معجم الصحابة) ٣(
 )٢٠/٨٢(تاريخ دمشق، ) ٤(

  )١١/٢٢٢(تاريخ بغداد، ) ٥(



  )٢٥٠(

وثقـه الخطيـب    . )١(ذكره ابن حبان في الثقات    ،    محمد بن عمرو بن حنَان الكلبي الحمصي         ●
صـدوق  : وقال ابـن حجـر    ، )٣(ربما أغرب : ذكره ابن حبان في الثقات وقال     . )٢(الغدادي
  .)٤(روى له النسائي. وله ثالث وثمانون) ٢٥٧(مات سنة . يغرب

  .رب   الراجح في الراوي أنه صدوق يغ
: قال ابـن أي حـاتم  . )٥(وثقه ابن معين،  بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي أبو يحِمد      ●

ما لبقيـة عيـب اال كثـرة        ، بقية أحب إلي من إسماعيل بن عياش      : سمعت أبا زرعة يقول   
وثقـه  ، الحـافظ : قـال الـذهبي   ، )٦(وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة     ، روايته عن المجهولين  

قـال ابـن   . )٧(وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة ، فيما سمعه من الثقات  الجمهور  
روى لـه    .وله سبع وثمـانون   ) ١٩٧(مات سنة   . صدوق كثير التدليس عن الضعفاء    : حجر

  .)٨(البخاري في التعاليق ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

من اتفق على أنـه ال يحـتج        : من المرتبة الرابعة وهي   فقد ذكره ابن حجر     :     بالنسبة لتدليسه 
بشيء من حديثهم اال بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الـضعفاء والمجاهيـل؛               

  .وفي الحديث صرح بأخبرنا؛ ولكن روى عن متروك الحديث، )٩(كبقية بن الوليد
  . )١٠(لم يرسل في هذا الحديث:     وبالنسبة إلرساله

وروايته فـي   ، وإذا ماروى بالتصريح عن ثقة فهو ثقة      ، اوي فيما يرويه عن الضعفاء       علة الر 
  .حديثنا ضعيفة؛ ألنها عن مبشِّر بن عبيد؛ وهو متروك ومنكر الحديث

أحاديثـه  : قال اإلمام أحمـد فـي العلـل   ،   مبشِّر بن عبيد الِحمصي أبو حفص كوفي األصل    ●
قـال  ، )١٢(مبشِّر بن عبيد ليس بشيء يضع الحديث      : ويقول مرة ، )١١(أحاديث موضوعة كذب  

                            
  )٩/١٢٣(الثقات البن حبان، ) ١(
  )٣/١٢٨(تاريخ بغداد، ) ٢(
 )٩/١٢٤(،الثقات البن حبان)  ٣(

 )٤٩٩(التقريب، ) ٤(

 )٧٩( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٥(

 )٢/٤٣٥(الجرح والتعديل، ) ٦(

 )١/٢٧٣(الكاشف، ) ٧(

 )١٢٦(التقريب، ) ٨(

 )٤٩(طبقات المدلسين، ) ٩(

 )١٥٠(جامع التحصيل، ) ١٠(

 )١/٢١٤(ألحمد بن حنبل، ، العلل ومعرفة الرجال) ١١(

 )١/٣٨٠(مد بن حنبل، ألح، العلل ومعرفة الرجال) ١٢(



  )٢٥١(

  .)٢(روى له ابن ماجه. من السابعة، متروك: وقال ابن حجر، )١(منكر الحديث: البخاري

 أبو أرطَأة الكـوفي القاضـي أحـد         النَّخَِعي  حجاج بن أرطَأة بفتح الهمزة بن ثور بن هبيرة            ●
كـان  : قال بن المبارك، )٣( أنه يزيد في االحاديث   شأنه، ال يحتج به  : قال اإلمام أحمد  ، الفقهاء

والعرزمي متروك ال   ، الحجاج يدلس يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العرزمي          
، والمشهور أخرج لـه مـسلم مقرونـاً   ، )٥(أحد األعالم على لين فيه    : وقال الذهبي ، )٤(نقربه

يه التدليس ابن المبارك ويحيى     وممن أطلق عل  ، وصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء     
صدوق يدلس عن الـضعفاء يكتـب       : وقال أبو حاتم  ، )٦(بن القطان ويحيى بن معين وأحمد     

حدثنا فهو صالح ال يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين الـسماع وال يحـتج               : حديثه وإذا قال  
اال بمـا  من اتفق على أنه ال يحتج بشيء مـن حـديثهم         : وهو من المرتبة الرابع   ، )٧(بحديثه

صـدوق  : وقال ابن حجـر   . صرحوا فيه بالسماع ؛لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل       
البخـاري فـي األدب المفـرد ومـسلم         روى له    ).١٤٥(مات سنة   ، كثير الخطأ والتدليس  

  .)٨(واألربعة

  .لعدم تصريحه بالسماع، فهو صدوق يخطئ ومدلس،  أميل الى قول ابن حجر    

كـان ثقـة   : قال ابن سعد، لفقيمي بالفاء والقاف مصغر أبو النضر الكوفي    فُضيل بن عمرو ا     ●
 قال أحمد بن أبـي مـريم        :وفي التهذيب . )١١(وابن حجر ، )١٠(العجلي: وثقه، )٩(قليل الحديث 

: وقال ابن حبـان فـي الثقـات       ، )١٣(ال بأس به  :  وقال أبو حاتم   )١٢(بن معين ثقة حجة   اعن  

                            
 )٨/١١(التاريخ الكبير، ) ١(

  )٥١٩(التقريب، ) ٢(
 )٢/٢٣٨(، والكاشف) ٣/٣٠(، والمجروحين، )٨/٣٤٣(، الجرح والتعديل:    انظر

 )٣٨( بحر الدم، ) ٣(

 )٣٢(الضعفاء الصغير، ) ٤(

 )١/٣١١(الكاشف، ) ٥(

 )٤٩( طبقات المدلسين، ) ٦(

  )٣/١٥٦(الجرح والتعديل، ) ٧(
  )١٥٢(التقريب، ) ٨(
  )٦/٣٣٤(البن سعد، ، الطبقات الكبرى) ٩(
 )٢/٢٠٧(الثقات للعجلي، ) ١٠(

 )٤٤٨(التقريب، ) ١١(

 )٨/٢٦٤(،تهذيب التهذيب)  ١٢(

  )٧/٧٣(الجرح والتعديل، ) ١٣(



  )٢٥٢(

مـات سـنة    . )٢( وكـان يهـم    ،فيين وقدماء شيوخهم  من جلة الكو  : وفي المشاهير ، )١(يخطئ
  .)٣(مسلم وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجةروى له ). ١١٠(

  .     أخلص الى توثيقه

مـن  : )٤(ذكـره ابـن حبـان     ،  سالم بن واِبصة بن معبد بن عتبة بن الحارث األسدي الرقي           ●
 وذكره الطبـري وغيـره فـي        )٥(اعراً فاضالً كان خطيباً مفوهاً ش   : وقال الذهبي ، التابعين

: وقال ابـن منـده    ، فإن كان وابصة أباه فهو ابن معبد األسدي؛ فال صحبة لسالم          ، الصحابة
، وأبوه مجهول في الـصحابة    ، إن كان هو ابن معبد فليس بمجهول      : قال ابن حجر  ، مجهول

 ولد جده وابصة    سألت عبد السالم بن عبد الرحمن بن صخر عن        : وقال أبو زرعة الدمشقي   
  مـسلماً  كان سالم شـاعراً   ، هم سالم وعتبة وعبد الرحمن وعمر فأكبرهم سالم وعتبة        : فقال

  .)٦(مات  في آخر خالفة هشام.  عفيفاًمتديناً

  .   والراجح أنه تابعي ثقة

 وقال أبو   ، الصحابي الجليل  ، وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن أسد بن خزيمة األسدي            ●
وفـد  ، ويقال أبو الشعثاء يقال أبو سـعيد ، ومعبد لقب أبو سالم، )٧(ابصة بن عبيدة حاتم هو و  

على النبي صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع وروى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعـن بـن          
وكان من أعوان عمر    ،  روى عنه ولداه سالم وعمر     ،مسعود وأم قيس بنت محصن وغيرهم     

  .رضي اهللا عنه. )٨(بن عبد العزيز

  :   الحكم على الحديث

وهـو صـدوق كثيـر الخطـأ     ، حجاج بن أرطَـأة   لوجود  ، الحديث مرسل ضعيف جداً   
ومـدار  ، فروايتـه ضـعيفة  ، وبقية بن الوليـد ، وفُضيل بن عمرو وهوصدوق يغرب    ، والتدليس

 ، عن مبشر بن عبيد    ،من طريق بقية   :وقال ابن حجر  . وهو متروك ، مبشِّر بن عبيد  الحديث عن   

                            
  )٧/٣١٤(الثقات البن حبان، ) ١(
 )١٦٥(،مشاهير علماء األمصار)  ٢(

  )٨/٢٦٤(،تهذيب التهذيب)  ٣(
  )٤/٣٠٦(البن حبان، الثقات ) ٤(
 )٨/١١١(،تاريخ اإلسالم للذهبي)  ٥(

  .بتصرف) ٣/١٢(اإلصابة، ) ٦(
  )٩/٤٧(الجرح والتعديل، ) ٧(
 )٦/٥٩٠(اإلصابة، ) ٨(



  )٢٥٣(

 عن سالم بن وابصة سمعت رسول اهللا صـلى اهللا           ، عن فضيل بن عمرو    ،جاج بن أرطاة  عن ح 
 وقـد أخرجـه     ، وهذا إسناد ضعيف جداً    ، أال أن شر السباع األثعل أي الثعلب       :عليه وسلم يقول  

 عـن   ، وكذلك رواه محمد بن شعيب     ،البغوي من طريق آخر عن بقية فقال عن سالم بن وابصة          
 عن وابـصة  ، وأنه عن سالم ،على أنه وقع في اإلسناد األول تصحيف       وهذا يدل    ،مبشر بن عبيد  

  .)١(ال سالم بن وابصة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
 )٣/١٢(، اإلصابة)  ١(



  )٢٥٤(

  الثاء مع العين: المبحث الثامن
  :   قال ابن األثير

  .أي يجري) يجيء الشَِّهيد يوم القيامة وجرحه يثْعب دماً(فيه ) هـ(} ثعب{

  )١٥١(الحديث
 

 ك في الموطأقال اإلمام مال

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم  ، عن َأِبي هريرةَ، عن الَْأعرِج،  حدثَِني َأِبو الزنَادِ -
جـاء   ِإلَّـا  -ي سِبيِلِه   واللَّه َأعلَم ِبمن يكْلَم فِ     - َأحد ِفي سِبيِل اللَِّه      )١(والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَا يكْلَم    : قَاَل

  .)٣(اللَّون لَون دٍم؛ والريح ِريح الِْمسِك ؛)٢(يوم الِْقيامِة وجرحه يثْعب دما

  :   تخريج الحديث

  ".دماً"دون لفظ ، )٤(أخرجه مسلم

، د به أربعتهم عن أبي الزنا   ، )٨(وأبو يعلى ،)٧(وابن منصور ، )٦(وأحمد، )٥(وأخرجه النسائي 
  ".الشهيد"من دون لفظ 

  

  :   رجال اإلسناد

ثقة :  قال ابن حجر  ،  عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد            ●
  .)٩(روى له الستة. وقيل بعدها) ١٣٠(مات سنة . فقيه

                            
، لـسان العـرب   : انظر، الجراح: والكلوم، )١٩/١٣(، التمهيد: انظر، ال يجرح أحد في سبيل اهللا     : فمعناه) ١(

)١٢/٥٢٢( 

 )١٩/١٤(التمهيد، : انظر، فمعناه ينفجر دما: يثعب دماً) ٢(

  )٩٨٤(ح)٤٦١ /٢(باب الشهداء في سبيل اهللا، ، كتاب الجهاد، الموطأ رواية يحي الليثي) ٣(
  )١٨٧٦(ح)٣/١٤٩٥(باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اهللا، ، كتاب اإلمارة، مسلم) ٤(
  ) ٣١٤٧(ح)٦/٢٨(في سبيل اهللا عز وجل، باب من كلم ، كتاب الجهاد، سنن النسائي) ٥(
 )٧٣٠٠(ح)٢/٢٤٢(مسند ابي هريرة، ، مسند أحمد) ٦(

  )٢٥٧١(ح)٢/٢٢٠(باب من جرح في سبيل اهللا، ، سنن سعيد بن منصور) ٧(
  ) ٦٢٦٣(ح)١٣٨ /١١(مسند ابي يعلى، ) ٨(
  )٣٠٢(التقريب، ) ٩(

 )١/٥٤٩(والكاشف، ، )١٤/٤٧٦(وتهذيب الكمال، ، )٢/٢٦(،الثقات للعجلي:      انظر



  )٢٥٥(

  .بتوعليه فهو ثقة ث. )١(لم يرسل عن أبي هريرة رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله    

ثقة : قال ابن حجر  ،  عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث            ●
  .)٢(روى له الستة). ١١٧(مات سنة . ثبت عالم

سـبق ترجمتـه    ،الصحابي الجليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي اهللا عنه ●
  ).٢٣(ح

  :   الحكم على الحديث

  .)٣(وأصله في صحيح مسلم، رجاله ثقاتو، الحديث إسناده صحيح
  

    
  :   قال ابن األثير

  ).صلّى وجرحه يثْعب دماً( ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه -

  )١٥٢(حديث رقم 

 قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

دخل ابن عباس والمسور بن مخرمة على       ، سمعت ابن أبي مليكة   :  عن ابن جريج قال    -
نعـم  : فقال. فوجداه لم يصل الصبح فقاال الصالة     ، صرفا من الصالة بعد ما طعن      حين ان  عمر

 .)٤ (صلّى وجرحه يثْعب دماًثم ، فتوضأ، من ترك الصالة فال حظ له في اإلسالم
  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، عن ابن أبي مليكة، )٥(أخرجه الدار قطني

                            
 )٢١٠(جامع التحصيل، ) ١(

  )٣٥٢(التقريب، ) ٢(
 )١/٩٧(، وتذكرة الحفاظ، )٥/٢٩٧(والجرح والتعديل، ، )٢/٨٩(الثقات للعجلي، :      انظر

عـن  ، عن َأِبي الزنَادِ  ، يينَةَحدثَنَا سفْيان بن ع   : وزهير بن حرٍب قَالَا   ، حدثَنَا عمرو النَّاِقد  : قال اإلمام مسلم  ) ٣(
لَا يكْلَم َأحد ِفي سِبيِل اللَِّه واللَّه َأعلَم ِبمن يكْلَم  : عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      ، عن َأِبي هريرةَ  ، الَْأعرِج

      جِة وامالِْقي موي اءِبيِلِه ِإلَّا جمٍ    ِفي سد نلَو ن؛ اللَّوبثْعي هحكٍ  ، رِمس ِريح يحالركتاب اإلمارة ، صحيح مسلم . و ،
 )١٨٧٦(ح )٣/١٤٩٥(باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اهللا، 

 )٥٨٠(ح )١/١٥٠(باب الجرح ال يرقأ، ، كتاب الطهارة، مصنف عبد الرزاق) ٤(

 )٢(ح )١/٢٢٤(لصالة مع خروج الدم السائل من البدن، باب جواز ا، كتاب الحيض، سنن الدار قطني) ٥(



  )٢٥٦(

  :   قال ابن األثير

  .ويروى فانْبعثَتْ. أي سالَت) فقطعتُ نَساه فانْثَعبتْ جِديةُ الدم( ومنه حديث سعد -        

  )١٥٣(الحديث رقم 
  

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

فقطعـتُ  رميت يوم بدر سهيل بـن عمـرو؛        :  في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال        -
 .)٢(فانْثَعبتْ جِديةُ الدم ؛)١(نَساه

 أخبرنا محمـد  ، أخبرنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا الصائغ  ،دثناه محمد بن يحيى الشيباني    ح
  .)٣( عن ابن شهاب، عن موسى بن عقبة،بن فليح

  

  :   تخريج الحديث

وهـو  ، عن ابن شهاب   أخرجه الخطابي لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه سوى ما          
  .حديث مقطوع

  

  
  :   قال ابن األثير

هو أكثر موضع   ) يحِملُها األخْضر المثْعنْجر  ( في حديث علي رضي اللّه عنه        ●} ثعجر{
اءر محوالميم والنون زائدتان. في الب.  

  )١٥٤(حديث رقم 
  

  .لم أقف على تخريج هذا الحديث في الكتب التي اطلعت عليها
 

  
  

                            
من الوِرك إلى الكعب وال يقال ِعرقُ النَّسا       : والنسا، واَألفصح َأن يقال له النَّسا ال ِعرقُ النَّسا       :فقَطَعتُ نَساه ) ١(

  )١٥/٣٢١(لسان العرب، : انظر، والجمع َأنْساء
  )١٤/١٣٤(لسان العرب، : ظران، هي َأول دفعة من الدم: جِدية الدم) ٢(
  )٢/٢٢٠(غريب الحديث للخطابي، ) ٣(



  )٢٥٧(

  :   قال ابن األثير

فإذا ِعلمي بالقرآن في علم علي كـالقَرارة  (لّه عنهما  ومنه حديث ابن عباس رضي ال     -
  .الغَِدير الصغير: القَرارة) )١(في المثْعنْجر

  )١٥٥(حديث رقم 
  

 قال اإلمام الشافعي في الشرح الكبير

علي رضي اهللا عنه وال يعارضه قول ابن عباس؛ ألن ابن عباس يعتـرف           :  ولنا قول  -
ما ِعلمي إلى ِعلم    :  ثبت لنا عن علي قول لم نعده إلى غيره وقال          إذا: فإنه قال ، لعلي بتقديم قوله  

  .)٢ (علي إال كالقَرارة إلى المثْعنْجر
  

  :   تخريج الحديث

، بلفظ مقـارب ، عن ابن عباس  ، ذكره الشافعي لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف

  

  
  :   قال ابن األثير

مر رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم بقَـوم           : قال( )٣(ث بكار بن داود   في حدي ) س(} ثعد{
: ، فقال)٤(وأشٍْل من لحم، وينَالُون من أسقية لهم قَد عالَها الطُّحلُب       ، والحلْقان، ينالُون من الثَّعد  

يا محمد  : فنزل الروح األمين وقال   ثَِكلَتْكُم أمهاتُكم، ألهذا خُِلقْتم؟ ثم أو ِبهذا ُأِمرتُم؟ ثم جاز عنْهم            
ولم أبعثك منَفّراً، ارِجع إلى ِعبادي فقُـل        . إنّما بعثْتك مؤلّفا ألمِتك   : ربك يقْرئك السالم ويقول لك    

البسر الـذي قـد     : الزبد، والحلْقان : جاء في تفسيره أن الثَّعد    ) لهم فليعملوا، ولْيسددوا، ولْييسروا   

                            
ويقال اثعنجر الماء إذا سال واثعنجر      ، الموضع المطمئن من األرض يستقر فيه ماء المطر       : وأصل القرارة ) ١(

  )٢/٢٠٢(غريب الحديث للخطابي، : انظر، السحاب بالمطر إذا جاد به
  )٧/١٨٩(الشرح الكبير، ) ٢(
 وكـان   ،)٤٤٠(مولده في صفر سنة     . من ولد عبد اهللا بن عبد الملك بن مروان        : داود المرواني بكار بن   )  ٣(

البـن سـعيد   ، المغرب في حلى المغـرب :  انظر.غاية في الزهد، مطرحاً لنفسه، ومات في جهاد العدو   
 )٩٨(،المغربي

)٤ (لُبِمن: الطُّحزرةُ على رأس الماء الملُبة الخُضكتاب العين، : ظران، والِقطْعة طُح)٣/٣٣٤( 



  )٢٥٨(

كذا فسره إسحاق بن إبـراهيم القُرشـي أحـد          . الخروفُ المشِْوي : رطَب بعضه، وأشْل من لَحم    أ
  .فأما الثَّعد في اللغة فهو ما الَن من البسر، واحدته ثَعدة. رواته

  )١٥٦(حديث رقم 
  

 قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

عن ، قال حدثنا سالّم الطويل، وفيقال حدثنا الحكم بن مروان الك،  حدثنا أبو مسلم-
جاء جبريل : قال عمر بن الخطاب: عن عدي بن عدي الكندي قال، األجلح بن عبد اهللا الكندي

فقام إليه رسول اهللا صلى ، إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه
ما جئتك حتى أمر اهللا عز وجل : فقال، ونيا جبريل ما لي أراك متغير الل: اهللا عليه و سلم فقال

يا جبريل صف لي النار وانعت لي : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بمفاتيح النار
وبكى جبريل عليه السالم فما زاال يبكيان ، فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم...... جهنم

فارتفع جبريل عليه ، نكما أن تعصياهحتى نوديا أن يا جبريل ويا محمد إن اهللا عز و جل قد أم
فمر بقوم من األنصار يضحكون ويلعبون ، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، السالم
ولما أسفتم ، فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتُم كثيراً، أتضحكون ووراؤكم جهنم: فقال

ال تقنط ، فنودي يا محمد،  عز و جلوالشراب؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا، الطعام
سددوا : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، ولم أبعثك معسراً، عبادي إنما بعثُتك ميسراً

 .(١) )وقَاِربوا

 :   تخريج الحديث

  .من دون ذكر صفة القوم. بنحوه، عن أبي هريرة، )٢(شاهداً أخرج ابن حبان

                            
ال يروى هذا الحديث عن عمر إال بهـذا         : وقال، بإختصار) ٢٥٨٣(ح)٣/٨٩(المعجم األوسط للطبراني،    ) ١(

 .اإلسناد تفرد به سالم

باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكـل عليهـا دون الحفـظ               ، كتاب العلم ، صحيح ابن حبان  )  ٢(
كونوا مسددين والتسديد لزوم طريقة النبـي صـلى اهللا   : يريد به) سددوا  : ( قالو )١١٣(ح)١/٣١٩(،لها

ال تحملوا على األنفس من التشديد مـا ال تطيقـون           : يريد به ) وقاربوا  : ( عليه وسلم واتباع سنته وقوله    
إسـناده  : قال شعيب األرنؤوط، وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد وقاربتم في اإلعمال    

  .صحيح على شرط مسلم



  )٢٥٩(

  . القصةمن دون ذكر، )١(له في الصحيحينأص "سددوا وقَاِربوا" ولفظ 

  :   رجال اإلسناد

●ِريصإبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم بن ماعز الب وبالكَشِّي يذكره ابن حبان ،   أبو مسلم الكَج
 كان من أهل الفضل والعلم واألمانة نزل بغداد وروى بها حديثاً: قال الخطيب، )٢(في الثقات

أخبرني األزهري عن و ،ى بن هارون يقول أبو مسلم الكشي ثقةقال سمعت موسو، كثيراً
الحافظ المسند : قال الذهبي ،)٣(ي صدوق ثقة يعرف بالكج:أبي الحسن الدارقطني قال
مات ببغداد في المحرم سنة . حدث عنه أبو القاسم الطبراني، صاحـب كتـاب السنـن

)٤() ٢٩٢(.  

  .فهو ثقة، جد للرواي إال التوثيق    لم أ

: قال أبو حاتم، )٥(ليس به بأس: قال ابن معين،   الحكم بن مروان أبو محمد الضرير الكوفي●
  .  )٨(صدوق: قال ابن حجر، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات، )٦(ال بأس به

  .فهو صدوق:     أرجح قول ابن حجر

: قال ابن حجر، ني  سالّم بتشديد الالم بن سليم أو سلم أبو سليمان ويقال له الطويل المدائ●
  .  )٩(روى له ابن ماجه). ١٧٧(مات سنة . متروك

                            
 عن  ، عن موسى بن عقبة    ،حدثنا سليمان ،حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا       : قال اإلمام البخاري في صحيحه    )  ١(

سددوا وقاربوا واعلموا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        :  عن عائشة  ،أبي سلمة بن عبد الرحمن    
باب القصد ،  من كتاب الرقاق) أدومها إلى اهللا وإن قل  وأن أحب األعمال،أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة

  حدثنا موسى بن عقبـة     ،وهيبوأخرجه مسلم من طريق     ، )٦٠٩٩(ح  )٥/٢٣٧٣(،والمداومة على العمل  
 )٢٨١٨(ح )٤/٢١٧١(،به

  )٨/٨٩(الثقات البن حبان، ) ٢(
 .بتصرف) ١٢٣-٦/١٢١(تاريخ بغداد، ) ٣(

 )٢/٦٢١(للذهبي، ،تذكرة الحفاظ) ٤(

 )٤/٣٩٤( رواية الدوري، - تاريخ ابن معين )٥(

  )٣/١٢٩(الجرح والتعديل، ) ٦(
 )٨/١٩٤(الثقات البن حبان، ) ٧(

  )١٠٠(البن حجر، ،تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة) ٨(
  )٢٦١(التقريب، ) ٩(

 )١/٣٣٩(،والمجروحين، )٤٦(والضعفاء والمتروكين، ، )٥٥(الضعفاء الصغير، :    انظر



  )٢٦٠(

كان : قال ابن سعد،   أجلح بن عبد اهللا بن حجية يكنى أبا حجية الكندي يقال اسمه يحيى●
جائز : وفى موضع آخر قال، كوفى ثقة: قال العجلي. )٢(وثقه يحيى بن معين. )١(ضعيفاً جداً

ضعفه .)٤(مستقيم الحديث صدوق: قال ابن عدي. )٣(يوخالحديث وليس بالقوي في عداد الش
سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد : النسائي وهو شيعي مع أنه روى عنه شريك أنه قال

 روى له البخاري ).١٤٥(مات سنة . )٦(صدوق شيعي: قال ابن حجر. )٥(إال افتقر أو قتل
  .في كتاب األدب وغيره والباقون سوى مسلم

  .فهو صدوق شيعي،  ابن حجر    أرجح قول

ثقة فقيه :  قال ابن حجر،   عدي بن عدي بن عميرة بفتح المهملة الكندي أبو فروة الجزري●
مسلم وأبي داود روى له ). ١٢٠(مات سنة . عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل

  .)٧(والنسائي وابن ماجة

  .)٨( عنهلم يرسل عن عمر بن الخطاب رضي اهللا: بالنسبة إلرساله    

فيل بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين بن نُ ابعمر بن الخطَّ ●
  وكان إليه السفارة في الجاهلية وكان عند المبعث شديداَ،من كبار الصحابة، مشهور جم المناقب

استشهد في ذي ،  على المسلمين وفرجا لهم من الضيق ثم أسلم فكان إسالمه فتحاً،على المسلمين
  . رضي اهللا عنه وأرضاه،)٩(وولي الخالفة عشر سنين ونصفاً) ٢٣(الحجة سنة 

  :   الحكم على الحديث

وأجلح هم رواة من درجة ، فالكجي والحكم بن مروان، الحديث إسناده ضعيف جداً
، )١٠(سنده ضعيف: قال السيوطي، ولم أجد له متابعاً، متروك الحديثوسالّم الطويل ، الصدوق

                            
  )٦/٣٥٠(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ١(
  )٣/٢٦٩(و رواية الدوري، ،)٧٧( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٢(
 )١/٢١٢(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )١/٤٢٨(الكامل في الضعفاء، ) ٤(

 )١/٢٢٩(الكاشف، ) ٥(

 )٩٦(التقريب، ) ٦(

  )٣٨٨(التقريب، ) ٧(
  )٢/١٦(والكاشف، ، )٧/٣(والجرح والتعديل، ، )٢/١٣٢(،الثقات للعجلي:      انظر

  )٢٣٥(جامع التحصيل، ) ٨(
  )٤١٢(، والتقريب، )٤/٥٨٨(اإلصابة، : انظر) ٩(
 )١/٢٤٩(،  للسيوطيالدر المنثور: انظر) ١٠(



  )٢٦١(

وقال ، )١(م الطويل وهو مجمع على ضعفهرواه الطبراني في األوسط وفيه سالّ: وقال الهيثمي
  .)٢(الحديث موضوع: األلباني

  
  

  :   قال ابن األثير

هي الِقثَّاء الـصغار،    ) يخرج قوم من النار فينْبتُون كما تنْبت الثَّعارير       (فيه  ) هـ(} ثعر{
وقيل رؤوس الطَّراثيث تكون ِبيضاً، شُبهوا ببياضها، واحدتها        . اء ينِْمي سريعاً  شُبهوا بها ألن الِقثَّ   

  .طُرثُوث، وهو نبت يؤكل

  )١٥٧(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

النَِّبي صـلَّى  عنْه َأن ، عن جاِبٍر رِضي اللَّه، حدثَنَا حماد عن عمٍرو،  حدثَنَا َأبو النُّعمانِ -
مـا الثَّعـاِرير قَـاَل      : قُلْـتُ ، يخْرج ِمن النَّاِر ِبالشَّفَاعِة كَـَأنَّهم الثَّعـاِرير       : اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ   

غَاِبيس٣(الض( ،   هقَطَ فَمس قَد كَانا       ، وتَ جِمعٍد سمحا مِن ِدينَاٍر َأبِرو بمـِد اللَّـِه       فَقُلْتُ ِلعبع ـنب ِبر
 .)٤(نَعم : قَاَل. يخْرج ِبالشَّفَاعِة ِمن النَّاِر: سِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل: يقُوُل

  

  :   تخريج الحديث

   ".كََأنَّهم الثَّعاِرير "من دون لفظ ، بنحوه،  بن عبد اهللاعن جابر، )٥(أخرجه مسلم

  
  

                            
 )١٨٥٧٣(ح )١٠/٧٠٦(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: انظر) ١(

 )٥٤٠١(ح )١١/٤٠٣(و، )١٣٠٦ (ح)٣/٤٧٢(و، )٩١٠(ح )٢/٣١١(، السلسلة الضعيفة: انظر) ٢(

  )١/٥٥١(، لسان العرب: انظر، وهي ِصغار الِقثَّاء: الضغاِبيس) ٣(
 )٦١٩٠(ح ) ٢٣٩٩/ ٥(، باب صفة الجنة والنار، كتاب الرقاق، البخاري) ٤(

 )١٩١(ح )١/١٧٧(، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها، كتاب اإليمان، مسلم)  ٥(



  )٢٦٢(

  :   قال ابن األثير

إن ابني به جنون، فمسح صدره ودعا له، فَثع ثَعةً          : أتَتْه أمرأة فقالت  (فيه  ) هـ(} ثعع{
  .المرة الواِحدة: والثَّعة. القَيء: الثَّع) فخرج من جوِفه جرو أسود

  )١٥٨(حديث رقم 
  

 قال اإلمام أحمد في مسنده

عِن ابِن  ، عن سِعيِد بِن جبيرٍ   ، عن فَرقٍَد السبِخي  ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ   ، بو سلَمةَ  حدثَنَا أَ  -
 ِإن ابِني هذَا ِبِه جنُـون     : َأن امرَأةً جاءتْ ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبابٍن لَها فَقَالَتْ           ، عباٍس

فَثَع ، فَمسح النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم صدره ودعا       ، يْأخُذُه ِعنْد غَداِئنَا وعشَاِئنَا فَيخْبثُ علَينَا     
 .)١(فَخَرج ِمن جوِفِه ِمثُْل الْجرِو الَْأسوِد، يعِني سعَل، ثَعةً

  :   تخريج الحديث

ثالثتهم من طرق عن حمـاد بـن        ، )٤(وابن ابي شيبة  ، )٣(والطبراني، )٢(يأخرجه الدارم 
  .بلفظ مقارب، سلمة به

  :   رجال اإلسناد

ثقـة ثبـت    : قال ابن حجـر   ،   منصور بن سلمة بن عبد العزيز أبو سلمة الخزاعي البغدادي           ●
البخاري ومسلم وأبي داود في المراسـيل       روى له   . على الصحيح ) ٢١٠(مات سنة   . حافظ

  .)٥(والنسائي

  ).٤٩(سبق ترجمته ح ثقة عابد،   حماد بن سلمة بن دينار●

: قـال اإلمـام أحمـد    .)٦(وثقه يحيى بن معين،  أبو يعقوبالبصِري  فرقد السبِخي بن يعقوب  ●
. لـيس بقـوي   : وقال. يروي عن مرة منكرات   : وقال. رجل صالح، لم يكن صاحب حديث     

                            
  ) ٢٤١٨(ح )١/٢٦٨( بن العباس بن عبد المطلب مسند عبد اهللا، مسند أحمد) ١(
 )١٩(ح )١/٢٤(باب ما أكرم اهللا به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، ، سنن الدارمي) ٢(

  )١٢٤٦٠(ح )١٢/٥٧(المعجم الكبير للطبراني، ) ٣(
 )٢٣٥٨٠(ح )٥/٤٧(في المريض ما يرقى به وما يعوذ به، ، كتاب الطب، مصنف ابن ابي شيبة) ٤(

  )٥٤٧(التقريب، ) ٥(
  )٢/٢٩٧(والكاشف، ، )٢٨/٥٣٠(وتهذيب الكمال، ، )٩/١٧٢(، الثقات البن حبان:    انظر

 )١٩٠( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٦(



  )٢٦٣(

قـال  . )١(رجل صالح وحديثه لـيس بـذاك      : بخي، فقال سألته عن فرقد الس   : وقال المروذي 
وقال سليمان بن حرب نا حماد      ، عن القطان ما يعجبني الحديث عن فرقد السبخي        :البخاري

وعن سعيد بـن جبيـر فـي    ، )٢(بن زيد قال سألت أيوب عن فرقد السبخي فقال ليس بشيء  
وذكـره ابـن حبـان فـي      ، )٥(وضعفه النسائي ، )٤(ال بأس به  : قال العجلي . )٣(حديثه مناكير 
، وكان فيه غفلة ورداءة حفـظ     ، كان فرقد حائكاً من عباد أهل البصرة وقرائهم       : المجروحين

ويسند الموقوف من حيث ال يفهم فلمـا        ، فيرفع المراسيل وهو ال يعلم    ، فكان يهم فيما يروي   
 الـصالح   الحائـك : وقال الذهبي ، )٦(بطل االحتجاج به  ، كثر ذلك منه وفحش مخالفته الثقات     

). ١٣١(مات سـنة    . )٨(صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ      : قال ابن حجر  . )٧(الزاهد
  .روى له الترمذي وابن ماجه

وكثرة وقوعه في الخطأ؛ حتى أصبح حديثه غيـر         ،      لقد اتفق النقاد على رداءة حفظ الرواي      
حتج به مـالم يوافقـه    وحديثه غير م،اظ على أنه رجل صالح صدوق     فَمع الحِ ، مرغوب فيه 

  .الثقات

، ثقة ثبت فقيـه   ،   سعيد بن جبير األسدي الوالبي موالهم الكوفي أبو محمد ويقال أبو عبد اهللا              ●
ولم يكمل  ) ٩٥(وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سنة             

  .)٩(روى له الجماعة .الخمسين

  .)١٠( اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمالم يرسل عن عبد:  بالنسبة إلرساله   

  ). ١٢(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،   عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنهما●

  

  
                            

 )١٢٥(بحر الدم، ) ١(

 )٧/١٣١(التاريخ الكبير، ) ٢(

 )٩٤(الضعفاء الصغير، ) ٣(

 )٢/٢٠٥(الثقات للعجلي، ) ٤(

 )٨٧(ضعفاء والمتروكين، ال) ٥(

 )٢/٢٠٥(المجروحين، ) ٦(

 )٢/١٢٠(الكاشف، ) ٧(

 )٤٤٤(التقريب، ) ٨(

 )٢٣٤(والتقريب، ، )٨٢(ومشاهير علماء األمصار، ، )٣/٤٦١(التاريخ الكبير، : انظر) ٩(

 )١٨٢(جامع التحصيل، ) ١٠(



  )٢٦٤(

  :   الحكم على الحديث

، فروايته ضـعيفة  .ولم أجد من يوافقه من الثقات     ، لوجود فرقد السبخي  ، الحديث إسناده ضعيف  
   .)١(األلبانيوالحديث ضعفه 

  
  :   قال ابن األثير

) ليس فيهـا ضـبوب وال ثَعـول      (في حديث موسى وشعيب عليهما السالم       ) هـ(} ثعل{
  .الضيقة مخرج اللبن: الشاة الَّتي لها زيادة حلَمة، وهو عيب، والضبوب:    الثَّعول

  )١٥٩(حديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

لـك  : ا آجر موسى نفسه من شعيب قال له  شـعيب           أنه قال لم   -  في حديث النبي     -
 أو  ،فجاءت به كله قالب لون غير واحـدة       : منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون قال          

 .)٢(ضبوب وال ثَعولوال ، كَموشٌوال  ، وال فَشُوشٌ،عزوزاثنتين ليس فيها 

، نا الحسن بن عيسى   ، ارينا موسى بن إسحاق األنص    ، حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك     
  .)٣(عن عيينة بن حصن، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، نا سعيد بن يزيد، نا ابن المبارك

  :   تخريج الحديث

  .عن سعيد بن جبير رضي اهللا عنه، بمعناه، )٤(أخرج البخاري شاهداً

                            
 )٣/٢٨٨(، مشكاة المصابيح: انظر) ١(

مـن  : والـضبوب ،فال يستمسك فيه اللبن فيقطر من غير حلب وينفش هي الواسعة ثقب الضرع  : الفشوس) ٢(
 .وأحسب ذلك يفعل بالشاة إذا كانت ضيقة مخرج اللبن: والضرع،الضب وهو الحلب باإلبهام 

 )٦١/٤٠(تاريخ دمشق، : انظر،القصيرة الضرع التي يفوت ضرعها كف الحالب :  والكمشة

 )١/٨١(غريب الحديث للخطابي، ) ٣(

عـن  ، حدثنا مروان بن شجاع   ، أخبرنا سعيد بن سليمان   ، حدثنا محمد بن عبد الرحيم    : إلمام البخاري قال ا ) ٤(
سألني يهودي من أهل الحيرة أي األجلين قضى موسى؟ قلـت ال            : عن سعيد بن جبير قال    ، سالم األفطس =

ما إن رسول اهللا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبه
ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن { المشار إليهما بقوله تعالى ) األجلين . ( صلى اهللا عليه وسلم إذا قال فعل

. المراد ابن عباس رضي اهللا عنهما والحبر هو العالم فـي الـدين     ) حبر العرب  / . (٢٧القصص  ./ }عندك
، صحيح البخـاري  .  السالم باألولى ألن الكالم عنه     المراد كل رسول ويتناول هذا موسى عليه      ) رسول اهللا (

  ).٢٥٣٨(ح) ٢/٩٥٣(، كتاب الشهادات



  )٢٦٥(

عةَ عـن   كالهما شاهداً من طريق عبد اهللا بن  لَِهي        ، )٢(وابن كثير ، )١(وأخرج ابن عساكر  
وال  "بزيـادة لفـظ   ، الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن الندر الـسلمي             

  ".كمشة تفوت الكف
  

  :   رجال اإلسناد

: قـال الخطيـب  ،  سكن بغداد وحـدث بهـا  ، القوهستانىيحمد بن إبراهيم بن مالك أبو عل أ  ●
عة لثمان خلون مـن شـوال       مات يوم الجم  ،  تدل على حفظه وتثبته    ،أحاديثه مستقيمة حسان  

  .)٣( ودفن بعد صالة الجمعة)٢٦٧(سنة 

قـال  ،  )٤(قال الخطيب كان ثقـة    ،  موسى بن إسحاق بن موسى أبو بكر األنصاري الخطمي          ●
قال الصبغى ما رأينـا فـي        ،القاضى االمام الحافظ الفقيه الشافعي قاضى نيسابور      : الذهبي

وقال عبد الغنـي بـن سـعيد     ، ون حافظاً حفاظ الحديث اهيب وال اورع من موسى بن هار        
الحافظ أحسن الناس كالماً على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بن المديني فـي           

) ٢٩٤(مات فـي شـعبان سـنة        . زمانه وموسى بن هارون في وقته والدارقطني في وقته        
  .)٥(رحمه اهللا تعالى

). ٢٤٠(مات سنة . ثقة:   قال ابن حجر   ، الحسن بن عيسى بن ماسرِجس أبو علي النيسابوري         ●
  .)٦(مسلم وأبي داود والنسائيروى له 

  ).١٣٩(ثقة ثبت فقيه سبق ترجمته ح، عبد اهللا بن المبارك المروزي  ●

مات سنة  . ثقة عابد : قال ابن حجر  ، سعيد بن يزيد الِْحميري الِقتْباني أبو شجاع اإلسكندراني         ●
  .)٧(والترمذي والنسائيمسلم وأبي داود روى له ). ١٥٤(

                            
 )٦١/٤٠(تاريخ دمشق، ) ١(

  .وقد يكون موقوفاً كما قال ابن جرير، وفي صحة رفع هذا الحديث نظر: وقال) ١/٢٤٦(البداية والنهاية، ) ٢(
 )٤/٩(،تاريخ بغداد)  ٣(

  )٥/١٤٤(تاريخ بغداد، ) ٤(
  )٢/٦٧٠(رة الحفاظ، تذك) ٥(
  )١٦٣(التقريب، ) ٦(

 )٣٢٩(والكاشف، ، )٦/٢٩٤(وتهذيب الكمال، ، )٨/١٧٤(،الثقات البن حبان:    انظر

  )٢٤٣(التقريب، ) ٧(
، )١١/١١٨(وتهـذيب الكمـال،    ، )١٨٨(، ومشاهير علمـاء األمـصار    ، )٤/٧٣(، الجرح والتعديل :    انظر

  )١/٤٤٧(والكاشف، 



  )٢٦٦(

  ).٣٤(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،  الحارث بن يزيد الحضرمي ●

، عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو مالك                   ●
 ،يقال كان اسمه حذيفة فلقب عيينة ألنه كان أصابته شجة فجحظت عينـاه            ، الصحابي الجليل 

 أسلم قبل الفـتح وشـهدها       ، وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية       ،صحبةبن السكن له    اقال  
 ، وبعثه النبي صلى اهللا عليه وسلم لبني تميم فسبي بعض بني العنبـر     ، والطائف ،وشهد حنيناً 

 ثم عاد إلى اإلسالم وكـان فيـه        ،ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعه           
أن عمر قتل عيينـة بـن حـصن علـى           : ب األم للشافعي  وفي كتا ، )١(جفاء سكان البوادي  

ولم أر من ذكر ذلك غيره فإن كان محفوظاً فال يذكر عيينـة فـي               : قال ابن حجر  ، )٢(الردة
فعاش إلى خالفة عثمـان     ، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر إلى اإلسالم فترك         ، الصحابة
  .رضي اهللا عنه وأرضاه. )٣(واهللا أعلم

  :   يثالحكم على الحد

  .وأصل الحديث في البخاري بمعناه، ورجاله ثقات، إسناده صحيحالحديث 
  

  
  :   قال ابن األثير

اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لُبابة يسد ثعلـب ِمربـِده   (في حديث االستسقاء   ] هـ[} ثعلب{
  . يسيل منه ماء المطرثُقْبه الذي: موضع يجفَّف فيه التَّمر، وثَعلَبه: الِمربد) بإزاره

  )١٦٠(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في الدعاء

، ثنا محمد بن حماد الطهرانـي ،  حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحق النيسابوري الحافظ      -
عن سعيد بـن  ، عن ابن حرملة، ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا المدني    ، ثنا السندي سهل بن عبد الرحمن     

ـ  : استسقى رسول اهللا فقال   : عبد المنذر قال  عن أبي لبابة بن     ، المسيب ـ  ِقاللهم اس ناِقنا اللهـم اس .
ريانـاً  أبو لُبابة ع   ُنا حتى يقوم  اللهم اسقِ : أبو لُبابة يا رسول اهللا إن التمر في المرابد فقال         : فقال

 ،ي لبابـة  فأمطرت فاجتمعوا إلى أب   ، وما يرى في السماء سحاب    : قال. اره بإز ب ِمربِده لَعد ثَ سيفَ

                            
 )٤/٧٦٧(، اإلصابة) ١(

  )١/٢٥٩(كتاب األم، ) ٢(
  )٣/٣١٢(الثقات البن حبان، : وانظر، )٤/٧٦٩(اإلصابة، ) ٣(



  )٢٦٧(

وتسد ثعلب مربدك بإزارك؛ كما قال رسـول اهللا ففعـل           ، فقالوا إنها لن تقطع حتى تقوم عرياناً      
  .)١(فأمسكت السماء

  

  :   تخريج الحديث

 ثالثتهم من طرق  ، )٤(وابن عساكر ، )٣(والبيهقي، )٢(أخرجه الطبراني في المعجم الصغير    
  ."عرياناً"بزيادة لفظ ،  عبد الرحمن بن حرملة بهعن

  :   رجال اإلسناد

الحـافظ  ،   أبوعوانَة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد اإلسفراييني النيسابوري األصـل             ●
  .)٥ ()٣١٦(توفي سنة  .صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، الثقة الكبير

روى  ).٢٧١(مات سـنة   .حافظاً للحديث ثقة،   محمد بن حماد الطهراني أبو عبد اهللا الرازي      ●
 .)٦(له ابن ماجه

يروى عن أبي أويس وأهل المدينة وأهل العـراق  ،   السندي بن عبدويه الذهلي من أهل الري       ●
وذكره بن حبان   . )٧(رأيته ولم اكتب عنه   : قال أبو حاتم  ، روى عنه محمد بن حماد الطهراني     

اياتـه عنـه    وسماه الطهراني في بعض رو    : قال ابن حجر  . )٨(يغرب: في الثقات هكذا وقال   
  .)٩(وقال أبو الوليد الطيالسي لم ار بالري أعلم بالحديث منه، مرسالً

 .    أميل الى أنه صدوق

                            
 )١/٥٩٩(كتاب الدعاء للطبراني، ) ١(

 لم يروه عن بن حرملة إال عبد اهللا بن عبد الرحمن            :وقال) ٣٨٥(ح  )١/٢٣٦(المعجم الصغير للطبراني،    ) ٢(
 .تفرد به سهل بن عبد ربه الرازي

/ ٣(باب االستسقاء بغير صالة ويوم الجمعة على المنبـر،  ، كتاب صالة اإلستسقاء  ،  للبيهقي السنن الكبرى ) ٣(
  )٦٢٢٨(ح)٣٥٤

  )٤٣/٢٠٠(تاريخ دمشق، ) ٤(
  )٣/٧٧٩(وتذكرة الحفاظ، ، )٤٩٠(تاريخ جرجان، : انظر) ٥(
  )٩/١٠٩(وتهذيب التهذيب، ، )٢/٦١٠(وتذكرة الحفاظ، ، )٧/٢٤٠(الجرح والتعديل، : انظر) ٦(
 )٤/٣١٨(الجرح والتعديل، ) ٧(

  )٨/٣٠٤(الثقات البن حبان، ) ٨(
 )٣/١١٦(لسان الميزان، ) ٩(



  )٢٦٨(

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي أبو أويس المدني قريب مالك                    ●
. )١(فضـعي : وقال مرة، صدوق وليس بحجة : وقال مرة ، ثقة: قال يحيى بن معين   ، وصهره

ثقة، قدم بغداد، وكتبوا عنـه، زعمـوا أن سـماعه           : ليس به بأس، أو قال    : قال اإلمام أحمد  
عـن  : قـال البخـاري   . )٢(ضعيف: أنه قال مرة  : وقيل عنه . وسماع مالك كان شيئاً واحداً    

يكتب حديثـه وال يحـتج بـه    : قال أبو حاتم. )٣(الزهِري ما روى من أصل كتابه فهو أصح    
 وذكـره  )٤(صالح صدوق كأنـه لـين     : وسئل أبو زرعة عن أبى أويس فقال      ، وليس بالقوي 

لم يفحـش   ، كان ممن يخطىء كثيراً    :قال ابن حبان في المجروحين    . )٥(العقيلي في الضعفاء  
والذي أرى فـي    ، وال هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم       ، خطؤه حتى استحق الترك   

قـال ابـن   . )٦(حتجاج بما وافق األثبات منهـا       واال، أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره      
  .)٧(مسلم واألربعةروى له ).١٦٧(مات سنة ، صدوق يهم: حجر

  .يحتج به إذا وافق األثبات،     أرجح بأنه صدوق

: قال يحيى بن معـين    ،   عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنَّة الَْأسلَِمي أبو حرملة المدني             ●
كنت سيء الحفظ أو كنـت ال أحفـظ         : الرحمن بن حرملة قال   عن يحيى بن سعيد عن عبد       

ليس بحديثـه بـأس وانمـا روى    : قال أبو حاتم، )٨(فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتابة   
ذكره العقيلي فـي    . )٩(ولم أسمع أحداً ينكره ويطعن عليه     ، حديثاً واحداً ما يمكن ان يعتبر به      

من خيار أهل المدينة ممـن عنـى        : ل مرة وقا، )١١(كان يخطئ : قال ابن حبان  . )١٠(الضعفاء
وقال بن خالد البـاهلي سـألت   . )١٣(لم أر في أحاديثه حديثاً منكراً   : قال ابن عدي  . )١٢(بالعلم

                            
  )٢٣١-٢٢٥-٣/١٨٥( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ١(
    )٨٧(بحر الدم، ) ٢(
 )٥/١٢٧(التاريخ الكبير، ) ٣(

 )٥/٩٢(الجرح والتعديل، ) ٤(

  )٢/٢٧٠(الضعفاء للعقيلي، ) ٥(
 )٢/٢٤(المجروحين، ) ٦(

 )٣٠٩(التقريب، ) ٧(

 )٣/٢٠٦( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٨(

  )٥/٢٢٢(الجرح والتعديل، ) ٩(
 )٢/٣٢٨(الضعفاء للعقيلي، ) ١٠(

 )٧/٦٨(الثقات البن حبان، ) ١١(

 )١٣٧(مشاهير علماء األمصار، ) ١٢(

 )٤/٣١٠(الكامل في الضعفاء، ) ١٣(



  )٢٦٩(

مسلم روى له    ).١٤٥(مات سنة   . صدوق ربما أخطأ  : قال ابن حجر  . )١(القطان عنه فضعفه  
  .)٢(واألربعة

  .    أميل إلى أنه صدوق

حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي                سعيد بن المسيب بن        ●
، اتفقوا على أن مرسالته أصـح المراسـيل       ، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار    ، المخزومي

. وقد نـاهز الثمـانين  ) ٩٠(مات بعد . وقال ابن المديني ال أعلم في التابعين أوسع علماً منه        
  .)٣(روى له الجماعة

فهـو  ، )٤(وقد تقدم بيان االحتجـاج بمراسـيله      ، لم يرسل عن ابن أبي لبابة     : رساله    بالنسبة إل 
  .تابعي ثقة ثبت فقيه

ذكر ابن سعد أنه ولد في عهد النبي صلى اهللا          ،  السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر األنصاري        ●
مات . )٦(ويقال أن له رؤية   ، وقال ابن حبان في ثقات التابعين روى عن عمر        ، )٥(عليه وسلم 

  .)٧(روى له أبو داود). ١٠٠(بعد 

  .الراجح أنه  تابعي ثقةو 
  

  :   الحكم على الحديث

وقال ، ولم يتابع ، ومداره عن عبد الرحمن بن حرملة وهو صدوق       . الحديث مرسل حسن  
  رواه الطبراني في ال :الهيثمي

  .)٨(صغير وفيه من ال يعرف
  

  

                            
 )٦/١٤٦(تهذيب التهذيب، ) ١(

 )٣٣٩(التقريب، ) ٢(

  )٢٤١(والتقريب، ، )١/٤٤٤(والكاشف، ، )٥/١١٩(الطبقات الكبرى، : انظر) ٣(
 )١٨٤(جامع التحصيل، ) ٤(

 )٥/٧٨(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٥(

 )٤/٣٢٥(الثقات البن حبان) ٦(

 )٢٢٨(والتقريب، ، )٣/٢٣٩(اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر) ٧(

 )٢/٤٥٧(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ٨(



  )٢٧٠(

  الثاء مع الغين: المبحث التاسع
  :   ل ابن األثيرقا

ما شَبهت ما غَبر من الدنيا إالَّ بثَغِْب ذَهـب صـفْوه            (في حديث عبد اللّه     ) هـ(} ثغب{
الموضع المطمئن في أعلى الجبل يـستَنِْقع فيـه مـاء        : - بالفتح والسكون    -الثَّغْب  ) وبقي كَدره 

  .يالًوقيل هو غَِدير في ِغلَظ من األرض، أو على صخرة ويكون قل. المطر

  )١٦١(حديث رقم 

  ابن أبي شيبة في مصنفه قال اإلمام

ما شَبهت ما غَبـر     : قال عبد اهللا  : عن أبي وائل قال   ، عن األعمش ،  حدثنا أبو معاوية   -
وإذا حاك فـي    ، وال يزال أحدكم بخير ما اتقى اهللا      ، من الدنيا إالَّ بثَغِْب شرب صفْوه وبقي كَدره       

  .)١(وأيم اهللا ألوشك أن ال تجدوه، منهصدره شيء أتي رجالً فشفاه 

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عـن عبـد اهللا    ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن أبي شيبة           
  .والحديث موقوف، "ذهب صفوه"بدالً من " شرب صفوه"

  
  :   قال ابن األثير

  ).فُِثئت بساللة من ماء ثَغْب( ومنه حديث زياد -

  )١٦٢(رقم حديث 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

-     غَلَ في حديث زياد أنه بِد      لحديث من   :  قول المغيرة بن شعبة    همن الـشُّه إلي بعاِقل َأح
، )٤ (بسالَلٍة من ماء ثَغْبٍ   )٣( فُِثَئتْرثيَئٍة   من   فلَهو َأحب إلي  أكذلك هو؟   : فقال زياد . )٢(بماِء رصفَةٍ 
  . تَرمض فيه اآلجاُل،)٥(وديقٍَةفي يوٍم ذي 

                            
 )٣٤٥٧٦(ح )١٠٩/ ٧(كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه، ، كتاب الزهد، مصنف ابن ابي شيبة) ١(

  )٩/١١٩(لسان العرب، : انظر، وهو الذي ينحدر من الجبال على الصخر فيصفُو: بماء الرصِف) ٢(
 )١٩٢/ ١٩(خ دمشق، تاري: انظر، هو اللبن يحلب من الليل ثم يحلب عليه من النهار: رثيئة فُِثئت) ٣(

  )١٩٢/ ١٩(تاريخ دمشق، : انظر، أو قال يجري على الحجارة ليس فيها طين، العين التي يخرج: ثغب) ٤(
  )١٩٢/ ١٩(تاريخ دمشق، : انظر، الحر الشديد: ديقة) ٥(



  )٢٧١(

 أخبرنا علي بـن     ، أخبرنا يحيى بن معين    ، أخبرنا عباس الدوري   ،أخبرناه ابن األعرابي  
 .)١( عن أبي حمزة الثمالي، عن سفيان، أنبأنا ابن المبارك،الحسن بن شقيق

  

  :   تخريج الحديث

  .و حديث مقطوعوه، بلفظ مطابق، عن أبي سليمان الخطابي، )٢(أخرجه ابن عساكر
  

  
  :   قال ابن األثير

الموضع الذي يكـون حـدا      : الثغر) فلما مر األجل قفَل أهل ذلك الثَّغْر      (فيه  ) هـ(} ثغر{
  .فاصالً بين بالد المسلمين والكفّار، وهو موضع المخافة من أطراف البالد

  )١٦٣(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو داود في سننه

-  ثَنَا مدِعيلَ   حمِإس نى بدٍ    ، وسعس نِني ابعي اِهيمرثَنَا ِإبدابٍ  ، حِشه نثَنَا ابدـِد    ، حبع ـنع
     اِرياِلٍك الَْأنْصِن مِب بِن كَعاللَِّه ب :        َأِميِرِهم عم ِض فَاِرساِر كَانُوا ِبَأرالَْأنْص شًا ِمنيج َأن ،  كَـانو

   ِقبعي رمامٍ   عوشَ ِفي كُلِّ عيالْج ، رمع منْهالثَّغْـرِ ، فَشُِغَل ع ُل ذَِلكُل قَفََل َأهالَْأج را مفَلَم ،  فَاشْـتَد
نَّـا  يا عمر ِإنَّك غَفَلْـتَ ع : علَيِهم وتَواعدهم وهم َأصحاب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالُوا   

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِبِه ر ركْتَ ِفينَا الَِّذي َأمتَرا، وضعِة بِض الْغَِزيعقَاِب بِإع ٣(ِمن(. 
  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، من طريق موسى بن إسماعيل به، )٤(أخرجه البيهقي  
  

  
  

  

                            
 )٣/٦٣(، غريب الحديث للخطابي) ١(

  )١٩٢/ ١٩(تاريخ دمشق، ) ٢(
  )٢٩٦٠(ح )٢/١٥٣(باب في تدوين العطاء، ، اإلمارةكتاب الخراج والفي و، سنن ابي داود) ٣(
باب اإلمام ال يجمر بالغزى قال الشافعي رحمه اهللا فإن جمرهم فقـد             ، كتاب السير ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٤(

 )١٧٦٢٧(ح )٩/٢٩(أساء، 



  )٢٧٢(

  :    األثيرقال ابن

  .الثُّلمة: الثَّغرة) وقد ثَغَروا منها ثَغْرة واحدة(وفي حديث فتْح قيسارية ) هـ(

  )١٦٤(حديث رقم 
  

 قال اإلمام ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني

 ثَغَرالمـسلمون  :  نا عبد اهللا بن العالء قال ، نا الوليد بن مسلم    ، حدثنا عمرو بن عثمان    -
فكتب عمر إلى معاوية رضي اهللا عنهمـا        ، فتحاماها النّاس ،  فلسطين ثَغْرة  )١( قيسارية ِطمن حائِ 

بن عنْبـسة   انا ا : فقال، فركز لواءه في الثغرة   ، فتناول اللواء وانهض الناس وتبعوه    ، بتوليه قتالها 
٢(ديريد األس(. 

  

  :   تخريج الحديث

،  عن عبداهللا بن العالء    ،لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن أبي عاصم           
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب

  

  :   قال ابن األثير

  ).تستَبق إلى ثُغْرة ثنيه(ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه  -

  )١٦٥(حديث رقم 

 قال اإلمام مالك في الموطأ

لًا جاء ِإلَى عمر بِن الْخَطَّاِب      َأن رج ، عن محمِد بِن ِسيِرين   ،  حدثَِني عبِد الْمِلِك بِن قُريرٍ     -
فََأصبنَا ظَبيا ونَحـن محِرمـاِن      ،  نَستَِبقُ ِإلَى ثُغْرِة ثَِنيةٍ    ِإنِّي َأجريتُ َأنَا وصاِحب ِلي فَرسينِ     : فَقَاَل

   رمى؟ فَقَاَل عاذَا تَرفَم :       كُمتَّى َأحاَل حنِْبِه تَعٍل ِإلَى ججَأنْتَ ِلرنْزٍ  : قَاَل، َأنَا وِه ِبعلَيا عكَملَّى  ، فَحفَـو
، لَا يستَِطيع َأن يحكُم ِفي ظَبٍي حتَّى دعا رجلًا يحكُـم معـه            ، هذَا َأِمير الْمْؤِمِنين  : الرجُل وهو يقُولُ  

فَهْل تَعِرفُ هذَا الرجـَل    : قَاَل. لَا: قْرُأ سورةَ الْماِئدِة؟ قَالَ   فَسِمع عمر قَوَل الرجِل فَدعاه فَسَألَه هْل تَ       
ثُـم قَـاَل ِإن     ، لَو َأخْبرتَِني َأنَّك تَقْرُأ سورةَ الْماِئدِة لََأوجعتُك ضربا       : فَقَاَل. لَا: الَِّذي حكَم مِعي؟ فَقَالَ   

                            
شام تعد فـي  بالفتح ثم السكون وسين مهملة وبعد األلف راء ثم ياء مشددة بلد على ساحل بحر ال           : قيسارية) ١(

: انظـر ، وفتحت قـسراً  ،حاصرها معاوية سبع سنين إال أشهرا     ، أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثالثة أيام      
 )٤/٤٢١(معجم البلدان، 

  )٥٢٤(ح )١/٣٨١(أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، ، اآلحاد والمثاني) ٢(



  )٢٧٣(

   الَى يتَعو كارتَب ةِ       (قُوُل ِفي ِكتَاِبِه    اللَّهباِلغَ الْكَعا بيده ٍل ِمنْكُمدا عِبِه ذَو كُمحِن     )١()يمحالـر دبذَا عهو 
 .)٢(بن عوٍف

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، من طريق مالك به، )٣(أخرجه البيهقي     
  

  :   قال ابن األثير

أي وسط الثغرة، وهي نُقْـرة      ) أمكَنْت من سواء الثُّغْرة   ( )٤(ي بكر والنَّسابة   وحديث أب  -
  .النَّحر فَوق الصدر

  )١٦٦(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في الدالئل

أنبأنا أبو بكر محمد بن : حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال -
حدثني عبد الجبار : ن بن صاحب بن حميد الشاشي قالحدثنا الحس: إسماعيل الفقيه الشاشي قال

حدثنا محمد بن بشر اليماني، عن أبان بن عبد اهللا البجلي، عن أبان بن : بن كثير الرقي قال
لما أمر اهللا : حدثني علي بن أبي طالب، من فيه قال: تغلب، عن  عكرمة، عن ابن عباس قال

عرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه، تبارك وتعالى رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن ي
وأبو بكر رضي اهللا عنه، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه 

في كل خير، وكان رجالًقدماًوكان م إلى أن ...من ربيعة: ممن القوم ؟ قالوا: م، وقالابة فسلّ نس
، أهل الشرف والرياسة، فمن أي القُرِشيين أنت )٥( بٍخبٍخ: أنا من قريش، فقال الفتى:  أبو بكرقال

الحديث وفيه ... سواء الثُّغْرةَأمكَنْتَ واهللا الرامي ِمن: من ولد تيم بن مرة، فقال الفتى: ؟ قال
  .)٦(قصة

  

                            
تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمداً فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ {: قال تعالى) ١(

ذُوقَ واماً لِّيِصي ُل ذَِلكدَأو ع اِكينسم امةٌ طَعكَفَّار ِة َأوباِلغَ الْكَعياً بده نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحي فَا اللّهِرِه عاَل َأمب
  ٩٥المائدة}عما سلَف ومن عاد فَينتَِقم اللّه ِمنْه واللّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم 

 )٩٣٢(ح )١/٤١٤(باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، ، كتاب الحج، الموطأ رواية يحي الليثي) ٢(

  )٩٦٣٨(ح )٥/١٨٠(ل المحرم الصيد عمدا أو خطأ، باب قت، كتاب الحج، السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
  )١٧٦(، القاموس المحيط: انظر، العاِلم بالنَّسِب: والنَّساب والنَّسابةُ) ٤(
 )٣/٥(لسان العرب، : انظر، كلمة تقال الستحسان األمر وتعظيم الخير) ٥(

 .بإختصار) ٦٩٥(ح )٢/٢٩٧(دالئل النبوة للبيهقي، ) ٦(



  )٢٧٤(

  :   تخريج الحديث

  ".واهللا الرامي"بزيادة لفظ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، )١(أخرجه ابن عساكر    
  

  :رجال اإلسناد

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري الصوفي االزدي، سمع االصم   ●
له حول عدد كبير من الرجال سؤال عارف بهذا الشان، وهذه السؤاالت قد أ وس،والدارقطني

كان يضع : عف وقيلجمعها في جزء باسم سؤاالت للدارقطني وقد تكلم في السلمي وض
  .)٢()٤١٢(حاديث، توفي سنة ألللصوفية ا

  .لم أجد له ترجمة،  أبو بكر محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي ●

وقال . )٣( أحد الرحالين:وثقه الخطيب وقال،  الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي الشاشي ●
  ).٣١٤(توفي سنة. )٤(الحافظ الكبير: الذهبي

 عن أبيه وعن محمد بن بشر حديث  روى،يعبد الجبار بن كثير بن سنان الحنظلي الرق  ●
 :قال أبو حاتم، النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث أمر أن يعرض نفسه على قبائل العرب

  .(٥)شيخ

  .شيخ: لم أجد في الراوي سوى ما قاله أبو حاتم     

  .لم أجد له ترجمة، محمد بن بشر اليماني   ●

بفتح العين المهملة البجلي األحمسي يلة بان بن عبد اهللا بن أبي حازم بن صخر بن العأ  ●
 وكان ممن :وقال ابن حبان، )٧( صدوق صالح الحديث: قال أبو حاتم)٦(وثقه العجلي، الكوفي

 ولم أجد له حديثا منكر المتن فأذكره وأرجو : قال ابن عدي)٨(فحش خطؤه وانفرد بالمناكير

                            
  )١٧/٢٩٤(ق، تاريخ دمش) ١(
 )٣٢( للدارقطني، سؤاالت حمزة بن يوسف) ٢(

 )٧/٣٣٣(تاريخ بغداد، ) ٣(

 )٣/٧٨٠(تذكرة الحفاظ، ) ٤(

 )٦/٣٣(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )١/١٩٨(الثقات للعجلي، ) ٦(

 )٢/٢٩٦(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )١/٩٩(المجروحين، ) ٨(



  )٢٧٥(

ة مات في خالفة أبي  من السابع. صدوق في حفظه لين: قال ابن حجر)١(أنه ال بأس به
  .)٢(روى له األربعة. جعفر

  .صدوق في حفظه لينفهو ،     أميل إلى قول ابن حجر

وابن حجر ثقة تكلم فيه ، )٤ (والذهبي، )٣(أبو حاتم: قال عنه،  أبان بن تَغِْلب أبو سعد الكوفي ●
  .)٥(مسلم واألربعةروى له  ).١٤٠(مات سنة . للتشيع

  ) ١٠٣(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت: قال ابن حجر، لى ابن عباس عكرمة أبو عبد اهللا مو ●

  ). ١٢(سبق ترجمته ح، صحابي جليل،   عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما●

  ).٣(سبق ترجمته ح،  صحابي جليل،  رضي اهللا عنهبي طالبأعلي بن  ●
  

  :الحكم على الحديث

لضعف محمد بن ، وباقي إسناده ضعيف، الحديث في إسناده من لم أجد له ترجمة
 .وعبد الجبار بن كثير دون التوثيق، صدوق في حفظه لين وأبان بن عبد اهللا، الحسين

  

  
  :   قال ابن األثير

  .ثُغْرة المسجد أعاله: وقيل. أي طرائفه) باِدروا ثُغْر المسجد( والحديث اآلخر - 

  )١٦٧(حديث رقم 
  

  .تي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث في الكتب ال
  

  

                            
 )١/٣٨٧(الكامل في الضعفاء، ) ١(

 )٨٧(التقريب، ) ٢(

  )٢/٢٩٦(الجرح والتعديل، ) ٣(
 )١/٢٠٥(الكاشف، ) ٤(

 )٨٧(التقريب، ) ٥(



  )٢٧٦(

  :   قال ابن األثير

سقوط سن الصبي : االثِّغار) كانوا يحبون أن يعلّموا الصبي الصالة إذا اثَّغر   (وفيه  ) هـ(
ثُِغر فهو مثْغُور، فـإذا     : يقال إذا سقَطت رواضع الصبي ِقيل     . ونَباتُها، والمراد به ها هنا السقوط     

اثَّغَر، واثَّغَر بالثَّاء تقديره اثْتَغر، وهو افتعل، من الثَّغَر وهو ما تقدم مـن              : قوط قيل نَبتَت بعد الس  
األسنان، فمنهم من يقْلب تَاء االفْتعال ثاء ويدِغم فيها الثَّاء األصلية، ومـنهم مـن يقْلـب الثـاء                   

  .األصلية تَاء ويدغمها في تاء االفِْتعال

  )١٦٨(حديث رقم 

  ن أبي شيبة في مصنفهقال اإلمام اب

كان يعلّم الـصبي  :  عن إبراهيم النَّخَِعي قال    ، عن األعمش  ، وحفص ،حدثنا أبو معاوية   -
 .)١(الصالة إذا أثغر

  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مقارب، عن إبراهيم، )٢(أخرجه عبدالرزاق
  

  
  

  :   قال ابن األثير

يريـد  ) ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثَِّغر       ( اللّه عنه    ومنه حديث جابر رضي   ) هـ(
  .النَّبات بعد السقوط

  )١٦٩(حديث رقم 

 ابن أبي شيبة في مصنفهقال اإلمام 

 ليس في سن الصبي إذا      : عن عامر قال   ، عن جابر  ، قال حدثنا شريك   ،حدثنا أبو بكر   -
  .)٣( األلم إالّيثَِّغرلم 

  

                            
  )٣٤٨٦(ح )١/٣٠٥(باب متى يؤمر الصبي بالصيام، ، كتاب الصلوات، مصنف ان أبي شيبة) ١(
  )٧٢٩٦(ح )٤/١٥٤(باب متى يؤمر الصبي بالصيام، ، كتاب الصيام، مصنف عبدالرزاق) ٢(
 )٢٧٥٣٠(ح )٥/٤١٤(،  الصبي الصغير تصاب سنة،اتكتاب الدي، مصنف ابن أبي شيبة)  ٣(



  )٢٧٧(

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مقارب، عن الشعبي، )١( عبد الرزاقأخرجه
  

  
  :   قال ابن األثير

) أفِْتنَا في دابة تَرعى الشَّجر في كَِرٍش لم تَثَِّغر        ( وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما        -
  .أي لم تَسقط أسنانُها

  )١٧٠(حديث رقم 

 قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

عـن عبـد    ، عن الحجاج بن أرطاة   ، - رجل من أهل الشام      - رويمان    عن حميد بن   -
كنـت عنـد ابـن    : عن عمرو بن الحبشي قال   ، عن عبد اهللا بن المقدام    ، الملك بن المغيرة الطائفي   

          نٍَب فرماها الكَِريت ِإلى َأريحكـم بـه ذوا     : فقال ابن عباس  ، )٢(عباس فجاءت امرأة وقالت َأشَر
: فقلـت لهـا  ، ال بد من آخر معـي : فقال، فقالت له. للمرأة قولي أحكم أنت   : قال فقلت . عدل منكم 

أفِْتنَـا فـي   : قال، عمرو بن حبشي: من هذا؟ قلت: فوضع يده علي وقال   ، قولي له أختر من شئت    
والتوالـة  ، فقلت تلك عندنا الفطيمـة    : قال،  لم تَثَِّغر  )٣(دابة تَرعى الشَّجر وتشرب الماء في كَِرشٍ      

 مـا  )٤(فقال لها اختاري من هؤالء إن شئت قالت إني أجد من ذلك أكثـر قـال فـأملقي          والجذعة  
 .)٥(شئت

  :   تخريج الحديث

، عن عمرو بن حبـشي    ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه عبد الرزاق          
   .وهو حديث موقوف، "وتشرب الماء"بزيادة لفظ 

  

  

                            
  )١٧٥٣٤(ح )٩/٣٥٢(باب أسنان الصبي الذي لم يثغر، ، كتاب العقول، مصنف عبد الرزاق) ١(
)٢ ( فِْعل  : فرماها الكَِريكري دابته فَِعيل بمعنى مالذي ي بيبوزن الص ِجراً ، الكَريا بالليل ِإال ِجرطِْعم الكَِريما ي

  )١٥/٢١٨(لسان العرب، : انظر، ِليامقْ
  )٨٣(، القاموس المحيط: انظر.أو ِجلْد جنِْب البعيِر يقور ويتَّخَذُ فيه اللَّحم : في كَِرٍش) ٣(
لس أملَقَ من األمر وأم: وهو من قولهم. َأملَق ما معه إمالقاً وملَقَه ملْقاً إذا لم يحِبسه وأخرجه من يده: َأمِلقي) ٤(

  )٣/٣٨٦(الفائق، : انظر، أي أفلت
  )٨٣٥٥(ح )٤/٤٣٦(باب حالل أعان حراماً على صيد، ، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق) ٥(



  )٢٧٨(

  :   قال ابن األثير

  .والمراد به ها هنا النَّبات) أنه ولد وهو مثَِّغر(الضحاك وفي حديث ) هـ(

  )١٧١(حديث رقم 

  .لم أقف على تخريج هذا الحديث في الكتب التي اطلعت عليها
  

  
  :   قال ابن األثير

هو نبت أبيض الزهر    ) )١(أتى بأبي قُحافة يوم الفَتح وكأن رأسه ثَغَامة       (فيه  ) هـ(} ثغم{
  .وقيل هي شجرة تَبيض كأنها الثَّلْج. شَبه به الشَّيبوالثمر ي

  )١٧٢(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عـن  ، عن َأِبي الزبيِر، عن ابِن جريجٍ ، َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن وهبٍ     ، حدثَِني َأبو الطَّاِهرِ    -
 فَقَـاَل   ، بياضـا  ُأِتي ِبَأِبي قُحافَةَ يوم فَتِْح مكَّةَ ورْأسه وِلحيتُه كَالثَّغَامـةِ          :جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ    

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر:ادووا الستَِنباجٍء وذَا ِبشَيوا هر٢( غَي(.  
  

  :   تخريج الحديث

، عن َأِبي الزبيِر به   ، َأخْبرنَا َأبو خَيثَمةَ  ،  يحيى بن يحيى   من طريق ، )٣(أخرجه مسلم أيضاً  
  ". ولحيته  "بزيادة لفظ 

  

  
  

  
                            

الديباج شرح صـحيح مـسلم بـن     : انظر، هو أبو بكر الصيق واسمه عثمان الصحابي الجليل       : أبو قُحافة ) ١(
 )٥/١٤٢(الحجاج للسيوطي، 

باب استحباب خـضاب الـشيب بـصفرة أو حمـرة وتحريمـه بالـسواد،         ، لزينةكتاب اللباس وا  ، مسلم)  ٢(
  )٢١٠٢(ح )٣/١٦٦٣(

ح )٣/١٦٦٣(باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، ، كتاب اللباس والزينة، مسلم) ٣(
)٢١٠٢(  



  )٢٧٩(

  :   قال ابن األثير

يقال . ِصياح الغَنم : الثُّغاء) ال تَجيء بشَاة لها ثغَاء    (في حديث الزكاة وغيرها     ) س(} ثغا{
  .أي شيء من الغنم: ماله ثَاِغية

  )١٧٣(ديث رقم ح

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  ددسثَنَا مدى ،  حيحثَنَا يدح ،  انيَأِبي ح نةَ   ، ععرو زثَِني َأبدـو      ، قَاَل حثَِني َأبـدقَـاَل ح
فَعظَّمه وعظَّم َأمره   ، م فَذَكَر الْغُلُولَ  قَام ِفينَا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ      : هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ    

، )١(علَى رقَبِتِه فَـرس لَـه حمحمـةٌ    ،  لَا ُألِْفين َأحدكُم يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه شَاةٌ لَها ثُغَاء          :قَاَل
، )٣(وعلَى رقَبِتِه بِعير لَه رغَاء    ، قَد َأبلَغْتُك ، )٢( لَك شَيًئا  لَا َأمِلك : فََأقُوُل، يا رسوَل اللَِّه َأِغثِْني   : يقُوُل
: فَيقُوُل،  )٤(وعلَى رقَبِتِه صاِمتٌ  ، قَد َأبلَغْتُك ، لَا َأمِلك لَك شَيًئا   : فََأقُوُل، يا رسوَل اللَِّه َأِغثِْني   : يقُوُل

يا : فَيقُوُل، )٥(َأو علَى رقَبِتِه ِرقَاع تَخِْفقُ    ، قَد َأبلَغْتُك ، لَا َأمِلك لَك شَيًئا   : قُوُلفََأ، يا رسوَل اللَِّه َأِغثِْني   
وقَاَل َأيوب عن َأِبي حيـان فَـرس لَـه          . قَد َأبلَغْتُك ، لَا َأمِلك لَك شَيًئا   : فََأقُوُل، رسوَل اللَِّه َأِغثِْني  

 .)٦(حمحمةٌ

  :   تخريج الحديث

ـ ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،زهير بن حرب  من طريق   ، )٧(أخرجه مسلم  ان عن أبي حي 
  ".ال ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته "بزيادة لفظ ، به

  

  
  

                            
  )١٥/٧(عمدة القاري، : انظر، بفتح المهملتين صوت الفرس إذا طلب العلف: حمحمة) ١(
أي من المغفرة ألن الشفاعة أمرها إلى اهللا قوله قد أبلغتك ويروى بلغتك أي ال عذر لك                 : ال أملك لك شيئاً   ) ٢(

وإال فهو صاحب الشفاعة في مذنبي هذه األمة يـوم   ، وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في الوعيد      ، بعد اإلبالغ 
 )١٥/٧(عمدة القاري، : انظر، القيامة

  )١٥/٧(عمدة القاري، :انظر، ء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد صوت البعيربضم الرا:رغَاء ) ٣(
 )١٥/٧(عمدة القاري، : انظر، وهو الذهب والفضة:صامت ) ٤(

وليس المراد منه الخرقة بعينهـا بـل   ، تخفق أي تتحرك وتضطرب: قوله، جمع رقعة وهي الخرقة : رقاع) ٥(
  )١٥/٧(عمدة القاري، : انظر، يرهاتعميم األجناس من الحيوان والنقود والثياب وغ

 )٢٩٠٨(ح )٣/١١١٨(باب الغلول، ، كتاب الجهاد والسير، البخاري) ٦(

 )١٨٣١(ح )٣/١٤٦١(، باب غلظ تحريم الغلول، كتاب اإلمارة، مسلم)  ٧(



  )٢٨٠(

  :   قال ابن األثير

ول اللّه  عمدتُ إلى عنْز ألذْبحها فثغتْ، فسمع رس      ( ومنه حديث جابر رضي اللّه عنه        -
وقد تكررت  . المرة من الثغاء  : الثّغْوة) ال تقْطع درا وال نَسال    : صلى اللّه عليه وسلم ثُغْوتها فقال     

  .في الحديث

  )١٧٤(حديث رقم 
  

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

-  تَّابثَنَا عداللَّهِ  ،  ح دبثَنَا عدح ،    ةَ بلَمس نب رمِني عرَأخْب  ِزيدثَِني َأِبـي   :قَاَل، ِن َأِبي يدح  ،
فَعمدتُ ِإلَى عنٍْز ِلَأذْبحها فَثَغَتْ؛     دخََل علَي رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم         : قَاَل ِلي جاِبر  :  قَاَل

يـا نَِبـي اللَّـِه ِإنَّمـا ِهـي          : فَقُلْـتُ ، )٢(لًايا جاِبر لَا تَقْطَع درا ولَا نَـس       :  فَقَالَ )١(فَسِمع ثَغَوتها 
  .)٤(علَفْتُها الْبلَح والرطَب حتَّى سِمنَتْ،)٣(عتُودةٌ

  :   تخريج الحديث

  . بلفظ مطابق، عن عمر بن سلمة، أحمداإلمام أخرجه لم أقف على تخريج الحديث سوى ما 

  :   رجال اإلسناد

وأبو ، )٦(ويحيى بن معين  ، )٥(ابن سعد : وثقه، ساني أبو عمرو المروزي     عتَّاب بن زياد الخرا     ●
قال أبو داود عن أحمـد لـيس بـه          :  وفي التهذيب  ،)٨(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٧(حاتم
  .)١٠(روى له ابن ماجه). ٢١٢(مات سنة . صدوق:  قال ابن حجر.)٩(بأس

  .أرجح توثيقه وه؛    لكثرة من وثق
                            

)١ ( لسان العرب، : انظر،صياح الغنم:الثُّغاء)١٤/١١٣(  
 )٢٣/٤١١(حاشية مسند أحمد، : انظر، ذبح حلوباً وال ذات نسلأي ال ت:لَا تَقْطَع درا ولَا نَسلًا) ٢(

)٣ ( البعير دوويداً ِإذا َأسن وَأنشد                : وعالرجُل تَع دوةٌ قال ابن اَألعرابي عدود وشاة عونَّا وبعير عوالشاةُ ِإذا َأس
 )٣/٣١٥(العرب، لسان : انظر، فَقُلْن قد َأقْصر َأو قد عودا َأي صار عوداً كبيراً

 )٣٩٦/ ٣(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٤(

 )٧/٣٧٧(الطبقات الكبرى، ) ٥(

  )٤/٢٠( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٦(
 )٧/١٣(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٨/٥٢٢(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٧/٨٤(،تهذيب التهذيب)  ٩(

 )٣٨٠(التقريب، ) ١٠(



  )٢٨١(

  ).١٣٩(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت فقيه، بارك المروزيعبد اهللا بن الم  ●

عمر بن سلمة بن أبي يزيد المدني روى عن أبيه عن جابر روى عنه عبد اهللا بن المبـارك                     ●
ذكر البخاري حديثه في ترجمة أبيـه سـلمة فقـال           : قال ابن حجر  ، فيه نظر : قال الحسيني 

وهو في المسند عن    ، ر فيهما جرحاً  قال لي جابر في قصة دين أبيه ولم يذك        : حدثني أبي قال  
  .لم أجد فيه جرحاً أو تعديل .)١ (علي بن إسحاق عن عبد اهللا بن المبارك

   سلمة بن أبي يزيد المدني سمع جابر بن عبد اهللا روى ابن المبارك عن عمر بن سلمة سمع                     ●
  .لم أجد فيه جرحاً أو تعديل .)٢(أباه

  ).٨٨(سبق ترجمته ح  ،صحابي الجليلال،   جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه●

  

  :   الحكم على الحديث

رواه أحمـد وفيـه      :وقال الهيثمي ، لتفرد عمر بن سلمة وأبيه بالرواية     ، الحديث إسناده ضعيف  
  .؛ لجهالة عمر بن سلمة وأبيه)٤( والحديث ضعفه شعيب األرنؤوط،)٣(من لم أعرفه

  
  

  

  

  

  

  

  

  
                            

  )٢٩٨(البن حجر، ، تعجيل المنفعة) ١(
 )٤/٧٦(للبخاري، ، التاريخ الكبير) ٢(

 )٦٠٨٤(ح )٤/٥٨(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ٣(

، إسناده ضعيف : قال شعيب األرنؤوط  ) ١٥٢٦٦(ح  )٢٣/٤١١(مسند المكثرين من الصحابة،     ، مسند أحمد ) ٤(
 .عمر بن سلمة وأبوه مجهوالن



  )٢٨٢(

  اءالثاء مع الف: المبحث العاشر
 

  :   قال ابن األثير

وقيل . الْخَردل: الثُّفَّاء) ماذَا في األمرين من الشفاء؟ الصِبر والثُّفَّاء      (فيه  ]) هـ[س(} ثفأ{
ولَذِْعـه  ، وجعلَه مرا للحروقة التي فيه    . الْحرفُ، ويسميه أهل العراق حب الرشاد، الواحدة ثُفَّاءة       

  .للّسان

 )١٧٥(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه

 حدثَنَا َأبو الْعباِس  محمـد  : وَأبو بكِْر بن الْحسِن قَاالَ، َأخْبرنَا َأبو زكَِريا بن َأِبى ِإسحاقَ -
 قُوبعي نرٍ    ،بنَص نب رحثَنَا بدبٍ   ، حهو نثَنَا ابدثُ  ، حثَِنى اللَّيدنِ ، حع     اِنىدمالْه انبِن ثَوِن بسالْح ، 

    ِعىاِفٍع اَألشْجِن رِس بقَي نوَل اللَِّه   ،عسر قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم- َأن : » ِن ِمنيراذَا ِفى اَألمم
  . )١( » الصبر والثُّفَّاء؟الشِّفَاِء

  

  :   تخريج الحديث

 ، ن قيس بـن رافـع     ـ أخرجه البيهقي ع    ى ما لم أقف على تخريج هذا الحديث سو      
  .بلفظ مطابق

  :   رجال اإلسناد

 قـال  ،  يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سخْتَويِْه أبو زكريا ابن أبى إسحاق الْمزكِّـي               ●
ثقة عدل مرضي، من أركان أهـل الحـديث         : وقال عبد الغافر  ، )٢(ثقة: الخليلي في اإلرشاد  

كان ثقة نبيالً زاهداً صالحاً، ورِعاً      . مسند نيسابور وشيخ التزكية   :  الذهبي وقال، )٣(والتزكية
مات ..وعقد اإلمالء مدة، وقُريء عليه الكثير     . وما كان يحدث إال وأصله بيده يقابل به       . متقناً

  .)٤(في ذي الحجة

                            
باب أدوية النبي صلى اهللا عليه وسلم سوى ما مضى في الباب قبله، ، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للبيهقي) ١(

   .َأورده َأبو داود ِفى الْمراِسيِل: وقال) ١٩٣٦٢(ح )٩/٣٤٦(
 )٣/٨٦٣(،  للخليلياإلرشاد في معرفة علماء الحديث)  ٢(

 ).١٦٤(ح، )ِكر ِفيهم ِمن جرٍح َأوتَعِديٍلوما ذُ(، )٤٥٨ت (البيهِقي ، موسوعةُ ِرجاِل الْسنَِن الْكُبرى) ٣(

  )٢٨/٣٦٢(، تاريخ اإلسالم للذهبي)  ٤(



  )٢٨٣(

  فـي  ابن حبـان  ذكره، أبو بكر بن الحسن بن طريف البغدادي      ، اب األعين محمد بن أبي عتّ    •
 مـات  .صدوق: قال ابن حجر. )٤(أحد األثبات ، )٣( الحافظ، )٢(وثقوه :وقال الذهبي ، )١(الثقات

 .)٥( مسلم في المقدمة والترمذيروى له ، )٢٤٠(في سنة 
  .فهو ثقة، لم أجد فيه جرحاً

  األصم أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن ِسنَان األموي مـوالهم المعقلـي         ●
وكان محدث  ، وكان يكره أن يقال له األصم     ، اإلمام المفيد الثقة محدث المشرق    ، النيسابوري

  .)٦ ()٣٤٦(مات سنة . عصره بال مدافعة
  .   لم أجد من يخالف أنه ثقة

مـات  ، ثقة: قال ابن حجر  ، بحر بن نصر بن سابق الخوالني موالهم المصري أبو عبد اهللا            ●
 .)٧(مسند مالكالنسائي في روى له . وله سبع وثمانون سنة) ٢٦٧(سنة 

  ).٤١(سبق ترجمته ح الفقيه ثقة حافظ،   عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي●
  ).١٣٦(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،   الليث بن سعد●
وذكره ، )٨(ال بأس به  : قال أبو حاتم  .   الحسن بن ثوبان بن عامر الهوزني أبو ثوبان المصري          ●

أن رسـول اهللا    :وذكر المـزي  ، )١٠(عالم عابد فاضل  : لذهبيوقال ا ، )٩(ابن حبان في الثقات   
عن الليث بن   ، رواه عن قتيبة بن سعيد    ، صلى اهللا عليه وسلم قال ما في األمرين من الشفاء         

روى لـه   ). ١٤٥(مات سنة   . صدوق فاضل : قال ابن حجر  .  )١١(فوقع لنا بدالً عالياً   ، سعد
  .)١٢( داود في المراسيل والنسائي وابن ماجةوأب

                            
 )٩/٩٥(، الثقات البن حبان) ١(

 )٢/١٩٩(، الكاشف) ٢(

 )١٧/٣٣٦(، تاريخ اإلسالم للذهبي) ٣(

 )٢/٥٥٢(، تذكرة الحفاظ) ٤(

 )٤٩٥(، التقريب) ٥(

 )٣٥٥(ظ، وطبقات الحفا، )٣/٨٦٠(تذكرة الحفاظ، : انظر) ٦(

  )١٢٠(التقريب، ) ٧(
  )٤/١٦(وتهذيب الكمال، ، )٢/٤١٩(الجرح والتعديل، :     انظر

 )٣/٣(الجرح والتعديل، ) ٨(

 )٦/١٦٢(، الثقات البن حبان) ٩(

 )١/٣٢٢(الكاشف، ) ١٠(

 )٦/٦٩(تهذيب الكمال، ) ١١(

 )١٥٩(التقريب، ) ١٢(



  )٢٨٤(

  .فهو صدوق فاضل،     أرجح قول ابن حجر 

 )١( ذكره ابن حبان في الثقات ،  قيس بن رافع القيسي األشْجِعي أبو رافع ويقال يكنى أبا عمرو            ●
نزيـل مـصر   ، تابعي أرسل شيئاً فذكره عبدان المروزي في الصحابة وهماً     : قال ابن حجر  

و عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم        يقال انه جاهلي ولم ير    : وقال، ذكره البغوي في الصحابة   
إالّ أني رأيت بعض أهل الحـديث       ، اظن حديثه مرسالً ليس بمسند    : وقال ابن حجر  ، كذا قال 

وهو مـن روايـة     ، وأورد أبو داود حديثه في المراسيل     ، وضعه في المسند؛ فذكرته ليعرف    
قال . )٢( الشفاء الحسن بن ثوبان عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ماذا في األمرين من              

 تابعي بال   مرسل :وقال العالئي . )٣( وهم من ذكره في الصحابة     ،مقبول من الثالثة   :ابن حجر 
  .)٥( واحداًروى له أبو داود في المراسيل حديثاً، )٤(خالف

  .وهو مقبول بالمتابعة؛ ولم يتابع فروايته ضعيفة، األرجح أنه تابعي مرسل   
  

  :   الحكم على الحديث

ورواية قيس بن رافع ضـعيفة      ، الحسن بن ثوبان دون التوثيق    ، رسل ضعيف الحديث م 
والحـديث ضـعفه    ، وأورده أبو داود في المراسيل كما ذكر البيهقي وابن حجـر          ، لعدم المتابعة 

  .)٦(األلباني

  
  

  

  

  

  

                            
 )٥/٣١٥(، الثقات البن حبان)  ١(

 )٥٥٨-٥/٥٣٣(اإلصابة، ) ٢(

 )٤٥٦(التقريب، ) ٣(

 )٢٥٧(جامع التحصيل، ) ٤(

 )٢٤/٢٤(، تهذيب الكمال)  ٥(

 . في ضعيف الجامع٥٠٦٧: انظر حديث رقم) ضعيف : ( قال الشيخ األلباني) ٦(



  )٢٨٥(

  :   قال ابن األثير

 فرجها بخرقـة عريـضة   هو أن تَشُد) أنه أمر المستَحاضة أن تَستَثِْفر (فيه  ) هـ(} ثفر{
بعد أن تَحتَشي قُطْنا، وتُوِثقَ طرفَيها في شيء تَشُده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الـدم؛ وهـو                  

  .مأخوذ من ثَفَِر الدابة الذي يجعل تحت ذَنَبها
  

  )١٧٦(حديث رقم 

 قال اإلمام مالك في الموطأ

َأن :  عن ُأم سلَمةَ زوِج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم     ،عن سلَيمان بِن يسارٍ   ،  عن نَاِفعٍ  -
           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسِد رهِفي ع اءماقُ الدرَأةً كَانَتْ تُهروَل     ، امسةَ رلَمس ا ُأمتَفْتَتْ لَهفَاس

ِلتَنْظُر ِإلَى عدِد اللَّياِلي والَْأياِم الَِّتي كَانَتْ تَِحيضهن ِمن الشَّهِر قَبَل           : وسلَّم فَقَالَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه     
 ثُـم ، فَلْتَغْتَـِسلْ فَِإذَا خَلَّفَتْ ذَِلـك؛     ، فَلْتَتْرك الصلَاةَ قَدر ذَِلك ِمن الشَّهرِ     ، َأن يِصيبها الَِّذي َأصابها   

تَثِْفر١(ِلتَس(لِّيِلتُص ٍب ثُمِبثَو )٢(.  

  :   تخريج الحديث

 خمستهم من طرق  ، )٧(والبيهقي، )٦(والشافعي، )٥(وأحمد، )٤(والنسائي، )٣(أخرجه أبو داود  
  .بلفظ مطابق،  نافع بهعن

  :   رجال اإلسناد
  ).٦٨(سبق ترجمته ح من الثقات،   نافع مولى ابن عمر ●
. ثقة فاضل أحد الفقهاء السبع    ، مولى ميمونة وقيل أم سلمة    ، سار الهاللي المدني  سليمان بن ي     ●

  .)٨(روى له الستة. وقيل قبلها) ١٠٠(مات بعد 

                            
أي تشد فرجها بخرقه بعد أن تحتثي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بـذلك            :( المعنى) ١(

مـسند  : انظـر ، )ذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذيلها وعامتنا تقول الظفر بالـضاد           سيل الدم وهو مأخو   
 )١٣٩(ح )١٥٨(في التيمم، ، كتاب الطهارة، الشافعي ترتيب السندي

 )١٣٦(ح )١/٦٢(باب المستحاضة، ، كتاب الطهارة، الموطأ رواية يحي الليثي) ٢(

 ) ٢٧٤(ح )١/١٢١(، باب في المرأة تستحاض، كتاب الطهارة، أبو داود) ٣(

  ) ٢٠٨(ح )١/١١٩(باب ذكر االغتسال من الحيض، ، كتاب الطهارة، النسائي) ٤(
 ) ٦/٢٩٣(حديث أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، ، مسند أحمد) ٥(

 )١٠٤٧(ح )٢١٦(مسند الشافعي، ) ٦(

 )١٤٧٣(ح )١/٣٣٢(، باب المعتادة ال تميز بين الدمين، كتاب الحيض، السنن الكبرى للبيهقي) ٧(

 )٢٥٥(والتقريب، ، )٦٤(ومشاهير علماء األمصار، ، )٥/١٧٤(الطبقات الكبرى، : انظر) ٨(



  )٢٨٦(

  )١(لم يرسل عن أم سلمة رضي اهللا عنها: بالنسبة إلرساله     

أم سـلمة أم  ،   هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بـن مخـزوم المخزوميـة                ●
تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أبي سلمة سـنة أربـع             ، الصحابية الجليلة ، المؤمنين

وقيل قبـل ذلـك     ) ٦١(وقيل سنة   ) ٦٢(وعاشت بعد ذلك ستين سنة ماتت سنة        ، وقيل ثالث 
  .رضي اهللا عنها. )٢(واألول أصح

  

  :   الحكم على الحديث

  .الحديث إسناده صحيح
  

   :  قال ابن األثير

فإذا نَحن برجـال ِطـوال      (ومنه حديث ابن الزبير رضي اللّه عنه في صفة الجن           ) هـ(
  .هو أن يدخل الرجُل ثوبه بين رجليه كما يفْعل الكَلب بذَنَبه) كأنهم الرماح، مستَثِْفرين ثيابهم

 
  )١٧٧(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب

انَّه وصفَ الِجن؛ الذين رآهم ليلة اسـتْتَبعه النَِّبـى          : اللّه عنه  في حديث الزبير رضي      -
  .فإذا نحن برجال ِطوال؛ كأنَّهم الِرماح مستَثْفِرين ثيابهم: صلَّى اللّه علَيِه وسلَّم قال

  . )٣(عن الزبير، عن قحافة بن ربيعة، عن نمير بن يزيد، يرويه بقية بن الوليد

   :  تخريج الحديث

 "بـدالً مـن   " مستدفري ثيـابهم  "بلفظ  ، من طريق بقية بن الوليد به     ، )٤(أخرجه الطبراني 
  ".مستَثِْفرين ثيابهم

                            
 )١٩٠(جامع التحصيل، ) ١(

  )٧٥٤(التقريب، ) ٢(
  )٢/١٥٥(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٣(
  )٢٥١(ح )١/١٢٥(المعجم الكبير للطبراني، ) ٤(



  )٢٨٧(

  :   رجال اإلسناد

  ).١٥٠(صدوق سبق ترجمته ح،   بقية بن الوليد بن صائد●

بيعة وقيل عن أبيـه     روى عن قحافة بن ر    ،   نُمير بن يزيد الْقَيِني الضبي أو الْخَزرِجي شامي         ●
، )٢(مجهـول : وقال ابن حجر  ، )١(ذكره ابن حبان في الثقات    ، عن قحافة وعنه بقية بن الوليد     

  .)٣(روى له ابن ماجه في التفسير. من السابعة. ليس بشيء: وقال أبو الفتح

  .فهو مجهول،     أرجح قول ابن حجر

ال : وقـال مـرة  ، )٥(مجهـول : حجر قال ابن  )٤(ذكره ابن حبان في الثقات    ،   قحافة بن ربيعة    ●
ووقع فـي المعجـم الكبيـر التـصريح     ، )٦(يعرف تفرد عنه نمير بن يزيد الضبي أو القيني  

  .)٧(روى له ابن ماجه في التفسير. من الثالثة. بسماعه من الزبير

  .فهو مجهول،    أرجح قول ابن حجر

  ).٢(سبق ترجمته ح، لزبير بن العوام رضي اهللا عنه  ا●
  

  :    على الحديثالحكم

  .ولم أجد متابعاً. لجهالة نمير بن يزيد وقحافة بن ربيعة، الحديث إسناده ضعيف

  
  

  

  

  

  
                            

 )٧/٥٤٤(الثقات البن حبان، ) ١(

 )٥٦٦(تقريب، ال) ٢(

 )١٠/٤٢٥(تهذيب التهذيب، ، )٧/٤١٣(لسان الميزان، : انظر) ٣(

 )٥/٣٢٧(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )٤٥٤(التقريب، ) ٥(

 )٧/٣٤١(لسان الميزان، ) ٦(

 )٨/٣٢٥(وتهذيب التهذيب، ، )٢٣/٥٤٠(تهذيب الكمال، : انظر) ٧(



  )٢٨٨(

  :   قال ابن األثير

 ألْقى لهم من الثفَـاريق      )١(إذا حضر المساكين ِعند الِجداد    ( في حديث مجاهد     ●} ثفرق{
البسر، واِحدها ثُفْروق، ولم يردها ها هنـا        األقماع التي تلْزق في     : األصل في الثفَاريق  ) والتمر

 علـى معنـى هـذا       - )٢(كأن الثُفْروق : قال القُتَيبي . وإنما كنَى بها عن شيء من البسر يعطَونه       
  .)٤( الِعذْق)٣( شُعبةٌ من ِشمراخ-الحديث 

  )١٧٨(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبري في تفسيره

وآتوا حقه  { : عن مجاهد ، عن منصور ، دثنا جرير ح: وابن وكيع قاال  ،  حدثنا ابن حميد   -
  حثَوتَ كَيِلِه في   تَ وأخذْ هتَيوإذا أنقَ ، هنْهم مِ  لَ تَحرين طَ اِكك المس رضإذا ح :  قال )٥(}يوم حصاده   

، قطَرحت لهم من الثفَـاري     داد النَّخْل ِج في   تَذْوإذا أخَ ، اتهكَت ز لَز ع كَيِلهمت  ِلوإذا ع ، هنْلهم مِ 
  .)٦( عزلت زكاتهكَيِلهوإذا علمت ،  حثَوت لهم منهكَيِلهوإذا أخذت 

  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما أخرجه الطبري عـن مجاهـد              
  .وهو حديث مقطوع، مقارب

  
  

  

                            
)١ (دادالنخل وهو قطع ثمرها: الج العرب، لسان : انظر، ِصرام)٣/١٠٧( 

: والمراد هاهنا، وهو شىء كأنه خيط مركب في بطن القمعة وطرفه في النواة،قمع البسرة والتمرة: الثفّروق) ٢(
 )١/١٦٩(الفائق، : انظر،شماريخ يتعلق بأقماعها تمرات متفّرقة ال اقماع خالية من التمر 

محمد بن أبي الفـتح     ، المطلع على أبواب الفقه   : انظر، وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم      : الشمراخ) ٣(
 )٣٧٠(الحنبلي، 

 )١٠/٢٣٨(لسان العرب، : انظر، كل غصن له شُعب والعذْق َأيضاً النخلة عند َأهل الحجاز: العذْقُ) ٤(

زرع مخْتَِلفـاً ُأكُلُـه والزيتُـون      وهو الَِّذي َأنشََأ جنَّاٍت معروشَاٍت وغَير معروشَاٍت والنَّخَْل وال        {: قال تعالى ) ٥(
              ِحـبالَ ي ِرفُواْ ِإنَّـهالَ تُـساِدِه وـصح موي قَّهآتُواْ حو رِرِه ِإذَا َأثْمتَشَاِبٍه كُلُواْ ِمن ثَمم رغَيتَشَاِبهاً وم انمالرو

 ِرِفينس١٤١:األنعام}الْم  
 )٥/٣٦١(، )١٤١(ام آية سورة األنع، تفسير الطبري) ٦(



  )٢٨٩(

  :   قال ابن األثير

أراد بالثفـل الـدقيقَ     )  فلْيـصطنع  )١(فْـلٌ من كان معه ثُ   (في غزوة الحديبة    ) س(} ثفل{
  .أراد فَلْيطْبخْ ولْيخْتَِبز. والسويق ونَحوهما واالصِطناع اتخاذ الصنيع

  )١٧٩(حديث رقم 

 قال اإلمام الواقدي في المغازي

قَاَل : قَاُل، ِر بِن حزٍم عن عبِد اللِّه بِن َأِبي بكْ، حدثَِني عبد الرحمِن بن عبِد الْعِزيز-
لّمسِه ولَيع لّى اللّهوُل اللِّه صسةَ: رِذِه الثِّنيه وزج٢(لَا ي(لَه اللّه إلّا غَفَر دِعيٍد . َأحو سقَاَل َأب

ِرياِن ِفي آِخِر النّاِس: الْخُدمالنّع نةُ بي قَتَادَأِخي ِلُأم كَانقَفْ: قَاَل، ولْت َأقُوُل فَوعِة فَجلَى الثِّنيت ع
فَجعَل النّاس يسِرعون حتّى . »لَا يجوز هِذِه الثِّنيةَ َأحد إلّا غُِفر لَه « : ِللنّاِس إن رسوَل اللِّه قَاَل

وزنَج َل َأنقَب ِبحصي فَِرقْت َأنَأِخي ِفي آِخِر النّاِس و ازوُل. جسفَقَاَل رلّمسِه ولَيع لّى اللّهاللِّه ص  :
  .)٣(من كَان معه ثَقٌَل فَلْيصطَِنعِحين نَزَل 

 وِإنّما كَان عامةُ - الثّقَُل الدِقيقُ - قَاَل َأبو سِعيٍد وِإنّما معه صلّى اللّه علَيِه وسلّم ثَقٌَل 
 راِدنَا التّم٤(ز(. 

  

  :   ثتخريج الحدي

  .بلفظ مطابق،عن ابن حزم مرسالً، أخرجه الواقديلم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما 
  

  :   رجال اإلسناد

  عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عثمان بن حنيف األنصاري األوسي أبو محمد ●
نى مضطرب شيخ مدي: وقال أبو حاتم، )٥(شيخ مجهول: قال يحيى بن معين، المدني اإلمامي

                            
، ما رسب خُثَارته وعال صفْوه من اَألشـياِء كلهـا         : والثُّفْل،وثاِفلُه ما استقر تحته من كَدره     : ثُفْل كلِّ شيء  ) ١(

 )١١/٨٤(لسان العرب، : انظر

هي المرادة في حـديث أم      أو ألنها تَثْني ساِلكها وتَصِرفه و     ، فألنها تتقدم الطريق وتَعرض له    : الثَِنية للعقَبة ) ٢(
، والمغرب في ترتيـب المعـرب     ، )٤/١٢٠٦(معجم ما استعجم،    : انظر، هانئ بأسفل الثِنية والباء تصحيف    

 )١/١٢٤(للمطرزي، 

: انظر، َأراد بالثُّفْل الدقيقَ والسويق ونحوهما واالصطناع اتخاذ الصِنيع َأراد فليطْبخ وليختبز: ثُفْل فَلْيصطَِنع) ٣(
  )١١/٨٤(ن العرب، لسا

 )٥٨٥(مغازي الواقدي، ) ٤(

 )١٣٩( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٥(



  )٢٩٠(

وقال ابن ، )٣(وهو من جلة أهل المدينة، )٢(كان قد ذهب بصره: وقال ابن حبان، (١)الحديث
قال يعقوب بن شيبة . (٥)صدوق يخطىء: قال ابن حجر، )٤(ليس هو بذلك المعروف: عدي
وقال بن سعد كان كثير الحديث وكان عالماً ، روى له مسلم حديثاً واحداً في النكاح، ثقة

وهو ابن بضع ) ١٦٢(مات سنة . وقال األزدي ليس بالقوي وغيرهم، وغيرهابالسيرة 
  .(٦)روى له مسلم. وسبعين

    .    أميل إلى أنه صدوق

: قال ابن حجر  ،   عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري المدني القاضي               ●
  .)٧(وهو ابن سبعين سنة) ١٣٥(مات سنة . ثقة

  

    : الحكم على الحديث

  .فهو صدوق، لوجود عبد الرحمن بن عبد العزيز، الحديث مرسل حسن
  

  
  :   قال ابن األثير

وبين في سنته صلى اللّه عليه وسلم أن        : قال(ومنه كالم الشافعي رضي اللّه عنه       ) س(
األقْوات التـي   وإنما سمي ثفالً ألنه من      ) زكاة الِفطْر من الثفل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة         

  .يكون لها ثفل، بخالف الْمائعات

  )١٨٠(حديث رقم 

  قال اإلمام الشافعي في كتابه األم

  .)٨ (الرجل اتتَا يقْمر ِمطْاة الِفكَ زأن:  وفي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-
  

                            
 )٥/٢٦٠(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٧/٧٥(الثقات البن حبان، ) ٢(

  )١٢٩(مشاهير علماء األمصار، ) ٣(
  )٤/٢٨٧(الكامل في الضعفاء، ) ٤(
  )٣٤٥(التقريب، ) ٥(
  )٦/١٩٩(تهذيب التهذيب، ) ٦(
 )٢٩٧(والتقريب، ، )١/٥٤١(والكاشف، ، )٢/٢٢(الثقات للعجلي، : انظر) ٧(

 )٢/٦٧(للشافعي، ،كتاب األم) ٨(



  )٢٩١(

  :   تخريج الحديث

وهـو  . بلفظ مقـارب   ،ذكره الشافعي لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما          
  .حديث مقطوع

  

  
  :   قال ابن األثير

قال الترمذي في   : )١(جاء في الدر النثير   (قيل هو الثِريد    ) أنه كان يحب الثُّفْل   (وفيه  ) س(
  :   )٣(وأنشد) يعني ما بقي من الطعام: )٢(الشمائل

  ِل ما ذاق ثُفْال منْذُ عام أو●يحِلفُ باللّه وإن لم يسئِل 
  

 )١٨١(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 

-    اِئِنيدفٍَر الْمعو جثَنَا َأبدامِ    ، حوالْع نب ادبثَنَا عدٍد الطَِّويلِ   ، حيمح ناِلٍك     ، عِن مَأنَِس ب نع 
  .  )٤(به الثُّفُْلكَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يعِج: قَاَل

  :   تخريج الحديث

. عباد بن العوام بـه    عن   طرق   ثالثتهم من ، )٧(والبيهقي، )٦(والحاكم، )٥(أخرجه ابن سعد  
  . واحدومعناهما". يحب"بدالً من"يعجبه" بلفظ

  
                            

الدر النثير تلخـيص    (مختصر نهاية ابن األثير واسمه الكامل       : فهو)  هـ   ٩١١ت  (الدر النثير للسيوطي    ) ١(
 )نهاية ابن األثير

 )١٨٥(ح)١٥٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما جاء في إدام ، للترمذي،الشمائل المحمدية) ٢(

  إالّ من القاِرِص والممحِل  " ●●ما ذُقتُ ثُفْالً منذُ عاٍم أوِل : " وأنشد الجوهِري للراجز) ٣(
  : الرجز ألبي النَّجِم العجلي يصفُ راِعياً جلْداً وصوابه:    قال ابن بري

 ما ذَاقَ ثُفْالً منْذُ عاٍم َأوِل " ●●●حلُِّل يحِلفُ باهللا ِسوى التَّ     

  )١٨/٨٩(، تاج العروس: انظر      
  . يعِني الْمرقَالثفل: قَاَل عباد) ٢٢٠/ ٣(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٤(
  )٣٩٣ /١(منه، ذكر طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما كان يعجبه ، الطبقات الكبرى البن سعد) ٥(
  )٧١١٦(ح )١٢٩/ ٤(كتاب األطعمة، ،المستدرك) ٦(
 )٥٩٢٤(ح )٥/٩٦(أكل اللحم، ،باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه، شعب اإليمان للبيهقي) ٧(



  )٢٩٢(

  :   رجال اإلسناد

قـال  ، )١(يثكان معروفاً قليل الحد   : قال ابن سعد  ،   محمد بن جعفر البزاز أبو جعفر المداِئني        ●
حدثني محمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد       : قال العقيلي ، )٢(يكتب حديثه وال يحتج به    : أبو حاتم 

الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اهللا يقول محمد بن جعفر ذاك الذي كـان بالمـدائن                
حبـان  ذكره ابن   . )٣(أو ال أحدث عنه بشيء أبداً     ، وقد سمعت منه ولكن لم أرو عنه شيئاً قط        

صدوق : قال ابن حجر. )٥(قال أبو داود ليس به بأس ولينه غيره       : وقال الذهبي ، )٤(في الثقات 
  .)٦(روى له مسلم والترمذي). ٢٠٦(مات سنة . فيه لين

  .حسن الحديث صدوق     األرجح أنه

●  عب   موالهم أبو سهل الواسطي       اد بن العو سـنة   مات. ثقة: قال ابن حجر  ، ام بن عمر الِكالَِبي 
  .)٧(روى له الستة). ١٨٥(

  . )٨(فهي محدودة في روايته عن ابن أبي عروبة كما ذكر اإلمام أحمد: بالنسبة إلضطرابه    

، البصري مولى طلحة الخُزاَِعي ويقال السلَِمي ويقـال الـدارمي         حميد بن أبي حميد الطّويل      ●
: قـال العجلـي  . )٩ (ن أنس بن مالـك كثير الحديث إال أنه ربما دلس ع: وثقه ابن سعد وقال 

يروى عن أنـس    ، كنيته أبو عبيدة  ، ويقال حميد بن أبي داود    : قال ابن حبان  و، )١٠(تابعي ثقة 
سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حـديثاً وسـمع           ، بن مالك روى عنه الناس وكان يدلس      

لكثرة حديثـه   له حديث كثير مستقيم فاغنى      : وقال ابن عدي  ، )١١(الباقي من ثابت فدلس عنه    

                            
 )٧/٣١٩(الطبقات الكبرى، ) ١(

  )٧/٢٢٢(الجرح والتعديل، ) ٢(
  )٤/٤٤(الضعفاء للعقيلي، ) ٣(
  )٩/٥٦(، الثقات البن حبان) ٤(
  )٢/١٦٢(الكاشف، ) ٥(
  )٤٧٢(التقريب، ) ٦(
  )٢٩٠(التقريب، ) ٧(

  )١/٥٣١(والكاشف، ، )١٤/١٤٠(وتهذيب الكمال، ، )٢/١٧(،الثقات للعجلي:    انظر
  )٨٢(بحر الدم، ) ٨(
  )٧/٢٥٢(الطبقات الكبرى، ) ٩(
  )١/٣٢٥(الثقات للعجلي، ) ١٠(
  )٤/١٤٨(الثقات البن حبان، ) ١١(



  )٢٩٣(

قد صرح بالـسماع مـن      ، الحافظ المحدث الثقة  : قال الذهبي . )١(ان اذكر له شيء من حديثه     
وباقي ذلك يدلـسه    ، وقيل بل سمع منه بضعة وعشرين حديثاً      ، أنس بن مالك في شيء كثير     

ثقة مدلس وعابه زائـدة     . اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال       :  قال ابن حجر   .)٢(عنه
صـاحب  : وذكره  في المرتبة الثالثة من المدلسين وقال، )٣(ي شيء من أمر األمراءلدخوله ف 

ووصفه ، أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل ان معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة             
 وبالتحديث في أحاديث كثيرة     ، وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع      ،بالتدليس النسائي وغيره  

  .)٥(روى له الجماعة). ١٤٣(ويقال ) ١٤٢(ات سنة م. )٤(في البخاري وغيره

تقدم أنه كان يدلس وقال مؤمل بن إسماعيل عامـة مـا   :    بالنسبة لتدليسه وارساله قال العالئي    
وقال أبو عبيدة الحداد عن شـعبة       ، عنه" يعني البناني "يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت        

أو ثبته فيها ثابت    ،  والباقي سمعها من ثابت    لم يسمع حميد من أنس إال أربعة وعشرين حديثاً        
  .)٦(وهو ثقة محتج به، فعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها": أي العالئي"قلت

  .فهو ثقة حافظ محتج به.     وهذا الذي أرجحه في هذه الدراسة

  ).٨(سبق ترجمته ح، صحابي جليل، أنس بن مالك رضي اهللا عنه●   

  :   لحديثالحكم على ا

 فيه كـالم  - صدوق حسن الحديث-لوجود محمد بن جعفر البزاز      ، الحديث اسناده حسن  
والحديث ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين    ، والحديث صحيح بطرقه  ، ينزله عن رتبة الصحيح   

  .)٧(صححه األلباني
  

  
  

  

                            
  )٢/٢٦٨(ي الضعفاء، الكامل ف) ١(
  )١/١٥٢(الكاشف، ) ٢(
  )١٨١(التقريب، ) ٣(
  )٣٨( البن حجر، ،طبقات الملسين) ٤(
 )٣/٣٥(، تهذيب التهذيب) ٥(

  )١٦٨(جامع التحصيل، ) ٦(
  . في صحيح الجامع٤٩٧٩: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ٧(



  )٢٩٤(

  

  :   قال ابن األثير

ون فيها ِمثَل الجمل الثَّفال، وإذا ُأكِرهـت        تك(: وفي حديث حذيفة، وذكر ِفتنة فقال     ) هـ(
وأخرجه أبو عبيد عن ابن مسعود رضـي        . أي ال تتحرك فيها   . هو البطيء الثقيل  ) فتباطْأ عنها 

  .ولعلهما حِديثان. اللّه عنه

  )١٨٢(حديث رقم

 قال اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه

: قـال ، عبـد اهللا بـن رواَع  قال سمعت ، عن علي بن مدِرك، عن شعبة ،  حدثنا غُنْدر  -
ينْبِعثُ إلّـا  ال  ، عليك فكن كالبِعير الثَّفال   فإن دخل   ، ادخل بيتك : ذكرت الفتنة عند ابن مسعود قال     

  .)٢( عن الفتنة والحركة فيهاالتَّثِْبيطأراد عبداهللا بهذا . )١(وال يمِشي إال كَارهاً، كَارهاً

  

  :   تخريج الحديث

مـن حـديث ابـن     ،  الحديث سوى ما أخرجه ابن أبـي شـيبة         لم أقف على تخريج هذا    
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب، مسعود

  
  

  

                            
  )٣٧٢٦٨(ح )٤٦٥ /٧(روج في الفتنة وتعوذ عنها، من كره الخ، كتاب الفتن، مصنف ابن ابي شيبة) ١(
 )٨٢-٤/٨١(غريب الحديث البن سالم، ) ٢(



  )٢٩٥(

  :   قال ابن األثير

 ).كنت على جمل ثَفال(ومنه حديث جابر رضي اللّه عنه  -
  

  )١٨٣(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  اِهيمرِإب نب كِّيثَنَا الْمدح  ،دٍجحيرج نـاحٍ ، ثَنَا اببِن َأِبي رطَاِء بع نع ،   ِزيـدـِرِه يغَيو
ولَم يبلِّغْه كُلُّهم رجٌل واِحد ِمنْهم عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّـه عنْهمـا     ، "بعضهم علَى بعضٍ  "

ِإنَّما هو ِفـي آِخـِر   ، )١(فَكُنْتُ علَى جمٍل ثَفَالٍ  ، ه علَيِه وسلَّم ِفي سفَرٍ    كُنْتُ مع النَِّبي صلَّى اللَّ    : قَاَل
مـا لَـك   : من هذَا قُلْتُ جاِبر بن عبِد اللَِّه؟ قَـالَ : فَمر ِبي النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ       ، الْقَوِم
، فََأعطَيتُه فَضربه فَزجره  ، َأعِطِنيِه: قَاَل. نَعم: َأمعك قَِضيب؟ قُلْتُ  : قَاَل، ٍل ثَفَالٍ ِإنِّي علَى جم  : قُلْتُ

بْل ِبعِنيـِه   : قَاَل. بْل هو لَك يا رسوَل اللَّهِ     : فَقُلْتُ، ِبعِنيِه: قَاَل، فَكَان ِمن ذَِلك الْمكَاِن ِمن َأوِل الْقَومِ      
ِدينَةِ       قَدِإلَى الْم هرظَه لَكو نَاِنيرِة دعبِبَأر تَِحلُ     ،  َأخَذْتُهِدينَِة َأخَذْتُ َأرالْم نَا ِمننَوا دقَـالَ ، فَلَم :  ـنَأي

ِإن َأِبـي تُـوفِّي     : قُلْتُ. فَهلَّا جاِريةً تُلَاِعبها وتُلَاِعبك   : قَاَل، تَزوجتُ امرَأةً قَد خَلَا ِمنْها    : تُِريد؟ قُلْتُ 
يا ِبلَـاُل  : فَلَما قَِدمنَا الْمِدينَةَ قَالَ   ، فَذَِلك: وتَرك بنَاٍت فََأردتُ َأن َأنِْكح امرَأةً قَد جربتْ خَلَا ِمنْها قَالَ          

لَا تُفَاِرقُِني ِزيادةُ رسوِل اللَِّه صـلَّى  : اَل جاِبرقَ، وِزده؛ فََأعطَاه َأربعةَ دنَاِنير وزاده ِقيراطًا    ، اقِْضِه
لَّمسِه ولَيع ِد اللَِّه، اللَّهبِن عاِبِر بج ابفَاِرقُ ِجراطُ يالِْقير كُني ٢(فَلَم(.  

  :   تخريج الحديث
دون بنحـوه   ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما       ، )٣(أخرجه البخاري من طرق عدة    

  ." جمل ثَفَال"ذكر لفظ 
  

  

                            
  ) .٢/٨١٠:البخاري(البعير البطيء السير الثقيل الحركة) ١(
باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على مـا يتعارفـه                 ، كتاب الوكالة ،البخاري) ٢(

 )٢١٨٥(ح)٢/٨١٠(الناس، 

 حدثنا خالد بن ):٤٣٢(ح )١/١٧٠(، باب الصالة إذا قدم من سفر، في كتاب الصالة، قال اإلمام البخاري )  ٣(
 أتيت النبي صلى اهللا عليه : عن جابر بن عبد اهللا قال، قال حدثنا محارب بن دثار،قال حدثنا مسعرو،يحيى

ن لي عليه دين فقـضاني  وكا). صل ركعتين (: فقال. أراه قال ضحى: قال مسعر  ،وسلم وهو في المسجد   
، ٢٧٠٦، ٢٥٦٩، ٢٤٦٣، ٢٣٣٨، ٢٢٦٤، ٢٢٥٥، ١٩٩١[ :انظر تخريجه في األحاديث التالية، وزادني
٦٠٢٤، ٥٠٥٢، ٤٩٤٩ - ٤٩٤٧، ٤٧٩٢، ٤٧٩١، ٣٨٢٦، ٢٩٢٤، ٢٩٢٣، ٢٩٢١، ٢٨٠٥[ .  



  )٢٩٦(

  :   قال ابن األثير

 -الثفـال   ) وتَدقّهم الفتن دقَّ الرحـا بِثفالهـا      (وفي حديث علي رضي اللّه عنه       ) هـ(
.  جلدة تُبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق، ويـسمى الحجـر األسـفُل ثفـاالً بهـا      -بالكسر  
  .حا للحب إذا كانت مثَفَّلة، وال تُثَفَّل إال عند الطَّحنأنها تدقهم دقَّ الر: والمعنى

  
  )١٨٤(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب
إن َأخْوف ما َأخاف عليكم َأن يْؤخَذ الرجل :  في حديث عمر أنَّه خَطَب الناس فقال-

يقال ، )٢(ويشَاط لحمه كما يشَاط لَحم الجزور، )١(المسلم البريء عند اهللا؛ فيدسر كما يدسر الجزور
ة: عاٍص وليس بعاِص فقال عليا تَشْتد البلية، وكيف ذاك ولمية، وتَظْهر الحميالذُّر بوتُس ،

  . الِفتَن دقَّ الرحى ِبِثفَالهاوتَدقّهم

عن ، ن هاللعن رميح ب، عن أبي ثميلة وهو يحيى بن واضح، يرويه سعيد بن محمد الجرمي
  .(٣)عن عمر، عن أبيه، عبداهللا بن بريدة  بن الحصيب

  

  :   تخريج الحديث

سليم بن قيس عن عن كالهما متابعاً من طرق ، )٥(وعبد الرزاق، )٤(أخرجه الحاكم
  .وهو حديث موقوف، "كما تدق الرحا ثفلها"  بلفظ ، عمر

  
  

  

                            
)١ (   ورزالج رسدللقتل ما يفعل بالجزو        :ي كَبوي فَعدالدفع َأي ي رسلـسان العـرب،    : انظـر ، ر عند النحر  الد

)٤/٢٨٤( 

غريـب  : انظـر ، واألصُل في اإلشَاطة اإلحراق   ، كما يشاط لَحم الجزور؛ َأي يبضع ويقطَّع      : يشَاط لَحمه ) ٢(
 )٥٨٢ /١(الحديث البن قتيبة، 

  )٥٨٢ /١(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٣(
 )٨٣٩٢ (ح)٤٩٨/ ٤(كتاب الفتن والمالحم، ، المستدرك) ٤(

باب ،كتاب الجامع لإلمام معمر بن راشد األزدي رواية اإلمام عبد الرزاق الصنعاني           ، مصنف عبد الرزاق  ) ٥(
 )٢٠٧٤٣(ح )٣٦٠ /١١(الفتن، 



  )٢٩٧(

  :   قال ابن األثير

  ).استَحار مدارها، واضطَرب ِثفَالُها( ومنه حديثه اآلخر -

  )١٨٥(حديث رقم 

 قال اإلمام الحربي في إكرام الضيف

: عن سالم بن أبي الجعـد     ، نا حماد عن عطاء بن السائب     ،  حدثنا موسى بن إسماعيل    -
فقامـت  . نعـم : إلمرأته هل عندِك شيء؟ قالـت     : فقال، أن رجالً من بني إسرائيل أضاف رجالً      

وجعلت تَطْحن بحسن ظَِنهـا ِبرِبهـا    ، التَّنُّورثم ذهبت فسجرت    ، ونصبت رحاها ، الُهافوضعت ِثفَ 
ثم رفعـت   ، ثم رجعت فاخْتَبزت  ، مملُوء جنوب ِشواءٍ   التَّنُّورثم ذَهبت؛ فإذا    ، وعجنت، عز وجل 

  .)١(لو تركتها طَحنَت إلى يوم القيامة: فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم، ِثفَالُها

  :   تخريج الحديث

عن سالم بـن  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه المطابق سوى ما أخرجه الحربي          
  .أبي الجعد

  :   رجال اإلسناد

  ).٦٨(ثقة ثبت سبق ترجمته ح، موسى بن إسماعيل المنقري  ●

  ).٤٩(سبق ترجمته ح،  أبو سلمة ثقه عابدالبصِريحماد بن سلمة بن دينار   ●

  . فهو ثقة من الذي روى عن عطاء قبل اختالطه كما هم مبين في ترجمة عطاء: قلت    

  ).١١٦(صدوق سبق ترجمته ح، عطاء بن السائب أبو السائب الثقفي  ●
وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره        ،     وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة عنه       

وحمـاد بـن    ، وحماد بن سلمة  ،  وسفيان الثوري  ،شعبة: يؤخذ من أربعة ال من سواهم وهم      
  .)٢(وحماد بن سلمة قديم السماع من عطاء، زيد

) ٩٨(أو  ) ٩٧(مات سـنة    . تابعي ثقة وكان يرسل كثيراً    : قال ابن حجر  ،  سالم بن أبي الجعد     ●
  .)٣(روى له الستة. ولم يثبت أنه جاوز المائة، أو بعد ذلك) ١٠٠( وقيل

  

                            
  )٤٦(إلبي إسحاق الحربي، ، كتاب إكرام الضيف) ١(
 .بتصرف) ٦١(الكواكب النيرات، ) ٢(

  )٢٢٦(والتقريب، ، )٣/٢٧٤(اإلصابة، : انظر) ٣(
  )١٧٩(وجامع التحصيل، ، )٤/١٨١(الجرح والتعديل، :  انظر  



  )٢٩٨(

  :   الحكم على الحديث

  .ولم يتابع، لوجود عطاء بن السائب فهو صدوق. لحديث مرسل حسنا
  

  
  :   قال ابن األثير

 بالكـسر   -هـو   ) أنه غَسل يديه بالثّفَال   (وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) هـ(
  . اإلبريق-والفتح 

  )١٨٦(حديث رقم   

 قال اإلمام البخاري في صحيحه
- ح    نب دمحثَنَا ملَاِءدةَ   :قَاَل، الْعامو ُأسثَنَا َأبددٍ ،  حيرب نةَ   ، عدـرَأِبي ب نَأِبـي    ، ع ـنع

  .)١(ومج ِفيِه، ووجهه ِفيِه، ِبقَدٍح ِفيِه ماء؛ فَغَسَل يديِهَأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دعا : موسى
  

  :   تخريج الحديث

 عن  ،أورده ابن الجوزي أثراً موقوفاً     أقف على تخريج الحديث بلفظه مسنداً سوى ما          لم
رمبالثَّفَال َأنْه :ابن ع هدَل ي٢( بتشديد الثاِء وهو اِإلبريقُ،غَس( .  
  

  
  :   قال ابن األثير

لى اللّـه   أنه كان عند ثَِفنَة ناقة رسول اللّه ص       ( في حديث أنس رضي اللّه عنه        ●} ثفن{
 ما وِلي األرض مـن كـل ذات أربـع إذا        - بكسر الفاء    -الثَِّفنَة  ) عليه وسلم عام حجة الوداع    

  .بركَت، كالركْبتين وغيرهما، ويحصل فيه ِغلظ من أثَر البروك

  )١٨٧(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في معجمه األوسط

أن ، عن أيوب بن موسـى    ، أبي هالل عن سعيد بن    ، عن خالد بن يزيد   ،  حدثني الليث  -
أنه كان عنـد    : أخبره أن أنس بن مالك أخبره     ، أخبره أن ثابتاً البناني   ، عبد اهللا بن عبيد بن عمير     

                            
) ١/٨٣(باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة،  ، كتاب الوضوء ، صحيح البخاري ) ١(

  )١٩٣(ح 
  )١/١٢٥(، غريب الحديث البن الجوزي)  ٢(



  )٢٩٩(

لبيـك عمـرة   : فلما استقلت به قال، ثَِفنَة نَاَقَة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع  
  .)١(وحجاً

  :   تخريج الحديث

عن أنـس بـن   ،  في األوسطريج هذا الحديث سوى ما أخرجه الطبراني     لم أقف على تخ   
  .بلفظ مطابق، مالك

  :   رجال اإلسناد

  ). ١٣٦(ثقة ثبت سبق ترجمته ح،  الليث بن سعد ●

 ،ثقة فقيـه  : قال ابن حجر  ،   خالد بن يزيد الجمِحي ويقال السكْسِكي أبو عبد الرحيم المصري           ●

  .)٢(تةروى له الس). ١٣٩(مات سنة 

، قيل مدني األصل وقيل بل نشأ بها      ،    سعيد بن أبي هالل الليثي موالهم أبو العالء المصري           ●
، )٦(وذكره ابن حبان في الثقـات     ، )٥(ال بأس به  : قال أبو حاتم  . )٤(العجليو، )٣( ابن سعد  :وثقه

 بن حـزم  وقال ا ، )٨(وابن عبد البر  ، )٧( والخطيب ، والبيهقي ، والدارقطني ،بن خزيمة ا :ووثقه
صدوق لم أر البن حزم في تضعيفه سـلفاً؛ إال أن الـساجي           : قال ابن حجر  ، )٩(ليس بالقوي 

  .)١٠(روى له الستة). ١٤٩(وقيل ، وقيل قبلها) ١٣٠(مات بعد . حكى عن أحمد أنه اختلط

  .ولم يثبت إختالطه. )١١ (لم يرسل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه:     بالنسبة إلرساله

  . فهو ثقة،  وثقوه   ولكثرة من
                            

 عن سعيد بن أبي هالل إال خالد ،لم يرو هذا الحديث: وقال )٨٧٥٣(ح)٨/٣٢٠(المعجم األوسط للطبراني، ) ١(
  .الليث: بن يزيد، تفرد به

  )١٩١(، التقريب) ٢(
  )١/٣٧٠(، والكاشف، )٦/٢٦٥(، والثقات البن حبان، )١/٣٣٢(، الثقات للعجلي:     انظر

 )٧/٥١٤(الطبقات الكبرى، ) ٣(

  )١/٤٠٥(الثقات للعجلي، ) ٤(
  )٤/٧١(الجرح والتعديل، ) ٥(
  )٦/٣٧٤ (الثقات البن حبان،) ٦(
  )٤/٨٣(تهذيب التهذيب، ) ٧(
  )٤/١٦٧١(اإلستيعاب، ) ٨(
  )٢/٢٦٩(المحلى البن حزم، ) ٩(
  )٢٤٢(التقريب، ) ١٠(
  )١٨٥(جامع التحصيل، ) ١١(



  )٣٠٠(

مـات سـنة    . ثقة،  أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي األموي             ●
  .)١(روى له الستة). ١٣٢(

ثقة استشهد غازيـاً سـنة      : قال ابن حجر  ، عبد اهللا بن عبيد بن عمير الليثي المكي أبو هاشم           ●
  .)٢(مسلم واألربعةروى له ). ١١٣(

●     ناني بضم الموحدة ونونين أبو محمد       ثابت بن أسلم البِريصثقـة عابـد سـبق ترجمتـه      الب 
  ).١٢٩(ح

  ).٨(سبق ترجمته ح، صحابي جليل،  أنس بن مالك رضي اهللا عنه ●
  

  : الحكم على الحديث

  .الحديث إسناده صحيح 
  

  
  :   قال ابن األثير

 )يديهم كَأنَّها ثَِفن اإلبل   وأ( ومنه حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في ذكر الخوارج            -
ألن طول الـسجود    > )٣(ذو الثفنات <ولهذا قيل لعبد اللّه بن وهب رئيسهم        . يصفهم بكثرة الصالة  

  .هو جمع ثَِفنَة، وتُجمع أيضاً ثَِفنَات)  ثفن–القاموس . (أثر في ثفانته

  )١٨٨(حديث رقم 

 قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

حدثنا عبد اهللا ابـن عبـاس   : قال، حدثنا أبو زميل الحنفي: قال،  عن عكرمة بن عمار -
يـا َأِميـر    : لَما اعتَزلَتْ حروراء، وكَانُوا ِفي داٍر علَى ِحدِتِهم، قُلْتُ ِلعِلـي           :رضي اهللا عنه قال   

        فَُأكَلِّم ،مُؤالِء الْقَولِّي آِتي هالِة لَعِن الصع ِردَأب ،ْؤِمِنينقَالَ الْم ،مقَالَ   : ه ،كلَيع مفُهقُلْتُ: فَِإنِّي َأتَخَو :
                            

  )١١٩(والتقريب، ، )٣/٤٩٤(وتهذيب الكمال، ، )١/٢٤١(الثقات للعجلي، : انظر) ١(
  )٣١٢(التقريب، ) ٢(

 )١/٥٧١(والكاشف، ، )٢/٤٥(،  والثقات للعجلي،)٥/٤٧٤(الطبقات الكبرى، :   انظر

له إدراك وشهد ، عبد اهللا بن وهب الراسبي من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد) ٣(
وكان عجباً في كثرة العبادة حتى لقب ذا الثفنات؛ كان لكثرة سـجوده         ، فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص      

اإلصـابة فـي    : انظر، ثفنات البعير وقتل الراسبي المذكور مع من قتل بالنهروان        صار في يديه وركبتيه؛ ك    
 )٥/١٠٠(البن حجر، ، تمييز الصحابة



  )٣٠١(

ِ، ثُم دخَلْـتُ علَـيِهم وهـم        )١(فَلَِبستُ َأحسن ما َأقِْدر علَيِه ِمن هِذِه الْيماِنية       : كَال ِإن شَاء اللَّه، قَالَ    
كََأنَّهـا ثَِفـن     وٍم لَم َأر قَوما قَطُّ َأشَد اجِتهادا ِمنْهم، َأيِديِهم        قَاِئلُون ِفي نَحِر الظَِّهيرِة، فَدخَلْتُ علَى قَ      

  .)٣(الحديث ....ووجوههم معلَّبةٌ ِمن آثَاِر السجوِد، )٢(اِإلِبِل
  

  :   تخريج الحديث

، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه عبد الرزاق عن عبد اهللا بن عبـاس                
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق

  

  
  :   قال ابن األثير

رأى رجالً بين عينَيـِه مثْـُل ثَِفنَـة    (ومنه حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه   ]) هـ[س(
يعني كان على جبهته أثَر السجود، وإنما كَِرهها خَوفـاً          ) لو لم تكن هذه كان خيراً     : البعير، فقال 
  .هامن الرياء ِب

  )١٨٩(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في التاريخ

 رأى رجـالً    :أن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه       ، عبد العزيز بن علي الدؤلي    عن   -
جنَيِه أثر السيودبين ع.  

  .)٤(مرسل، سمع عبد العزيز، سمع حيوة، عن ابن وهب: قاله

  :   تخريج الحديث

، )٥( المطابق سوى ما أورده أبو عبيدة ابن سـالّم         لم أقف على تخريج هذا الحديث بلفظه      
  .كالهما أثراً موقوفاً من حديث أبي الدرداء، )٦(والزمخشري

                            
)١ (ِن من عاج قال الخَطَّابييٍب وِسوارصاليمانية فال َأدري ما هو وما َأدري َأن : ِقالدةً من ع ِإن لم تكن الثياب

  )١/٦٠٢(ب، لسان العر: انظر، القالدة تكون منها
 )١٣/٧٨(لسان العرب، : انظر، يعني كان على جبهته َأثر السجود: ثفن اإلبل) ٢(

 )١٨٦٧٨(ح )١٠/١٥٧(باب ما جاء في الحرورية، ، كتاب اللقطة، مصنف عبد الرزاق) ٣(

  )٦/١٦(التاريخ الكبير، ) ٤(
 )٤/١٥٢(، غريب الحديث البن سالّم)  ٥(

  )١/١٦٩(، الفائق)  ٦(



  )٣٠٢(

  :   قال ابن األثير

:    قال الهـروي . أي يطْردها) فحمل على الكَِتيبة فجعل يثِْفنُها(وفي حديث بعضهم   ) هـ(
فُنُّها، والفَند: ويجوز أن يكون يالطَّر.  

  )١٩٠(ديث رقم ح
  

 قال اإلمام الذهبي في التاريخ

ب، رر األنصار اصـدقوهم الـض     شَعيا م : عن محمد بن عمرو أنه كان يرفع صوته        -
ـ  على الكتِ  يحِمَلفإنهم يقاتلون على طمع دنياهم، وأنتم تقاتلون على اآلخرة، ثم جعل             ة مـنهم   يب

  .)١( لِت حتى قُهايفُضف
  

  :   تخريج الحديث

محمد بن عمرو بـن  عن ، ورده الذهبيأقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما      لم أ 
  .ومعناهما واحد" يثفنها"بدالً من  " يفضها " لفظب، في ترجمته، حزم

  
  

  

  

  

  

  

  

                            
 )٥/٢٢٤( اإلسالم للذهبي، تاريخ) ١(



  )٣٠٣(

  الثاء مع القاف: المبحث الحادي عشر
  

  :   قال ابن األثير

أي أوضـحهم  ) ب الناس أنْساباًنحن أثْقَ (في حديث الصديق رضي اللّه عنه       ) س(} ثقب{
  .المِضيء: والثُِّقب. وأنْورهم

  

 )١٩١(حديث رقم   

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في الفضائل

 عن ، قثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قثنا يحيى بن آدم، قثنا أبو هشام، حدثنا عبد اهللا-
  أثْقَبوال ، وال أجلد رأياً،حداً أعلم بالسنّةما رأيتُ أ:  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال،أبيه

  .(١)نظراً حين ينْظُر من ابن عباس 
  

 :   تخريج الحديث

بثبوت ،  عن عبيد اهللا بن عبد اهللا      ،أخرجه أحمد لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، بمعنى مقارب" أثقب" لفظ

  

  
  :   قال ابن األثير

أي ثَاِقب الِعلْـم    ) إن كان لَِمثقَباً  (ه قول الحجاج البن عباس رضي اللّه عنهما         ومن) هـ(
  . العالم الفَِطن- بكسر الميم -والِمثْقَب . مِضيَئه

 )١٩٢(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

-   وهي مسألة من الفـرائض اختلـف   ،اح أنه سأل الشعبي عن المخمسة في حديث الحج 
 ،عبـاس   وابن ، وزيد بن ثابت   ، وابن مسعود  ، وعثمان ، علي ،من أصحاب رسول اهللا   فيها خمسة   

  .إن كان لَِمثقَباًله فما قال فيها ابن عباس : ثم قال، وهي أم وأخت وجد

                            
  )٢/٩٧١(ألحمد بن حنبل، ، فضائل الصحابة) ١(



  )٣٠٤(

أخبرنا أبو ، أخبرنا سليمان بن أحمد الواسطي ، أخبرنا عباس الترقفي  ، أخبرنا ابن األعرابي  
عـن  ، أخبرنا عباد بـن موسـى     ،  أخبرنا عيسى بن يونس    ،مسهر عبد األعلى بن مسهر الدمشقي     

  .)١(الشعبي

  :   تخريج الحديث

 بلفـظ  ،أخرجه الخطابي عـن الـشعبي  لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما      
  .وهو حديث مقطوع، مطابق

  

  
  :   قال ابن األثير

ورجل ثَِقفٌ،  . طْنة وذكاء أي ذو فِ  ) وهو غالم لَِقن ثَِقف   (في حديث الهجرة    ) هـ(} ثقف{
  .والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتَاج إليه. وثَقُفٌ، وثَقْف

  )١٩٣(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عـن   ، عن عـروةَ   ، عن الزهِري  ، عن معمرٍ  ، َأخْبرنَا ِهشَام  ، حدثَنَا ِإبراِهيم بن موسى    -
فَقَاَل ، هاجر نَاس ِإلَى الْحبشَِة ِمن الْمسِلِمين وتَجهز َأبو بكٍْر مهاِجرا        : رِضي اللَّه عنْها قَالَتْ   عاِئشَةَ  

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِلي      : النَِّبي ْؤذَني و َأنجفَِإنِّي َأر ِلكلَى ِرسلَّ   ....عص لَِحقَ النَِّبي ِه   ثُملَيع ى اللَّه
فَمكُثَ ِفيِه ثَلَاثَ لَياٍل يِبيتُ ِعنْدهما عبد اللَّـِه بـن     ، غَاٍر ِفي جبٍل يقَاُل لَه ثَور     ـٍر بِ ـبكْوسلَّم وَأبو   

 مـع قُـريٍش     فَيـصِبح ، ؛ فَيرحُل ِمـن ِعنْـِدِهما سـحرا       غُلَام شَاب لَِقن ثَِقفٌ    وـوه، َأِبي بكْرٍ 
  . )٢(الحديث ...ِبمكَّةَ

  

  :   تخريج الحديث

 عـن   ، عن عقيل  ، قال حدثنا الليث   ،يحيى بن بكير  من طريق    ،)٣(أخرجه البخاري أيضاً  
  .بنحوه دون ذكر لفظة ابن األثير،  بهابن شهاب

  

  

                            
  )٣/١٧٣(غريب الحديث للخطابي، ) ١(
  .بإختصار)٥٤٧٠(ح)٥/٢١٨٧(باب التقنع، ، كتاب اللباس، البخاري) ٢(
 )٤٦٤(ح )١/١٨١(، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، كتاب الصالة، البخاري)  ٣(



  )٣٠٥(

  :   قال ابن األثير

  ).ان فما أكَلَّم، وثَقَاف فما ُأعلمإنّي حص(وفي حديث أم حكيم بنت عبد المطلب ) هـ(

  )١٩٤(حديث رقم 

 قال اإلمام الحميدي في مسنده

-  ِدىيمثَنَا الْحدقَالَ ، ح :  انفْيثَنَا سدكَِثيرٍ    : قَالَ ، ح نب ِليدثَنَا الْودح ،   سرِن تَدِن ابع ،   ـنع 
 َأقْبلَـِت الْعـوراء ُأم جِميـٍل ابنَـةُ     )١()تَبتْ يدا َأِبى لَهـبٍ  (زلَتْ  لَما نَ : َأسماء ِبنِْت َأِبى بكٍْر قَالَتْ      

 وِكلْتَانَـا   ،)٢(وثَقَافٌ فَما ُأعلَّم  ،  ِإنِّى لَحصان فَما ُأكَلَّم   :  فَقَالَتْ ُأم حِكيٍم ابنَةُ عبِد الْمطَِّلِب        ....حرٍب
  .)٣( بعد َأعلَم الْعم قُريشٌ يِمن بِن

  :   تخريج الحديث

 عن أسماء رضي     من طرق  ثالثتهم، )٦(وابن عساكر ، )٥(والخطابي، )٤(أخرجه الصنعاني 
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، اهللا عنها

  
  :   قال ابن األثير

مـا  : قَـاف الثِّ) وأقام أوده بِثقَافه  ( وفي حديث عائشة، تَِصف أباها رضي اللّه عنهما          ●
  .تُقَوم به الرماح، تريد أنه سوى عوج المسلمين

  )١٩٥(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 نـا  ، أنا أبو طاهر المخلص ، أنا أبو جعفر المعدل    : أخبرنا أبو غالب وأبو عبد اهللا قاال       -
 ،وسـى بـن عبـد اهللا       حدثني رجل عن عبد الرحمن بن م       ،ار نا الزبير بن بكَّ    ،أحمد بن سليمان  

.... بلغ عائشة أن ناساً ينـالون مـن أبـي بكـر           : حدثني محمد بن القاسم مولى بني هاشم قال       

                            
 ١المسد}تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب {: ل تعالىقا)  ١(

) ِإنَّي حصان فلم ُأكَلَّم وثَقَافٌ فما ُأعلَّم : ( فَِطنَةٌ ومنه قَوُل ُأم حِكيٍم بنتُ عبِد المطَِّلبِ       : وامرَأةُ ثَقَافٌ كسحابٍ  ) ٢(
رنَةَ حِميٍل ابج تْ ُأمراوا حلم ٢٣/٦١(تاج العروس، : انظر، ٍبقَالَتْ ذِلك( 

 .بإختصار) ٣٢٣(ح )١/١٥٣(أحاديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها، ، مسند الحميدي) ٣(

  )٥٦(للصنعاني، ، األمالي في آثار الصحابة) ٤(
  )١/٢٠٨(غريب الحديث، ) ٥(
  )٣٩/٧(تاريخ دمشق، ) ٦(



  )٣٠٦(

ـ  ،ِغـرةٍ ى  ر اإلسالم علَ  شْ نَ درفَ... هتَِياِش ح عفَرراً فَ مشَراً م هم فقام حاسِ  ِرهوالصديق بين أظْ    م ولَ
  .)٢(الحديث ...)١( أوده بِثقَافهاموأقَ ،هيطْ ِبهثَعشَ

  :   تخريج الحديث

 عـن علـي بـن عبـدالرحمن     ، محمد بن عبدالعزيز عن ،)٣(الدينوريقتيبة  أخرجه ابن   
بلفـظ   ، عن يحيى بن سـويد الـسدوسي       ، عن علي بن حسين    ، عن محمد بن منصور    ،الجزري
  . وهو حديث موقوف، مطابق

  
  :   قال ابن األثير

 من بني عمرو بن كعب كان الثَّقَفُ والثِّقاف إلـى أن تقُـوم   إذا ملك اثْنا عشَر   ( وفيه   -
  .يعني الِْخصام والِجالَد) الساعة

 )١٩٦(حديث رقم 
 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

نا : ةُ، قَالَ نا محمد بن عبِد الرِحيِم َأبو يحيى صاِعقَ       : حدثَنَا عِلي بن سِعيٍد الراِزي، قَالَ      -
ِإسماِعيُل بن ذَواٍد الْحاِرِثي، عن ذَواِد بن علْبةَ، عن عبِد اللَِّه بن عثْمان بن خُثَيٍم، عن َأِبي الطُّفَيِل                  

ـ       : عاِمِر بن واِثلَةَ، عن عبِد اللَِّه بن عمِرو بن الْعاِص، قَالَ           ه علَيـِه   قَاَل رسوُل اللَّـِه صـلَّى اللَّ
لَّمسالنِّقَـافُ              :"والنَّقْـفُ و ٍب، كَـانِرو بن كَعمبني ع ِمن شَراثْنَا ع لَك٤(ِإذَا ه(      تَقُـوم ِإلَـى َأن 

  .)٥("الساعةُ
  

  

                            
ما تُقَوم به الِرماح ضربته مثَالً كَأن االسالم رمح اعـوج فقومـه             : قافوالِث، ِعوجه بثقَاِفه : َأوده بثقاِفه َأي  ) ١(

 )٢/٤٨١(، غريب الحديث الن قتيبة: انظر، بالثِّقاف

  .بإختصار) ٣٠/٣٨٩(تاريخ دمشق، ) ٢(
  )٢/٤٧٦(، البن قتيبة، غريب الحديث)  ٣(
وأما صاحب  ،وكني بذلك عن القتل والقتال    ، هبوزن فعال من  : والنقاف، وهو كسر الهامة عن الدماغ    : النقف) ٤(

فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في الخصام ولم أر في اللغة تفـسيره            " ابن األثير "النهاية
 )٦/٣٩٤(تحفة األحوذي، : انظر، بذلك بل معناه الفطنة والحذق ونحو ذلك

لم يرو هذا الحديث عن : وقال) ٣٨٥٣(ح )٤/١٥٤(طبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد ال، المعجم األوسط) ٥(
  .أبي الطفيل إال ابن خثيم، وال عن ابن خثيم إال ذواد بن علبة، وال عن ذواد إال إسماعيل بن ذواد



  )٣٠٧(

  :   تخريج الحديث

 "بـدالً مـن   "كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة         " بلفظ، )١(أخرجه الخطيب 
مـن طريـق إسـماعيل بـن ذواد         ، "ى أن تقُوم الساعة   ـكعب كان الثَّقَفُ والثِّقاف إل    عمرو ابن   
  .الحارثي به

  :   رجال اإلسناد

قال ابـن  ، محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز أبو يحيى المعروف بصاعقة              ●
د والترمذي  البخاري وأبي داو  روى له    .وله سبعون سنة  ) ٢٥٥(مات سنة   . ثقة حافظ : حجر

  . وعلى قول األكثرين فهو ثقة.)٢(والنسائي

،    )٣(ضعيف الحديث جـداً   : قال أبو حاتم  ،  إسماعيل بن ذاود بغدادي يروي عن ذواد بن علبة          ●
  . فهو ضعيف وحديثه منكر.)٤(حدث عن ذواد بن علْبة حديثاً منكراً: وقال الخطيب

روى له الترمذي وابن    . من الثامنة .  ضعيف عابد  ،ذواد بن علْبة الحارثي أبو المنذر الكوفي        ●
  .)٥(ماجه

  ).٧٤(سبق ترجمته ح صدوق، عبد اهللا بن عثمان بن خُثَيم  ●

رأى النبي صـلى اهللا عليـه       ، صحابي جليل ، أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد اهللا  الليثي           ●
اً عن أبي بكر    له صحبة وروى أيض   : )٦(قال ابن عدي  ، وسلم وهو شاب وحفظ عنه أحاديث     

وقيل مات سنة   ، وهو آخر من مات من الصحابة     ) ١٠٠( قال مسلم مات سنة      ، وعمر وعلي 
  .رضي اهللا عنه. )٧(وهو مشهور باسمه وكنيته ) ١٠٢(

  ).٤٠(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل،  عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ●
  

  

                            
 )٣٢٩٦(ح )٦/٢٦٣(أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، ، تاريخ بغداد) ١(

  )٤٣(التقريب، ) ٢(
  )٢/١٩٥(،والكاشف، )٢٦/٧(وتهذيب الكمال، ، )٩/١٣٢(، الثقات البن حبان:    انظر

  )٢/١٦٧(الجرح والتعديل، ) ٣(
  )٦/٢٦٣(تاريخ بغداد، : انظر) ٤(
  )٢٠٣(والتقريب، ، )١/٣٨٦(والكاشف، ، )١/٢٩٦(المجروحين الن حبان، : انظر) ٥(
 )٥/٤٥٧(الطبقات الكبرى، ) ٦(

  )٧/٢٣٠(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٧(



  )٣٠٨(

  :   الحكم على الحديث

وقـد صـرح   ، وذواد بن علبـة ، لضعف إسماعيل بن ذاود، يف جداًالحديث إسناده ضع  
  .الخطيب بأن حديثه عن  ذواد بن علبة منكر

  :   قال ابن األثير

سماهما ثَقَلين؛ ألن األخْذ ) كتاب اللّه وِعتْرتـي : إني تارك فيكم الثَّقَلَين(فيه  ) هـ(} ثقل{
ثَقَل، فـسماهما   ) الزيادة من اللسان والهروي   ] (سنفي[ويقال لكلِّ خطير    . بهما والعمل بهما ثقيل   

  .ثَقَلين إعظاماً ِلقَدِرهما وتَفْخيما لشَأِنهما

  )١٩٧(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

 عن الحـسن بـن   ، ثنا جرير بن عبد الحميد، ثنا علي بن المديني، حدثنا معاذ بن المثنى  -
إني تارك  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عن زيد بن أرقم قال     ، عن أبي الضحى   ،عبيد اهللا 

  .)٣( أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)٢(يِتكتاب اللّه وِعتْر: )١(فيكم الثَّقَلَين

  :   تخريج الحديث

 بزيادة، كالهما من طريق حبيب بن ابي ثابت عن زيد به         ، )٥(وأحمد، )٤(أخرجه الترمذي 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود مـن الـسماء               "لفظ

  ".إلى األرض

  .بلفظ مطابق،  بهعن أبي الضحى، )٦(وأخرجه الطبراني من طريق يزيد بن حيان

                            
. الثَّقالن ألنهما قُطَّان األرض فكأنهما أثقالها       : المتاع المحمول على الدابة وإنما قيل للجن واآلنس       : قَلالثَّ) ١(

، الفـائق : انظـر ، وقد شبه بهما الكتاب والِعتْرة في أن الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثّقلين       
)١/١٧٠(  

والستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينهـا رسـول اهللا    ، نونعترة الرجل أهل بيته ورهطه األد     : وعترتي) ٢(
تحفـة األحـوذي،   :انظـر ،صلى اهللا عليه وسلم بقوله أهل بيتي ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته وأزواجه       

)١٠/١٩٦( 

  )٤٩٨١(ح )٥/١٧٠(المعجم الكبير للطبراني، ) ٣(
قال وهذا حديث ) ٣٧٨٨(ح )٥/٦٦٣( عليه وسلم، باب مناقب أهل النبي صلى اهللا، كتاب المناقب، الترمذي) ٤(

  .حسن غريب
  )١١١٤٧(ح )٣/١٧(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٥(
 )٥٠٢٥(ح )٥/١٨٢(المعجم الكبير للطبراني، ) ٦(



  )٣٠٩(

  :   رجال اإلسناد

ثقـة  : ابن حجرقال  ،  القاضي البصِريمعاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى             ●
  .روى له الستة). ١٩٦(مات سنة ، )١(متقن

ثقة ثبت  ،  السعدي موالهم أبو الحسن بن المديني بصري       نَِجيحعلي بن عبد اهللا بن جعفر بن          ●
ما استصغرت نفسي إال عند علي      : حتى قال البخاري  ، إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله     

عابوا عليه إجابتـه  ، تعلم منه أكثر مما يتعلم منيبن المديني وقال فيه شيخه ابن عيينة كنت أ       
علـى  ) ٢٣٤(مـات سـنة     . في المحنة لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه          

  .البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسيرروى له . )٢(الصحيح

، اء مهملة الضبي الكـوفي    جرير بن عبد الحميد بن قُرط بضم القاف وسكون الراء بعدها ط             ●
مـات سـنة   . )٣(قيل كان في آخر عمره يهم من حفظـه     ، ثقة صحيح الكتاب  : قال ابن حجر  

  .روى له الستة. وله إحدى وسبعون سنة) ١٨٨(

  .فهو ثقة. )٤(لم يثبت اختالطه مع رواة حديثنا: بالنسبة إلختالطه    

،    )٥(ثقـة فاضـل   : قال ابن حجـر   ، وة الكوفي  الحسن بن عبيد اهللا بن عروة النَّخَِعي أبو عر          ●
  .روى له الستة. وقيل بعدها بثالث) ١٣٩(مات سنة 

قـال ابـن    ،  مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني أبو الضحى الكوفي العطّار مشهور بكنيتـه             ●
  .روى له الستة). ١٠٠(مات سنة . )٦(ثقة فاضل: حجر

  .)٧(م رضي اهللا عنهلم يرسل عن زيد بن أرق: بالنسبة إلرساله    

مختلف في كنيته قيل أبو عمر وقيل أبو عـامر          ، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج          ●
واستصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق وغزا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم سبع عـشرة                

                            
  )٥٣٦(والتقريب، ، )١/٣٢٤(وتذكرة الحفاظ، ، )٢٨/١٣٢(تهذيب الكمال، : انظر) ١(
 )٤٠٣(والتقريب، ، )٦/١٩٣(والجرح والتعديل، ، )٦/٢٨٤(التاريخ الكبير، : انظر) ٢(

لإلمام الذهبي،  ،والعبرفي خبر من عبر   ، )٣٣( وبحر الدم،   ، )٧/٣٨١(البن سعد،   ،الطبقات الكبرى : انظر) ٣(
  )١٣٩(والتقريب، ، )٥٥(

 )٢٢(الكواكب النيرات، ) ٤(

  )١٦٢(والتقريب، ،)٦/١٩٩(وتهذيب الكمال، ،)١٦٣(مشاهير علماء األمصار، : انظر) ٥(
  )٥٣٠(والتقريب، ، )٢٧/٥٢٠(وتهذيب الكمال، ، )٢/٢٧٨(الثقات للعجلي، : انظر) ٦(
 )٢٧٩(جامع التحصيل، ) ٧(



  )٣١٠(

وشهد صفين مع علي    ، غزوة ثبت ذلك في الصحيح وله حديث كثير ورواية أيضاً عن علي           
  .رضي اهللا عنه. )١() ٦٦( بالكوفة أيام المختار سنة ومات

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

  :   قال ابن األثير

: الـثَّقَالن ) يسمعهما من بين المشْرق والمغرب إالَّ الثقَلَـين       ( وفي حديث سؤال القَبر      -
  .متاع المسافر: والثَّقَل في غير هذا. هما الجن واإلنس؛ ألنَّهما قُطَّان األرض

 
  )١٩٨(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو داود في سننه

 حدثَنَا َأبو معاِويةَ    ، وحدثَنَا هنَّاد بن السِري    ، حدثَنَا جِرير ح   ، حدثَنَا عثْمان بن َأِبي شَيبةَ     -
خَرجنَـا مـع   :  عن الْبراِء بِن عاِزٍب قَالَ    ، عن زاذَان  ، عن الِْمنْهالِ  ، عن الَْأعمشِ  ،وهذَا لَفْظُ هنَّادٍ  

ولَمـا يلْحـد   ، فَانْتَهينَا ِإلَى الْقَبـرِ ، رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي جنَازِة رجٍل ِمن الَْأنْصارِ          
 وِفي يِدِه عـود  ،كََأنَّما علَى رءوِسنَا الطَّير  ، ى اللَّه علَيِه وسلَّم وجلَسنَا حولَه     فَجلَس رسوُل اللَِّه صلَّ   

زاد ِفـي   . استَِعيذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر مرتَيِن َأو ثَلَاثًـا        : ينْكُتُ ِبِه ِفي الَْأرِض فَرفَع رْأسه فَقَالَ      
 ِديِث جنَا حاهقَاَل، ِريٍر هو :              كبر نذَا ما هي قَاُل لَهي ِحين ِبِريندا ملَّوِإذَا و اِلِهمخَفْقَ ِنع عمسلَي ِإنَّهو

يـسمعها   ثم قَاَل فَيضِربه ِبها ضربةً"....إلى وِإن الْكَاِفر فَذَكَر موتَه    ".... "وما ِدينُك ومن نَِبيك ؟      
  . )٢("فَيِصير تُرابا قَاَل ثُم تُعاد ِفيِه الروح ما بين الْمشِْرِق والْمغِْرِب ِإلَّا الثَّقَلَيِن 

  

  :   تخريج الحديث

بـين  "بـدالً مـن   "يسمعها من يليه   " بلفظ، شاهداً عن أنس بن مالك    ، )٣( البخاري أخرج
  ".  المشرق والمغرب

  

  

                            
  )٢/٥٨٩(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ١(
  .بإختصار) ٤٧٥٣(ح )٢/٦٥٢(باب المسألة في القبر وعذاب القبر، ، كتاب السنة،سنن ابي داود ) ٢(
 )١٢٧٣(ح)١/٤٤٨(باب الميت يسمع خفق النعال، ، تاب الجنائزك، البخاري) ٣(



  )٣١١(

  :   سنادرجال اإل

قـال ابـن    ، عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي               ●
وله ثـالث   ) ٢٣٩(مات سنة   . وقيل كان ال يحفظ القرآن    ، ثقة حافظ شهير وله أوهام    : حجر

  .)١(البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجةروى له  .وثمانون سنة

مات سـنة   . ثقة، بكسر الراء الخفيفة بن مصعب التميمي أبو السري الكوفى        هنّاد بن السِري      ●
البخاري في خلق أفعال العبـاد ومـسلم وأبـي          روى له    .وله إحدى وتسعون سنة   ) ٢٤٣(

  .)٢(داود

  ).٥٧(ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش سبق ترجمته ح، محمد بن خازم أبو معاوية  ●

  ).٥٧( سبق ترجمته ح، ثقة حافظ ، سليمان بن مهران األسدي األعمش ●

  ).٣٩(سبق ترجمته ح، ثقة، المنهال بن عمرو األسدي  ●

: قـال العجلـي  ، زاذان أبو عبد اهللا ويقال أبو عمر الكندي موالهم الكوفي الضرير البـزار            ●
عن شعبة قال قلت للحكم مالك لم تحمل عـن زاذان قـال             : قال العقيلي ، )٣(كوفي تابعي ثقة  
أحاديثـه  : قال ابن عدي  ، )٥(كان يخطىء كثيراً  :  قال ابن حبان في الثقات     )٤(مكان كثير الكال  

ال بأس بها إذا روى عنه ثقة وكان يبيع الكرابيس بالكوفة وإنما رماه من رماه بكثرة كالمـه       
صـدوق يرسـل    : قال ابن حجر   .)٧( وثقه الذهبي  ،)٦(ولم أذكر من حديثه شيئا ألن ال يطول       

  .)٨(روى له البخاري في األدب والباقون ).٨٢( وفيه شيعية مات سنة

 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمـرو    ●
 ، ويقال أبو عمـرو ، يكنى أبا عمارة ،صحابي جليل ، بن مالك بن األوس األنصاري األوسي     

  .رضي اهللا عنه. )٩()٧٢(مات سنة ،له وألبيه صحبة
  

                            
  )٣٨٦(والتقريب، ، )٢/١٢(والكاشف، ، )٨/٤٥٤(والثقات البن حبان، ، )٢/١٣٠(الثقات للعجلي، : انظر) ١(
  )٥٧٤(والتقريب، ، )٢/٣٣٩(والكاشف، ، )٩/٢٤٧(الثقات البن حبان، : انظر) ٢(
 )١/٣٦٦(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )٢/٩٤(فاء للعقيلي، الضع) ٤(

  )٤/٢٦٥(الثقات البن حبان، ) ٥(
  )٣/٢٣٦(الكامل في الضعفاء، ) ٦(
  )١/٤٠٠(الكاشف، ) ٧(
  )٢١٣(التقريب، ) ٨(
  )١/٢٧٨(اإلصابة، ) ٩(



  )٣١٢(

  :   حديثالحكم على ال

  .وأصل الحديث في البخاري. الحديث إسناده صحيح
  

  
  

  :   قال ابن األثير

بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم   ( ومنه حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما      -
  ).في الثَّقَل من جمع بلَيل

  

  )١٩٩(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 قَـاَل   ، عـن عبيـِد اللَّـِه بـِن َأِبـي يِزيـد            ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ    ،عماِنحدثَنَا َأبو النُّ   -
 النَِّبـي صـلَّى اللَّـه علَيـِه     - َأو قَـدمِني - بعثَِنـي  :سِمعتُ ابن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما يقُولُ 

  .)٢( يٍل ِبلَ)١(وسلَّم ِفي الثَّقَِل ِمن جمٍع
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن حماد بن زيد به، من طريق يحيى، )٣(أخرجه مسلم

  
  

  
  

  

  

                            
وقوله ، ومتاع المسافرين، آالت السفر: وهو األمتعة؛ والمراد هنا، بفتح الثاء المثلثة والقاف المفتوحة: الثَّقَل) ١(

عمن ج١٠/٢١٧(عمدة القاري، : انظر، بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة: م(  
 )١٧٥٧(ح)٢/٦٥٧(باب حج الصبيان، ، كتاب أبواب اإلحصار وجزاء الصيد، البخاري) ٢(

باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخـر               ، كتاب الحج ، مسلم) ٣(
  )١٢٩٣(ح)٢/٩٤١(ة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، الليالي قبل زحم



  )٣١٣(

  :   قال ابن األثير

  ).حج به في ثَقَل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم( وحديث السائب بن يزيد -

  )٢٠٠(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

- ثَنَا عدةَ حاررز نو براِلٍك، مم نب نَا الْقَاِسمرِن، َأخْبمحِد الربِن عِد بيعالْج نتُ  ، عـِمعقَاَل س
ِزيدِن ياِئِب بقُوُل ِللسِزيِز يِد الْعبع نب رمع :قَد كَانِبِه ِفي ثَقَِلو ج١( ح(سِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي لَّم)٢(. 

  :   تخريج الحديث

  .رجه من طرق أخرى ولم يخمسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام  البخاريانفرد اإلمام
  

  :   قال ابن األثير

ِمقْدار من  : الِمثْقال في األصل  ) ال يدخُل النار من في قلْبه ِمثْقال ذرة من إيمان         ( وفيه   -
والنـاس يطْلقونـه فـي      . وزن ذرة : ِليل أو كثير، فمعنى ِمثْقال ذرة     الوزن، أي شيء كان من قَ     

  .العرف على الدينار خاصة، وليس كذلك

  )٢٠١(حديث رقم 

 قال اإلمام الترمذي في سننه

 حـدثَنَا   ،ى بن حمـادٍ    حدثَنَا يحي  : وعبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن قَالَا      ، حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى    -
 عن النَِّبي   ، عن عبِد اللَّهِ   ، عن علْقَمةَ  ، عن ِإبراِهيم  ، عن فُضيِل بِن عمٍرو    ، عن َأبان بِن تَغِْلبٍ    ،شُعبةُ

 ؛ولَا يـدخُُل النَّـار     ، ِمثْقَاُل ذَرٍة ِمن ِكبرٍ    لَا يدخُُل الْجنَّةَ من كَان ِفي قَلِْبهِ      : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    
 ،ِإنَّه يعِجبِني َأن يكُون ثَوِبي حسنًا     : قَاَل فَقَاَل لَه رجلٌ   . يعِني من كَان ِفي قَلِْبِه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِمن ِإيمانٍ        

  . )٤(.)٣( ولَِكن الِْكبر من بطَر الْحقَّ وغَمص النَّاس،َلِإن اللَّه يِحب الْجما: قَاَل، ونَعِلي حسنَةً

                            
 )١١/٨٥(لسان العرب، : انظر، متاع المسافر وحشَمه: الثَّقَل) ١(

  )١٧٦٠(ح )٢/٦٥٨(باب حج الصبيان، ،أبواب اإلحصار وجزاء الصيد، البخاري) ٢(
)٣ (   النَّاس صطَ :وغَمم ومعنى الك؛وفي لَفٍْظ وغَمِتقَار لَهغريب الحـديث البـن الجـوزي،    : انظر، لمتين االح

)٢/١٦٣( 

وقَاَل بعض َأهِل الِْعلِْم ِفي تَفِْسيِر هذَا الْحِديِث ) ١٩٩٩(ح )٤/٣٦١(باب الكبر، ،كتاب البر والصلة، الترمذي) ٤(
          ِإيم ٍة ِمنِفي قَلِْبِه ِمثْقَاُل ذَر كَان نم خُُل النَّاردِفي النَّارِ      لَا ي خَلَّدلَا ي نَاهعا موقَاَل، اٍن ِإنَّم :     نـسـِديثٌ حذَا حه

غَِريب ِحيحص .  



  )٣١٤(

  :   تخريج الحديث

  . في المعنى واحدداللة الكلمتينو، "ذرة"بدالً من" )٢(حبةخردل" بلفظ، )١(أخرجه مسلم

  . إبراهيم بن يزيد به عنكالهما من طرق، بلفظ مطابق، )٣(أحمدأخرجه و

  

  :   رجال اإلسناد

 المعروف بالزمن   البصِريمحمد بن المثنى بن عبيد العنَزي بفتح النون والزاي أبو موسى               ●
  .)٤(الجماعةروى له ). ٢٥٢(مات سنة . ثقة ثبت: قال ابن حجر، مشهور بكنيته وباسمه

ثقة فاضل مصنف سـبق  ، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي الدارمي     ●
  ).١٠٤(ترجمته ح

●     اد بن أبي زياد الشيباني موالهم  يحيى بن حمِريصمات سـنة  . ثقة عابد: قال ابن حجر، الب
البخاري ومسلم وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن          روى له    ).٢١٥(

  .)٥(ماجة

  ).٧٣(ثقة حافظ متقن سبق ترجمته ح، شعبة بن الحجاج  ●

  )١٦٦(سبق ترجمته ح. ثقة، عد الكوفيأبان بن تَغِْلب أبو س  ●

  ).١٥٠(سبق ترجمته ح ثقة ثبت،  فضيل بن عمرو الفقيمي ●

  

                            
قـال  ، عن علي بن مـسهر  : وسويد بن سعيد كالهما   ، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي    : قال اإلمام مسلم  ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا : اهللا قالعن عبد، عن علقمة، عن إبراهيم، عن األعمش، أخبرنا ابن مسهر ، منجاب
وال يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبـة  ، عليه وسلم ال يدخل النار أحد في قلْبه ِمثْقال حبة خردل من إيمان      

  )٩١(ح )١/٩٣(باب تحريم الكبروبيانه، ، من كتاب اإليمان. خردل من كبرياء
لسان : انظر،  و مثقال حبة من خَردل َأي ِزنَة خَردل   ضرب من الحرف معروف والواحدة خَردلة     : الخَردل) ٢(

  )١١/٢٠٣(العرب، 
 ) ١/٤١٦(مسند أحمد، ) ٣(

  )٥٠٥(التقريب، ) ٤(
  )٢/٢١٤(و الكاشف، ،)٢٦/٣٥٩(وتهذيب الكمال، ، )٩/١١١(،الثقات البن حبان:    انظر

  )٥٨٩(التقريب، ) ٥(
  )٢/٣٦٤(والكاشف، ، )٣١/٢٧٦(،مالوتهذيب الك، )٢/٣٥٠(الثقات للعجلي، :     انظر



  )٣١٥(

  ).٦٢(فقيه ثقة سبق ترجمته ح،  إبراهيم بن يزيد ●

  ).٦٢(ثقة ثبت فقيه سبق ترجمته ح، علقمة بن قيس ●

  ).٣٩(سبق ترجمته ح ،صحابي جليل،  عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه●
  

  :   الحديثالحكم على 

  . )١(والحديث صححه األلباني. وأصله في صحيح مسلم، الحديث إسناده صحيح   

  
  

  
  
  

                            
  . في صحيح الجامع٧٦٧٤: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ١(



  )٣١٦(

  الثاء مع الكاف: المبحث الثاني عشر
  :   قال ابن األثير

فقْـد الولَـد    : والثُّكْـل . أي فَقَدتْك ) ثَِكلَتْك أمك : أنه قال لبعض أصحابه   (فيه  ) س(} ثكل{
والمـوت  . ورجل ثَاِكل وثثْكَالن، كأنه دعا عليه بالموِت لسوء ِفعله أو قوله          . كْلَىوامرأة ثَاِكل وثَ  

                     اددلـك لـئال تَـز إذا كُنْت هكذا فالموت خير اء، أو أرادعالدعاء عليه كَالَ د كلَّ أحد، فإذَن معي
            ري على ألِسنة العرب وال يوءا، ويجوز أن يكون من األلفاظ التي تَجعاء، كقـولهم     سبها الد راد

  .تَِربتْ يداك، وقاتَلك اللّه
 )٢٠٢(حديث رقم 

  قال اإلمام الترمذي في سننه
-    رمَأِبي ع نثَنَا ابدح ،      اِنينْعاٍذ الصعم ناللَِّه ب دبثَنَا عدرٍ  ، حمعم نِن َأِبـي     ، عاِصِم بع نع 

 ؛كُنْتُ مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِفـي سـفَرٍ           :  عن معاِذ بِن جبٍل قَالَ     ،ٍل عن َأِبي وائِ   ،النَّجوِد
     نَِسير ننَحو ا ِمنْها قَِريبموتُ يحبِني         : فَقُلْتُ. فََأصاِعـدبينَّةَ وِخلُِني الْجدٍل يمِني ِبعوَل اللَِّه َأخِْبرسا ري

 تَعبد اللَّه ولَا تُشِْرك ِبـِه      ،لَقَد سَألْتَِني عن عِظيٍم وِإنَّه لَيِسير علَى من يسره اللَّه علَيهِ          :  قَالَ ،نَّاِرعن ال 
 َأدلُّك علَـى َأبـواِب      َألَا:  ثُم قَالَ  ، وتَحج الْبيتَ  ، وتَصوم رمضان  ، وتُْؤِتي الزكَاةَ  ، وتُِقيم الصلَاةَ  ،شَيًئا

 ، وصلَاةُ الرجِل ِمن جوِف اللَّيلِ     ، والصدقَةُ تُطِْفُئ الْخَِطيَئةَ كَما يطِْفُئ الْماء النَّار       ، الصوم جنَّةٌ  ؟الْخَيِر
َألَا ُأخِْبرك ِبـرْأِس الْـَأمِر      :  ثُم قَالَ  ،)١()تَتَجافَى جنُوبهم عن الْمضاِجِع حتَّى بلَغَ يعملُون      (ثُم تَلَا   : قَاَل
 ، وعموده الـصلَاةُ   ، رْأس الَْأمِر الِْإسلَام   : قَالَ ،بلَى يا رسوَل اللَّهِ   :  قُلْتُ ؟ وِذروِة سنَاِمهِ  ، وعموِدهِ ،كُلِِّه

  ادنَاِمِه الِْجهةُ سوِذرقَالَ  ،و َألَا ُأخْ :  ثُمكُلِِّه؟   ِبر لَاِك ذَِلكِبم اللَّهِ   :  قُلْتُ ك ا نَِبيلَى ياِنهِ ، بقَـالَ  ،فََأخَذَ ِبِلس  :
وهْل !!  يا معاذُ ُأمـك )٢(ثَِكلَتْك :فَقَاَل وِإنَّا لَمَؤاخَذُون ِبما نَتَكَلَّم ِبِه؟ ، يا نَِبي اللَِّه: فَقُلْتُ،كُفَّ علَيك هذَا  

كُب٣(ي(وِهِهمجلَى وِفي النَّاِر ع النَّاس ،نَاِخِرِهملَى مع ؛ َأواِئدصِإلَّا ح )٤(َألِْسنَِتِهم )٥( .  

                            
فَلَا تَعلَم  } ١٦{تَتَجافَى جنُوبهم عِن الْمضاِجِع يدعون ربهم خَوفاً وطَمعاً وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون            {: قال تعالى )  ١(

نَفْس لُونمعا كَانُوا ياء ِبمزٍن جيِة َأعن قُرم ملَه ا ُأخِْفيفَاِسـقاً لَّـا      } ١٧{ م ـن كَـانْؤِمنـاً كَمم ن كَانَأفَم
ونتَوس١٨{ي {لُومعا كَانُوا يالً ِبمى نُزْأونَّاتُ الْمج ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعنُوا وآم ا الَِّذينَأمن}السجدة }١٩. 

: انظـر ، والمقصود التعجب من الغفلة عن هذا األمر. وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً      . أي فقدتك   : ثكلتك) ٢(
 )٣٩٧٣(ح)٢/١٣١٤(حاشية سنن ابن ماجه، 

 )٢/١٣١٤(حاشية سنن ابن ماجه، : انظر، من كبة إذا صرعه: يكب) ٣(

فكما أن  . ما يتكلم به اإلنسان بالزرع المحصود بالمنجل        على تشبيه   . بمعنى محصوداتهم : حصائد ألسنتهم ) ٤(
المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء؛ كذلك لسان المكثار بالكالم بكل فن من الكـرم         

  )٢/١٣١٤(حاشية سنن ابن ماجه، : انظر، من الكالم من غير تمييز بين ما يحسن ويقبح
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦١٦(ح )٥/١١(ب ما جاء في حرمة الصالة، با، كتاب اإليمان، سنن الترمذي) ٥(



  )٣١٧(

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، معمـر بـه  عن  ثالثتهم من طرق    ، )٣(وابن حميد ، )٢(وأحمد، )١(أخرجه ابن ماجه  
  .مطابق

  :   رجال اإلسناد

  ).٨٥(صدوق سبق ترجمته ح، ي محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن ●

●        اِنينْعقال ابن معين كـان ثقـة؛ إال أن عبـد        : قال البخاري ، عبد اهللا بن معاذ بن نَشيط الص
وقال مسلم ، هو شيخ: قال أبو حاتم، )٤(وقال هشام بن يوسف هو صدوق     ، الرزاق كان يكذبه  

لـه أحاديـث   : ل ابن عـدي قا .)٦(وذكره بن حبان في الثقات   . )٥(الثقة الصدوق : بن الحجاج 
صـاحب معمـر    : قال ابن حجـر   ، )٨(صدوق: قال الذهبي ، )٧(حسان وأرجو أنه ال بأس به     

  .)٩(روى له الترمذي وابن ماجه). ١٩٠(مات قبل . صدوق تحامل عليه عبد الرزاق

  .فهو صدوق، أرجح قول ابن حجر    

  ).٥(سبق ترجمته ح، وهوثقة ثبت،  معمر بن راشد  ●

  .صم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، األسدي، موالهم الكوفي، أبو بكر المقرىءعا  ●

كان : وقال اإلمام أحمد. )١٠(قال محمد بن سعد كان ثقة، إال أنه كان كثير الخطأ في حديثه    
رجالً صالحاً قارئاً للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختار قراءته، وكان خيراً 

عاصم صاحب سنة وقراءة للقرآن، وكان ثقة، : ، وقال العجلي)١١(ش أحفظ منهثقة، واألعم

                            
 ) ٣٩٧٣(ح )٢/١٣١٤(باب كف اللسان في الفتنة، ، كتاب الفتن، سنن ابن ماجه) ١(

 )٥/٢٣١(حديث معاذ بن جبل، ، مسند أحمد) ٢(

 )٦٦(مسند معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، ، مسند عبد بن حميد) ٣(

 )٥/٢١٢ (التاريخ الكبير،) ٤(

  )٥/١٧٣(الجرح والتعديل، ) ٥(
 )٧/٣٤(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )٤/٢٣٩(الكامل في الضعفاء، ) ٧(

 )١/٥٩٩(الكاشف، ) ٨(

 )٣٢٤(التقريب، ) ٩(

 )٦/٣٢٠(الطبقات الكبرى  ) ١٠(

 )١/٤٢٠(العلل ومعرفة الرجال ) ١١(



  )٣١٨(

وقال عبد الرحمن بن أبي . )١(إن األعمش قرأ عليه وهو حدث: رأسا في القراءة، ويقال
صالح وهو أكثر حديثا من أبي قيس األودي، وأشهر منه، : سألت أبي عنه فقال: حاتم

قدم : بي النجود وعبد الملك بن عمير، فقالوسئل عن عاصم بن أ: قال. وأحب إلي منه
وسألت أبا زرعة : قال. عاصم على عبد الملك، عاصم أقل اختالفاً عندي من عبد الملك

إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن : ليس محله هذا، أن يقال: ثقة، فذكرته ألبي، فقال: عنه، فقال
محله عندي : وذكره أبي فقال: قال. كان كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ: فقال. علَيةَ

. )٣(وذكره العقيلي في الضعفاء .)٢(محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ
، )٦(وثق: وقال الذهبي. )٥(في حفظه شيء: وقال الدارقطني. )٤(وذكره ابن حبان في الثقات

مات سنة .صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون: قال ابن حجر
  .)٧(روى له الستة). ١٢٨(

  .)٨(لم يرسل عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه:  بالنسبة إلرساله   

  .فهو صدوق، وإلختالف النقاد في توثيقه    

مات في خالفة عمر    . ثقة مخضرم : قال ابن حجر  ،  شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكوفي        ●
  .)٩(روى له الستة.بن عبد العزيز وله مائة سنة

  .)١٠(لم يرسل عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله    

 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن تميم بن كعب بن سلمة أبو عبد الـرحمن األنـصاري                     ●
وروى عن النبي صلى    ،  اإلمام المقدم في علم الحالل والحرام      ، الصحابي الجليل  ،الخزرجي

، وقدم من اليمن في خالفة أبي بكر      ، باس وابن عمر  اهللا عليه وسلم أحاديث روى عنه ابن ع       

                            
  )٢/٥(الثقات للعجلي ) ١(
  )٦/٣٤٠(الجرح والتعديل ) ٢(
  )٣/٣٣٦(اء للعقيلي، الضعف) ٣(
  )٧/٢٥٦(الثقات البن حبان ) ٤(
 )٤٩(سؤاالت البرقاني ) ٥(

  )١/٥١٨(الكاشف، ) ٦(
  )٢٨٥(، التقريب) ٧(
 )٢٠٣(، جامع التحصيل) ٨(

  )٢٦٨(التقريب، ) ٩(
  )١/٤٨٩(والكاشف، ، )٤/٣٧١(،والجرح والتعديل، )٤/٢٤٥(التاريخ الكبير، :      انظر

  )١٩٧(جامع التحصيل، ) ١٠(



  )٣١٩(

أو التي بعدها وهو قول األكثر وعاش أربعـاً  ) ١١٧(وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة      
  .رضي اهللا عنه. )١(وثالثين سنة وقيل غير ذلك

  

  :   الحكم على الحديث

عبد اهللا بـن    و، محمد بن يحيى  : لوجود من أختلف في توثيقه مثل     ، الحديث إسناده حسن  
  .)٢( صححه األلبانيقدو، والحديث بمجموع طرقه صحيح، وعاصم، معاذ

  

  
  :   قال ابن األثير

  :    ومنه قصيد كعب بن زهير- 

  ●)٣(قامتْ فجاوبها نُكْد مثَاِكيُل - 

  .هن جمع ِمثْكَال، وهي المرأة التي فَقَدت ولَدها   

 )●(حديث رقم 

  اكم في المستدركقال اإلمام الح

الحسين بن أحمد بن محمد بن عبيـد بـن عبـد      عبد الرحمِن بن  : َأبو الْقَاِسِم    أخبرني   -
حدثَنَا الْحجاج بن ِذى الرِقيبـِة بـِن عبـِد    ، ِإبراِهيم بن الْمنِْذِر الِْحزاِمىثنا ، اَألسِدى ِبهمذَانالملك  

 ِن بمحِه قَاَل       الردج نَأِبيِه ع نع ِنىزى الْملْمِن َأِبى سِر بيهِن زِب بِن كَع :بكَع جخَر، ـريجب٤( و( 
-فَذَكَر الْحِديثَ ِفى ِإسالَِم بجيٍر وما كَان ِمن ِشعِر كَعٍب ِفيِه ثُم قُدوِم كَعٍب علَى النَِّبى                 . ابنَا زهيرٍ 

  : وِإسالَِمِه وِإنْشَاِدِه قَِصيدتَه الَِّتى َأولُها-صلى اهللا عليه وسلم

                            
  )٦/١٣٦(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ١(
 . في صحيح الجامع٥١٣٦: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ٢(

 :هذا عجز البيت وأوله) ٣(

 قامت فجاوبها نكد مثاكيل ...    أوب يدي فاقد شمطاء معولة 

والسيرة النبوية البـن  ، )٢٨٠ /٢(س، البن سيد النا،عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير:    انظر
  ،)٣/٦٩٩( ،كثير

أسلم ،ربيعة بن رياح المزني أخو كعب بن زهير : مثله هو ابن زهير بن أبي سلمى واسم أبي سلمى         : بجير) ٤(
وكان أبوهما زهير من فحول الشعراء المجيـدين المبـرزين،     ، وكالهما شاعران مجيدان  ، قبل أخيه كعب  

  )١/٢٤٧(، أسد الغابة: انظر



  )٣٢٠(

  .)١(الحديث)....متَيم إثْرها لم يفْد مكْبوُل..... بانَتْ سعاد فَقَلِْبي الْيوم متْبوُل (

          فلما بلغت األبيات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهد ر دفقال رسول   ،نهثم عفى ع  ، هم
  :منها، ثم أنشده القصيدة، مأمون و اهللا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  .)٣(الحديث).....  مثاِكيُلسمط قامتْ تُجاِوبها ......معلُولة اءطَمل س بدا نأكُ)٢(أوب(  

  

  :   تخريج الحديث

بـدالً   ")٥(سـمط "بلفـظ  ، عن عاصم بن عمر بن قتـادة     ، )٤( شاهداً ابن هشام   أخرج
  ".)٦(نكد"من

  ).٧٩(سبق دراسته في حديث رقم 

  
  

  

                            
 .بإختصار) ٦٤٧٧(ح)٦٧٣-٣/٦٧٠(، المستدرك) ١(

)٢ (بِدي والقَواِئم: واَألواَألي ِجيعكاِب في السير، تَربةُ تَباري الرآولسان العرب: انظر، والم ،)١/٢١٧(  
 )٦٤٧٧(ح)٦٧٣-٣/٦٧٠(المستدرك، ) ٣(

  )٥/١٨١(سيرة ابن هشام، ) ٤(
  )٧/٣٢٢(لعرب، لسان ا: انظر، من النزع والنتف: سمط) ٥(
 )٣/٤٢٧(لسان العرب، : انظر، وهي التي ال يعيش لها ولد، جمع ناكد: النُّكْد) ٦(



  )٣٢١(

  :   قال ابن األثير

:    قالت لعثمان بن عفَّان رضي اللّه عنه      (في حديث أم سلمة رضي اللّه عنها        ) هـ(} ثكم{
أرادت : ال القُتَيبـي ق. أي بينَاه وأوضحاه) تَوخَّ حيث تَوخَّى صاِحباك، فإنّهما ثَكَما لَك الحقَّ ثَكْماً       

يقـال ثَِكمـتُ المكَـان      . أنَّهما لَِزما الحقَّ ولم يظِْلما، والَ خَرجا عن المحجة يِمينـاً والَ ِشـماال             
  .إذا لَِزمتَهما: والطَِّريق

  )٢٠٣(حديث رقم 

 قال اإلمام الزجاجي في األمالي

ى ر ما لي َأينَيا ب: هظُِعهما اهللا وهي تَ قالت أم سلمة لعثمان رحم: قال، حدثنا المبرد-
يتك عنّرعرين، ومن اِف نَكنِْبكج ينروزفِّ طَريقاً ال ،)١( مكان النبي صلى اهللا عليه وسلم  تُع

 لمماً كْاألمر ثَتَوخَّ حيث تَوخَّى صاِحباك، فإنّهما ثَكَما  ،)٣( أكْباهاكان  تقْدح زنْداًوال ، )٢(لَحبها
(٤)ما أحداًِلظْي.  

  

 :   تخريج الحديث

، عن أبي العبـاس المبـرد      ،أخرجه الزجاجي لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، "لك الحق"بدالً من"األمر" بلفظ

  
  

  

  

  

  
                            

)١ (ينروزلسان العرب، : انظر، َأي معرضين منحرفين: م)٤/٣٣٣(  
 )١/٧٣٥(لسان العرب، : انظر، َأي َأوضحها ونَهجها: ال تُعفِّ طَريقاً كان رسول ا لَحبها) ٢(

، وأكبيتـه أنـا عطّلْتُـه     . لم يخْرج نار    : كَبا الزنْد يكْبو كُبواً إذا لم يور أي       : تقْدح زنْداً كان أكباها يقال    ال  ) ٣(
يريد فـي   . وأرادت ال تستعن على أمرك بمن كان رسوُل اللّه صلَّى اللّه علَيِه وسلَّم قد عطَّله فلم يستَِعن به                 

 )٢/٨٣(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر، هبت في ذلك إلى بعض أقاربهوأحسبها ذ. العمل أو في الرأى

  )٤٢(األمالي للزجاجي، ) ٤(



  )٣٢٢(

  :   قال ابن األثير

) ما ثَكَما األمر فلم يظِْلمـا     إن أبا بكر وعمر رضي اللّه عنه      (ومنه الحديث اآلخر    ) هـ(
  .أراد رِكبا ثَكَم الطَّريق، وهو قَصده: قال األزهري

  )●(حديث رقم 
 

  قال اإلمام الزجاجي في األمالي

ى ر ما لي َأينَيا ب: هظُِع قال قالت أم سلمة لعثمان رحمهما اهللا وهي تَ، حدثنا المبرد-
يتك عنّرعنْرين، ومن اِف نَكجِبك ينروزفِّ طَريقاً ال ،)١( مكان النبي صلى اهللا عليه وسلم  تُع

 لمماً كْاألمر ثَتَوخَّ حيث تَوخَّى صاِحباك، فإنّهما ثَكَما  ،)٣( أكْباهاكان  تقْدح زنْداًوال ، )٢(لَحبها
(٤)ما أحداًِلظْي.  

  

  :   تخريج الحديث

  .)٢٠٣(قد سبق تخريجه في حديث رقم 
  

  
    

  

  

  

  

  

  

                            
)١ (ينروزلسان العرب، : انظر، َأي معرضين منحرفين: م)٤/٣٣٣(  
 )١/٧٣٥(لسان العرب، : انظر، َأي َأوضحها ونَهجها: ال تُعفِّ طَريقاً كان رسول ا لَحبها) ٢(

، وأكبيتـه أنـا عطّلْتُـه     . لم يخْرج نار    : كَبا الزنْد يكْبو كُبواً إذا لم يور أي       :  تقْدح زنْداً كان أكباها يقال     ال) ٣(
يريد فـي  . وأرادت ال تستعن على أمرك بمن كان رسوُل اللّه صلَّى اللّه علَيِه وسلَّم قد عطَّله فلم يستَِعن به             

 )٢/٨٣(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر،  ذهبت في ذلك إلى بعض أقاربهوأحسبها. العمل أو في الرأى

  )٤٢(األمالي للزجاجي، ) ٤(



  )٣٢٣(

  :   قال ابن األثير

أي . الراية والْعالَمة، وجمعها ثُكَن   : الثُّكْنَة) )١(يحشر النَّاس على ثُكَِنهم   (فيه  ) هـ(} ثكن{
         ر والـشّرخلوا في قُبورهم من الخَيا ماتُوا عليه، وُأدلى منـاد   : الـثُّكَن : وقيـل . عاألج اِكـزرم

  .ء صاحبهمومجتَمعهم على لوا

  )٢٠٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 ، َأخْبرِني سِعيد بن الْمـسيبِ     : قَالَ ، عن الزهِري  ، َأخْبرنَا شُعيب  : قَالَ ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ   -
   ِثياللَّي ِزيدي نب طَاءعا    ،ومهرةَ َأخْبريرا هَأب َأن : وَل اللَّهِ      َأنسا رقَالُوا ي النَّاس ،     مونَا يبى رْل نَره 

 : قَـالَ ، لَا يا رسوَل اللَّـهِ : قَالُوا ؟ هْل تُمارون ِفي الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر لَيس دونَه سحاب         : قَالَ ؟الِْقيامِة
 يحشَر النَّاس يوم    ، فَِإنَّكُم تَرونَه كَذَِلك   : قَالَ ، لَا : قَالُوا ؟بفَهْل تُمارون ِفي الشَّمِس لَيس دونَها سحا      
تَِّبعًئا فَلْيشَي دبعي كَان نقُوُل مِة فَيام؛الِْقيسالشَّم تَِّبعي نم مفَِمنْه ،رالْقَم تَِّبعي نم مِمنْهو ، مِمنْهو 

  الطَّو تَِّبعي نـا ،اِغيتَمنَاِفقُوها مةُ ِفيهِذِه الُْأمقَى هتَبقُوُل وفَي اللَّه ْأِتيِهمفَي :كُمبَأنَا ر ،قُولُونذَا : فَيه 
   .)٢(الحديث وفيه قصة..... فَِإذَا جاء ربنَا عرفْنَاه؛مكَانُنَا حتَّى يْأِتينَا ربنَا

  

  :   تخريج الحديث

الزهري عن عطـاء    كالهما من طريق ابن شهاب      ، )٤(ومسلم، )٣(ري أيضاً أخرجه البخا 
  ".ثكنهم"ومن دون لفظ ، بمعناه،  بهبن يزيد

  
  

  

                            
الجماعة : والثُّكْنةُ. الراية أي مع راياتهم وعالماتهم فُتْعلَم كلُّ أمٍة وفرقة بعالمة تمتاز بها عن غيرها: الثُّكنْةُ) ١(

القبر أي يحشْرون على أحـوال ثُكـنهم   : والثّكْنةُ أيضاً. التي هو منها  أي يحشْر كّل ُأحٍد مع الجماعة       ؛ أيضاً
، الفـائق : انظـر . على األحوال التي كانوا عليها في قبورهم من سعادٍة أو شقاء          : المعنى. فحذف المضاف 

)١/١٧١( 

 .بإختصار) ٧٧٣(ح )١/٢٧٧(، باب فضل السجود، كتاب صفة الصالة، البخاري)  ٢(

 )٦٢٠٤(ح )٥/٢٤٠٣(، باب الصراط جسر جهنم، تاب الرقاقك، البخاري)  ٣(

 )١٨٢(ح )١/١٦٣(، باب معرفة طريق الرؤية، كتاب اإليمان، مسلم)  ٤(



  )٣٢٤(

  :   قال ابن األثير

يدخل البيتَ المعمور كُلَّ يوم سبعون ألْـفَ ملَـك          ( ومنه حديث علي رضي اللّه عنه        -
  .ماتأي بالرايات والعالَ) على ثُكَِنهم

  ) ●(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

، حدثَنَا يِزيد بن زريعٍ   ، ح و قَاَل ِلي خَِليفَةُ    ، عن قَتَادةَ ، حدثَنَا همام ،  حدثَنَا هدبةُ بن خَاِلدٍ    -
 ِعيدثَنَا سدقَالَا ، ح ِهشَامةُ : وثَنَا قَتَاددثَنَا َأنَ ، حداِلكٍ  حم نب س ،        اللَّـه ِضـيةَ رعصعِن صاِلِك بم نع
وذَكَر يعِنـي   ، بينَا َأنَا ِعنْد الْبيِت بين النَّاِئِم والْيقْظَانِ      : قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     : عنْهما قَالَ 

    ِن فَُأِتيتُ ِبطَسلَيجالر نيلًا بجر             طِْن ثُماقِّ الْبرِر ِإلَى مالنَّح انًا فَشُقَّ ِمنِإيمةً وِلَئ ِحكْمٍب مذَه ٍت ِمن
غُِسَل الْبطْن ِبماِء زمزم ثُم مِلَئ ِحكْمةً وِإيمانًا وُأِتيتُ ِبدابٍة َأبيض دون الْبغِْل وفَوقَ الِْحماِر الْبراقُ                

 مع ِجبِريَل حتَّى َأتَينَا السماء الدنْيا ِقيَل من هذَا قَاَل ِجبِريُل ِقيَل من معك قَاَل محمد ِقيـَل                فَانْطَلَقْتُ
          اءج ِجيءالْم ملَِنعا ِبِه وبحرِقيَل م مِه قَاَل نَعِسَل ِإلَيُأر قَدلَّ    .... وفَـس اِهيمرلَى ِإبتُ عـِه   فََأتَيلَيتُ عم

الْبيتُ الْمعمور    هذَا : فَسَألْتُ ِجبِريَل فَقَالَ   ،فَرِفع ِلي الْبيتُ الْمعمور    ،مرحبا ِبك ِمن ابٍن ونَِبي    فَقَاَل  
 ورِفعتْ ِلي ِسدرةُ  ، علَيِهم ِإذَا خَرجوا لَم يعودوا ِإلَيِه آِخر ما      ، يصلِّي ِفيِه كُلَّ يوٍم سبعون َألْفَ ملَكٍ      

  .)١(الحديث...الْمنْتَهى
  

  :   تخريج الحديث

   . بمعناه، عن مالك بن صعصعة، )٢(أخرجه مسلم

  ).٧٧(سبق تخريجه في حديث رقم 

  
  

  

  

  
                            

  )٣٠٣٥(ح )٣/١١٧٣(، باب ذكر المالئكة، كتاب بدء الخلق، البخاري) ١(
،  وفـرض الـصلوات    باب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات         ، كتاب اإليمان ، مسلم)  ٢(

 )١٦٤(ح )١/١٤٩(



  )٣٢٥(

  :   قال ابن األثير

  :   وفي حديث سِطيح) هـ(
  .)٢( من ِحضنَي ثَكَن)١(كأنَّما حثِْحث -

  ))٣(تلفّه في الريِح بوغاء الدمن: صدر البيت كما في اللسان(

  .اسم جبل حجازي: ثَكَن بالتحريك

  )٢٠٥(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبري في التأريخ

 : قـال  ، حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي       : قال ، حدثنا علي بن حرب الموصلي     -
لما كانت ليلـة  : َأتَتْ علَيِه خَمسون وِماَئة سنَة قَالَ    و عن َأِبيِه    ،مخْزوم بن هاِنئ الْمخْزوِمي   حدثني  

ـ  وخُ ،فَةتْ ِمنْه َأربع عشْرة شُر    ِإيوان ِكسرى وسقَطَ   )٤(سارتج ولد فيها رسول اهللا      ت نـار   دِم
  : يقول)٥(فأنشأ عبدالمسيح.... فارس

   والقطن)٦(اِري الجآجيحتَّى أتَى ع... أصم أم يسمع غطريف اليمن 

  ... كأنما حثحث من حضني ثكن...تلفه في الريح بوغاء الدمن....       

  .)٧(الحديث وفيه قصة......

  

  
                            

  )٢/٤٨٣(، لسان العرب: انظر، أي حثّ وأسرع من حضني: حثحث) ١(
  )٢/٨٢(، معجم البلدان: انظر، بالتحريك جبل بالبادية: ثكن) ٢(
وهذا اللفـظ كأنـه مـن       ، والدمن جمع دمنة بكسر الدال ما تدمن أي تجمع وتلبد         ، التراب الناعم : البوغاء) ٣(

  )٢/٤٨٣(، لسان العرب: انظر، تلفه الريح في بوغاء الدمن: يرهالمقلوب تقد
  )٦/٩٤(، لسان العرب: انظر، َأي اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت:ارتجس) ٤(
ويقال عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة واسمه ، عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان واسمه ثعلبة بن بسير) ٥(

سـنة وأدرك  ) ١٥٠(عـاش  ، وكان عبد المسيح من المعمرين  ، رانيشاعر جاهلي نص  ،الحارث ابن صوفة    
تاريخ مدينـة دمـشق،     :انظر  ، وكان شريفاً وهو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة         ، اإلسالم فلم يسلم  

)٣٦٦-٣٧/٣٦٠( 

مواِصُل الِعظام في وقيل هي ، والجمع الجآِجُئ وقيل الجآِجُئ مجتَمع رُؤوس عظام الصدر  : الجْؤجُؤ الصدر ) ٦(
  )١/٤١(، لسان العرب: انظر، يقال ذلك لإلنسان وغيره ِمن الحيوان، الصدر

  .بإختصار) ١/٤٥٩(تاريخ الطبري، ) ٧(



  )٣٢٦(

  :   تخريج الحديث

 أبي أيوب يعلى     عن ثالثتهم من طرق  ، )٣(وابن كثير ، )٢(وابن عساكر ، )١(أخرجه البيهقي 
  .بلفظ مطابق، بن عمران البجلي به

  :   رجال اإلسناد

مـات  ، دخل بغداد آخر عمره وسمع منهـا الكبـار        ، أبو الحسن علي بن حرب الموصلي        ●
  .لم أجد له جرح أو تعديل .)٤()٢٦٤(سنة

  .لم أجد له ترجمة، أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي   ●

  .لم أجد له ترجمة، مخزوم بن هانئ المخزومي   ●

 وأخرج من طريـق     ، يقال انه أدرك الجاهلية    :قال ابن السكن  ، هانئ المخزومي أبو مخزوم     ●
 وكان أتـت عليـه      ، عن أبيه  ، أخبرني مخزوم بن هانئ المخزومي     ،يعلى بن عمران البجلي   

 ارتج ايـوان    ؛ا كانت ليلة مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          لم : قال ،خمسون ومائة سنة  
وذكره في الصحابة أبو    : قال ابن األثير  ، الحديث... وسقطت منه أربع عشرة شرفة    ، كسرى

 وليس في هذا الحـديث مـا يـدل علـى            - مستدركاً على ابن عبد البر     -الوليد ابن الدباغ    
إذا كان مخزومياً لم يبق من قريش بعد الفتح من عاش بعـد النبـي      : قال ابن حجر  . صحبته

  .)٥(صلى اهللا عليه وسلم إالّ شهد حجة الوداع

  .والراجح ليست له صحبة،  في اإلصابةلم أجد له ترجمة سوى ما ذكره ابن حجر 
  

  :   الحكم على الحديث

: وقـال الـذهبي  . ولم أجد لهم متابعة، وفي إسناده من لم أجد لهم ترجمة، الحديث منقطع 
  .)٦(هذا حديث منكر غريب

  

                            
 )١٢٨-١/١٢٦(، باب ما جاء في ارتجاس ايوان كسرى، دالئل النبوة للبيهقي) ١(

  )٣٧/٣٦٢(تاريخ دمشق، ) ٢(
  )٢/٢٦٩(البداية والنهاية، ) ٣(
  )٢/٦١٩(للقزويني، ،رشاداإل) ٤(
 )٦/٥٢٤(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٥(

 )١/٣٨(، تاريخ اإلسالم للذهبي) ٦(



  )٣٢٧(

  الثاء مع الالم: المبحث الثالث عشر
  :   قال ابن األثير

الَّـذي هـِرم    : الثِّلْب من ذكور اإلبـل    ) ب والنَّاب لَهم من الصدقة الثِّلْ   (فيه  ) هـ(} ثلب{
  .المِسنَّة من إناثها: والنَّاب. وتَكَسرت أسنَانُه

 )٢٠٦(حديث رقم 

  قال اإلمام الزجاجي في األمالي

روى أن وفد :  قال، أنبأنا عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: قال، أبو القاسم الصائغ أخبرنا-
 فلقوه مقْبالً من تبوك، فقام مالك بن نَميط الهمداني ؛لنبي صلى اهللا عليه وسلمموا على اهمدان قِد

 ، متصلة)٣( نَواٍج)٢(قُلٍُص على ر وباد أتوكاِض حِلمن كُ، )١(يا رسول اهللا نَصية من همدان: فقال
ينْقَض عن عهدهم ال ، ،ال تأخذهم في اهللا لومة الئم)٤(ِبحبائل اإلسالم من ِمخْالف خَارف ويام

، فكتب إليه النبي )٨( بصلَّع)٧( وروما جرى اليعفُ  ،لَعلَع ما قام )٦(عنْقَفيز وال سوداء )٥(سنّة ماِحٍل
  ، وَأهل ِجناب الهضب،لِمخْالف خَارف رسول اهللا  هذا كتاب من محمد": صلى اهللا عليه وسلم

 ،)١٠(لهم ِفراعها ى أن ـ أسلم من قومه عل ومن، نَميط ا مالك بنهِد مع واِف،)٩(وِحقاف الرمل

                            
الرؤساء المختارون ويقال انتصيت الشيء إذا اخترته وأصله من الناصية كما أن الرؤساء مـن               : والنصية) ١(

 )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، الرأس

والجمـل  ، والقلوص من النوق بمنزلة الشابة من النـساء       . تية من اإلبل  جماعة القلوص وهي الف   : والقلص) ٢(
  )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، والبعير بمنزلة اإلنسان يقع على الذكر واألنثى، بمنزلة الرجل

 )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، والنجاء السرعة يمد ويقصر، السراع واحدتها ناجية: والنواجي) ٣(

وأمالي ، )٢/٣٣٦(معجم البلدان، : انظر، لتان والمخالف ألهل اليمن كاألجناد ألهل الشامقبي: وخارف ويام ) ٤(
 )٣٤(الزجاجي، 

 )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، الساعي يقال محل به إلى السلطان إذا سعى به: فالماحل) ٥(

وال لشدة عظيمة   ، سعي ساع يريد أنهم ال يزولون عن العهد ل      ، والسنة الطريقة ، الداهية: والسوداء العنقفير ) ٦(
 )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، تنزل بهم

 )٣٤(وأمالي الزجاجي، ، )٥/١٨(معجم البلدان، : انظر، واليعفور ولد البقرة، جبل بعينه:ولعلع ) ٧(

 )٣٤(أمالي الزجاجي، : انظر، األرض الملساء: والصلع) ٨(

، يقال كانـت منـازلهم بالرمـل   ، ويجمع أيضاً َأحقاف  موضع وِحقافُ الرمل جمع ِحقْف      : وِجنَاب الهضب ) ٩(
) ١/١١٥(، معجـم البلـدان  : انظر، ومنه يقال لما اعوج قد احقَوقَف، والِحقْف من الرمل ما اعوج واستطال  

 )١/٥٥١(، وغريب الحديث البن قتيبة، )٢/١٦٤(و

 )٣٤(مالي الزجاجي، أ: انظر، أعالي الجبال واألشياء المرتفعة واحدها فرعة: والفراع) ١٠(



  )٣٢٨(

لنا ، )٢(ااءهويأكلون عفَ ،هاالفَ ِعيرعونوآتوا الزكاة ، ما أقاموا الصالة، )١(وِوهاطها وعزازها
  .)٤(الحديث.. . الثِّلْب والنَّابقِةدولهم من الص،وا بالميثاق واألمانةمِلما س،)٣(ِدفِْئهم وِصراِمهممن 

  :   ديثتخريج الح

ولهم من "لفظ  من دون ذكر ،بسند منقطععن َأِبي إسحاقَ السِبيِعي ، )٥(أورده ابن هشام
والنَّاب الصدقة الثِّلْب".  

  :   رجال اإلسناد

حدث عنه أبو محمد عبد الرحمن ، إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير أبو القاسم الصائغ  ●
وروى عن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ،  وكان ثقة،لسكَّريا وعلي بن عمر الزهِريبن محمد 
  .(٦))٣١٣(بلغني أن الصايغ مات في جمادى من سنة ، مصنفاته

  .فهو ثقة، )٧(ونقل ذلك الذهبي، لم أجد عنه سوى توثيق الخطيب    

●  عبد اهللا بن مكان  :قال الخطيب،  وقيل المروزي،م بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوريلَس
 ،غريب القرآن: وهو صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة منها، ثقة ديناً فاضالً

 ومات .وكان عالماً في اللّغة العربية واألخبار، وأيام النّاس، وغريب الحديث ومشكل القرآن
والّذي قيل عنه في التّشبه لم يصح، وإن صح : وقال الذهبي، (٨)) ٢٧٠(في ذي القعدة سنة 

أجمعت : سمعت الحاكم يقول: وقال مسعود السجزي. فما في الدين محاباة. فالنّار أولى به
وما علمت أحداً أتهم ابن قتيبة . وهذه مجازفة بشعة من الحاكم. األمة على أن القتيبي كذاب

مسيلمة وما أعلم أحداً اجتمعت األمة على كذبه إالّ . مع أن أبا بكر الخطيب قد وثَّقه. في نقٍل
وقلَّ ما روى من . غير أن ابن قتيبة كثير النقَّل من الصحف كدأب اإلخباريين. والدجال

                            
، أمالي الزجـاجي  : انظر، وهو مثل الجلد والدفء   ، والعزاز ما صلب منها   ، ما انخفض من األرض   : والوهاط) ١(

)٣٤( 

)٢  (فاءاألثَر :الع وس وذَهابرالنهاية البن األثير: انظر، العفاء التُّراب: وقيل.  أي الد ،)٣/٥٢٤( 

ِنتاج اإلبل وما ينْتفع به منها سماها دفًْئا ألنها يتَّخذ مـن  : الِدفْء. ِبلهم وغنِمهم   أي من إِ   :ِدفِْئهم وِصراِمهم )  ٣(
 )٢/٢٨٧(، النهاية البن األثير: انظر، أوباِرها وأصوافها ما يستَدفَأ به

 )٣٤(أمالي الزجاجي، ) ٤(

 )٢/٥٩٦(، سيرة ابن هشام)  ٥(

  )٦/١٥٧(تاريخ بغداد، ) ٦(
 )٢٣/٤٤٩(، الم للذهبيتاريخ اإلس)  ٧(

 )١٠/١٧٠(تاريخ بغداد، ) ٨(



  )٣٢٩(

: سمعت أبا طاهر السلفي يذكر على الحاكم في قوله: قال حماد بن هبة اهللا الحراني. الحديث
ة، لكن الحاكم قصده ابن قتيبة من الثقِّات وأهل السنَّ: ال يجوز الرواية عن ابن قتيبة، ويقول

وقال مسلمة بن قاسم ، صدوق قليل الرواية: وقال ابن حجر في اللسان، )١(ألجل المذهب
 وسمعت محمد بن زكريا ، من أهل السنة صدوقاً، بالتصنيف عالماً، كثير التأليفكان لغوياً

 خال في  كان إذا: وقال نفطويه،بن قتيبة يذهب إلى مذهب مالكا كان :بن عبد األعلى يقول
 كان :بن حزما وقال ، صدق فيه في اللغة إالّ وما أعلمه حكى شيئاً،ده جوبيته وعمل شيئاً

 وكتبه مرغوب ، باللغة والنحو فيما يرويه عالماً كان صادقاً: وقال النديم،ثقة في دينه وعلمه
دق فيما أحداً يدفعه عن الص ما رأيت :وقال األزهري في مقدمة كتابه تهذيب اللغة، )٢(فيها

، وأبي سعيد المكفوف البغدادي، والعباس بن الفرج الرياشي، يرويه عن أبي حاتم السجزي
أو ،  أو حرٍف من علل التصريف والنحو مشكل،فأما ما يستبد فيه برأيه من معنًى غامض

س بالظن وألفيته يحِد. فإنَّه ربما زلَّ فيما ال يخفى على من له أدنى معرفة ، حرٍف غريب
  .)٣(فيما ال يعرفه وال يحسنه

  .فهو صدوق قليل الرواية، أميل إلى قول ابن حجر    

  :   الحكم على الحديث

  . حسنالحديث مرسل 
  

  :   قال ابن األثير

إنَّك جربتَني، فَوجدتني لستُ بـالغُمر      : كَتب إلى معاوية  (ومنه حديث ابن العاص     ) هـ(
  .الضعيف: الجاهل، والضرع: الغُمر)  الفاني)٤( بالثِّلْبالضرع، وال

  )٢٠٧(حديث رقم 

  مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث

  .بلفظ مطابق ،)٥(وذكره ابن قتيبة

                            
 .بتصرف) ٢٠/٣٨٣(،تاريخ اإلسالم للذهبي)  ١(

 .بتصرف) ٣٥٨-٣/٣٥٧(،لسان الميزان)  ٢(

 )١/٢٧(،تهذيب اللغة للزهري)  ٣(

  )١/٢٤١(لسان العرب، : انظر، والثَِّليب كَُأل عاميِن َأسود، فهو ثَِلب ِإذا تَقَبض: وثَِلب ِجلْده ثَلَباً) ٤(
  )١/٥٥٣(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٥(



  )٣٣٠(

  :   قال ابن األثير

يقال فَعلـتُ الـشيء مثْنَـى    ) لكن اشْربوا مثْنَى وثُالَثَ وسموا اللّه تعالى     ( فيه   ●} ثلث{
 . إذا فَعلْتَه مرتين مرتَين، وثَالثاً ثَالثاً، وأربعاً أربعاً- غير مصروفات -ثُالَث ورباع و

  )٢٠٨(حديث رقم 

 قال اإلمام الترمذي في سننه

 َأِبـي   عن ابٍن ِلعطَاِء بـنِ ، عن يِزيد بِن ِسنَاٍن الْجزِري    ، حدثَنَا وِكيع  ، حدثَنَا َأبو كُريب   -
 لَا تَـشْربوا واِحـدا      :قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      :  عن ابِن عباٍس قَالَ    ، عن َأِبيهِ  ،رباٍح

  .)١(تُم رفَعتُم واحمدوا ِإذَا َأنْ،  ِإذَا َأنْتُم شَِربتُم وسموا،ولَِكن اشْربوا مثْنَى وثُلَاثَ، كَشُرِب الْبِعيِر
 

  :   تخريج الحديث

 ثنـا الفـضل بـن       ،محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة       من طريق ، )٢(أخرجه الطبراني 
  .بلفظ مطابق،  عن عطاء بن أبي رباح به،  عن الزهِري، عن أبي فروة الرهاوي،موسى

  :   رجال اإلسناد

  ).٧٤(ته ثقة حافظ سبق ترجمته حمحمد بن العالء بن كُريب الهمداني مشهور بكني  ●

مات في آخر سـنة     ، ثقة حافظ عابد  ، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي          ●
  .)٣(روى له الجماعة. وله سبعون سنة) ١٩٧(وأول سنة ) ١٩٦(

مـات  ، ضعيف: قال ابن حجر  ، يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الْجزِري أبو فروة الرهاوي           ●
  .)٤(روى له الترمذي وابن ماجه. وله ست وسبعون) ١٥٥(سنة 

  

  

                            
هذا حـديث  : وقال) ١٨٨٥(ح )٤/٣٠٢(باب ما جاء في التنفس في اإلناء، ، كتاب األشربة ، سنن الترمذي ) ١(

  .غريب و يزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي
 )١١٣٧٨(ح )١١/١٦٦(أحاديث عبد اهللا بن العباس، ، المعجم الكبير للطبراني) ٢(

  )٥٨١(التقريب، ) ٣(
  )١/٣٠٦(وتذكرة الحفاظ، ، )١٧٣(، ومشاهير علماء المصار، )٨/١٧٩(التاريخ الكبير، :     انظر

  )٦٠٢(التقريب، ) ٤(
  )٣/١٠٦(والمجروحين، ، )٩/٢٦٦(والجرح والتعديل، ، )١٧٦(،بحر الدم:    انظر



  )٣٣١(

عن أبيه عن ابن عباس ال تشربوا واحداً كـشرب البعيـر ولكـن          ، ابن لعطاء بن أبي رباح      ●
روى عنه أبو فروة يزيد بن سنان الجـزري الرهـاوي روى لـه              ، الحديث.. اشربوا مثنى 

وقـال  . )٢(يحتمل أنه يعقوب  : ال الذهبي ق.)١(الترمذي إن لم يكن يعقوب بن عطاء فهو أخ له         
  .)٣(روى له الترمذي. هو يعقوب إن شاء اهللا تعالى: ابن حجر

وإن أخذنا بقول ابن حجـر؛      ، الظاهر مما سبق أن الراوي مجهول؛ لعدم الجزم والتثبت منه             
  .)٥(وله أخ اسمه خالّد بن عطاء منكر الحديث، )٤(فهو ضعيف، بأنه يعقو ب بن عطاء

  ). ١٠٥(ثقة فقيه فاضل سبق ترجمته ح، طاء بن أبي رباحع  ●

  ).١٢(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل، عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .وجهالة ابن عطاء بن أبي رباح، لضعف يزيد بن سنان الْجزِري، الحديث إسناده ضعيف   
  

  

                            
 )١٢/٣٢٨(تهذيب الكمال، ) ١(

 )٧/٤٥٤(ل، ميزان االعتدا) ٢(

 )١٢/٣٢٨(تهذيب التهذيب، ) ٣(

  )٦٠٨(والتقريب، ، )٢/٣٩٥(،الكاشف: انظر) ٤(
  )٣/١٨٦(التاريخ الكبير، : انظر) ٥(



  )٣٣٢(

  :   قال ابن األثير

أي ثَالثٌ وثَالثون ِحقَّة، وثالث وثالثون جذَعة، وأربـع         ) ِديةُ ِشبِه العمد أثْالثاً   ( وفيه   -
  .وثالثون ثَِنية

  )٢٠٩(حديث رقم 

 قال اإلمام البيهقي في سننه

ـ  ، ثنا أبو داود، أنبأ أبو بكر بن داسة  ، أخبرنا أبو علي الروذباري    -  ثنـا أبـو   ،اد ثنـا هنّ
ِفـي ِشـبِه     : قَالَ عن علي رضي اهللا عنه أنه     ،  عن عاصم بن ضمرة    ،حاق عن أبي إس   ،األحوص

 عاِمها  )٣( ِإلَى باِزلِ  ، وَأربع وثَلَاثُون ثَِنيةً   ،)٢( وثَلَاثٌ وثَلَاثُون جذَعةً   ،)١( ثَلَاثٌ وثَلَاثُون ِحقَّةً   الْعمِد َأثْلَاثاً 
  .)٥(،)٤(وكُلُّها خَِلفَةٌ

  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، اد بهمن طريق هنّ" أثالث" بلفظ، )٦(أخرجه أبو داود   

  
  

  

  

  

  

                            
: انظر، بكسر الحاء وهي من اإلبل ما دخلت في السنة الرابعة ألنها استحقت الركوب والحمل: ثالثون ِحقة) ١(

 )٤/٥٣٧(تحفة األحوذي، 

 )٤/٥٣٧(تحفة األحوذي، : انظر، بفتحتين وهي ما دخلت في السنة الخامسة: ثالثون جذَعة) ٢(

عـون  : انظـر ، وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده سن يسمى        ، بزال وبزوالً طلع  : بزل ناب البعير  ) ٣(
  )١٢/١٩٣(المعبود، 

تحفـة  : انظـر ،  وخالئف وهي الحامل وتجمع خلفات   ، بفتح الخاء المعجمة وكسر الالم وبعدها فاء      : خَِلفة) ٤(
  )٤/٥٣٧(األحوذي، 

 )١٥٩٠٥(ح )٨/٦٩(باب صفة الستين التي مع األربعين، ، كتاب الديات، السنن الكبرى للبيهقي) ٥(

 ) ٤٥٥١(ح )٢/٥٩٤(باب في دية الخطأ شبه العمد، ، كتاب الديات، أبو داود) ٦(



  )٣٣٣(

  :   قال ابن األثير

) والَّذي نَفْسي بيـده إنهـا لتَعـِدل ثُلـث القـرآن           ()١()قل هو اللّه أحد   : ( وفي حديث  -
اإلرشـاد إلـى    : ثـة أقـسام، وهـي     جعلها تَعدل الثُّلث؛ ألن القـرآن العزيـز ال يتجـاوز ثَال           

معرفة ذات اللّه تعالى وتَقْديسه، أو معرفة ِصـفَاِته وأسـماِئه، أو معرفـة أفعالـه وسـنَّته فـي         
ولما اشْتَملتْ سورة اإلخـالص علـى َأحـد هـذه األقـسام الثالثـة، وهـو التَّقْـديس،          . عباده

آن، ألن منْتَهـى التقـديس أن يكـون         وازنَها رسول اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم بثُلـث القـر            
: ال يكون حاصال منه من هو مـن نَوعـه وشـبِهه، ودل عليـه قولـه                : واِحداً في ثالثة أمور   

 ِلده، ودل عليـه قولـه              . لم ين هو نظيـره وشـبهوال يكون هو حاصال مم :   ولَـدوال . ولـم ي
ـ  - وإن لم يكن له أصـالً وال فرعـا    -يكون في درجته     ـن هو مثْلُـه، ودل عليـه قولـه    م :

    كُفُواً أحد لم يكُن لهذلك قولُه   . و ع جميعجموي :     ـدلَتُـه . قل هو اللّـه أحمتفـصيُل قولـك   : وج :
وال رطْـب وال يـابس إالّ فـي         . وال تتَناهى أمثالُهـا فيـه     . فهذه أسرار القرآن  . ال إله إال اللّه   

  .كتاب مبين

  )٢١٠(حديث رقم 
 

  اري في صحيحهقال اإلمام البخ

 عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن          ، َأخْبرنَا ماِلك  ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ     -
 ) هو اللَّه َأحـد    قُْل(َأن رجلًا سِمع رجلًا يقْرُأ      :  عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري    ، عن َأِبيهِ  ،بِن َأِبي صعصعةَ  

 )٢( فَلَما َأصبح جاء ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَذَكَر ذَِلك لَه وكََأن الرجَل يتَقَالُّها               ؛يرددها
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر :الَِّذي نَفِْسي ِبيآِنوِدُل ثُلُثَ الْقُرا لَتَع٣(ِدِه ِإنَّه(.  

  :   تخريج الحديث

ومـن طريـق إسـماعيل بـن        ،  )٤( من طريق عبد اهللا بن مسلمة       أيضاً أخرجه البخاري 
  . بلفظ مطابق، عن مالك بهكالهما، )٥(جعفر

                            
  ١اإلخالص}قُْل هو اللَّه َأحد {: قال تعالى) ١(
أي يعتقد أنها قليلة وفي رواية كأنه يقللها وفي رواية يحيى القطـان     ، بتشديد الالم واصله يتقال لها    : لَّهايتقا) ٢(

  )٩/٦٠(فتح الباري، : انظر، والمراد استقالل العمل ال التنقيص، عن مالك فكأنه استقلها
  )٤٧٢٦(ح )٤/١٩١٥(، )قل هو اهللا أحد(باب فضل ، كتاب فضائل القرآن، البخاري) ٣(
  )٦٢٦٧(ح )٦/٢٤٤٩(باب كيف كانت يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم، ، كتاب األيمان والنذور، البخاري)٤(
)  ٦/٢٦٥٨(باب ما جاء في دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم أمته إلى توحيد اهللا،       ، كتاب التوحيد ، البخاري) ٥(

  )٦٩٣٩(ح 



  )٣٣٤(

  :   قال ابن األثير

ومـا  : ثَلِّث؟ فقـال  أنْبئني ما الم  : أنه قال لعمر رضي اللّه عنه     (وفي حديث كعب    ] هـ[
يعني السعي بأخيه إلى السلطان، يهِلك ثَالثَةً؛ نَفْـسه،       ) شر الناس المثَلِّثُ  : المثَلِّث ال أبا لَك؟ فقال    

  .وأخاه، وإمامه بالسعي فيه إليه

  )٢١١(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني

 ،ثنـا الْمحـاِرِبي  ، ثنا أبو كُريب، معبدثنا عبداهللا بن الحسين بن ،  حدثنا محمد بن علي    -
اس خطيئـة يـوم القيامـة       إن أعظم النّ  : عن كعب قال  ، عن سالم بن أبي الجعد    ، عن األعمش 

لطان؛ يهلك نفـسه؛ ويهلـك أخـاه؛        ى بأخيه إلى الس   عالذي يس : قال وه ما المثَلِّثُ؟  ألُسفَ،المثَلِّث  
  .)١(ويهلك إمامه

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب، عن كعب بن مرة، )٢(خرجه هنَّاد في الزهدأ
  

  
  :   قال ابن األثير

دعاه عمر رضي اللّه عنه إلى العمل بعد أن كـان عزلـه،             ( وفي حديث أبي هريرة      -
 حكْم، وأقْضي   أخاف أن أقوَل بغير   : أفَال تقول خمسا؟ فقال   : إنِّي أخاف ثالثاً واثْنَتين، قال    : فقال

الثَّالث واالثنتـان  ) وأخاف أن يضرب ظهري، وأن يشْتم عرضي، وأن يؤخذ مـالي . بغير ِعلْم 
هذه الِخالل الخَمس التي ذكرها، وإنّما لم يقل خَمسا؛ آلن الخَلَّتين األولَيين من الحقّ عليه، فخاف                

  .لمه، فلذلك فَرقَهاأن يضيعه، والِخالل الثالث من الحقّ له، فخاف أن يظْ

  )٢١٢(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

، امىمأنا أبو الحسن بن الح    ، أنا أبو علي بن المسلمة    ،  أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي     -
    أنـا أبـو حذيفـة      ، نا إسماعيل بن عيسى   ، انأنا الحسن بن علي القطّ    ، افأنا أبو علي بن الصو
ا لم: عن أبي هريرة قال   ، عن محمد بن سيرين   ، عن هشام بن حسان   ، اثغيإسحاق بن بشر بن     

                            
 )٦/٢٢(حلية األولياء لألصبهاني، ) ١(

  )٢/٥٧٨(ناد، الزهد له) ٢(



  )٣٣٥(

، لستُ بعـدو اهللا   : قال.  مال اهللا  خُنْتُ، وعدو اإلسالم ، يا عدو اهللا  : قال عمر ، الْبحريِن من   تُمِدقَ
 )١(تَناتَجـتِ ولكنها أثمان خيل لي     ، ولم أخن مال اهللا   ، ولكني عدو من عاداهما   ، وال عدو اإلسالم  

اثْنَي فأغْرمني  ، فكل ذلك أرد عليه   ، ر ذلك على ثالث مرات    قال فكر . وسهام لي اجتمعت  ، عندي
  شَرتُ في صالة الغداة   : قال. ألف درهماً عفأرادني بعـد   ، اللهم اغفر ألمير المؤمنين   : فقلت. فَقُم

:  العمل؟ قلـت وقد سأل، أو ليس يوسف كان خيراً منّك: ال أعمل لك قال : فقلت. ذلك على العمل  
: قلـت ، ال تقول خمساً: قال، وإنّي أخَافُ ثالثاً واثْنَتين، وأنا ابن أميمة، إن يوسف نبي وابن نبي    

ويؤخَـذَ  ، ويشْتَم ِعرضي ، وأن يضرب ظَهِري  ، وأقِْضي بغيِر علمِ  ، ال أخافُ أن أقوَل بغيِر حكمِ     
  .)٢(ماَلي

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب، ي هريرةعن أب، )٣(أخرجه الحاكم
  

  

  
  :   قال ابن األثير

يقال ثَِلجتْ نَفْسي باألمِر تَثْلَج     ) حتى أتاه الثَّلَج واليقين   ( في حديث عمر رضي اللّه عنه        ●} ثلج{
  .ثَلَجاً، وثَلَجت تَثْلُج ثُلوجاً إذا اطْمأنت إليه وسكّنت، وثَبت فيها ووِثقَتْ به

  )٢١٣(رقم حديث   

 قال اإلمام مالك في الموطأ

لَا يجتَِمع ِدينَاِن ِفي جِزيرِة     : َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       ،   عن ابِن ِشهابٍ    -
َأن ى َأتَاه الثَّلْج والْيِقين حتَّفَفَحص عن ذَِلك عمر بن الْخَطَّاِب       : ماِلك قَاَل ابن ِشهابٍ   : قَاَل. الْعرِب

  .)٤(لَا يجتَِمع ِدينَاِن ِفي جِزيرِة الْعرِب فََأجلَى يهود خَيبر: رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، من طريق مالك به،  مرسالً)٥(أخرجه البيهقي

                            
 )٦/٢٣٢(، تاج العروس، َأي ِعندهم ِإبٌل حوامُل تُنْتَج:  وَأنْتَجوا،ِإذا انْتُِتجت: تَناتَجِت اِإلبُل)  ١(

  )٦٧/٣٧١(تاريخ دمشق، ) ٢(
 . بإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه،هذا حديث صحيح: وقال )٣٣٢٧(ح )٢/٣٧٨(،المستدرك)  ٣(

  )١٥٨٤(ح )٢/٨٩٢(باب ما جاء في اجالء اليهود من المدينة، ، كتاب الجامع،الليثي رواية يحي -الموطأ) ٤(
  )١٨٥٣١(ح )٩/٢٠٨(باب ال يسكن أرض الحجاز مشرك، ، كتاب الجزية، السنن الكبرى للبيهقي) ٥(



  )٣٣٦(

  :   ادرجال اإلسن

●       ِريهالفقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانه سـبق ترجمتـه          ، محمد بن مسلم بن شهاب الز
  ). ٨١(ح

  

  :   الحكم على الحديث

حتى أتـاه الـثلج      "  بدون لفظ  )١(موصول في الصحيحين  ،  صحيح بلفظه  مرسلالحديث  
  .)٢("واليقين

  
  :   قال ابن األثير

  ).)٣(وثَلَج صدرك(زن  ومنه حديث ابن ذي ي-

  

  )٢١٤(حديث رقم 

 قال اإلمام األزرقي في أخبار مكة

-ِعيبحدثني : قال،ار حدثنا عمرو بن بكر بن بكّ: قال، حدثني عبد اهللا بن شبيب الر 
 عن ابن عباس رضي ، عن أبي صالح، عن الكَلِْبي،أحمد بن القاسم الربِعي مولى قيس بن ثعلبة

 وذلك بعد مولد النبي صلى اهللا تعالى عليه ،لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة: الاهللا عنهما ق
 ، وذكر ما كان من بالئه، ومدحه، لتهنئته؛ وشعراؤها، وأشرافها، أتى وفود العرب،وسلم بسنين

وا عليه فأذن لهم فاستأذن....فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم، وطلبه بثأر قومه
ن يتكلم بين يدي الملوك ذإن كنت مم: فقال،  فدنا عبد المطلب واستأذن في الكالم...فدخلوا عليه

 ...الً رفيعاً صعباً منيعاً شامخاًحها الملك مك أيلَإن اهللا أح:  فقال عبد المطلب،ا لكم فقد أذنّفتكلّ
: ابن اختنا ؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم قال: فأيهم أنت أيها المتكلم ؟ فقال: فقال ابن ذي يزن

                            
وحدثني محمد بـن   ، عن ابن جريج ح   ، حدثنا الضحاك بن مخلد   ، حدثني زهير بن حرب   : قال اإلمام مسلم  ) ١(

: أنه سمع جابر بن عبداهللا يقول، أخبرني أبو الزبير، أخبرنا ابن جريج، حدثنا عبدالرزاق، )واللفظ له  ( رافع
ألخرجن اليهود والنصارى من    : ( أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        : أخبرني عمر بن الخطاب   

إخراج اليهود والنصارى من جزيرة     باب  ، من كتاب الجهاد والسير   ، )جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلماً        
  )١٧٦٧(ح )٣/١٣٨٨(العرب، 

  )٣٨٢٥٢(ح )١٤/١٦٨(كتاب الفضائل، ، كنز العمال) ٢(
 )٢/٢٢٢(لسان العرب، : انظر، ِإذا اطمَأنت ِإليه وسكنت وثبت فيها ووِثقَتْ به: ثَلَجتْ نفسي باَألمر) ٣(



  )٣٣٧(

ثم انتبه انتباهه فأرسل إلى ....مرحباً وأهالً: ادن فأدناه على القوم وعليه فقال: نعم ابن أختكم قال
يا عبد المطلب إني مفوض إليك من سر علمي ما لو :  وأدنى مجلسه وقال،عبد المطلب فأعاله

، دك مطوياً حتى يأذن اهللا فيه فليكن عن، ولكن رأيتك معدنه وأطلعتك عليه،كان غيرك لم أبح له
، والعلم المخزون الذي اخترناه ألنفسنا، فإن اهللا بالغ فيه أمره إني أجد في الكتاب المكنون

  وفضيلة الوفاة للناس عامة، فيه شرف الحياة، وخطراً جسيماً، واحتجبناه دون غيره خبراً عظيماً
 ....ولرهطك كافة ولك خاصة

 فهل ، وطال عمرك، وطاب ملكك، وعال عقبك،ك عز جدكأيها المل: قال عبد المطلب
  .الملك ساري بإفصاح فقد أوضح بعض اإليضاح

والبيت ذي الحجب والعالمات على النصب إنك يا عبد المطلب لجده : ابن ذي يزن: فقال
  .غير الكذب

 وعال أمرك ،ثَلَج صدركك ارفع رأس: قال فخر عبد المطلب ساجداً فقال ابن ذي يزن
  ل أحسست شيئا مما ذكرت لك ؟فه

 فزوجته كريمة من كرائم قومي ، رفيقاًنعم أيها الملك كان لي ابن و كنت به معجباً: فقال
 فأتت بغالم سميته محمداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه بين ،آمنة بنت وهب بن عبد مناف

  .كتفيه شامة و فيه كما ذكرت من عالمة

 واحذر عليه من اليهود ،ت لك لكما قلت لك فاحتفظ بابنكإن الذي قل: قال ابن ذي يزن
  .)١(الحديث وفيه قصة...فإنهم له أعداء و لن يجعل اهللا لهم عليه سبيالً

  

  :   تخريج الحديث

  . عمر بن بكر به عنكالهما من طرق، )٣(والماوردي، )٢(أخرجه ابن عساكر      

  .ثالثتهم بلفظ مطابق.  ذي يزنشاهداً عن أبي زرعة بن سيف بن، )٤( البيهقيوأخرج
  

  

  

  

                            
  .بإختصار) ١٥٢-١/١٤٩(لألزرقي، ،أخبار مكة ) ١(
  )٣/٤٤١(ريخ دمشق، تا) ٢(
 )١٩٨(أعالم النبوة للماوردي، ) ٣(

  )١٨٤٥٦(ح )٩/١٩٤(باب كم الجزية، ،كتاب الجزية،السنن الكبرى للبيهقي) ٤(



  )٣٣٨(

  :   رجال اإلسناد

: قال ابن حبان، من أهل البصرة، عبد اهللا بن شبيب بن خالد بن رفيف القيسي أبو سعيد  ●
يقلب األخبار ويسرقها ال يجوز االحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن 

: وقال الذهبي، )٢(أنكرت عليه كثيرذكرت من األحاديث التي : قال ابن عدي، )١(األثبات
مات .)٤(إخباري عالّمة لكنه واه: وقال ابن حجر، )٣(االخبارى أحد أوعية العلم على ضعفه

  ).٢٦٠( قبل كهالً

  .تبين لي أن الراوي ضعيف الرواية مخالف للثقات    

هم ثقة ثبت وقال الحسين بن ف،  عمرو بن بكير بن سابور الناقد أبو عثمان البغدادي الحافظ●
توفي ببغداد في ذي الحجة سنة ، صاحب حديث وكان من الحفاظ المعدودين وكان فقيهاً

)٥()٢٣٢(.  

● ِعيبلم أجد له ترجمة،  أحمد بن القاسم الر.  

المفسر متهم بالكذب ورمي ،  محمد بن السائب بن بشر الكَلِْبي  أبو النضر الكوفي النسابة ●
  .)٦(ى له الترمذي وابن ماجه في التفسيررو).١٤٦(مات سنة . بالرفض

ضعيف : قال ابن حجر،  باذام بالذال المعجمة ويقال آخره نون أبو صالح مولى أم هانئ●
  .)٧(ابن ماجهوالنسائي والترمذي و روى له أبو داود .من الثالثة. يرسل

  .)٨(مع ضعفه فهو مرسل؛ لعدم سماعه من ابن عباس رضي اهللا عنهما   

  ).١٢( سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل. بن عباس رضي اهللا عنهما عبد اهللا●
  

  

                            
  )٢/٤٧(المجروحين، ) ١(
 )٤/٢٦٣(الكامل في الضعفاء، ) ٢(

 )٢/٦١٣(تذكرة الحفاظ، ) ٣(

  )٣/٢٩٩(لسان الميزان، ) ٤(
  )٨/٨٥(تهذيب التهذيب، ) ٥(
 )٤٧٩(والتقريب، ، )٦/١١٤(والكامل في الضعفاء، ، )١/١٠١(التاريخ الكبير، : نظرا) ٦(

  )١٢٠(التقريب، ) ٧(
 )٢٣(والضعفاء والمتروكين، ، )٢٣(الضعفاء الصغير، :    انظر

 )١٤٨(وجامع التحصيل، ، )٣/١٨٥(المجروحين، : انظر) ٨(



  )٣٣٩(

  :   الحكم على الحديث

، وعليه مدار الحديث، ")١(المتروك لكذبه"لوجود الكَلِْبي  ، الحديث مرسل ضعيف جداً
هذه : وأما البيهقي فقال عن سنده، وابن السائب وباذام ضعيفان، ولم أجد ترجمة البن القاسم

  .)٢(ي رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديثالرواية ف
  

  
  

  :   قال ابن األثير

  ).أعِطيك ما تَثْلُج إليه(وحديث األحوص ) س(

  )٢١٥(حديث رقم   

 . في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث

  
  

  :   قال ابن األثير

إنما خصهما بالـذكر تأكيـداً   ) ْل خَطاياي بماء الثَّلْج والبردواغِْس( وفي حديث الدعاء    -
للطَّهارة ومبالغَة فيها؛ ألنهما مفْطُوران على ِخلْقَِتهما، لم يـستَعمالَ ولـم تَنَلْهمـا األيـدي، ولـم           

حيـاض،  تخُضهما األرجل كسائر الِمياه التي خَالطَت التُّراب، وجرت في األنهار، وجمعت في ال            
 .فكانا أحقَّ بكمال الطهارة

  )٢١٦(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 َأن  ، عن عاِئشَةَ  ، عن َأِبيهِ  ، حدثَنَا ِهشَام بن عروةَ    ، حدثَنَا وِكيع  ، حدثَنَا يحيى بن موسى    -
،  والْمـْأثَمِ ، والْمغْرِم، والْهرِم،اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ ِبك ِمن الْكَسِل: وُلالنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَان يقُ   

 ، وشَر ِفتْنَـِة الِْغنَـى     ، وعذَاِب الْقَبرِ  ، وِفتْنَِة الْقَبرِ  ، وِفتْنَِة النَّارِ  ،اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ ِبك ِمن عذَاِب النَّارِ      

                            
، وقال لنا علي حدثنا يحيى بن سعيد،  وابن مهديتركه يحيى بن سعيد: محمد بن السائب أبو النضر الكلبي  ) ١(

التـاريخ الكبيـر،   : انظـر ، كل شيء حدثتك فهو كـذب : قال لي الكلبي قال لي أبو صالح    : عن سفيان قال  
)١/١٠١( 

 )٩/١٩٤(كتاب الجزية، ، السنن الكبرى للبيهقي) ٢(



  )٣٤٠(

ونَـقِّ  ، اغِْسْل خَطَاياي ِبماِء الثَّلِْج والْبـردِ     اللَّهم  ،  وِمن شَر ِفتْنَِة الْمِسيِح الدجالِ     ، الْفَقْرِ وشَر ِفتْنَةِ 
تَ بـين  وباِعد بيِني وبين خَطَاياي كَما باعد     ، قَلِْبي ِمن الْخَطَايا كَما ينَقَّى الثَّوب الَْأبيض ِمن الدنَسِ        

  .)١(الْمشِْرِق والْمغِْرِب
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق،  هشام بن عروة بهعن، )٢(أخرجه مسلم من طريق ابن نمير
  

  
  :   قال ابن األثير

  .الرِجيع الرِقيق، وأكثر ما يقال لإلِبل والبقَر والِفيلة: الثَّلْط) فبالَتْ وثَلَطَتْ( فيه ●} ثلط{

  )٢١٧(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن زيـِد    ، َأخْبرِني ماِلك بن َأنَسٍ    : قَالَ ، َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن وهبٍ     ، حدثَِني َأبو الطَّاِهرِ   -
 لَمِن َأسارٍ    ،بسِن يطَاِء بع نع ،    ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نوَل اللَّ   ، عسر قَالَ      َأن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِه ص :

 ؟وما زهرةُ الدنْيا يا رسوَل اللَّهِ     :  قَالُوا ،َأخْوفُ ما َأخَافُ علَيكُم ما يخِْرج اللَّه لَكُم ِمن زهرِة الدنْيا          
 ،لَا يْأِتي الْخَير ِإلَّا ِبالْخَيرِ   :  قَالَ ؟ِتي الْخَير ِبالشَّر  يا رسوَل اللَِّه وهْل يأْ    :  قَالُوا ،بركَاتُ الَْأرضِ : قَاَل

 َأو يِلم ِإلَّـا آِكلَـةَ   ،ِإن كُلَّ ما َأنْبتَ الرِبيع يقْتُلُ    ،  لَا يْأِتي الْخَير ِإلَّا ِبالْخَيرِ     ،لَا يْأِتي الْخَير ِإلَّا ِبالْخَيرِ    
، )٤(وبالَتْ وثَلَطَـتْ   ثُم اجتَرتْ    ، تَْأكُُل حتَّى ِإذَا امتَدتْ خَاِصرتَاها استَقْبلَتْ الشَّمس        فَِإنَّها )٣(الْخَِضِر

                            
  )٦٠١٤(ح )٥/٢٣٤٤(نيا وفتنة النار، باب االستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الد، كتاب الدعوات، البخاري) ١(
  )٥٨٩(ح )٤/٢٠٧٨(باب التعوذ من شر الفتن وغيرها، ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، مسلم) ٢(
أن نبات الربيع وخضرة يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة األكل أو يقارب القتل اال اذا اقتصر منـه علـى          : معناه) ٣(

وهكذا المال هو كنبات الربيـع      ، فانه ال يضر  ، وتحصل به الكفاية المقتصدة   ، جةاليسير الذي تدعو إليه الحا    
فهـذا  ، مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهـه         

 تثلطه  وان أخذ كثيراً فرقه في وجوهه كما      ، يهلكه أو يقارب أهالكه ومنهم من يقتصد فيه فال يأخذ اال يسيراً           
  )٧/١٤٣(شرح النووي على مسلم، : انظر، الدابة فهذا ال يضره

وكـل  ، وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية            ، بالجيم من االجترار  : فاجترت) ٤(
هملـة  بفتح الثاء المثلثة وفتح الالم والطاء الم      : وقوله وثَلَطَت ، ويصير كل واحدة بعرة   ، لقمة منه تسمى جرة   

والغرض من هذا أن جمع المال غير محرم لكن االستكثار منه ضار بل يكون       ، ألقت ما في بطنها رقيقاً    : أي
  )٢٣/٤١(عمدة القاري، : انظر، سبباً للهالك



  )٣٤١(

  فَمن َأخَذَه ِبحقِِّه ووضعه ِفي حقِِّه فَِنعم الْمعونَةُ هـو          ،ِإن هذَا الْماَل خَِضرةٌ حلْوةٌ    ، ثُم عادتْ فََأكَلَتْ  
  .)١( كَان كَالَِّذي يْأكُُل ولَا يشْبع؛ومن َأخَذَه ِبغَيِر حقِِّه

  

  :   تخريج الحديث

  ".ثلطت"بتقديم لفظ  .من طريق مالك بن أنس به، )٢(أخرجه البخاري
  

  
  :   قال ابن األثير

أي كانوا يتَغَوطون ) ثَلْطاكانوا يبعرون وأنْتُم تَثِْلطُون (ومنه حديث علي رضي اللّه عنه  ) س(
يابسا كالبعر؛ ألنهم كانوا قَِليِلي األكْل والمآِكل، وأنتم تَثِْلطون رقيقاً، وهو إشارة إلى كَثْـرة المآكـل                  

  .وتَنَوعها

  )٢١٨(حديث رقم 

 قال ابن أبي شيبة في مصنفه

ان قـبلكم    إن من ك  : قال علي :   عن عبد الملك بن عمير قال      ، حدثنا يحيى بن يعلي    -
  .)٣( فأتبعوا الِحجارة بالماء،ً وإنكم تَثِْلطُون ثَلْطا،كانوا يبعرون بعراً

  

  :   تخريج الحديث

وهـو  ، "وأنـتم "بدالً من "بعراً وإنكم " بلفظ، من طريق عبد الملك بن عمير     ، )٤(أخرجه البيهقي 
  .حديث موقوف

  

                            
  )١٠٥٢(ح)٢/٧٢٧(باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، ، كتاب الزكاة، مسلم) ١(
 )٦٠٦٣(ح)٥/٢٣٦٢(ة الدنيا والتنافس فيها، باب ما يحذر من زهر، كتاب الرقاق، البخاري) ٢(

مـن كـان يقـول إذا خـرج مـن الغـائط فليـستنج               ، كتـاب الطهـارات   ، مصنف ابن ابـي شـيبة     ) ٣(
  )١٦٣٤(ح)١/١٤٢(بالماء،

باب الجمع في االستنجاء بـين المـسح باألحجـار والغـسل بالمـاء،           ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٤(
  )٥١٨(ح)١/١٠٦(



  )٣٤٢(

  :   قال ابن األثير

وقيل هـو ضـربك الـشَّيء    . الشَّدخ: الثَّلْغ) لَغُوا رأسي كما تُثْلَغ الخُبزة  إذَن يثْ (فيه  ) هـ(} ثلغ{
  .الرطْب بالشيء اليابس حتى ينْشَِدخ

  )٢١٩(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

-    ِعيمالِْمس انو غَسثَِني َأبدثَنَّى   ، حالْم نب دمحمشَّا ، وب نب دمحمو  ـانثْمِن عاللَّفْـظُ  ،ِر بو 
 انثَنَّى قَالَا   ،ِلَأِبي غَسِن الْمابثَِني َأِبي      : ودِهشَاٍم ح ناذُ بعثَنَا مدةَ  ، حقَتَاد نـِد      ، عبِن عِف بطَرم نع 

ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـاَل ذَاتَ   َأن رسوَل اللَّ  ، عن ِعياِض بِن ِحماٍر الْمجاِشِعي     ،اللَِّه بِن الشِّخِّيرِ  
 كُلُّ مـاٍل نَحلْتُـه      ،َألَا ِإن ربي َأمرِني َأن ُأعلِّمكُم ما جِهلْتُم ِمما علَّمِني يوِمي هذَا           : يوٍم ِفي خُطْبِتهِ  

،  عـن ِديـِنِهم    )١( وِإنَّهم َأتَتْهم الـشَّياِطين فَاجتَـالَتْهم      ،وِإنِّي خَلَقْتُ ِعباِدي حنَفَاء كُلَّهم    ، عبدا حلَالٌ 
    ملَلْتُ لَها َأحم ِهملَيتْ عمرحلْطَانًا        ،وُأنِْزْل ِبِه س ا لَمشِْركُوا ِبي مي َأن متْهرَأمِإلَـى  ،  و نَظَر اللَّه ِإنو

   برع مقَتَهِض فَمِل الَْأرَأه مهمجعو مِل الِْكتَابِ     ،هَأه ا ِمنقَايقَاَل.  ِإلَّا بو :     تَِلـيَأبو كتَِليِلَأب ثْتُكعا بِإنَّم
ِبك،         قْظَانيا ونَاِئم ُؤهتَقْر اءالْم غِْسلُها لَا يِكتَاب كلَيلْتُ عَأنْزـ       ،  و يقَ قُرـرُأح ِني َأنرَأم اللَّه ِإنشًا و

 ، واغْزهم نُغْـِزك   ،استَخِْرجهم كَما استَخْرجوك  : قَاَل. ِإذًا يثْلَغُوا رْأِسي فَيدعوه خُبزةً    رب  : فَقُلْتُ
كلَينُنِْفقَ عَأنِْفقْ فَسو،ةً ِمثْلَهسثْ خَمعشًا نَبيثْ جعاب٢(الحديث .... و(.  

  

  :   تخريج الحديث

  . البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمامانفرد اإل
  

 
  

  

  

  
                            

، استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل: عن رواية األكثرين أي: تالتهمفاج) ١(
  )٤/٢١٩٧(، حاشية مسلم: انظر، واجتال أموالهم ساقها وذهب بها، واجتال الرجل الشيء ذهب به

ا أهـل الجنـة وأهـل النـار،         باب الصفات التي يعرف بها في الـدني       ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها    ، مسلم) ٢(
  )٢٨٦٥(ح)٤/٢١٩٧(



  )٣٤٣(

  :   قال ابن األثير

  ).وإذا هو يهِوي بالصخرة فيثْلَغ بها رأسه( ومنه حديث الرؤيا -

  )٢٢٠(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 حدثَنَا َأبو   ، حدثَنَا عوفٌ  ، حدثَنَا ِإسماِعيُل بن ِإبراِهيم    ، حدثَِني مَؤمُل بن ِهشَاٍم َأبو ِهشَامٍ      -
كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ِممـا          :  حدثَنَا سمرةُ بن جنْدٍب رِضي اللَّه عنْه قَالَ        ،رجاٍء

 ،فَيقُص علَيِه من شَاء اللَّـه َأن يقُـص  :  رَأى َأحد ِمنْكُم ِمن رْؤيا؟ قَاَليكِْثر َأن يقُوَل ِلَأصحاِبِه هلْ  
 وِإنِّي انْطَلَقْـتُ  ،انْطَِلقْ:  وِإنَّهما قَالَا ِلي، وِإنَّهما ابتَعثَاِني،ِإنَّه َأتَاِني اللَّيلَةَ آِتيانِ  : وِإنَّه قَاَل ذَاتَ غَداةٍ   

عاممطَِجعٍ    ،هضٍل مجلَى رنَا عِإنَّا َأتَيٍة، وخْرِه ِبصلَيع قَاِئم ِإذَا آخَرِة    ، وخْرـِوي ِبالـصهي وِإذَا هو
  . )٢(الحديث... رْأسه)١(ِلرْأِسِه فَيثْلَغُ

  :   تخريج الحديث

  .ه من طرق أخرى ولم يخرجمسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام 
 

  :   ال ابن األثيرق

ثَلَّـة  ) )٣(ثَلة الِبئر، وِطول الفَرس، وحلْقة القَوم     : ال ِحمى إالَّ في ثالث    (فيه  ) هـ(} ثلل{
هو أن يحتَِفر بئرا في أرض ليست ِملْكا ألحد، فيكون له من األرض حول البئر ما يكون                 :    الِبئر

  . وهو التُّراب الذي يخْرج منها، ويكون كالحريم لها ال يدخل فيه أحد عليهملْقًى لثَلَِّتها،

  )٢٢١(حديث رقم 

 قال اإلمام البيهقي في سننه

 ثنـا  ، أنبأ الحسن بن علي بن عفـان ، ثنا أبو العباس األصم، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو -
 عن النبي صـلى     ،ن بالل العبسي   ع ، عن سعد الكاتب   ، وقيس بن الربيع   ، ثنا شَريك  ،يحيى بن آدم  

  .)٤ (ثَلة الِبئر، وِطول الفَرس، وحلْقة القَوم: ال ِحمى إالَّ في ثالث: اهللا عليه وسلم أنه قال

                            
  )١٢/٤٤١(فتح الباري، : انظر، أي يشدخه وقد وقع في رواية جرير فيشدخ والشدخ كسر الشيء األجوف: فَيثْلَغ) ١(
 .بإختصار) ٦٦٤٠(ح )٦/٢٥٨٣(باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح، ، كتاب التعبير، البخاري) ٢(

  )١٠/٥٨(لسان العرب، : انظر، وال يجلس في وسطها، ن يحموها حتى ال يتَخَطَّاهم َأحدَأي لهم َأ: حلْقة القوم) ٣(
  )١١٦٥٥(ح )٦/١٥٦(باب ما جاء في حريم اآلبار، ، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(



  )٣٤٤(

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، )١( عن سعد الكاتب به، من طريق شَريك أيضاًأخرجه البيهقي

  

  :   رجال اإلسناد

  ).١٧٥(سبق ترجمته ح ثقة، د بن يعقوب األصم اإلمام أبو العباس محم●

 وذكره ابن   )٢(صدوق: قال ابن أبي حاتم   ،  الحسن بن علي بن عفان العامري أبو محمد الكوفي         ●
مات سـنة   . وقال مسلمة بن قاسم كوفي ثقة     ، )٤(صدوق: وقال ابن حجر  ، )٣(حبان في الثقات  

  .)٥(روى له ابن ماجه). ٢٧٠(

  .فهو صدوق،  حجرابن أبي حاتم وابن: أرجح قول    

  ).٣(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ فاضل،  يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ●

●      فروايته قبـل  ، وقد تغير بعد ما ولي القضاء    ، ثقة إذا وافق الثقات   ، شَريك بن عبد اهللا النَّخَِعي
وسـماع المتـأخرين عنـه      ، وبعد اإلختالط مقبولة بالمتابعات والشواهد    ، اإلختالط صحيحة 

وقيل له من أدبك فقال أدبتني نفسي لقد كنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه             ، لكوفة فيه أوهام  با
فـي  ، )٧( ولم يرسل  ،)٦(  فأكتب فيها العلم والحديث ثم طلبت الفقه       وأشتري به دفاتر وطروساً   

  ).١٥(وسبق ترجمته ح، روايته

  

  

                            
)           ٦/١٥١(باب ما جـاء فـي مقاعـد األسـواق وغيرهـا،             ، كتاب إحياء الموات  ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ١(

  )١١٦١٨(ح 
  )٣/٢٢(الجرح والتعديل، ) ٢(
  )٨/١٨١(الثقات البن حبان، ) ٣(
 )١٦٢(التقريب، ) ٤(

  )٢/٢٦١(تهذيب التهذيب، ) ٥(
 )٤٧(، الكواكب النيرات)  ٦(

 )١٩٦(، جامع التحصيل)  ٧(



  )٣٤٥(

سـئل عنـه    . )١(ليس بشيء : قال يحيى بن معين   ،  قيس بن الربيع األسدي الكوفي أبو محمد        ●
كـان  : قال البخاري . )٢(سئل عنه فلينه  : وقال المروذي . ليس حديثه بشئ  : اإلمام أحمد، فقال  

وكـان معروفـاً    ، الناس يضعفونه وكان شعبة يروي عنـه      : وقال العجلي ، )٣(وكيع يضعفه 
: و حـاتم  قال أب . )٤(بالحديث صدوقاً ويقال إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة فترك الناس حديثه           

عهدى به وال ينشط الناس في الرواية عنه واما اآلن فاراه احلى ومحله الصدق وليس بقوي                
العقيلـي فـي   : وذكـره ، )٦(متـروك الحـديث  :  قال النـسائي  .)٥(يكتب حديثه وال يحتج به    

وقـد  ، عامة رواياته مـستقيمة   : وقال ابن عدي  ، )٨(وابن حبان في المجروحين   ، )٧(الضعفاء
وهو قد حدث عن شعبة وعن ابن عيينة وغيرهما؛ ويدل          ،  وغيره من الكبار   حدث عنه شعبة  

أحد : وقال الذهبي ، )٩(والقول فيه ما قاله شعبة وإنه ال بأس به        ، ذلك على أنه صاحب حديث    
.  )١٠(وقد كان قيس من أوعية العلم وأرى األئمة تكلموا فيه لظلمـه           ، االعالم على ضعف فيه   

مـات  . ا كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث بـه           صدوق تغير لم   :قال ابن حجر  
  .)١١(أبي داود والترمذي وابن ماجةروى له . وبضع وستون) ١٠٠(سنة 

والقـدح كـان مـن      ، وروايتـه مـستقيمة   ، قد حدث الراوي عنه شعبة وغيره من الكبـار            
  .فهو في درجة الصدوق،  أو من كبر سنه، أو من ظلمه،ابنه

 ابـن   وقـال ، )١٢(صـدوق  :قـال الـذهبي   ، لعبسي أبو محمد الكاتب الكوفي    سعد بن أوس ا     ●
روى لـه البخـاري فـي األدب         .مـن الـسابعة   . ثقة لم يصب األزدي في تضعيفه     : حجر

  . على األرجح أنه ثقة.)١٣(ابن ماجهوالنسائي والترمذي و داود يأبوالمفرد  

                            
 )١٩٢( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ١(

 )١٣١( بحر الدم، ) ٢(

 )٩٥(الضعفاء الصغير، ) ٣(

 )٢/٢٢٠(للعجلي، ، الثقات) ٤(

  )٧/٩٧(الجرح والتعديل، ) ٥(
 )٨٨(الضعفاء والمتروكين، ) ٦(

 )٣/٤٦٩(الضعفاء للعقيلي، ) ٧(

 )٢/٢١٩(المجروحين، ) ٨(

 )٦/٤٦(الكامل في الضعفاء، ) ٩(

 )١/٢٢٧(تذكرة الحفاظ، ) ١٠(

 )٤٥٧(التقريب، ) ١١(

 )١/٤٢٨(،الكاشف) ١٢(

  )٢٣٠(لتقريب، ا) ١٣(
 )١٠/٢٥٤(وتهذيب الكمال، ، )١/٣٨٩(الثقات للعجلي، :     انظر



  )٣٤٦(

 )٢(ذكره بن حبان في الثقـات     ، )١(ليس به بأس  : قال أبو حاتم  ، بالل بن يحيى العبسي الكوفي      ●
روى له البخاري في األدب والبـاقون        .من الثالثة . صدوق: وابن حجر ، )٣(قال عنه الذهبي  

  .)٤(سوى مسلم

  .)٥(هو صدوق مرسل: قلت    
  

  :   الحكم على الحديث

. لوجود الحسن بن علي وشَريك وقيس بن الربيع وبالل العبـسي          ، الحديث مرسل حسن  
  .لصدوقفهم في درجة ا

  
  :   قال ابن األثير

)  اللّه وذمة رسوله على ِديارهم وأموالهم وثُلَِتهم)٦(لهم ذمة( وفي كتابه ألهل نَجران    -
  .الجماعة من الناس: الثُّلَّة بالضم

  )٢٢٢(حديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

 أن علـيهم ألفـي      : أنه كتـب ألهـل نجـران حـين صـالحهم           : في حديث النبي   -
 أو  ، وفي كل رجٍب ألـف حلَّـٍة، ومـا قـضوا مـن ركـاب               ،في كل صفٍَر ألف حلةٍ      )٧(حلٍَّة
ـ  أخذ منهم بحساب، وعلـى نَ      ،روع أو د  ،ليخَ ج ـ ران م  عـشرين ليلـة فمـا     )٨( وى رسـلي  ثَ

ـ  وذمـة ر   ،ذمة اهللا ران وحاشيتها   جنَوِل، هادوِن لَّـِتهم وِم ، وأمـواِلهم  ،وله علـى ديـاِرهم    س، 

                            
  )٢/٣٩٦(الجرح والتعديل، ) ١(
  )٤/٦٥(الثقات البن حبان، ) ٢(
 )١/٢٧٧(الكاشف، ) ٣(

 )١٢٩(التقريب، ) ٤(

 )١٥١(جامع التحصيل، ) ٥(

يحيى بن شرف   ، )لغة الفقه (ألفاظ التنبيه   تحرير  : انظر، في اللغة تكون بمعنى العهد وبمعنى األمان      : الذمة) ٦(
 )٣٤٣(بن مري النووي أبو زكريا، 

ثوبان إزار ورداء وال تكون حلة إال وهي جديدة تحل عن طيها فتلبس والركاب اإلبل التي تركـب              : الحلة) ٧(
 )٤٩٨ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، اسم جماعة وال يفرد من لفظة اسم الواحد

ويقـال  ، والثواء طول المكث بالمكان والمثـوى المنـزل       ، أي نزلهم وما يثويهم مدة مقامهم      :مثوى رسلي ) ٨(
  )٤٩٨ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، لصاحب المنزل أبو مثواه ولربة البيت أم مثواه



  )٣٤٧(

ـ  ،وَأسـاِقفَِتِهم ورهاِبنَِتهم   ،همِعي وبِ )١(وثُلَِّتهم   ـ ،همِداِه وشَ وا ُأسـقُفاً  يـر غِّهم، وعلـى أال ي ِباِئ وغَ
   )٣( .)٢ ( وال يعشَروا،وقِّيفَاه؛ وال راهباً من رهاِبنَِته، وعلى أال يحشَروا من ِسقَّيفاه؛

 نا ، نا عيسى بن يونس   ، نا علي بن حجر    ،راهيم نا إسحاق بن إب    ،أخبرناه محمد بن المكي   
ذَِليعبيد اهللا بن أبي حميد اله،ذَِلي٤ ( عن أبي المليح اله( .  

  :   تخريج الحديث

  .بمعناه، شاهداً عن ابن عباس، )٥(أخرجه أبو داود

  :   رجال اإلسناد

فيان الفارسي أصله من بلخ يروى عن بن المبارك روى عنه يعقوب بن س، محمد بن المكى  ●
  .)٦(مستقيم األمر في الحديث

  .لم يرد عنه سوى أنه مستقيم الحديث: قلت    

مقبول القول ثقة مأمون كتب عن عبد اهللا بن محمـد           ،  أبو عثمان إسحاق بن إبراهيم بن زيد        ●
  .)٧()٣٤٠(بن النعمان وعبيد بن الحسن وأبي طالب وابن أبي عاصم كثير الحديث توفي سنة

مات سنة ، ثقة حافظ: قال ابن حجر،  حجر بن إياس السعدي المروزي أبو الحسن علي بن ●
  .)٨(البخاري ومسلم والترمذي والنسائيروى له . وقد قارب المائة أو جازها) ٢٤٤(

  

                            
وإنما يقال ، ةويقال للضأن الكثيرة ثلة وال يقال للمعز ثل، والثلة القطيع من الغنم، الجماعة من الناس:والثلة ) ١(

غريـب الحـديث   : انظـر ، لها حيلةإال أن يخالطها الضأن فيكثر فيقال لها ثلة والثلة أيضا الصوف والشعر      
  )٤٩٨ /١(للخطابي، 

وقد كان يـستعين  ، أي ال يؤخذ العشر من أموالهم وال يكلفوا الخروج في البعوث      : ال يحشروا وال يعشروا   ) ٢(
 )١/٥٠١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، هود من بني قينقاعببعض أهل الكفر على بعض واستعان بي

والواقف خادم البيعة ويقال سمي واقفاً ألنه وقف        ،ال يمنع أسقف من التسقف وال راهب من الترهب        : معناه) ٣(
 )٤٩٩ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، نفسه على الخدمة وعكفها على العبادة

  )٤٩٧ /١(غريب الحديث للخطابي، ) ٤(
  ) ٣٠٤١(ح )٢/١٨٣(باب في أخذ الجزية، ، كتاب الخراج، سنن أبي داود) ٥(
  )٩/٧٨(الثقات البن حبان، ) ٦(
 )٢٠٧( البن حبان، ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها) ٧(

  )٣٩٩(التقريب، ) ٨(
  )٢/٣٦(والكاشف، ، )٢٠/٣٥٥(وتهذيب الكمال، ، )٨/٤٦٨(،الثقات البن حبان:   انظر



  )٣٤٨(

  

  ).١٣٣(ثقة مأمون سبق ترجمته ح، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي   ●

. متروك الحديث، الخطاب البصِري واسم أبي حميد غالب أبو الهذَِلي عبيد اهللا بن أبي حميد ●
  .)١(روى له ابن ماجه. من السابعة

 اسمه عامر الهذَِلي أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية  ●
 .وقيل بعد ذلك) ١٠٨(وقيل ) ٩٨(مات سنة . ثقة: قال ابن حجر، وقيل زيد وقيل زياد

  .)٢(اعةروى له الجم

  

  :   الحكم على الحديث

  .لوجود عبيد اهللا بن أبي حميد وهو متروك الحديث، الحديث مرسل ضعيف جداً
  

  
  :   قال ابن األثير

  .جماعة الغَنم: الثَّلَّة بالفتح) لم يكُن أمه ِبراِعيِة ثَلَّة( وفي حديث معاوية -
  

  )٢٢٣(حديث رقم 
  

  نسابقال اإلمام البالذري في األ

: د بن كعـب قـال     ـن محم ـ ع ،وفلـن ن ـك ب ـن عبد المل  ـ ع ،المـ  عن عبد اهللا بن س      -
يـا  : ال معاوية مع مروان، فقال ابـن الزبيـر       م فَ ،مـ ومروان بن الحك   ،تنازع عبد اهللا بن الزبير    

كبنـا  يردع مـروان  ـنَاوية إن لنا حقاً وحرمة وطاعة، ما أطعت اهللا نطعك، إنا يا معاوية ال   ـمع
ِعقـاُل الحـرِب    إذاً واهللا يا معاوية نطلق      : وقال ابن الزبير  ....)٤( بمشَاِقِصه )٣( جماِهير قُريشٍ في  

                            
  )٣٧٠(والتقريب، ، )٦٦(والضعفاء والمتروكين، ، )٧٢(الضعفاء الصغير، : انظر) ١(
  )٦٧٥(التقريب، ) ٢(

  )٣٤/٣١٦(، وتهذيب الكمال، )٥/١٩٠(والثقات البن حبان، ، )٦/٣١٩(الجرح والتعديل، :     انظر
  )٢/٤٠٩(يب الحديث الن قتيبة، غر: انظر، جمعته: جمهرت الشيء ِأي: جماعاتها ومعاظمها يقال: جماهير قريش) ٣(
)٤ (شاِقصهام واحدها ِمشْقَص  : والمل من ِنصال الِسهام فيه طُـول      : والِمشْقص َأيضاً ،السغريـب  :انظـر ،نَص

 )٢/٤٠٩(الحديث الن قتيبة، 



  )٣٤٩(

   ورتَم ١(بكتاِئب(  ِل الجرادكِرج )ـه    من قريش   )٣( ِغطْريفاًلها دوي كدوي الريح، تتبع       ،)٢لم تكُن أم
  .)٥(الحديث...)٤(ِبراِعيِة ثَلَّة

 

  :   حديثتخريج ال

بلفظ ، أخرجه البالذري عن محمد بن كعبلم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما 
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  

  
  

  :   قال ابن األثير

إذا كانت لليِتيم ماِشيةٌ فِللَوِصي أن يِصيب مـن         ( ومنه حديث الحسن رضي اللّه عنه        -
  .وقد تكرر في الحديث. ا، فسمى الصوفَ بالثَّلَّة مجازاًأي من صوفها ولَبنه) ثَلِّتها وِرسلها

  

  )٢٢٤(حديث رقم 
 

 . في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

  

                            
  )٢/٤١٠(غريب الحديث الن قتيبة، : انظر، َأي تجىء وتذْهب: تمور) ١(
غريب الحديث : انظر، وال واحد له من لَفِْظه  . مر بنا ِرجٌل من جراد      : يقالومنه  . الِقطْعة  : وِرجل الجراد ) ٢(

 )٢/٤١٠(الن قتيبة، 

 )١/٢٣٥(الفائق، : انظر، السيد: الغطْريف) ٣(

: فقلتوالثَّلَّة الضْأن الكثير وال تكون من المعز وقد تقدم ذكر ذلك فِاذا ضممتَ الثاء : لم تكن ُأمه براعية ثَلَّة) ٤(
وكان  . ٤٠-٣٩الواقعة)ثُلَّة من اَألولين وثُلَّة من اآلخرين:( قال اللّه جلَّ وعز . الثُّلَّة فهي الجماعة من الناس 

 )٢/٤١١(غريب الحديث الن قتيبة، :انظر، رعي الغَنم عندهم في النساء عيباً يعير بعضم بعضاً به

 .باختصار) ٥/٧٦(بي سفيان، باب معاوية بن أ، جمل من أنساب األشراف) ٥(



  )٣٥٠(

  :   قال ابن األثير

كاد يثَـلُّ  : رِئي في المنام وسئل عن حاله فقال    (وفي حديث عمر رضي اللّه عنه       ) هـ(
أحـدهما  : وِللْعرش هنا معنيان. يهدم ويكْسر، وهو مثٌَل يضرب للرجل إذَا ذَل وهلَك        أي  ) عرشي

والثاني البيت ينْـصب بالِعيـداِن   . السرير، واألِسرة للملُوك، فإذَا هِدم عرش الملك فقد ذَهب ِعزه  
  .ويظَلّل، فإذا هِدم فَقَد ذَلَّ صاحبه

  )٢٢٥(حديث رقم 

  إلمام الدينَوري في المجالسةقال ا

 عن محمـد بـن   ، عن أبي معاوية، نا محمد بن عبيد، نا عبد اهللا بن مسلم    ، حدثنا أحمد  -
 أنه رأى عمـر     ، عن العباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنه        ، عن يحيى بن عبد الرحمن     ،عمرو

  .)١(اد عرشي يثَلُّلكَماً اً رحيادفت ربلوال أني ص:  فسأله عن حاله فقال؛بن الخطاب في النوم

  :   تخريج الحديث

عن العباس بن عبد المطلب     ، أخرجه الدينَوري لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، "يثل"على" عرشي"بتقديم لفظ، رضي اهللا عنه

  
  :   قال ابن األثير

وإنما نَهى عنه ألنَّه ال . أي موضع الكَسر منه  ) لقَدحنَهى عن الشُّرب من ثُلْمة ا     (فيه  ) س(} ثلم{
ألن موضعها ال ينالُه التَّنِظيـف  :  وقيل. يتَماسك عليها فَم الشَّارب، وربما انْصب الماء على ثوبه وبدنه  

  .به عدم النظافةولعلّه أراد > )٢(إنه مقْعد للشيطان<وقد جاء في لفظ الحديث . التَّام إذا غُِسل الْإناء

  )٢٢٦(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عـن ابـِن   ، َأخْبرِني قُرةُ بن عبِد الـرحمنِ ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن وهبٍ   ، حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ    -
نَهى رسوُل اللَِّه صلَّى    : عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري َأنَّه قَالَ      ، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ        ،ِشهاٍب

  .)٣(وَأن ينْفَخَ ِفي الشَّراِب، اللَّه علَيِه وسلَّم عن الشُّرِب ِمن ثُلْمِة الْقَدِح

                            
  )٣١٥(أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي، ، المجالسة وجواهر العلم) ١(
  ).١٠/١٣٥(عون المعبود لمحمد آبادي، ) ٢(
  ) ٣٧٢٢(ح )٢/٣٦٣(باب في الشرب من ثلمة القدح، ، كتاب األشربة، سنن أبي داود) ٣(



  )٣٥١(

  :   تخريج الحديث

 قُرةُ بـن عبـد       عن  من طرق  أربعتهم، )٤(والبيهقي، )٣(والرازي، )٢(وابن حبان ، )١(أخرجه أحمد 
  .بلفظ مطابق، الرحمن به

  

  :   رجال اإلسناد 

بأنه إنما تكلم في أحمد بن       جزم ابن حبان   ،أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري          ●
تكلم فيـه   ، ثقة حافظ :   قال ابن حجر    ،)٥(صالح الشمومي فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري       

ولـه ثمـان    ) ٢٤٨(مـات سـنة     ، ليلة ونقل عن ابن معين تكذيبه     النسائي بسبب أوهام له ق    
  . وعلى األرجح ثقة.)٦(البخاري وأبي داود والترمذي في الشمائلروى له . وسبعون سنة

  ).٤١(سبق ترجمته ح الفقيه ثقة حافظ،    عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي●

نية وزن جبريل المعافري المـصري       قُرةُ بن عبد الرحمن بن حيويل بمهملة مفتوحة ثم تحتا           ●
قـال  ، )٨(يكتب حديثه:  وقال العجلي،)٧(منكر الحديث جداً  : قال اإلمام أحمد  ، يقال اسمه يحيى  

األحاديث التـي يرويهـا     : وسئل أبو زرعة عن قرة بن حيوئيل فقال       ، ليس بقوي : أبو حاتم 
لـم أر   :  وقال ابن عدي   ،)١١(وابن حبان في الثقات   ،)١٠(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )٩(مناكير

صـدوق لـه   : قال ابن حجـر ، )١٢(في حديثه حديثاً منكراً جداً فأذكره وأرجو أنه ال بأس به     
  . بغيره والباقون سوى البخاريروى له مسلم مقروناً ).١٤٧(مات سنة . )١٣(مناكير

                            
  )٣/٨٠(يد الخدري رضي اهللا عنه، مسند أبي سع، مسند أحمد) ١(
  ) ٥٣١٥(ح )١٢/١٣٥(باب آداب الشرب، ، كتاب األشربة، صحيح ابن حبان) ٢(
 )١٥٢٨(ح)٢/٢٠١(الفوائد للرازي، ) ٣(

  )٦٠١٨(ح )٥/١١٦(اختناث األسقية وما يكره من ذلك، ، شعب اإليمان للبيهقي) ٤(
 )٨/٢٥(الثقات البن حبان، ) ٥(

  )٨٠(التقريب، ) ٦(
 )١/١٩٥(والكاشف، ، )١/١٩٢(الثقات للعجلي، : ظر ان

 )١٣٠(بحر الدم، ) ٧(

 )٢/٢١٧(الثقات للعجلي، ) ٨(

  )٧/١٣١(الجرح والتعديل، ) ٩(
 )٣/٣٨٥(ضعفاء العقيلي، ) ١٠(

 )٧/٣٤٢(الثقات البن حبان، ) ١١(

 )٦/٥٣(الكامل في الضعفاء، ) ١٢(

 )٤٥٥(التقريب، ) ١٣(



  )٣٥٢(

  .فهو ال بأس به،     أرجح قول ابن عدي

  ). ٨١(تفق على جاللته وإتقانه سبق ترجمته ح  محمد بن مسلم بن شهاب الزهِري الحافظ م●

ثقة فقيـه  : قال ابن حجر،   عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الهذَِلي أبو عبد اهللا المدني        ●
  .)١(روى له الجماعة. وقيل غير ذلك) ٩٨(وقيل سنة) ٩٤(مات سنة ، ثبت

  .)٢( عنهلم يرسل عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا:    بالنسبة إلرساله

  ). ١٧(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل،  أبو سعيد الخدري رضي اهللا عنه ●
  

  :   الحكم على الحديث

والحـديث صـححه    ، وعليه مدار الحـديث   ، لوجود قُرةُ المعافري  ، الحديث إسناده حسن  
  .)٣(األلباني

  

  
 

                            
  )٣٧٢(التقريب، ) ١(

 )١/٦٨٢(، والكاشف، )٥/٣٨٥(والتاريخ الكبير، ، )٥/٢٥٠(بقات الكبرى، الط:   انظر

 )٢٣٢(جامع التحصيل، ) ٢(

 . في صحيح الجامع٦٨٨٨: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني) ٣(



  )٣٥٣(

  الثاء مع الميم: المبحث الرابع عشر
  :   قال ابن األثير

الماء القليل، أي افْجـره  : الثمد بالتحريك) وافْجر لهم الثَّمد  (في حديث طَهفَة    ) هـ(} ثمد{
  .لهم حتى يصير كثيراً

  

 )٢٢٧(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني في معرفة الصحابة

 حدثنا عبد الرحمن بن أبي إسحاق الْمزكِّي، ثنا أحمد بن محمد بن زيـاد، ثنـا عبـد                   -
لرحمن بن محمد الحارثي أبو سعيد، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن يحيى بن سعيد العذِْري، ثنـا                  ا

، عـن   البـصِري شَريك بن عبد اهللا النَّخَِعي، عن العوام بن حوشب، عن الحسن بن أبي الحسن               
م فقـا ، قَِدم وفد بني نهد بن زيد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             : عمران بن حصين، قال   

برئنا يا رسـول    :...... بين يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال       ، )١(طهية بن أبي زهير النهدي    
اللهـم  « :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     ... ، أصابتنا سنة حمراء   ...اهللا من الوثن والفتن،   

 لهم في الولد، من أقـام       ، وبارك وافْجر لهم الثَّمد  ،...)٤(،ومذِْقها)٣(ومخِْضها، )٢(بارك في محِضها  
ومـن شـهد أن ال إلـه إال اهللا كـان            ، الصالة كان مؤمناً، ومن أدى الزكاة لـم يكـن غـافالً           

  .)٥(الحديث...مسلماً

  

                            
عـن  ، عن الحسن ، وروى أبو نعيم من طريق العوام بن حوشب       ، وقيل طهفة ، طهية بن أبي زهير النهدي    ) ١(

: وقدم وفد بني نهد على النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ فقام طهفة بن أبي زهير فقـال               : ن حصين قال  عمران ب 
ورواه بن الجوزي في العلل من وجه ضعيف جداً؛         ، فذكر الحديث وفيه غريب كثير    ... أتيناك يا رسول اهللا     

قع فيه بالخاء المعجمة    فيه قدم وفد بني نهد وفيهم طخفة بن زهير كذا و          : من حديث على بن أبي طالب فقال      
  )٣/٥٤٦(اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر، والفاء

كنـز  : انظـر ، اللبن الخالص غير مشوب بـشيء : والمحض في اللغة  ، الخالص من كل شيء   : ومحضها) ٢(
 )٧/١٤٢٢(العمال، 

: انظر، منهما مخض من اللبن وهو الذي حرك في السقاء حتى يتميز زبده فيؤخذ              : بالمعجمتين: ومخضها) ٣(
 )١٠/٨٢٠(كنز العمال، 

  )١٠/٨٢٠(كنز العمال، : انظر، وهو اللبن الممزوج بالماء: ومذقها) ٤(
  .بإختصار) ٣٥١٧(رقم، ألبي نعيم األصبهاني، معرفة الصحابة) ٥(



  )٣٥٤(

 :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن علي بن أبي طالب، )١ (أخرج ابن الجوزي شاهداً
  

  :   رجال اإلسناد

ن يحيى بن سخْتَويه أبو الحسن النيـسابوري بـن أبـي              عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد ب        ●
حـدثنا عنـه    ، قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عمر بن حفص الزاهـد           ، إسحاق الْمزكِّي 

  .)٢()٣٩٨(أو ) ٣٩٧(وفاته سنة ، محمد بن طلحة النعالي وكان ثقة

  . فالراوي ثقة بتوثيق الخطيب    

اإلمام الحافظ الثقة الصدوق    : قال ابن حجر  ، ن األعرابي    أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد ب          ●
وقـال  ، قال أبو عبد اهللا بن مندة أنه كتب عن بن األعرابي بمكة ألف جزء           ، الزاهد له أوهام  

وقال مسلمة كان شيخنا ثقـة      ، وقال السلَِمي كان ثقة   ، الخليلي كان ثقة اثنى عليه كل من لقيه       
لتأليف جليل القدر كان يأخذ األجرة على التحديث وعـاش  حسن األداء كثير الروايات كثير ا     

توفي في ذي الحجـة سـنة       ، خمساً وتسعين سنة وهو صحيح العقل واعتل ثالثة أيام ومات         
  .)٣(عن أربع وتسعين سنة) ٣٤٠(

حدث بأشياء لم يتـابع  : قال ابن عدي، عبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد الحارثي    ●
وكـان  وكان موسى بن هارون يرضاه      ، و آخر من حدث عن يحيى القطان      ه: ويقال، عليها

. ثقة مـشهور  :  وقال مسلمة بن قاسم   .)٥(ليس بالقوي : الدارقطني: وقال، )٤(حسن الرأي فيه  
  .)٦() ٢٧١(مات في ذي الحجة سنة 

  .  إلختالف النقاد في توثيقه فهو صدوق    

                            
  ).١/١٨٥(البن الجوزي، ، العلل المتناهية) ١(
 )١٠/٣٠٢(تاريخ بغداد، ) ٢(

  )١/٣٠٨(لسان الميزان، ) ٣(
  )٤/٣١٩(، الكامل في الضعفاء)  ٤(
 )١٢٨(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني)  ٥(

  )٣/٤٣٠(لسان الميزان، ) ٦(



  )٣٥٥(

●        ذِْريمجهول ال  : وقال العقيلي ، )١(ال أعرفه : ل أبوداود قا، عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد الع
وأورد له الحاكم أبو    ، متروك ال يحتج بحديثه   : وذكره األزدي فقال  ، )٢(يقيم الحديث من جهته   

  .)٣(ال يعتمد على روايته: أحمد حديثاً عن يونس بن يزيد األيلي وقال

  .    فالراوي على األرجح أنه متروك الرواية ضعيف

فروايته قبـل  ، وقد تغير بعد ما ولي القضاء   ، ثقة إذا وافق الثقات   ، عبد اهللا النَّخَِعي   شَريك بن     ●
وسـماع المتـأخرين عنـه      ، وبعد اإلختالط مقبولة بالمتابعات والشواهد    ، اإلختالط صحيحة 
وقيل له من أدبك فقال أدبتني نفسي لقد كنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه             ، بالكوفة فيه أوهام  

فـي  ، )٥(ولم يرسل ، )٤(  فأكتب فيها العلم والحديث ثم طلبت الفقه        دفاتر وطروساً  وأشتري به 
  ).١٥(وسبق ترجمته ح، روايته

   أخلص إلى أن تدليسه ال يضر ألنه ممن احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه فـي الـصحيح                  
ام وحديثـه مـن أقـس     ، ولم يثبت عنه في روايته أن أختلط أو أرسـل         ، إلمامته وقلة تدليسه  

  .وعليه فهو صدوق، الحسن

مـات سـنة    ، )٦(ثقة ثبت فاضـل   ،  العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي          ●
)١٤٨.(  

  ) ٧٥(سبق ترجمته في ،  الحسن بن أبي الحسن البصِري، ثقة حجة إمام ●

 سمعت عمران بن حصين: كان الحسن يقول، سمعت يحيى القطان:     قال علي بن المديني
عن الحسن حدثني : وذكر صالح بن أحمد أنه أنكر على من يقول، أما عن ثقة فال: فقال

ليحيى بن معين الحسن : عباد بن سعد قلت: وقال، عمران بن حصين؛ أي أنه لم يسمع عنه
وأما في حديث الكوفيين فنعم، ، أما في حديث البصريين فال: قال، لقي عمران بن حصين

                            
 )٣٦١(، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني)  ١(

  )٢/٣٥١(ضعفاء العقيلي، ) ٢(
 )٣/٤٤٣(لسان الميزان، ) ٣(

 )٤٧(،الكواكب النيرات)  ٤(

 )١٩٦(،جامع التحصيل)  ٥(

 )٤٣٣(والتقريب، ، )٢/١٠٠(والكاشف، ، )٢٢/٤٢٧(تهذيب الكمال، : انظر) ٦(



  )٣٥٦(

وقد ذكر .)١( الحسن من عمران بن حصين ومن أبي بكرة شيئاًسمع: وقال بهز بن أسد
  .)٢(أن الحسن سمع من عمران بن حصين: الذهبي

وأما ، هو متفق على توثيقه وإمامته، وال يضر تدليسه؛ فهومن المرتبة الثانية: خالصة القول    
لعوام بن حوشب  في رواية اوال يؤثر قول ابن معين، بالنسبة إلرساله عن ِعمران فلم يثبت

  .عنه؛ ألنه ليس من الكوفيين
، الـصحابي الجليـل  ،  ِعمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن كعب بن عمرو الخُزاِعي الكلبي     ●

وكـان  ، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عدة أحاديث ، ويكنى أبا نُجيد بنون وجيم مصغراً     
  .رضي اهللا عنه. )٣()٥٣(وقيل سنة ) ٥٢(مات سنة  ،وغزا عدة غزوات، إسالمه عام خيبر

  :   الحكم على الحديث
فال ، وأما رواية ابن الجوزي، العذِْريلضعف عبد الرحمن ، الحديث إسناده ضعيف

رواه بن الجوزي  : وقال ابن حجر.)٤(كما قال ابن الجوزي، تصح ألن فيها مجهولون وضعفاء
  .ة بن أبي زهيرطهيكما في ترجمة ، في العلل من وجه ضعيف جداً

  
  :   قال ابن األثير

الرطَب، ما دام في رأس النخلة، فإذا قطـع         : الثمر) ال قَطْع في ثَمر وال كَنَر     (فيه  ) هـ(} ثمر{
     طب، فإذا كُِنزقـال فـي    . تصحيف، والمثبت من الهروي   . >كبر<: في األصل واللسان  (فهو الر

وواحـد الثَّمـر    . الجمار: والكَنَر. فهو التَّمر ) كنز الثمر  أوان   - ويكسر   -وزمن الكناز   : القاموس
  .ثَمرة، ويقَع على كّل الثّمار، ويغْلب علَى ثمر النَّخْل

  )٢٢٨(حديث رقم 
  قال اإلمام الترمذي في سننه

عن عمِه واِسـِع    ، حيى بِن حبان  عن محمِد بِن ي   ، عن يحيى بِن سِعيدٍ   ، حدثَنَا اللَّيثُ ،  حدثَنَا قُتَيبةُ  -
 انبِن حخَِديٍج قَالَ    ، ب نب اِفعر قُولُ       : َأني لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعـرٍ    : سِفي ثَم لَا قَطْع ،
  . )٥(ولَا كَثٍَر

                            
 )١٦٥-١٦٤(، للعالئي،جامع التحصيل) ١(

 )١/٧١(تذكرة الحفاظ، ) ٢(

  )٤/٧٠٥(اإلصابة، ) ٣(
العلل : انظر. واكذب الكل البلوي  ،ال يصح وفيه مجهولون وضعفاء منهم النسائي      : قال ابن الجوزي عن سنده    ) ٤(

 )٣٠٣٢٥(ح )١٠/٨٢٣(وفد بني تميم، ، كتاب الغزوات، وكنز العمال، )١/١٨٥(البن الجوزي، ،هيةالمتنا

 ) ١٤٤٩(ح )٤/٥٢(باب ما جاء ال قطع في ثمرة وال كثر، ، كتاب الحدود، الترمذي) ٥(



  )٣٥٧(

  :   تخريج الحديث

مـن  ، وغيـرهم ، )٥(والدارمي، )٤(وأحمد، )٣(ائيوالنس، )٢(وابن ماجه، )١(خرجه أبو داود  أ
    .ومعناهما واحد، "كنر"بدالً من"وال كثر " بلفظ ، عن رافع بن خَديجطرق 

  :   رجال اإلسناد

  ).٣٤(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،   قتيبة بن سعيد بن جميل●

  ).١٣٦(سبق ترجمته ح وهو ثقة ثبت،  الليث بن سعد●

مـات  ، ثقة ثبت: قال ابن حجر، نصاري المدني أبو سعيد القاضي  يحيى بن سعيد بن قيس األ    ●
  .)٦(روى له الجماعة.أو بعدها) ١٤٤(سنة 

ثقـة  : قال ابن حجر  ،  أبو عبد اهللا الفقيه      محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ األنصاري المدني          ●
  .)٧(روى له الجماعة .وهو ابن أربع وسبعين سنة) ١٢١(مات سنة . فقيه

  .)٨(لم يرسل عن رافع بن خَديج رضي اهللا عنه: ة إلرساله    بالنسب

، )٩(تابعي ثقـة  : قال العجلي ،    واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو األنصاري المازني المدني            ●
. )١٢(وقيل بل ثقـة   ، صحابي ابن صحابي  : وقال ابن حجر  ، )١١( والذهبي )١٠(أبو زرعة : وثقه

وهذا غير  : قال ابن حجر  ، ها وقتل يوم الحرة   قال العدوي شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعد      
وقد فرق بينهمـا بـن   ، وحديثه في صحيح مسلم، الراوي فيما أظن ألنه مشهور في التابعين     

                            
  )٤٣٨٨(ح )٢/٥٤١(باب ما ال قطع فيه، ، كتاب الحدود، أبو داود) ١(
  )٢٥٩٣(ح )٢/٨٦٥( يقطع في ثمر وال كثر، باب ال، كتاب الحدود، ابن ماجه) ٢(
 )٤٩٦١(ح )٨/٨٧(باب ما ال قطع فيه، ، كتاب قطع السارق، النسائي) ٣(

 )٤/١٤٠(مسند أحمد، ) ٤(

 )٢٣٠٤(ح )٢/٢٢٨(باب ما ال يقطع فيه من الثمار، ، كتاب الحدود، سنن الدارمي) ٥(

  )٥٩١(التقريب، ) ٦(
 )٢/٣٦٦(والكاشف، ، )٣١/٣٤٦(، وتهذيب الكمال، )٥/٥٢١(الثقات البن حبان، :     انظر

  )٥١٢(التقريب، ) ٧(
 )٢/٢٢٩(والكاشف، ، )٢٦/٦٠٥(، وتهذيب الكمال، )٢/٢٥٦(الثقات للعجلي، :     انظر

  )٢٧١(جامع التحصيل، ) ٨(
 )٢/٣٣٨(، الثقات للعجلي) ٩(

 )٩/٤٨(، الجرح والتعديل) ١٠(

 )٢/٣٤٦(، الكاشف) ١١(

 )٥٧٩(التقريب، ) ١٢(



  )٣٥٨(

وذكره البغوي وأخرج له من طريق حبان بن واسع بن حبان           ، )١(فتحون في ذيل االستيعاب   
وهـذا خطـأ   ،  فضل يديه  عن أبيه أنه رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم مسح رأسه بماء غير            

وذلك أن مسلماً أخرجه من هذا الوجه فقال عن حبان بن واسع عن أبيه عن               ؛  نشأ عن سقط  
فإنه تابعي قطعاً قاله أبو زرعة والجماعـة  : وقال العالئي، )٢(عبد اهللا بن زيد أخرجه مطوالً   

  . روى له الجماعة، من الثانية. )٣(وحديثه مرسل

  .ي ثقة القول الراجح أنه تابع    

  ). ١٢٦(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،   رافع بن خديج رضي اهللا عنه●
  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  :   قال ابن األثير
يقال شـجر ثـاِمر إذا      ) زاكياً نبتُها، ثاِمراً فَرعها   ( ومنه حديث علي رضي اللّه عنه        -
  .أدرك ثَمره

  )٢٢٩(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن حمدون في التذكرة

  :   ومن خطبة ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت     ... )٥(تهاما، و نَض أر اغْبرتْ ، و  ِجبالُنا )٤(انْصاحتْ اللهم قد    -
، ناضـراً  زاكياً نبتُها، ثاِمراً فَرعهـا  باركةً، مريئةً،   م.. نا منك ِقاللهم اس ...  السنين )٦( حداِبيرعلينا  

 . )٧(الحديث...كالِدت من ِبيي بها الميِحادك، وتُبورقها، تنعش بها الضعيف من ِع

  
                            

 )٦/٥٩٣(اإلصابة، ) ١(

 )٦/٦٣٥(اإلصابة، ) ٢(

 )٢٩٥(وجامع التحصيل، ، )٩/٤٨(والجرح والتعديل، ، )٢/٣٣٨(الثقات للعجلي، : انظر) ٣(

 )٢/٢٤٣(ابن حمدون، ، التذكرة الحمدونية: انظر، أي تشققت: انصاحت) ٤(

ابـن  ، التذكرة الحمدونية : نظرا، من الهيام وهو داء يصيب اإلبل من العطش فتكوى له مشافرها          : وهامت) ٥(
  )٢/٢٤٣(حمدون، 

ابن ، التذكرة الحمدونية: جمع حدبار؛ وهي الناقة التي أنضاها السير، شبه بها سنة الجدب انظر      : والحدابير) ٦(
  )٢/٢٤٣(حمدون، 

  )٦/٢٨٠(ابن حمدون، ، التذكرة الحمدونية) ٧(



  )٣٥٩(

  :   تخريج الحديث

 عن علي بن ،لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أورده ابن حمدون في التذكرة
  .  بلفظ مطابقأبي طالب

  

  
  

  :   قال ابن األثير

قيـل  ) قبضتم ثَمرة فؤاده؟ فيقولون نعـم : إذا مات ولد العبد قال اللّه لمالئكته     ( وفيه   -
ه الشجر، والولد ينتجه األبللولَد ثَمرة ألن الثَّمرة ما ينْتج.  

  )٢٣٠(حديث رقم 
 

 قال اإلمام الترمذي في سننه
عن َأِبي ِسـنَاٍن  ، عن حماِد بِن سلَمةَ، ثَنَا عبد اللَِّه بن الْمباركِ حد،  حدثَنَا سويد بن نَصرٍ    -

فَلَما َأردتُ الْخُروج َأخَـذَ     ، دفَنْتُ ابِني ِسنَانًا وَأبو طَلْحةَ الْخَولَاِني جاِلس علَى شَِفيِر الْقَبرِ         :    قَاَل
حدثَِني الضحاك بـن عبـِد الـرحمِن بـِن          : فَقَاَل. بلَى: ك يا َأبا ِسنَاٍن؟ قُلْتُ    َألَا ُأبشِّر : ِبيِدي فَقَالَ 

، ِإذَا ماتَ ولَد الْعبدِ   : َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       ، عن َأِبي موسى الَْأشْعِري   ، عرزٍب
 .نَعم: قَبضتُم ثَمرةَ فَُؤاِدِه؟ فَيقُولُون   : فَيقُوُل. نَعم: اِئكَِتِه قَبضتُم ولَد عبِدي؟ فَيقُولُون    اللَّه ِلملَ : قَاَل

، ابنُوا ِلعبِدي بيتًـا ِفـي الْجنَّـةِ       : فَيقُوُل اللَّه . حِمدك واستَرجع : ماذَا قَاَل عبِدي؟ فَيقُولُون   : فَيقُوُل
  .)١(وسموه بيتَ الْحمِد

  :   تخريج الحديث
  عـن  أربعتهم من طرق  ، )٥(وابن حبان ، )٤(وابن حميد ، )٣(ابن المبارك و ،)٢(أخرجه أحمد 

فيقولن نعم! قبضتم ولد عبدي  "بزيادة لفظ ، بن سلمة بهااد حم."  

                            
هـذا حـديث حـسن      : وقال) ١٠٢١(ح  )٣/٣٤١(تسب،  باب فضل المصيبة إذا اح    ، كتاب الجنائز ، سنن الترمذي ) ١(

  .غريب
 )٤/٤١٥(، حديث أبي موسى األشعري، مسند الكوفيين، مسند أحمد)  ٢(

  )١٠٨(ح )٢٧(في ثواب المصيبة، ، الزهد البن المبارك) ٣(
  )٥٥١(ح )١٨٩(أبو موسى األشعري، ، مسند عبد بن حميد) ٤(
) ٢٩٤٨(ح)٧/٢١٠(ء في الصبر وثواب األمراض واألعـراض،        باب ما جا  ، كتاب الجنائز ، صحيح ابن حبان  ) ٥(

 وأبو ، هذا اسمه نعيم بن زياد من سادات أهل الشام روى عنه معاوية بن صالح وأهل بلده     : أبو طلحة الخوالني   :وقال
  .ضرار بن مرة:  وأبو سنان الكوفي،هذا هو الشيباني قدم البصرة فكتب عنه البصريون اسمه سعيد بن سنان: سنان



  )٣٦٠(

  :   رجال اإلسناد

: قال ابن حجر  ، لقبه الشاه راوية ابن المبارك      سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل           ●
  .)١(روى له الترمذي والنسائي. وله تسعون سنة) ٢٤٠(مات سنة . ثقة

  ).١٣٩(ثقة ثبت فقيه سبق ترجمته ح،   عبد اهللا بن المبارك المروزي●

  ).٤٩(سبق ترجمته ح ثقة عابد،  حماد بن سلمة بن دينار ●

يحيـى بـن   : ضـعفه ، لقَسمِلي الفلسطيني نزيل البـصرة   عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان ا     ●
لـيس بقـوي فـي    : وقال أبو حـاتم ، )٤(ال بأس به: وقال العجلي، )٣(واإلمام أحمد ، )٢(معين

: قـال ابـن عـدي     ، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات    )٦(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )٥(الحديث
لـين  : قال ابن حجـر   ، )٩( ولم يترك  ضعف :قال الذهبي ، )٨(لعيسى بن سنان أحاديث يسيرة    

الترمـذي  و داود في القـدر      يأبو البخاري في األدب المفرد      لهروى   .من السادسة . الحديث
  .)١٠(ابن ماجهو

  .فهو لين الحديث،     أرجح قول ابن حجر

 ان اسـمه سـفيان بـن عبـد اهللا     )١١(بن حبانا وزعم ، يعرف اسمه  ال ،أبو طلحة الخوالني   •
روى عن الضحاك بن عبد الرحمن بـن        ،)١٢(ه اسمه درع بن عبد اهللا      وقال غير  ،الحضرمي

ذكره ابن حبان ، )١٣( روى عنه أبو سنان عيسى بن سنان       ، موسى األشعري  ي عن أب  ،عرزب

                            
  )٢٦٠(التقريب، ) ١(

 )١/٤٧٣(، والكاشف، )١٢/٢٧٢(وتهذيب الكمال، ، )٨/٢٩٥(الثقات البن حبان، :   انظر

  )٤/٤٢٩(و، )٣/٣٣٥( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٢(
 )١٢٢( بحر الدم، ) ٣(

 )٢/١٩٩(الثقات للعجلي، ) ٤(

 )٦/٢٧٧(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )٣/٣٨٣(الضعفاء للعقيلي، ) ٦(

 )٧/٢٣٦(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )٥/٢٥٤(الكامل في الضعفاء، ) ٨(

 )٢/١١٠(الكاشف، ) ٩(

 )٤٣٨(التقريب، ) ١٠(

 )٦/٤٠٤(،الثقات البن حبان)  ١١(

 )٣٣/٤٤١(،تهذيب الكمال)  ١٢(

 )٩/٣٩٦(، والجرح والتعديل، )٤٥(، الكنى للبخاري: انظر)  ١٣(



  )٣٦١(

وحديثه عن النبي صلى اهللا     ، مقبول: وقال ابن حجر   ،)٢(فيه جهالة : قال الذهبي . )١(في الثقات 
 .)٣(روى له الترمذي، من الثالثة،  عبد اهللاوقد قيل اسمه سفيان بن، عليه وسلم مرسل

 ألنه تابعي متأخر يـروي  ؛عده بعضهم في الصحابة وهو وهم  : بالنسبة إلرساله قال العالئي   
  .)٤(عن عمير بن سعد ونحوه

  .الراجح أنه مقبول مرسل

  الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم موحدة وقـد           ●
 ).١٠٥(مات سـنة    . ثقة: قال ابن حجر  ، تبدل ميماً أبو عبد الرحمن أو أبو زرعة الطبراني        

  .)٥(بن ماجةاروى له أبو داود في القدر والترمذي و

  عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الـضاد المعجمـة أبـو موسـى                     ●
) ٥٠(د الحكمين بصفين مات سنة      أمره عمر ثم عثمان وهو أح     ، صحابي مشهور ، األشعري

  .رضي اهللا عنه. )٦(وقيل بعدها
  

  :   الحكم على الحديث

 ،ومدار الحديث عليه وهو لين الحـديث . لوجود عيسى بن سنان ، الحديث مرسل ضعيف  
إسـناده  : قـال شـعيب األرنـؤوط        و ،وأبي طلحة الخوالني روايته مرسلة مقبولة ولم يتـابع        

  .)٨(والسلسلة ، لباني في صحيح الجامعوالحديث حسنه األ، )٧(ضعيف

  
 

  

                            
 )٧/٦٥٨(،الثقات البن حبان)  ١(

 )٢/٤٣٧(،الكاشف)  ٢(

 )٦٥٢(،التقريب)  ٣(

 )٣١٢(،جامع التحصيل) ٤(

  )٢٧٩(التقريب، ) ٥(
  )١/٥٠٨(والكاشف، ، )١٣/٢٧١(، وتهذيب الكمال، )١/٤٧١(، الثقات للعجلي:      انظر

 )٣١٨(التقريب، ) ٦(

 )١٩٢٥(ح )٣٢/٥٠٠(، حديث أبي موسى األشعري، مسند الكوفيين، مسند أحمد) ٧(

والسلـسلة الـصحيحة،    ،  فـي صـحيح الجـامع      ٧٩٥: انظر حديث رقم  ) حسن   ( :قال الشيخ األلباني  ) ٨(
 )١٤٠٨(ح)٣/٣٩٨(



  )٣٦٢(

  : قال ابن األثير

ما تَسأل عمن ذَبلَتْ بشَرتُه، وقُطعت      : قال لمعاوية (ومنه حديث عمرو بن مسعود      ) س(
  .وقيل انْقطاع شَهوة الجماع. يعني نَسلَه) ثمرتُه

  )٢٣١(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن أبي الدنيا في المكارم

 حدثني رجـل  ، نا محمد بن عبد اهللا الخزاعي،ثني محمد بن عباد بن موسى العكلي    حد -
 ، ثم أحد بني ذكوان نزل الطـائف       ،كان عمرو بن مسعود رجل من بني سليم       : من بني سليم قال   

 وأتى للشيخ عمـر     ، ودرج ولده  ، فذهب ماله  ، وكان له مال وولد    ، ألبي سفيان وأخاً   وكان صديقاً 
 فقام ببابه سنة وبعـض      ،التي كانت بينه وبين أبي سفيان     ؛  )١(بالخُلَّة وية أتاه حتى إذا استخلف معا   

  ...... للناس فكتب إليه في رقعة ثم إن معاوية ظهر يوماً،أخرى ال يصل إليه

مـا يـسأل أميـر      :  فقال ؟ وحالك ؟ وكيف عيالك  ؟ كيف أنت  :فلما قرأ كتابه دعا به فقال     
  .(٣)الحديث ...رهى الظَنًح وانْ،رع الشْضيفأب ،وقُِطعتْ ثَمرتُه،)٢(عمن ذَبلَتْ بشَرتُه المؤمنين

  

  :   تخريج الحديث

وهـو حـديث    ، بلفظ مطـابق  ، عن محمد بن عبد اهللا الخزاعي     ، )٤(بن عساكر  ا أخرجه
  .موقوف

  
  :   قال ابن األثير

  .ي خَالص عهدهأ) فأعطَاه صفْقَة يده، وثَمرة قلْبه( وفي حديث المبايعة - 

  )٢٣٢(حديث رقم 

 قال اإلمام مسلم في صحيحه

 حـدثَنَا   ، زهيـر  : وقَـالَ  ، َأخْبرنَا ، ِإسحقُ : قَالَ ، وِإسحقُ بن ِإبراِهيم   ، حدثَنَا زهير بن حربٍ    -
ِريرشِ ،جمالَْأع نٍب، عهِن وِد بيز نع ،ِن بمحِد الربع نِة قَاَل عبالْكَع بِد ربِن ع :  ِجدـسخَلْتُ الْمد

                            
 )١١/٢١١(، لسان العرب: انظر، والموادة واِإلخاِءالصداقة : بالخُلَّة)  ١(

 )١١/٢٥٥(لسان العرب، : انظر، وذَبلَتْهم ذُبيلةٌ َأي هلكوا، َأي قّل ماء جلده وذهبت نَضارته: ذَبلت بشرته) ٢(

  .بإختصار) ٤٧١(ح )١٤٦(مكارم األخالق البن ابي الدنيا، ) ٥(
  )٤٦/٣٥٨(تاريخ دمشق، ) ٤(



  )٣٦٣(

فََأتَيتُهم فَجلَـستُ   ، فَِإذَا عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص جاِلس ِفي ِظلِّ الْكَعبِة والنَّاس مجتَِمعون علَيهِ             
 ،)١(فَِمنَّا من يصِلح ِخباءه   ، ه علَيِه وسلَّم ِفي سفٍَر فَنَزلْنَا منِْزلًا      كُنَّا مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّ     : ِإلَيِه فَقَالَ 

 ِإذْ نَادى منَاِدي رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم            )٣( وِمنَّا من هو ِفي جشَِرهِ     ،)٢(وِمنَّا من ينْتَِضلُ  
ِإنَّه لَم يكُن نَِبي قَبِلي ِإلَّا كَـان        : معنَا ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ        فَاجتَ، الصلَاةَ جاِمعةً 

         ملَه هلَمعا يِر ملَى خَيع تَهلَّ ُأمدي ِه َأنلَيا عقح،     ملَه هلَمعا يم شَر مهنِْذريتَ ،  وُأم ِإنِعـَل     وـِذِه جه كُم
 ،وتَِجيء ِفتْنَةٌ فَيرقِّـقُ بعـضها بعـضا       ،  وسيِصيب آِخرها بلَاء وُأمور تُنِْكرونَها     ،عاِفيتُها ِفي َأوِلها  

   ْؤِمنقُوُل الْمالِْفتْنَةُ فَي تَِجيءِلكَِتي : وهِذِه متَنْكَِشفُ  ،ه الِْفتْنَ  ، ثُم تَِجيءو   ْؤِمنقُوُل الْمةُ فَي :    ـنِذِه فَمِذِه هه
        تُهِنينَّةَ فَلْتَْأِتِه مخََل الْجديالنَّاِر و نع حزحزي َأن بِم الْآِخرِ   ، َأحوالْيِباللَِّه و ْؤِمني وهـْأِت ِإلَـى   ،ولْيو 

 فَلْيِطعـه ِإن  ، وثَمـرةَ قَلِْبـهِ  ،فََأعطَاه صفْقَةَ يـِدهِ يع ِإماما  ومن با  ،النَّاِس الَِّذي يِحب َأن يْؤتَى ِإلَيهِ     
تَطَاعنُقَ الْآخَِر،اسوا عِربفَاض هنَاِزعي آخَر اءج ٤(الحديث.... فَِإن( .  

  

  :   تخريج الحديث

  .رق أخرى  ولم يخرجه من طالبخاري بتخريج هذا الحديث عن اإلمام مسلمانفرد اإلمام   
  

  
  :   قال ابن األثير

  .أي ِبطَرفه) أنه أخَذ بثَمرة ِلسانه(وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنه ) هـ(

  

  )٢٣٣(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في الزهد

أخذاً ِبثَمرة  رأيت ابن عباس    :  عن رجل قال   ، عن سعيد الجريِري   ، حدثنا عبد الوهاب   -
  .)٥(ويحك قل خيراً تغنم واسكت عن شٍر تسلم :  يقول وهوِلسانِه

  

  

  

                            
)١ (هاءالِخو ، أي خيمته:ِخبويكون على عمودين، وال يكون من شعر،اء أحد بيوت العرب من وبر أو صوفب ، 

 )٨/١٦١(،حاشية تحفة األحوذي: انظر، أو ثالثة

 )٣/١٤٧٢(، حاشية مسلم: انظر،  وهي المراماة بالنشاب،لمناضلة هو من ا:ينْتَِضُل) ٢(

 )٣/١٤٧٢(، حاشية مسلم: انظر،  هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها:جشَِرِه) ٣(

  .بإختصار) ١٨٤٤(ح )٣/١٤٧٢(باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول، ، كتاب اإلمارة، مسلم) ٤(
  )١٨٩( الزهد البن حنبل، ) ٥(



  )٣٦٤(

  :   تخريج الحديث

كالهما من طريق سعيد الجريـِري      ، )٢(وابن أبي عاصم  ، )١(أخرجه أبو نعيم األصبهاني   
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، به

  

  
  

  :   قال ابن األثير

      - وط لم تُقْ( ومنه حديث الحدبس فَله) طع ثَمرتُهفُأِتيفه الذي يكُون في أسأي طَر.  

  )٢٣٤(حديث رقم 

 قال اإلمام مالك في الموطأ

    -    لَمِن َأسِد بيز نع  ،             ـلَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسِد رهلَى عنَا علَى نَفِْسِه ِبالزفَ عتَرلًا اعجر َأن
 لَّمسِه ولَيوُل ا   ، عسر ا لَهعطٍ     فَدوِبس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوٍر فَقَالَ   ، للَِّه صكْسٍط موِبس ـذَا   : فَُأِتيقَ هفَو

     تُهرثَم تُقْطَع ِديٍد لَمٍط جوِبس فَقَاَل، فَُأِتي :       لَانِبِه و ِكبر ٍط قَدوِبس ذَا فَُأِتيه ونـوُل    ، دسِبِه ر رفََأم
َأيها النَّاس قَد آن لَكُم َأن تَنْتَهوا عن حدوِد اللَِّه من َأصـاب             : للَّه علَيِه وسلَّم فَجِلد ثُم قَالَ     اللَِّه صلَّى ا  

  .)٣(ِكتَاب اللَِّهفَِإنَّه من يبِدي لَنَا صفْحتَه نُِقم علَيِه ، ِمن هِذِه الْقَاذُوراِت شَيًئا فَلْيستَِتر ِبِستِْر اللَِّه

  :   تخريج الحديث

  ". جديد"بزيادة لفظ ، عن زيد بن أسلم، من طريق مالك، )٤(أخرجه البيهقي مرسالً

  :   رجال اإلسناد

. )٥(وكان يرسل   ، ثقة عالم ، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد اهللا وأبو أسامة المدني              ●
  .روى له الجماعة) ١٣٦(مات سنة 

  

                            
  )١/٣٢٧(حلية األولياء لالصبهاني، ) ١(
  )١/٢٤(الزهد البن ابي عاصم، ) ٢(
ح )٢/٨٢٥(باب ما جاء فيمن اعترف علـى نفـسه بـالزنى،            ، كتاب الحدود ، رواية يحي الليثي  -الموطأ) ٣(

)١٥٠٨(  
بـاب مـا جـاء فـي صـفة الـسوط والـضرب،              ، كتاب األشربة والحد فيهـا    ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٤(

 )١٧٣٥٢(ح)٨/٣٢٦(

  )١٧٨(وجامع التحصيل، ، )٢٢٢(والتقريب، ، )٣/٥٥٥(الجرح والتعديل، : انظر) ٥(



  )٣٦٥(

  :   لى الحديثالحكم ع

ا يثبت به هو  هو منقطع ليس مم   :ورواه الشافعي عن مالك وقال    ، الحديث مرسل صحيح  
  .)١( فنحن نقول به؛ وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به،نفسه حجة

بن عبد البر ال أعلم هذا الحديث اسـند بوجـه مـن       اقال  : وقال ابن حجر في التلخيص    
  . من حديث مالك ومراده بذلك،الوجوه

 عن حفص بن عمرو     ، عن الحسين بن يحيى القطان     ،رويناه في جزء هالل الحفار    فقد   
 ، عن يحيى بن سعيد األنصاري به إلى قوله فليستتر بـستر اهللا    ، عن عبد الوهاب الثقفي    ،الربالي

  روي عن عبد اهللا بـن دينـار مـسنداً   : وقال، وذكره الدارقطني في العلل   ،بن السكن اوصححه  
  . والمرسل أشبه،ومرسالً

 إنه صحيح متفق على صـحته       :تنبيه لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال         
  .)٢ ( وله أشباه بذلك كثيرة،ا يتعجب منه العارف بالحديث هذا مم:بن الصالح فقالاوتعقبه 

بـن   ثنا بحر بن نصر ، العباس محمد بن يعقوبيأبعن قد روى الحاكم في المستدرك  و
 وعبـد اهللا بـن      ، عن يحيى بن سعيد    ، عن أنس بن عياض    ، عن أسد بن موسى    ،سابق الخوالني 

 اجتنبوا هـذه    : فقال ،بن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال بعد رجمه األسلمي           ا عن   ،دينار
  .)٣( الحديث...القاذورات

 إلـى    جـاء  عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجالً          وأخرجه موصوالً   
 فأقمه علي فدعا رسول اهللا صلى        يا رسول اهللا إني أصبت حداً      :النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال     

  )٤(الحديث...  ال سوط دون هذا: عليه وسلم بسوط جديد عليه ثمرته فقالاهللا

وموصـوالً بنحـوه    ، )٥( والحديث المرسل بلفظه المطابق ضعفه األلباني فـي اإلرواء        
  .)٦(صحيح

  

  
  

                            
  )٦/١٤٥(،كتاب األم للشافعي)  ١(
 .بتصرف) ٤/٥٧(،تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير)  ٢(

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال )٧٦١٥(ح )٤/٢٧٢(،المستدرك)  ٣(

 )١٣٥١٥(ح )٧/٣٦٩(،باب وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا، كتاب الطالق،  عبد الرزاقمصنف)  ٤(

 )٢٣٢٨(ح )٧/٣٦٣(،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)  ٥(

  . في صحيح الجامع١٤٩: انظر حديث رقم) صحيح : ( قال الشيخ األلباني)  ٦(



  )٣٦٦(

  :   قال ابن األثير

وإنّما دقَّهـا   ) أنه َأمر ِبسوط فدقَّتْ ثَمرته    (وفي حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه        ) هـ(
 .ِلتَلين، تَخِْفيفا على الذي يضِربه به

  )●(حديث رقم 
 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

ح وحدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم الدبِري، عن        َأبو نُعيٍم، حدثَنَا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، حدثَنَا        -
            ،نَِفـياِجٍد الْحَأِبي م نع ،ِميِد اللَِّه التَّيبى بن عيحي نع ،ِريالثَّو انفْيس نا، عماِق، ِكالهزِد الربع

:  ِإنِّي وجدتُ هذَا سكْران، قَاَل عبـد اللَّـهِ    :ى عبِد اللَِّه سكْران، فَقَالَ     جاء رجٌل ِبابِن َأٍخ لَه ِإلَ      :قَاَل
" وهِمززمو ،وهِتر١(تَر( وهتَنِْكهاسقَالَ "، و ،:         راِب فََأمالشَّر ِريح ِمنْه ِجدفَو ،تُنِْكهاسو ،ِمززمو ،ِترفَتُر 

  .)٢(الحديث ...فَدقَّتْ ثَمرتُهثُم َأخْرجه ِمن الْغَِد، ثُم َأمر ِبسوٍط  ، السجِنِبِه عبد اللَِّه ِإلَى

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، من طريق يحي التَيِمي به، )٣(أخرجه عبد الرزاق

  ).١٠(سبق دراسته في حديث
  

 
  :   قال ابن األثير

نَعم، خُبز  : هل عندك ِقرى؟ قالت   : قال ِلجاِرية (يث معاوية رضي اللّه عنه      وفي حد ) س(
. أي زبـده  : الذي قَد تَحبب زبده فيه، وظَهرت ثِميرته      : الثَِّمير) خَِمير، ولَبن ثَِمير، وحيس جمير    

  .المجتَِمع: والجِمير

  )٢٣٥(حديث رقم 

 نسابقال اإلمام الْبالذُِري في األ

 حتى ،ا كان باألبواء خرج يستقري مياه كنانةحج معاوية فلم:  عن مسلمة بن محارب قال-
  :   من الذي يقول لهم الشاعر: ممن أنت؟ قالت: صار إلى عجوز عشمة فقال لها

                            
  )٤/٨٩(، لسان العرب: ، انظرنْكَه هل يوجد منه ريح الخمر َأم الَأي حركوه ليستَ: تَرِتروه ومزِمزوه) ١(
  .بإختصار،  واللفظ ألبي نعيم)٨٥٧٢(ح )٩/١٠٩(، المعجم الكبير للطبراني) ٢(
  )١٣٥١٩(ح )٧/٣٧٠(باب وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا، ، كتاب الطالق، مصنف عبد الرزاق) ٣(



  )٣٦٧(

 ا غواة بني بكروهم نهنهوا عنّ... هم منعوا جيش األحابيش عنوةً       

خُبز عندي  :أعندك قرى؟ قالت: فإني ديلية، قال: كوني ديليةً، قالت: فقال معاوية
  .)٤(الحديث...)٣(وماء نَِمير، ولَبن ثَِمير، )٢( وحيس فَِطير)١(خَِمير

  

  

  :   تخريج الحديث

بلفظ ، عن مسلمة بن محارب، أورده الْبالذُِريلم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما 
  .موقوفوهو حديث ، مطابق

  
  :   ل ابن األثيرقا

إن حدث به حدثٌ إن ثَمغاً وِصـرمة ابـِن   (في حديث صدقة عمر رضي اللّه عنه  } ثمغ{
هما ماالَِن معروفان بالمِدينَة كانا ِلعمر بن الخطاب رضي اللّـه           ). األكْوع وكذَا وكَذا جعله وقْفاً    

  .عنه فوقَفَهما

  )٢٣٦(حديث رقم 

  د في سننهبو داوأقال اإلمام 

-    ِريهالْم داود ِبن انملَيثَنَا سدٍب،  حهو نثَنَا ابدثُ، حِني اللَّيرـِعيدٍ ، َأخْبِن سى بيحي نع ،
بِن عبِد اللَِّه   نَسخَها ِلي عبد الْحِميِد بن عبِد اللَِّه        : عن صدقَِة عمر بِن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه قَالَ        

 فَقَص ِمـن    )٥(هذَا ما كَتَب عبد اللَِّه عمر ِفي ثَمغٍ       ، ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   : بِن عمر بِن الْخَطَّابِ   
: هو ِللساِئِل والْمحـروِم قَـالَ  فَ، غَير متََأثٍِّل مالًا فَما عفَا عنْه ِمن ثَمِرِه: خَبِرِه نَحو حِديِث نَاِفٍع قَالَ  

وشَـِهد  ، )٦(وكَتَب معيِقيـب  ، رِقيقًا ِلعمِلهِ ، وِإن شَاء وِلي ثَمٍغ اشْتَرى ِمن ثَمِرهِ      : وساقَ الِْقصةَ قَالَ  

                            
لسان : انظر، وخُمرةُ اللَّبِن روبتُه التي تُصب عليه ِليروب سريعاً       ، َأي خبز بائت  : خُبز خَِمير وحبس فَِطير   ) ١(

  )٤/٢٥٤(العرب، 
)٢ (فَِطير َأي طَري سيلسان العرب، : انظر، ح)٥/٥٥(  
)٣ (يالنَِّمير الناجع في الر لسان العرب، : انظر، الماء)٥/٢٣٤(  
 )٥/٢٩(ب معاوية بن أبي سفيان، با، جمل من أنساب األشراف) ٤(

 مال كان لعمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه          : وثَمغٌ ، وثَمغَ الشيء كَسره   ،الثَّمغُ الكَسر في الرطْب خاصة    ) ٥(
 )٨/٤٢٣(، لسان العرب: انظر، فوقَفه

)٦ (ِقيبيعوشـهد المـشاهد    ،ين هاجر الهجرت  ،صحابي جليل ،  من السابقين األولين   ، بن أبي فاطمة الدوسي    م ، 
 )٥٤٢(، التقريب: انظر، روى له الجماعة،  أو علي،ومات في خالفة عثمان، وولي بيت المال لعمر



  )٣٦٨(

  ا َأوذَا مِحيِم هِن الرمحِم اللَِّه الرقَِم ِبسالَْأر ناللَِّه ب دبع  ـْؤِمِنينالْم َأِميـر رماللَِّه ع دبى ِبِه عص : ِإن
ورِقيقَـه  ، والْعبد الَِّذي ِفيِه والِْماَئةَ سهٍم الَِّتي ِبخَيبـر       ، حدثَ ِبِه حدثٌ َأن ثَمغًا وِصرمةَ بن الَْأكْوعِ       

ثُم يِليـِه  ،  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالْواِدي تَِليِه حفْصةُ ما عاشَتْ والِْماَئةَ الَِّتي َأطْعمه محمد   ، الَِّذي ِفيهِ 
، والْمحروِم وذَِوي الْقُربى  ، ذُو الرْأِي ِمن َأهِلها َأن لَا يباع ولَا يشْتَرى ينِْفقُه حيثُ رَأى ِمن الساِئلِ             

  .)١(َأو اشْتَرى رِقيقًا ِمنْه، َأو آكََل، يه ِإن َأكََلولَا حرج علَى من وِل
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ،  الليث بن سـعد بـه       عن كالهما من طرق  ، )٣(والبيهقي، )٢(أخرجه عبد الرزاق  
  . وهو حديث موقوف، مقارب

  
  

  :   قال ابن األثير

:    هـو بالـضم   ) )٤(ا حتى عالَه الثُّمال   فحلب فيه ثَج  (في حديث أم معبد     ) هـ س (} ثمل{
  .الرغْوة، واِحده ثُمالَة

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبري في المنتخب

قال حدثنا بشر بـن حـسن أبـو أحمـد           ،  حدثنى إبراهيم القارئ أبو إسحاق الكوفي      -
عن أبـى معبـد     ، خَِعيعن الحر بن الصياح النَّ    ، قال حدثنا عبدالملك بن وهب المذِْحِجي     ، السكري
، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكـر      : الخزاعى

فنظـر  ... فمروا بخيمتي أم معبد، ودليلهم عبداهللا بن أريقط الليثي، وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر  
 ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شـاة  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى شاة في ِكسر خيمتها فقال    

أفتأذنين أن أحلبهـا؟    : قال. هي أجهد من ذلك   : فهل بها من لبن؟ قالت    : قال. خلفها الجهد عن الغنم   
فمـسح  ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشاة       . بأبي وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها      : قالت

                            
 ) ٢٨٧٩(ح )٢/١٣٠(باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ، كتاب الوصايا، سنن أبو داود) ١(

  )١٩٤١٧(ح )١٠/٣٧٧(ه، وصية عمر بن الخطاب رضي اهللا عن، كتاب أهل الكتابين، مصنف عبد الرزاق) ٢(
 )١١٦٧٣(ح )٦/١٦٠(باب الصدقات المحرمات، ، كتاب الوقف، السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

  )١١/٩١(لسان العرب، : انظر، جمع ثُمالة الرغوة والثُّمال كهيئة زبد الغنم:حتى عاله الثُّمال ) ٤(



  )٣٦٩(

 )٢(يرِبض الرهطَ فدعا بإناء لها     ، ودرت واجتَرتْ  ،هعلي)١(فتفاجتوذكر اسم اهللا عزوجل     ، ضرعها
  .)٣(الحديث وفيه قصة .....حتّى غَلَبه الثُّمال فَحلَب فيه ثَجا

  :   تخريج الحديث

  .كالهما من طريق أبي معبد الخزاعي، )٥(وابن عساكر)٤(أخرجه ابن سعد

 "جميعهم بلفظ   ، ن هشام بن حبيش   كالهما شاهداً ع  ، )٧(والحاكم  ، )٦(وأخرج الطبراني 
  ).١١٣(سبق دراسته في حديث رقم  وقد.وكالهما في المعنى واحد". عاله " بدالً من "هبلَغَ

  
  :   قال ابن األثير

 :    وفي شعر أبي طالب يمدح النبي صلى اللّه عليه وسلم-     
قَى الغَمامتَسسي ضيِهه )٨(وأبجاُل●●● بواِمل ِثممةٌ لالْرتَامى ِعصالي   

  .هو المطِْعم في الشِّدة: وقيل.  الملْجأ والِغياث- بالكسر -الثِّمال 
 )٢٣٧(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه
-    ِليع نو برمثَنَا عدةَ  : قَالَ ، حبو قُتَيثَنَا َأبدقَاَل، ح :ِن بمحالر دبثَنَا عدِن ِدينَـارٍ  حِد اللَِّه ببع ن، 

  :سِمعتُ ابن عمر يتَمثَُّل ِبِشعِر َأِبي طَاِلٍب: عن َأِبيِه قَاَل

  . )٩(ِثماُل الْيتَامى ِعصمةٌ ِللَْأراِمِل..... وَأبيض يستَسقَى الْغَمام ِبوجِهِه   
  

                            
  )١/٤٧١(عة لآلجري، الشري: انظر، يعني فتحت ما بين رجليها للحلب: فتفاجت عليه) ١(
بالباء الموحدة والبضاد المعجمة أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويربضوا على األرض ومن : يربض الرهط) ٢(

شـربوا حتـى   : إذا استنقع فيه الماء ومنه قـولهم : يربض بالياء تحتها نقطتان فهو من أراض الوادي     : رواه
 )١/٥٥٤(، أسد الغابة: انظر، أراضوا

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،          ،  من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيه       المنتخب) ٣(
 .بإختصار) ٧٥(أبو جعفر الطبري، 

 )١/٢٣٠(ذكر خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة للهجرة، ،ابن سعد، الطبقات الكبرى) ٤(

  )٣/٣١٩(تاريخ دمشق، ) ٥(
 )٣٦٠٥(ح )٤/٤٨(حبيش بن خالد الخزاعي، ،  الكبير للطبرانيالمعجم) ٦(

 ) ٤٢٧٤(ح )٣/١٠(كتاب الهجرة، ، المستدرك) ٧(

 )١٢/٤٤١(، لسان العرب: انظر، هي السحابة: غمام) ٨(

 .بإختصار) ٩٦٣(ح )١/٣٤٢(باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، ، كتاب اإلستسقاء، البخاري) ٩(



  )٣٧٠(

  :   تخريج الحديث

  . ولم يخرجه من طرق أخرى مسلم هذا الحديث عن اإلمام  بتخريجالبخاريانفرد اإلمام 

  
  

  :   قال ابن األثير

  .أي غياثُهم وِعصمتُهم) فإنَّها ِثمال حاِضرِتهم(ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه ) س(

  )٢٣٨(حديث رقم 
 

  قال اإلمام ابن قتيبة في غريب الحديث

: " في الصدقَة إلى بعض عماله ِكتاباً فيهنه كتَب أ : في حديث عمر رضي اللّه عنه-
وإذا وقَفَ . ولها مهلك، )١( فإن الرجن للماشية عليها شَديد،وال تحبس الناس َأولَهم على آخرهم

وإذا ،  وخُذ الصدقة من َأوسطها،وال تْأخذ من َأدناها، )٢(الرجل عليك غَنَمه فال تَعتم من غَنْمه
ب على الرججفلم تجده في إبلهو وى إبله، ل ِسنمن شَر ل. )٣(فال تَأخْذ إالّ تلك الِسندَأو قيمة ع .

   "فانَّها ِثمال حاضرتهموانظر ذَوات الدر والماِخض فتنكَب عنها 

 عن ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن إسماعيل بن ُأمية، عن معمر،يرويه عبد الرزاق
 .)٤(َأبيه

  

     :تخريج الحديث

بلفظ ، عن القاسم بن محمد،أورده ابن قتيبةلم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما 
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  
  

  
                            

، دجن بالمكان دجوناً ورجوناً: رجن فالن بالمكان إذا َأقام به ومثْلُه: يقال. يعني الحبس: ليها شَديد الرجن ع ) ١(
  )٢/٤٠(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر، ومنه قيل لما يعلُِفه الناس في منَازلهم من الشَّاة ودواجن

  )٢/٤١(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر، ِخياره: الوعيمة الم، ال تَخْتر: فال تعتْم من غَنَمه َأي) ٢(
  )٢/٤٢(غريب الحديث البن قتيبة، : انظر، ِمثْلها: شروى إبله َأي) ٣(
 )٢/٤٠(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٤(



  )٣٧١(

  :   قال ابن األثير

فإذاحمزةُ ثَِمـٌل محمـرة   ( وفي حديث حمزة رضي اللّه عنه وشَاِرفَي علي رضي اللّه عنه        - 
  . الشَّراب والسكْرالثَِّمُل الذي أخَذ منه) عيناه

  )٢٣٩(حديث رقم 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  اندبثَنَا عداللَّهِ   ، ح دبنَا عرح   ، َأخْب ونُسنَا يرـاِلحٍ   ، َأخْبص ـنب ـدمثَنَا َأحدثَنَا  ، وحـدح 
 ، َأن حسين بن عِلي علَـيِهم الـسلَام        ، بن حسينٍ   َأخْبرنَا عِلي  ، عن الزهِري  ، حدثَنَا يونُس  ،عنْبسةُ

فَطَِفقَ النَِّبي صـلَّى اللَّـه      ....كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي ِمن الْمغْنَِم يوم بدرٍ        : َأخْبره َأن عِليا قَالَ   
  .)١( الحديث.... ِإذَا حمزةُ ثَِمٌل محمرةٌ عينَاهفَ ؛علَيِه وسلَّم يلُوم حمزةَ ِفيما فَعَل

  :   تخريج الحديث

  ".قد" بزيادة لفظ، يونس بهعن ، )٢( من طريق عنبسة أيضاًأخرجه البخاري
  

  
  :   قال ابن األثير

  . الحديثوقد تكرر في) أنَّها انْطَلَقَتْ إلى أبيها وهو ثَِمٌل(ومنه حديث تزِويج خديجة ) س(

  )٢٤٠(حديث رقم 

 قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

جد رسـول اهللا صـلى اهللا       "إن أول ما ذُكر من عبد المطلب        : عن الزهِري قال  ،  عن معمر  -
واهللا ال : وهو غُلَام شَاَب فقـال ، أن قريشاً خَرجت من الحرم فارة؛ من أصحاِب الفيل        ، "عليه وسلم 

والذي يحلف به إن جاء لخاطبـاً       .....فَجلَس عند البيت  ،  اهللا؛ أبتغي الِعز في غيره     أخْرج من حرم  
فانْطَلَقَتْ إلى أبيها خُويلد بن أسـد       وال أخِْتها؛   ، فلم تَعِصنَا خديجة  : قال، قلت على حياء أجل   : قال

  .)٤(الحديث.....؛من الشّراب)٣(وهو ثَِمٌل

                            
 .بإختصار) ٢٩٢٥(ح )٣/١١٢٥(باب فرض الخمس، ، كتاب الخمس، البخاري) ١(

 )٣٧٨١(ح )٤/١٤٧٠(ئكة بدرا، باب شهود المال، كتاب المغازي، البخاري) ٢(

  )١١/٩١(لسان العرب، : انظر،  حتى غاب عن رشدهالذي قد َأخذ منه الشراب والسكْر: الثَِّمل) ٣(
باب ما جاء في حفر زمزم وقد دخل في الحج أول ما ذكر من عبد               ، كتاب المغازي ، مصنف عبد الرزاق  ) ٤(

  .بإختصار) ٩٧١٨(ح )٥/٣١٣(المطلب، 



  )٣٧٢(

  :   تخريج الحديث

 عن معمر بـن راشـد  ، عبد اهللا بن معاذ الصنعاني   من طريق   ، )١(أخرجه البيهقي مرسالً  
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، به

  

  
  :   قال ابن األثير

، فقال  )٢(أنه طَلَى بعيراً من إبل الصدقة ِبقَِطران      (وفي حديث عمر رضي اللّه عنه       ) س(
     دا كَفَاكَهت عبرلة   ! له رجل لو أمب بالثَّمربد منّي: في صدره وقال فضأع دلة بفتح الثاء ) !عبالثَّم

  .صوفة، أو ِخرقة يهنَُأ ِبها البعير، ويدهن بها السقاء: والميم
  

  )٢٤١(حديث رقم 

  . في الكتب التي اطلعت عليهاحديثللم أقف على تخريج هذا ا
 

  
  :   قال ابن األثير

هذا من احِتراش : ه امرأة جِليلَة، فحسرت عن ِذراعيها وقالتأنه جاءت(وفي حديثه اآلخر  ) س(
 .أي أصلَحِته)  كان أشْبع)٥(، ثم دعوت ِبمكْتفة فثَملِته)٤(لو أخَذْت الضب فوريِته: ، فقال)٣(الضباب

  )٢٤٢(حديث رقم 

  مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث

  . طابقبلفظ م ،)٦(وذكره الزمخشري
  

  

                            
  )٩١-١/٨٥(،النبوة للبيهقيدالئل )  ١(
)٢ (النهاية البن األثير، : انظر، الخَاثِر الذي تُطْلى به اإلِبُل: القَِطران)٣/٣٠٢(  
يقال ِإن الضب يعجب    ، وتُحتَرشُ به الضباب َأي تُصطاد    ، في اَألصل الجمع والكسب والِخداع    : االحتراش) ٣(

  )٦/٢٧٩(لسان العرب، : انظر، بالتمر فيِحبه
 )١٥/٣٨٦(لسان العرب، : انظر، لَحم واٍر أي سِمين: من قولك؛ أى روغته فى الدسم : وريته) ٤(

  )٤/٥٤(الفائق، : انظر، أي اإلصالح: الثَّمل) ٥(
  )٤/٥٤(الفائق، ) ٦(



  )٣٧٣(

  :   قال ابن األثير

، فـِسر   )١(فقد ولَّيتُك الِعراقَين صـدمةً    : أما بعد : قال للحجاج ( وفي حديث عبد الملك      -
ما يبقى في بطْن الدابة من العلـف والمـاء، ومـا يـدِخره            : أصل الثَِّميلَة ) إليها منْطوي الثَِّميلَة  

  .ِسر إليها مِخفا: المعنى. ه، وكلُّ بقية ثميلةٌاإلنسان من طَعام أو غير

  )٢٤٣(حديث رقم 

 قال اإلمام اليعقُوِبي في التاريخ

  :أما بعد.  الِعراق، وكتب إليه كتاباً بخطّه- الحجاج – وولَّى عبد الملك -

 وطْأة يتَضاءل ِمنْها ؛افإذا قَِدمت الكوفة فَطَأه، ولَّيتُك الِعراقَين صدمةًفقد ، يا حجاج
  .)٢(والسالم.... أهل البصرة

 دعالكُوفَة ص ا قَِدمِرفلمِتِهِبِع متلثماً الِمنْبامد، ثم ، وتكلّم بكالم كثير.... مد وتهدفيه توع
  :   نَزَل وهو يقول

  .)٥( متَى أضِع الِعمامةَ تَعِرفوِني  ●  )٤( وطالّع الثنايا)٣(أنا ابن جلَا

  .)٦(الحديث ......

  :   تخريج الحديث

 عبد اهللا بن عبيد اهللا بن محمـد بـن عمـار بـن           عن شاهداً    في التاريخ   الطبري أخرج
  .وهو حديث مقطوع، من دون ذكر القسم األول، )٧(ياسر

                            
 )١٢/٣٣٤(لسان العرب، : انظر، أي دفْعةَ واحدةً: ولَّيتُك العراقين صدمةً واحدة) ١(

  )٢/٢٧٣(لليعقوبي، ،تاريخ اليعقوبي) ٢(
 )١٤/١٤٩(،لسان العرب: انظر،  فعل ماض كَأنه بمعنى جال اُألمور َأي َأوضحها وكشفها:جال) ٣(

وطَالَّع الثَّنايا هي جمع ثَِنية َأراد َأنه جلْد يرتكب اُألمور العظام والثَّناء ما تصف به اإلنسان من مدح َأو ذم        ) ٤(
 )١٤/١١٥(،لسان العرب: انظر، خص بعضهم به المدحو

وهو    ،عاش في الجاهلية أربعين وفي اإلسالم ستين      ، لسحيم بن وثيل الرياحي شاعر مخضرم     : ينسب الشعر ) ٥(
  )متى أضع العمامة تعرفوني ... أنا ابن جال وطالع الثنايا (  :القائل

 ) من وسط العرين مكان الليث... ألم تر أنني في حميري           ( 

  )٢/٥٧٩(للجمحي، ،وطبقات فحول الشعراء، )٣/٢٥٢(، اإلصابة في تمييز الصحابة:     انظر
  )١٢/١٢٧(تاريخ دمشق، ) ٦(
  )٣/٥٤٧(تاريخ الطبري، ) ٧(



  )٣٧٤(

  :   قال ابن األثير

 كُنَّـا أهـل     : وقَول أخْواله فيه   )١(وذكر ُأحيحة بن الجالح   (في حديث عروة    ) هـ(} ثمم{
المحدثون يروونه بالضم، والوجه عندي الفَتْح، وهو إصالح الـشيء          : قال أبو عبيد  ) ثُمه ورمه 

همـا  : وقيل. الثَّم قماش البيت، والرم مرمة البيت     : وقيل. وإحكامه، وهو والرم بمعنى اإلصالح    
أي كُنَّا أهَل تَرِبيِته والمتَـولّين إلصـالح        :  كالذُّخْر بالضم مصدران، كالشُّكْر، أو بمعنى المفعول     

  .شأنه

  )٢٤٤(حديث رقم 

 قال اإلمام مالك في الموطأ

 َأن رجلًا ِمن الَْأنْصاِر يقَاُل لَه ُأحيحةُ بـن          ، عن عروةَ بِن الزبيرِ    ،  عن يحيى بِن سِعيدٍ     -
:  فَقَـالَ ، وكَان ِعنْد َأخْواِلِه فََأخَذَه ُأحيحةُ فَقَتَلَه    ،ُأحيحةَ صِغير هو َأصغَر ِمن       كَان لَه عم   ،الْجلَاِح

عروةُ :  قَالَ . غَلَبنَا حقُّ امِرٍئ ِفي عمهِ     )٢(حتَّى ِإذَا استَوى علَى عمِمهِ     ،َأخْوالُه كُنَّا َأهَل ثُمِه ورمهِ    
  .)٣(ك لَا يِرثُ قَاِتٌل من قَتََلفَِلذَِل
  

  :   تخريج الحديث

عـن عـروة بـن    ، مالكاإلمام أخرجه لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما          
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب، الزبير

                            
ذكره ابن ، ويقال له خراش بن جحجبي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن األوس، أحيحة بن الجالح) ١(

فعسى أن : ويروي عن عبد اهللا بن علي بن السائب قال، ن روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أبي حاتم فيم  
لم يتعين ما قال بل لعل أحيحـة بـن          : قال ابن حجر  ، يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة؛ يعني تسمى باسم جده        

حة بن الجالح الجالح والد عمرو آخر غير أحيحة بن الجالح المشهور أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحي        
ويحتمل أن يكون األصغر حفيد األكبر وافق اسمه واسم أبيه واسم جـده             ، جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي     

  )١/٣٥(اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر، واسم ابنه واهللا أعلم
 ُأحيحـة بـن    يريدون به تمام جسمه وشبابه وماله ومنه حديث عروة بن الزبير حين ذكـر      :عمِمه وعمِمه  )٢(

 َأراد على طوله ، شدد لالزدواج؛ كُنَّا َأهَل ثُمه ورمه حتى إذا استوى على عممه  :الجالح وقول َأخواله فيه   
  )٤٢٣ /١٢(، لسان العرب: انظر،  إذا طال قد اعتَم: يقال للنبت،واعتدال شبابه

) ١٥٥٩(ح )٢/٨٦٨(يراث العقل والتغليظ فيه، باب ما جاء في م، كتاب العقول، رواية يحي الليثي-الموطأ) ٣(
وال من ماله وال يحجب ، األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل شيئاً           : وقال

وقد اختلف في أن يرث من ماله ألنه ال يتهم ، وان الذي يقتل خطأ ال يرث من الدية شيئاً، أحداً وقع له ميراث
 .ليرثه وليأخذ ماله فأحب الي أن يرث من ماله وال يرث من ديتهعلى انه قتله 



  )٣٧٥(

  :   قال ابن األثير

ن يـصير    قَبـل أ   )١(اغْزوا والغَزو حلو خَِضر   (وفي حديث عمر رضي اللّه عنه       ) هـ(
: والحطَـام . البـالي : والرمـام . نبت ضعيف قصير ال يطُول: الثمام) ثُماما، ثم رماماً ثم حطَاما 

اغْزوا وأنتم تُنْصرون وتُوفِّرون غنائمكم قبل أن يهن ويضعف ويكون          : المعنى. المتَكَسر المتَفَتّت 
  .كالثُّمام

  )٢٤٥(حديث رقم
  

  صنفهقال اإلمام عبد الرزاق في م

: قال عمر بن الخطاب:  عن عيسى قال، عن موسى بن أبي علقمة، عن ابن عيينة-
فإذا ، ً أو يكون حطَاما، أو يكون رماماً، قبل أن يكون ثُماماً،عليكم بالجهاد ما دام حلواً خضراً

  .)٣( فإنه أفضل غزوكم؛ فعليكم بالرباط، واستحلت الحرم، وأكلت الغنائم، المغازي)٢(انتطأت

  

  :   تخريج الحديث

عمر بن عن  ، عن أبيه،سالم بن عبد اهللا بن عمر يحدث من طريق ،)٤(الحاكمأخرجه 
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مقارب، الخطاب

  
  

  

  

  

  

                            
)١ (  خَِضر لْوح وا ينزل اهللا من النصر ويسهل من الغنائم          : والغَزلم محبوب طري لسان العـرب  : انظر، َأي ،

)٤/٢٤٣(  
  )١/٤٠(لسان العرب، : انظر، من تَطََأ ِإذا ظَلَم: انتطأت) ٢(
  )٩٦٢١(ح )٥/٢٨٢(باب الرباط، ، تاب الجهادك، مصنف عبد الرزاق) ٣(
 )٨٤٥٩(ح )٤/٥٢٠(، كتاب الفتن والمالحم، المستدرك) ٤(



  )٣٧٦(

  :   قال ابن األثير

أي قَرروا معي ثمنـه وبيعوِنيـه    ) ثَاِمنُوني ِبحائِطكم (في حديث بناء المسجد     ) س(} ثمن{
  .ثامنْتُ الرجل في المبيع أثاِمنه، إذا قاولْتَه في ثمنه وساومتَه على بيعه واشِْترائه: يقال. منبالثَّ

  )٢٤٦(حديث رقم 
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  ددسثَنَا مداِرثِ    ، حالْو دبثَنَا عداحِ ، قَاَل حَأِبي التَّي نـ ، ع قَـِدم  : اَلـ عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَ
فََأرسَل ِإلَى ملَـٍإ    ، وَأنَّه َأمر ِبِبنَاِء الْمسِجدِ   ....النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمِدينَةَ فَنَزَل َأعلَى الْمِدينَةِ        

طْلُب ثَمنَه ِإلَّا   ـ لَا واللَِّه لَا نَ    : قَالُوا ،ا هذَ اِئِطكُمـي ِبح ـثَاِمنُوِنيا بِني النَّجاِر    : فَقَاَل، ِمن بِني النَّجارِ  
  .)١(ِإلَى اللَِّه 

  

  :   تخريج الحديث

مـسلم مـن طريـق    اإلمـام  و، )٢( من طريق موسى بن إسماعيل أيضاً أخرجه البخاري 
  .بلفظ مطابق،  عبد الوارث بهعنكالهما ، )٣(يحيى

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                            
  .بإختصار)٢٦١٩(ح )٣/١٠١٩(باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، ، كتاب الوصايا، البخاري) ١(
  )٢٠٠٠(ح )٧٤٢ /٢(باب صاحب السلعة أحق بالسوم، ، كتاب البيوع، البخاري) ٢(
  )٥٢٤(ح )١/٣٧٣(باب ابتناء مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم، ، كتاب المساجد وماضع الصالة، مسلم) ٣(



  )٣٧٧(

  لنونالثاء مع ا: المبحث الخامس عشر
  :   قال ابن األثير

الثَّنْـدوتَان للرجـل    ) عاِري الثَّنْدوتَين (في صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم        ] هـ[} ثند{
كالثَّديين للمرأة، فمن ضم الثاء همز، ومن فَتحها لم يهمز، أراد أنه لم يكن على ذلـك الموضـع                   

  .منه كَِبير لحم

 )٢٤٧(حديث رقم 
 

   أحمد بن حنبل في مسندهقال اإلمام

 نيسثَنَا حداللَّهِ   ،ح ديبثَنَا عدِقيٍل قَالَ        ، حِن عِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نـِد     :  عبِن عاِبِر بقُلْتُ ِلج
وشَده  ،لَّى ِبنَا ِفي ثَوٍب واِحدٍ    فَص، اللَِّه صلِّ ِبنَا كَما رَأيتَ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يصلِّي           

  .)١(تَحتَ الثَّنْدوتَيِن
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مقارب، عن عبيد اهللا بن عمرو به، )٢(أخرجه أحمد أيضاً من طريق زكريا

،  بـه  عبد اهللا بن محمد بن عقيل     عن    ، عن شريك بن عبد اهللا    ، )٣(وأخرجه ابن أبي شيبة   
  ". بهفي ثوب مؤتزراًرأيته يصلي " بلفظ 

  

  :   رجال اإلسناد

الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المروذي بتـشديد الـراء وبـذال                    ●
  .)٤(روى له الجماعة.أو بعدها بسنة أو سنتين) ٢١٣(مات سنة . ثقة، معجمة نزيل بغداد

ثقة فقيـه ربمـا     :  قال ابن حجر   ،عبيد اهللا بن عمرو بن أبي الوليد الرقي أبو وهب األسدي            ●
  .)٥(روى له الجماعة. عن ثمانين إال سنة) ١٨٠(مات سنة . وهم

                            
  )٣/٣٤٣(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ١(
 )٣/٣٥٢(مسند المكثرين من الصحابة، ، مسند أحمد) ٢(

  )٣١٩٧(ح )١/٢٧٨(، فليتزر به من كان يقول إذا كان ثوب واحد،كتاب الصلوات، مصنف ابن أبي شيبة)  ٣(
  )١٦٨(والتقريب، ، )٦/٤٧١(وتهذيب الكمال، ، )٨/٨٨(تاريخ بغداد، : انظر) ٤(
  )٣٧٣(التقريب، ) ٥(

  )١/٦٨٥(والكاشف، ، )١٩/١٣٦(وتهذيب الكمال، ، )٢/١١٢(،الثقات للعجلي:    انظر



  )٣٧٨(

 سـبق ترجمتـه     ،حسن الحديث إذا توبع   ، عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي           ●
  ).١١٤(ح

  ).٨٨(سبق ترجمته ح ،صحابي جليل، جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  ●
  

     :الحكم على الحديث

شـعيب  قال   ،والحديث صحيح ،  عبد اهللا بن محمد بن عقيل      وجودلحسن؛  الحديث إسناده   
 فحديثه حـسن  ؛ من أجل عبد اهللا بن محمد بن عقيل؛ وهذا إسناد حسن ،حديث صحيح : األرنؤوط

  .)١( وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين، وقد توبع،في المتابعات والشواهد

  
  

  :   يرقال ابن األث

في أألنْف إذا جِدع الديةُ كاِملَـةً، وإن جـِدعت   (وفي حديث ابن عمرو بن العاص       ) س(
 .أراد بالثَّنْدوة في هذا الموضع روثةَ األنف، وهي طَرفه ومقَدمه) ثَنْدوته فَِنصف العقْل

  )٢٤٨(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو داود في سننه

: فَحدثَنَاه َأبو بكٍْر صاِحب لَنَا ِثقَـةٌ قَـالَ        ، ن شَيبان ولَم َأسمعه ِمنْه    ع،  وجدتُ ِفي ِكتَاِبي   -
 انبثَنَا شَيداِشدٍ    ، حر نِني ابعي دمحثَنَا مدى    ، حوسم نِني ابعي انملَيس نبٍ    ، عيِن شُـعِرو بمع نع ،

كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقَوم ِديةَ الْخَطَِإ علَى َأهـِل الْقُـرى    : قَاَلعن جدِه   ، عن َأِبيهِ 
ا وِإذَ، فَِإذَا غَلَتْ رفَع ِفي ِقيمِتها    ، ويقَومها علَى َأثْماِن الِْإِبلِ   ، َأو عدلَها ِمن الْوِرقِ   ، َأربع ِماَئِة ِدينَارٍ  

وبلَغَتْ علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما بين َأربـِع          ، هاجتْ رخْصا نَقَص ِمن ِقيمِتها    
اللَِّه صـلَّى   وقَضى رسوُل   ، ِماَئِة ِدينَاٍر ِإلَى ثَماِن ِماَئِة ِدينَاٍر وعدلُها ِمن الْوِرِق ثَماِنيةُ آلَاِف ِدرهمٍ           

وقَـاَل  : ومن كَان ِديةُ عقِْلِه ِفي الشَّاِء فََألْفَي شَاٍة قَـالَ       ، اللَّه علَيِه وسلَّم علَى َأهِل الْبقَِر ِماَئتَي بقَرةٍ       
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسثَِة الْقَ     : ررو نياثٌ بقَْل ِميرالْع َل        ِإنـا فَـضفَم ِتِهمابلَى قَـرِتيِل ع

وِإذَا ، ِفي الَْأنِْف ِإذَا جِدع الديـةَ كَاِملَـةً       وقَضى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        : فَِللْعصبِة قَالَ 

                            
 )١٤٦٩٥(ح )٢٣/٤٦(، مسند اإلمام أحمد: انظر) ١(



  )٣٧٩(

، َأو ِماَئةُ بقَـرةٍ   ، َأو الْوِرقِ ،  ِمن الذَّهبِ  َأو عدلُها ، خَمسون ِمن الِْإِبلِ  جِدعتْ ثَنْدوتُه فَِنصفُ الْعقِْل     
  . )١(الحديث...َأو َألْفُ شَاٍة

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، من طريق شيبان به، )٢(أخرجه البيهقي

  :   رجال اإلسناد

ة مات سـن  . صدوق: قال ابن حجر  ، يكنّى أبا بكر العطّار   ،   أحمد بن محمد بن إبراهيم اُألبلّي       ●
  .)٣(روى له أبو داود وهو من أقرانه). ٢٧٨(

  .وهو الراجح،   الراوي من أقران أبي داود وقد وثقه  
كان : وقال أبو حاتم  ، )٤(وثقه اإلمام أحمد  ،  شيبان بن فَروخَ أبي شيبة الحبطي اُألبلِّي أبو محمد         ●

اإلمام الثقة   :لذهبيقال ا ، )٥(صدوق: وقال أبو زرعة  ، يرى القدر واضطر الناس اليه بآخرة     
قال مـسلمة   : وفي التهذيب .)٧(صدوق يهم ورمي بالقدر   : قال ابن حجر  .  )٦ (محدث البصرة 

ولـه بـضع    ) ٢٣٥(أو  ) ٢٣٦(مـات سـنة     . وقال الساجي قدري إال أنه كان صدوقاً      ، ثقة
  .)٨(روى له مسلم وأبي داود والنسائي. وتسعون سنة

  . أميل الى أنه صدوق   
وقـال  ، )٩(وثقـه اإلمـام أحمـد     ، المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة     محمد بن راشد     ●

 : قال أبـو حـاتم     )١٠(ديث أروع منه  ـي الح ـا رأيت رجالً ف   ـعن عبد الرزاق م   : البخاري
وذكـره العقيلـي فـي      ، )١٢(ليس بـالقوي  : ال النسائي ـق. )١١(دوقاً حسن الحديث  ـكان ص 

                            
 )٤٥٦٤(ح )٢/٥٩٨(باب ديات األعضاء، ، اب الدياتكت، سنن ابي داود) ١(

  )١٦٠١٨(ح )٨/٨٨(باب دية األنف، ، كتاب الديات، السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
 )٨٣(والتقريب، ، )١/٤٢٨(تهذيب الكمال، : انظر) ٣(

 )٧٦(بحر الدم، ) ٤(

 )٤/٣٥٧(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )٢/٤٤٣(تذكرة الحفاظ، ) ٦(

  )٢٦٩(التقريب، ) ٧(
  )٤/٣٢٨(تهذيب التهذيب، ) ٨(
 )١٣٦(بحر الدم، ) ٩(

 )١/٨١(التاريخ الكبير، ) ١٠(

 )٧/٢٥٣(الجرح والتعديل، ) ١١(

 )٩٥(الضعفاء والمتروكين، ) ١٢(



  )٣٨٠(

 والنسك ولم تكن صـناعة الحـديث مـن          كان من أهل الورع   : وقال ابن حبان  ، )١(الضعفاء
فكان يأتي بالشيء على الحسبان ويحدث على التوهم؛ فكثر المنـاكير فـي روايتـه               ، بزرة

ليس برواياته بأس إذا حدث عنه ثقة فحديثـه         : قال ابن عدي  ، )٢(فاستحق ترك االحتجاج به   
  .)٤( األربعةروى له). ١٦٠(مات بعد . صدوق يهم ورمي بالقدر: قال ابن حجر، )٣(مستقيم

  .فهو صدوق حسن الحديث، أرجح قول أبي حاتم   

عن ابـن جـريج عنـده    : قال البخاري،  سليمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشدق     ●
محله الصدق وفى حديثه بعض االضطراب وال أعلـم أحـداً مـن     :قال أبو حاتم  ، )٥(مناكير

أحد الفقهاء لـيس بـالقوي فـي        : نسائيوقال ال ، )٦(أصحاب مكحول أفقه منه وال اثبت منه      
وسيد ، سيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطاة      : عن عطاء قال  : قال ابن حبان  . )٧(الحديث

وقال ، )٨(وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى      ، شباب أهل الحجاز عبد الملك بن جريج      
وقـد روى  ، ل الشاموهو أحد علماء أه، هو فقيه راٍو حدث عنه الثقات من الناس      : ابن عدي 

فقيـه  ، أحد األئمة: قال الذهبي، )٩(أحاديث ينفرد بها ال يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق   
وقـال  ، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول     : قال سعيد بن عبد العزيز    . مولى بني أمية  . دمشق

ولط قبل  صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخ      : قال ابن حجر  . )١٠ (ما لقيت مثله  : ابن  لَِهيعةَ  
  .)١١(روى له مسلم واألربعة). ١١٩(مات سنة . موته بقليل

  .   وهو صدوق.)١٢(ولم يرسل في روايته، ثبت سماعه عن عمرو بن شعيب:   بالنسبة إلرساله

                            
 )٤/٦٥(الضعفاء للعقيلي، ) ١(

 )٢/٢٥٣(المجروحين، ) ٢(

 )٦/٢٠٢(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

 )٤٧٨(التقريب، ) ٤(

  )٤/٣٨(التاريخ الكبير، ) ٥(
 )٤/١٤١(الجرح والتعديل، ) ٦(

 )٤٩(الضعفاء والمتروكين، ) ٧(

 )٦/٣٨٠(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٣/٢٦٩(الكامل في الضعفاء، ) ٩(

 )٢٧(والعبر، ، )١/٤٦٤(الكاشف، : انظر) ١٠(

 )٢٥٥(التقريب، ) ١١(

  )١٩٠(وجامع التحصيل، ، )٥٣(الضعفاء الصغير، : انظر) ١٢(



  )٣٨١(

ربمـا  : قال اإلمام أحمد: السهِمي  عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص       ●
له مناكير، النما يكتب حديثه، يعتبر      : وقال مرة . لب منه شئ  احتجبنا به، وربما وجس في الق     

: ويحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عـن جـده، وقـال          . به، فأما أن يكون حجة فال     
أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا               

ن قتادة وعمرو بن شـعيب ال يعـاب         أبي عمرو بن العالء كا     عن: قال البخاري . )١(تركوه
: قال ابن أبـي حـاتم     ، )٣(وثقه العجلي ، )٢(عليهما شيء اال إنهما ال يسمعان شيئاً اال حدثا به         

سئل أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك أو بهز بن حكيم عن أبيـه عـن       
عة عن عمـرو  وقال سألت أبا زر ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب الي        : فقال. جده

روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم و الزهِري والحكم بـن             : بن شعيب فقال  
وقال إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ      ، عتيبة وانما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده         

وقال أبو زرعة ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيـه         ، صحيفة كانت عنده فرواها   
وعامة هذه المناكير الذي يروى عن عمرو بن شعيب؛ إنما هـى عـن      ،  جده من المنكر   عن

ليس : فقال. وقال سألت أبى عن عمرو بن شعيب      ، المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء     
كأنه ثقة في نفسه إنمـا  : وقال أبو زرعة. بقوي يكتب حديثه وما روى عنه الثقات فيذاكر به       

ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى اهللا          : قال ابن عدي  ، )٤(دهتكلم فيه بسبب كتاب عن    
وقد ، عليه وسلم مرسالً؛ ألن جده عنده هو محمد بن عبد اهللا بن عمرو محمد ليس له صحبة                

روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إال أن أحاديثه عن أبيه                
م اجتنبه الناس مع احتمالهم إيـاه ولـم يـدخلوه فـي     عن جده عن النبي صلى اهللا عليه وسل  
إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه :  وقال ابن حبان ، )٥(صحاح ما خرجوه وقالوا هي صحيفة     

فلم أجد مـن روايـة      ، عن جده عبد اهللا بن عمرو ويسميه فهو صحيح وقد استبرت ما قاله            
وإنما ذلـك شـيء     ،  بن عمرو  الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده عبد اهللا          

يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة؛ ليعلم أن جده اسمه عبد اهللا بن عمـرو فـأدرج فـي          
فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إال مجانبة ما روى عن أبيـه عـن جـده                  ، اإلسناد

                            
 )١١٨(بحر الدم، ) ١(

 )٦/٣٤٢(التاريخ الكبير، ) ٢(

 )٢/١٧٧(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )٦/٢٣٨(الجرح والتعديل، ) ٤(

 )٥/١١٥(الكامل في الضعفاء، ) ٥(



  )٣٨٢(

 ).١١٨(مـات سـنة     . صدوق: قال ابن حجر  . )١(واألحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه      
  .)٢(ربعهألالبخاري في جزء القراءة خلف اإلمام وا روى له

والخالف عليه  في روايته عن أبيه عن جده؛ وعـدم    ، تبين أن الراوي روى عنه الثقات     
: وحل هذا اإلشكال في قول العالئـي ، ونسبه الى الصحابي عبد اهللا بن عمرو     ، تسمية جده محمد  

 وشعيب صغير فكفله جـده وسـمع منـه    محمد والد شعيب مات في حياة أبيه عبد اهللا بن عمرو 
  .)٣(كثيراً

، وعلى ذلك فروايته متصلة هو وأبيه شعيب عن الصحابي الجليل عبد اهللا بـن عمـرو               
  .فهو صدوق، وأرجح قول ابن حجر

. )٤(سمع عبد اهللا بن عمرو    : قال البخاري ،   شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص           ●
ثبت سماعه من جده وهو     :  وقال ابن حجر  ، )٥(وهو صدوق أكثر عن جده    : قال عنه الذهبي  

  .)٦(ربعهألالبخاري في جزء القراءة خلف اإلمام واروى له  .من الثالثة. صدوق

  ).٤٠(سبق ترجمته ح، صحابي جليل. رضي اهللا عنه  عبد اهللا بن عمرو بن العاص●

  :   الحكم على الحديث

  .)٧(واإلسناد حسنه األلباني،  الصدوقوالحكم على رجاله بمرتبة. الحديث إسناده حسن

  
  

                            
 )٢/٧٣(المجروحين، ) ١(

  )٤٢٣(التقريب، ) ٢(
 )١٩٦(جامع التحصيل، ) ٣(

 )٤/٢١٨(التاريخ الكبير، ) ٤(

 )١/٤٨٨(الكاشف، ) ٥(

 )٢٦٧(التقريب، ) ٦(

  )٦/١١٨(يل في تخريج أحاديث منار السبيل، إرواء الغل) ٧(



  )٣٨٣(

  :   قال ابن األثير

أي شَـقّها   ) لما مد اللّه األرض مـادتْ فثَنَطهـا بالجبـال         (في حديث كعب    ) س(} ثنط{
فَرق ابن األعرابـي بـين النَّـثْط        <: قال األزهري . ويروى بتَقِْديم النون  . فصارت كاألوتاد لها  

وقال وهما حرفـان غريبـان، فـال أدري أعربيـان أم     ، ثَّنْط شَقا، والنَّثْط تثقيالً والثَّنْط، فجعل ال  
  .التعويق: ويروى بالباء بدل النون، من التَّثِْبيط. وما جاء إال في حديث كعب> دخيالن

  )٢٤٩(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو بكر الفريابي في كتابه القدر

 عن ابن ،يانب عن أبي ظَ، عن األعمش،رِهسن م حدثنا اب،اب بن الحارثجنْ حدثنا ِم-
ب؟ تُ وما أكْبيا ر: لاَقَفَ. بتُكُْأ: ل لهاَقَفَ، ملَقَ اهللا الْقَلَل ما خَ أوإن: قال، عباس رضي اهللا عنهما

ثم ، على الماء عرشُهوكان ، اعةم السوقَ تَرى بما هو كائن في ذلك إلى أنج فَ،ردقَاكتب الْ: لاَقَ
فَرعفتَفَتَّقتار الماء خَ بثم ، موات منه الس ١(خلق النُّون(،َتَ فحراَدت، ون النُّكفم)٢(تَت ، ضاألرفأثْب

  )٣(ها لتفخر عليها فإنّ،بالِجبال
  

 :   تخريج الحديث

بـدالً  "فأثبتـت " بلفـظ ، عن األعمش به  من طرق   كالهما  ، )٥(والحاكم ،)٤(أخرجه البيهقي 
  ".فثنطها"من

  

  :   ال اإلسنادرج

توفي . ثقة، وعنه مسلم والفريابي، عن علي بن مسهر، اب بن الحارث أبو محمد الكوفيجنِْم  ●
  .)٦(روى له مسلم وابن ماجه في التفسير). ٢٣١(سنة 

  

                            
ال يجوز فيه غير الهجاء َأال ترى َأن كُتَّاب المصحف كتبوه ن ولو ُأريد به الدواةُ َأو الحوت لكتب : ن والقلم) ١(

 )١٣/٤٢٧(لسان العرب، : انظر، نون

)٢ (الشيء ك ومال: ومادداً تحريم ِميدلسان العرب، : انظر، ي)٣/٤١١( 

  )٧٩(ألبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، ، كتاب القدر) ٣(
 )١٧٤٨١(ح )٩/٣(باب مبتدأ الخلق، ،كتاب التفسير، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و : وقال) ٣٨٤٠(ح )٢/٥٤٠(تفسير سورة نون والقلم، ،. المستدرك) ٥(
  .لم يخرجاه

  )١٠/٢٦٤(وتهذيب التهذيب، ، )٢/٢٩٤(والكاشف، ، )٩/٢٠٦(الثقات البن حبان، : انظر) ٦(



  )٣٨٤(

روى له ).١٨٩(مات سنة ، ثقة حافظ،  علي بن مسِهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ●
  .)١(الجماعة

  ).٥٧( األسدي األعمش ثقة حافظ سبق ترجمته ح سليمان بن مهران ●

وقيـل  ) ٩٠(مات سنة   . تابعي ثقة ، بن الحارث الجنِْبي أبو ظَبيان الكوفي     حصين بن جنْدب      ●
  .)٢(روى له الجماعة .غير ذلك

  ).١٢(سبق ترجمته ح ،صحابي جليل، عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما  ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات.  إسناده صحيحالحديث

  
  

  :   قال ابن األثير

مـا  : لمـا حملـتُ بـه   : إن آمنة أم النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت  (فيه  ) هـ(} ثنن{
 .ما بين السرة والعانة من أسفل البطْن: الثُنَّة) وجدته في قَطَن وال ثُنٍَّة

  )٢٥٠(حديث رقم 

 ي الغريبقال اإلمام ابن قتيبة ف

 واهللا : أن آمنة ُأمه قالت: حدثنا بها من وجوه مخْتَلفة منها إن سعد بن أبي وقاص قال-
 ، على ظَهر كَِبدي إالّذُهآخوال ، في قَطَن وال ثُنَّة" تعني النبي صلى اهللا عليه وسلم"ما وجدتُه 

  .)٤(،)٣(وجعلَتْ تَوحم، يِرهوفي ظَ
 

  :   تخريج الحديث

، عن سعد بن أبي وقاص، من دون إسناد، ذكره ابن قتيبةأقف على تخريجه سوى ما لم 
  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق

  

                            
 )٤٠٥(والتقريب، ، )٢/٤٧(والكاشف، ، )٦/٢٠٤(الجرح والتعديل، : انظر) ١(

 )١٦٩(والتقريب، ، )٦/٥١٤(وتهذيب الكمال، ، )١/٣٠٤(الثقات للعجلي، : انظر) ٢(

  )١/٣٧٨( الحديث البن قتيبة، غريب: انظر، أي تَشْتَهي ما تَشْتَهي الحاِمُل: جعلَت تَوحم) ٣(
  )١/٣٧٨(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٤(



  )٣٨٥(

  :   قال ابن األثير

ـ   ـل حمزة رض  ـث مقت ـنه حدي ـوم) هـ( : قـال وحـشي   (ى عنـه    ـي اللّه تعال
  ).)٢( رمِحي ِلثُنَِّته)١(سددتُ

  )٢٥١(حديث رقم 
 

 ي صحيحهقال اإلمام البخاري ف

 حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد ، حدثَنَا حجين بن الْمثَنَّى،حدثَِني َأبو جعفٍَر محمد بن عبِد اللَِّه
ِن عمِرو بِن ُأميةَ  عن جعفَِر ب، عن سلَيمان بِن يساٍر، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل،اللَِّه بِن َأِبي سلَمةَ

ص قَاَل ِلي عبيد اللَِّه بن ،خَرجتُ مع عبيِد اللَِّه بِن عِدي بِن الِْخياِر: الضمِري قَاَل نَا ِحما قَِدمفَلَم 
ِديةَ: عزمقَتِْل ح نع َألُهنَس ِشيحِفي و ْل لَكقُلْتُ. ه :منَع .و كَانَألْنَا وفَس صِحم كُنسي ِشيح
نْهِرِه: فَِقيَل لَنَا، عِفي ِظلِّ قَص ذَاك وه .... ناللَِّه ع ديبقَاَل فَكَشَفَ ع كيمتُ ِإلَى قَدفَلَكََأنِّي نَظَر

 ،ةَ قَتََل طُعيمةَ بن عِدي بِن الِْخياِر ِببدٍر ِإن حمز، نَعم: قَاَل؟َألَا تُخِْبرنَا ِبقَتِْل حمزةَ: وجِهِه ثُم قَاَل
فَلَما َأن خَرج النَّاس عام : قَاَل. ِإن قَتَلْتَ حمزةَ ِبعمي فََأنْتَ حر: فَقَاَل ِلي مولَاي جبير بن مطِْعٍم

و نَهيٍد باِل ُأحٌل ِبِحيبِن جنَييعِن ونَييطَفُّوا ِللِْقتَاِل عاص ا َأنالنَّاِس ِإلَى الِْقتَاِل فَلَم عتُ مجاٍد خَرو نَهيب
 يا ِسباع يا ابن ُأم :فَخَرج ِإلَيِه حمزةُ بن عبِد الْمطَِّلِب فَقَاَل: قَاَل. هْل ِمن مباِرٍز: خَرج ِسباع فَقَاَل
ثُم شَد علَيِه فَكَان كََأمِس : قَاَل،  َأتُحاد اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم)٣(لْبظُوِرَأنْماٍر مقَطِّعِة ا

 ،رميتُه ِبحربِتي فََأضعها ِفي ثُنَِّتِه ، فَلَما دنَا ِمنِّي،وكَمنْتُ ِلحمزةَ تَحتَ صخْرٍة:  قَاَل)٤(الذَّاِهِب
  .)٥(الحديث وفيه قصة....حتَّى خَرجتْ ِمن بيِن وِركَيِه

  :   تخريج الحديث

   . ولم يخرجه من طرق أخرىمسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام 
  

  

                            
  )٨/١٧٩(تاج العروس، : انظر.والقَصد َأصبتَه َأو لم تُِصب ، ما شئتَ َأي طَلَبتَ السدأد: َأسددت) ١(
  )١/١٧٧(الفائق، : انظر، مادون السرة إلى العانة: الثُّنةَّ) ٢(
)٣( ِة الْبقَطِّعتكون طويلة لـدى  - أي حرفي فرجها -جمع بظر وهو قطعة لحم بين شفري فرج المرأة    : ظُوِرم 

والعرب تقول ذلك في معـرض  ، ويعني أن أمه كانت تختن النساء في مكة      ، األنثى في البلدان الحارة فتقطع    
  )٤/١٤٩٤(حاشية البخاري، :انظر، الذم والشتم

  )٤/١٤٩٤(حاشية البخاري، : انظر،  واعدامهكناية عن قتله في الحال: كأمس الذاهب) ٤(
 .بإختصار) ٣٨٤٤(ح )٤/١٤٩٤(باب قتل حمزة بن عبد المطلب، ، كتاب المغازي، البخاري) ٥(



  )٣٨٦(

  :   قال ابن األثير

  ).فشقَّ ما بين صدره إلى ثُنِّته( )١( وحديث فارعة أخت أمية-

  )٢٥٢( رقم حديث
 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

-     اِمِليححدثني إبراهيم بن يحيى بن      ، نا عبد اهللا بن شبيب     ، عن الحسين بن إسماعيل الْم 
 عـن ابـن   ، عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا ، عن الزهِري، عن محمد بن إسحاق ، حدثني أبي  ،هانىء

، الثقفي جاءته فسألها عن قصة أخيها أميـة       أن فارعة بنت أبي الصلت      : عباس رضي اهللا عنهما   
ط أحـدهما علـى     قَسفَ، راناِئ طَ َلبفأقْ، )٢( فوثَب على سِريِري   ، فأتاني ،رفَ أخي من س   مِدقَ: فقالت
صره إلى ثُنِّتهشَفَ، هِرددقَّ ما بين صتُظْقَ فأيكَوذَ.. هالِقتُر ةَصفي م ٣(..هِتو(  

  :   تخريج الحديث

وهو حـديث   . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما     ، "ثُنِّته "بدالً من "ثيبته "بلفظ، )٤(بن عساكر أخرجه ا 
  .موقوف

  
  :   قال ابن األثير

شَعرات في مؤخِّرة الحافر مـن      : الثنن) وبلغ الدم ثُنَن الخيل   ( وفي حديث فتح نهاونْد      -
  .اليِد والرجل

  )٢٥٣(حديث رقم 

  في مسندهقال اإلمام أبو يعلى 

-       ـنِن ِهالٍل، عِد بيمح نثَنَا َأِبي، عدِريٍر، حج نب بهثَنَا ودكٍْر، حَأِبي ب نب دمحثَنَا مدح
تَّـى  فَغَِضب بن مـسعوٍد ح ، هاجتْ ِريح ونَحن ِعنْد عبِد اللَّهِ     : َأِبي قَتَادةَ، عن ُأسيِر بِن جاِبٍر، قَالَ      

                            
 قدمت على النبي صلى اهللا عليه وسلم ،الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية بن أبي الصلت الشاعر المشهور) ١(

 فأخبرته   هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً      : وقال لها يوماً   ،مال وكانت ذات لب وعفاف وج     ،بعد فتح الطائف  
) ٨/٤٩(اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر،  بسند ضعيف وقصت قصته في شق جوفه،خبره وما رأت منه

 .بتصرف

  )١/٤٤٤(غريب الحديث للخطابي، : انظر، معناه اتكأ عليه أو نام أو نحو ذلك: وثب على سريري) ٢(
  )١/٤٤٤(ث للخطابي، غريب الحدي) ٣(
  )٩/٢٨٤(تاريخ دمشق، ) ٤(



  )٣٨٧(

وال يفْـرح   ،  ويحك ِإن الساعةَ ال تَقُوم حتَّى ال يقْـسم ِميـراثٌ          : عرفْنَا الْغَضب علَى وجِهِه، قَالَ    
يـشْتَِرطُ  فَ، فَيلْتَقُـون ، عدو يجتَِمع ِللْمسِلِمين ِمن هاهنَـا   : وقَاَل  ،  ثُم ضرب ِبيِدِه ِإلَى الشَّامِ    ،  ِبغَِنيمٍة

فَيلْتَقُـون  ، فَيقْتَِتلُون حتَّى تَِغيب الشَّمس ِمـن هـا هنَـا       ،  شُرطَةً ِللْموِت وال تَرِجع ِإال وِهي غَاِلبةٌ      
،  غَير غَاِلـبٍ  وال تَرِجع ِإال وِهي غَاِلبةٌ فَيقْتَِتلُون حتَّى تَِغيب الشَّمس وكُلٌّ         ،فَيشْتَِرطُ شُرطَةً ِللْموتِ  

، ثُم يشْتَِرطُ شُرطَةً ِللْموِت ال تَرِجع ِإال وِهي غَاِلبةٌ فَيقْتَِتلُون حتَّى تَِغيب الـشَّمس             ،  وتَفْنَى الشُّرطَةُ 
 فَيقْتُلُـونَهم   ،يوِم الراِبـعِ  ثُم يلْتَقُون ِفي الْ   ،  وتَفْنَى الشُّرطَةُ ،  فَيِفيء هُؤالِء وهُؤالِء وكُلٌّ غَير غَاِلبٍ     

مونَهِزمهيتَّى ،وِل حالْخَي ثُنَن اءملُغُ الد١(الحديث......تَب(.  

  :   تخريج الحديث

وهـو حـديث    ،  بلفـظ مطـابق    ، عن عبد  اهللا بن عمرو     ،  شاهداً )٢( ابن حماد  أخرج
  .موقوف

  
  :   ال ابن األثيرق

والثِّنَـى بالكـسر    . أي ال تؤخذ مرتين في الـسنة      ): ال ِثنَى في الصدقة   (فيه  ) هـ(} ثنا{
. أي في أخْذ الصدقة، فحذف المـضاف      : وقوله في الصدقة  . أن يفْعل الشيء مرتين   :    والقصر

ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصديق، وهو أخْذ الصدقة، كالزكاة والذَّكاة بمعنـى التزِكيـة،               
  .كية فال يحتاج إلى حذف المضافوالتَّذْ

  )٢٥٤(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن معين في التاريخ

 عـن أمـه   ، عن حسن بن حـسن   ، فحدثه الوليد بن كثير    : قال ، حدثنا سفيان بن عيينة    -
  .)٣ (ال ِثنَى في الصدقة: تبلغ معه النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، فاطمة بنت حسين

  :   تخريج الحديث

، حـسين العن فاطمة بنـت  ، أخرجه ابن معينقف على تخريج هذا الحديث سوى ما  لم أ 
  .بلفظ مطابق

  

                            
  .بإختصار) ٥٢٥٣(ح)٩/١٦٣(مسند أبي يعلى، ) ١(
 )٢/٥١٢(لنعيم بن حماد، ، كتاب الفتن) ٢(

  )٤٩٥(ح )٣/١١٩(رواية الدوري، -تاريخ ابن معين) ٣(



  )٣٨٨(

  :   رجال اإلسناد

  ).٨٥(ثقة حافظ سبق ترجمته ح، سفيان بن عيينة   ●

سمعت سفيان يعنـى     :قال أبو حاتم  ، الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي           ●
كان الوليد بن كثير    : وعن إبراهيم بن سعد قال    ، بن كثير صدوقاً     كان الوليد : ابن عيينة يقول  

، )٢(كان إذا حفظ الـشيء أتقنـه       :وقال ابن حبان  ، )١(ثقة متتبعاً للمغازى حريصاً على علمها     
مـات سـنة    . صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج     : قال ابن حجر  ، )٣(وثقه الذهبي 

  .)٤(روى له الستة).١٥١(

  .فهو صدوق، التوثيقروايته دون     

من قراء أهـل البيـت      : قال ابن حبان  ، الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب           ●
روى لـه  .وهو بن ثمان وستين سـنة ) ١٤٥(مات سنة . مقبول: قال ابن حجر  ، )٥ (وعبادهم
  .)٦(ابن ماجه

  .ما وجدت في الراوي اال قبول ابن حجر له    

 ، بن أبي طالب الهاشمية المدنية زوج الحسن بن الحسن بن علـي        فاطمة بنت الحسين بن علي      ●
أبي داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابـن         روى لها   .وقد أسنت ) ١٠٠(ماتت بعد   . ثقة

  .)٧(ماجة

  :   الحكم على الحديث

فـدرجتهما  ، والحسن بن الحسن بن الحسن    ، لوجود الوليد بن كثير   ، الحديث مرسل حسن  
  .لم أجد لإلسناد متابعةو، دون التوثيق

  
  

                            
  )٩/١٤(الجرح والتتعديل، ) ١(
  )١٣٨(البن حبان، ،مشاهير علماء األمصار) ٢(
 )٢/٣٥٤(الكاشف، ) ٣(

 )٥٨٣(التقريب، ) ٤(

  )٦٢(مشاهير علماء األمصار، ) ٥(
 )١٥٩(التقريب، ) ٦(

 )٧٥١(والتقريب، ، )٣٥/٢٥٤(وتهذيب الكمال، ، )٥/٣٠٠(الثقات البن حبان، : انظر) ٧(



  )٣٨٩(

  :   قال ابن األثير

هي أن يستَثْنى في عقد البيـع شـيء مجهـول    ) نَهى عن الثُّنْيا إال أن تُعلم (وفيه  ) هـ(
وقيل هو أن يباع شيء جزافاً فال يجوز أن يستَثْنى منه شيء قلَّ أو كَثُر، وتكون الثُّنْيا في             . فيفسد

 .ثني بعد النصف أو الثلث كَيٌل معلومالمزارعة أن يستَ

  )٢٥٥(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو يعلى في مسنده

-  ريهثَنَا زدامِ   ،  حوالْع نب ادبثَنَا عدنٍ   ،  حيسِن حب انفْيس ندٍ   ،  عيبِن عب ونُسي نع  ،  ـنع
  .)١(لَمنَهى عِن الثُّنْيا ِإال َأن تُع :ه وسلمعن جاِبٍر َأن النَِّبي صلى اهللا علي، عطَاٍء

  :   تخريج الحديث

 "ومن دون لفـظ ")٣(الْمحاقَلَِة والْمزابنَِة والْمعاومِة والْمخَابرةِ   " بزيادة لفظ ، )٢(أخرجه مسلم 
  ".إال أن تُعلم

  .ضي اهللا عنهكالهما عن جابر بن عبد اهللا ر، بلفظ مطابق، )٤(وأخرجه ابن حبان

  :   رجال اإلسناد

  ).٣(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،   زهير بن معاوية بن حديج●

  ).١٨١(سبق ترجمته ح ثقة،   عباد بن العوام بن عمر الِْكالَِبي موالهم أبو سهل الواسطي●

                            
 .رجاله ثقات غير أنه منقطع والحديث صحيح: قال حسين سليم أسد) ١٩١٨(ح )٣/٤٢٧(مسند ابي يعلى، ) ١(

) ٣/١١٧٢(، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صالحها،  كتاب البيوع،مسلم) ٢(
  )١٥٣٦(ح

متقاربتان وهما المعاملة على األرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع : المخابرة والمزارعة) ٣(
يكون البذر : وفى المخابرة، بذر من مالك األرضيكون ال: وغير ذلك من األجزاء المعلومة لكن فى المزارعة

، األرض اللينة=وقيل مشتقة من الخبار وهى ، مشتقة من الخبر وهو األكار أي الفالح: والمخابرة، من العامل
وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمـر الـشجرة   : والمعاومة، وقيل من الخُبرة وهى النصيب وهى بضم الخاء       

وألنه بيع غرر؛ ألنه بيـع      ، وهو باطل باإلجماع  ، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين    ، أكثرعامين أو ثالثة أو     
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : انظر، وغير مملوك للعاقد، معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه

  .بتصرف) ١٠/١٩٢(
  ) ٤٩٧١(ح )١١/٣٤٤(باب البيع المنهي عنه، ، كتاب البيوع، صحيح ابن حبان) ٤(



  )٣٩٠(

ثقة في غيـر    : قال ابن حجر  ،    سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي             ●
روى لـه  . من السابعة.مات بالري مع المهدي وقيل في أول خالفة الرشيد   ، ي باتفاقهم الزهِر

  .)١(البخاري تعليقاً والخمسة

   ِريهفهي موثوقة،  روايته ليست عن الز.  

مـات سـنة    ، ثقة ثبـت فاضـل ورع     ، البصِري  يونس بن عبيد بن دينار الْعبِدي أبو عبيد           ●
  .)٢(روى له الجماعة).١٣٩(

  .)٣(روى عن عطاء بن أبي رباح وال أعرف له سماعاً منه:     قال البخاري

  ).١٠٥(ثقة فقيه فاضل سبق ترجمته ح،   عطاء بن أبي رباح●

  ). ٨٨(سبق ترجمته ح ،صحابي جليل،   جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث مرسل صحيح
  

  
  :    ابن األثيرقال

أي من شَرط في ذلـك شـرطاً، أو      ) من أعتَق أو طلَّق ثم استَثْنى فله ثُنْياه       (وفيه  ) س(
طلَّقتها ثَالثاً إالَّ واحـدة، أو أعتَقْـتُهم   : علَّقه على شيء فلَه ما شرط أو استَثْنَى منه، مثل أن يقول     

 .إالَّ فُالناً

  )٢٥٦(حديث رقم 

  اإلصابةقال اإلمام ابن حجر في

-     عن علي بن سعيد الع ـ  عن خالد بن مِ ، من رواية عمر بن موسى     ،ريكَس ععـن  ،اند 
  .)٤(من أعتَق أو طلَّق ثم استَثْنى فله ثُنْياه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: معد يكرب قال

  

  

                            
  )٢٤٤(التقريب، ) ١(

 )٦/٤٠٤(والثقات البن حبان، ، )١/٤٠٧(الثقات للعجلي، :    انظر

 )٦١٣(والتقريب، ، )٣٢/٥١٧(وتهذيب الكمال، ، )٧/٦٤٧(الثقات البن حبان، : انظر) ٢(

  )٣٠٥(جامع التحصيل، ) ٣(
 ) ٦/١٧٨(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٤(



  )٣٩١(

 :   تخريج الحديث

  " ل إن شاء اهللا فله ثنياهمن حلف فقا" بلفظ، شاهداً عن أبي هريرة، )١( ابن ماجهأخرج

  ".من أعتق" من دون لفظ، شاهداً ثانياًعن معاذ بن جبل، )٢( الدار قطنيوأخرج

  :   رجال اإلسناد

قدم أصبهان سنة ثمان وتسعين ومائتين وخرج إلى        ،  علي بن سعيد العسكَري يكنى أبا الحسن       ●
  .)٣(ف الشيوخوكان ممن يحفظ تصني) ٣٠٠(نيسابور من أصبهان ومات بها سنة 

  .وهي صيغة تدل على توثيقه، لم أجد للراوي ترجمة سوى أنه يحفظ تصنيف الشيوخ    

  .)٤(منكر الحديث، يهي األنصاري عمر بن موسى بن وجيه أبو حفص الوِج ●

 ،)١٠٣(مـات سـنة     . ثقة عابد يرسل كثيراً   ، ان الكالعي الحمصي أبو عبد اهللا     دع خالد بن مِ    ●
  .)٥(وى له الجماعةر .وقيل بعد ذلك

  .)٦(بِركْد يعلم يثبت أن أرسل عن م:  بالنسبة إلرساله    

والذي احتمل األئمة تدليسه وأخرجـوا       ،ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية     : وبالنسبة لتدليسه     
  .وعليه فهو ثقة. )٧(له في الصحيح المامته وقلة تدليسه

●  مع اني ِركْد يدمذكـره  . )٨ (ولم يصرح بصحبته   ،قات التابعين عند ابن حبان    وقع في ث  ، ب اله
قـال أبـو     ،وكان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم       ، أبو أحمد العسكري في الصحابة    

لم يسمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم وإن كان بعضهم أخرج حديثه مـن               : أحمد العسكري 
  .)٩(ه وكان من الصحابةوهذا أعجب وهو يقول في روايت: قال ابن حجر .المسند

  . والراجح أنه من ثقات التابعين   

                            
  )٢١٠٤(ح )١/٦٨٠(باب اإلستثناء في اليمين، ،تكتاب الكفارا، سنن ابن ماجه) ١(
  )٩٦(ح )٤/٣٥(كتاب الطالق والخلع وااليالء وغيره، ، سنن الدار قطني) ٢(
  )٣٠٣(وتاريخ جرجان، ، )٥٥٩( البن حبان، ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: انظر) ٣(
  )٨٢(والضعفاء والمتروكين للنسائي، ، )٦/١٣٣(،والجرح والتعديل، )٦/١٩٧(التاريخ الكبير، : انظر) ٤(
  )١٩٠(والتقريب، ، )١/٣٦٩(والكاشف، ، )١/٣٣١(الثقات للعجلي، : انظر) ٥(
  )١٧١(جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ) ٦(
 )٣٠(طبقات المدلسين، ) ٧(

 )٥/٤٥٨(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٦/١٧٨(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٩(



  )٣٩٢(

  :   الحكم على الحديث

وأمـا   .ومداره عن عمر بن موسى وهو منكـر الحـديث         ، الحديث مرسل ضعيف جداً   
 نا عمـر بـن      ، عن إسحاق بن إبراهيم بن سنين      ،اق عن عثمان بن أحمد الدقّ     ،رواية الدارقطني 
 ، عن مالك بـن يخـامر  ، نا مكحول،د الرحمن بن مالك اللخمي     نا حميد بن عب    ،إبراهيم بن خالد  

والحديث بلفظ مقارب برواية ابن ماجـه       ، )١(وحميد بن مالك اللخمي ضعيف    ، عن معاذ بن جبل   
  .صحيح

  
  

  :   قال ابن األثير

أراد ) كان لرجل ناقَة نَِجيبة فمِرضت فباعها من رجـل واشْـتَرط ثُنْياهـا            (وفيه  ) هـ(
  .مها ورأسهاقوائ

  )٢٥٧(حديث رقم 

 قال اإلمام الشافعي في كتابه األم

:  عن عروة بن راشد األشْـجِعي    ، عن نسير بن ذعلوق    ، عن سفيان  ، أخبرنا ابن مهدي   -
اذهبـا إلـى علـي    : ا إلى عمر فقالمصتَ فاخْ، فيهابِغر فَ ، واشْتَرط ثُنْياها  ،أن رجالً باع نَِجيبة   

 ثُنْياهـا  فأعطوه حساب    ،ثَمنُهاى  صت أقْ غَلَفإذا ب ، وقذهبا بها إلى الس   ا :رضي اهللا عنه فقال علي    
 وال نعلم له مخالفاً في هذا من    ،الفوا علياً خَفَ،  فاسد م بيع هد وهو عنْ  ،وا يقولون بهذا  سها ولي ِنممن ثَ 
أصفـإن  ،  عن علي رضي اهللا عنـه      ،وهم يثبتون هذه الرواية   ، اب النبي صلى اهللا عليه وسلم     ح
فَوها تُِبثْيهملْيمأن يقولوا به؛ ألنه ليس له دافع عنْز دم ونَهح٢(هذا فاسد:  نقولن(.  
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عن عروة األشْجِعي  ، أخرجه الشافعي لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، مقارب

  
  

                            
  )٢/٢٧٩(والكامل في الضعفاء، ، )٣/٢٢٨(والتعديل، الجرح : انظر) ١(
  )٧/١٧٥(ما جاء في البيوع، ، كتاب القاضي الى القاضي، كتاب األم للشافعي) ٢(



  )٣٩٣(

  :   قال ابن األثير

كأنه تأول قـوَل  ) الشهداء ثَنية اللّه في الخَلْق    (وقيل ابن جبير    . ث كعب وفي حدي ) هـ(
فالذين > ونُِفخ في الصوِر فصِعق من ِفي السمواِت ومن ِفي األرض إالّ من شَاء اللّه             <اللّه تعالى   

  .استَثْناهم اللّه من الصعق الشُّهداء، وهم األحياء المرزوقون
 

  )٢٥٨(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن حيان في طبقات المحدثين

 قـال ثنـا حفـص بـن عمـر           ،ياِعز حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الخُ         -
الحقال ثنا شُ   ،يِضو بةع،  عن ع مار  فْة بن أبي حةص،ـ اُلقَ قال سمعت رجالً ي جيحـدث  )١(ر له ح 

ونُِفخَ ِفي الصوِر فَـصِعقَ مـن ِفـي      ﴿:سمعت سعيد بن جبير في هذه اآلية    :    بأصبهان يقول 
         ن شَاء اللَّهِض ِإلَّا من ِفي الَْأرماِت واومالشّ:  قال ،)٢(﴾السه   ة اهللا حداء ثَنيَلو الع تَقَلِّـدي  ،شرم 

٣(يوفالس(.  
  

  :   تخريج الحديث

 عـن   مـن طـرق    ثالثتهم، )٦(والبيهقي، )٥(وابن أبي شيبة  ، )٤(أخرجه سعيد بن منصور   
جحوهو حديث موقوف، "الخلق"بدالً من"حول العرش" بلفظ، ر.  

  
  

  

  
                            

تابعي ثقة من خيار ، أرسل حديثاً فأخرجه بقي بن مخلد في الصحابة وهو وهم فإنه معروف: حجر المدري) ١(
  )١/٢٨٨(ثقات للعجلي، وال، )٢/٢٠٧(اإلصابة، : انظر، التابعين

ونُِفخَ ِفي الصوِر فَصِعقَ من ِفي السماواِت ومن ِفي الَْأرِض ِإلَّا من شَاء اللَّه ثُم نُِفخَ ِفيِه ُأخْرى                  {:قال تعالى ) ٢(
 وننظُري امم ِقي٦٨الزمر}فَِإذَا ه  

  )٤٢٢ (طبقات المحدثين باصبهان البن حيان، ) ٣(
  )٢٥٦٨(ح )٢/٢١٩(باب ما للشهيد من الثواب، ، د بن منصورسنن سعي) ٤(
  )١٩٣٤٣(ح )٤/٢٠٦(ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، ، كتاب الجهاد، مصنف ابن ابي شيبة) ٥(
فصل في كيفية انتهاء الحياة األولى و ابتداء الحياة األخرى و صـفة يـوم القيامـة،            ، شعب اإليمان للبيهقي  ) ٦(

 )٣٥٣(ح)١/٣٠٩(



  )٣٩٤(

  :   قال ابن األثير

أي معقُولة بِعقالَين،   ) كان ينْحر بدنَته وهي باركة مثِْنية ِبِثنَايين      (وفي حديث عمر    ) هـ(
ن بالهمز حمال على نظائره، ألنه جبل واِحد يـشَد   ويسمى ذلك الْحبل الثِّنَاية، وإنَّما لم يقولوا ِثنّاءي       

  .بأحد طرفيه يد وِبطَرفه الثاني أخْرى، فهما كالواحد، وإن جاء بلفظ اثْنَين، وال يفْرد له واِحد

  )٢٥٩(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

َأن ، عن ِزياِد بِن جبيٍر، عن يونُس، بِد اللَِّهَأخْبرنَا خَاِلد بن ع،  حدثَنَا يحيى بن يحيى-
سنَّةَ نَِبيكُم صلَّى ، )١(ابعثْها ِقياما مقَيدةً: وهو ينْحر بدنَتَه باِركَةً فَقَاَل، ابن عمر َأتَى علَى رجٍل

لَّمسِه ولَيع ٢(اللَّه(.  

  :   تخريج الحديث

  .بنحوه،  به عن يونُس،يِزيد بن زريٍعمن طريق ، )٣(ه البخاريأخرج

  
  

  :   قال ابن األثير

أي ) فأخذ ِبطَرفَيه وربق لكم أثْناءه    ( ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها تَِصف أباها          -
  .ما انْثَنَى منه، واِحدها ِثنْي، وهو معاِطف الثَّوب وتَضاِعيفه

  )●(رقم حديث 

 قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

عـن  ، عن محمد بن عبد اهللا الهاشمي     ، قال وحدثني أحمد بن محمد األسدي     ، نا الزبير  -
أيها النَّـاس إن  : لما انقضى الجمل قامتْ عائشة فتكلّمت فقالت     : د الرحمن األزدي قال   ـي عب ـأب

قُبض رسـول اهللا  ، ال يتهمني إالَّ من عصى ربه، ةـوِعظَـوحقُ الم، م حرمة األمومةـلي عليك 
                            

أي قائمة معقولة يعني مشدودة بالعقال وتكون معقولـة  : مقيدة، أي أثرها حتى تقوم ثم انحرها     : ابعثها قياماً ) ١(
والْبدن جعلْنَاها لَكُم من شَعاِئِر اللَِّه لَكُم ِفيها خَير فَاذْكُروا اسم اللَّـِه             {ويشعر بالقيام قوله تعالى     ، اليد اليسرى 

 ا صهلَيع            ونتَـشْكُر لَّكُـملَع ا لَكُـمنَاهخَّرس كَذَِلك تَرعالْمو وا الْقَاِنعَأطِْعما وا فَكُلُوا ِمنْههنُوبتْ جبجافَّ فَِإذَا وو
 )٢/٩٥٦(حاشية صحيح مسلم، : انظر،معقولة اليد اليسرى ، أي قائمات على ثالث: صواف،٣٦الحج}

  )١٣٢٠(ح )٢/٩٥٦(باب نحر البدن قياما مقيدة، ، كتاب الحج، صحيح مسلم) ٢(
 )١٦٢٧(ح )٢/٦١٢(، باب نحر اإلبل مقيدة، كتاب الحج، صحيح البخاري) ٣(



  )٣٩٥(

ادخَرنـي رِبـي   ، وأنا إحدى ِنسائه فـي الجنَّـة     ، ونَحِري، )١(بين سحِري ) صلى اهللا عليه وسلم   (
صِعيِد اَألقْـواِء   وفي رخِّص للمرء في     ، وبي ميز مؤِمنَكُم من منَاِفقَكم    ، وحصنَِني من كل بضاعة   

ـ ، بع أربعة من المسلمين وأول مسمى ِصـديقاً وإني را، )٢(  وهـو عنـه     رسـول اهللا ضِبقُ
طَفَ...،اٍضرقَو ه و٣(فه(   طَ األمانة ثم اضرب ح ُلب ق لكم أثْناءه     ،ين الدبه ورفَيفأخذ ِبطَر)فَ )٤ ذَقَو 
  .)٦(الحديث...)٥(اقفَالنِّ

  :   تخريج الحديث

عـن أبـي   ،فظه المطابق سوى ما أخرجه ابن عساكر   لم أقف على تخريج هذا الحديث بل      
  ).٩٣( سبق تخريجه في حديث رقم وهو حديث موقوف، عبد الرحمن األزدي

  
  :   قال ابن األثير

  .يعني ثَوبه) كان يثِْنيه عليه أثْنَاء من سعته( ومنه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه -

  )٢٦٠(حديث رقم 

 ة في الغريبقال اإلمام ابن قتيب

فكان يثْنِيه عليه   ، ِان مروان كساه مطْرف خَز    :  في حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه       -
  .)٨( ولم يرفْه)٧( وانْشَقَّ فَبشَكه بشْكاًَأثْنَاء من سعته

                            
وهو الذقن بعينـه حيـث      ، شجري: والمراد الموضع المحاذي للسحر من جسدها وروي      ، الرئة: والسحر) ١(

  )٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، : انظر، اشتجر طرفا اللحيين من أسفل
 تريد َأنها كانت سبب رخصة التيمم لما ضاع ِعقْدها في ، جمع قَواء وهو القفر الخالي من اَألرض:األقواءو) ٢(

لـسان  : انظر،  والصِعيد التراب ودار قَواء خَالء     ،السفر وطلبوه فَأصبحوا وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم        
  )١٥/٢٠٦(العرب، 

  )٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، ،لواهف وهو قيم يهف وهفا اإلقامة بها من ا: وهف األمانة) ٣(
تعني أنه ،جعل أوساط الحبل وما عدا طرفيه ربقا لكم شد بها أعناقكم كما يفعل الراعي ببهيمته : ربق أثناءه) ٤(

  )٣٠/٣٩١(تاريخ دمشق، ، جمعهم على أمر فأطاعوه ولم يستطيعوا الخروج عنه
)٥ (مغَهفوقَذَ النِّفاقَ وفي روايٍة الشيطانه ودرلسان العرب، : انظر،  َأي كس)٣/٥١٩(  
  .بإختصار) ٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، ) ٦(
طرف المِطـرف بكـسر المـيم       ،مطْرف خٍَز فكان يثنِْيه عليه أثْناء من سعته فانْشَقّ فَبشكه بشْكاً ولم يرِفه            ) ٧(

الِخياطة المستعجلة المتباعدة : البشْك.  ثنى جمع ثنى وهو ما: األثناء. الخَز الذى فى طَرفيه علَمان : وضمها
 )٢/٣٥٨(الفائق، : انظر.

  )١٣/٤٩٢(لسان العرب، : انظر، َأي ينَفِّس ويخَفِّفَ: يرفِّه عنه) ٨(



  )٣٩٦(

  .)١ (ار عن عمار بن أبي عم،اد بن سلَمة عن حم، عن ابن عائشة،حدثنيه أبي حدثنيه ابن عبدالعريز
  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق،  عن أبي هريرة، )٢(أخرجه ابن سعد
  

  
  

  :   قال ابن األثير

هو الذَّاهب طُوالً، وأكثر ما     ) ليس بالطَّويل المتَثَنّي  (وفي صفَته صلى اللّه عليه وسلم        -
  .يستَعمل في طَِويل ال عرض له

  )٢٦١(حديث رقم 
 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن  ، عن رِبيعةَ بِن َأِبي عبِد الرحمنِ      ، َأخْبرنَا ماِلك بن َأنَسٍ    ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ     -
لَـيس  لَّـه علَيـِه وسـلَّم      كَان رسوُل اللَِّه صلَّى ال    : َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه َأنَّه سِمعه يقُولُ        

 ولَـا   ، ولَيس ِبالْجعِد الْقَطَطِ   ،)٤( ولَيس ِبالْآدمِ  ، ولَا ِبالَْأبيِض الَْأمهقِ   ، ولَا ِبالْقَِصيرِ  ،)٣(الْباِئِن ِبالطَِّويِل
 فَتَوفَّاه  ، وِبالْمِدينَِة عشْر ِسِنين   ،ةَ عشْر ِسِنين   فََأقَام ِبمكَّ  ، بعثَه اللَّه علَى رْأِس َأربِعين سنَةً      ،)٥(ِبالسبِط

اللَّه،اءضيةً برشَع ونِتِه ِعشْريِلحْأِسِه وِفي ر سلَي٦( و(.  

                            
  )٢/٢٨٩(غريب الحديث البن قتيبة، ) ١(
 )٤/٣٣٣(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٢(

  )٦/٥٦٩(فتح الباري، : انظر، قامةالمفرط في الطول مع اضطراب ال: الْباِئِن) ٣(
والعرب قد ، وإنما يخالط بياضه الحمرة، وال باآلدم الشديد األدمة، أنه ليس باألبيض الشديد البياض: المراد) ٤(

  )٦/٥٦٩(، فتح الباري: انظر، والجمع بينهما ممكن، تطلق على من كان كذلك أسمر
فكأنه أراد أنه   ، والسبوطة ضده ، أن ال يتكسر وال يسترسل    والجعودة في الشعر    : ليس بجعد قطط وال سِبط    ) ٥(

  )٦/٥٧٠(، فتح الباري: انظر، وسط بينهما
  )٣٣٥٥(ح )٣/١٣٠٣(باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم، ، كتاب المناقب، البخاري) ٦(



  )٣٩٧(

  :   تخريج الحديث

بـدالً  "البـائن " بلفـظ ،  مالـك بـن أنـس بـه    عـن ، )١(أخرجه البخاري من طريق إسماعيل   
  .عنى واحدواللفظين م".المتثني"من

  ".البائن" بلفظ،  البراءعنكالهما شاهداً ، )٣(ومسلم، )٢( البخاريوأخرج
  

  
  

  :   قال ابن األثير

أي ركعتان ركعتان بتَـشهد وتَـسليم،   ) صالة الليل مثْنَى مثْنَى(وفي حديث الصالة   ) س(
  .نَينفهي ثُنَائية ال رباعية، ومثْنى معدول من اثْنَين اثْ

  )٢٦٢(حديث رقم 
 

 قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن ابـِن  ، وعبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر، عن نَاِفعٍ ، َأخْبرنَا ماِلك  : قَالَ ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ     -
رمع :        ِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسَأَل رلًا سجر َأنلَّمِل؟   سلَاِة اللَّيص نـِه        علَيوُل اللَّـِه عسفَقَاَل ر 
فَِإذَا خَِشي َأحدكُم الصبح صلَّى ركْعةً واِحدةً تُـوِتر لَـه مـا قَـد       ،  صلَاةُ اللَّيِل مثْنَى مثْنَى    :السلَام
  . )٤(صلَّى

  

  :   تخريج الحديث

 عنكالهما  ، )٦(ن طريق عبد اهللا بن دينار     وم، )٥(أخرجه مسلم من طريق عقبة بن حريث      
  .بلفظ مطابق، ابن عمر

                            
 )٥٥٦٠(ح )٥/٢٢١٠(باب الجعد، ، كتاب اللباس، البخاري) ١(

 )٣٣٥٦(ح )٣/١٣٠٣(ة النبي صلى اهللا عليه وسلم، باب صف، كتاب المناقب، البخاري) ٢(

 )٢٣٤٧(ح )٤/١٨٢٤(باب في صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم ومبعثه وسنه، ، كتاب الفضائل، مسلم) ٣(

 )٩٤٦(ح )١/٣٣٧(باب ما جاء في الوتر، ، كتاب الوتر، البخاري) ٤(

نى والوتر ركعـة مـن آخـر الليـل،          باب صالة الليل مثنى مث    ، كتاب صالة المسافرين وقصرها   ، مسلم) ٥(
 )٧٤٩(ح )١/٥١٨(

باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعـة مـن آخـر الليـل،              ، كتاب صالة المسافرين وقصرها   ، مسلم) ٦(
  )٧٤٩(ح )١/٥١٦(



  )٣٩٨(

  :   قال ابن األثير

أنَّه سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عـن اِإلمـارة   (وفي حديث عوف بن مالك  ) هـ (
  .أي ثانيها وثالثُها) أولُها مالَمة، ِثنَاؤها نَدامة، وِثالثُها عذاب يوم القيامة:    فقال

  )٢٦٣ (حديث رقم
 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

-    دمحثَنَا مدةَبن أبي   حعرارٍ   نا   ،زمبن ع اِقـٍد،         نا   ،ِهشَامِد بن ويز نقَةُ بن خَاِلٍد، عدص
   بِر بن عسب نوَل ال   يعسر اِلٍك، َأنِف بن موع نع ،مبن اَألص ِزيدي نـِه  ِد اللَِّه، علَيع لَّى اللَّهلَِّه ص

 مالمةٌ، وثَاِنيها نَدامـةٌ، وثَاِلثُهـا       هاَأولُ" :قَاَل ِإن ِشْئتُم َأنْبْأتُكُم عِن اِإلمارِة وما ِهي؟      :"وسلَّم، قَالَ 
  .)١(، ِإال منَ عدَلعذَاب  يوم الِْقيامِة

  :   تخريج الحديث

مـن طريـق أرطـأة ابـن     كالهما  ،)٣( في المسند والطبراني، )٢(مأخرجه ابن أبي عاص   
 "ِثنَاؤها نَدامـة، وِثالثُهـا     "بدالً من "وثانيها ندامة وثالثها   " بلفظ، ر بن عبيد اهللا به    سعن ب ، المنذر

  .ومعناهما واحد

  :   رجال اإلسناد

هشام بن  : عن ،ريص بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النّ        زرعةَمحمد بن عبد الرحمن أبي        ●
مات بعد الثمانين بعد أبيـه  . وله شعر جيد. الطبراني، وغيره : وعنه.ار، ودحيم، وجماعة  عم

  .لم اجد له جرحاً أو تعديل. )٤(بيسير

●    الدمشقي الخطيب     هشام بن عم لَِميقال . )٥(طياش، خفيف  :قال اإلمام أحمد  ، ار بن نصير الس
لما كبر تغير وكلما دفع اليه قرأه وكلمـا لقـن تلقـن           :اتمقال أبو ح  . )٦(ثقة صدوق : العجلي

                            
اليروى هذا الحديث عن عوف بن مالك إال بهذا اإلسناد تفرد     : وقال، )٦٧٤٧(ح  )٧/٢٦(المعجم األوسط،   ) ١(

  .قدبه زيد بن وا
 )١٢٨٤(ح )٣/٣(اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم، ) ٢(

  )٢٠٠٦(ح)٣/١٦٧(مسند الشاميين للطبراني، ) ٣(
 )٥/٢١٥(وتاريخ اإلسالم، ، )٥٤/٩٧(تاريخ دمشق، : انظر) ٤(

 )١٦٤(بحر الدم، ) ٥(

 )٢/٣٣٢(الثقات للعجلي، ) ٦(



  )٣٩٩(

المقرىء الحافظ خطيـب     :قال الذهبي ، )١(وكان قديماً أصح كان يقرأ من كتابه وهو صدوق        
وقـد  ، صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح       : قال ابن حجر  ، )٢(دمشق وعالمها 

على الصحيح وله اثنتان    ) ٢٤٥(ة  مات سن . سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس بثقة       
  .)٣(روى له البخاري واألربعة.وتسعون سنة

ولم يـسمع مـن   ، )٤(لم يثبت أن روى عنه محمد بن أبي زرعة بعد تغيره: بالنسبة إلختالطه     
  . فهو صدوق، وعليه، ضعيف

أو ) ١٨٠ (وقيل) ١٧١(مات سنة   ، ثقة،  األموي موالهم أبو العباس الدمشقي     صدقَةُ بن خَاِلد    ●
  .)٥(البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجةروى له  .بعدها

البخـاري وأبـي داود     روى لـه    ). ١٣٨(توفي سـنة    . ثقة،  زيد بن واقد القرشي الدمشقي      ●
  .)٦(والنسائي وابن ماجة

●  بِر بن عسِد اللَِّهيب٧(روى له الجماعة، من الرابعة. ثقة حافظ، رمي الشامي الحض(.  

●  ي  مبن اَألص كّائي أبو عوف كوفي    ِزيدوهو ابن أخت ميمونـة  ،  واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية الب
  .)٨(روى له الجماعة).١٠٣(مات سنة . وهو تابعي ثقة، يقال له رؤية وال يثبت، أم المؤمنين

  .)٩(سلذكره بعضهم في الصحابة والصحيح أنه تابعي وحديثه مر :بالنسبة لصحبته قال العالئي    

●      مـن مـسلمة الفـتح   ،صحابي مشهور، اد ويقال غير ذلكعوف بن مالك األشجعي أبو حم  ،
  . رضي اهللا عنه.)١٠()٧٣(ومات سنة ، وسكن دمشق

  

  

                            
 )٩/٦٦(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٢/٣٣٧(الكاشف، ) ٢(

 )٥٧٣(، التقريب) ٣(

  )٨٣(الكواكب النيرات، ) ٤(
 )٢٧٥(والتقريب، ، )١٣/١٢٨(وتهذيب الكمال، ، )١/٤٦٦(الثقات للعجلي، : انظر) ٥(

 )٢٢٤(والتقريب، ، )١/٤١٩(والكاشف، ، )١/٣٧٨(الثقات للعجلي، : انظر) ٦(

  )١٢٢(والتقريب، ، )٤/٧٥(وتهذيب الكمال، ، )١/٢٤٥(الثقات للعجلي، : انظر) ٧(
 )٥٩٩(والتقريب، ، )٩/٢٥٢(والجرح والتعديل، ، )٢/٣٦٠(الثقات للعجلي، : ظران) ٨(

  )٣٠٠(جامع التحصيل، ) ٩(
 )٤٣٣(والتقريب، ، )٤/٧٤٢(اإلصابة، : انظر) ١٠(



  )٤٠٠(

  :   الحكم على الحديث

  .)١(وقد حسنه األلباني، لوجود هشام بن عمار فهو صدوق، الحديث إسناده حسن
  

  
  :   قال ابن األثير

  .أي أولُه وآخره) يكون لهم بدء الفُجور وِثناه(ه حديث الحديبية ومن)س(
  

  )٢٦٤(حديث رقم 
 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

، وحدثَنَا ِإسحقُ بـن ِإبـراِهيم     ، حدثَنَا هاِشم بن الْقَاِسِم ح    ،  حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ      -
وحدثَنَا عبد اللَِّه بـن عبـِد الـرحمِن         ، ِكلَاهما عن ِعكِْرمةَ بِن عماٍر ح     ، عاِمٍر الْعقَِدي َأخْبرنَا َأبو   

ِديثُهذَا حهو اِرِميالد.  

حـدثَِني  ، و ابن عمارٍ  حدثَنَا ِعكِْرمةُ وه  ، َأخْبرنَا َأبو عِلي الْحنَِفي عبيد اللَِّه بن عبِد الْمِجيدِ        
يقُوده ِإلَى  .....قَِدمنَا الْحديِبيةَ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        : ِإياس بن سلَمةَ حدثَِني َأِبي قَالَ     

          فٍَّف ِفي سجٍس ملَى فَرع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر  شِْرِكينالْم ِمن ِعينوُل   ، بسر ِهمِإلَي فَنَظَر
فَعفَا عنْهم رسـوُل اللَّـِه      ، )٢(دعوهم يكُن لَهم بدء الْفُجوِر وِثنَاه     : اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ     

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ، َل اللَّهَأنْزو"هـِد   وعب كَّةَ ِمـنطِْن مِبب منْهع كُمِديَأيو نْكُمع مهِديالَِّذي كَفَّ َأي و
  .)٤(الحديث ...))٣(َأن َأظْفَركُم علَيِهم الْآيةَ 

  :   تخريج الحديث

  . بنحوه، عن سلمة بن األكوع ، )٥(أخرجه البخاري

                            
 . في صحيح الجامع١٤٢٠: انظر حديث رقم) حسن : ( قال الشيخ األلباني) ١(

وفي بعضها ثنياه بضم الثـاء  ، كثر النسخ ثناه بثاء مثلثة مكسورة  وأما ثناه فوقع في أ    ، أي ابتداؤه : أما البدء ) ٢(
المنهاج شرح صـحيح مـسلم بـن    : انظر، واألول هو الصواب أي عودة ثانية    ، وبياء مثناة تحت بعد النون    

  )١٢/١٧٧(الحجاج، 
 مكَّةَ ِمن بعِد َأن َأظْفَركُم علَيِهم وكَان اللَّه ِبمـا    وهو الَِّذي كَفَّ َأيِديهم عنكُم وَأيِديكُم عنْهم ِببطْنِ       {: قال تعالى ) ٣(

 ٢٤الفتح}تَعملُون بِصيراً 

  .بإختصار) ١٨٠٧(ح )٣/١٤٣٣(باب غزوة ذي قرد وغيرها، ، كتاب الجهاد والسير، مسلم) ٤(
 )٦٧٨٢(ح )٦/٢٦٣٥(، باب من بايع مرتين، كتاب األحكام، البخاري) ٥(



  )٤٠١(

  :   قال ابن األثير

. أي تُعاد : سميت بذلك ألنَّها تُثْنى في كل صالة      ) سبع المثاني هي ال ( وفي ذكر الفاتحة     -
المثَاني السور التي تَقْصر عن الِمِئيِن وتَِزيد عن المفصل، كأن الِمئين جِعلت مبادي، والتَّي              : وقيل

  .تَِليها مثَاني

  )٢٦٥(حديث رقم 
 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  ددسثَنَا مدى  ، حيحثَنَا يدةَ  ، حبشُع ننِ     : قَالَ ، عمحِد الربع نب بيثَِني خُبدـِن       ، حفْـِص بح ـنع 
كُنْتُ ُأصلِّي ِفي الْمسِجِد فَدعاِني رسوُل اللَِّه صـلَّى اللَّـه           :  عن َأِبي سِعيِد بِن الْمعلَّى قَالَ      ،عاِصٍم

  فَلَم لَّمسِه ولَيفَقُلْتُ  ع هلِّي     :  ُأِجبوَل اللَِّه ِإنِّي كُنْتُ ُأصسا رفَقَاَل، ي :      قُـْل اللَّـهي وا ِللَّـِه    "َألَمـتَِجيباس
    ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللرقَاَل ِلي  " )١(و لَ       : ثُمآِن قَبِر ِفي الْقُروالس ظَمَأع ةً ِهيورس نَّكلِّملَُأع  َأن 

َألَم تَقُْل لَُأعلِّمنَّك سورةً ِهي َأعظَـم       : فَلَما َأراد َأن يخْرج قُلْتُ لَه     ، ثُم َأخَذَ ِبيِدي  ، تَخْرج ِمن الْمسِجدِ  
قُـرآن الْعِظـيم الَّـِذي     والْ،السبع الْمثَـاِني  ِهي "الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمين   ": قَاَل. سورٍة ِفي الْقُرآنِ  

٢(ُأوِتيتُه(.  
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، )٣( أبي هريرةعن البخاري شاهداً أخرج

  
  

  

  

  

  

                            
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ َأن اللّه يحوُل بين الْمرِء {: ىقال تعال) ١(

 ونشَرِه تُحِإلَي َأنَّهقَلِْبِه و٢٤األنفال}و 

  )٤٢٠٤(ح )٤/١٦٢٣(كتاب، باب ماجاء في فاتحة ال، كتاب التفسير، البخاري) ٢(
  )٤٤٢٧(ح )٤/١٧٣٨(باب تفسير سورة الحجر، ، كتاب التفسير، البخاري) ٣(



  )٤٠٢(

  :   قال ابن األثير

ِمن أشراط الساعة أن يقْرأ فيما بينَهم بالمثْنَاةَ، ليس أحد          (وفي حديث ابن عمرو     ) هـ(
وقيل إن المثْنَـاةَ هـي أن   ) ما استُكْتب من غير كتاب اللّه تعالى: ناة؟ قالوما المثْ: يغَيرها، قيل 

أحبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السالم وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب                 
تُب وقَعـت إليـه   خذ عن أهل الكتاب، وقد كانت عنده كُألاللّه، فهو المثْناة، فكأن ابن عمرو كَره ا  

المثْنـاة هـى الَّتـي تَـسمى     : )١(قال الجـوهري . يوم اليرموك منهم، فقال هذا لَمعِرفَته بما فيها       
  .بالفارسية دوبيتي، وهو الِغنَاء

  )٢٦٦(حديث رقم   
 

  قال اإلمام الطبراني في مسنده

 عـن   ، ثنا ثور بن يزيد    ،ن ثنا منبه بن عثما    ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي         -
 ، وتُرفَـع اَألشْـرار    ،َأن توضع اَألخْيار  :  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال        ،عمرو بن قيس  

 ؟  قيل ومـا المثْنـاة  ، ليس فيهم لها مغير،ل المثْناة في المألمعوتُ، ن العملخز وي،ويفتح القول 
 أحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه         أفرأيتك: لقي،  في كتاب اهللا    شيئاً ليس  بستَمن اكْ : قال

 فاستطَ ؟ ونفسه ،ن يأمنه على دينه   وسلم مم فْ حِ اعظه فلي تَِكوإال فعليكم بِ  ، ظْفَح   وجـل  اب اهللا عـز  ،
  .)٢(لِقعن ياَ كَنم علماً ِل بِهىفَكَو، رونكُذْ وتَ،كم عنه تسألونفإنّ

  

  :   تخريج الحديث

، بلفظ مقـارب  ، عمرو بن قيس به   عن  كالهما من طرق    ، )٤(الحاكمو، )٣(أخرجه الدارمي 
  .وهو حديث موقوف

  
  

  

  

                            
 )٨٩(سبق ترجمته في ح)  ١(

 )٤٨٢(ح )١/٢٧٦(مسند الشاميين للطبراني، ) ٢(

  )٤٧٦(ح )١/١٣٤(باب من لم ير كتابة الحديث، ، سنن الدارمي) ٣(
  )٨٦٦١(ح )٥٩٧/ ٤(كتاب الفتن والمالحم، ، المستدرك) ٤(



  )٤٠٣(

  :   قال ابن األثير

الثَِّنية في الجبـل  )  حطَّ عنه ما حط عن بني إسرائيل    ،من يصعد ثَِنية المرار   (وفيه  ) س(
موضع : والمرار بالضم . لمِسيل في رأسه  كالعقَبة فيه، وقيل هو الطَِّريق العالي فيه، وقيل أعلى ا         

وبعضهم يقوله بالفتح، وإنما حثَّهم على صـعودها ألنهـا          . بين مكة والمدينة من طِريق الحديبية     
والذي حط عن   . عقَبة شاقَّة وصلوا إليها لَيالً حين أرادوا مكة سنَة الحديبية، فرغَّبهم في صعودها            

  .)١(.)وقُولُوا ِحطَّةٌ نَغِْفر لَكُم خَطَاياكُم(..م، من قوله تعالى بني إسرائيل هو ذُنُوبه

  )٢٦٧(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-      ِرينْباٍذ الْععم ناللَِّه ب ديبثَنَا عدثَنَا َأِبي  ، حدخَاِلدٍ    ، ح نةُ بثَنَا قُردرِ   ، حيبَأِبي الز نع ،  نع 
 )٢( ثَِنيةَ الْمـرارِ   -من يصعد الثَِّنيةَ  : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : ِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ    جاِب
 ، بِني الْخَزرجِ  فَكَان َأوَل من صِعدها خَيلُنَا خَيلُ     :  قَالَ ، فَِإنَّه يحطُّ عنْه ما حطَّ عن بِني ِإسراِئيلَ        -

  النَّاس تَتَام ثُم،       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر  :   لَـه غْفُورم كُلُّكُمـِل    ،ومالْج ـاِحبِإلَّـا ص 
واللَِّه لََأن َأِجـد    : فَقَاَل،  علَيِه وسلَّم  تَعاَل يستَغِْفر لَك رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه      : فَقُلْنَا لَه  فََأتَينَاه   ،الَْأحمِر

كُماِحبِلي ص تَغِْفرسي َأن ِمن ِإلَي بالَِّتي َأحقَاَل، ض : الَّةً لَهض نْشُدٌل يجر كَان٣(و(.  

  

  :   تخريج الحديث

        ، بـه  يـر  الحارث حدثنا قـرة حـدثنا أبـو الزب         خالد بن من طريق   ، )٤(أخرجه مسلم أيضاً  
  .بلفظ مطابق

  
  

                            
وِإذْ قُلْنَا ادخُلُواْ هـِذِه الْقَريةَ فَكُلُواْ ِمنْها حيثُ ِشْئتُم رغَداً وادخُلُواْ الْباب سجداً وقُولُواْ ِحطَّةٌ نَّغِْفر {: قال تعالى) ١(

 ِسِنينحالْم نَِزيدسو اكُمخَطَاي ٥٨البقرة}لَكُم  
 )٤/١٢٠٦(، معجم ما استعجم: انظر،  مهبط الحديبية من أسفل مكة:ِرثَِنيةَ الْمرا)  ٢(

 )٢٧٨٠(ح )٤/٢١٤٤(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ، مسلم) ٣(

 .المرجع السابق)  ٤(



  )٤٠٤(

  :   قال ابن األثير

  :   وفي خطبة الحجاج) س(

 ●أنا ابن جالَ وطالّع الثَّنَايا - 

  .هي جمع ثَِنية، أنه جلْد يرتَكب األمور العظام

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 أنبأنـا  ، أنبأنا أحمد بن إسحاق،الحسن السيرافي أنبأنا أبو ، أخبرنا أبو غالب الماوردي    -
 قال فحدثني عامر بن صالح بن       ،اط نبأنا خليفة بن خي    ، حدثنا موسى بن زكريا    ،أحمد ابن عمران  

فبـدأ  ، حدثني من شهد الحجاج بن يوسف حين قدم العراق   :  حدثني أبو بكر الهذَِلي    ،رستم الخزاز 
ـ  والح،جداس إلى المسل النّب فأقْ ، جامعة الة الص ي فنودِ ،بالكوفة قبل البصرة   جـ قَتَاج م  ،د قوسـاً لِّ

  :   ه وقالسود قَوتقلّ..... ماً حمراء متلثّامة خزموعليه ِع

  .)٤(الحديث  ...)٣( متَى أضِع الِعمامةَ تَعِرفوِني  ●  )٢( وطالّع الثنايا)١(أنا ابن جلَا

  

  :   تخريج الحديث

وهـو حـديث   ، بلفـظ مطـابق  )٥(اً من طريق عبد اهللا بن عبيد اهللا    أخرجه الطبري شاهد  
  )٢٤٣(وسبق تخريجه في حديث رقم .مقطوع

  
  

                            
 )١٤/١٤٩(،لسان العرب: انظر،  فعل ماض كَأنه بمعنى جال اُألمور َأي َأوضحها وكشفها:جال)  ١(

 جمع ثَِنية َأراد َأنه جلْد يرتكب اُألمور العظام والثَّناء ما تصف به اإلنسان من مدح َأو ذم وطَالَّع الثَّنايا هي)  ٢(
 )١٤/١١٥(،لسان العرب: انظر، وخص بعضهم به المدح

وهو ،عاش في الجاهلية أربعين وفي اإلسالم ستين      ، لسحيم بن وثيل الرياحي شاعر مخضرم     : ينسب الشعر ) ٣(
  )متى أضع العمامة تعرفوني ...  جال وطالع الثنايا أنا ابن(  :القائل

 )مكان الليث من وسط العرين ... ألم تر أنني في حميري           ( 

  )٢/٥٧٩(للجمحي، ،وطبقات فحول الشعراء، )٣/٢٥٢(، اإلصابة في تمييز الصحابة: انظر
  .بإختصار) ١٢/١٢٧(تاريخ دمشق، ) ٤(
  )٣/٥٤٧(تاريخ الطبري، ) ٥(



  )٤٠٥(

  

  :   قال ابن األثير

أي عاطفٌ رجله فـي     ) من قال عقيب الصالة وهو ثاٍن رجلَه      (وفي حديث الدعاء    ) س(
  .التَّشَهد قبل أن ينْهض

  )٢٦٨(حديث رقم 
 

  طبراني في مسندهقال اإلمام ال

 ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي       ، حدثنا عبيد اهللا بن محمد بن خنيس الدمياطي        -
 سـمعت أم    : إبراهيم بن أبي عبلة يقول     : ورديح بن عطية أنهما سمعا     ،ثنا هاني بن عبد الرحمن    

من قـال بعـِد     : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       :  سمعت أبا الدرداء يقول    :الدرداء تقول 
   حبلَاة الصص  لَهثَاٍن ِرج وهال إله إال اهللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمـد             " قبل أن يتكلم   و

، عشْر حـسنَاتٍ كتب له بكل مرة "  مرات عشْريحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير          
، وكن له في يومه ذلك ِحرزاً من كل مكـروه         ، ات درج عشْرورفع له   ،  سيئات عشْرومِحي عنه   

ثمن كل رقبة اثنـا عـشر       ، وكان له بكل مرة عتق رقبة من ولد إسماعيل        ، وِحرزاً من الشيطان  
كـان لـه مثـل      ، ومن قال ذلك بعد صالة المغـرب      ، ولم يلحقه يومئذ ذنب إال الشرك باهللا      ، ألفاً
  .)١(ذلك
  

 :   تخريج الحديث

من قـال   "من دون لفظ    ، كالهما شاهداً عن أبي هريرة    ، )٣(مسلمو، )٢(أخرج البخاري 
  ". عقيب الصالة وهو ثان رجله

                            
  )٢٣(ح)١/٣٧(ند الشاميين للطبراني، مس) ١(
عن ، عن أبي صالح  ، حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر           : قال اإلمام البخاري  ) ٢(

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أبي هريرة رضي اهللا عنه
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة  . ى شيء قدير    له الملك وله الحمد وهو عل     

ومحيت عنه مائة شيءة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به 
ح )٣/١١٩٨(باب صفة إبلـيس وجنـوده،   ، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري) إال أحد عمل أكثر من ذلك  

)٣١١٩( 

  )٢٦٩١(ح )٤/٢٠٧١(باب فضل التهليل والتسبيح، ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار، مسلم) ٣(



  )٤٠٦(

عقيـب   "بـدالً مـن   "في دبر صالة الفجر   " بلفظ  ، )١(وأخرج البغدادي شاهداً ثانياً عن أبي ذر      
  ".إذا صلى الصبح" بلفظ، )٢(وأخرج ابن األثير شاهداً ثالثاًعن ابن زمل الجهني". الصالة

  :   ال اإلسنادرج

أصـلهم مـن    ،  عبيد اهللا بن محمد بن خنيس ويقال خشيش أبو علي الدمياطي ويقال الدمشقي     ●
  .)٣(أهل حمص يكنى أبا علي يروي عن موسى بن محمد البلقاوي

  .لم يذكر فيه جرحاً أو تعديل:     قلت

رأيته عند  : و حاتم قال أب ،   موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوى المقدسي أبو الطاهر           ●
منكـر  : وقال ابـن عـدي   ، )٤(ويأتي باألباطيل ، وكان يكذب ، هشام بن عمار ولم أكتب عنه     

  . )٦(أحد التلفاء:  وقال ابن حجر)٥(ويسرق الحديث، الحديث

  .   فالراوي منكر الحديث

قال ابـن أبـي     ،   يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك واسمه هانئ الهمداني الدمشقي القاضي             ●
وسئل أبو زرعة عنه فـأثنى عليـه   ، من فقهاء أهل الشام وهو ثقة   : حاتم سئل أبي عنه فقال    

وقـال  ، وقال المفضل الغالبي الوليد ويزيد ابنا أبي مالك إخوان ليس بحديثهما بأس   ، )٧(خيراً
صـدوق  : قال ابن حجر  ، )٩(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٨(الدارقطني والبرقاني من الثقات   

  .)١٠(روى له أبي داود والنسائي وابن ماجه. أو بعدها) ١٣٠( مات سنة .ربما وهم

  .)١١(لم يرسل عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه:    بالنسبة إلرساله

  

                            
  )١٤/٣٤(تاريخ بغداد، ) ١(
 )٦/٣٥٨(أسد الغابة، ) ٢(

 )٣٨/١٠٠(تاريخ دمشق، ) ٣(

  )٨/١٦١(الجرح والتعديل، ) ٤(
  )٦/٣٤٧(الكامل في الضعفاء، ) ٥(
 )٦/١٢٧(لسان الميزان، ) ٦(

  )٩/٢٧٧(لجرح والتعديل، ا) ٧(
 )١١/٣٠٢(تهذيب التهذيب، ) ٨(

 )٥/٥٤٢(الثقات البن حبان، ) ٩(

 )٦٠٣(التقريب، ) ١٠(

 )٣٠٢(جامع التحصيل، ) ١١(



  )٤٠٧(

  .وقد صرح بالسماع، )١(ذكره ابن حجر من الطبقة الثالثة:    وبالنسبة لتدليسه

  .   وإلختالف الرواة فيه فهو أقرب الى الصدوق

وذكره ابن حبان فـي     ، )٢(وثقه أبو حاتم  ، عطية القرشي أبو الوليد ويقال أبو صالح      رديح بن     ●
ثقـة  : قال مروان بن محمـد    ، مؤذن بيت المقدس روى عن إبراهيم ابن أبي عبلة        ، )٣(الثقات

روى لـه   . من الثامنة . صدوق يغرب : قال ابن حجر  . )٤(وقال عثمان الدارمي عن دحيم ثقة     
  .)٥(دالبخاري في األدب المفر

  .    أرجح أنه صدوق

إبراهيم بن أبي عبلة بسكون الموحدة واسمه ِشمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي يكنى أبا                 ●
البخاري ومـسلم وأبـي داود والنـسائي وابـن        روى له    ).١٥٢(مات سنة   . ثقة، إسماعيل

  .)٦(ماجة

  .فهو ثقة. )٧(لم يرسل عن أبي الدرداء:     بالنسبة إلرساله

 هجيمـة بنـت حيـي        ويقال أيـضاً   ،اسمها جهيمة ، أم الدرداء الصغرى زوج أبي الدرداء       ●
، تصلي في صفوف الرجـال  ،وأم الدرداء الكبرى لها صحبة  ، )٨( ليس لها صحبة   ،يوصاباأل

الذي يروي عنها العلـم والفقـه هـي         : قال العالئي و.)٩(وتجلس في حلق القراء تعلم القرآن     
  .)١١(روى لها الجماعة). ٨١(ماتت سنة . ثقة فقيهة: قال ابن حجر، )١٠(الصغرى

                            
 )٤٨(طبقات المدلسين، ) ١(

 )٣/٥١٨(الجرح والتعديل، ) ٢(

  )٦/٣١١(الثقات البن حبان، ) ٣(
 )٣/٢٣٤(تهذيب التهذيب، ) ٤(

  )٢٠٩(التقريب، ) ٥(
وسؤاالت الحاكم ، )١١٧(ومشاهير علماء األمصار، ، )٤/٤٢٨( رواية الدوري،   -تاريخ ابن معين    :  انظر )٦(

 )٩٢(والتقريب، ، )١٨١(النيسابوري للدارقطني، 

  )١٤٠(جامع التحصيل، ) ٧(
 )٩/٤٦٣(،الجرح والتعديل)  ٨(

 )٢/٥٢٣(والكاشف، ، )٣٥/٣٥٢(وتهذيب الكمال، ، )٩٢(للبخاري، ، الكنى: انظر) ٩(

 )٣١٩(،جامع التحصيل)  ١٠(

 )٧٥٦(،التقريب)  ١١(



  )٤٠٨(

●  مختلف في اسم أبيه وأمـا هـو فمـشهور          ، ويمر بن زيد بن قيس األنصاري أبو الدرداء       ع
وكان عابداً مـات    ، أول مشاهده أحد  ، صحابي جليل ، بكنيته وقيل اسمه عامر وعويمر لقب     

  .هرضي اهللا عن. )١(في أواخر خالفة عثمان وقيل عاش بعد ذلك

  

  :   الحكم على الحديث

وأمـا  ، فيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي حديثـه منكـر          ، الحديث إسناده موضوع  
لوجود سليمان بن عطاء القرشـي      ، فإسناده ضعيف جداً  ، رواية ابن األثير عن ابن زمل الجهني      

اِنيرشهر بن  مرسل لوجود   فإسناده  ، وأما رواية البغدادي عن أبي ذر     ، )٢(وهو منكر الحديث  ، الْح
رواه  : قـال الهيثمـي    ،وفي إسناده من لم أجد لهم ترجمة      . )٣(وحديثه من أبي ذر مرسل    ، حوشب

 والحديث  ،)٤(الطبراني في الكبير واألوسط وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي وهو متروك            
  .وبمعناه أصله في الصحيحين. )٥(حكم عليه األلباني بالوضع، بلفظه

  

  
  :   قال ابن األثير

وهذا ضد األول في اللفظ، ومثله في   ) من قال قبل أن يثِْني رجله     (وفي حديث آخر    ) س(
  .المعنى؛ ألنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالِتها التي هي عليها في التَّشهد

  )٢٦٩(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

-  دمحثَنَا مدالجوهري   ح هويمحاِرِث،         نا  ، بن مِد الْـوبِد بن عمِد الصباِرِث بن عالْو دبع
قَاَل رسـوُل  : ن َأِبي ُأمامةَ رِضي اللَّه تَعالَى عنْه، قَالَ  عََأبو غَاِلٍب،   ثنا  آدم بن الْحكَِم،    ثنا  ، ثنا أِبي 

ال ِإلَه ِإال اللَّه، وحده ال شَِريك لَـه، لَـه           : من قَاَل ِفي دبِر صالِة الْغَداةِ     :"اللَّه علَيِه وسلَّم   اللَِّه صلَّى 

                            
 )٤٣٤(التقريب، ) ١(

، الثقريـب : انظر، مات قبل المائتين  ، منكر الحديث : سليمان بن عطاء بن قيس القرشي أبو عمر الجزري        ) ٢(
)٢٥٣( 

 )١٩٧(جامع التحصيل، ) ٣(

 )١٠/١٤٠(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ٤(

  )٥٣١٤(ح )١١/٣١٥(محمد ناصر الدين األلباني، ، عيفةالسلسلة الض: انظر) ٥(



  )٤٠٩(

قَبـَل َأن يثِْنـي     الْملْك، ولَه الْحمد، ويحِيي ويِميتُ ِبيِدِه الْخَير، وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَدير ِمَئةَ مرٍة               
  .)١(عمالً إال من قَاََل ِمثَْل مقَالَِتِه أو زاد علَى ما قَاَليومِئٍذ َأفْضَل َأهِل اَألرِض ، كَان ِرجلَيِه

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، من طريق محمد النرسيفي عن عبد الوارث به، )٢(أخرجه الطبراني أيضاً
  

  :   رجال اإلسناد

●  هويمحوقـال  . )٣( أبو النضر محمد بن محمد الفقيـه بخبـر باطـل   عن أبيه وعنه،   محمد بن م
  .)٤(روى له الطبراني ولم أعرفه: الهيثمي

  . ولم يعرف عند الهيثمي،     لم أجد للراوي ترجمة سوى النقل عنه بخبر باطل

وذكـره ابـن   ، )٥(قال أبو حاتم صدوق،   عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أبو عبيدة           ●
مسلم روى له   ).٢٥٢(مات سنة   . صدوق: وقال ابن حجر  ، )٧(وثقه الذهبي ، )٦(قاتحبان في الث  

  .)٨(والترمذي والنسائي وابن ماجة

  .فهو صدوق، أبو حاتم وابن حجر:     أرجح قول

  عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري موالهم التَنُّوري أبـو سـهل                   ●
ِريصونقل ابن  ، ال ابن قانع ثقة يخطىء    ـوق، ة مأمون ـوقال الحاكم ثق  ، )٩(وثقه ابن سعد  ، الب

وقال أبـو  . )١٠(ي عبد الصمد ثبت في شعبةـوقال علي بن المدين  ، خلفون توثيقه عن ابن نمير    

                            
لم يرو هذا الحديث عن أبي غالب إال آدم بـن           : وقال، )٧٢٠٠(ح  )٧/١٧٥(، المعجم األوسط، للطبراني  ) ١(

  .الحكم وال رواه عن آدم إال عبد الصمد بن عبد الوارث
  )٨٠٧٥(ح )٨/٢٨٠(المعجم الكبير للطبراني، ) ٢(
  )٥/٣٧٣(ولسان الميزان، ، )٤/٣١(عتدال، ميزان اإل: انظر) ٣(
 )٧/٦٥٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) ٤(

 )٦/٧٦(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )٨/٤١٦(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )١/٦٧٣(الكاشف، ) ٧(

 )٣٦٧(التقريب، ) ٨(

  )٧/٣٠٠(الطبقات الكبرى، ) ٩(
 )٦/٢٩١(تهذيب التهذيب، ) ١٠(



  )٤١٠(

قال ابـن   . )٣(الحافظ الحجة : وقال الذهبي ، )٢(ذكره ابن حبان في الثقات    . )١(شيخ مجهول : حاتم
  .)٤(روى له الجماعة).٢٠٧(ت سنة ما. صدوق ثبت في شعبة: حجر

  .    وإلختالف النقاد في توثيقه أميل الى أنه صدوق

مـا  : قال أبو حاتم  ، عن أبي غالب وعنه عبد الصمد     ،  آدم بن الحكم صاحب الكرابيسي بصري       ●
روى محمـد بـن خالـد    : قال ابن حجر، )٦(ال بأس به: وقال ابن شاهين، )٥(أرى بحديثه بأساً  
  .)٧( معين ال شيء البرقي عن ابن

  .ال بأس به: وهو كما قيل عنه،     الراوي لم يترجم له الكثير

صاحب أبي أمامة اختلف في اسمه فقيل اسمه حزور         ،  ويقال األصبهاني  البصِري  أبو غالب     ●
قـال  . )٩(ليس بالقوي : وقال أبو حاتم  ، )٨(وثقه ابن معين  ، وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع     

ال يجوز االحتجاج به إال فيما      ، منكر الحديث على قلته   : وقال ابن حبان  ، )١٠(ضعيف:النسائي
لم أر في أحاديثـه حـديثاً     : وقال ابن عدي  ، )١١(وهو صاحب حديث الخوارج   ، يوافق الثقات 

: وقـال مـرة أخـرى     ، ال يعتبر به  : وقال الدارقطني ، )١٢(منكراً جداً وأرجو أنه ال بأس به      
. صدوق يخطىء  :قال ابن حجر  . )١٤(حديث صحح له الترمذي   صالح ال : قال الذهبي ، )١٣(ثقة

  .)١٥(روى له البخاري في األدب وأبو داود والترمذي وبن ماجة .من الخامسة

  .فهو صدوق يخطىء،     أرجح قول ابن حجر
                            

  )٦/٥٠(الجرح والتعديل، ) ١(
 )٨/٤١٤(الثقات البن حبان، ) ٢(

 )١/٦٥٣(الكاشف، ) ٣(

 )٣٥٦(التقريب، ) ٤(

 )٢/٢٦٧(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )٤١(تاريخ أسماء الثقات، ) ٦(

 )١/٣٣٥(لسان الميزان، ) ٧(

 )٢٣٦( رواية عثمان الدارمي، -تاريخ ابن معين ) ٨(

 )٣/٣١٥(الجرح والتعديل، ) ٩(

  )١١٤(الضعفاء والمتروكين، ) ١٠(
 )١/٢٦٧(المجروحين، ) ١١(

 )٢/٤٥٥(الكامل في الضعفاء، ) ١٢(

 )٢٦(سؤاالت البرقاني للدارقطني، ) ١٣(

 )٢/٤٤٩(الكاشف، ) ١٤(

 )٦٦٤(التقريب، ) ١٥(



  )٤١١(

ويقـال ابـن   ، ويقال ابن وهـب ، صحابي مشهور،   صدي بالتصغير بن عجالن بن الحارث ●
بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالـك بـن أعـصر        عمرو بن وهب بن عريب      

وقال الحسن بن رافع عن ضمرة في فـضائل الـصحابة            .الباهلي أبو أمامة مشهور بكنيته    
لخيثمة من طريق وهب بن صدقة سمعت جدي يوسف بن حزن الباهلي سمعت أبـا أمامـة              

يـا  : حت الـشجرة قلـت    لما نزلت لقد رضي اهللا عن المؤمنين إذ يبايعونك ت         : الباهلي يقول 
رضي . )١()٨٦(مات سنة   . أنت مني وأنا منك   : قال. رسول اهللا أنا ممن بايعك تحت الشجرة      

  .اهللا عنه

  :   الحكم على الحديث

عدا شيخ الطبراني الذي لم أجـد لـه         ، ورواته في درجة الصدوق   ، الحديث إسناده حسن  
   .)٢(والحديث حسنه األلباني، ترجمة

                            
 )٣/٤٢٠(، اإلصابة)  ١(

محمد ناصر  ، صحيح الترغيب والترهيب  : انظر،حسن رواه الطبراني في األوسط بإسناد جيد      :قال األلباني ) ٢(
 )٤٧٦(ح)١/١١٤(لباني، الدين األ



  )٤١٢(

   الثاء مع الواو:المبحث السادس عشر
  

 :   قال ابن األثير

إقامـة  : التَّثِْويب ها هنـا   ) إذا ثُوب بالصالة فائتُوها وعليكم السِكينَةُ     (فيه  ] هـ[} ثوب{
أن يجيء الرجل مستَصِرخاً فيلَوح بثوبه ِليرى ويـشْتَهر، فـسمي   : واألصل في التَّثْويب . الصالة

وقيل إنما سمي تَثْويبا من ثاب يثُوب إذا رجع، فهو رجـوع  .  داٍع مثَوب وكلُّ. الدعاء تَثِْويباً لذلك  
إلى األمر بالمبادرة إلى الصالة، وأن المؤذن إذا قال حي على الصالة فقد دعاهم إليها، وإذا قال                 

 .بعدها الصالة خير من النَّوم فقد رجع إلى كالٍم معناه المبادرة إليها

  )٢٧٠(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-    وبَأي نى بيحثَنَا يدِعيدٍ   ، حس نةُ ببقُتَيرٍ  ، وجح نابفَرٍ    ، وعِن جِعيَل بمِإس نع ،    ـنقَاَل اب 
وبِعيلُ  ،َأيمثَنَا ِإسدح ،  لَاءِني الْعرَأِبيهِ  ، َأخْب نةَ   ، عريرَأِبي ه نولَ  ، عسر ـِه       َأنلَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص 

فَمـا َأدركْـتُم    ،  وْأتُوها وعلَيكُم الـسِكينَةُ    ؛ فَلَا تَْأتُوها وَأنْتُم تَسعون    ؛ِإذَا ثُوب ِللصلَاةِ  : وسلَّم قَالَ 
  .)١(لَى الصلَاِة فَهو ِفي صلَاٍة فَِإن َأحدكُم ِإذَا كَان يعِمد ِإ؛وما فَاتَكُم فََأِتموا، فَصلُّوا

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى    
  

 :   قال ابن األثير

أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ال أثَوب في شـيء     : قال(ومنه حديث بالل    ] هـ[
  .الصالة خير من النَّوم، مرتَين: وهو قوله) ة إالّ في صالة الفجرمن الصال

 )٢٧١(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

 َأبو َأحمد ِفي حِديِثِه حـدثَنَا       :قَاَل، حدثَنَا َأبو ِإسراِئيلَ  : وَأبو َأحمد قَالَا  ،  حدثَنَا حسن بن الرِبيعِ    -
َأمرِني رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم َأن  : عن ِبلَاٍل قَاَل، عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى ، حكَمالْ

                            
باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهـي عـن          ، كتاب المساجد ومواضع الصالة   ، صحيح مسلم ) ١(

  )٦٠٢(ح )١/٤٢٠(إتيانها سعياً، 



  )٤١٣(

 برِ       )١(لَا ُأثَولَاةَ الْفَجلَاِة؛ ِإلَّا صالص ٍء ِمنِديِثِه قَاَل ِلي  ،  ِفي شَيِفي ح دمو َأحقَاَل َأبـوُل اللَّـِه   وسر
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص :ب٢(ِإذَا َأذَّنْتَ فَلَا تُثَو(. 

  :   تخريج الحديث

  . بلفظ مطابق، من طريق عطاء عن ابن أبي ليلى به، )٣(أخرجه البيهقي

  :   رجال اإلسناد

). ٢٢١( أو   )٢٢٠(مـات سـنة     . ثقة،  الحسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي البوراني          ●
  .)٤(روى له الجماعة

قال ابـن  ،    محمد بن عبد اهللا بن الزبير بن عمر بن درهم األسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي    ●
روى لـه  ). ٢٠٣(مـات سـنة   . ثقة ثبت إال أنه قد يخطىء فـي حـديث الثـوري        : حجر

  .)٥(الجماعة

وفي معروف بكنيته وقيل اسمه     الك،   إسماعيل بن خليفة العبسي بالموحدة أبو إسرائيل المالئي         ●
، تركه ابن مهدي وكان يشتم عثمان     : وقال البخاري ،)٦(ثقة: يحيى بن معين  : قال، عبد العزيز 

يقول أبو إسـرائيل المالئـي    :قال ابن أبي حاتم. )٧ (وقال في موضع آخر يضعفه أبو الوليد   
وقـال  ، سيء الحفظ ويكتب حديثه وهو    ، حسن الحديث جيد اللقاء له أغاليط ال يحتج بحديثه        

وسئل أبو زرعة عن أبـي      ، ابن المبارك لقد من اهللا على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل          
، )٩(ليس بثقة : قال النسائي ، )٨(صدوق كوفى اال انه كان في رأيه غلو       : إسرائيل المالئي قال  

: وقال ابـن حبـان    ، )١٠( وله مع ذاك مذهب سوء     ،في حديثه وهم واضطراب   : وقال العقيلي 

                            
  )١٨٤٠(ح )١/٤٢٤(باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، ، كتاب الحيض، السنن الكبرى للبيهقي) ١(
  )٢٣٩٥٨(ح )٦/١٤(مسند أحمد، ) ٢(
) ١٨٤٠(ح  )١/٤٢٤(باب كراهية التثويب في غير أذان الـصبح،         ، كتاب الحيض ، السنن الكبرى للبيهقي  ) ٣(

   .هذا مرسل فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بالالً:وقال
  )١٦١(والتقريب، ، )١/٣٢٣(والكاشف، ، )٦/١٤٧(تهذيب الكمال، : انظر) ٤(
  )٤٨٧(التقريب، ) ٥(

 )١/٣٥٧(وتذكرة الحفاظ، ، )٢٥/٤٧٦(هذيب الكمال، ت:     انظر

 )٣/٢٧٠(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(

 )٣/٧٩(وتهذيب الكمال، ،)١٥(الضعفاء الصغير، : انظر) ٧(

    )٢/١٦٦(الجرح والتعديل، ) ٨(
 )١١٣(الضعفاء والمتروكين، ) ٩(

 )١/٧٥(الضعفاء للعقيلي، ) ١٠(



  )٤١٤(

بـن  ا تركـه  ، يشتم أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسـلم     رافضياً: وقال مرة  ،)١(كان يخطئ 
وقال ابن  ، )٢( وهو مع ذلك منكر الحديث     ، شديداً مهدي وحمل عليه أبو الوليد الطيالسي حمالً      

: وقـال الـذهبي   ، )٣( وهو في جملة من يكتب حديثه      ،وعامة ما يرويه يخالف الثقات     :عدي
) ١٦٩( مات سنة . صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع       : جرقال ابن ح  . )٤(ضعف

  .)٥(روى له الترمذي وابن ماجه .وله أكثر من ثمانين سنة

روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بالل حديث             :    بالنسبة إلرساله قال العالئي   
م يسمع هـذا الحـديث    قال الترمذي ول،ال تثوبن في شيء من الصلوات إال في صالة الفجر   

 إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم وأبو إسرائيل ليس بذاك القوي عنـد                ،من الحكم 
  .)٦(أهل الحديث

من ضعف بأمر آخر سوى التـدليس       ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة       :     وبالنسبة لتدليسه 
  .)٧( اال أن يوثق من كان ضعفه يسيراً،فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع

،      فقد ثبت على الراوي في أكثر من مصدر أنه شتم صحابة خير البشر صلى اهللا عليه وسلم                
، واإلرسـال ، ومخالفة الثقات ، ويتصف بسوء الحفظ  ، وهم الذين رضي اهللا عنهم وأرضاهم     

  .وعليه فهو في أقصى درجات الضعف، والتدليس

ثقة ثبت فقيـه إال أنـه   ، و محمد الكندي الكوفي  الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغراً أب        ●
  .)٨(روى له الجماعة .أو بعدها وله نيف وستون) ١١٣(مات سنة . ربما دلس

من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له في       "ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية     :      بالنسبة لتدليسه 
  .)٩("الصحيح المامته وقلة تدليسه

                            
  )٨/٩٦(الثقات البن حبان، ) ١(
 )١/١٢٤(المجروحين، ) ٢(

 )١/٢٩٠(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

 )١/٢٤٥(الكاشف، ) ٤(

 )١٠٧(التقريب، ) ٥(

 )١٤٥(جامع التحصيل، ) ٦(

 )٥٢(طبقات المدلسين، ) ٧(

  )١٧٥(والتقريب، ، )١/٣٤٤(والكاشف، ، )١/٣١٢(الثقات للعجلي، : انظر) ٨(
 )٣٠(طبقات المدلسين، ) ٩(



  )٤١٥(

اختلف في سماعه مـن عمـر       ، ثقة، لى األنصاري المدني ثم الكوفي      عبد الرحمن بن أبي لي      ●
  .)١(روى له الجماعة .قيل إنه غرق) ٨٣(مات بوقعة الجماجم سنة 

 كان بـالل  : قال،سئل أبو حاتم هل سمع بن أبي ليلى من بالل    :    بالنسبة إلرساله قال العالئي   
روي عن بن   : قال العالئي . غيراً فإن كان رآه كان ص     ،خرج إلى الشام في خالفة عمر قديماً      

أبي ليلى عن بالل رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وبينهما فيـه                 
وعليـه فـإن احتمـال      . )٢( وهو الصحيح   رضي اهللا عنه   في بعض الطرق كعب بن عجرة     

  .سماعه من بالل ضعيف

ن حمامة وهي أمة اشتراه أبـو  وهو بالل ب، صحابي مشهور،   بالل بن رباح الحبشي المؤذن  ●
بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي صلى اهللا عليـه    

قال البخاري مات بالشام زمن عمر وقـال ابـن          ،  وسلم وأذن له وشهد معه جميع المشاهد      
  . اهللا عنهرضي. )٣(وفي المعرفة البن منده أنه دفن بحلب، بكير مات في طاعون عمواس

  :   الحكم على الحديث

وعلّـه البيهقـي   ، وهـو ضـعيف   ،لوجود إسماعيل بن خليفـة ، الحديث مرسل ضعيف 
ورواه : "ثم قال البيهقـي . "هذا مرسل فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بلق بالالً  : "باإلنقطاع فقال 

الً كان ال يثوب    عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بال          "بنحوه"الحجاج بن أرطاة    
والحجـاج بـن   ، )٤("خير من النـوم . حي على الفالح الصالة: إال في الفجر فكان يقول في أذانه   

  .)٦(وقد حكم على الحديث ابن حجر بالضعف من كل طرقه، )٥(ضعيف: أرطأة
  

  
  

                            
 )٣٤٩(والتقريب، ، )١/٦٤١(،والكاشف، )٢/٨٦(،والثقات للعجلي، )٦/١٠٩(لكبرى، الطبقات ا: انظر) ١(

 )٢٢٦(جامع التحصيل، ) ٢(

 )١/٣٢٦(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٣(

  )١/٤٢٤(السنن الكبرى للبيهقي، : انظر) ٤(
  )٦/٣٥٩(الطبقات الكبرى البن سعد، : انظر) ٥(
وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبـد  ، وفيه أبو إسماعيل المالئي: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بالل  ) ٦(

ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الـرحمن    ، وقال بن السكن ال يصح إسناده     ، الرحمن وبالل 
تلخيص الحبير فـي أحاديـث الرافعـي        : انظر، وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف         =

 )١/٢٠٢(البن حجر، ،الكبير



  )٤١٦(

 :قال ابن األثير

ـ  : قالت لعائشة (ومنه حديث أم سلَمة رضي اللّه عنها        ) هـ( مع إن     ثَـابين ال يود الـد
  .أي ال يعاد إلى اسِتوائه، من ثاب يثُوب إذا رجع) بالنساء ِإن مال

 )٢٧٢(حديث رقم 

  لم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابق ثالثتهم ،)٣(وابن الجوزي، )٢(والزمخشري ،)١(وذكره ابن قتيبة
  

  
 :   قال ابن األثير

  . أي يرِجعون) فجعل الناس يثُوبون إلى النبي(لّه عنها  ومنه حديث عائشة رضي ال-

 )٢٧٣(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

عـن  ، عن سِعيِد بِن َأِبي سِعيدٍ    ، عن عبيِد اللَّهِ  ، حدثَنَا معتَِمر ،  حدثَِني محمد بن َأِبي بكْرٍ     -
َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم كَـان    ، عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها   ، رحمِنَأِبي سلَمةَ بِن عبِد ال    

فَجعَل النَّـاس يثُوبـون ِإلَـى    ، ويبسطُه ِبالنَّهاِر فَيجِلس علَيِه، يحتَِجر حِصيرا ِباللَّيِل فَيصلِّي علَيهِ    
لَّ النَِّبيص     لَّمسِه ولَيع لَاِتهِ ى اللَّهِبص لُّونصوا ، فَيتَّى كَثُرَل فَقَالَ ، حفََأقْب :      خُذُوا ِمـن ا النَّاسها َأيي

ا تُِطيقُوناِل ممالَْأع ،و اما داِل ِإلَى اللَِّه ممالَْأع بَأح ِإنلُّوا وتَّى تَملُّ حملَا ي اللَّه قَلَّفَِإن ٤(ِإن(.  
  

  :   تخريج الحديث

  .بنحوه،  بهحدثنا عبيداهللا) يعني الثقفي ( عبدالوهاب من طريق ، )٥(أخرجه مسلم
  

  

  

                            
  )٢/٤٨٧(غريب الحديث البن قتيبة، ) ١(
  )٢/١٦٨(الفائق، ) ٢(
  )١/١٣١(غريب الحديث البن الجوزي، ) ٣(
  )٥٥٢٣(ح )٥/٢٢٠١(باب الجلوس على الحصير ونحوه، ، كتاب اللباس، البخاري) ٤(
 )٧٨٢(ح )١/٥٤٠(،باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، كتاب صالة المسافرين وقصرها،مسلم )  ٥(



  )٤١٧(

 :   قال ابن األثير

ال أعرفن أحداً انْتَقَص من سبل النـاس ِإلـى          (وفي حديث عمر رضي اللّه عنه       ) هـ(
ومنه قوله  . أي يرجعون : وهي المنزل؛ ألن أهله يثُوبون إليه     جمع مثابة   : المثابات) مثاباته شيئاً 

ال أعـِرفن أحـدا     : وأراد عمر .  أي مرِجعا ومجتَمعا   )١(...)وإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً ِللنَّاسِ    : (تعالى
  .اقْتَطع شيئاً من طُرق المسلمين وأدخَله داره

 )٢٧٤(حديث رقم 

   في الغريبقال اإلمام ابن قتيبة

ال ُأوتي بأحد انْتَقص مِن سبِل المـسلمين        " :  في حديث عمر رضي اللّه عنه انَّه قال        -
  " إالّ فعلْتُ به كذا إلى مثَاباتهم شيئاً

  .)٢( عن زياد بن حدير، عن جامع بن شداد، عن ِمسعر،يرويه َأبو ُأسامة
  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، يبة عن زياد بـن جـدير      أورده ابن قت  وى ما   لم أقف على تخريج هذا الحديث س      
  .وهو حديث موقوف، مقارب

  
 :   قال ابن األثير

كان ) أبي: وفي اللسان (أِلي   ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها، وقولها في األحنف           -
  ؟)٣(يستَِجم مثابةَ سفِهه

 )٢٧٥(حديث رقم 

   مسنداًلم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابق كالهما،)٥(والزمخشري، )٤(وذكره ابن قتيبة

                            
وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى وعِهـدنَا ِإلَـى ِإبـراِهيم                 {: قال تعالى ) ١(

  ١٢٥البقرة}وِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي ِللطَّاِئِفين والْعاِكِفين والركَِّع السجوِد 
  )٢/٣١(غريب الحديث الن قتيبة، ) ٢(
يستَِجم مثابةَ سفَهه ؟ َأرادت َأنه كان حليماً عن الناس فلما صار ِإليها سِفه فكَأنه كان يِجم سـفَهه لهـا َأي                    ) ٣(

  )١٢/١٠٤(لسان العرب، : انظر، يريحه ويجمعه
  )٢/٤٦٨(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٤(
 )١/٢٣٦(ق، الفائ) ٥(



  )٤١٨(

 :   قال ابن األثير

كيـف  : قيل له في مرضه الذي مات فيـه ( وحديث عمرو بن العاص رضي اللّه عنه     -
  .أي أضعفُ والَ أرجع إلى الصحة) أجدني أذُوب وال أثُوب: تَجدك؟ قال

  )٢٧٦(حديث رقم 

  تهقال اإلمام ابن سعد في طبقا

 :قال معاوية بن حـديج : اد وغيره قال عن علي بن حم، أخبرنا علي بن محمد القرشي -
وَأِجد نَجـِوي َأكْثَـر   ،  وال أثُوب أذُوب: قال؟كَيفَ تَِجدك فقلت  وقد ثقل ،عدت عمرو بن العاص 

  .)٢(اذَى هلَ ع الكَبيِرا بقَاءم فَ،)١(من رزِئي

  :   تخريج الحديث

وهـو  ، بلفظ مطابق ، ن محمد القرشي به   ـمن طريق علي ب   ، )٣(ن عساكر ـجه اب رـأخ    
  .حديث موقوف

  
  :   قال ابن األثير

أثابه يِثيبه ِإثابـة،   : يقال. أي جازوه على صنيعه   ) أِثيبوا أخاكم ( وفي حديث ابن التَّيهان    -
  .ير أخص وأكثر استعماالًواالسم الثَّواب، ويكون في الخَير والشَّر، إال أنه بالخ

  )٢٧٧(حديث رقم 

 قال اإلمام أبو داود في سننه

عن ، عن يِزيد َأِبي خَاِلٍد الدالَاِني    ،  حدثَنَا سفْيان  َ,حدثَنَا َأبو َأحمد  ،  حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ    -
، ع َأبو الْهيثَِم بن التَّيهاِن ِللنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم طَعاما          صنَ: عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ     ، رجٍل

      هابحَأصو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ا النَِّبيعغُوا قَالَ  ، فَدا فَرفَلَم : وا َأخَاكُموَل اللَّـهِ     ،َأِثيبسا رقَالُوا ي  :
تُها ِإثَابم؟ قَاَلو :تُهِإثَاب فَذَِلك ا لَهوعفَد هابشَر شُِربو هامفَُأِكَل طَع تُهيِخَل بَل ِإذَا دجالر ٤(ِإن(. 

                            
أي مما َأرزؤه من الطعام بمعنى : من رزئي. الحدث: النَّجو. إذا عاد إلى صحته  : يقال ثاب جسمه بعد النَّهكة    ) ١(

  )١/١٨١(، الفائق: انظر، رزء ورزئيه: ومنه قيل للمصاب. إذا لم يِصب منه شيئا: مارزأتُه زباالً: يقال. أصيبه
  )٤/٢٦٠(ن سعد، الطبقات الكبرى الب) ٢(
  )٤٦/١٩٠(تاريخ دمشق، ) ٣(
  ) ٣٨٥٣(ح )٢/٣٩٤(باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، ، كتاب األطعمة، سنن ابي داود) ٤(



  )٤١٩(

  :   تخريج الحديث

، عن شرحبيل المدني  ، عن زيد الجذري  ، من طريق يزيد بن أبي خالد     ، )١(أخرجه البيهقي 
  . بلفظ مطابق، عن جابر بن عبد اهللا

  

  :   جال اإلسنادر

مـات سـنة    ، ثقة: قال ابن حجر  ،  أبو بكر بندار   البصِري محمد بن بشّار بن عثمان الْعبِدي         ●
  .)٢(روى له الجماعة. وله بضع وثمانون سنة) ٢٥٢(

  ). ٢٧١(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،   محمد بن عبد اهللا بن الزبير●

  ).٢٦( حسبق ترجمته، ثقة حافظ،   سفيان بن سعيد الثوري●

قـال ابـن    . )٣(وثقه أبو حاتم  ،   أبو خالد الداالني األسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن           ●
كان كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتـدىء              : حبان

  ال يجوز االحتجاج به إذا وافق الثقات فكيـف         ،في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة       
له أحاديث صالحة واروى الناس عنه عبـد        : وقال ابن عدي  ، )٤(إذا انفرد عنهم بالمعضالت   

صـدوق  : قال ابن حجـر   ، )٥( وفي حديثه لين اال انه مع لينه يكتب حديثه         ،السالم بن حرب  
  .)٦(روى له األربعة، من السابعة. يخطىء كثيراً وكان يدلس

  .أي يجب تصريحه بالسماع ولم يصرح، )٧(هو صدوق مدلس من المرتبة الثالثة:    قلت 

  .إسم مبهم:  الرجل ●

  ).٨٨(سبق ترجمته ح ، صحابي جليل،   جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه●

  

  

                            
  )٤٦٠٥(ح )٤/١٤٦(باب في تعديد نعم اهللا عز و جل، ، شعب اإليمان للبيهقي) ١(
  )٤٦٩(التقريب، ) ٢(

  )٢/١٥٩(والكاشف، ، )٩/١١١(، والثقات البن حبان، )٢/٢٣٢(الثقات للعجلي، :    انظر
 )٧/٤٦١(لسان الميزان، ) ٣(

 )٣/١٠٥(المجروحين، ) ٤(

 )٧/٢٧٧(الكامل في الضعفاء، ) ٥(

 )٦٣٦(التقريب، ) ٦(

 )٤٨( طبقات المدلسين، ) ٧(



  )٤٢٠(

  :   الحكم على الحديث

، وهو صدوق ، وعدم تصريحه بالسماع  لتدليس أبي خالد الداالني     . الحديث إسناده ضعيف  
عـن زيـد   ، بعة ناقصة من طريق يزيد بن أبي خالـد        وقد تابعه البيهقي متا   ، ولوجود رجل مبهم  

  .)٢(والحديث ضعفه األلباني، )١(ضعيف: وشرحبيل، عن شرحبيل المدني، الجذري
  

  
 :   قال ابن األثير

لما حضره الموتُ دعا ِبِثياب جدٍد فلَبسها، ثـم ذكَـر           (ي حديث الخُدِري    ـوف) هـ س (
: قال الخطَّابي ) ِإن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها       : ه قال النبي صلى اللّه عليه وسلم، أن     

أما أبو سعيد فقد استَعمل الحديث على ظاهره، وقد روى في تَحِسين الكفن أحاديث، قـال وقـد                  
تأوله بعض العلماء على المعنى، وأراد به الحالة التي يموت عليها من الخير والـشّر، وعملـه                 

  . إذا وصفوه بطَهارة النَّفْس والْبراءة من العيب: يقال فالن طاهر الثياب. ه بهالذي يخْتم ل

  )٢٧٨(حديث رقم 
  

 قال اإلمام أبو داود في سننه

-    ِليع نب نسثَنَا الْحدح  ،   ميرَأِبي م نثَنَا ابدح ،وبَأي نى بيحنَا يرـادِ  ، َأخْبـِن الْهاب نع ،
  نع  اِهيمرِن ِإبِد ابمحةَ  ، ملَمَأِبي س نع ،   ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نتُ     : عـوالْم هرـضا حلَم ـا  ، َأنَّهعد

عثُ ِفـي  ِإن الْميتَ يب: سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ   : ِبِثياٍب جدٍد فَلَِبسها ثُم قَالَ    
 .)٣(ِثياِبِه الَِّتي يموتُ ِفيها

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، كالهما من طريق ابن أبي مريم به، )٥(والبيهقي، )٤(أخرجه الحاكم

                            
البـن  ، لضعفاءوالكامل في ا  ، )٥٦(للنسائي،  ، والضعفاء والمتروكين ، )١/٤٨٢(للذهبي،  ، الكاشف: انظر) ١(

  )٤/٤٠(عدي، 
  )٧/٤٩(وارواء الغليل، ، في ضعيف الجامع١٣٩: انظر حديث رقم) ضعيف : ( قال الشيخ األلباني) ٢(
  ) ٣١١٤(ح )٢/٢٠٧(باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، ، كتاب الجنائز، سنن ابي داود) ٣(
  ) ١٢٦٠(ح )١/٤٩٠(المستدرك، ) ٤(
)         ٣/٣٨٤(باب ما يستحب من تطهير ثيابـه التـي يمـوت فيهـا،              ، كتاب الجنائز ، لبيهقيالسنن الكبرى ل  ) ٥(

 )٦٣٩٥(ح 



  )٤٢١(

  :   رجال اإلسناد

قال ابن  ،  أبو علي الخالّل الحلواني بضم المهملة نزيل مكة        يِلذَاله الحسن بن علي بن محمد        ●
البخـاري ومـسلم وأبـي داود       روى لـه     ).٢٤٢(مات سنة   . فظ له تصانيف  ثقة حا : حجر

  .)١(والترمذي وابن ماجة

 قـال   ،سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالوالء أبو محمد المـصري       ●
  .)٢(روى له الستة. وله ثمانون سنة)٢٢٤( مات سنة . ثقة ثبت فقيه:ابن حجر

قال إسحاق بن منصور عن ابن      : في التهذيب ، قي أبو العباس المصري      يحيى بن أيوب الغاف      ●
وقال يعقوب بن سفيان كان ثقة      ، وقال الترمذي عن البخاري ثقة    ، معين صالح وقال مرة ثقة    

حل يحيـى الـصدق     م :قال أبو حاتم  ، )٤(وثقه العجلي ، )٣(وقال إبراهيم الحربي ثقة     ، حافظاً
مـن ثقـات    : وقال ابن حبان  ، )٦(ليس بذاك القوي   :نسائيقال ال ، )٥(يكتب حديثه وال يحتج به    

 بهـا    ويقال انه كان قاضياً    ،هو من فقهاء مصر ومن علمائهم     : قال ابن عدي  . )٧(أهل مصر 
 وهو عندي   ، فاذكره  منكراً وال أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروى هو عن ثقة حديثاً             

ال أحمد بن صالح له أشـياء يخـالف         ليس به بأس ق   : قال ابن شاهين  ، )٨(صدوق ال باس به   
وقال ابن  ، )١١(صدوق: وقال ابن العماد  . )١٠(وكان كثير العلم فقيه النفس    : قال الذهبي . )٩(فيها

  .)١٢(روى له الستة ).١٦٨(مات سنة. صدوق ربما أخطأ: حجر

  .وعليه أرجح توثيقه، ومن روى عن ثقة، ولروايته عن ثقة،     لكثرة من وثقه

                            
  )١٦٢(التقريب، ) ١(

  )٢/٥٢٢(وتذكرة الحفاظ، ، )٦/٢٥٩(تهذيب الكمال، :    انظر
  )٢٣٤(التقريب، ) ٢(

 )٤٣٣(والكاشف، ، )١٠/٣٩١(وتهذيب الكمال، ، )٤/١٣(، الجرح والتعديل:    انظر

  )١١/١٦٤(تهذيب التهذيب، ) ٣(
  )٢/٣٤٧(الثقات للعجلي، ) ٤(
 )٩/١٢٧(الجرح والتعديل، ) ٥(

 )١٠٧(الضعفاء والمتروكين، ) ٦(

 )١٩٠(مشاهير علماء األمصار، ) ٧(

 )٧/٢١٦(الكامل في الضعفاء، ) ٨(

 )٢٦٠(، تاريخ أسماء الثقات) ٩(

 )٤٥(اإلمام الذهبي، ،العبر في خبر من عبر) ١٠(

  )١/٢٥٨(لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، ،ذرات الذهب في أخبار من ذهبش) ١١(
 )٥٨٨(التقريب، ) ١٢(



  )٤٢٢(

مـات سـنة    . ثقـة مكثـر   ، اهللا بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد اهللا المـدني           يزيد بن عبد      ●
   .)١(روى له الستة).١٣٩(

  .)٢(لم يرسل عن سعد بن مالك الخدري رضي اهللا عنه:    بالنسبة إلرساله

 ،في حديثه شئ  : قال أحمد  ،  محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد اهللا المدني             ●
  .)٧(الذهبيو، )٦(وابن حبان ، )٥(وأبو حاتم  ،)٤(يعقوب بن شيبة  :  وثقه .)٣(ديث منكرة يروي أحا 

  .)٨(روى له الجماعة، على الصحيح) ١٢٠(مات سنة . ثقة له أفراد: قال ابن حجر

 والراجح روايتـه موثوقـة؛   .)٩(لم يرسل عن سعد بن مالك رضي اهللا عنه       :     بالنسبة إلرساله 
  .لتوثيق أكثر النقاد

  ).١٣٥(سبق ترجمته ح ثقة إمام،   عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة●

  ).١٧(سبق ترجمته ح ، صحابي جليل،   سعد بن مالك الخدري رضي اهللا عنه●

  :   الحكم على الحديث

  .)١٠(والحديث صححه األلباني. ورجاله ثقات. الحديث إسناده صحيح    

  
  

  

  

                            
  )٦٠٢(والتقريب، ، )٢/٣٨٥(والكاشف، ، )٩/٢٧٥(الجرح والتعديل، : انظر) ١(
  )٣٠١(،جامع التحصيل) ٢(
 )١٣٣(،بحر الدم) ٣(

 )٩/٦(،تهذيب التهذيب) ٤(

  )٧/١٨٤(،الجرح والتعديل) ٥(
 )٧٨(،اهير علماء األمصارمش) ٦(

 )١/١٢٤(،تذكرة الحفاظ) ٧(

  )٤٦٥(التقريب، ) ٨(
 )٢٦١(جامع التحصيل، ) ٩(

  )١٦٧١(ح)٤/٢٣٤(محمد ناصر الدين األلباني، ، السلسلة الصحيحة: انظر، صحيح: قال األلباني) ١٠(



  )٤٢٣(

  

 :   قال ابن األثير

ويقال فالن دِنـس    . أي عملَك فأصلح  ، )١()وثيابك فطهر (اء في تفسير قوله تعالى       وج -
قـال  ) يبعث العبد على ما مات عليه (وهذا كالحديث اآلخر    .الثّياب إذا كان خِبيث الِفعل والمذهب     

  .توليس قول من ذَهب به إلى األكفان بشيء، ألن اإلنسان إنّما يكَفّن بعد المو: الهروي

 )٢٧٩(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن َأِبـي  ، عن الَْأعمشِ ، حدثَنَا جِرير  : وعثْمان بن َأِبي شَيبةَ قَالَا     ، حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ    -
انفْياِبٍر قَاَل،سج نع  : تُ النَِّبيِمعس قُوُلي :ٍد عبثُ كُلُّ ععبِهيلَياتَ عا م٣(، )٢(لَى م( .  

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى
   

 :   قال ابن األثير

أي يشْمله بالـذُّل كمـا يـشْمل        ) من لَبس ثوب شُهرٍة ألْبسه اللّه ثَوب مذَلّة       (وفيه  ) س(
 قِّره في القلوبالثَّوبحغِّره في العيون ويصن، بأن يدالب.  

 )٢٨٠(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن ماجه في سننه

 ، عن عثْمان بِن الْمِغيرةِ    ، حدثَنَا َأبو عوانَةَ   ،حدثَنَا محمد بن عبِد الْمِلِك بِن َأِبي الشَّواِربِ        -
  من لَِبس ثَوب : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: ِن عمر قَاَلـبِد اللَِّه ب عن ع،عن الْمهاِجِر

  .)٥( ثُم َألْهب ِفيِه نَارا، يوم الِْقيامِة ِفي الدنْيا َألْبسه اللَّه ثَوب مذَلٍَّة)٤(شُهرٍة

                            
  ٤المدثر}وِثيابك فَطَهر {: قال تعالى) ١(
  )٦/٢١١(شرح السيوطي على مسلم، : انظر، أي على الحالة التي مات عليها: يه يبعث كل عبد على ما مات عل)٢(
  )٢٨٧٨(ح )٤/٢٢٠٦(باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت، ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، مسلم) ٣(
أو خسيـسا   ، ينتهـا سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وز       . أي ثوب يقصد به االشتهار بين الناس      ) ٤(

  ) .٢/١١٩٢(، حاشية ابن ماجه: انظر، يلبسه إظهارا للزهد والرياء
  )٣٦٠٧(ح )٢/١١٩٢(باب من لبس شهرة من الثياب، ، كتاب اللباس، سنن ابن ماجه) ٥(



  )٤٢٤(

  :   تخريج الحديث

 عـن  ،شريك  عن وغيرهم من طرق  ، )٣(وأبو يعلى ، )٢(وأحمد، )١(جه أيضاً أخرجه ابن ما  
   ".في الدنيا"وبزيادة لفظ ،  بهعثمان

  

  :   رجال اإلسناد

واسـم أبـي الـشوارب محمـد     ، البـصِري محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي      ●
النـسائي فـي    وقـال   ، )٤(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات       ، بن عبد الرحمن بن أبي عثمان     

بن شاهين في الثقـات قـال عثمـان بـن           ا وقال   ،)٥( وقال مسلمة بصري ثقة    ،مشيخته ثقة 
صـالح بـن محمـد جـزرة          عـن  وذكر الخطيـب  ، )٦(أبي شيبة شيخ صدوق ال بأس به      

. صـدوق :  وقـال ابـن حجـر      ،)٧( شيخ جليـل صـدوق     : الشوارب فقال  يافظ عن أب  الح
  .)٨(سائي وابن ماجةمسلم والترمذي والنروى له ). ٢٤٤(مات سنة 

  .فهو صدوق، أميل الى قول ابن حجر    

●       اح اليشكري بالمعجمة الواسطي البـزوض  از أبـو عثقـة ثبـت  ،  مـشهور بكنيتـه  ،انـة و 
  .)٩(روى له الجماعة). ١٧٦(أو ) ١٧٥(مات سنة  .متقن لكتابه

مـان بـن أبـي       وهـو عث   ،عثمان بن المغيرة الثقفي موالهم أبو المغيرة الكوفي األعـشى           ●
  .)١٠(روى له البخاري واألربعة. من السادسة. ثقة، زرعة

                            
 )٣٦٠٦(ح )٢/١١٩٢(باب من لبس شهرة من الثياب، ، كتاب اللباس، سنن ابن ماجه)  ١(

 )١٣٩ /٢(، عبد اهللا بن عمر، نمسند المكثري، مسند أحمد)  ٢(

 )٥٦٩٨(ح )١٠/٦٢(،مسند أبي يعلى)  ٣(

 )٩/١٠٢(الثقات البن حبان، ) ٤(

  )٩/٢٨١(تهذيب التهذيب، ) ٥(
 )٢١١(تاريخ أسماء الثقات، ) ٦(

 )٢/٣٤٥(،تاريخ بغداد)  ٧(

  )٤٩٤(التقريب، ) ٨(
 )٥٨٠ (والتقريب،، )٢/٣٤٩(والكاشف، ، )٣٠/٤٤١(تهذيب الكمال، : انظر) ٩(

 )٣٨٧(والتقريب، ، )٢/١٣(والكاشف، ، )٢/١٣١(الثقات للعجلي، : انظر) ١٠(



  )٤٢٥(

: وقال ابن حجر  ، )٢(قال الذهبي وثق  . )١(ذكره ابن حبان في الثقات    ، مهاجر بن عمرو النّبال     ●
  .)٣(أبي داود والنسائي وابن ماجةروى له . من الرابعة. شامي مقبول

  .ة الثقةوهو أقرب الى درج،     لم أجد من يجرح الراوي

  ).٦٨(سبق ترجمته ح، صحابي جليل،   عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما●
  

  :   الحكم على الحديث

والحـديث حـسنه   ، لوجود محمد بن عبد الملك وهـو صـدوق     ، الحديث إسناده حسن  
  .)٤(األلباني

  
  :   قال ابن األثير

المشِْكل مـن هـذا الحـديث تَثِْنيـة     )  زوٍرالمتَشَبع بما لم يعطَ كالَبس ثَوبي(وفيه  ) س(
معناه أن الرجل يجعل لقميصه كُمين، أحدهما فوق اآلخر ليِري أن عليـه             : الثَّوب، قال األزهري  
معناه أن العـرب  : وقيل. وهذا إنما يكون فيه أحد الثَّوبين زوراً الَ الثَّوبان        . قميصين، وهما واِحد  

  .لِجدة والقُدرة إزاراً وِرداءأكثر ما كانت تلبس عند ا

  )٢٨١(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

عن ، عن َأسماء ، عن فَاِطمةَ ، عن ِهشَامٍ ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ   ،  حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ    -
، حدثَتِْني فَاِطمـةُ ، عن ِهشَاٍم، حدثَنَا يحيى،  محمد بن الْمثَنَّى  حدثَِني، النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ح     

 اءمَأس نَأةً قَالَتْ  ، عرام ةً     : َأنرِلي ض وَل اللَِّه ِإنسا ر٥(ي( ،     ُتعتَـشَب ِإن نَاحج لَيْل عفَه)٦( ،  ِمـن

                            
 )٥/٤٢٨(الثقات البن حبان، ) ١(

 )٢/٢٩٩(الكاشف، ) ٢(

 )٥٤٨(التقريب، ) ٣(

 )٢٠٨٩(ح )٢/٢٣٢(،  صحيح الترغيب والترهيب:انظر،حسن: قال الشيخ األلباني) ٤(

يت بذلك؛ لما تُوِقع باألخرى من ضرر؛ لمشاركتها لها بزوجها هي الزوجة األخرى لزوج المرأة سم:ضرة ) ٥(
حاشية : انظر، واسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي اهللا عنها             ، وما يكون له من نفع    

  )٥/٢٠٠١(صحيح البخاري، 
: انظـر . إزعاجهاادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هو واقع تريد بذلك غيظ ضرتها و      : تشبعت) ٦(

  )٥/٢٠٠١(حاشية صحيح البخاري، 



  )٤٢٦(

الْمتَشَبع ِبما لَم يعطَ؛ كَلَـاِبِس      : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      زوِجي غَير الَِّذي يعِطيِني؟ فَ    
  .)١(ثَوبي زوٍر

  :   تخريج الحديث

 عـن  ،)٣( شـاهداً   أيـضاً   مسلم وأخرج، عن هشام به  ،  من طريق عبدة   )٢( أخرجه مسلم 
  . بلفظ مطابق، عائشة

: ى اللّه عليه وسلم عن الصالة في الثوب الواحد قـال           ولهذا ِحين سئل النبي صل     ●
. وإزاٍر وقميص وغيـر ذلـك      وفَسره عمر رضي اللّه عنه بإزاٍر وِرداء،         أوكُلُّكُم يِجد ثوبين؟  

 عن  - هو ابن ابنَة ذي الرمة       -سألت أبا الْغَمر األعرابي     : وروي عن إسحاق بن راهويه قال     
عرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يلْبس أحـدهم ثـوبين            كانت ال : تفسير ذلك فقال  

مـا أحـسن   : يقولون. حسنَين، فإن احتاجوا إلى شهادة شَِهد لَهم بزور، فَيمضون شهادته ِبثَوبيه  
: عـطَ المتَشَبع بما لـم ي : ثيابه؟ وما أحسن هيئته؟ فيجيزون شهادته لذلك، واألحسن فيه أن يقال       

هو أن يقول أعِطيت كذا، لشيء لم يعطَه، فأما إنه يتَِّصف بصفات ليست فيه، يريـد أن اللّـه                   
منحه إياها، أو يريد أن بعض الناس وصلَه بشيء خصه به، فيكون بهذا القول قد جمـع بـين                   

لى المعِطي وهو اللّـه     أحدهما اتّصافه بما ليس فيه وأخْذه ما لم يأخذه، واآلخر الكَذب ع           : كَِذبين
وقد سبق أن   . وأراد ِبثَوبِي الزور هذين الحالين اللَّذَين ارتكبهما واتَّصف بهما        . تعالى أو الناس  

الثوب يطلق على الصفة المحمودة والمذمومة، وحينئذ يصح التَّشْبيه في التَّثْنية، ألنه شبه اثنـين   
  .واللّه أعلم. باثنين

 )٢٨٢(حديث رقم 

  ال اإلمام البخاري في صحيحهق

عـن َأِبـي    ، عن محمدٍ ، عن َأيوب ،  حدثَنَا حماد بن زيدٍ    :قَاَل،  حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ    -
. ِة ِفي الثَّـوِب الْواِحـدِ  فَسَألَه عن الصلَا  ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        )٤(قَام رجلٌ : هريرةَ قَالَ 

                            
  )٤٩٢١(ح )٥/٢٠٠١(المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة، ، كتاب النكاح، البخاري) ١(
باب النهي عن التزوير فـي اللبـاس وغيـره والتـشبع بمـا لـم يعـط،                  ، كتاب اللباس والزينة  ، مسلم) ٢(

 )٢١٣٠(ح)٣/١٦٨١(

ح )٣/١٦٨١(باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط،            ، س والزينة كتاب اللبا ، مسلم) ٣(
)٢١٢٩(  

حاشية صـحيح   : انظر، قيل هو ابن مسعود ألنه اختلف هو وأبي بن كعب رضي اهللا عنه في ذلك              : رجل) ٤(
  )١/١٤٣(البخاري، 



  )٤٢٧(

ِإذَا وسع اللَّه فََأوِسعوا جمع رجٌل علَيـِه        : ٌل عمر فَقَالَ  ـَأَل رج ـثُم س َأوكُلُّكُم يِجد ثَوبيِن؟    : فَقَاَل
ِفي ، ِفي سراِويَل وِرداءٍ  ، باٍءِفي ِإزاٍر وقَ  ، ِفي ِإزاٍر وقَِميصٍ  ، )١(ِثيابه صلَّى رجٌل ِفي ِإزاٍر وِرداءٍ     

وَأحِسبه قَاَل ِفي : قَاَل. وقَباٍء ِفي تُباٍن وقَِميٍص، )٣( ِفي تُبانٍ )٢(ِفي سراِويَل وقَباءٍ  ، سراِويَل وقَِميصٍ 
  .)٤(تُباٍن وِرداٍء

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ،  عـن أبـي هريـرة      ،سعيد بن المسيب  من طريق   ، )٥(أخرجه البخاري أيضاً  
  ". ثوبان أولكلكم"

  .بلفظ مطابق،  بهإسماعيل بن إبراهيم عن أيوبمن طريق ، )٦(وأخرجه مسلم
  

  
 :   قال ابن األثير

األثوار جمع ثَور، وهي ِقطْعة من األِقط، وهو لَبن         ) أنه أكل أثْوار َأِقط   (فيه  ) هـ(} ثور{
  .جامد مستَحِجر

 )٢٨٣(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن ابي شيبة في مصنفه

عن إبراهيم بـن    ، عن عمر بن عبد العزيز    ، عن الزهِري ، عن معمر ،  حدثنا ابن علَيةَ   -
أتَدرون ِلم تَوضأت إِني أكَلْتُ     :  فَقَاَل ضَأ فَقَام فَتَو  ،أكََل َأثْواِر َأِقطٍ  أن أبا هريرة    : عبد اهللا بن قارظ   

  .)٧(تَوضُؤوا ِمما مسِت النار : سِمعتُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، ٍطأثْوار أِق

                            
 )١/١٤٣(خاري، حاشية صحيح الب: انظر، ما يوضع على أعلى الجسم من الثياب: رداء) ١(

انظر حاشية  ،وهو الجمع والضم؛ سمي بذلك ألنه يضم البسه         ، ثوب منضم األطراف مشتق من القبو     : قباء) ٢(
 )١/١٤٣(صحيح البخاري، 

 )١/١٤٣(حاشية صحيح البخاري، : انظر، مقدار ستر العورة، سروايل صغيره: تبان) ٣(

  )٣٥٨(ح )١/١٤٣(لسراويل والتبان والقباء، باب الصالة في القميص وا، كتاب الصالة، البخاري) ٤(
 )٣٥١(ح )١/١٤١(،اب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا بهب ،كتاب الصالة، البخاري) ٥(

 )٥١٥(ح )١/٣٦٧(، باب الصالة في ثوب واحد وصفة لبسه، كتاب الصالة، مسلم) ٦(

  )٥٤٩(ح )١/٥٣(لنار، من كان يرى الوضوء مما غيرت ا، كتاب الطهارات، مصنف ابن ابي شيبة) ٧(



  )٤٢٨(

  :   تخريج الحديث

  ". أكلْتُهاَأثْواِر َأِقٍط "بلفظ ، عن ابن شهاب به، )١(أخرجه مسلم

  .بلفظ مطابق،  به عن ابن شهاب، وعمرو بن الحارث،يونسمن طريق ، )٢(وأخرجه ابن حبان
  :   اإلسنادرجال 

 ثقـة  ،  المعروف بابن علَيةَ   البصِري  إسماعيل بن إبراهيم بن ِمقسم األسدي موالهم أبو بشر            ●
  .)٣(روى له الجماعة.وهو ابن ثالث وثمانين) ١٩٣(مات سنة . وإمام حجة، حافظ

  ).٥(سبق ترجمته ح،  ثقة ثبت فاضلالبصِري  معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة ●
  ).٨١(سبق ترجمته ح،   محمد بن مسلم بن شهاب الزهِري الحافظ متفق على جاللته وإتقانه●
 ،ثقة مأموناً  ،  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي أمير المؤمنين               ●

أمه أم عاصم بنت عاصـم بـن        ،  وكان إمام عدل   ، كثيراً  وروى حديثاً  ،له فقه وعلم وورع   
وولي الخالفـة بعـده   ، ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير  ، ر بن الخطاب  عم

وله أربعون سنة ومدة خالفته سـنتان    ) ١٠١(مات في رجب سنة     ، فعد مع الخلفاء الراشدين   
  .)٤(روى له الجماعة .ونصف

  .)٥(لم يرسل عن أبي هريرة رضي اهللا عنه:     بالنسبة إلرساله
 ويقال عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ بن أبـي           ،)٦(عبد اهللا بن قارظ على الصحيح     إبراهيم بن     ●

سمع مـن  : قال البخاري، )٧( واسمه خالد بن الحارث بن عبيد بن كنانة الكناني المدني     ،قارظ
روى لـه   ، من الثالثة . صدوق: قال ابن حجر  ، )٩(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )٨(أبي هريرة 

  .)١٠(لباقون سوى بن ماجةالبخاري في األدب وا

  .فهو صدوق، سوى ماذكره ابن حجر، لم أجد في الراوي جرحاً أو تعديل     

                            
 )٣٥٢(ح )١/٢٧٢(باب الوضوء مما مست النار، ، كتاب الحيض، مسلم) ١(

  ) ١١٤٧(ح )٣/٤٢٦(باب نواقض الوضوء، ، كتاب الطهارة، صحيح ابن حبان) ٢(
 )١٠٥(والتقريب، ، )١/٢٤٣(والكاشف، ، )٣/٢٣(تهذيب الكمال، : انظر) ٣(

 )٤١٥(والتقريب، ، )١/١١٨(وتذكرة الحفاظ، ، )٤٠٨-٥/٣٣٠(الطبقات الكبرى، : انظر) ٤(

  )٢٤٢(جامع التحصيل، ) ٥(

 )١/٢١٥(،الكاشف) ٦(

 )٢/١٢٦(،تهذيب الكمال) ٧(

 )٥/٤٠(التاريخ الكبير، ) ٨(

 )٤/٧(الثقات البن حبان، ) ٩(

 )٩١(التقريب، ) ١٠(



  )٤٢٩(

  ).٢٣( سبق ترجمته ح،الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي اهللا عنه  ●

  :   الحكم على الحديث

وأصـله فـي    ، والحديث صـحيح  ، لوجود ابن قارظ وهو صدوق    ، الحديث إسناده حسن  
 عنده ما ذكرناه عن عمر      ، في هذا الحديث أسانيد    الزهِريوعند  : وقال الدارقطني  .حيح مسلم ص

 عـن  ، وعنده عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هـشام    ،بن عبد العزيز  
 عن عائشة   ، عن عروة  ، وعنده عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان         ،خارجة بن زيد عن أبيه    

 وعنده ، عن عائشة رضي اهللا عنها     ، عن عروة  ، وعنده عن أبي سلمة بن عثمان      ، عنها رضي اهللا 
 كلهـم عـن     ، عن أم حبيبة   ، عن أبي سفيان بن سعيد بن األخنس       ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن     

 عـن  ، ورواه فليح بـن سـليمان  ،النبي صلى اهللا عليه وسلم في األمر بالوضوء مما مست النار    
ِريهوكل ما ذكرناه محفوظ عن ، إسناده وخلط فيه فلم يقم،الز ِريه١( صحيح عنهالز(.  

  

  
 :   قال ابن األثير

ومنهم . يريد غَسل اليد والفَم منه    ) توضُأوا مما مست النار من ثَور أِقط      ( ومنه الحديث    -
  .من حمله على ظاهره وأوجب عليه وضوء الصالة

 )٢٨٤(حديث رقم 
  

  ام الترمذي في سننهقال اإلم

-    رمَأِبي ع نثَنَا ابدنَةَ     ، حييع نب انفْيثَنَا سدٍرو    ، قَاَل حمِن عِد بمحم نةَ   ، علَمَأِبي س نع ، 
 النَّار ولَـو ِمـن   الْوضوء ِمما مستْ : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : عن َأِبي هريرةَ قَالَ   

: قَـالَ ، ؟ َأنَتَوضُأ ِمن الْحِميمِ   ؟ َأنَتَوضُأ ِمن الدهنِ   ،يا َأبا هريرةَ  : فَقَاَل لَه ابن عباسٍ   : قَاَل. ثَوِر َأِقطٍ 
 ةَ ـفَقَاَل َأبريرلَّ         : و هوِل اللَِّه صسر نِديثًا عتَ حِمعَأِخي ِإذَا س نا ابي      ِربفَلَا تَض لَّمسِه ولَيع ى اللَّه
  .)٢ (لَه مثَلًا

  

                            
 )٨/٣٠٢(للدارقطني، ، العلل الواردة في األحاديث النبوية) ١(

وِفـي  :  قَـالَ )٧٩(ح )١/١١٤(الوضوء مما غيرت النار،   ] ما جاء في    [ ،  ابواب الطهارة  ،سنن الترمذي ) ٢(
 وقَد رَأى :قَاَل َأبو ِعيسىو ،الْباب عن ُأم حِبيبةَ وُأم سلَمةَ وزيِد بِن ثَاِبٍت وَأِبي طَلْحةَ وَأِبي َأيوب وَأِبي موسى              

لْوضوء ِمما غَيرتْ النَّار وَأكْثَر َأهِل الِْعلِْم ِمن َأصحاِب النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم والتَّاِبِعين بعض َأهِل الِْعلِْم ا 
تْ النَّاررا غَيوِء ِممضِك الْولَى تَرع مهدعب نمو .  



  )٤٣٠(

  :   تخريج الحديث

، )٣(وأحمـد ، "الوضـوء " بلفظ، )٢(والترمذي، "من أثوار أقط   "بتقديم لفظ ، )١(أخرجه مسلم 
  .جميعهم عن أبي هريرة، "ولو" بزيادة لفظ، )٤(والطحاوي، "ولو من تور" بلفظ

  :   رجال اإلسناد
  ).٨٥(صدوق سبق ترجمته ح، د بن يحيى بن أبي عمر العدني محم●
  ).٨٥(ثقة حافظ سبق ترجمته ح،  سفيان بن عيينة●
  ).٢٣(ثقة سبق ترجمته ح،  محمد بن عمرو بن علقمة●
  ).١٣٥(سبق ترجمته ح ثقة إمام،  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف●
  ). ٢٣(ح عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي اهللا عنه سبق ترجمته ●

  :   الحكم على الحديث
 وأصله في   ،والحديث صحيح ، لوجود محمد بن يحيى وهو صدوق     ، الحديث إسناده حسن  

  .صحيح مسلم
  

 :   قال ابن األثير

)  وقَوس وكَعب  )٥(أتيت بني فالن فأتَوني ِبثَور    (ومنه حديث عمرو بن معدي كرب       ) س(
  .الِْقطْعة من السمن: ة، والكَعببِقية التَّمر في الجلَّ: والقَوس

  )٢٨٥(حديث رقم 

  لم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابق كالهما،)٧(وابن الجوزي ،)٦(موذكره ابن سالّ

  

                            
  )٣٥٢(ح )١/٢٧٢(، باب الوضوء مما مست النار، كتاب الحيض، مسلم) ١(
 ) ٧٩(ح )١/١١٤(الوضوء مما غيرت النار، ] ما جاء في [ ، ابواب الطهارة، سنن الترمذي) ٢(

 ) ٢/٥٠٣(مسند أحمد، ) ٣(

)  ١/٦٣(، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم ال       ، كتاب الطهارة ، شرح معاني اآلثار للطحاوي   ) ٤(
 )٣٤٧(ح

 )٤/١٠٨(لسان العرب، : انظر، القطعة من اَألقط: فالثور) ٥(

 )٢/١٢٧(غريب الحديث البن سالم، ) ٦(

  )١/١٣١(غريب الحديث البن الجوزي، ) ٧(



  )٤٣١(

 :   قال ابن األثير

 انِتشاره وثَوران حمرته، من ثـار       أي) صلُّوا الِعشاء إذا سقَطَ ثَور الشَّفَق     (وفيه  ) هـ(
  .ور إذا انْتشَر وارتَفعالشيء يثُ

 )٢٨٦(حديث رقم 

  مسلم في صحيحهقال اإلمام 

-      ِرينْباٍذ الْععم ناللَِّه ب ديبثَنَا عدثَنَا َأِبي  ،حدةُ  ، حبثَنَا شُعدةَ  ، حقَتَاد نع ،     ـوبَأِبي َأي نع 
    ِدياِلٍك الَْأزم نى بيحي هماسقَاُل ا  ،ويو   اِغيردِ   -لْمالَْأز ِمن ياغُ حرالْمٍرو -ومِن عِد اللَِّه ببع نع ، 

 ووقْتُ الْعـصِر مـا لَـم    ، وقْتُ الظُّهِر ما لَم يحضر الْعصر:عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    
 سالشَّم فَرغِْرِب    ،تَصقْتُ الْموالشَّفَقِ    و رقُطْ ثَوسي ا لَملِ     ،مِف اللَّيقْتُ الِْعشَاِء ِإلَى ِنصوقْـتُ   ، ووو 

سالشَّم تَطْلُع ا لَمِر مالْفَج.  

 ، ح وحدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَـيبةَ        : قَالَ ، حدثَنَا َأبو عاِمٍر الْعقَِدي    ،حدثَنَا زهير بن حربٍ   
ا     حمٍر ِكلَاهكَيَأِبي ب نى بيحثَنَا ينَادِ    :دذَا الِْإسةَ ِبهبشُع نةُ    ، عبا قَاَل شُعِديِثِهمِفي حةً  : ورم هفَعر ،  لَمو 

  .)١(يرفَعه مرتَيِن

  

  :   تخريج الحديث

  .ن طرق أخرىم البخاري ولم يخرجه مانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلما

صلُّوا الِعشَاء إذا    "بلفظ  ، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه     ، )٢(وأخرج ابن أبي شيبة شاهداً    
  ".ذَهب الشَّفَق

بعد أن   " بلفظ، بن جريج عن سليمان بن موسى     اعن   ،)٣( شاهداً ثانياً  عبد الرزاق وأخرج  
  ."إذا سقَطَ ثَور الشَّفَق" بدالً من" يغيب الشفق

  
  

  

  

                            
 )٦١٢(ح )١/٤٢٦(باب أوقات الصلوات الخمس، ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، مسلم) ١(

  )٣٣٣٨(ح )١/٢٩١(كتاب الصلوات في العشاء اآلخرة تعجل أو تؤخر، ، مصنف ابن ابي شيبة) ٢(
 )٢١١٩(ح )١/٥٥٨(باب وقت العشاء االخرة، ، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق) ٣(



  )٤٣٢(

 :   قال ابن األثير

  .أي ينْبع بقُوة وشدة) فرأيت الْماء يثُور من بين أصابعه( ومنه الحديث -

 )٢٨٧(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

ِم بـِن  عن سـالِ ، حدثَنَا حصين، حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن مسِلٍم،  حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ   -
والنَِّبـي  ، عِطشَ النَّاس يـوم الْحديِبيـةِ    : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما قَالَ        ، َأِبي الْجعدِ 

لَـيس  : ا لَكُم؟ قَـالُوا   م:  النَّاس نَحوه فَقَالَ   )١(صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بين يديِه ِركْوةٌ فَتَوضَأ؛ فَجِهشَ        
        كيدي نيا بِإلَّا م بلَا نَشْرُأ وضنَتَو اءنَا مةِ  ، ِعنْدكْوِفي الر هدي عض؛ )٢(فَو   نـيب ثُـوري اءَل الْمعفَج

كُنَّـا  ، لَو كُنَّا ِماَئةَ َألْـٍف لَكَفَانَـا      : اَلكَم كُنْتُم؟ قَ  : قُلْتُ، وتَوضْأنَا، فَشَِربنَا، كََأمثَاِل الْعيونِ َأصاِبِعِه؛  
  .)٣(خَمس عشْرةَ ِماَئةً

  :   تخريج الحديث

يفـور مـن     "بلفظ، من طريق محمد بن فُضيل عن حصين به       ، )٤(أخرجه البخاري أيضاً  
   ".بين أصابعه

  
  

 :   قال ابن األثير

  ).و تَثُوربل هي حمى تفور أ( والحديث اآلخر - 

 )٢٨٨(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عن ابِن عبـاٍس  ، عن ِعكِْرمةَ، حدثَنَا خَاِلد، حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن مخْتَاٍر، حدثَنَا معلَّى بن َأسدٍ   -
 وكَان النَِّبي صلَّى    :قَاَل" وسلَّم دخََل علَى َأعراِبي يعوده        َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيهِ     ،رِضي اللَّه عنْهما  

       هودعِريٍض يلَى مخََل عِإذَا د لَّمسِه ولَيع اللَّه " فَقَاَل لَه :     اللَّه شَاء ِإن ورطَه ْأسقَاَل. لَا ب :  ورقُلْتَ طَه

                            
  )٣/١٣١٠(حاشية صحيح البخاري، : انظر، أسرعوا إلى أخذ الماء: فجهش) ١(
 )٣/١٣١٠(حاشية صحيح البخاري، : انظر، إناء صغير من الجلد يشرب منها الماء: ركوة) ٢(

  )٣٣٨٣(ح )٣/١٣١٠( عالمات النبوة في اإلسالم، باب، كتاب المناقب، البخاري) ٣(
 )٣٩٢١(ح )٤/١٥٢٦(، باب غزوة الحديبية، كتاب المغازي، البخاري)  ٤(



  )٤٣٣(

    ى تَفُورمح ْل ِهيَأ، كَلَّا ب تَثُور ٍخ كَِبيرٍ   ولَى شَيع  ، ورالْقُب هتُِزير ،   ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص فَقَاَل النَِّبي :
  .)٢(،)١(فَنَعم ِإذًا

  

  :   تخريج الحديث

إسحق حدثنا خالد بـن     و، )٣(محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي    عن   ،أخرجه البخاري أيضاً  
  ".َأو تَثُور" من دون لفظ ، بهكالهما عن خالد ، )٤(عبد اهللا

  

  
 :   قال ابن األثير

أي لينَقِّر عنه ويفكّر فـي معانيـه        ) من أراد العلْم فليثَور القرآن    (ومنه الحديث   ) هـ(
 .وتفسيره وقراءته

  )٢٨٩(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

ا محمد بن كَِثيٍر، حدثَنَا شُعبةُ، عن َأِبي ِإسحاقَ، عن مرةَ، عـن              حدثَنَا َأبو خَِليفَةَ، حدثَنَ    -
  .)٥ ("، فَِإن ِفيِه علْم اَألوِلين واآلِخِرينمن َأراد الِْعلْم فَلْيثَوِر الْقُرَآن:"عبِد اللَِّه، قَاَل

  :   تخريج الحديث

كالهما من طرق عن عبـد اهللا بـن         ، )٧(بيهقي في الشعب  وال، )٦(أخرجه أحمد في الزهد   
  . وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، مسعود

                            
هـذا  ،أي هذا المرض مطهر لك من الذنوب ، قوله ال بأس طهور  : من عاد المريض إذا زاره    : قوله يعوده ) ١(

مـن أزاره إذا  : وقوله تزيـره ، وهو الغليان ، اناستبعاد للطهارة منه فلذلك قال بل هي حمى تفور من الفور          
والقبور منـصوب   ، والمنصوب إلى األعرابي  ، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمى     ، حمله على الزيارة  

  )٢٥/١٤٨(عمدة القاري، : انظر، وهذه اللفظة كناية عن الموت، على المفعولية
  )٣٤٢٠(ح )٣/١٣٢٤(سالم، باب عالمات النبوة في اإل، كتاب المناقب، البخاري) ٢(
، ٣٠/اإلنـسان } ومـا تـشاؤون إال أن يـشاء اهللا     { . باب في المـشيئة واإلرادة     ،كتاب التوحيد ، البخاري) ٣(

 )٧٠٣٢(ح) ٦/٢٧١٧(

 )٥٣٣٨(ح )٥/٢١٤٣(،باب ما يقال للمريض وما يجيب، كتاب المرضى، البخاري) ٤(

 )٨٦٦٦(ح )٩/١٣٦(المعجم الكبير للطبراني، ) ٥(

  ) ١٥٧(،زهد ألحمد بن حنبلال) ٦(
  )٢/٣٣٢(،شعب اإليمان للبيهقي)  ٧(



  )٤٣٤(

  :   قال ابن األثير

  ). القرآن فإن فيه ِعلْم األولين واآلخرين)١(أِثيروا(ومنه حديث عبد اللّه ) هـ(
 

 )٢٩٠(حديث رقم 
  

  قال اإلمام ابن المبارك في الزهد

أخبرنا عبـد   : قال، حدثنا الحسين : قال، حدثنا يحيى : قال، ن حيويه  أخَبركُم أبو عمر ب    -
إذا َأردتُم الِْعلْـم  : عن عبد اهللا بن مسعود قَاَلَ    ، عن مرةَ ، عن أبي إسحاق  ، أخبرنا سفيان : قال، اهللا

َآنوا الْقُرفَأِثيراآلِخِرينو ِليناَألو لْمِفيِه ع ٢ (، فَِإن(. 
  

  :   ثتخريج الحدي

 والقاسم بن سالّم    ،"فليثور" بلفظ   ، من طريق شعبة   ،)٣(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    
  .وهو حديث موقوف،  كالهما عن سفيان به، بلفظ مطابق،عن عبد الرحمن، )٤(الهروي

  
  

                            
وقيل ِلينَقِّر عنه ويفَكِّر في معانيه وتفـسيره        ، قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه      : تَثِْوير القرآن ) ١(

  )٤/١٠٨(لسان العرب، : انظر، وقراءته
 )٨١٤(ح)٢٨٠(م في الدنيا، باب ما جاء في ذم التنع، الزهد البن المبارك) ٢(

 )٨٦٦٦(ح )٩/١٣٦(، المعجم الكبير للطبراني)  ٣(

ح )١/٢٧٦(، باب فضل علم القرآن والسعي فـي طلبـه  ، للقاسم بن سالّم، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه  )  ٤(
)٧٩(  



  )٤٣٥(

  :   قال ابن األثير

، لهـم ِللْفَـرس    بـالِْحمى الـذي حمـاه        )١(أنه كتَب ألهل جـرش    (ومنه الحديث   ) هـ(
  .أراد بالمِثيرة بقَر الحرث، ألنها تُِثير األرض) والمِثيرة، )٢(والراِحلة

 )٢٩١(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبري في التاريخ

-   ديمة : قال،  حدثنا ابن حلَمعن عبداهللا بن أبـي   ، حدثني محمد بن إسحاق   : قال، حدثنا س
فَحـسن  ، ؛ فأسلم )٣(اَألزِدي    اهللا عليه وسلم صرد بن عبداهللا      قَِدم على رسول اهللا صلى    : بكر قال 

وأمره أن يجاهد ِبمن أسـلم      ، فأمره رسول اهللا على من أسلم من قوِمه       ، إسالمه في وفٍد من األزدِ    
 في جيش ، فخرج صرد بن عبداهللا يسير بأمِر رسول اهللا       ، من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن      

فخرج وفد جـرش حتـى      ........ وفيها قبائل اليمن  ، حتى نزل بجرش؛ وهي يومئذ مدينة مغْلَقَة      
علَـى  ،  حـوَل قَـريتهم  )٤(وحمى لهم ِحمى، قَِدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلَموا  

، فمن رعاها من النَّاس ِسـوى ذَِلـك     ، لحرثتُِثير ا وللمِثيرِة؛   ،وللراِحلِة، للفَرِس؛  أعلَاٍم معلُومةٍ 
 .)٦(الحديث...)٥(فَمالُه سحت

  :   تخريج الحديث

، عن عبد اهللا بن أبـي بكـر  ، لم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما أخرجه الطبري          
  .بلفظ مقارب

                            
طولها خمس وهي في اإلقليم األول ، بالضم ثم الفتح وشين معجمة من مخاليف اليمن من جهة مكة        : جرش) ١(

: انظـر ، ووالية واسـعة  ، وقيل إن جرش مدينة عظيمة باليمن     ، وعرضها سبع عشرة درجة   ، وستون درجة 
  )٢/١٢٦(للحموي، ، معجم البلدان

 وليست النَّاقَةُ أولَى باسـِم الراِحلَـِة مـن   ، أو ُأنْثى، كُلُّ بِعيٍر نَِجيٍب سواء كان ذَكَراً  : والراِحلَةُ عند العربِ  ) ٢(
ودخُوُل الهاِء في الراِحلَِة للمبالَغَـِة فـي        ، راِحلَةٌ وجمعه رواِحلُ  : تقوُل العرب للجمِل إذا كان نَِجيباً     ، الجمِل
  )٢٩/٥٨(تاج العروس، : انظر، الصفَِة

لى رسول وقال بن إسحاق في المغازي وقدم ع، قال ابن حبان جرشي له صحبة: صرد بن عبد اهللا األزدي) ٣(
وعامله ، وروى الواقدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توفي، فذكر قصة طويلة، اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )٣/٤٢١(اإلصابة، : انظر، على جرش
: انظـر ، فَأما حميتُه فهو بمعنى حِفظْته    ، يقال َأحميتُ الموضع ِإذا جعلته ِحمى     ، المكان الممنوع : والِحمى)  ٤(

  )١/٨٠١(،سان العربل
  )٢/٤١(لسان العرب، : انظر، وهو اِإلهالك واالستئصال: السحِت) ٥(
 .بإختصار) ٢/١٩٧(محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، ، تاريخ األمم والملوك) ٦(



  )٤٣٦(

  

  :   رجال اإلسناد

كان ممن  : قال ابن حبان  ، )١( في حديثه نظر   :قال البخاري ،   محمد بن حميد بن حيان الرازي       ●
: قال ابن عـدي   ، )٢(وال سيما إذا حدث عن شيوخ بلده      ، ينفرد عن الثقات باألشياء المقلوبات    

الحـافظ   :وقال الذهبي، )٣(كان رديء المذهب غير ثقة    : قال السعدي : سمعت ابن حماد يقول   
. حافظ ضـعيف  : قال ابن حجر  . )٤(وهو من بحور العلم لكنه غير معتمد يأتى بمناكير كثيرة         

  .)٥(روى له أبي داود والترمذي وابن ماجة). ٢٤٨(مات سنة 

  .    فالراوي ضعيف يأتي بمناكير في روايته

كـان يتـشيع   : قال ابن معين،   سلَمة بن الفَضل األبرش بالمعجمة أبو عبد اهللا مولى األنصار     ●
: قـال النـسائي   . )٧(عنده مناكير وفيه نظر   : وقال البخاري ، )٦(وقد كتبت عنه وليس به بأس     

قال ابـن   . )٩(يخالف ويخطىء  :وقال ابن حبان  ، )٨(ضعيف يروي عن ابن إسحاق المغازي     
مـات  . صدوق كثير الخطـأ : وقال ابن حجر، )١٠(ضعفه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي   : عدي
  .  )١١(يرروى له أبي داود والترمذي وابن ماجة في التفس، وقد جاز المائة) ١٩٠(بعد 

  . فروايته ضعيفة، أكثر النقادعلى أنه يأتي بمناكير    

●طَِّلِبي٤٦(سبق ترجمته ح ، حسن الحديث، صدوق،   محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الْم.(  

  ).١٧٩(سبق ترجمته ح ، ثقة حجة،   عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم●
  

  

                            
 )١/٦٩(التاريخ الكبير، ) ١(

 )٢/٣٠٣(المجروحين، ) ٢(

 )٦/٦٧٤(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

 )٢/٤٩٠(تذكة الحفاظ، ) ٤(

 )٤٧٥(التقريب، ) ٥(

 )٤/٣٦٤( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٦(

 )١/٣٣٧(والمجروحين، ، )٢/١٥٠(والضعفاء العقيلي، ، )٥٥(الضعفاء الصغير، : انظر) ٧(

 )٤٧(الضعفاء والمتروكين، ) ٨(

 (الثقات البن حبان، ) ٩(

 )٣/٣٤٠(الكامل في الضعفاء، ) ١٠(

 )٢٤٨(التقريب، ) ١١(



  )٤٣٧(

  :   الحكم على الحديث

فـي  ، وهما ضعيفان ، وسلمة بن الفضل  ، لوجود محمد بن حميد   ، سل ضعيف الحديث مر 
  .حديثهما مناكير

  
  :   قال ابن األثير

أي منْتَـشر  ) جاء رجل من أهل نجد ثَائر الرأس يسأله عن اإليمان      (ومنه الحديث   ) س(
  .شَعر الرأس قائمه، فحذف المضاف

 )٢٩٢(حديث رقم 

   صحيحهقال اإلمام البخاري في

، عن َأِبيـهِ  ، عن عمِه َأِبي سهيِل بِن ماِلكٍ     ، حدثَِني ماِلك بن َأنَسٍ   : قَاَل،  حدثَنَا ِإسماِعيلُ  -
 َأهـِل   جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمـن          : َأنَّه سِمع طَلْحةَ بن عبيِد اللَِّه يقُولُ      

؟ حتَّى دنَا فَِإذَا هو يسَأُل عن الِْإسـلَامِ       ، يسمع دِوي صوِتِه ولَا يفْقَه ما يقُولُ      ، ثَاِئر الرْأسِ ، نَجٍد
      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسلَةِ    : فَقَاَل راللَّيِم وواٍت ِفي الْيلَوص سـا؟    : فَقَاَل، خَمهرغَي لَيْل عه

هـْل علَـي    : قَاَل. وِصيام رمضان : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      . لَا ِإلَّا َأن تَطَوع   : قَاَل
هـْل  : قَـالَ ، الزكَاةَ: يِه وسلَّم قَاَل وذَكَر لَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَ       ، لَا ِإلَّا َأن تَطَوع   : غَيره؟ قَالَ 

واللَِّه لَا َأِزيد علَى هـذَا ولَـا        : فََأدبر الرجُل وهو يقُولُ   : قَاَل. لَا ِإلَّا َأن تَطَوع   : علَي غَيرها؟ قَالَ  
َأنْقُص .لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسِإ: قَاَل ر قََأفْلَحدص ١(ن(. 

  

  :   تخريج الحديث

عن مالك بن   ، عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبداهللا الثقفي          ، )٢(أخرجه مسلم 
بدالً "يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم          "بزيادة لفظ   ، أنس به 

  ".يسأله عن اإليمان "من
  

    
  

                            
 )٤٦(ح )١/٢٥(باب الزكاة من اإلسالم، ، كتاب اإليمان، لبخاريا) ١(

 )١١(ح )١/٤٠(باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، ، كتاب اإليمان، مسلم) ٢(



  )٤٣٨(

  :   قال ابن األثير

. أي منْتَفخ الْفَِريصة قائمها غَضباً  ) يقُوم إلى أخيه ثَائراً فَريصته    (والحديث اآلخر   ) س(
اللّحمة التي بين الجنب والكَِتف ال تزال تَرعد من الدابة، وأراد بها ها هنا عـصب              : والفَِريصة

لفَريصة، علـى حـذف     أراد شعر ا  : وقيل. الرقبة وعروقها، ألنها هي الَّتي تثور عند الغَضب       
  .المضاف

 )٢٩٣(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن راهوية في مسنده

-  ِريربن نافع، عن يحيى بن سعيد األنصاري،  أخبرنا ج ديمأم كلثـوم بنـت   ، عن ح أن
فَـشَكَين فـأِذن فـي      ، نَهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ضرِب النِّـساء          : أبي بكرة قالت  

لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلها        : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ، لهمضرِبهن  
ً فِريصا، ثائراً غَضبه ما أِحب أن أرى الرجَل      : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ) قد ضربت 

 . )٢ ()؛ يقْتُلَها)١ (رقَبتَه علَى مريِتِه
 

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ،  أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه ابن راَهوية عن حميد بن نافع              لم
  .وهو بلفظ مقارب والمخاطب زوجته وليس أخيه، "ثَائراً فَريصته" بدالً من"ثائراً غضبه فريصاً

  

  :   رجال اإلسناد

  ).١٩٧(سبق ترجمته ح.ثقة،    جرير بن عبد الحميد بن قرط●

.   ثقـة ثبـت  : قال ابن حجـر ،  بن قيس األنصاري المدني أبو سعيد القاضي     يحيى بن سعيد     ●
  .)٣(روى له الجماعة. أو بعدها) ١٤٤(مات سنة 

                            
: انظـر ، واستصغار؛ ليري أن الباطش بها في ضعفها مذموم لئيم        ، تصغير المرأة؛ استضعاف لها   : مريِته) ١(

  )٧/٦٤(، لسان العرب
  ) ٢٢١٧(ح )٥/١١٢(مسند إسحاق بن راهوية، ) ٢(
  )٥٩١(التقريب، ) ٣(

  )٢/٣٦٦(والكاشف، ، )٣١/٣٤٦(، وتهذيب الكمال، )٢/٣٥٢(الثقات للعجلي، :    انظر



  )٤٣٩(

، )١(وثقـه أبـو حـاتم     ، يقال له حميـد صـفيراً     ،  حميد بن نافع األنصاري أبو أفلح المدني        ●
  .   )٣(روى له الجماعة. من الثالثة. وابن حجر، )٢(والنسائي

وضعتها بعد مـوت    ، وأمها حبيبة بنت خارجة   ،  أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية تابعية         ●
روى لها البخاري في األدب المفرد ومسلم        .من الثانية . ثقة: قال ابن حجر عنها   . )٤(أبي بكر 

  .)٥(والنسائي وابن ماجه
  

  :   الحكم على الحديث

  .الحديث مرسل صحيح
  

  

  :   ثيرقال ابن األ

أما عير فجبل معروف    : هما جبالن ) أنه حرم المدينة ما بين عير إلى ثَورٍ       (وفيه  ) س (
بالمدينة، وأما ثَور، فالمعروف أنه بمكة، وفيه الْغار الذي بات به النبي صلى اللّه عليه وسلم لما                 

  .هاجر

 )٢٩٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

: قَـالَ ، عن َأِبيهِ ، عن ِإبراِهيم التَّيِمي  ، عن الَْأعمشِ ، حدثَنَا جِرير ، تَيبةُ بن سِعيدٍ   حدثَنَا قُ  -
    نْهع اللَّه ِضير ِليِحيفَةِ    : قَاَل عِذِه الصه راللَِّه غَي ِإلَّا ِكتَاب ُؤهنَقْر نَا ِكتَابا ِعنْدـا : قَاَل، مهجفََأخْر 

، )٦(الْمِدينَةُ حرم ما بين عيٍر ِإلَـى ثَـورٍ  وِفيها : وَأسنَاِن الِْإِبِل قَالَ  ، فَِإذَا ِفيها َأشْياء ِمن الِْجراحاتِ    
لَا يقْبُل ِمنْه يوم    ، ِعينوالنَّاِس َأجم ، والْملَاِئكَِة، َأو آوى محِدثًا؛ فَعلَيِه لَعنَةُ اللَّهِ     ، فَمن َأحدثَ ِفيها حدثًا   

                            
  )٣/٢٢٩(الجرح والتعديل، ) ١(
  )٢/٥٠٣(التعديل والتجريح، ) ٢(
  )١٨٢(التقريب، ) ٣(
  )٨/٢٩٦(اإلصابة، ) ٤(
 )٧٥٨(التقريب، ) ٥(

وأما قول إن هذا تصحيف ، جبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور: إلى ثَور) ٦(
إن خلف أحد عن شماليه جبالً صغيراً مدوراً يسمى ثـوراً         : قيل، والصواب إلى أحد ألن ثوراً إنما هو بمكة       

معجم ما استعجم مـن     : انظر،  كحرم مكة  وفيه دليل على أن المدينة حرم     ،يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف     
 )٦/٢٦٩(و تحفة األحوذي، ،)١/٣٥٠(أسماء البالد والمواضع، 



  )٤٤٠(

والنَّـاِس  ، والْملَاِئكَِة، ومن والَى قَوما ِبغَيِر ِإذِْن مواِليِه؛ فَعلَيِه لَعنَةُ اللَِّه، )١(ولَا عدٌل، الِْقيامِة صرفٌ 
ِعينملٌ       ، َأجدلَا عفٌ ورِة صامالِْقي موي ُل ِمنْهقْبلَا ي ،ةٌ  واِحدو ِلِمينسةُ الْمِذم ،     ـنفَم منَاها َأدى ِبهعسي
نَةُ اللَّهِ    )٢(َأخْفَرِه لَعلَيا فَعِلمسلَاِئكَِة،  مالْمو ، ِعينمالنَّاِس َأجلَـا         ، وفٌ وـرِة صامالِْقي موي ُل ِمنْهقْبلَا ي
 .)٣(عدٌل

  :   تخريج الحديث

عن ، وأبو كريب جميعاً  ، وزهير بن حرب  ، عن أبي بكر بن أبي شيبة     ، )٤(أخرجه مسلم 
وهـو حـديث    ، بلفظ مطابق ، حدثنا األعمش به  ، حدثنا أبو معاوية  ، قال أبو كريب  ، أبي معاوية 

  .موقوف
  

  :   قال ابن األثير

 الراوي وإن وأحد بالمدينة، فيكون ثَور غَلطاً من) ما بين عير وأحٍد( وفي رواية قَليلة     ●
وقيل إن عيراً جبل بمكة، ويكون المراد أنـه حـرم مـن             . كان هو األشهر في الرواية واألكثر     

المدينة قَدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرم المدينة تَحريماً مثل تحريم ما بين عيـر وثـور                    
  . بمكة، على حذف المضاف ووصِف المصدر المحذوف

 )٢٩٥(حديث رقم 

  ال اإلمام المقدسي في أحاديثه المختارةق

  :َ حدثَنَا عبد اللَِّه بن َأحمد بن حنْبٍل، حدثَِني شَباب الْعصفُِري، قَاال-

بـيٍش،  حدثَنَا محمد بن َأِبي يحيى اَألسلَِمي، عن عبِد اللَِّه بـن ح :  حدثَنَا فُضيُل بن سلَيمان، قَالَ    
 حرام، حرمه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، ما          بين عيٍر وُأحدٍ  ما  : "عن عبِد اللَِّه بن سالٍم، قَالَ     

 .)٥("كُنْتُ َألقْطَع ِمن شجٍر، وال َأِصيد طَيرا

                            
وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة نقل ذلك عن        ، والعدل الفدية ، قيل الصرف التوبة  : صرف وال عدل  ) ١(

وقيل العدل التصرف في ، أوالفدية، وقيل الصرف الحيلة والعدل الدية، الحسن البصري وعن الجمهور عكسه
  )١/١٤٤(فتح الباري، : انظر، الفعل وفيها أقوال أخرى منتشرة

  )٤/٢٥٣(، لسان العرب: انظر، نقض عهده وخاس به وغَدره: َأخْفَره)  ٢(
  )٦٣٧٤(ح )٦/٢٤٨٢(باب إثم من تبرأ من مواليه، ، كتاب الفرائض، البخاري) ٣(
 ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم باب فضل المدينة، كتاب الحج، مسلم) ٤(

  )١٣٧٠(ح )٢/٩٩٤(صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، 
 )٩/٤٥٨(محمد بن عبد الواحد المقدسي، ، األحاديث المختارة) ٥(



  )٤٤١(

 :   تخريج الحديث

، عن عبد اهللا بـن سـالم      ، رجه المقدسي لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخ        
  .بلفظ مطابق

  :   رجال اإلسناد

ثقة : قال ابن حجر  ،  عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن ولد اإلمام               ●
  .)١(روى له النسائي. وله بضع وسبعون) ٢٩٠(مات سنة . حافظ

●         فُِريصاط بن خليفة بن خياط الْعأبو عمر    خليفة بن خي ِريصاب  البقال أبو حـاتم   ،  لقبه شَب :
كـان   :وقال ابن حبان، )٣(شجر يحمل الحديث : وقال العقيلي ، )٢(ال أحدث عنه هو غير قوي     

وقـال  ، )٥(مـستقيم الحـديث صـدوق      :وقال ابن عدي  ، )٤(متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم    
صدوق ربما  : قال ابن حجر  . )٧(عالّمةالحافظ اإلمام اخباري     :وقال مرة ، )٦(صدوق :الذهبي

  .)٨(روى له البخاري). ٢٤٠(مات سنة . أخطأ وكان أخبارياً عالّمة

  .    أميل الى أنه صدوق

ليس بالقوي يكتـب حديثـه       :قال أبو حاتم  ، البصِريفُضيل بن سليمان الِنميري أبو سليمان         ●
، )٩( المديني وكان من المتـشددين لين الحديث روى عنه علي بن: وسئل أبو زرعة عنه فقال 

: وقال ابـن حجـر   ، )١١(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )١٠(بصري ليس بالقوي  : وقال النسائي 
  .)١٢(روى له البخاري. وقيل غير ذلك) ١٨٣(مات سنة . صدوق له خطأ كثير

                            
 )٢٩٥(التقريب، ) ١(

  )١/٥٣٨(والكاشف، ، )١٤/٢٨٥(تهذيب الكمال، :   انظر
  )٣/٣٧٨(يل، الجرح والتعد) ٢(
 )٢/٢٢(الضعفاء للعقيلي، ) ٣(

 )٨/٢٣٣(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )٣/٦٦(الكامل في الضعفاء، ) ٥(

 )١/٣٧٥(الكاشف، ) ٦(

 )٢/٤٣٦(تذكرة الحفاظ، ) ٧(

 )١٩٥(التقريب، ) ٨(

 )٧/٧٢(الجرح والتعديل، ) ٩(

 )٨٨(الضعفاء والمتروكين، ) ١٠(

 )٧/٣١٦(الثقات البن حبان، ) ١١(

 )٤٤٧(لتقريب، ا) ١٢(



  )٤٤٢(

  .  والراجح أنه صدوق

●       لَِميان الَْأسعم٢(ووثقـه العجلـي   ، )١(ثقـات ذكره ابن حبان فـي ال     ،   محمد بن أبي يحيى س( ،
 ).١٤٧(مـات سـنة    . والخليلي، وقال وثقه أبو داود   ، )٤(صدوق: قال ابن حجر  . )٣(والذهبي

  .)٥(روى له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه

  .فهو ثقة،      فاألكثر على توثيقه

وى عن عبـد اهللا بـن سـالم    ر، عبيد اهللا بن خنيس المخزومي أبو يحيى أو أبو بكر المكي           ●
قال الدارقطني عبيـد بـن   ، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات، )٦(روى عنه محمد بن أبى يحيى     

عن عبيد بـن    : قال ابن حجر  ، )٩(عبد اهللا بن حنش ثقة    : وقال ابن شاهين  ، )٨(خنيس متروك 
ـ )١١(مقبـول  :وقال. )١٠(خنيس هذا هو عبيد اهللا بن حنش وروى عن عبد اهللا بن سالم      ات  م

  .)١٢(روى عنه مسلم ستة أحاديث ).٢٥٢(سنة 

وما وجدته هو عبيد اهللا بن خنيس؛ والذي ترجم لـه           ،     لم أجد باسم عبد اهللا بن حبيش ترجمة       
  .فهو مقبول: وأميل إلى قول ابن حجر، النقاد

، من ذرية يوسف النبي عليه السالم     ، صحابي جليل ،  عبد اهللا بن سالم بن الحارث أبو يوسف         ●
قال الطبري مات في قـول جمـيعهم         ،يف القوافل من الخزرج اإلسرائيلي ثم األنصاري      حل

  .رضي اهللا عنه. )١٣()٤٣(بالمدينة سنة

  

                            
 )٧/٣٧٢(الثقات البن حبان، ) ١(

 )٢/٢٥٦(الثقات للعجلي، ) ٢(

 )٢/٢٣٠(الكاشف، ) ٣(

 )٥١٣(التقريب، ) ٤(

 )٩/٤٦٠(،تهذيب التهذيب)  ٥(

  )٥/٣١٣(الجرح والتعديل، ) ٦(
 )٥/٦٧(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )٤٧(سؤاالت البرقاني للدارقطني، ) ٨(

 )١٢٦(تاريخ أسماء الثقات، ) ٩(

 )٤/١١٩(لسان الميزان البن حجر، ) ١٠(

 )٣٧٤(التقريب، ) ١١(

 )٧/٤٣(تهذيب التهذيب، ) ١٢(

 )٤/١١٩(اإلصابة، ) ١٣(



  )٤٤٣(

  :   الحكم على الحديث

خليفة بن خياط وفضيل بن سليمان وهمـا        : الحديث في إسناده من هو مختلف في توثيقه       
دراستي مختلف فـي اسـمه وفـي        وعبد اهللا بن حبيش من خالل       ، وفضيل له أخطاء  ، صدوقان

" بين عيـر الـى ثـور      "والحديث بلفظ ، فاإلسناد ضعيف ، ولم أجد له متابعاً   ، وهو مقبول ، توثيقه
رواه " ما بين عير وأحد حرام    "الحديث   :وقال الهيثمي ، )٢٩٤(صحيح كما تم تخريجه في حديث       

  .)١(ورجاله ثقات. أحمد و الطبراني في الكبير

عـن  ، عن إبراهيم التيمـي   ، ثنا األعمش ، قد رواه عن أبي معاوية    بالنسبة لإلمام أحمد ف   
  .وإسناده صحيح. )٢("حرم ما بين عير إلى ثور"قال خطبنا علي رضي اهللا عنه بلفظ، أبيه

وبالنسبة للطبراني فقد رواه في الجزء المفقود من كتابه عن يوسـفُ الْقَاِضـي، حـدثنا                
حدثَِني شَـباب الْعـصفُِري،     : ي،َ حدثَنَا عبد اللَِّه بن َأحمد بن حنْبٍل، قَالَ        محمد بن َأِبي بكٍْر الْمقَدمِ    

حدثَنَا محمد بن َأِبي يحيى اَألسلَِمي، عن عبِد اللَِّه بن حبـيٍش،  : حدثَنَا فُضيُل بن سلَيمان، قَالَ  : قَاال
الذي رجحـت أنـه     ، ومدارهم عن عبيد اهللا بن خنيس     . )٣(ن سالٍم رضي اهللا عنه    عن عبِد اللَِّه ب   

  . فروايته ضعيفة، مقبول بالمتابعة ولم أقف على متابعة له

  .وهو صحيح، فإسناد اإلمام أحمد مخالفاً للفظ، وعليه

  .وهو ضعيف، وإسناد الطبراني مطابقاً للفظ
  

  :   قال ابن األثير

أي ) انْثال عليـه النـاس  ( حديث عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه       في) س(} ثول{
: والثَّـول . اجتَمعوا وانْصبوا من كلِّ وجه، وهو مطَاوع ثاَل يثول ثَوالً إذَا صب ما فـي اإلنـاء        

  .الجماعة

 )٢٩٦(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه

-     ب دمَأح نب ِلىنَا عرَأخْب  اندبِن ع ،    فَّارٍد الصيبع نب دمنَا َأحرَأخْب ،     ـناِعيُل بـمثَنَا ِإسدح
َأن حميد بن   ، عِن الزهِرى ، عن ماِلكٍ ، حدثَنَا جويِريةُ ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمِد بِن َأسماء      ، ِإسحاقَ

                            
 )٣/٦٥٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) ١(

 )١/٨١(مسند اإلمام أحمد، ) ٢(

 .وفق ترقيم الشاملة) ١٨/٤٥٦(الجزء من القطعة المفقودة، ، المعجم الكبير للطبراني) ٣(



  )٤٤٤(

َأن الرهطَ الَّـِذين والَّهـم عمـر اجتَمعـوا          : َأن الِْمسور بن مخْرمةَ َأخْبره      ،  َأخْبره عبِد الرحمنِ 
ولَِكـنَّكُم ِإن ِشـْئتُم    ، لَستُ ِبالَِّذى ُأنَاِفسكُم هذَا اَألمـرِ     : فَتَشَاوروا فَقَاَل لَهم عبد الرحمِن بن عوٍف        

فَلَما ولَّوا عبد الـرحمِن بـن عـوٍف         ، فَجعلُوا ذَاك ِإلَى عبِد الرحمِن بِن عوفٍ      ، تَرتُ لَكُم ِمنْكُم  اخْ
مهرنِ    ، َأممحِد الربلَى عع هِ ، انْثَاَل النَّاسلَيالُوا عمو ،       َأح عتْبالنَّاِس ي ا ِمندى َأحا َأرتَّى مح  ا ِمند

 .)١(الحديث ... ُأولَِئك الرهِط
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عن عبد اهللا بن محمد بن أسـماء بـه       ، )٣("فمال الناس "بلفظ  ، )٢(أخرجه البخاري 
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  
  

  :   قال ابن األثير

ء يأخذ الغنم كـالجنون     دا: الثَّول) ال بأس أن يضحي بالثَّوالء    (وفي حديث الحسن    ) س(
  .وقيل هو داء يأخذُها في ظُهورها ورؤوسها فتَِخر منه. يلتَوي منه عنُقُها

 )٢٩٧(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن حجر في التلخيص

 هـذا   )٤(في كالمه على الوسـيط    : قال ابن الصالح  ،  ورد النهي عن التضحية بالثَّوالء     -
ال بـأس أن    : وفي النهاية في غريب الحديث عن الحـسن       : قال ابن حجر  ، الحديث لم أجده ثابتاً   

 .)٥( مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من الثَّول وهو الجنونيضحي بالثَّوالء

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، لم أقف على تخريجه وقد ذكره ابن حجر نافياً ثبوته
                            

  .بإختصار)١٦٣٤٠(ح )٨/١٤٧(باب كيفية البيعة، ، كتاب قتال أهل البغي، السنن الكبرى للبيهقي) ١(
  )٦٧٨١(ح )٦/٢٦٣٤(باب كيف يبايع اإلمام الناس، ، كتاب األحكام، البخاري) ٢(
نثـل  وأصل ال ، أي قصدوه كلهم شيئاً بعد شيء     ، فانثال الناس وهي بنون ومثلثة    : في رواية سعيد بن عامر    ) ٣(

  )١٣/١٩٦(، فتح الباري: انظر، الصب
وهو . وهو كتاب شامل ألبواب الفقه كافة  ،أربعة أجزاء ،لإلمام أبو حامد محمد الغزالي    ، الوسيط في المذهب  ) ٤(

وفيه تعداد لألركان وللشروط ثم شرحها، واستدالل . المختصر" والوجيز"المطول، " البسيط"الكتاب الوسط بين 
  .بالنصوص 

 )٤/١٤٠( الحبير، تلخيص) ٥(



  )٤٤٥(

  :   قال ابن األثير

الثُّول ) س ثُول اإلبل فقال ال يتَوضأ منه      سأل عطاء عن م   (وفي حديث ابن جريح     ) س(
  .وقيل هو قَِضيبه. لُغة في الثَّيل، وهو وعاء قَِضيب الجمل

 )٢٩٨(حديث رقم 
  قال اإلمام ابن المنذر في األوسط

أما قُنْـب الحمـار   : قال،  حمار أو ثَول جمل  )١ (ابن جريج قلت لعطاء مسست قُنْب     : قال
قال من أجل أن الحمـار هـو        ، قلتُ فماذا يفَرقُ بينهما   ، ول الجمل فال  ثُوأما من   ، فكنت متوضياً 

وأقول أنا كل شئ نجس؛ كهيئة الحمار ال يؤكل لحمه فمـس ذلـك منـه فعليـه                  : قال،   نجس
 .)٢(وكل شيء يؤكل لحمه؛ كهيئة البعير مس ذلك منه فال وضوء عليه، الوضوء

  :   تخريج الحديث
  .عن ابن جريج بلفظ مقارب،ا أورد ابن المنذر مقطوعاًلم أقف على تخريجه سوى م

  
  :   قال ابن األثير

أي مسكنهم مدة مقَـامهم     ) وعلى نَجران مثْوى رسلي   (في كتاب أهل نَجران     ) هـ(} ثوا{
  .المنزل، من ثَوى بالمكان يثِْوي إذا أقام فيه: والمثْوى. ونُزلهم

 )●(حديث رقم 
  ام الخطابي في الغريبقال اإلم

  )٣ (أن علـيهم ألفـي حلَّـةٍ   : أنه كتب ألهـل نجـران حـين صـالحهم    :  في حديث النبي -
أو ، أو خَيـل  ، وفي كل رجٍب ألـف حلَّـٍة، ومـا قـضوا مـن ركـاب              ، في كل صفٍَر ألف حلةٍ    

  )٥(..ما دوِنها عشرين ليلة ف)٤ (وعلَى نَجران مثَوى رسليأخَذَ ِمنْهم ِبِحساب، ، دروع

                            
)١ (قَِضيِب الدابة  : القُنْب ابثم استُعِمل في غير ذلـك     ، وقيل هو ِوعاء قَِضيِب كُلِّ ذي حافر هذا اَألصلُ        ، ِجر ،

  )١/٦٩٠(، لسان العرب: انظر، وقُنْب الِحماِر ِوعاء جرداِنه، وقُنْب الجمل ِوعاء ِثيِله
  )١/٢١١(لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ، لوضوءقول فيمن مس من البهائم ا، األوسط) ٢(
ثوبان إزار ورداء وال تكون حلة إال وهي جديدة تحل عن طيها فتلبس والركاب اإلبل التي تركـب              : الحلة) ٣(

 )٤٩٨ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، اسم جماعة وال يفرد من لفظة اسم الواحد

ويقـال  ، والثواء طول المكث بالمكان والمثـوى المنـزل       ،ويهم مدة مقامهم  أي نزلهم وما يث   : مثوى رسلي ) ٤(
 )٤٩٨ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، لصاحب المنزل أبو مثواه ولربة البيت أم مثواه

ويقال سمي واقفاً ألنه وقف ، والواقف خادم البيعة،وال راهب من الترهب، ال يمنع أسقف من التسقف: معناه) ٥(
  .بإختصار) ٤٩٩ /١(غريب الحديث للخطابي، : انظر، لخدمة وعكفها على العبادةنفسه على ا



  )٤٤٦(

نا ، نا عيسى بن يونس   ، نا علي بن حجر   ، نا إسحاق بن إبراهيم   ، أخبرناه محمد بن المكي   
ذَِليعبيد اهللا بن أبي حميد اله ،ذَِلي١ (عن أبي المليح اله( .  

  

  :   تخريج الحديث

  .بمعناه.شاهداً عن ابن عباس، )٢(أخرج أبو داود

  ).٢٢٢(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

  
  

  :   قال ابن األثير

  .المنزل: هي جمع المثْوى) أصِلحوا مثَاِويكم(ومنه حديث عمر رضي اللّه عنه ) س(

 )٢٩٩(حديث رقم 

  قال اإلمام عبد الرزاق في مصنفه

إذا اشـترى أحـدكم     : قال عمر :  قال البطَيِنعن مسلم   ، عن األعمش ،  عن الثوري  -
 فإنه  )٣(وال تلِبسوا نساءكم القَباطي   ، فإن أخطأه خيره لم يخُطّه سوقه     ، جمالً فليشتره طويالً عظيماً   

 .)٤(فإنّه ال يبدو منه مسلم،  وأخيفوا الهوام قبل أن تُِخيفكُم،وأصِلحوا مثَاِويكم، إن ال يِشفْ يِصفْ
  

  :   تخريج الحديث

قـال  ، نا الليـث قال حـدث ، عن عبد اهللا بن يوسف، )٥(أخرجه البخاري في األدب المفرد   
أصـلحوا  " بلفظ  ، قال كان عمر يقول على المنبر     ، عن أبيه ، عن زيد بن أسلم   ، حدثنا بن عجالن  

  ".عليكم مثاويكم

                            
 )٤٩٧ /١(غريب الحديث للخطابي، ) ١(

  ) ٣٠٤١(ح )٢/١٨٣(باب في أخذ الجزية، ،كتاب الخراج،سنن أبي داود) ٢(
لسان العرب، : انظر، رالثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكَأنه منسوب ِإلى الِقبط وهم َأهل مص  : القُبِطيةُ) ٣(

)٧/٣٧٣( 

     )٥/١٦٤(باب الحمالن على الضعيف والسفر قطعة مـن العـذاب،   ، كتاب المناسك، مصنف عبد الرزاق  ) ٤(
 )٩٢٥٣(ح 

 )٤٤٦(ح )١٥٩(باب إصالح المنازل، ، البنيان، األدب المفرد) ٥(



  )٤٤٧(

وهـو  ، بلفظ مطابق ، عن عمر ، من طريق أبو العدبس   ، )١(وأخرجه عبد الرزاق أيضاً   
  . حديث موقوف

  
  

  :   قال ابن األثير

: متَـى عهـدك بالنّـساء؟ فقـال       : ب إليه في رجل قيل له     أنه كُتِ (وحديثه اآلخر   ) هـ(
أي ربة المنزل الذي باتَ به ولم يِرد زوجته؛ ألن تمـام            ) بأم مثْواي : بمن؟ قال : البارحة، فقيل 

 ).ال: أما عرفْت أن اللّه قد حرم الزنا؟ فقال: فقيل له(الحديث 

  )٣٠٠(حديث رقم 
  

  ي في سننهقال اإلمام البيهق

-     لَِمىِن السمحِد الربو عنَا َأبرَأخْب  ،   ِن الْكَاِرِزىسو الْحنَا َأبرـِد      ، َأخْببع ـنب ِلىنَا عرَأخْب
، ِن عبـِد اللَّـهِ    عن بكِْر ب  ، عن حميدٍ ، ويِزيد، حدثَنَا مروان بن معاِويةَ   ، قَاَل َأبو عبيدٍ  : الْعِزيِز قَالَ 

        نْهع اللَّه ِضىِن الْخَطَّاِب رب رمع نع :      ٍل ِقيَل لَهجِه ِفى رِإلَي كُِتب اِء؟   : )٢(َأنَّهِبالنِّـس كدهتَى عم
ما عِلمتُ َأن اللَّه حرم : قَاَل. قَد هلَكْتَ: يَل لَه فَِق. )٣(ُأم مثْـواى : ِبمن؟ قَاَل : ِقيَل  . الْباِرحةُ: فَقَاَل

 ِلما علَفَ متَحسي َأن نْهاللَِّه ع ِضىر رمع نَا فَكَتَبنَاالزالز مرح اللَّه َأنِبيلُهخَلَّى سي ٤ ( ثُم(.  
  

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عن عمر بن الخطاب   ، لم أقف على تخريج هذا الحديث سوى ما أخرجه البيهقي         
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  

  

                            
  )١٩٦١٨(ح )١٠/٤٣٥(باب قتل الحية والعقرب، ، كتاب أهل الكتابين، مصنف عبد الرزاق) ١(
وفي رواية له ان عثمان هو الذي أشار بذلك على          ، إن الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح          ) ٢(

  )٤/٦١(كتاب حد الزنا، ،تلخيص الحبير البن حجر: انظر،عمر رضي اهللا عنهما
:  منزلنا وأبو مثوانا وللمرأة  هذا أبو : والعرب تقول للرجل الذي هم نزول عليه      ، يعني ربة منزله  : أم مثواي ) ٣(

غريب الحديث :انظر،ثَويتُ بالمكان وأثْويتُ لغتان: والثواء هو النزوُل بالمكان يقال؛ هذه أم منزلنا وأم مثوانا  
 )٣/٣٦٨(البن سالم، 

  )٨/٢٣٩(باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، ، كتاب الحدود، السنن الكبرى للبيهقي) ٤(



  )٤٤٨(

  :   قال ابن األثير

وقـد  . أي تَـضيفْتُه ) أن رجالً قال تَثَويتُه(وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه      ) هـ(
  .تكرر ذكر هذا اللفظ في الحديث

 )٣٠١(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

،  فلم أر رجالً أشد تـشميراً      )١(تَثَويتُه: قالاوة  أن شيخاً من طف   :  في حديث أبي هريرة    -
  .وال أقْوم علَى ضيِف منه

عن ، عن الجريري ، أخبرنا إسماعيل ، أخبرنا مؤمل ، أخبرنا أبو داود  ، أخبرناه ابن داسة  
  .)٢(قال سمعتُ شيخاً من طفاوة يقول ذلك، أبي نضرة

  :   تخريج الحديث

وهـو  ، بلفظ مطابق ، عن أبي هريرة  ،  الخطابي لم أقف على تخريجه سوى ما أخرجه      
  .حديث موقوف

  

  
  :   قال ابن األثير

سمي به ألنـه يثْبـت   ) أن رمح النبي صلى اللّه عليه وسلم كان اسمه المثِْوي       ( وفيه   -
  .اإلقامِة: المطْعون به، من الثَّوى

 )٣٠٢(حديث رقم 

  قال اإلمام الذهبي في التاريخ

وآخـر  ، وكان له رمح يقَاُل له المثْـِوي      . اب ثالثة أرماح من ِسالح بني قينقاع       وأص -
  .)٣(وأخَرى صِغيرة كالعكَّاز، وحربة اسمها البيضاء، يقاُل له المتَثَنّي

  

  

                            
وأصل هذا من الثواء وهو المكث في اإلقامة يقال ثوى الرجل وأثويته        ، تضيفته والثوي الضيف  أي  : تثويته) ١(

  )٢/٤١٩(غريب الحديث للخطابي، : انظر، إذا أويته إلى منزلك
 )٢/٤١٩(غريب الحديث للخطابي، ) ٢(

  )١/١٤١(تاريخ اإلسالم للذهبي، ) ٣(



  )٤٤٩(

  :  تخريج الحديث

همـا  كال، )٢(وابن سيد الناس ، )١(لم أقف على تخريجه سوى ما ذكره ابن القيم الجوزية         
  .بلفظ مطابق

  
  :   قال ابن األثير

هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء، ويقال بفتح الثـاء وكـسر      ) الثُّوية( وفيه ذكر    -
  .موضع بالكوفة به قبر أبي موسى األشعري، والمِغيرة بن شعبة رضي اللّه عنهما:    الواو

 )٣٠٣(حديث رقم 
  

  ستدركقال اإلمام الحاكم في الم

ثنـا  ، ثنا محمد بن عبـد اهللا البيروِتـي       ،  حدثني أبو الحسين محمد بن يعقوب الحافظ       -
ودِفـن  ، مات زياد بن عبيد أخُو فَضاَلَةَ بن عبيـد بالكوفـة          : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال    

  :    فقال)٤(وكان يكنَّى أبا المغيرة فرثاه حارثة بن بدر، )٣(بالثُّوى

)ص هرطَهٍر وقَب لَىع لَّى اِإللَه ....... ةِعنْديالثُّوروالْم قَهقَى فَوس٦(الحديث)...)٥( ي(.  

  :   تخريج الحديث

  . وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، عن حارثة بن بدر، )٧(أخرجه ابن عساكر
  

  
  

                            
  )١/١٢٦(ر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، لمحمد بن أبي بك، زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(
 )٢/٤١٥(البن سيد الناس، ،عيون األثر في المغازي والسير ) ٢(

وهناك دفن أبو موسى األشعري فـي       ، قال ابن حبان دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثُّوية           ) ٣(
  )٢/٨٧(للحموي، ، معجم البلدان: انظر، سنة خمسين

، وله أخبار في الفتـوح    ، أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم     : در بن حصين بن تميم التميمي قيل      حارثة بن ب  ) ٤(
 .بتصرف) ٢/١٦١(اإلصابة، : انظر، وأنه غرق في والية عبد اهللا بن الحارث، وقد ذكر في الصحابة

 )٦٨٥( للمناوي، التعاريف: انظر، بالفتح الجريان السريع والمور بالضم التراب المتردد به الريح:المور) ٥(

ذكر مناقب فضالة بن عبيد األنصاري و       ، كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم      ، المستدرك للحاكم ) ٦(
  .بإختصار) ٥٩٩٨(ح )٣/٥٣٧(أخيه زياد بن عبيد رضي اهللا عنهما، 

  )١٩/٢٠٨(تاريخ دمشق، ) ٧(



  )٤٥٠(

  الثاء مع الياء: المبحث السابع عشر
     :قال ابن األثير

الثيب من ليس ببكر، ويقع علـي  ) الثَّيب بالثَّيب جلْد مائٍة ورجم بالحجارة     ( فيه   ●} ثيب{
الذكر واألنثى، رجل ثُيب وامرأة ثيب، وقد يطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْـرا، مجـازا                 

ه من ثاب يثُوب إذا رجـع،       وأصل الكلمة الواو، ألن   . والجمع بين الجلْد والرجم منسوخ    . واتّساعا
  .وقد تكرر ذكره في الحديث. وذكرناه ها هنا حمال على لفظه. كأن الثَّيب بصدد العود والرجوع

 )٣٠٤(حديث رقم 
 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

حـدثَنَا  ، ابن الْمثَنَّـى : قَاَل، عن عبِد الَْأعلَى، وابن بشَّاٍر جِميعا،  حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   -
عن عبادةَ بِن   ، عن ِحطَّان بِن عبِد اللَِّه الرقَاِشي     ، عن الْحسنِ ، عن قَتَادة ، حدثَنَا سِعيد ، عبد الَْأعلَى 

 )١(ِزَل علَيِه كُِرب ِلذَِلك وتَربد لَـه وجهـه        كَان نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا ُأنْ        : الصاِمِت قَالَ 
، فَقَد جعَل اللَّه لَهن سِبيلًا    ، خُذُوا عنِّي : فَلَما سري عنْه قَالَ   ، فَلُِقي كَذَِلك ، فَُأنِْزَل علَيِه ذَاتَ يومٍ   : قَاَل

والِْبكْر جلْد ِماَئـٍة ثُـم   ، م ِبالِْحجارِةـم رجـثُ، لْد ِماَئٍةـجالثَّيب الِْبكِْر  ـر بِ ـوالِْبكْ، الثَّيب ِبالثَّيبِ 
  .)٢(نَفْي سنٍَة 

  

  :   تخريج الحديث

عـن  ، عن منـصور  ، أخبرنا هشيم ، عن يحيى بن يحيى التميمي    ، )٣(أخرجه مسلم أيضاً  
  ".من دون لفظ ، الحسن به

  
  

  

                            
والربـدة  ،  وتربد وجهه أي علته غبرة     وهو المشقة ،كرب أي لما أصابه الكرب    :كرب لذلك وتربد له وجهه    ) ١(

ِإنَّا سنُلِْقي علَيك قَـوالً ثَِقـيالً   {قال اهللا تعالى   ، وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحي     ، تغير البياض إلى السواد   
  )٣/١٣١٦(، حاشية مسلم: انظر، ٥المزمل}

  )١٦٩٠(ح )٣/١٣١٦(باب حد الزنى، ، كتاب الحدود، مسلم) ٢(
  .قالمرجع الساب)  ٣(



  )٤٥١(

  :   قال ابن األثير

الذكر المِسن من الوعول، وهـو    : الثَّيتَل) في الثَّيتَل بقَرةٌ  (في حديث النَّخَِعي    ) س(} ثيتل{
اءقَرة ِفدحِرم وجب عليه بس الجبلي، يعني إذا صاده المالتَّي.  

 

  )٣٠٥(حديث رقم 
  

  قال اإلمام الشافعي في األم

ودواب ، طائر: ه فهو صنفان  وكل ما أكل من   ، صنف يؤكل :  وصيد البر ثالثة أصناف    -
و الـنَّعم  ، غما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب األشياء من المقتول من الصيد شَبهاً من الـنَّعم              

وفي ِحمـار الـوحش     ، وفي بقَرة الوحش بقَرة   ، فيجزى به ففي النّعامة بدنة    ، اإلبل والبقر والغَنَم  
  .)١ (وفي الثَّيتَل بقَرةٌ، بقَرة

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، )٢(ولَم يرِوِه عن َأحٍد ِمن الصحابِة والتَّاِبِعين ، ذكره الشافعي

  
  

  

  
 

                            
  )٢/٢٠٦(، للشافعي، األم) ١(
 )٤/٢٩٢( الماوردي، –الحاوي في فقه الشافعي ) ٢(



  )٤٥٢(

  

  الفصل الثالث
 

  األحاديث الواردة من بداية حرف اجليم مع اهلمزة" 
  "حىت نهاية حرف اجليم مع اخلاء

 
 

  .الجيم مع الهمزة: المبحث األول
  .الجيم مع الباء: المبحث الثاني
  .الجيم مع الثاء: المبحث الثالث
  .الجيم مع الحاء: المبحث الرابع

  .الجيم مع الخاء: المبحث الخامس
 

  

  

  

  

  

  

  



  )٤٥٣(

   الجيم مع الهمزة:المبحث األول
  

 :   قال ابن األثير

 يقـال جِئـث     .ِخفْـت وأي ذُِعرت   ) فَجْئثْتُ منه فَرقاً  (في حديث المبعث    ) هـ(} جأث{
  .إذا فَِزع: الرجل، وجئف، وجثَّ

  )٣٠٦(حديث رقم 
  

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ،قَـاَل ابـن ِشـهابٍ     :  حدثَِني يونُس قَالَ   : قَالَ ، َأخْبرنَا ابن وهبٍ   ، حدثَِني َأبو الطَّاِهرِ   -
 وكَان ِمن َأصحاِب رسـوِل     ؛اِبر بن عبِد اللَِّه الَْأنْصاِري     َأن ج  ،َأخْبرِني َأبو سلَمةَ بن عبِد الرحمنِ     

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهثُ قَاَل،اللَِّه صدحي كَان  :لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسثُ   ؛قَاَل رـدحي ـوهو 
فَبينَا َأنَا َأمِشي سِمعتُ صوتًا ِمن السماِء فَرفَعتُ رْأِسي فَِإذَا الْملَك          : ِهعن فَتْرِة الْوحِي قَاَل ِفي حِديثِ     

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه        ، الَِّذي جاءِني ِبِحراٍء جاِلسا علَى كُرِسي بين السماِء والَْأرضِ        
لَّمسِئثْتُ: وفَج   قًاِمنْهتُ فَقُلْتُ  ،)٢(فَرعجالَى      :  فَرتَعو كارتَب َل اللَّهوِني؛ فََأنْزثَّرلُوِني فَدملُوِني زمز :

)          رجفَاه زجالرو رفَطَه كابِثيو رفَكَب كبرو فََأنِْذر قُم ثِّردا الْمها َأي؛)٣()ي  ثَانالَْأو ِهيـ  : قَـالَ  ، و م  ثُ
يحالْو ع٤(تَتَاب(.  

  

  :   تخريج الحديث

  ".فجئثت منه رعباً "بلفظ.  عن جابر بن عبد اهللا، )٥(أخرجه البخاري

  
  

                            
 )٢٤٢-١/٢٣١(النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ) ١(

  )١٠/٢٩٩(، لسان العرب: الخوف والجزع، يقال فَِرقَ يفْرقُ فَرقاً، انظر: فَرقًا) ٢(
   )٥ - ١آية / سورة المدثر ) (٣(
 )١٦١(ح )١/١٤٣(سلم، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، م) ٤(

  )٤٦٤١(ح )٤/١٨٧٥(البخاري، كتاب التفسير، سورة المدثر، ) ٥(



  )٤٥٤(

 :   قال ابن األثير

كأني أنظر إلى مسِجدها كُجْؤجؤ سِفينة أو نعامة جاثمـة،          ( في حديث علي     ●} جؤجؤ{
 . وقيل عظامه، والجمع الْجآِجئ. الصدر: ْؤجؤالج) أو كَجْؤجؤ طائر في لُجة بحر

 )٣٠٧(حديث رقم 

  ر بن راشد األزديمعكتاب الجامع لإلمام ممن قال اإلمام عبد الرزاق 

كـَأنِّي  وإما ِبغَرق؛ ، إما ِبحريق ، البصرةتَخْرب   : قال عن قتادة أن علياً   ،  عن معمر  -
ِجدها؛ كأنه َأنظرسإلى م ْؤجِفينةج١( ِؤ س(.  

  

  :   تخريج الحديث

أو نعامة جاثمة،    "من دون لفظ    ، عن علي بن أبي طالب    ، )٢(أخرجه أبو عمرو الداني   
  . وهو حديث موقوف، "أو كَجْؤجؤ طائر في لُجة بحر

  
    

 :   قال ابن األثير

  :   ومنه حديث سطيح) س(

 ●حتَّى أتَى عاِري الجآِجئ والقَطَن -

  )●(يث رقم حد

  قال اإلمام الطبري في التاريخ

-     ليقال ، حدثنا علي بن حرب الموص :    لَ حدثنا أبو أيوب يع   ِليجقـال  ،ى بن عمران الب : 
ا كانت ليلـة    لم:  ومائة سنة قال   ت له خمسون   وأتَ ، عن أبيه  ،المخزوميمخْزوم بن هانٍئ    حدثني  

 َأربـع عـشرةَ  وسـقطت منـه   ، جس ِإيوان ِكسرىارتَ فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        دوِل
ِدحتى قَ.....ةًفَشُرمِط على سيح وقد أشْفَى على المفأنشأ عبدالمسيح يقول......تو  ً  :  

                            
  )٢٠٤٦٣(ح )١١/٢٥٢(مصنف عبد الرزاق، من كتاب الجامع لإلمام معمر بن راشد، باب العراق، ) ١(
 )٤/٩٠٨( ،البي عمرو الداني، وائلها والساعة وأشراطهاالسنن الواردة في الفتن وغ)  ٢(



  )٤٥٥(

   )٣( والقَطَن)٢(حتَّى أتَى عاِري الجآجي...  اليمن)١(َأصم َأم يسمع ِغطِريفُ... 

 ...يِح بفي الر تَلُفُّهنمالد غاء٤(و(...نَيِحض ثِْحثَ ِمنكَأنما ح)٥(ثَكَن )٧(الحديث...)٦(.  
  

  :   تخريج الحديث

، المخزومي به عن  ثالثتهم من طرق    ، )١٠(وابن كثير ، )٩(وابن عساكر ، )٨(أخرجه البيهقي 
  .بلفظ مطابق

  ).٢٠٥(سبق دراسته في حديث رقم 

  
  

                            
لسان العرب، : ، انظروقيل هو السِخي، السيد وجمعه الغَطاريف وقيل الِغطْريف الفتى الجميل: الِغطريف) ١(

)٩/٢٦٩( 

ُل الِعظام في الصدر والجمع الجآِجُئ وقيل الجآِجُئ مجتَمع رُؤوس عظام الصدر وقيل هي مواِص: الجْؤجُؤ) ٢(
 )١/٤١: (لسان العرب: الصدر يقال ذلك لإلنسان وغيره ِمن الحيوان، انظر

معجم مقاييس :  انظر.سميت قَِطنة للزومها ذلك الموضع، وكذلك القَِطنة، وهي ِشبه الرمانة في جوِف البقرة) ٣(
 )٥/١٠٤(اللغة، 

لسان العرب، : ، اانظرة بكسر الدال ما تدمن أي تجمع وتلبدجمع دمن: منوالِد، التراب الناعم: البوغاء) ٤(
)٢/٤٨٣( 

َأي حثَّ وُأسِرع يقال حثَّه على الشيِء وحثْحثَه بمعنى وقيل الحاء الثانية بدل من ِإحدى الثاءين والحثْحوث ) ٥(
 )٢/١٢٩(لسان العرب، : ، انظرالداعي بسرعة وهو َأيضاً السريع

 )٢/٨٢(معجم اللبلدان، : ، انظرةجبل بالبادي) ٦(

  .بإختصار) ١/٤٥٩(تاريخ الطبري، ) ٧(
  )١٢٨-١/١٢٦ (،دالئل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في ارتجاس ايوان كسرى) ٨(
 )٣٧/٣٦٢(تاريخ دمشق، ) ٩(

 )٢/٢٦٩(البداية والنهاية ، ) ١٠(



  )٤٥٦(

 :   قال ابن األثير

وضِرية بئـر   ) خُِلق جْؤجؤ آدم عليه السالم من كَِثيِب ضِرية       (حديث الحسن   وفي  ) س(
  .وقيل سمي ِبضِرية بنت ربيعة بن ِنزار. بالحجاز ينْسب إليها ِحمى ضِرية

 )٣٠٨(حديث رقم  
  

  قال اإلمام ابن سعد في الطبقات

 عـن عاصـم   ،ر بـن سـليمان   أخبرنا المعتَِم،بيالَ عمرو بن عاصم الكِ ، قال أخبرنا  -
 ،مـن أسـوِدها   ،  كلها )١(َأِديم اَألرضِ  من   خُِلقَ آدم :  عن أبي ِقلَابةَ عبد اهللا بن زيد قال        ،األحول

  .)٢ (وخُلق جْؤجْؤه من ضِرية، وقال الحسن مثله:  قالسهِلها و،وحزنها وأبيِضها ،وأحمِرها

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مقارب، عن أبي ِقلَابةَ، )٣(أخرجه ابن عساكر
  

 :   قال ابن األثير

رفْـع  : الجـؤار ) كأني أنظر إلى موسى له جؤار إلى ربه بالتَّلِْبيـة         (فيه  ) هـ(} جأر{
  .الصوت واالسِتغاثة، جأر يجَأر

 )٣٠٩(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

    نب دمثَنَا َأحدٍلحنْبقَالَا    ،ح ونُسي نب جيرسو :  مشَيثَنَا هدَأِبي ِهنْدٍ     ، ح نب داونَا درَأخْب ،  نع 
هذَا : َأي واٍد هذَا؟ فَقَالُوا   : مر ِبواِدي الَْأزرِق فَقَالَ    َأن رسوَل اللَِّه    ،  عن ابِن عباسٍ   ،َأِبي الْعاِليةِ 

كََأنِّي َأنْظُر ِإلَى موسى علَيِه السلَام هاِبطًا ِمن الثَِّنيِة ولَه جَؤار ِإلَـى اللَّـِه               :  قَالَ ،زرِقواِدي الْأَ 
ظُر ِإلَـى   كََأنِّي َأنْ :  قَالَ )٤(ثَِنيةُ هرشَى : َأي ثَِنيٍة هِذِه؟ قَالُوا   : ثُم َأتَى علَى ثَِنيِة هرشَى فَقَالَ     ، ِبالتَّلِْبيِة

                            
  )١٢/٨(لسان العرب، : د لها، انظروهو وجهها، واَألياديم متون اَألرض ال واح: َأديم اَألرض) ١(
  )١/٢٦(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٢(
  )٧/٣٨٠(تاريخ دمشق، ) ٣(
جبل على طريق الشام    : هي بفتح الهاء واسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة االلف وهو         : ثَِنيةُ هرشَى ) ٤(

ج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج،   ، والمنها)٥/٤٤٩(معجم البلدان، : ، انظرمن الجحفة  والمدينة قريب 
)٢/٢٢٩( 



  )٤٥٧(

         ـوهـةٌ ونَاقَِتِه خُلْب وٍف ِخطَامص ةٌ ِمنبِه جلَيٍة عدعج اءرملَى نَاقٍَة حلَام عِه السلَيتَّى عِن مب ونُسي
  .)٢(،)١(يلَبي 

  :   تخريج الحديث

 ، بـه   عن داود  ، حدثنا ابن أبي عدي    ، محمد بن المثنى   من طريق ، )٣(أخرجه مسلم أيضاً  
  ".عليه السالم هابطاً من الثنية"بزيادة لفظ 

  

  
 :   قال ابن األثير

 ).لخرجتُم إلى الصعدات تَجأرون إلى اللّه( ومنه الحديث - 

 )●(حديث رقم 

 قال اإلمام الطبراني في المعجم األوسط

-   حدثنا أبو م م قال ِلس:   ـ  حـدثنا الح ـ    مكَ بـن م رـ    :ان الكـوفي قـال    و م الّ حـدثنا س
ـ  الكِ يِد بن ع  يِد عن ع  ،يِدنْح بن عبد اهللا الكِ    لَ عن األج  ،ويلالطّ قـال عمـر بـن      :  قـال  يِدنْ

جاء جبريل إلى النبي صلى اهللا عليه و سـلم فـي حـين غيـر حينـه الـذي كـان            (الخطاب  
ـ  مـن األنـص  وٍمقَ ِبرمفَ..... . فقام إليه رسول اهللا      ،يأتيه فيه  ار يضكُحونلْ ويـ ع بـ  فَون : اَلقَ

ـ       ، ماؤكم جهنّ رو و ونكُحضأتَ ـ كَم قلـيالً ولب   تُكِْحضفلو تعلمون مـا أعلـم لَ ـ ولَ، يـراً ِثم كَ تُي ا م
، عـز وجـل   )٥( تَجـَأرون ِإلَـى اللَّـهِ      )٤(ولَخَـرجتُم ِإلَـى الـصعداتِ      ،أسفتم الطعام والشراب  

ـ عراً ولـم أب   يس م كتُثْعا ب م إنّ ،ياِدب عِ طْنِّقَ ال تُ  ،د يا محم  :يوِدنُفَ فقـال رسـول اهللا     . راًعـس  م كثُ
  .(٦) )سددوا وقَاِربوا: (صلى اهللا عليه وسلم

                            
بكسر الخاء فهو الحبل الذي يقاد به البعير يوضع في أنفه، وأما : فهي مكتنزة اللحم، وأما الِخطام: الجعدة) ١(

 )٢/٢٢٩(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : وكذلك الخُلب والخْلب وهو الليف، انظر: الخُلبة

إلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، مسلم، كتاب اإليمان، باب ا) ٢(
 .قَاَل هشَيم يعِني ليفاً، قَاَل ابن حنْبٍل ِفي حِديِثِه) ١٦٦( ح)١/١٥٢(

  .المرجع السابق )٣( 
جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات وقيل هي جمع صعدة صعٍد وصعد أي الطرق وهي جمع : الصعدات) ٤(

كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه، وقيل المراد بالصعدات هنا البراري والصحاري، 
  )٦/٤٩٦(تحفة األحوذي، : انظر

)٥ (ونَأرتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، : أي تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البالء، انظر: تَج
  )٦/٤٩٦: (المباركفوري

ال يروى هذا الحديث عن عمر إال بهذا اإلسناد تفرد   : وقال) ٢٥٨٣( ح)٣/٨٩(،  لطبراني ل المعجم األوسط ) ٦(
  . بإختصار.به سالم



  )٤٥٨(

  :   تخريج الحديث
 عن إبـراهيم  ،إسرائيلثالثتهم شاهداً عن ، )٣(والحاكم، )٢(وابن ماجه، )١(أخرجه الترمذي 

   .بلفظ مطابق، اري الغف عن أبي ذر، عن مورق، عن مجاهد،بن المهاجر
مـن  ، عن أبي ذر الغفـاري    ، "ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا     "والحديث بلفظ   

  .)٥(هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه : الحاكمعنه وقال ، )٤(دون ذكر القصة إسناده حسن

  ).١٥٦( في حديث رقم وقد سبق دراسة رواية الطبراني
  

 :   قال ابن األثير

. والمشهور بالخاء المعجمة  . )٦(هكذا رِوي من طريق   ) بقَرة لها جؤار  ( ومنه الحديث    - 
  .وقد تكرر في الحديث

 )٣١٠(حديث رقم   
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه
ِببقَرٍة لَهـا  رجٌل لََأعِرفَن ما جاء اللَّه :  قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم   ، َأبو حميدٍ  :َ قَالَ -

ارخُو .َؤارقَاُل جيو) ونَأر٧(تَج( (ُةقَرالْب َأرا تَجكَم اتَكُموَأص ونفَعتَر)٨(.  
  :   تخريج الحديث

  ".جؤار"بدالً من"خوار"بلفظ ، ن أبي حميد الساعدي رضي اهللا عنهع، )٩(أخرجه مسلم
  

                            
سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال، ) ١(

هذا حديث : و أنس، وقالعن أبي هريرة و عائشة و ابن عباس : وقال في الباب) ٢٣١٢( ح)٤/٥٥٦(
 .لوددت أني كنت شجرة تعضد: حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال

 )٤١٩٠( ح)٢/١٤٠٢(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ) ٢(
 ) ٨٧٢٦( ح)٤/٦٢٣(المستدرك، ) ٣(

 .الجامع في صحيح ٢٤٤٩: انظر حديث رقم) حسن : (قال الشيخ األلباني: انظر) ٤(

 )٨٦٣٣( ح)٤/٥٨٧(المستدرك، ) ٥(
 وقد أسنده المصنف في ،طرف من حديثه في قصة ابن اللتبيةالحديث هذا ، وكالم البخاريمن : جؤار) ٦(

باب هدايا العمال، ، األحكام(و، )٢/٩١٧ وفضلها، باب من لم يقبل الهدية لعلة، الهبة(في : مواضع منها
  .، وهو المشهور كما ذكر ابن األثير)ببقرة لها خوار(بلفظ. د من طريق عروة عن أبي حمي)٦/٢٦٢٤

  ٥٣النحل}وما ِبكُم من نِّعمٍة فَِمن اللِّه ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تَجَأرون {: قال تعالى) ٧(
 )٢/٥٢٩(البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ) ٨(

  )١٨٣٢( ح)٣/١٤٦٣(حريم هدايا العمال، مسلم، كتاب اإلمارة، باب ت) ٩(



  )٤٥٩(

  :   قال ابن األثير

القلـب، والـنَّفْس،    : الجـأش ) ويسكُن لذلك جأشُه  (بدء الوحي   في حديث   ) س(} جأش{
  .أي ثابت القَلْب ال يرتاع وال ينْزعج للعظائم والشَّدائد: يقال راِبطُ الجأِش. والجنَان

 )٣١١(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 ح وحدثَِني عبد اللَِّه بـن       ، عن ابِن ِشهابٍ   ،قَيٍل عن ع  ، حدثَنَا اللَّيثُ  ،حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ   
 عن عاِئشَةَ رِضي اللَّـه      ، فََأخْبرِني عروةُ  ، الزهِري : قَالَ ، حدثَنَا معمر  ، حدثَنَا عبد الرزاقِ   ،محمٍد

 اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن الْوحِي الرْؤيا الصاِدقَةُ ِفـي   َأوُل ما بِدَئ ِبِه رسولُ    : عنْها َأنَّها قَالَتْ  
فَكُلَّما َأوفَى ِبِذروِة جبٍل ِلكَي يلِْقـي ِمنْـه         ....فَكَان لَا يرى رْؤيا ِإلَّا جاءتْ ِمثَْل فَلَِق الصبحِ        ، النَّوِم

    ى لَهدتَب هِرينَفْسُل فَقَالَ ِجب : دمحا ما؛     ، يقوُل اللَِّه حسر ِإنَّك ِلذَِلك كُنسفَي  ْأشُـهج    هنَفْـس تَِقـر؛ و ،
ِجعرفَي ،       ا ِلِمثِْل ذَِلكِي غَدحةُ الْوِه فَتْرلَيِريُل فَقَـاَل     ، فَِإذَا طَالَتْ عِجب ى لَهدٍل تَببِة جوفَى ِبِذرفَِإذَا َأو

  .)١(ه ِمثَْل ذَِلك لَ
  

  :   تخريج الحديث

 عـن  ، أخبرنا معمر، حدثنا عبد الرزاق، عبد اهللا بن محمد  عن، )٢(أخرجه البخاري أيضاً  
 عـن عائـشة رضـي اهللا     ، أخبرني عروة  ، قال محمد  ، حدثني عقيل  ، الليث : وقال )ح(الزهري  

  .عنها

كالهمـا مـن   ، روةُ به قال حدثني عُ عن ابن شهاب  ، يونسمن طريق   ، )٣(وأخرجه مسلم 
  ".فَيسكُن ِلذَِلك جْأشُه "دون ذكر لفظ 

  

  
  

  

  
                            

 )٦٥٨١(ح)٦/٢٥٦١( من الوحي الرؤيا الصالحة،      البخاري، كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول اهللا           ) ١(
  .ضوء السمش بالنهار وضوء القمر بالليل)/٩٦: األنعام/ (} فالق اإلصباح{قال ابن عباس . بإختصار

 )٤٦٧٣( ح)٤/١٨٩٥(،  العلقسورة، كتاب التفسير، البخاري)  ٢(

 )١٦٠(ح )١/١٣٩(، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب اإليمان، مسلم)  ٣(



  )٤٦٠(

  :   قال ابن األثير
هكذا ) وتَجأى األرض من نَتْنهم حين يموتـون (في حديث يأجوج ومأجوج  ) س(} جأي{

ألرض من ِجـيفهم،  لعلَّه لُغَة في قولهم جِوي الماء يجوى إذا أنْتَن، أي تُنْتن ا: قيل. روي مهموزاً 
بينة الْجْأي، وهـي التـي   : وإن كان الهمز فيه محفوظاً، فيحتمل أن يكون من قولهم ِكتيبة جأواء        
أي ال يمِسكه، فيكون المعنى     : يعلُوها لون السواد لكثرة الدروع، أو من قولهم ِسقَاء ال يجَأى شيئاً           

      هم وجيفَهم فال تَشْربِبس هذا السقاء، أو من قـولهم       أن األرض تَقِْذف صِديدِسكُها كما يحه وال تم    :
  .أي ما كتمتُه، يعني أن األرض يستتر وجهها من كثرة ِجيِفهم: سِمعت سرا فما جأيتُه

 )٣١٢(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

-  مشَيثَنَا هدح  ، اموَأنَا الْعَأنْب ،لَةَ ببج نٍمعيحةَ، ِن سفَازِن عْؤِثِر بم نودٍ ، ععـسِن ماب نع ،
: وِعيـسى قَـالَ  ، وموسـى ، لَِقيتُ لَيلَةَ ُأسِري ِبي ِإبـراِهيم : عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ    

فَردوا الَْأمر ِإلَـى موسـى      ، لَا ِعلْم ِلي ِبها   : راِهيم فَقَالَ فَردوا َأمرهم ِإلَى ِإب   ، فَتَذَاكَروا َأمر الساعةِ  
ذَِلك وِفيمـا  ، َأما وجبتُها فَلَا يعلَمها َأحد ِإلَّا اللَّه: فَردوا الَْأمر ِإلَى ِعيسى فَقَالَ ، لَا ِعلْم ِلي ِبها   : فَقَاَل

فَـِإذَا رآِنـي ذَاب كَمـا يـذُوب     ، ومِعي قَِضيباِن:  َأن الدجاَل خَاِرج قَاَلعِهد ِإلَي ربي عز وجلَّ 
. يا مسِلم ِإن تَحِتي كَاِفرا فَتَعاَل فَاقْتُلْه      : فَيهِلكُه اللَّه حتَّى ِإن الْحجر والشَّجر لَيقُولُ      : الرصاص قَالَ 

فَِعنْد ذَِلك يخْرج يْأجوج ومـْأجوج      : وَأوطَاِنِهم قَالَ ، اللَّه ثُم يرِجع النَّاس ِإلَى ِبلَاِدِهم     فَيهِلكُهم  : قَاَل
    نِْسلُونٍب يدكُلِّ ح ِمن مهو ،       لَكُوهٍء ِإلَّا َأهلَى شَيع ْأتُونلَا ي مهِبلَاد طَُئونـا  ، فَيلَى مع ونرملَا يٍء و

 وهِإلَّا شَِرب ،    مشْكُونَهفَي ِإلَي النَّاس ِجعري ثُم ،    اللَّه مِلكُهه؛ فَيِهملَيع و اللَّهعتَّى   ، فََأدح مِميتُهيى  وـوتَج
   نَتِْن ِريِحِهم ِمن ضقَاَل، الَْأر :    طَرلَّ الْمجو زع نِْزُل اللَّهفَي ، ادسفُ َأجرِفـي     فَتَج مقِْذفَهتَّى يح مه

  .)١(الحديث ...الْبحِر

  :   تخريج الحديث

، حدثنا العوام به،  حدثنا يزيد بن هارون،حمد بن بشارمن طريق م، )٢(أخرجه ابن ماجه
بلفظ ، من طريق هشيم بن بشير به، )٣(وأخرجه ابن عساكر،  " فَتَنْتُن اَألرض ِمن ِريِحِهم"بلفظ 

  .مقارب

                            
  .بإختصار) ١/٣٧٥(أحمد، اإلمام مسند ) ١(
، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بـن مـريم وخـروج يـأجوج ومـأجوج         ، كتاب الفتن ، سنن ابن ماجه  ) ٢(

 )٤٠٨١(ح )٢/١٣٦٥(

 )٤٧/٥٠٤(تاريخ دمشق، ) ٣(



  )٤٦١(

 موقوفاً   ثالثتهم،)٣(والحاكم، )٢(والطبراني في المعجم الكبير، )١(رجه ابن أبي شيبةوأخ
  .بنحوه، عن عبد اهللا بن مسعود

فيرسل اهللا عليهم النغف في رقابهم "بلفظ ، شاهداً عن النواس بن سمعان، )٤(وأخرج مسلم
رض فال يجدون ثم يهبط نبي اهللا عيسى وأصحابه إلى األ، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة

  ".في األرض موضع شبر إال مأله زهمهم ونتنهم
  

  :   رجال اإلسناد

● مشَيالواسطي ه لَِميثقة ثبت كثير : قال ابن حجر، حافظ بغداد،  بن بشير أبو معاوية الس
بن المبارك قال من غير الدهر حفظه فلم اعن : قال البخاري، )٥( واإلرسال الخفي،التدليس

روى له ). ١٨٣(مات سنة. )٦( وابن المبارك، روى عنه شعبة بن الحجاج،شيميغير حفظ ه
  .)٧(الستة

  .)٨(لم يرسل عن ابن مسعود رضي اهللا عنه:     بالنسبة إلرساله

  .فهو ثقة، وقد صرح بالسماع، )٩(ذكره ابن حجر من المرتبة الثالثة:    وبالنسبة لتدليسه

). ١٤٨(مات سنة . ثقة ثبت فاضل، ي أبو عيسى الواسطي العوام بن حوشَب بن يزيد الشيبان●
  .)١٠(روى له الجماعة

   .)١١(روى له الستة ).١٢٥(مات سنة . ثقة،  أبو سريرة الكوفيالتَّيِمي   جبلَةَ بِن سحيٍم●

  
                            

 )٣٧٦٣٧(ح )٧/٥١١(، ما ذكر في فتنة الدجال، كتاب الفتن، مصنف ابن أبي شيبة) ١(

 )٩٧٦١(ح )٩/٣٥٤(، المعجم الكبير للطبراني) ٢(

 )٨٥١٩(ح )٤/٥٤١(، المستدرك) ٣(

 )٢٩٣٧(ح )٤/٢٢٥٠(مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ) ٤(

  )٥٧٤( التقريب، )٥(
 )٢/٣٣٨(والكاشف، ، )٩/١١٥(،والجرح والتعديل، )٢/٣٣٤(، الثقات للعجلي: انظر    

 )٨/٢٤٢(التاريخ الكبير، ) ٦(

 )١١/٥٣( ،تهذيب التهذيب )٧(

 )٢٩٤( ،جامع التحصيل) ٨(

 )٤٧(طبقات المدلسين، ) ٩(

  )٤٣٣(يب، ، والتقر)٢/١٠٠(، والكاشف، )٢٢/٤٢٧(تهذيب الكمال، : انظر) ١٠(
  )١٣٨(، والتقريب، )١/٢٨٩(، والكاشف، )٢/٢١٩(التاريخ الكبير، : انظر) ١١(



  )٤٦٢(

 اهللا صلى ا كان ليلة أسري برسول لم:روى عن عبد اهللا قال، أبو المثنّى الكوفيمْؤِثِر بِن عفَازةَ   ●
، )٤(وثق: قال الذهبي. )٣(وذكره ابن حبان في الثقات، )٢(وثقه العجلي، )١(الحديث..اهللا عليه وسلم
  .  )٥(روى له ابن ماجه، من الثالثة. مقبول: قال ابن حجر

 .وروايته بسياقها مخالفة للصحيح،      مرتبته عند ابن حجر دون التوثيق

  ).٣٩(سبق ترجمته ح، لجليلالصحابي ا، عبد اهللا بن مسعود  ●

  :   الحكم على الحديث

والحديث ضعيف بسياقه المخالف للمعنى الصحيح؛ الذي رواه ، الحديث إسناده حسن
 -ويشهد لبعضه  ،إسناده ضعيف: وقال شعيب األرنؤوط وقد ضعفه، اإلمام مسلم في صحيحه

 لكن يخالف ما في )٢٩٣٧(ح  ما عند مسلم -وهو إهالك يأجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال 
  . كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا أن اهللا يرسل على يأجوج ومأجوج طيراً،مسلم

يخالف ما هو معروف أن " ثم تنسف الجبال وتمد األرض مد األديم " وقوله بعد ذلك 
  .)٦(ذلك يكون قيام حين قيام الساعة ال قبلها

تفترقون أيها : ذكروا عند عبد اهللا الدجال فقال : أبي الزعراء قالوالحديث موقوفاً عن
 رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث :قال عنه الهيثمي، الحديث..الناس ثالث فرق

  .)٧(الصحيح
والحديث  ،)٩(ضعيف بهذا السياق: وقال في سلسلته الضعيفة، )٨(والحديث ضعفه األلباني

  .صحيح بلفظ اإلمام مسلم
  

  
  

                            
  )٦/٢٠٣(، الطبقات الكبرى) ١( 
  )٢/٣٠٣(الثقات للعجلي، ) ٢(
  )٥/٤٦٣(الثقات البن حبان، ) ٣(
 )٢/٣٠٠(الكاشف، ) ٤(

 )٥٤٩(التقريب، ) ٥(

  )٣٥٥٦(ح )٦/١٩( ،مسند اإلمام أحمد) ٦( 
 )١٨٣٠٥(ح )١٠/٥٩٣( ،ائد ومنبع الفوائدمجمع الزو) ٧( 

 . في ضعيف الجامع٤٧٠٩: انظر حديث رقم) ضعيف : ( قال الشيخ األلباني)٨( 

 )٤٣١٨(ح )٩/٣٢٠(، لأللباني، السلسلة الضعيفة: انظر) ٩( 



  )٤٦٣(

  :    األثيرقال ابن
  :    وفي حديث عاتكة بنت عبد المطلب-

 (٣) تُرِدي حافَتَيِه المقَاِنب)٢( ِبجأواء●)١(حلَفْتُ لئن عدتُم لنَصطَِلمنَّكُم

  )٣١٣(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبير

اٍر، حدثَِني مصعب بن عبِد اللَِّه، وغَيـره        حدثَنَا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، ثنا الزبير بن بكَّ         -
ريٍش، َأن عاِتكَةَ بنتَ عبِد الْمطَِّلِب، قَالَتْ ِفي ِصدِق رْؤياها وتَكِْذيِب قُريٍش لَها ِحين َأوقَـع              ـِمن قُ 

  م ـِبِه

   : ِببدٍر رسوُل اللَِّه    

   ِبتَْأِويِلها فُُل ِمن الْقَوِم هاِرب...حقٍّ ويْأِتكُمَألَم تَكُِن الرْؤيا ِب(  
   نَّكُمِلمصلَي تُمدع لَفْتُ لَِئنح ....قاِنبا الْمهافَّتَيى حدافًا تَرجم  
  .)٤() لَها جاِنبا نُور شُعاٍع وثَاِقب...كََأن ِضياء الشَّمِس لَمع بروِقها   
  

  :    الحديثتخريج

عن مصعب بن عبـد  ، أخرجه الطبرانيلم أقف على تخريج هذا الحديث مسنداً سوى ما         
  .وهو حديث موقوف، "لنَصطَِلمنَّكُم  ِبجأواء "بدالً من"ليصلمنكم مجافا " بلفظ، اهللا

  
  

                            
ومنه حديث عاتكة لئن عدتم لنصطلمنكم وهو افتعال من الصلم، واصطلم القوم أبيدوا : اصطلمه استأصله) ١(

  )٣٢/٥٠٩(تاج العروس، : من أصلهم، انظر
  )١٤/١٢٧(لسان العرب، : وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع، انظر: جْأواء بينةُ الجَأى) ٢(
)٣ (قَاِنبِه المه من َأطرافه ونواحيه: حافَتَيقاِنبلسان العرب، : ، انظرَأي بجيش عظيم تجتمع م)١٤/١٢٧(  
 )٨٦١(ح )٢٤/٣٤٨(ير للطبراني، المعجم الكب) ٤(



  )٤٦٤(

  الجيم مع الباء: المبحث الثاني
  :   قال ابن األثير

جبـأ  : يقـال . أي خَرجوا ) فلما رأونا جبُأوا من أخِْبيِتهم    (في حديث أسامة    ) هـ(} جبأ{
 .عليه يجبأ إذا خرج

  )٣١٤(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب

فصبحنا حيـاً مـن     :  سامة رضي اللّه عنه انَّه ذكر سِرية خَرج فيها فقال         أ في حديث    -
شْـرع عليـه   فأ،  وانْفَرد لي ولـصاحب الـسرية رجـل     ،ِبيِتِهمَأخْ فلما رَأونا جبوءا من   جهينة  

 ثم ذكر قول    . فرفَع عنه األنصاري وأدركته فقتلَتْه     ،ال ِالَه ِاال اللّه   : األنْصاري رمحه فالتْفَت وقال   
فال ُأقاِتـل رجـالً     : سامةَأقتلْتَ رجالً يقول ال ِالَه ِاال اللّه ؟ فقال أ         : النَِّبى صلَّى اللّه علَيِه وسلَّم له     
 وكان ألسـامة    )١(وأنا ال أقاتلهم حتى يقاتلهم ذو البطَين      :  قال سعد  .يقول ال ِالَه ِاالَ اللّه حتى ألْقاه      

حنْدطْن م٢(ب(.  
 ، عن سعد بـن عبيـد  ، عن منصور، عن عمرو بن أبى قيس     ،يرويه هارون بن المغيرة   

   .)٣(عن أبى ظبيان
  :   تخريج الحديث
كالهما عن أبـي  ، من طريق األعمش، )٥(ومسلم، من طريق حصين  ، )٤(ه البخاري أخرج

  .بنحوه، الظبيان به

                            
  )١/١٨٨(، الفائق: أسامة النِدتحاٍج بطْنه وهو اتِّساعه واستفاضتُه، انظر: أراد بذي البطَين) ١(
)٢ (حنْدلسان العرب، : ، انظرَأي متسع: م)٢/٤٣٣(  
  )٢/٢٠٠(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٣(
 سمعت أسامة : حدثنا أبو ظبيان قال، حدثنا حصين،دثنا هشيم ح،حدثنا عمرو بن زرارة:قال اإلمام البخاري) ٤(

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة : بن زيد بن حارثة رضي اهللا عنهما يحدث قال
 ال إله : فلما غشيناه قال: منهم قال قال ولحقت أنا ورجل من األنصار رجالً، فصبحنا القوم فهزمناهم:قال

 فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه : فكف عنه األنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال: قالإال اهللا
 ، قلت يا رسول اهللا إنما كان متعوذاً: قال.؟ يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا :وسلم قال فقال لي

 حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك ليقال فما زال يكررها ع. ؟ أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا :قال
  )٦٤٧٨(ح )٦/٢٥١٨(،٣٢المائدة /}ومن أحياها{باب قول اهللا تعالى ،  كتاب الديات،صحيح البخاري، اليوم

 )٩٦(ح )١/٩٦( ،باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، كتاب اإليمان، مسلم )٥(



  )٤٦٥(

  :   رجال اإلسناد

●       هارون بن المغيرة بن حكيم البصالح الحديث محله   : قال أبو حاتم  ، لي أبو حمزة المروزي   ج
من .  ثقة :ال ابن حجر  ق. )٣(ثقة يتشيع  :وقال الذهبي ، )٢(ربما أخطأ : قال ابن حبان  ، )١(الصدق
  .)٤(روى له أبو داود والترمذي. التاسعة

  .فهو ثقة، أرجح قول ابن حجر     
، )٦(ذكره ابن حبان في الثقات     .)٥(وثقه ابن معين  ، عمرو بن أبي قيس الرازي األزرق كوفي        ●

  ال بأس به كان يهم فـي       :وقال، ثقة: وقال ابن شاهين  ، )٧(هو من أهل الري ومتقنيهم    : وقال
: قال ابن حجر  ، )٩(وثق وله أوهام   :قال الذهبي  .)٨( روى عنه أولئك الرازيون      الحديث قليالً 

  .)١٠( استشهد به البخاري وروى له األربعة.من الثامنة. صدوق له أوهام
  .أقول بتوثيقه لحصر ابن شاهين أوهامه في روايته للرازيين وقد وثق    
 ثقة ثبت وكـان ال  :قال ابن حجر، اب الكوفي أبو عتِّميالسلَمنصور بن المعتمر بن عبد اهللا        ●

   .)١١(روى له الستة). ١٣٢(مات سنة . يدلس من طبقة األعمش
  .)١٢(ذكره العالئي في المراسيل:     بالنسبة إلرساله

  ).٥٧(سبق ترجمته ح  ثبت ثقة،سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي  ●
  ).٢٤٩(سبق ترجمته ح ثقة، ان الكوفي أبو ظبيحصين بن جندب بن الحارث  ●

  

  

  

                            
 )٩/٩٥(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٩/٢٣٨( البن حبان، الثقات) ٢(

 )٢/٣٣١(الكاشف، ) ٣(

 )٥٦٩(التقريب، ) ٤(
 )٤/٣٥٩(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٥(
 )٧/٢٢٠(الثقات البن حبان، ) ٦(
 )١٩٩(مشاهير علماء األمصار، ) ٧(
 )١٥٢(تاريخ أسماء الثقات، ) ٨(
 )٢/٨٦(الكاشف، ) ٩(
  )٤٢٦(التقريب، ) ١٠(
  )٥٤٧( التقريب، )١١(

 )٢/٢٩٧(، والكاشف، )٢/٢٩٩(الثقات للعجلي، و، )٢٨/٥٥٣(، تهذيب الكمال: انظر      
  )٢٨٧(جامع التحصيل، ) ١٢(



  )٤٦٦(

  :   الحكم على الحديث
 )١(والحديث بنحـوه صـحيح    ، ورجال ابن قتيبة ثقات   ، الحديث مروي بسند غير متصل    

  .)٢(متفق عليه

  :   قال ابن األثير

  .القطع: الجب )أنهم كانوا يجبون أسنمة اإلبل وهي حية( فيه ●} جبب{

 )٣١٥(حديث رقم  

   اإلمام الترمذي في سننهقال

     اِنينْعلَى الصِد الَْأعبع نب دمحثَنَا مداءٍ   ، حجر نةُ بلَمثَنَا سدقَاَل، ح:     نِن بمحالر دبثَنَا عدح 
قَـِدم النَِّبـي   : واِقٍد اللَّيِثي قَالَ عن َأِبي   ، عن عطَاِء بِن يسارٍ   ، عن زيِد بِن َأسلَم   ، عبِد اللَِّه بِن ِدينَارٍ   

ما قُِطع ِمـن  : فَقَاَل، ويقْطَعون َألْياِت الْغَنَِم، وهم يجبون َأسِنمةَ الِْإِبِلصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمِدينَةَ    
  . )٣(فَِهي ميتَةٌوِهي حيةٌ الْبِهيمِة 

    : تخريج الحديث

وأخرجـه اإلمـام    ،  ثنا هاشم بن القاسـم     ،عثمان بن أبي شيبة   عن  ، )٤(أخرجه أبو داود  
وأخرجـه ابـن   ، عبيد اهللا بن عبـد المجيـد  عن ، )٦(وأخرجه الدارمي  ، النضر يأبعن  ، )٥(أحمد

وأخرجـه ابـن   ،  ثنا يعقوب بن إسحاق الحـضرمي   :محمد بن خلف الحداد قال    عن  ، )٧(الجارود
 القاسم بـن    يأبعن  ، )١٠(وأخرجه الدارقطني  ،علي بن الجعد  عن  ، )٩(و يعلى وأخرجه أب ، )٨(الجعد

                            
 . في صحيح الجامع٢٦٥٤: انظر حديث رقم) صحيح : (قال الشيخ األلباني) ١( 

 )٣٤٥٠(ح )٢/٢٨٥(،مشكاة المصابيح: انظر )٢( 

هذا حديث حسن : وقال) ١٤٨٠(ح )٤/٧٤(و ميت، الترمذي، كتاب األطعمة، باب ما قطع من الحي فه) ٣(
: غريب ال نعرفه إال من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم و أبو واقد الليثي اسمه

  .الحرث بن عوف
 )٢٨٥٨(ح )٢/١٢٣(، باب في صيد قطع منه قطعة، كتاب الصيد، سنن أبي داود )٤(

 )٥/٢١٨(، ليثي رضي اهللا عنهحديث أبى واقد ال، مسند اإلمام أحمد) ٥(

  ) ٢٠١٨(ح )٢/١٢٨(سنن الدارمي، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، ) ٦(
 )٨٧٦(ح )٢٢١(، باب ما جاء في األطعمة، المنتقى البن الجارود) ٧(

 )٢٩٥٢(ح )٤٣٤(، مسند ابن الجعد) ٨(

 )١٤٥٠(ح )٣/٣٦(، مسند أبي يعلى) ٩(

 )٨٣(ح )٤/٢٩٢(، باب الصيد والذبائح واألطعمة، األشربةكتاب ، سنن الدارقطني) ١٠(



  )٤٦٧(

محمد بـن عبـدوس بـن       عن  ، )١(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير    ،  نا علي بن الجعد    ،منيع
 أنبأ محمـد بـن      ،أبو العباس محمد بن يعقوب    من طريق   ، )٢(والبيهقي ،بن الجعد ا ثنا علي    ،كامل

جمـيعهم بلفـظ    ،  به عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار      جميعهم عن   ، م أنبأ هاشم بن القاس    ،إسحاق
  .مطابق

 ثنا إسماعيل بـن إسـحاق       ، جعفر محمد بن محمد البغدادي     يأبعن  ، )٣(وأخرجه الحاكم 
 عن أبـي واقـد      ، عن عطاء بن يسار    ، ثنا زيد بن أسلم    ، ثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر       ،القاضي

  .الليثي

 : نا عبد اهللا بن يوسف قال      :بكر قال عن  ، )٤(م األوسط شاهداً  وأخرج الطبراني في المعج   
  .بلفظ مقارب،  عن تميم الداري، عن شهر بن حوشب، عن أبي بكر الهذلي،نا أبو بحرية

  :   رجال اإلسناد

روى لـه   ). ٢٤٥(مـات سـنة     .ثقة، البصِريمحمد بن عبد األعلى الصنعاني أبو عبد اهللا           ●
  .)٥(الستة

وقـال  ، )٦(لـيس بـشيء   : قال ابن معـين   ،  رجاء التَّيِمي أبو عبد الرحمن الكوفي      سلَمة بن   ●
، )٩(وذكره ابن حبان فـي الثقـت      ، )٨(وذكره العقيلي في الضعفاء   ، )٧(كوفي ضعيف : النسائي

 وقـال أبـو     ،لينه ابن معين  : وقال الذهبي ، )١٠(ينفرد عن الثقات بأحاديث   : وقال الدارقطني 

                            
 )٣٣٠٤(ح )٣/٢٤٨(، المعجم الكبير للطبراني) ١(

  )١٨٧٠٣(ح )٩/٢٤٥(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيد والذبائح، باب ما قطع من الحي فهو ميتة، ) ٢(
قد قيل عن زيد بن أسلم عن  و، هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه)٧١٥٠(ح )٤/١٣٧(، المستدرك )٣( 

  .عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه
 )٣٠٩٩(ح )٣/٢٦٤( ،المعجم األوسط للطبراني) ٤( 

  )٤٩١(، والتقريب، )٢/١٩١(، والكاشف، )٨/١٦(الجرح والتعديل، : انظر) ٥(
 )٣/٣٣٧(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٦(

 )٤٧(الضعفاء والمتروكين، ) ٧(

 )٢/١٤٩(الضعفاء للعقيلي، ) ٨(

 )٨/٢٨٦(الثقات البن حبان، ) ٩(

 )٢١٨(، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني) ١٠(



  )٤٦٨(

صـدوق  : قال ابـن حجـر    . )١(ي حدث بأحاديث ال يتابع عليها     زرعة صدوق وقال ابن عد    
  .)٢(روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. من الثامنة. يغرب

  .وهو صدوق،     الراوي مختلف في توثيقه

فيه لين يكتـب حديثـه وال       : قال أبو حاتم  ،  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار مولى ابن عمر          ●
كان ممن ينفرد عن أبيـه بمـا ال   : قال ابن حبان. )٤(في الضعفاءوذكره العقيلي ، )٣(يحتج به 

 كان يحيى القطان  ،روايته ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد       يتابع عليه مع فحش الخطأ في     
 وكان محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حمـاد          ،يحدث عنه 

رو بن علي قال لم أسمع عبد الرحمن يحـدث عـن            بن سلمة أخبرنا الهمداني قال حدثنا عم      
: قال ابـن حجـر  .)٦(صدوق: سئل عنه علي بن المديني فقال، )٥(عبد اهللا بن دينار بشيء قط 

  .)٧(البخاري وأبي داود والترمذي والنسائيروى له  .من السابعة. صدوق يخطىء

  .    أميل الى أنه صدوق

قـال ابـن    ، عبـد اهللا وأبـو أسـامة المـدني        العدوي مولى عمر أبو     القرشي   زيد بن أسلم     ●
  .)٨(روى له الستة).١٣٦(مات سنة . ثقة عالم وكان يرسل: حجر

  .)٩(لم يرسل في روايته عن أبي واقد فهو ثقة:     بالنسبة إلرساله

تـابعي ثقـة فاضـل صـاحب        ،  عطاء بن يسار الهاللي أبو محمد المدني مـولى ميمونـة           ●
  .)١٠(روى له الستة. يل بعد ذلكوق) ٩٤(مات سنة . مواعظ وعبادة

  

                            
  )١/٤٥٢(الكاشف، ) ١(
  )٢٤٧(التقريب، ) ٢(
 )٥/٢٥٤(الجرح والتعديل، ) ٣(

 )٢/٣٣٩(الضعفاء للعقيلي، ) ٤(

 )٢/٥٢(المجروحين، ) ٥(

  )٦/١٨٧(تهذيب التهذيب، ) ٦(
  )٣٤٤(تقريب، ال) ٧(
  )٢٢٢(التقريب، ) ٨(

  )١/١٣٢(، وتذكرة الحفاظ، )١٠/١٢(تهذيب الكمال، و، )٣/٥٥٥(، الجرح والتعديل: انظر    
  )١٧٨(، جامع التحصيل) ٩(
  )٣٩٢(، والتقريب، )١/٩٠(، وتذكرة الحفاظ، )٢/١٣٧(الثقات للعجلي، : انظر) ١٠(



  )٤٦٩(

  .)١(لم يرسل عن أبي واقد رضي اهللا عنه:     بالنسبة إلرساله

وقيـل  ، وقيـل ابـن عـوف   ، قيل الحـارث بـن مالـك   ،  أبو واقد الليثي مختلف في اسمه    ●
ولـه خمـس    ) ٦٨(شـهد بـدراً ومـات سـنة           ،  صـحابي جليـل    ،عوف بن الحـارث   

. )٢( بدر وقيل مـات ابـن خمـس وسـبعين سـنة            فإنه يقتضي أنه ولد بعد وقعة     ، وسبعون
  .رضي اهللا عنه

  

  :   الحكم على الحديث

، وهما صدوقان .وعبد الرحمن بن عبد اهللا    ، لوجود سلَمة بن رجاء   ، الحديث إسناده حسن  
قال الدارقطني المرسل أشبه بالـصواب ولـه        : وفي تلخيص الحبير  . )٣(والحديث حسنه األلباني  

 ، وفيه عاصم بن عمر وهو ضـعيف      ،خرجها الطبراني في األوسط   بن عمر أ  اطريق أخرى عن    
 وإسناده ضعيف ولفظه قيـل يـا        ،ورواه بن ماجة والطبراني وابن عدي من طريق تميم الداري         

  .)٤( يجبون أليات الغنم وهي أحياء فقال ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتةرسول اهللا إن ناساً

 أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهللا عليه         رواية :يوفي الحلية قال أبو نعيم األصبهان     
 تفرد به خارجة فيما أعلم عن أبـي سـعيد ورواه       ، كل شيء قطع من الحي فهو ميت       :وسلم قال 

  .)٥( عن أبي واقد الليثي وهو المشهور الصحيح، عن عطاء،عبدالرحمن بن عبداهللا بن دينار

، عن أبي واقد الليثـي    : ياته المختلفة وذكر الزيلعي في نصب الراية الحديث معلوالً بروا       
  .وأصحها عن أبي واقد الليثي، )٦(وعن تميم الداري، وعن سعيد الخدري، وعن ابن عمر

  

  
  

  

  

  

  

  

                            
 )٢٣٨(جامع التحصيل، ) ١(

  )٧/٤٥٦(اإلصابة، ) ٢(
 )٤١(ح )٤١( ،لأللباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام: انظر )٣(

 )١/٢٩(، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير) ٤(

 )٨/٢٥١(،  حلية األولياء وطبقات األصفياء)٥(

 .بتصرف) ٣٧٨ /٤(، نصب الراية ألحاديث الهداية: انظر) ٦(



  )٤٧٠(

  

  :   قال ابن األثير
أنه اجتَب أسِنمة شَاِرفَي علي رضي اللّه عنه لما         ( ومنه حديث حمزة رضي اللّه عنه        -

  .عل من الجبوهو افْتَ) شرب الخمر
 )٣١٦(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه
-  اندبثَنَا عداللَّهِ   ، ح دبنَا عرَأخْب ،  ونُسنَا يرقَالَ   ، َأخْب ِريهالز نع :      ـنب ِلـيِني عرَأخْب 

كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي ِمـن  : ن عِلياً قَالَ   أَ ، َأن حسين بن عِلي علَيِهما السلَام َأخْبره       ،الْحسيِن
 فَلَمـا َأردتُ َأن     ،وكَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأعطَاِني شَاِرفًا ِمن الْخُمسِ         ، ٍ)١(الْمغْنَِم يوم بدر  

تَِني٢(َأب(     َّلوِل اللَِّه صسةَ ِبنِْت راغًا ً        ِبفَاِطمولًا صجتُ رداعو لَّمسِه ولَيع ى اللَّه)٣(     َأن نُقَاعِني قَيب ِمن 
فَبينَـا  ، )٥( وَأستَِعين ِبِه ِفي وِليمِة عرِسي     ،َأردتُ َأن َأِبيعه الصواِغين   ، )٤(يرتَِحَل مِعي فَنَْأِتي ِبِإذِْخرٍ   

  ِلشَاِرفَي عمالَْأقْتَابِ   َأنَا َأج ا ِمنتَاعاِئرِ ، مالْغَرالِ ،)٦( والِْحبِة       ، وـرجنِْب حنَاخَتَاِن ِإلَى جم شَاِرفَايو 
 ، َأسـِنمتُهما  )٧(فَـِإذَا شَـاِرفَاي قَـد اجتُـب        ، رجعتُ ِحين جمعتُ ما جمعتُ     ،رجٍل ِمن الَْأنْصارِ  

 : وُأِخذَ ِمن َأكْباِدِهما فَلَم َأمِلك عينَي ِحين رَأيتُ ذَِلك الْمنْظَر ِمنْهمـا فَقُلْـتُ    ، خَواِصرهما )٨(وبِقرتْ
 وهـو ِفـي هـذَا الْبيـِت ِفـي شَـرٍب ِمـن               ، فَعَل حمزةُ بن عبِد الْمطَِّلبِ     : فَقَالُوا ؟من فَعَل هذَا  

  .)٩(الحديث...الَْأنْصاِر
  

                            
يعني يوم بدر : المسنة من النوق، وقوله أعطاني شارفاً من الخمسبالشين المعجمة وهو : قوله شارف) ١(

ظاهره أن الخمس كان يوم بدر ، يحتاج قول علي رضي اهللا تعالى عنه إلى تأويل ال يعارض قول أهل 
وكان النبي أعطاني شارفاً من الخمس يعني من : السير، وهو أن معنى قول علي رضي اهللا تعالى عنه

  )١٥/١٧(عمدة القاري، : حش وكانت قبل بدر األولى في رجب من السنة الثانية، انظرسرية عبد اهللا بن ج
من االبتناء وهو الدخول بالزوجة وكذلك البناء، وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن الرجل كان إذا أراد : إن أبتني) ٢(

  )١٥/١٨(لقاري، عمدة ا: تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله، انظر
 )٨/٤٤٢: (لسان العرب: هو صواغُ الحلْي، انظر: صواغاً) ٣(

 )١٥/١٨(عمدة القاري، : بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب، انظر: بإذخر) ٤(

م طعام الوليمة طعام الزفاف وقيل اسم لكل طعام والعرس بالكسر امرأة الرجل، وبالض: وليمة عرسي) ٥(
 )١٥/١٨(عمدة القاري، : الوليمة، انظر

النهاية : ، انظرهي جمع ِقتْب وِقتْب جمع ِقتْبة وهي الِمعي: وقيل. ِقتْب بالكسر: األمعاء واِحدها: األقتاب) ٦(
 )٣/٥٤٨(النهاية البن األثير، : ، انظرالتي تكون فيها األمِتعة وغيرها: الغَرائر، و)٤/١٧(البن األثير، 

 )١/٢٤٩: (لسان العرب: افْتَعَل ِمن الجب َأي القَطِْع، انظر: اجتب) ٧(

 )١٥/١٨(عمدة القاري، : على صيغة المجهول من البقر بالباء الموحدة والقاف وهو الشق، انظر: بقرت) ٨(

 .بإختصار) ٢٩٢٥(ح )٣/١١٢٥(البخاري، كتاب الخمس، باب فرض الخمس، ) ٩(



  )٤٧١(

  :   يج الحديثتخر

  .بلفظ مقارب، عن حسين بن علي، )١(أخرجه مسلم
  

  
  :   قال ابن األثير

وهي التي قُِطع رأسها، وليس لها عـزالَء مـن          ) في المزادة المجبوبة  (وحديث االنتباذ   
ابتَنَفَّس منها الشَّرأسفِلها ي.  

 )٣١٧(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

- دح     ِميضهالْج ِليع نب رٍس،ثَنَا نَصقَي نب نَا نُوحرٍن، َأخْبوع نثَنَا ابدح ،  ـنٍد عمحم نع 
 ةَـَأِبي هريقَ      ، ر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي سِ  ـاَل لِ ـَأنِد الْقَيبفِْد عاءِ     : وبالـد ـنع ـاكُم٢(َأنْه( ،

  ، )٣(والْحنْتَِم

  .)٨())٧(ولَِكن اشْرب ِفي ِسقَاِئك وَأوِكِه، )٦(والْمزادةُ الْمجبوبةُوالْحنْتَم ، )٥(والْمقَيِر، )٤(والنَِّقيِر

                            
، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب مسلم، كتاب األشربة) ١(

 )١٩٧٩(ح )٣/١٥٦٨(وغيرها مما يسكر، 

  )١/١٨٥(، المنهاج: بس أى الوعاء منه، انظربضم الدال وبالمد وهو القرع اليا: الدبآء) ٢(
  )١٢/١٥٩(، لسان العرب: ، انظر فيها الخمرهي ِجرار حمر كانت تُحمُل ِإلى المدينة: حنتم) ٣(
)٤ (طُه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذاً مسكراً، انظر: النَِّقيروس نْقَرلسان : َأصل النخلة ي

 )٥/٢٢٧: (العرب

  )٤/٥٢٨(، العروستاج : َأحد َأوِعية الخَمر، انظر: المقَير) ٥(
رت كهيئة الدن وأصل الجب القطع، وقيل هي التى قطع رأسها وليست هي التى قطع رأسها فصا: مجبوبة) ٦(

المنهاج شرح صحيح : لها عزالءمن أسفلها يتنفس الشراب منها؛ فيصير شرابها مسكراً واليدرى به، انظر
 )١٣/١٥٩(مسلم بن الحجاج، 

يذه واشتد وصار مسكراً شق أن السقاء اذا أوكى أمنت مفسدة اإلسكار؛ ألنه متى تغير نب: قال العلماء معناه) ٧(
الجلد الموكى فما لم يشقه اليكون مسكراً، بخالف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : األوعية الكثيفة، فانه قد يصير فيها مسكراً واليعلم، انظر
)١٣/١٦٠( 

ح )٣/١٥٧٧(ن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير و بيان أنه، مسلم، كتاب األشربة، باب النهي ع) ٨(



  )٤٧٢(

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى   
  

  
  :   قال ابن األثير

قال نَهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عـن         (وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما       ) هـ(
ب؟ فقالت امرأة عنده     . الجبا الجزادة : قيل ومها إلـى بعـض، وكـانوا         )١(هي المط بعضخَيي 

  .ويقال لها المجبوبة أيضاً. تَدتأي تَعودت االنِْتباذَ فيها واس) ينْتَِبذُون فيها حتى ضِريت

 )٣١٨(حديث رقم 

 قال اإلمام األزهري في التهذيب

 عن ابن ،حدثني أم عتبة:  عن قَطٍَن قال، عن محمد بن بكر، روي أحمد بن حنبل-
:  وما الجب؟ فقالت امرأة عنده:قلتُ، ى اهللا عليه وسلم عن الجبى النبي صلهنَ: عباس أنه قال

زخَيطُهو الماَدة يها إلى بعضب ٢(ضع(.  

  :   تخريج الحديث

 ،منقطعبسند ، وأورده األزهري، لم أجد للحديث سند متصل بما يطابق لفظ ابن األثير
  .وعليه تمت الدراسة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

  :   رجال اإلسناد

غداد أبو عبد اهللا أحد أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني المروزي نزيل ب  ●
  .)٣(روى له الجماعة. وله سبع وسبعون سنة) ٢٤١(مات سنة . األئمة ثقة حافظ فقيه حجة

●  ِريصساني أبو عثمان البروقال ، )٥(والعجلي، )٤(وثقه ابن سعد، محمد بن بكر بن عثمان الب

                                                                              
)١٩٩٣(  

إذا غلظُ : استَجب السقاء: ويقال. هي التي تُفْأم بجلٍد ثالث بين الجلدين لتتّسع وتسمى المجبوبة أيضاً: المزادة) ١(
  )١/١٨٩(الفائق، : وضرى ومعناه صار جباً كاَستحجر الطين، انظر

  )١٠/٥١٣(تهذيب اللغة لألزهري، ) ٢(
 )٨٤(، والتقريب، )١/٤٣٧(، وتهذيب الكمال، )١/١٩٤(الثقات للعجلي، : انظر) ٣(

  )٧/٢٩٦(الطبقات الكبرى البن سعد، ) ٤(
 )٢/٢٣٢(الثقات للعجلي، ) ٥(



  )٤٧٣(

ثقة صاحب : هبيقال الذ. )٢(ذكره ابن حبان في الثقات، )١(شيخ محله الصدق: أبو حاتم
  .)٤(روى له الجماعة). ٢٠٤(مات سنة . صدوق قد يخطىء: قال ابن حجر، )٣(حديث 

      .   والراجح أنه ثقة

 روى له البخاري وأبو .من السادسة. ثقة: قال ابن حجر،  قَطَن بن كعب البصِري أبو الهيثم● 
  .)٥(داود في القدر والنسائي

ن علقمة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، وله صحبة برسول  أم عتبة بن فرقد ابنة عباد ب● 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان به جرب حين بايعه، فتفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليه فذهب جربه، وكان طيب الريح بعد ذلك، ونزل الكوفة، فكتب عمر إلى عامله أن 

  .رضي اهللا عنه. )٦(ابعث إلي أفضل من قبلك فبعثه

  ).١٢( سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل، رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عباس● 

  :   الحكم على الحديث

  .ورجال األزهري ثقات، الحديث إسناده غير متصل
  

  
  :   قال ابن األثير

ا فإذا  الذي أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقَتْله لما اتُِّهم بالزن          (وحديث مأبوٍر الخَِصي    ) س(
 .أي مقطوع الذَّكر) هو مجبوب

 )٣١٩(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 َأن ، عـن َأنَـسٍ  ، َأخْبرنَا ثَاِبـتٌ ، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ، حدثَنَا عفَّان، حدثَِني زهير بن حربٍ   -
فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم         ، اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    رجلًا كَان يتَّهم ِبُأم ولَِد رسوِل       

                            
 )٧/٢١٢(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٩/٣٨(الثقات البن حبان، ) ٢(

  )٢/١٦٠(الكاشف، ) ٣(
  )٤٧٠(ريب، التق) ٤(
 )٢/١٣٨(، والكاشف، )٧/١٣٨(الجرح والتعديل، : وانظر، )٤٥٦(التقريب، ) ٥(

  )١٣/٣٢٤(، أنساب األشراف، ولد عكرمة بن خصفة) ٦(



  )٤٧٤(

ِليِلع :  نُقَهع ِربفَاض باذْه ،     ِكيِفي ر وفَِإذَا ه ِليع ا  )١(فََأتَاهِفيه درتَبي  ،  ِليع فَقَاَل لَه :  لَهفَنَاو جاخْر
هدي، هجفََأخْر،    ـوببجم وفَِإذَا هذَكَر لَه سلَي  ،نْهع ِليفَكَفَّ ع،  ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص َأتَى النَِّبي ثُم 

  .)٢(يا رسوَل اللَِّه ِإنَّه لَمجبوب ما لَه ذَكَر: فَقَاَل
  

  :   تخريج الحديث

  .حديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا ال
  

  :   قال ابن األثير

  ).أنه جب غالماً له( )٣(وحديث ِزنْباع) س(

 )٣٢٠(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن ماجه في سننه

-     قَنِْديرمى السجرالْم نب اءجثَنَا ردلٍ     ، حيشُـم نب رثَنَا النَّضدةَ       ، حـزمـو حثَنَا َأبـدح
ِفيريبٍ    ،الصيشُع نو برمثَِني عدَأِبيهِ  ، ح نِه قَالَ   ، عدج نِه       :  علَيع لَّى اللَّهص ٌل ِإلَى النَِّبيجر اءج

         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر اِرخًا فَقَاَل لَهص لَّمس؟ : وا لَكقَالَ م  :     ةً لَهاِريُل جآِني ُأقَبِدي ريس
بذَاِكيِري فَجم ،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لِ :  فَقَاَل النَِّبيجِبالر لَيـهِ     ، علَيع رقْـدي فَلَم فَقَـاَل  ، فَطُِلب

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسفََأنْتَ   : ر باذْهروَل اللَّـهِ     : قَاَل. حسا رِتي يرنُص نلَى مقَـاَل  ، ع
علَـى كُـلِّ مـْؤِمٍن َأو    : فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم  ، َأرَأيتَ ِإن استَرقَِّني مولَاي   : يقُوُل
  .)٤(مسِلٍم

  :   تخريج الحديث

] بن حواري بن زياد بـن عمـرو   [  الحسن بن تسنيم   محمد بن عن  ، )٥(أخرجه أبو داود  
  . بلفظ مطابق، ثنا عمرو بن شعيب به،  أخبرنا سوار أبو حمزة، ثنا محمد بن بكر،العتكي

                            
)١(كُورالكبير، انظر: الم ضولسان العرب: الح) :٤/٢١٣٩ (،حاشية مسلم: نظرالبئر، ا: ، والركي)١٤/٣٣٣(  
  )٢٧٧١(ح )٤/٢١٣٩( براءة حرم النبي صلى اهللا عليه وسلم من الريبة، مسلم، كتاب التوبة، باب) ٢(
عداده في أهل فلسطين له ، ويقال بن روح بن سالمة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي: زنباع بن سالمة) ٣(

 )٢/٥٦٨(اإلصابة، : ، انظرصحبة

  )٢٦٨٠ (ح)٢/٨٩٤(سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب من مثل بعبده فهو حر، ) ٤(
الذي جبه : وقال) ٤٥١٩(ح )٢/٥٨٣(سنن ابي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، ) ٥(

  .زنباع، وهذا زنباع أبو روح كان مولى العبد



  )٤٧٥(

 عن عمرو بـن     ،بن جريج أخبره  ان  أ أخبرني معمر    ،عبد الرزاق عن  ، )١(وأخرجه أحمد 
  ".وجبه"بلفظ ،  بهشعيب

ـ عمعن   كالهما من طرق  ، )٣(المعجم الكبير والطبراني في   ، )٢(وأخرجه عبد الرزاق   رم، 
  ".فقطع ذكره" بلفظ ،  عمرو بن شعيب بهعن، وابن جريج

  

  :   رجال اإلسناد
حـافظ  :قال ابن حجر  ، ن مرجى بن رافع الِغفَاِري المروزي أبو محمد السمرقَنِْدي        ـرجاء ب   ●

  .)٤(روى له أبو داود وابن ماجه ).٢٤٩(مات سنة . ثقة
مات سـنة   . ثقة ثبت : قال ابن حجر  ، البصِريالنَّضر بن شُميٍل المازني أبو الحسن النحوي          ●

  .)٥(روى له الجماعة.وله اثنتان وثمانون) ٢٠٤(
وقال ، )٦(يخطىء: قال ابن حبان،  صاحب الحلي  البصِريسوار بن داود أبو حمزة الصيرفي        ● 

، )٧(ر عن يحيى بن معين قال سوار أبو حمزة الصيرفي ثقة          عن إسحاق بن منصو   : أبو حاتم 
 يحدث عنه وكيع فيخطىء     : ثم قال  ، بصري ال يتابع على أحاديثه فيعتبر به       :وقال الدارقطني 

روى لـه    .من السابعة . صدوق له أوهام  : وقال ابن حجر  ، )٨(في اسمه يقول داود بن سوار     
  .)٩(بن ماجةاأبو داود و

 ، من الصحابة ولم ينـسبه     بن المديني فيمن لم يلق أحداً     اذكره  : قال العالئي بالنسبة إلرساله        
  .فهو صدوق. )١٠(وأظنه سوار بن داود المزني يروي عن طاوس وعطاء وغيرهما

  ).٢٤٨(سبق ترجمته ح صدوق، عمرو بن شعيب  ●

                            
  ) ٢/١٨٢(مسند أحمد، ) ١(
 )١٧٩٣٢(ح )٩/٤٣٨( ،باب ما ينال الرجل من مملوكه، كتاب العقول، مصنف عبد الرزاق)  ٢(

 )٥٣٠١(ح )٥/٢٦٨(المعجم الكبير، ) ٣(

  )٢٠٨(التقريب، ) ٤(
 )١/٣٩٥(، والكاشف، )٩/١٦٨(تهذيب الكمال، و، )٨/٢٤٧(، الثقات البن حبان: انظر     

  )٥٦٢(التقريب، ) ٥(
 )٢/٣٢٠(، والكاشف، )٨/٤٧٧(الجرح والتعديل، و، )٢٩/٣٨٣(، تهذيب الكمال: انظر    

 )٦/٤٢٢(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )٤/٢٧٢(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٣٥(، سؤاالت البرقاني للدارقطني) ٨(

 )٢٥٩(التقريب، ) ٩(

 )١٩٢(جامع التحصيل، ) ١٠(



  )٤٧٦(

سـبق   صدوق ثبت سـماعه مـن جـده   ، شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص         ●  
  ).٢٤٨(ه حترجمت

  ).٤٠(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل، عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ●
  
  

  :   الحكم على الحديث
ومدار الحديث عـن    ، فسوار بن داود وعمرو بن شعيب صدوقان      ، الحديث مرسل حسن  

  .)١(والحديث حسنه األلباني، عمرو
  

  

  :   قال ابن األثير

أي يقْطعـان   ) م يجب ما قبله، والتَّوبة تَجب مـا قبلهـا         إن اإلسال (ومنه الحديث   ) س(
 .ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب

 )٣٢١(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده
 عـن ابـِن   ،يـبٍ  عن يِزيد بِن َأِبـي حبِ ، َأخْبرنَا لَيثُ بن سعدٍ  ، حدثَنَا يحيى بن ِإسحاقَ    -

َأتَيتُ النَِّبي صلَّى   : لَما َألْقَى اللَّه عز وجلَّ ِفي قَلِْبي الِْإسلَام قَالَ        :  َأن عمرو بن الْعاِص قَالَ     ،ِشماسةَ
سوَل اللَِّه حتَّى تَغِْفر ِلي ما تَقَـدم ِمـن   لَا ُأباِيعك يا ر  : اللَّه علَيِه وسلَّم ِليباِيعِني فَبسطَ يده ِإلَي فَقُلْتُ       

َأن الِْهجرةَ تَجب مـا     يا عمرو َأما عِلمتَ     : فَقَاَل ِلي رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَاَل. ذَنِْبي
  .)٢(لَام يجب ما كَان قَبلَه ِمن الذُّنُوِبيا عمرو َأما عِلمتَ َأن الِْإس، قَبلَها ِمن الذُّنُوِب

  

  :   تخريج الحديث
 ،يزيد بن أبي حبيـب     ثالثتهم من طرق عن      ،)٥(والهيثمي، ،)٤(والبيهقي، )٣(أخرجه أحمد   

 حـدثني عمـرو بـن       : عن حبيب بن أبي أوس قال      ،عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي       
  ".التوبة"من دون لفظ ،  العاص

  

                            
مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين : حسن، انظر: قال األلباني) ١(

  )١٧٤٤(ح )٣٤٥(األلباني، 
  )٤/٢٠٥(مسد أحمد، ) ٢(
  )٤/١٩٨(أحمد، مسند ) ٣(
 )١٨٠٦٩(ح )٩/١٢٣(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا، ) ٤(

  )١٠٢٩(ح )٢/٩٣٣(زوائد الهيثمي، -مسند الحارث) ٥(



  )٤٧٧(

  :   رجال اإلسناد
ويقـال الـسالحيني أيـضاً      ، ويقال أبو بكر السلَيْحيني   ،  يحيى بن إسحاق البجِلي أبو زكريا        ●

: وقـال ابـن معـين   ، )١(ثقة وكان حافظاً لحديثه   : قال ابن سعد  ، والسلحين قرية بقرب بغداد   
وقـال ابـن   ، )٤(فظثقة حـا  :وقال الذهبي، )٣(ذكره ابن حبان في الثقات. )٢(صدوق المسكين 

  .)٥(روى له الجماعة سوى البخاري ).٢١٠(مات سنة . صدوق: حجر

  .لم يجرح بشيء فهو ثقة:  قلت    

  ).١٣٦(ثقة ثبت فقيه سبق ترجمته ح،  الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري ●

ر ذلـك فـي   وقيل غي،  يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد األزدي موالهم أبو رجاء المصري      ●
  .)٦(روى له الجماعة ).١٢٨(مات سنة . ثقة فقيه وكان يرسل: قال ابن حجر، والئه

وعليه يبقى من الثقـات  ، )٧(لم يرسل عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه : بالنسبة إلرساله      
  .في روايته لهذا السند

مـات سـنة   . ثقة، المصري  أبو عمرو ، و يقال أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن ِشماَسة المهري ● 
  .)٨(مسلم واألربعةروى له  .أو بعدها) ١٠١(

●       ِميهأسـلم   ،الصحابي المشهور ،  أبو عبد اهللا و قيل أبو محمد       عمرو بن العاص بن وائل الس 
وقيـل  ) ٤٠(مات بمصر سنة نيف     . عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها        

  .)٩()٥٠(بعد 
  

  

  

                            
 )٧/٣٤٠(الطبقات الكبرى، ) ١(

 )١٢٥(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(

  )٩/٢٦٠(الثقات البن حبان، ) ٣(
 )٢/٣٦١(، والكاشف، )١/٣٧٦(تذكرة الحفاظ، : انظر) ٤(

 )٥٨٧(التقريب، ) ٥(

  )٦٠٠( التقريب، )٦(
 )٢/٣٨١(، والكاشف، )٢/٣٦١(الثقات للعجلي، و، )٣٢/١٠٢(، تهذيب الكمال: انظر   

 )٣٠٠(جامع التحصيل، للعالئي، ) ٧(

 )٣٤٢ (، والتقريب،)١/٦٣١(، والكاشف، )١٧/١٧٢(تهذيب الكمال، : انظر) ٨(

 )٤٢٣(، والتقريب، )٤/٦٥٠(اإلصابة، : انظر) ٩(



  )٤٧٨(

  :   يثالحكم على الحد

التوبـة  " وأما لفـظ  ، )١(والحديث صححه األلباني  ، ورجاله ثقات ، الحديث إسناده صحيح  
  .)٢(فال أصل لها كما نص العلماء" تجب ما قبلها

  
  

  :   قال ابن األثير

) المتَمسك بطاعة اللّه إذا جبب الناس عنها كالْكَار بعد الفَـار (وفي حديث مورق    ) هـ(
  .إذا مشَى مسرعا فارا من الشيء: جبب الرجل: يقال. ا تَرك النَّاس الطاعات ورِغبوا عنهاأي إذ

 )٣٢٢(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

  . الممسك بطاعة اللّه إذا جبب الناس عنها كالْكَار بعد الفَار: أنه قال)٣(  في حديث مورق-

ق، التياح عن أبي،اديرويه حم٤( عن مور(.  
  

  :   تخريج الحديث

وأبـو نعـيم     ،)٦(وابن أبي شـيبة   ، "جبب" بدالً من "نبج "بلفظ، )٥( في الزهد  أخرجه أحمد 
وهـو حـديث   . عن مورقمن طرق وجميعهم ، "جبب" بدالً من "جبن" كالهما بلفظ ، )٧(األصبهاني

  .مقطوع
  

  
  

                            
 )٥/١٢١(، لأللباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: انظر) ١(

 )١٠٣٩(ح)٣/١٤١(السلسلة الضعيفة، : انظر) الأعرف له أصالً (التوبة تجب ما قبلها : قال األلباني) ٢(

البصرة على الحقيقة وأكثرهم تعبداً وفضالً مات في والية بن من احلم أهل : مورق بن المشمرج العجلي) ٣(
  )٩٠(مشاهير علماء األمصار البن حبان، : ، انظر)١٠٥(هبيرة سنة 

  )٣/١٠٨(غريب الحديث للخطابي، ) ٤(
 )٣٠٥(الزهد البن حنبل، ) ٥(

  )٣٥١٤٨( ح)٧/١٨١(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، مطرف بن الشخير، ) ٦(
 )٢/٢٣٥(ولياء، حلية األ) ٧(



  )٤٧٩(

 :   قال ابن األثير

أنـشد  ( األرض الغليظـة     - بـالفتح    -الجبوب  )  مر ِبجبوب بدر   أن رجالً (وفيه  ) هـ(
  :   الهروي لعبيد ابن األبرص

 تْهعضوتُه وفَّعفَر●وببالْج ههجتْ وح١( فكَد( 

  .وقيل هو المدر، واِحدتُها جبوبة). التخديش: والتكديح

  )٣٢٣(حديث رقم 

  قال اإلمام العسكري في التصحيفات

 عن عبد الرحمن ، عن محمد بن قيس األسِدي، حدثنا سفيان،دثنا سعدان بن نصر ح-
، ِبجبوِب رت مرإني:  أن رجالً قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم، عن عكرمة،بن األصبهاني

ويل في حديث ط.... )٣( ِمرزبةٌ بيده َأسود رجل وِإذا، )٢ (فِإذا رجٌل َأبيض رضراض ، بدٍرحدثَنا
 .)٤(ذكره

  :   تخريج الحديث

، عن عكرمة، أخرجه ابن سعيد العسكريلم أقف على تخريج الحديث مسنداً سوى ما 
  .بلفظ مطابق

  :   رجال اإلسناد

 اسمه سعيد والغالب عليه سعدان سمع ،سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفى البزاز  ●
 الرحمن عبد  قال.)٦( ابن حبان في الثقاتذكره. )٥(صدوق: قال أبوحاتم، سفيان بن عيينة

لَِميمات سنة .مأمون ثقة :فقال حاله كيف نصر بن سعدان الدارقطني الحسن ألبي :الس 

                            
  : قيل لمجمرة بن عبيد بن األبرص) ١(
  )فأدركته فطرحته فكدحت وجهه الجبوب(

  )١/٤٦٨(جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم، ألبي زيد القرشي، : انظر    
ثير اللحم وِإذا رجل َأسود بيده ِمرزبةٌ يضربه فقال ذاك َأبو جهل الرضراض الك: برجل َأبيض رضراٍض) ٢(

  )٧/١٥٤(لسان العرب، : ، انظروبعير رضراض كثير اللحم
  )٢/٤٩٥(تاج العروس، : ، انظرالمطرقة الكبيرة التي تكون للحداد: المرزبة بالتخفيف) ٣(
  .بإختصار) ١/٤٧(تصحيفات المحدثين، الحسن بن عبد اهللا العسكري، ) ٤(
  )٤/٢٩٠(الجرح والتعديل، ) ٥(
 )٨/٣٠٥(ان، الثقات البن حب) ٦(



  )٤٨٠(

  .فهو ثقة، لم أجد من يجرحه  .)١( )٢٦٥(

  ).٢٦(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ، سفيان بن سعيد الثوري  ●

،  ويقال أبوالحكم، ويقال أبوقدامة،أبونصر الكوفي محمد بن قيس األسِدي الواِلِبي بالموحدة  ●
  .)٢(النسائيوأبو داود ومسلم وروى له البخاري في األدب المفرد  .من السابعة. ثقة

● ِنيهروى له  .من الرابعة. ثقة،  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن األصبهاني الكوفي الج
  . )٣(الجماعة

  ).١٠٣(ثقة ثبت سبق ترجمته ح، بن عباساعكرمة أبو عبد اهللا مولى   ●

  :   الحكم على الحديث

  .الحديث مرسل صحيح
  

 :   قال ابن األثير

رأيت المصطفى صلى اللّه عليـه وسـلم يـصلّي          ( ومنه حديث علي رضي اللّه عنه        -
   ))٤(ويسجد على الْجبوب

 )٣٢٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  ِلمسثَنَا مدح   اِهيمرِإب نقَاَل، ب :ثَنَا ِهشَامدى، حيحي نةَ قَاَل، علَمَأِبي س نـا   : عـَألْتُ َأبس 
 فَُأِقيمـتْ   ، وكَان ِمن جِريِد النَّخْـلِ     ، جاءتْ سحابةٌ فَمطَرتْ حتَّى ساَل السقْفُ      :سِعيٍد الْخُدِري فَقَالَ  

 حتَّى رَأيـتُ َأثَـر      ،)٥( يسجد ِفي الْماِء والطِّينِ   وَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        فَرَأيتُ رس  ،الصلَاةُ
  .)٦(الطِّيِن ِفي جبهِتِه

                            
 )٩/٢٠٥(تاريخ بغداد، ) ١(

  )٥٠٣(، والتقريب، )٨/٦١(، و الجرح والتعديل، )١٤٢(بحر الدم، : انظر) ٢(
  )٣٤٥(، والتقريب، )١/٦٣٤(، والكاشف، )٢/٨٠(الثقات للعجلي، : انظر) ٣(
 الجبوب التُّراب، وعدها العسكَِري من اَألرض الصلْبةُ َأو الغَِليظَةُ من الصخِْر ال من الطِّيِن، َأو: الجبوب) ٤(

  )٢/١٢٤(تاج العروس، : جملَِة َأسماِء التُّراِب، انظر
  )١/٢٣٨(حاشية البخاري، : ، انظرأي يسجد على األرض وقد أصبحت ماء وطيناً: يسجد في الماء والطين) ٥(
إلمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في باب هل يصلي اصحيح البخاري، كتاب الجماعة واإلمامة، ) ٦(

  )٦٣٨(ح )١/٢٣٨(، المطر



  )٤٨١(

  :   تخريج الحديث

كالهمـا  ، من طريق أبو عامر   ، )٢(ومسلم، معاذ بن فضالة  عن  ، )١(أخرجه البخاري أيضاً  
  .بمعناه، عن هشام به

  
 :   قال ابن األثير

فَطِفق النبي صلى اللّه عليه وسلم يلْقي إليهم بالجبوب       (ومنه حديث دفْن أم كلثوم      ) هـ(
 ).سدوا الفُرج: ويقول

 )٣٢٥(حديث رقم 

 قال اإلمام أحمد في مسنده

، َأخْبرنَا يحيى بـن َأيـوب     ، بارِكَأخْبرنَا عبد اللَِّه يعِني ابن الْم     ،  حدثَنَا عِلي بن ِإسحاقَ    -
لَما وِضعتْ ُأم كُلْثُوٍم    : عن َأِبي ُأمامةَ قَالَ   ، عِن الْقَاِسمِ ، عن عِلي بِن يِزيد   ، عن عبيِد اللَِّه بِن زحرٍ    

ِمنْهـا  (:قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم        ، ابنَةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي الْقَبرِ        
َأقَاَل ِبسِم اللَِّه وِفي سـِبيِل      . ثُم لَا َأدِري  : قَاَل، )٣()خَلَقْنَاكُم وِفيها نُِعيدكُم وِمنْها نُخِْرجكُم تَارةً ُأخْرى      

ويقُوُل سـدوا   ، طَِفقَ يطْرح لَهم الْجبوب   فَلَما بنَى علَيها لَحدها     ، وعلَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه َأم لَا     ، اللَِّه
 .)٤(َأما ِإن هذَا لَيس ِبشَيٍء ولَِكنَّه يِطيب ِبنَفِْس الْحي: ثُم قَاَل، ِخلَاَل اللَِّبِن

  

  :   تخريج الحديث

ثنا يحيـى بـن      ،عثمان بن صالح السهمي   من طرق عن    ، )٦(والبيهقي، )٥(أخرجه الحاكم 
  ".سدوا الفُرج "بدالً من "سدوا ِخلَاَل اللَِّبِن "بلفظ ،  بهأيوب

  

                            
 )١٩١٢(ح )٢/٧٠٩( ،باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر، كتاب صالة التراويح، البخاري) ١(

 ،باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، كتاب الصيام، مسلم) ٢(
 )١١٦٧(ح )٢/٨٢٤(

  .٥٥طه}ِمنْها خَلَقْنَاكُم وِفيها نُِعيدكُم وِمنْها نُخِْرجكُم تَارةً ُأخْرى {:  قال تعالى)٣(
  )٥/٢٤٨(مسند أحمد، حديث أبي أمامة الباهلى ، ) ٤(
  )٣٤٣٣(ح)٢/٤١١(المستدرك، كتاب التفسير ، سورة طه، ) ٥(
  )٦٥١٧(ح )٣/٤٠٩(قبور وسد الفرج، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب األذخر لل) ٦(



  )٤٨٢(

  :   رجال اإلسناد

روى لـه   ). ٢١٣(مات سـنة    . ثقة،  موالهم المروزي  السلَِمي   علي بن إسحاق أبو الحسن         ●
  .)١(الترمذي

  ).١٣٩( فقيه سبق ترجمته حثقة ثبت،    عبد اهللا بن المبارك المروزي●

هو أحب  : قال أبو حاتم  ،  يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي              ●
هـو  : وعن العقيلي قال ابـن معـين  ، )٣(وذكره ابن حبان في الثقات  ، )٢(إلي من أخيه جرير   

قال ضعيف وقال البرقي عن ابن معين ضعيف وقال مرة صالح وجرير أخوه أضعف منه و              
ال بـأس  : قال ابن حجـر . )٥(ثقة: قال الذهبي)٤(يعقوب بن سفيان ال بأس به وقال البزار ثقة  

استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في األدب وروى له أبـو داود               .من السابعة . به
  .)٦(والترمذي

  .فهو ال بأس به،     أرجح قول ابن حجر

وعن أبي زرعـة    ، لين الحديث : قال أبو حاتم  ، اإلفريقيعبيد اهللا بن زحر الضمِري موالهم         ●
منكر الحديث جداً يـروي الموضـوعات عـن     :وقال ابن حبان، )٧(ال بأس به صدوق : قال

وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد اهللا بن        ، عن علي بن يزيد أتى بالطامات      وإذا روى ، األثبات
 متن ذلك الخبـر إال ممـا عملـت        والقاسم أبو عبد الرحمن ال يكون     ، وعلي بن يزيد  ، زحر
بل التنكب عن رواية عبيد اهللا بـن زحـر علـى          ، فال يحل االحتجاج بهذه الصحيفة    ، أيديهم

فيه اختالف   :وقال الذهبي ، )٩ (مختلف فيه واألكثرون على ضعفه    : وقال الحلبي ، )٨(األحوال
وايات ابـن   ولم يخرج البخاري من ر    ، )١١(صدوق يخطىء : وقال ابن حجر  ، )١٠(وله مناكير 

                            
  )٣٩٨(، والتقريب، )٢/٣٥(، والكاشف، )٢٠/٣١٨(تهذيب الكمال، : انظر) ١(
 )٩/١٢٧(الجرح والتعديل، ) ٢(

 )٧/٥٩٤(الثقات البن حبان، ) ٣(

 )١١/١٦٣(، وتهذيب التهذيب، )٤/٣٩٠(الضعفاء للعقيلي، : انظر) ٤(

 )٢/٣٦١(الكاشف، ) ٥(

 )٥٨٨(التقريب، ) ٦(

 )٥/٣١٥(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٢/٦٣(المجروحين، ) ٨(

 )١٧٨(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، ألبي الوفا الحلبي، ) ٩(

 )١/٦٨٠(الكاشف، ) ١٠(

 )٣٧١(التقريب، ) ١١(



  )٤٨٣(

روى له البخاري في األدب والبـاقون سـوى          .من السادسة . زحر عن علي بن يزيد شيئاً     
  .)١(مسلم

 . فهو ضعيف الرواية،     الراوي له مناكير ولم تقبل روايته عن علي بن يزيد

ما كـان بـه     : قال اإلمام أحمد  ،   علي بن يزيد بن سليم الصدائي أبو الحسن الكوفي األكفاني           ●
، )٣(ليس بقوي منكر الحديث عن الثقات     : وقال مرة ، ما كان به بأس   : وقال أبو حاتم  ، )٢(بأس

وعامـة مـا    ، وقال ابن عدي أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقات       ، )٤(وذكره بن حبان في الثقات    
ونقل ابن عدي عن ابن عرفة أنه كان يقول حدثنا أبو الحسن األكفاني             ، يرويه ال يتابع عليه   

 إمـا   ،أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقات     وأظنه بصرياً : و علي بن يزيد هذا قال     وه، وال يسميه 
قال ابـن   . )٥(  أو بمتن عن الثقات منكر أو يروي عن مجهول         ،أن يأتي بإسناد ال يتابع عليه     

  .)٦(روى له النسائي في مسند علي. من التاسعة. فيه لين: حجر

  .فيه لين،     أرجح قول ابن حجر

يروي  :قال اإلمام أحمد  ، بد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة          القاسم بن ع    ●
صـدوق  : وقال الذهبي، )٨(من فقهاء أهل دمشق :قال أبو حاتم . )٧(عنه علي بن زيد أعاجيب    

روى له البخـاري فـي األدب       ). ١١٢(مات سنة   . صدوق يغرب كثيراً  : قال ابن حجر  . )٩(
  . )١٠(والباقون سوى مسلم

، )١١(لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة البـاهلي          :  لنسبة إلرساله قال العالئي        با
  .وهو صدوق

  ).٢٦٩(سبق ترجمته ح، صحابي جليل، صدي بن عجالن أبو أمامة الباهلي   ●

                            
 )٧/١٢(تهذيب التهذيب، ) ١(

  )١١٣(، وبحر الدم، )٣/٣٠١(العلل ومعرفة الرجال، : انظر) ٢(
 )٦/٢٠٩(الجرح والتعديل، ) ٣(

 )٨/٤٦٢(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )٥/٢١٢(الكامل في الضعفاء، ) ٥(

 )٤٠٦(التقريب، ) ٦(

 .بتصرف) ١٢٨(بحر الدم، ) ٧(

 )٧/١١٣(الجرح والتعديل، ) ٨(

  )٢/١٢٩(الكاشف، ) ٩(
 )٤٥٠(التقريب، ) ١٠(

 )٢٥٣(جامع التحصيل، ) ١١(



  )٤٨٤(

  :   الحكم على الحديث

، لوجود علي بن يزيد فيه لين وضعف روايته عـن القاسـم    ، الحديث إسناده ضعيف جداً   
  .(١)هذا إسناد ضعيف: قال البيهقي، وعليه مدار الحديث.عف رواية عبيد اهللا بن زحرولض

 
    

 :   قال ابن األثير

  ).أنه تناول جبوبةً فَتفَل فيها(والحديث اآلخر ) س(

 )٣٢٦(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 خَرج الْمنِْذر ِبدِليٍل ِمن بِني      :َأسوِد عن عروةَ قَالَ   حدثَِني مصعب بن ثَاِبٍت ، عن َأِبي الْ        -
فَقَاَل النِّبي صلّى اللّه علَيِه وسـلّم        إلى....... سلَيٍم يقَاُل لَه الْمطِّلب فَلَما نَزلُوا علَيها عسكَروا ِبها        

 وكَانَتْ ِبِه   - فَِإنّه قَد بعثَ يستَشِْفيك ِمن وجٍع ِبِه         : قَالَ . َأِبي براءٍ  لَو قَِبلْت هِديةَ مشِْرٍك لَقَِبلْت هِديةَ     
 ، ثُم نَاولَه وقَـاَل       ِمن الَْأرِض فَتَفََل ِفيها    )٣(فَتَنَاوَل النِّبي صلّى اللّه علَيِه وسلّم جبوبةً      )٢( .الدبيلَةُ

  .)٤(الحديث.... فَفَعَل فَبِرَئ.ها إياهدفْها ِبماٍء ثُم اسِق

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن مصعب به، )٥(أخرجه الواقدي في المغازي

  :   رجال اإلسناد

لم أر النـاس  :  ضعفه أحمد، وقال،األسِديمصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام            ●
ـ  و،  كثير الغلط ليس بالقويصدوق :وقال أبو حاتم   ،)٦(يحمدون حديثه   هسئل أبو زرعـة عن

                            
  )٣/٤٠٩(السنن الكبرى للبيهقي،  )١( 
 هي خُراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً وهي تصغير دبلة، وكُلُّ شيء جمع :الدبيلة) ٢(

  )١١/٢٣٤(لسان العرب، : فقد دِبل، انظر
: الجبوب: ِبيوعن ابن اَألعرا: جبوب: المدرةُ محركَةً ويقال ِللْمدرِة الغَِليظَِة تُقْلَع من وجِه اَألرِض: الجبوبةُ) ٣(

  )٢/١٢٤(تاج العروس، : المدر المفّتَّتُ، انظر
 .بإختصار) ٢٦/١٠٥(تاريخ دمشق، ) ٤(

 )٣٤٨(، المغازي للواقدي) ٥( 

  )١٥٠(بحر الدم، ) ٦(



  )٤٨٥(

قد أدخلته في الضعفاء وهو ممن اسـتخير اهللا تعـالى           : وقال ابن حبان  ، )١( ليس بقوي  :فقال
: قال ابـن حجـر  ، )٤(لين لغلطه: وقال الذهبي، )٣(ليس له كثير حديث   : قال ابن عدي  ، )٢(فيه

روى له   . وله ثالث وسبعون   )١٥٧( مات سنة    . أرسل عن جده  . )٥(لين الحديث وكان عابداً   
  . )٦( داود والنسائي وابن ماجةوأب

  .فهو ضعيف مرسل، الراوي كثير الغلط واللين    

 أبو األسود المـدني  األسِديمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى      ●
  .)٧(روى له الجماعة.وبضع وثالثين) ١٠٠( مات سنة.ثقة، يتيم عروة

● ٢(سبق ترجمته ح، ثقة فقيه مشهور، روة بن الزبير بن العوام أبو عبد اهللا المدني ع.(  

  :   الحكم على الحديث

  .رساله عن جده كما نص العلماءإلضعف مصعب بن ثابت و، الحديث مرسل ضعيف
  

 :   قال ابن األثير

أي ) )٨(فشَنَقْتُها بجبوبة عنَّت ِعكِْرشَة   : سأله رجل فقال  ( وحديث عمر رضي اللّه عنه       -
  .رميتها حتى كَفَّت عن العدو

  )٣٢٧(حديث رقم 

  لم أقف على تخريج هذا الحديث

  .بلفظ مطابق ،)٩(وذكره الزمخشري
  

                            
 )٨/٣٠٤(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٧/٤٧٨(الثقات البن حبان، ) ٢(

 )٦/٣٦١(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

 )٢/٢٦٧(الكاشف، ) ٤(

 )٥٣٣(التقريب، ) ٥(

  )١٠/١٤٤(تهذيب التهذيب، ) ٦(
 )٤٩٣(، والتقريب، )٢/١٩٤(، والكاشف، )٢٥/٦٤٥(تهذيب الكمال، : انظر) ٧(

، الكفّ فَعبر به عن الرمي أو الضرب المثِْخن الكافّ للمرِمي عن الحركة : الشَّنْق. أنْثَى األرانب: الِعكِْرشة) ٨(
 )٣/١٩(الفائق، : انظر

  )٣/١٩(الفائق، ) ٩(



  )٤٨٦(

 :   قال ابن األثير

:    كيف وجدتَها؟ فقـال   :  وسئل عن امرأة تَزوج بها    (وفي حديث بعض الصحابة     ) هـ(
   ر من امرأٍة قَبكالخَياء، قالوا  )١(اءبراً؟ قال   :  جى      : أوليس ذلك خَيوِجيع وال أرفأ للـضماذاك بأد

يريد بالجباء أنَّها صغيرة الثَّديين، وهي في اللغة أشبه بالَّتي ال عجـز لهـا، كـالبعير                 ) للرضيع
 .القليلة لَحم الفَِخذَين: وقيل الجباء. األجب الذي ال سنام له

  )٣٢٨( رقم حديث

  . مسنداً في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

 :   قال ابن األثير

إن ِسحر النبي صلى اللّه عليه وسلم فـي جـب   ( وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها    -
  .ِوعاء طَلْع النَِّخيل: أي في داخلها، ويروى بالفاء، وهما معاً) طَلْعة

  )٣٢٩(ث رقم حدي

  مسلم في صحيحهقال اإلمام 
 سحر رسوَل : عن عاِئشَةَ قَالَتْ   ، عن َأِبيهِ  ، عن ِهشَامٍ  ، حدثَنَا ابن نُميرٍ   ، حدثَنَا َأبو كُريبٍ   -

 حتَّى  - قَالَتْ   -عصِم   يهوِدى ِمن يهوِد بِنى زريٍق يقَاُل لَه لَِبيد بن األَ          -صلى اهللا عليه وسلم   -اللَِّه  
 حتَّى ِإذَا كَـان ذَاتَ  ، يخَيُل ِإلَيِه َأنَّه يفْعُل الشَّىء وما يفْعلُه-صلى اهللا عليه وسلم -كَان رسوُل اللَِّه    

 يـا عاِئـشَةُ   : ثُم قَـالَ ، ثُم دعا، ثُم دعا-صلى اهللا عليه وسلم- َأو ذَاتَ لَيلٍَة دعا رسوُل اللَِّه   ،يوٍم
                  ِعنْـد اآلخَـرْأِسـى ور ا ِعنْدمهدَأح دالَِن فَقَعجِنى راءِفيِه ج تُهتَفْتَيا اسَأفْتَاِنى ِفيم اللَّه ِت َأنرَأشَع

لَىِرج .      لَىِرج ْأِسى ِللَِّذى ِعنْدر رِ    ،فَقَاَل الَِّذى ِعنْد َأِو الَِّذى ِعنْد         ـعجـا وْأِسى مر ِللَِّذى ِعنْد لَىج
 ِفى مشٍْط   : قَالَ ؟ ِفى َأى شَىءٍ   :قَاَل.  لَِبيد بن اَألعصمِ   : قَالَ ؟قَاَل من طَبه  . )٢( مطْبوب : قَالَ ؟الرجِل

  .)٤(ِذى َأروان قَاَل ِفى ِبْئِر ؟ فََأين هو:قَاَل. وجب طَلْعِة ذَكٍَرقَاَل . )٣(ومشَاطٍَة

                            
  )١/٦٥٧(لسان العرب، : ، انظر واَألقَب الضاِمر البطِْن،القَباء الخَميصةُ البطِْن) ١(
المسحور، يقال طب الرجل اذا سحر، فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ، : المطبوب) ٢(

  )١٤/١٧٧(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : انظر
المنهاج شرح : وهى الشعر الذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه، انظر، فبضم الميم: لمشاطةا) ٣(

 )١٤/١٧٧(صحيح مسلم بن الحجاج، 

)٤ (انومعجم البلدان، : وهو بئر بالمدينة فى بستان بنى زريق انظر: ِذي َأر)والمنهاج شرح صحيح )١/٢٩٩ ،
 )١٤/١٧٧(مسلم بن الحجاج، 



  )٤٨٧(

يـا   « : ثُم قَـالَ   ، ِفى ُأنَاٍس ِمن َأصحاِبهِ    -صلى اهللا عليه وسلم   - فََأتَاها رسوُل اللَِّه     :قَالَتْ
سـوَل   فَقُلْتُ يا ر   :قَالَتْ. » ولَكََأن نَخْلَها رءوس الشَّياِطيِن      ،عاِئشَةُ واللَِّه لَكََأن ماءها نُقَاعةُ الِْحنَّاءِ     

  قْتَهرـا   . الَ : قَالَ ؟اللَِّه َأفَالَ َأحتُ ِبهرا فَـَأملَى النَّاِس شَرع ُأِثير تُ َأنكَِرهو افَاِنى اللَّهع ا َأنَا فَقَدَأم 
  .)١(فَدِفنَتْ 

  :   تخريج الحديث

  .عناهما واحدوم" جب"بدالً من " جفّ"بلفظ  .عن عائشة رضي اهللا عنها،)٢(أخرجه البخاري  
  

  
 :   ال ابن األثيرق

هي جمـع   ) نادى الشيطان يا أصحاب الجباِجب    (في حديث بيعة األنصار     ) س(} جبجب{
 وهو المستَوى من األرض ليس بحزن، وهي ها هنا أسماء منـازل ِبمنًـى،               - بالضم   -جبجب  

الكَِرش يجعل فيهـا اللَّحـم   : لحج، والجبجبةسميت به، قيل ألن كُروش األضاحي تُلْقَى فيها أيام ا         
 .يتزود في األسفار

  )٣٣٠(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد في مسنده

-  قُوبعثَنَا يدثَنَا َأِبي  : قَالَ ، حداقَ  ، ححِن ِإساب ناِلـِك  : قَاَل، عِن مِب بكَع نب دبعثَِني مدفَح 
 حدثَه  ، وكَان ِمن َأعلَِم الَْأنْصارِ    ؛ َأن َأخَاه عبيد اللَِّه بن كَعبٍ      ،لْقَيِن َأخُو بِني سِلمةَ   بِن َأِبي كَعِب بِن ا    

 ِبهـا  لَيِه وسـلَّم  وكَان كَعب ِممن شَِهد الْعقَبةَ وبايع رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه ع؛َأن َأباه كَعب بن ماِلكٍ    
 ، كَِبيرنَا )٣( وقَد صلَّينَا وفَِقهنَا ومعنَا الْبراء بن معرورٍ       ،خَرجنَا ِفي حجاِج قَوِمنَا ِمن الْمشِْرِكين     : قَاَل

 هُؤلَاِء ِإنِّي قَد رَأيـتُ واللَّـِه         يا : وخَرجنَا ِمن الْمِدينَِة قَاَل الْبراء لَنَا      ، فَلَما تَوجهنَا ِلسفَِرنَا   ،وسيدنَا
 قَد رَأيتُ َأن لَـا َأدع       : قَالَ ؟ قُلْنَا لَه وما ذَاك    : قَالَ ؟ وِإنِّي واللَِّه ما َأدِري تُواِفقُوِني علَيِه َأم لَا        ،رْأيا

 فَقُلْنَا واللَِّه ما بلَغَنَا َأن نَِبينَا يصلِّي ِإلَّـا        : قَالَ ،ي ِإلَيها  وَأن ُأصلِّ  ، يعِني الْكَعبةَ  ؛هِذِه الْبِنيِة ِمنِّي ِبظَهرٍ   

                            
  )٢١٨٩(ح )٤/١٧١٩(كتاب السالم ، باب السحر، مسلم، ) ١(
  )٥٤٣٣(ح )٥/٢١٧٦(البخاري، كتاب الطب، باب السحر، ) ٢(
البراء بن معرور بن صخر األنصاري أبو بشر، من النفر الذين بايعوا البيعة األولى بالعقبة، وهو أول من ) ٣(

لث ماله وهو أحد النقباء ، وكان ممن بايع في قول ابن إسحاق، وأول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بث
الحديث ، مات البراء بن معرور قبل قدوم النبي صلى اهللا عليه ..شهد العقبة قال خرجنا في حجاج قومنا

  )١/٢٨٢(اإلصابة، : وسلم بشهر، انظر



  )٤٨٨(

     نُخَاِلفَه َأن ا نُِريدما   : فَقَالَ ،ِإلَى الشَّاِم وهلِّي ِإلَيـلُ        : قَالَ ، ِإنِّي ُأصلَِكنَّـا لَـا نَفْع فَكُنَّـا ِإذَا    ، فَقُلْنَا لَه 
 وقَد كُنَّا ِعبنَا علَيِه     : قَاَل َأِخي  ،ينَا ِإلَى الشَّاِم وصلَّى ِإلَى الْكَعبِة حتَّى قَِدمنَا مكَّةَ        حضرتْ الصلَاةُ صلَّ  

 اللَّـه   يا ابن َأِخي انْطَِلقْ ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى : فَلَما قَِدمنَا مكَّةَ قَالَ    ،ما صنَع وَأبى ِإلَّا الِْإقَامةَ علَيهِ     
وَأمـا  .... فَِإنَّه واللَِّه قَد وقَع ِفي نَفِْسي ِمنْه شَـيء         ،علَيِه وسلَّم فَاسَألْه عما صنَعتُ ِفي سفَِري هذَا       

      َأو اِلٍك قَاَل كَانِن مِب بَأِبيِه كَع نَأِخيِه ع نِديِثِه عثَِني ِفي حدٍب فَحكَع نب دبعلَـى  مع برض نَل م
يِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْبراء بن معروٍر ثُم تَتَابع الْقَوم فَلَما بايعنَا رسوُل اللَِّه صـلَّى       

    لَّمسِه ولَيع اللَّه   وِد صعِة ِبَأبقَبْأِس الْعر ِمن طَانخَ الشَّيراِجـبِ    صبـَل الْجـا َأهقَـطُّ ي تُهِمعٍت س، 
  .)١(الحديث.....والْجباِجب الْمنَاِزُل

  

  :   تخريج الحديث

محمد بـن إسـحاق   عن من طرق  ثالثتهم  ، )٤(وابن كثير ، )٣(والذهبي، )٢(أخرجه الطبري 
ـ  "بـدالً مـن   "صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط يا أهـل           "  بلفظ، به ادى ن

  ".الشيطان يا أصحاب
  

  :   رجال اإلسناد

  ).٨٨(ثقة فاضل سبق ترجمته ح،  يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ●

  ).٨٨(ثقة حجة تكلم فيه بال قادح سبق ترجمته ح،  إبراهيم بن سعد بن إبراهيم  ●

●   طَِّلِبي٤٦(سبق ترجمته ح ،حسن الحديث، صدوق، محمد بن إسحاق بن يسار الْم.(  

●   اِلِك األنصاري  مِن مِب بكَع نب دبعلَِميقـال  . )٥(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات   ،  المدنيالس
روى لـه أبـو داود فـي الناسـخ           .مقبول من الثالثة  : قال ابن حجر  . )٦(تابعي ثقة : العجلي

  .)٧(والمنسوخ والباقون سوى الترمذي

                            
  .بإختصار) ٣/٤٦٠(مسند أحمد، ) ١(
 )١/٥٦٣(تاريخ الطبري، ) ٢(

  )١/٣٠٤(تاريخ اإلسالم، ) ٣(
  )٢/٢٠٤( ابن كثير، سيرة) ٤(
 )٥/٤٣٢(الثقات البن حبان، ) ٥(

 )٢/٢٨٥(الثقات للعجلي، ) ٦(

 )٥٣٩(التقريب، ) ٧(



  )٤٨٩(

مـن  . ثقـة : قـال ابـن حجـر     ، لمدنى أبو فضالة ا   عبيد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري         ●
  .)١(البخاري ومسلم وأبي داود والنسائيروى له .الثالثة

 أبو عبد اهللا و يقال أبو عبـد         ، بالفتح المدني  السلَِمي كعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري           ●
 وهو أحد الثالثة الذين     ،صحابي مشهور ،  الشاعر الرحمن و يقال أبو محمد و يقال أبو بشير        

  .رضي اهللا عنه. )٢(وا مات في خالفة عليخلف
  

  :   الحكم على الحديث

له غرائب في سعة ما      :لوجود محمد بن إسحاق وقول الذهبي عنه      ، الحديث إسناده حسن  
وبـاقي رجالـه    ، )٣(وحديثه حسن وقد صححه جماعة    ، واختلف في االحتجاج به    ،روى تستنكر 

رجال أحمد رجال الصحيح غيـر ابـن      : يوقال الهيثم . والحديث صحيح بمجموع الطرق   . ثقات
  .)٤(إسحاق وقد صرح بالسماع

  

  
 :   قال ابن األثير

 -أنه أودع مطِْعم بن عـِدي       (وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه          ) هـ(
 .هي ِزنِْبيل لطيف من جلود، وجمعه جباجـب       )  جبجبة فيها نوى من ذهب     -لما أراد أن يهاجر     
 .ِقطَع من ذَهب، وزن القطعة خمسة دراهم: والنَّوى. ورواه القُتيبي بالفتح

  )٣٣١(الحديث رقم 

  لم أقف على تخريج هذا الحديث

  . بلفظ مطابق كالهما،)٦(والزمخشري ،)٥(وذكره ابن قتيبة
  

  
  

                            
 )٣٧٣(، والتقريب، )١/٦٨٦(، والكاشف، )٥/٢٧٣(الطبقات الكبرى، : انظر) ١(

  )٤٦١(، والتقريب، )٥/٦١٠(اإلصابة، : انظر) ٢(
 )٢/١٥٦(الكاشف، ) ٣(

 )٩٨٨١(ح )٦/٤٩(، الفوائدمجمع الزوائد ومنبع: انظر) ٤(

  )٢/١٧٨(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٥(
  )١/١٨٧(الفائق، ) ٦(



  )٤٩٠(

 :   قال ابن األثير

 ينْقـل  )١(فاجعلـه جباجـب  إن مات شيء من اإلبل فخُذْ جلْده    (ومنه حديث عروة    ) س(
  .)٢(، أي زبالً)فيها

 )٣٣٢(حديث رقم 

  . في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

  

 :   قال ابن األثير

وقـد  . وقيل هو مقلوب  . الجبذ لُغةٌ في الجذْب   ) فَجبذَني رجل من خَلْفي   (فيه  ) هـ(} جبذ{
 .  تكرر ذكره في الحديث

  )٣٣٣(حديث رقم 

 قال اإلمام النسائي في سننه

 َأخْبرِنـي   : حدثَنَا يوسفُ بن يعقُوب قَالَ     : قَالَ ، َأخْبرنَا محمد بن عمر بِن عِلي بِن مقَدمٍ        -
فَجبذَِني رجٌل  سِجِد ِفي الصفِّ الْمقَدِم     بينَا َأنَا ِفي الْم   :  عن قَيِس بِن عباٍد قَالَ     ،التَّيِمي عن َأِبي ِمجلَزٍ   

 فَلَما انْصرفَ فَِإذَا هو ُأبي بن كَعٍب        ، فَواللَِّه ما عقَلْتُ صلَاِتي    ،وقَام مقَاِمي ،  جبذَةً فَنَحاِني  ِمن خَلِْفي 
ثُـم اسـتَقْبَل   ، النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَينَا َأن نَِليه     يا فَتَى لَا يسْؤك اللَّه ِإن هذَا عهد ِمن          : فَقَاَل

واللَِّه ما علَيِهم آسى ولَِكن آسى علَى مـن         :  ثُم قَالَ  ،هلَك َأهُل الْعقَِد ورب الْكَعبِة ثَلَاثًا     : الِْقبلَةَ فَقَالَ 
 .)٣( الُْأمراء: قَاَل؟با يعقُوب ما يعِني ِبَأهِل الْعقَِد يا َأ: قُلْتُ،َأضلُّوا

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق،  محمد بن عمر بهمن طرق عن، )٥(والحاكم، )٤(أخرجه ابن خزيمة

                            
)١ (باِجببةُ والججببةُ والججبوالج :قَطَّعبه في اَألسفار ويجعل فيه اللحم الم دوتَزُل فيه اللحم يعجالكَِرشُ ي ،

  )١/٢٤٩(لسان العرب، : انظر
وقيل الزنِْبيل خطأ وِإنما هو ، وقيل الِوعاء يحمل فيه فِإذا جمعوا قالوا زنابيل، الِجراب: ِبيلوالزِبيل والزنْ) ٢(

 )١١/٣٠٠(لسان العرب، : ، انظرزِبيل وجمعه زبل

  ) ٨٠٨( ح)٢/٨٨(سنن النسائي، كتاب اإلمامة، موقف اإلمام والمأموم صبي، ) ٣(
كر البيان أن أولي األحالم و النهي أحق بالصف األول إذ النبي صحيح ابن خزيمة، كتاب الصالة، باب ذ) ٤(

  ) ١٥٧٣( ح)٣/٣٢(صلى اهللا عليه و سلم أمر بأن يلوه، 
  ) ٧٧٨(ح)١/٣٣٤(المستدرك، ) ٥(



  )٤٩١(

  :   رجال اإلسناد

: أبـو حـاتم   قال  ، البصِريأبو عبد اهللا     محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقَدم المقدمي              ●
سمع أباه وغندرا وعنه األربعة وابن خزيمة وابـن جريـر وثقـه              :قال الذهبي ، )١(صدوق
 .من العاشـرة  . صدوق: قال ابن حجر  ، )٣(وقال البزار كان ثقة وقال مسلمة ثقة      ، )٢(النسائي

  .)٤(روى له األربعة

  .لم أجد فيه جرحاً فهو ثقة: قلت     

لسدوِسي موالهم أبو يعقوب الِسلَعي بكسر المهملة وفـتح          يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم ا         ●
 :قال أبو حـاتم . )٥(وثقه أحمد،  الضبعيالبصِريالالم بعدها مهملة وقيل بفتح أوله ثم سكون        

: قال ابن حجر  ، )٨(ثقة :قال الذهبي ، )٧(وذكره ابن حبان في الثقات     .)٦(صدوق صالح الحديث  
  .)٩(البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة روى له ).٢٠١(مات سنة . صدوق

  .لم أجد في جرحاً فهو ثقة: قلت    
وهو بن سـبع    ) ١٤٣(مات سنة   . ثقة عابد ، البصِري سليمان بن طَرخَان التَّيِمي أبو المعتمر         ●

  .)١٠(روى له الجماعة .وتسعين
تمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه      من اح  ،ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية     : بالنسبة لتدليسه      

  .)١١(مامته وقلة تدليسهإلفي الصحيح 
) ١٠٦(مات سنة   . مشهور بكنيته ثقة  ،  أبو ِمجلَز   البصِري د بن سعيد السدوِسي   يم بن ح  الِحقْ  ●

  .)١٢(روى له الجماعة. وقيل قبل ذلك) ١٠٩(وقيل 

                            
  )٨/٢١(الجرح والتعديل، ) ١(
 )٢/٢٠٥(الكاشف، ) ٢(

 )٩/٣٢١(تهذيب التهذيب، ) ٣(

  )٤٩٨(التقريب، ) ٤(
 )١٧٩(بحر الدم، ) ٥(

 )٩/٢٣٣(لجرح والتعديل، ا) ٦(

 )٧/٦٣٤(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )٢/٤٠٢(الكاشف، ) ٨(

 )٦١٢(التقريب، ) ٩(

 )٢٥٢(، والتقريب، )١/١٥٠(، وتذكرة الحفاظ، )١/٤٣٠(الثقات للعجلي، : انظر) ١٠(

 )٣٣(طبقات المدلسين، ) ١١(

 )٥٨٦(، والتقريب، )٢/٣٥٩(، والكاشف، )٢/٢٣٠(الثقات للعجلي، : انظر) ١٢(



  )٤٩٢(

من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه        ،يةذكره ابن حجر من المرتبة الثان     : بالنسبة لتدليسه      
  .)١(في الصحيح المامته وقلة تدليسه

  .)٢(لم يرسل عن أبي بن كعب: وبالنسبة إلرساله    

قال ابـن  ، )٣(ثقة من كبار التابعين : قال العجلي ، البصِريقيس بن عباد الضبعي أبو عبد اهللا          ●
البخاري ومـسلم   روى له    . في الصحابة  ووهم من عده  ) ٨٠(مخضرم مات بعد    ، ثقة: حجر

  .والراجح أنه من كبار التابعين ثقة. )٤(وأبي داود والنسائي وابن ماجة

 بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنـصاري                   يبُأ ● 
ـ  سيد القراء ويكنى أبا الطفيل أيـضاً       ، الصحابي الجليل  ،الخزرجي أبو المنذر   ن فـضالء   م

. )٥(وقيل غير ذلك  ) ٣٢(وقيل  ) ١٩(مات سنة   .  كثيراً الصحابة اختلف في سنة موته اختالفاً     
  .رضي اهللا عنه

  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

  
  

  

  

  

  

  

  

                            
  )٢٧(طبقات المدلسين، ) ١(
 )٢٩٦(جامع التحصيل، ) ٢(

  )٢/٢٢١(الثقات للعجلي، ) ٣(
 )٤٥٧(التقريب، ) ٤(

 )١/٢٧(اإلصابة، ) ٥(



  )٤٩٣(

 :   قال ابن األثير

العباد على ما أراد مـن أمـر     ومعناه الذي يقْهر    ) الجبار( في أسماء اللّه تعالى      ●} جبر{
وقيل هو العالي فوق خلْقه، وفَعـل مـن أبِنيـة     . جبر الخَلْق وأجبرهم، وأجبر أكْثَر    : يقال. ونَهي

 .نخلة جبارة، وهي العظيمة التي تَفُوت يد المتَناِول: المبالغة، ومنه قولهم

  )٣٣٤(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 عن عبيِد اللَّـِه     ، حدثَِني َأِبي  ، حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن َأِبي حاِزمٍ      ،نَا سِعيد بن منْصورٍ    حدثَ -
رَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى الِْمنْبـِر وهـو   :  عن عبِد اللَِّه بِن عمر قَالَ      ،بِن ِمقْسمٍ 

ْأخُذُ : قُوُليلَّيجو زع اربهالْجيدِضيِه ِبيَأراِتِه واوم١( س(.  

  :   تخريج الحديث

  .انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرى
  

  
 :   قال ابن األثير

ـ ( ومنه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه   - بة الجار دون ) اريا أمبِإنَّما أضافها إلى الج
باقي أسماء اللّه تعالى؛ الخِْتصاص الحاِل الَّتي كانت عليها مـن إظهـار الِعطْـر، والبخُـور،                 

  .والتَّباِهي به، والتَّبخْتُر في المشِْي

  )٣٣٥(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو يعلى في مسنده

 عن موسى ، عن األوزاعي، حدثنا مبشِّر،قي أحمد بن إبراهيم الدور حدثنا أبو عبد اهللا-
 الْمسِجد يا َأمةَ الْجباِر: َأن امرَأةً مرتْ ِبِه تَعِصفُ ِريحها فَقَاَل:  عن أبي هريرة،بن يسار

 ى فَِإنِّى سِمعتُ رسوَل اللَِّه قَاَل فَارِجِعى فَاغْتَِسِل.نَعم: ولَه تَطَيبِت؟ قَالَتْ: قَاَل. نَعم: تُِريِدين؟ قَالَتْ
ما ِمِن امرَأٍة تَخْرج ِإلَى الْمسِجِد تَعِصفُ ِريحها فَيقْبُل اللَّه « :يقُوُل ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

  .)٢( .»ِمنْها صالَتَها حتَّى تَرِجع ِإلَى بيِتها فَتَغْتَِسَل 

                            
  )٢٧٨٨(ح)٤/٢١٤٨(مسلم، كتاب المنافقين وأحكامهم، ) ١(
  )٦٣٨٥(ح)١١/٢٧١(مسند أبي يعلى، ) ٢(



  )٤٩٤(

  :   تخريج الحديث

، من طريق بشر بن بكر، )٢(والبيهقي، من طريق عمرو بن هاشم، )١(ةأخرجه ابن خزيم
  .بلفظ مطابق، كالهما عن األوزاعي به

  :   رجال اإلسناد
  ).٧٣(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ، أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي  ●

ن واألوزاعي وعنه أحمد عن جعفر بن برقَا، ىِبلْ أبو إسماعيل الكَ مبشِّر بن إسماعيل الحلبي● 
وذكره ابن حبان في ، )٥(والذهبي، )٤(وثقه ابن معين، )٣(ثقة مأموناً: قال ابن سعد، ودحيم
  .)٧(روى له الجماعة ).٢٠٠(مات سنة . صدوق: قال ابن حجر. )٦(الثقات

  .فهو ثقة، لكثرة من وثقوه ولم يجرحه أحد    
مات . الفقيه ثقة جليل،  عمرو بن أبي عمروأبو عمرو األوزاعي واسمه عبد الرحمن بن  ●

  .)٨(روى له الجماعة). ١٥٧(سنة 

وروى ، روى عن أبى هريرة مرسل ولم يدركه: قال أبو حاتم، موسى بن يسار اُألردنّي  ●
: قال الذهبي، )١٠(وذكره ابن حبان في الثقات، )٩(وهو شيخ مستقيم الحديث، عنه األوزاعي

روى له  .من الرابعة. مقبول: قال ابن حجر، )١١(رة سنةصدوق صحب مكحوالً أربع عش
  .)١٢(البخاري في األدب المفرد والترمذي

  .فالراوي صدوق وحديثه مستقيم     
                            

 المتطيبة للخروج إلى المسجد و نفي قبول صحيح ابن خزيمة، كتاب الصالة، باب إيجاب الغسل على) ١(
 )١٦٨٢( ح)٣/٩٢(صالتها إن صلت قبل أن تغتسل، 

 ح)٣/١٣٣(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب المرأة تشهد المسجد للصالة ال تمس طيباً، ) ٢(
)٥١٥٨( 

 )٧/٤٧١(الطبقات الكبرى، ) ٣(

 )٢٠٤(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٤(

 )٢/٢٣٨(الكاشف، ) ٥(

 )٩/١٩٣(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )٥١٩(التقريب، ) ٧(

 )٣٤٧(، والتقريب، )١٧/٣٠٧(، وتهذيب الكمال، )٧/٤٨٨(الطبقات الكبرى البن سعد، : انظر) ٨(

  )٢٨٩(، وجامع التحصيل، )٨/١٦٧(الجرح والتعديل، : انظر) ٩(
 )٧/٤٥٧(الثقات البن حبان، ) ١٠(

 )٢/٣٠٩(الكاشف، ) ١١(

 )٥٥٤(التقريب، ) ١٢(



  )٤٩٥(

  ).٢٣(سبق ترجمته ح،  الصحابي الجليل. عبد الرحمن بن صخر الدوسي●

  :   الحكم على الحديث

  .)١(أللبانيوقد صححه ا، والحديث بمجموع طرقه صحيح، الحديث مرسل حسن
  

  
  

 :   قال ابن األثير

أن : المشهور فـي تأِويلـه  ) حتى يضع الجبار فيها قَدمه( ومنه الحديث في ذكر النار       -
  .المراد بالجبار اللّه تعالى

  )٣٣٦(حديث رقم 

  

  قال اإلمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد

يعني ابـن عبـد     -نا عبد األعلى    ث:  حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال        -
 عن  ،عن أبي هريرة  ، ان، عن محمد وهو ابن سيرين     ثنا هشام وهو ابن حس    : األعلى السامي قال  

 يـدخُلُهاَ  إنما ، رب ما لَهاِإي :اخْتَصمِت الْجنَّةُ والنَّار ِإلَى ربِهما فَقَالَِت الْجنَّةُ     : " قال( رسول اهللا 
أنـتَ  : فقـال . الْمتَكَبـِرين ِإي رب إنما يدخلها الجبارون و     :  وقالت النار  .اِس وسقَطُهم ضعفَاء النَّ 

  .وإن عذَابي اُصيب بك من اشاء، ولكل واحدة منكُما ملؤها، رحمِتي اُصيب بك من اشاء

النّار فيلقون فيهـا،    فإن اهللا ال يظلم من خَلِْقه احداً، وأنه ينشيء لها نشئاً وأما             : فاما الجنّة 
هنـاك  ،  قَدمه فيهاحتَّى يضع الجبار هل من مزيد؟ ويلْقَون فيها وتقول هل من مزيد؟ :    ويقول
  .)٣(، )٢( قَطْ قَطْ: ويدنو بعضها إلى بعض وتقول، تمتلئى

  

  

  

                            
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب : ، انظرعن موسى بن يسار عن أبي هريرة، صحيح : قال األلباني) ١(

 )١٣٨( لأللباني، والسنة

  )٨/٥٩٥(فتح الباري، : أي حسبي حسبي، انظر: قط قط) ٢(
  )١١٥( ح)١/٢٠٧(كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل، البن خزيمة، ) ٣(



  )٤٩٦(

  :   تخريج الحديث

حتـى   "بلفـظ   ، )٢(سلموم،  "رب العالمين حتى يضع فيها    " بلفظ  ، )١(أخرجه البخاري 
  . كالهما من طرق عن قتادة به، "الجبار"دون ذكر لفظ  " يضع فيها رب العزة

  ".فيها  قدمه"بدالً من "قدمه فيها"بلفظ ،  شاهداً عن أنس)٣( العراقيوأخرج
  

  :   رجال اإلسناد

نـه   إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عن عبد األعلى بن عبد األعلى وابن مهـدي وع      ●  
قال أبـو داود    . )٥(وثقه الذهبي   ، )٤(ذكره ابن حبان في الثقات    ، أبو داود وابن ماجة وغيرهم    

ـ روى له    ).٢٥٥(مات سنة   .صدوق تكلم فيه للقدر   : وابن حجر   وابـن   داود والنـسائي   وأب
  .)٦(ماجة

  .وهو في روايته ثقة، فالراوي لم يجرحه أحد     

 السامي بالمهملة أبو محمد وكان يغضب إذا قيل له أبو           البصِريعبد األعلى بن عبد األعلى        ●
كان قدرياً متقنـاً    : وقال مرة ، )٧(من أهل اإلتقان في الحديث والضبط      :قال ابن حبان  ، همام

مـات سـنة   . وثقه ابن حجر، )٩(ثقة لكنه قدري : وقال الذهبي.)٨(في الحديث غير داعية إليه 
)١٠( )١٨٩(.  

  .ةوروى له الجماع، فهو ثقة     

                            
سبحان ربك رب { و . /٢٤الحشر / } وهو العزيز الحكيم {  باب قول اهللا تعالى البخاري، كتاب التوحيد،) ١(

 /٦ ( ومن حلف بعزة اهللا وصفاته. /٨المنافقون / } وهللا العزة ولرسوله { و . /١٨٠الصافات / } العزة 
  )٦٩٤٩( ح)٢٦٨٩

  )٤/٢١٨٧(،ار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءباب الن، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، مسلم )٢(
 )٢٨٤٨(ح 

 )٥/١٢٧(تاريخ بغداد، ) ٣(

 )٨/١٠٣(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )١/٢٤٤(الكاشف، ) ٥(

 )١٠٦(، والتقريب، )١/٢٤٨(تهذيب التهذيب، : انظر) ٦(

 )١٦٠(مشاهير علماء األمصار، ) ٧(

 )٧/١٣١(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )١/٦١١(ف، الكاش) ٩(

 )٣٣١(التقريب، ) ١٠(



  )٤٩٧(

●     وسي أبو عبد اهللا       هشام بن حسان األزدي القردِريصثقة من أثبت النـاس فـي ابـن         ، الب
) ١٤٧(مات سنة   . وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال ألنه قيل كان يرسل عنهما          ، سيرين

  .)١(روى له الجماعة). ١٤٨(أو 

، ون أثبت الناس عن ابن سـيرين      ولك، )٢(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     : بالنسبة لتدليسه      
  . فهو ثقة وروايته موثوقة

ثقة ثبت عابـد  : قال ابن حجر، البصِريمحمد بن سيرين األنصاري أبو بكر بن أبي عمرة          ●
  .)٣(روى له الجماعة). ١١٠(مات سنة . كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعنى

  .)٤( اهللا عنهلم يرسل عن أبي هريرة رضي: بالنسبة إلرساله    

  ).٢٣(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي●
  

  :   الحكم على الحديث

  .)٥(والحديث متفق عليه. وأصله في الصحيحين، الحديث إسناده صحيح
  

  
  

  

  

  

  

  

  

                            
  )٥٧٢(، والتقريب، )٢/٣٣٦(، والكاشف، )٢/٣٢٨(الثقات للعجلي، : انظر) ١(
 )٤٧(طبقات المدلسين، ) ٢(

  )٤٨٣(التقريب،  )٣(
  ، )٢/١٧٨(الكاشف، و، )٨٨(، ومشاهير علماء األمصار، )٢/٢٤٠(، الثقات للعجلي: انظر   

  )٢٦٤(جامع التحصيل، ) ٤(
  )٥٦٩٥( ح)٣/٢٣٧(، مشكاة المصابيح :انظر) ٥(



  )٤٩٨(

 :   قال ابن األثير

: والمراد بالقَـدم  ) ة فيها قَدمه  حتَّى يضع رب الِعز   ( ويشْهد له قولُه في الحديث اآلخر        -
: أهُل النَّار الذين قَدمهم اللّه تعالى لها من ِشرار خلْقه، كما أن المؤمنين قدمه الذين قَدمهم للجنـة                 

  .)١(وقيل أراد بالجبار ها هنا المتَمرد الْعاِتي

  )٣٣٧(لحديث رقم   
  

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

-  ثَنَا آددحم،  انبثَنَا شَيدةُ، حثَنَا قَتَاددـِه    ، حلَيع ـلَّى اللَّـهص اِلٍك قَاَل النَِّبيِن مَأنَِس ب نع 
لَّمسِزيدٍ      : وم ْل ِمنتَقُوُل ه نَّمهاُل جلَا تَز ،     هما قَدِة ِفيهالِْعز بر عضتَّى ي٢( فَتَقُـوُل قَـطْ قَـطْ      ح( ،

ِتكِعزٍضوعا ِإلَى بهضعى بوزي٣( و(.  

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، به  حدثنا شيبان،يونس بن محمد من طريق، )٤(أخرجه مسلم

  
  

  

                            
وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه و سلم روايات كثيرة في مثل هذا، والمذهب في هذا عن : قال الترمذي) ١(

أهل العلم من األئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم أنهم 
ن بها وال يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه األشياء نروي هذه األحاديث ونؤم: قالوا

كيف جاءت ويؤمن بها وال تفسر وال يتوهم وال يقال كيف قال، وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا 
عاني، نحن نروي هذه األحاديث وال نريغ لها الم: إليه، وقال الخطابي كان أبو عبيد القاسم بن سالّم يقول

أقاويل الثقات في تأويل األسماء والصفات واآليات المحكمات والمشتبهات، مرعي بن يوسف : انظر
  )١٧٧(الكرمي المقدسي، 

معنى يزوى يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقى على من فيها ومعنى قط حسبى أى يكفينى : قط قط) ٢(
  )١٧/١٨٢(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: هذا، انظر

  )٦٢٨٤(ح )٦/٢٤٥٣(البخاري، كتاب اإليمان والنذور، باب الحلف بعزة اهللا وصفاته وكلماته، ) ٣(
ح )٤/٢١٨٧(مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، ) ٤(

)٢٨٤٨(  



  )٤٩٩(

 :   قال ابن األثير

ِبمن جعل مـع اللّـه     : وكّلت بثَالثةٍ : إن النار قالت  (ويشهد له قوله في الحديث اآلخر        -
  ).)١(ّل جبار عنيد، وبالمصورينإلهاً آخر، وبكُ

  

 )٣٣٨(حديث رقم 

  قال اإلمام الترمذي في سننه
     ِحيمةَ الْجاِويعم ناللَِّه ب دبثَنَا عدِلمٍ     ،حسم نِزيِز بالْع دبثَنَا عدشِ  ، حمالَْأع ناِلحٍ   ، عَأِبي ص نع ، 

تَخْرج عنُقٌ ِمن النَّاِر يوم الِْقيامِة لَها عينَاِن        : وُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     قَاَل رس : عن َأِبي هريرةَ قَالَ   
مع اللَِّه  وِبكُلِّ من دعا    ، ِإنِّي وكِّلْتُ ِبثَلَاثٍَة ِبكُلِّ جباٍر عِنيدٍ     :  وِلسان ينِْطقُ يقُولُ   ،وُأذُنَاِن تَسمعانِ ، تُبِصراِن
ا آخَرِإلَه،ِرينوصِبالْم٢(  و(.   

  

  :   تخريج الحديث

تخرج عنق مـن النـار     " بلفظ، ثنا عبد العزيز بن مسلم به     ، عن عبد الصمد  ، )٣(أخرجه أحمد 
يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثالثة بكل جبار عنيـد                 

ِبمن جعل مع اللّه إلهـاً آخـر،     : وكّلت بثَالثةٍ : إن النار قالت   "بدالً من "اهللا إلها آخر  وبكل من دعا مع     
  ".وبكُّل جبار عنيد

  

  :   رجال اإلسناد

 ).٢٤٣(مـات سـنة   . ثقة معمر ، البصِري  عبد اهللا بن معاوية بن موسى الْجمِحي أبو جعفر            ●
  .)٤( داود والترمذي وابن ماجةوأبروى له 

                            
لسان العرب، : ، انظرن خَلْقَ اهللا تعالى َأراد المصورينَأي يعاِرضون بما يعملو: الذين يضاهون خَلْقَ اِهللا) ١(

)١٤/٤٨٧( 

هذا حديث حسن : وفي الباب عن أبي سعيد، وقال) ٢٥٧٤(ح)٤/٧٠١(سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، ) ٢(
غريب صحيح، وقد رواه بعضهم عن األعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  .أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نحوهنحو هذا، وروى 
  )٢/٣٣٦(مسند أحمد، مسند ابي هريرة رضي اهللا عنه، ) ٣(
 )٣٢٤(، والتقريب، )١٦/١٦١(، وتهذيب الكمال، )٨/٣٥٩(الثقات البن حبان، : انظر) ٤(



  )٥٠٠(

: وقال أبو حـاتم   ، )١(وثقه العجلي ، أبو زيد المروزى   البصِري عبد العزيز بن مسلم القَسملّي        ●
ثقة عابـد   : وقال ابن حجر  ، )٣(ثقة عابد يعد من األبدال    : وقال الذهبي . )٢(صالح الحديث ثقة  

  .)٤(البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائيروى له ). ١٦٧(مات سنة . ربما وهم

  .فهو ثقة،   أكثر النقاد على توثيق روايته 

  ).٥٧(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ،  األعمشاألسِدي سليمان بن مهران  ●

روى له  ). ١٠١(مات سنة   . ثقة ثبت : قال ابن حجر  ،  ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني      ●
  . )٥(الجماعة

  . )٦(هلم يرسل عن أبي هريرة رضي اهللا عن:    بالنسبة إلرساله

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،   عبد الرحمن بن صخر الدوسي●

  

  :   الحكم على الحديث

  .)٧(والحديث صححه األلباني. ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  
  

  

  

  

  

                            
 )٢/٩٨(الثقات للعجلي، ) ١(

 )٥/٣٩٤(الجرح والتعديل، ) ٢(

  )١/٦٥٨(الكاشف، ) ٣(
 )٣٥٩(،التقريب )٤(

  )٢٠٣(التقريب، ) ٥(
 )٨/٥١٣( ،وتهذيب الكمال، )١/٣٨٦(والكاشف، ، )١/٣٤٥( ،الثقات للعجلي: انظر  

  )١٧٤(جامع التحصيل، ) ٦(
 . في صحيح الجامع٨٠٥١: انظر حديث رقم) صحيح : (قال الشيخ األلباني) ٧(



  )٥٠١(

  :   قال ابن األثير

أراد به هـا    ) لجباركثَافَة ِجلْد الكافر أربعون ذراعاً ِبذراِع ا      (ومنه الحديث اآلخر    ] هـ[
وأحسبه مِلكا من ملـوك األعـاجم       : قال القتيبي . وقيل المِلك، كما يقال بذراع المِلك     . هنا الطَّويلَ 

  .)١(كان تَام الذّراع

 )٣٣٩(حديث رقم 
  

 قال اإلمام أحمد بن حنبل في السنّة

أبـي   عـن  ، عن األعمـش ، حدثنا جرير:ر قاالمع وأبو م  ،حدثنا هارون بن معروف    -
ـ ع أبو م  : قال لي عبد اهللا بن مسعود قال       : هارون في حديثه قال    : عن أبي هريرة قال    ،صالح ر م

 قلتُ: قال ؟افِرِجلِْد الكَ عرض  أتَدِري كَم   :  يا أبا هريرة    قال لي عبد اهللا بن مسعود      :في حديثه قال  
  .)٣ ( ِبذراِع الجبار)٢( ِذراعاًأربعون: قال. ال أدِري

  :   ج الحديثتخري

  .بلفظ مطابق، عن عبد اهللا بن مسعود، أخرجه أحمدلم أقف على تخريجه سوى ما 

  :   رجال اإلسناد

●        ٢٣١( مات سـنة ،ثقة، از الضرير نزيل بغدادهارون بن معروف المروزي أبو علي الخز (
  .)٤(البخاري ومسلم وأبي داود .وله أربع وسبعون

●       إسماعيل بن إبراهيم بن معم     ر بن الحسن الهاللي أبو معقال ابن  ، ر القطيعي أصله هروي   م
  .)٥(البخاري ومسلم وأبي داود والنسائيروى له  ).٢٣٦(مات سنة .  ثقة مأمون:حجر

سبق ترجمتـه   .لم يثبت اختالطه من حديث األعمش فهو ثقة       ، جرير بن عبد الحميد بن قرط        ●
  ).١٩٧(ح

  
                            

وأطول أعضاء وذراعاً ،  ممن كان في القرون األولى ممن كان أعظم خلقاً:وهو جبار من جبابرة اآلدميين) ١(
  )٤/٦٣٧(المستدرك للحاكم، : من الناس، انظر

  )٨/٩٣(لسان العرب، : الذِّراع ما بين طرف الِمرفق ِإلى طرِف اِإلصبع الوسطى، انظر) ٢(
  ) ٢/٥١٠(السنة لعبد اهللا بن أحمد، ) ٣(
  )٥٦٩(، والتقريب، )٢/٣٣١(، والكاشف، )٩/٩٦(عديل، الجرح والت: انظر) ٤(
  )١٠٥( التقريب، )٥(

 )٢/٤٧١(، وتذكرة الحفاظ، )٣/١٩(تهذيب الكمال، و، )٨/١٠٢(،  الثقات البن حبان:انظر   



  )٥٠٢(

  ).٥٧( سبق ترجمته ح حافظمدلس من الثانية، األعمش ثقة األسِديسليمان بن مهران  ●  

●   ذكوان أبو صالح الس٣٣٨( سبق ترجمته حات المدني ثقة ثبتمان الزي.(  

  ).٣٩(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد اهللا بن مسعود   ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

  
  

  :   ثيرقال ابن األ

  .أي مستَكِبرة عاِتية) دعوها فإنها جبارة: أنه أمر امرأة فتَأبت عليه، فقال(وفيه ) هـ(

  )٣٤٠(حديث رقم 

 قال اإلمام النسائي في السنن الكبرى

 حـدثنا عافيـة بـن       ، حدثنا أسد بن موسى    ، أخبرني محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم        -
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :  عن أبيه قال   ،ن أبي بردة   ع ، عن سليمان الهاشمي   ،يزيد

معترض إن شاء يمينـاً وإن شـاء   الطَِّريقَ  : فَقَالَِت ت الطريق للنبي    يمشي وامرأة بين يديه فَقَلَّ    
 .)١(إنّه قَاَل إن ذَلَك في القَلِْب: قُلْتُ، دعوها فَِإنَّها جبارةٌ: أخذ شماالً فقال النبي 

  

  :   تخريج الحديث

وأبو نعـيم  ،  موسى بن هارونعن، )٣( في المعجم األوسط والطبراني ،)٢( أبو يعلى  أخرج
 عن يحيـى بـن عبـد الحميـد          كالهما،  جعفر أبو حصين محمد بن الحسين      عن، )٤(األصبهاني

اِنيناني،ثالثتهم شاهداً عن جعفر بن سليمان، الِحمعن أنس بن مالك، نا ثابت الب  .  

                            
عافية بن يزيد ثقة : وقال) ١٠٣٩١( ح)٦/١٤٣(سنن النسائي الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، التطرق، ) ١(

  .هاشمي ال أعرفهوسليمان ال
  ) ٣٢٧٦( ح)٦/٣٤(مسند ابي يعلى، ) ٢(
  )٨١٦٠( ح)٨/١٢٢(المعجم األوسط للطبراني، ) ٣(
  )٦/٢٩١(حلية األولياء وطبقات األصفياء، ) ٤(



  )٥٠٣(

 عن أبـي    ، عن وهب بن أبي دبي     ،عن ديلم بن غزوان    شاهداً ثانياً ، )١( الطبراني وأخرج
  .جميعهم بلفظ مطابق، حرب أو أبي الطفيل

  

  :   رجال اإلسناد

 ).٢٤٩(مات سـنة    . ثقة، محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم المصري أبو عبد اهللا بن البرقي              ●
  .)٢( أبو داود والنسائيلهروى 

قـال  ، بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان األمـوي أسـد الـسنة                أسد    ●
 :قـال الـذهبي   ، )٥(وذكره ابن حبان في الثقات    ،)٤(وثقه العجلي ، )٣(البخاري مشهور الحديث  

مات سـنة   . صدوق يغرب وفيه نصب   : قال ابن حجر  . )٦(االمام الحافظ الثقة، ذو التصانيف    
  .  )٧( التعاليق وأبي داود والنسائيالبخاري فيروى له  ).٢١٢(

مـشهور عمـن     - واهللا أعلم    -يريد   (مشهور الحديث أو حديثه مشهور عند البخاري      : قلت    
على قـول أكثـر   ،فهو ثقة، والذي قبله ثقة، ))٨(روى عنهم ، فما كان فيه من إنكار فمن قبله        

  .النقاد

وثقـه ابـن    ، روى عن األعمش  ، كوفيعافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي األودي ال           ●
مات بعـد   . صدوق تكلموا فيه بسب القضاء    : قال ابن حجر  . )١٠(وقال النسائي ثقة    ،)٩(شاهين

  .)١١(روى له النسائي). ١٦٠(

  .وهو الراجح،  وغيره)١٢(ثبت توثيقه عن ابن معين: قلت    

                            
  )٥٩٧٨( ح)٦/١١٩(،  للطبرانيالمعجم األوسط) ١(
  )٤٨٨(، والتقريب، )٢/١٨٨(، والكاشف، )٢٥/٥٠٣(تهذيب الكمال، : انظر) ٢(
  )٢/٤٩(تاريخ الكبير، ال) ٣(
 )١/٢٢١(الثقات للعجلي، ) ٤(

  )٨/١٣٦(الثقات البن حبان، ) ٥(
  )١٠/١٦٢(، و سير أعالم النبالء، للذهبي، )١/٢٧(شذرات الذهب، : انظر) ٦(
  )١٠٤(التقريب، ) ٧(
  )١/٢٠٦(التنكيل، للمعلمي اليماني، ) ٨(
 )١٧٧(تاريخ أسماء الثقات، ) ٩(

 )٥/٥٣(تهذيب التهذيب، ) ١٠(

 )٢٨٧(التقريب، ) ١١(

 )٣/٣٢٦(تاريخ ابن معين، رواية الدوري، ) ١٢(



  )٥٠٤(

أحـد  ،  محمـد أبو أيـوب ، و قيـل أبـو           سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي          ●
ذكـره   .)١(ليس يعرف بالنقل وحديثه غير محفوظ وال يعرف إال به         : قال العقيلي ، األشراف

). ١٤٢(مـات سـنة   . مقبـول : قال ابن حجر، )٣(وثق: قال الذهبي، )٢(بن حبان في الثقات  ا
  . )٤(روى له النسائي وابن ماجه

، مقبـول : فهو كقول ابن حجر   ، ثناكما في حدي  ، تبين أن الراوي يحدث بما ال يعرف إال به             
 . فروايته ضعيفة، ولم يتابع

) ١٠٤(مـات سـنة     . ثقة، أبو بردة بن أبي موسى األشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث            ●
  .)٥(روى له الجماعة. وقيل غير ذلك

  ).٢٣٠(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل، عبد اهللا بن قيس أبو موسى األشعري  ●

  :   يثالحكم على الحد

أمـا الـشاهد األول     ، فروايته ضـعيفة  ، لوجود سليمان بن علي   ، الحديث إسناده ضعيف  
ال  :قـال الطبرانـي   ، والشاهد الثاني ، )٦(وهو ضعيف ، فمداره عن يحيى بن عبد الحميد الحماني      

الحديث عن أبي الطفيل إال بهذا اإلسناد تفرد به ديلم بن غزوان وسئل أبو داود عـن                 يروى هذا   
هـشام فوقـه   : فقـال ، )٧(فقيل أيما أحب إليك هو أو هشام بن حسان ،  ليس به بأس   :   فقالديلم  
  .أي أنه ليس ممن يقبل منه تفرد وهو علة الحديث، (٨)ديلم شويخ: ثم قال، بكثير

 وفيه يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه       ،رواه الطبراني في األوسط وأبو يعلى     : )٩(قال الهيثمي 
  .)١٠(بالكذب

                            
  )٤/٧٣(ضعفاء العقيلي، ) ١(
  )٦/٣٨١(الثقات البن حبان، ) ٢(
 )١/٤٦٢(الكاشف، ) ٣(

  )٢٥٣(التقريب، ) ٤(
 )٦٢١(، والتقريب، )١/٩٥(، وتذكرة الحفاظ، )٢/٣٨٧(الثقات للعجلي، : انظر) ٥(

  )١٠٧(، والضعفاء والمتروكين، للنسائي، )١٢٠(ر، للبخاري، الضعفاء الصغي: أنظر) ٦(
 ويرون أنه ،هشام بن حسان البصري، قال ابن المديني كان أصحابنا يثبتون حديثه ويحيى بن سعيد يضعفه) ٧(

طبقات المدلسين، : أرسل حديث الحسن عن حوشب، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة في كتابه، انظر
)٤٧( 

  )٢٤٩(االت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، سؤ) ٨(
  )٣٦٣(ح )١/٢٨٥(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)٩(
 )١٧٣(و) ٨٨( ،بحر الدم: انظر) ١٠(



  )٥٠٥(

  :    األثيرقال ابن

هو من جبر العظْـم     ) وجبار القُلوب على ِفطَراِتها   ( وفي حديث علي رضي اللّه عنه        -
. المكسور، كأنه أقام القُلوب وأثْبتها على ما فَطَرها عليه من معرفته واإلقْرار به، شَِقيها وسعيدها              

يكون من اللغة األخرى، يقـال  : قُلْت. عاللم أجعلْه من أجبر؛ ألن أفْعل ال يقال فيه فَ     : قال القتيبي 
 .جبرت وأجبرت بمعنى قَهرت

  )٣٤١(حديث رقم 

  قال اإلمام الطبراني في األوسط

نا سالمة بـن الِكنْـِدي      ، نا نوح بن قيس   ، نا سعيد بن منصور   ،  حدثنا مسعدة بن سعد    -
، )١( داِحي المـدحواتِ اللهم :  يقولكان علي رضي اهللا عنه يعلّم النَّاس الصالة على نبي اهللا       : قال

  .(٣).الحديث..... شَقيها وسِعيدهاوجبار القُلوِب على ِفطَراِتها، )٢(وباَريء الَمسموكات

  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق، األسِديشاهداً عن عبد اهللا ، )٤(أخرجه ابن أبي شيبة

  
  

  

  

  

  

                            
والَْأرض {: قال جلَّ ِذكْره. باِسط األرضين، وكان عز وجلَّ خَلَقها ربوة ثم بسطها: داِحي المدحوات يعني) ١(

ذَِلك دعا باهحته، انظر/ ٣٠النازعات} دوحته فقد دعطْته ووسغريب الحديث البن قتيبة، : وكل شىء بس
)٢/١٤٤(  

: وسمك الحائط والبيت. أي خالق السماوات وكلُّ شىء رفعتْه وأعليتْه فقد سمكْته: بارىء المسموكات) ٢(
  )٢/١٤٤(غريب الحديث البن قتيبة، : ارتفاعه، انظر

 .بإختصار) ٩٠٨٩( ح)٩/٤٣(لمعجم األوسط للطبراني، ا) ٣(

مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الدعاء، ما جاء عن علي رضي اهللا عنه مما دعا مما بقي من دعائه، ) ٤(
 )٢٩٥٢٠( ح)٦/٦٦(



  )٥٠٦(

  :   ن األثيرقال اب

وهذا ) فيهم المستَبصر، والمجبور، وابن السبيل    (ومنه حديث خسف جيش البيداء      ) س(
  .من جبرت، ال من أجبرت

 )٣٤٢(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ،قَاِسم بن الْفَضِل الْحـداِني  حدثَنَا الْ، حدثَنَا يونُس بن محمدٍ    ، حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ      -
 رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      )١(عبثَ:  َأن عاِئشَةَ قَالَتْ   ، عن عبِد اللَِّه بِن الزبيرِ     ،عن محمِد بِن ِزيادٍ   

الْعجـب ِإن نَاسـا   :  منَاِمك لَم تَكُن تَفْعلُه فَقَاَلصنَعتَ شَيًئا ِفي: وسلَّم ِفي منَاِمِه فَقُلْنَا يا رسوَل اللَّهِ     
يا : ِمن ُأمِتي يُؤمون ِبالْبيِت ِبرجٍل ِمن قُريٍش قَد لَجَأ ِبالْبيِت حتَّى ِإذَا كَانُوا ِبالْبيداِء خُِسفَ ِبِهم فَقُلْنَا                

     جي الطَِّريقَ قَد وَل اللَِّه ِإنسر النَّاس ع؟م  مقَاَل نَع ،    ـِصر  ِفـيِهمتَبس٢(الْم(ُ،  ـوربجالْمو )٣(،   ـنابو 
  .)٧( يبعثُهم اللَّه علَى ِنياِتِهم)٦( ويصدرون مصاِدر شَتَّى،)٥(يهِلكُون مهلَكًا واِحدا، )٤(السِبيِل

  

  :   تخريج الحديث

  .هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من طرق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج 

  
  

  

  

                            
حاشـية مـسلم   : قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعـه، انظـر   : عبثَ)١(

)٤/٢٢١٠(  
  )٤/٢٢١٠(، حاشية صحيح مسلم: هو المستبين لذلك القاصد له عمداً، انظر: الْمستَبِصر) ٢(
)٣ (وربجهو المكروه يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضاً جبرته فهو مجبور، وجـاء                : الْم

 )٤/٢٢١٠(، حاشية صحيح مسلم: هذا الحديث على هذه اللغة، انظر

 )٤/٢٢١٠(، حاشية صحيح مسلم: المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم، انظر: سِبيِلابن الَ )٤(

 )٤/٢٢١٠(، اشية صحيح مسلمح: أي يقع الهالك في الدنيا على جميعهم، انظر: مهلَكًا واِحدا) ٥(

ـ   : أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها، انظـر         : مصاِدر شَتَّى ) ٦( ، حيح مـسلم  حاشـية ص
)٤/٢٢١٠( 

 )٢٨٨٤( ح)٤/٢٢١٠(مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، ) ٧(



  )٥٠٧(

  :   قال ابن األثير

  .هو فَعلُوت من الجبر والقَهر) سبحان ذي الجبروت والملَكُوت( ومنه الحديث -
   

 )٣٤٣(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 ، عن عمِرو بِن قَـيسٍ ، حدثَنَا معاِويةُ بن صاِلٍح،ا ابن وهٍب حدثَنَ ،حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ   -
قُمتُ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه         :  عن عوِف بِن ماِلٍك الَْأشْجِعي قَالَ      ،عن عاِصِم بِن حميدٍ   

     ةَ الْبورَأ سفَقَر لَةً فَقَاملَي لَّمسَألَ       وقَفَ فَسٍة ِإلَّا ومحِة رِبآي رمِة لَا يقَـفَ       ، قَرذَاٍب ِإلَّا وِة عِبآي رملَا يو
 ، والِْكبِريـاءِ  ، والْملَكُوتِ ،سبحان ِذي الْجبروتِ  : قَاَل ثُم ركَع ِبقَدِر ِقياِمِه يقُوُل ِفي ركُوِعهِ       ، فَتَعوذَ

 ثُم قَاَل ِفي سجوِدِه ِمثَْل ذَِلك ثُم قَام فَقَرَأ ِبآِل ِعمران ثُم قَـرَأ سـورةً   ،م سجد ِبقَدِر ِقياِمِهوالْعظَمِة ثُ 
  .)١(سورةً

  :   تخريج الحديث

 عمـرو   أربعتهم من طرق عن   ، )٥(والبيهقي، )٤(والطبراني، )٣(وأحمد، )٢(أخرجه النسائي 
  .قبلفظ مطاب، بن قيس به

  

  :   رجال اإلسناد

  ). ٢٢٦(سبق ترجمته ح ثقة حافظ،  أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري●

  ).٤١(سبق ترجمته ح الفقيه ثقة حافظ،  عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي●

  ●     دير بالمهملة مصغر الحضرمي أبو عمـرو وأبـو عبـد الـرحمن             معاوية بن صالح بن ح
: وقال أبـو حـاتم    ، )٧(وثقه العجلي ، )٦(ما أعلم إال خيراً   : وقال. حمدأاإلمام  وثقه  ، الحمصي

                            
  )٨٧٣( ح)١/٢٩٣(سنن ابي داود، كتاب الصالة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ) ١(
  ) ١٠٤٩( ح)٢/١٩١(سنن النسائي، كتاب صفة الصالة، نوع آخر من الذكر في الركوع، ) ٢(
  )٦/٢٤(مسند أحمد، باقي مسند األنصار، ) ٣(
 )١١٣(ح)١٨/٦١(المعجم الكبير، ) ٤(

 ح)٢/٣١٠(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، ) ٥(
)٣٥٠٤( 

 )١٥٢(بحر الدم، ) ٦(

 )٢/٢٨٤(الثقات للعجلي، ) ٧(



  )٥٠٨(

سئل أبو زرعة عن معاوية بن صالح       و ، الحديث حسن الحديث يكتب حديثه وال يحتج       صالح
وحدث عنه الليث وبـشر  : وقال ابن عدي، )٢(ذكره ابن حبان في الثقات   ، )١( ثقة محدث  :فقال

 وهو عندي صدوق اال أنه يقع في أحاديثـه          ، بأساً بن السري وثقات الناس وما أرى بحديثه      
، )١٥٨(مات سنة   .  صدوق له أوهام   :قال بن حجر  . )٤(صدوق إمام  :قال الذهبي ، )٣(إفرادات

  .)٥(روى له البخاري في القراءة خلف اإلمام وفي األدب والباقون. قيل ذلك) ١٧٠(بعد 

   .  أميل الى أنه صدوق    

وله مائة  ) ١٤٠( مات سنة    .ثقة، ازن الِكنِْدي أبو ثور الحمصي     عمرو بن قيس بن ثور بن م       ● 
  .)٦(روى له األربعة.سنة

ذكـره ابـن حبـان فـي        ، عاصم بن حميد السكُوِني الحمصي من أصحاب معاذ بن جبـل            ●
وقال البزار روى عن معاذ وال أعلمه سـمع منـه وعـن             ، )٨(قال الدارقطني ثقة  ، )٧(الثقات

وقال ابن القطان ال نعـرف أنـه   ،  له من الحديث ما يعتبر به حديثه عوف بن مالك ولم يكن    
وقـال  .)٩(وقد صح سماعه من عمر بالجابية وصرح بسماعه من عـوف فـي الـسنن     ، ثقة

روى له أبو داود والترمـذي     .من الثانية . صدوق مخضرم : قال ابن حجر  ، )١٠(وثق: الذهبي
  .)١١(في الشمائل والنسائي وبن ماجة

  .هأرجح توثيق    

  ).٢٦٣(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل، عوف بن مالك األشجعي  ●

  

                            
 )٨/٣٨٢(الجرح والتعديل، ) ١(

 )٧/٤٧٠(الثقات البن حبان، ) ٢(

 )٦/٤٠٦(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

 )٢/٢٧٦(الكاشف، ) ٤(

 )٥٣٨(التقريب، ) ٥(

  )٤٢٦(، والتقريب، )١١٧(، ومشاهير علماء األمصار، )٢/١٨٤(الثقات للعجلي، : انظر) ٦(
 )٥/٢٣٥(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )٤٩(، سؤاالت البرقاني للدارقطني) ٨(

 )٥/٣٦(تهذيب التهذيب، ) ٩(

 )١/٥١٨(الكاشف، ) ١٠(

  )٢٨٥(التقريب، ) ١١(



  )٥٠٩(

  :   الحكم على الحديث

 بمجموع  )١(والحديث صحيح  .لوجود معاوية بن صالح فهو صدوق     ، الحديث إسناده حسن     
  .طرقه

  

  
  :   قال ابن األثير

جبار بين الجبـروة،    : يقال. أي عتُو وقَهر  ) ثم يكون ملك وجبروت   ( والحديث اآلخر    -
  .والجبرية، والْجبروت

 
 )٣٤٤(حديث رقم 

  

  قال اإلمام الدارمي في سننه

 عـن   ، عن مكْحـولٍ   ، حدثَِني َأبو وهبٍ   ، حدثَنَا يحيى بن حمزةَ    ، َأخْبرنَا مروان بن محمدٍ    -
  ةَ الْخُشَِنيلَباِح قَالَ      ،َأِبي ثَعرِن الْجةَ بديبَأِبي ع نع :      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسقَاَل ر:  ُل ِديِنكُمَأو

  .)٢ ( يستَحلُّ ِفيها الْخَمر والْحِريرثُم ملْك وجبروتٌ، ثُم ملْك َأعفَر، ثُم ملْك ورحمةٌ، نُبوةٌ ورحمةٌ
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، شاهداً عن معاذ بن جبل، )٣( الطبرانيأخرج

  ".ثم ملك وجبرية "بلفظ،  أبي ثعلبةعنشاهداً ثانياً ، )٤( الطبرانيوأخرج
  

                            
 )٨٨٢(ح )١/١٩٢( ،مشكاة المصابيح: انظر) ١( 

الَْأعفَر ِشبه التُّراِب لَيس : وقَاَل) ٢١٠١(ح)٢/١٥٥(سنن الدارمي، كتاب األشربة، باب ما قيل في المسكر، ) ٢(
عِفيِه طَم.  

  )٩٢٧٠(ح)٩/١٠٩(ني، المعجم األوسط للطبرا) ٣(
 )٥٩١(ح)٢٢/٢٢٣(المعجم الكبير، ) ٤(



  )٥١٠(

  :   رجال اإلسناد

أبو بكر و يقال أبو حفص و يقـال          الدمشقي الطَاطَري    األسِديمروان بن محمد بن حسان         ●
روى لـه الجماعـة سـوى        .وله ثالث وستون سنة   ) ٢١٠(مات سنة   . ثقة، عبد الحمن أبو  

  .)١(البخاري

ثقة :  قال ابن حجر  ،  يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي             ●
  .)٢(روى له الجماعة .على الصحيح وله ثمانون سنة ).١٨٣(مات سنة . رمي بالقدر

كانت له صـحبة    ، من أصحاب مكحول  : قال أبو حاتم  ، د أبو وهب الكَلَاِعي   عبيد اهللا بن عبي      ●
روى  ).١٣٢(مات سنة   . صدوق:  قال ابن حجر  . )٤(وثقه دحيم    :قال الذهبي ، )٣(وهو وهم 

  .)٥(له أبو داود وابن ماجه

  .فهو صدوق .)٦(لم يرسل عن عامر بن الجراح رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله    

  ).١٢٧( سبق ترجمته ح)٧(ثقة فقيه مرسل عن أبي عبيدة بن الجراح، الشاميمكحول   ●

  ).١٢٧( سبق ترجمته ح،صحابي مشهور، أبو ثعلبة الخشني  ●

عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن الحارث بـن فهـر القرشـي                      ●
وشـهد بـدراً    ، م قـديماً  أسـل ،  أحد العشرة  ،الصحابي الجليل ، الفهري أبو عبيدة بن الجراح    

رضـي  . )٨(مشهور مات شهيداً بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة           
  .اهللا عنه

                            
 )٥٢٦(، والتقريب، )٢/٢٥٤(، والكاشف، )٨/٢٧٥(الجرح والتعديل، : انظر) ١(

  )٥٨٩(التقريب، ) ٢(
 )٢/٣٦٤(، والكاشف، )٣١/٢٧٨(وتهذيب الكمال، ، )٢/٣٥٠(،الثقات للعجلي: انظر    

 )٥/٣٢٦(الجرح والتعديل، ) ٣(

 )١/٦٨٤(الكاشف، ) ٤(

  )٣٧٣(التقريب، ) ٥(
 )٣٢٢(جامع التحصيل، ) ٦(

هو كثير اإلرسال جداً أرسل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان : مكحول الشامي) ٧(
 )٢٨٥(جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي، : وعلي وأبي عبيدة، انظر

  )٢٨٨(التقريب، ) ٨(



  )٥١١(

  :   الحكم على الحديث

وإلرسال مكحول عن أبـي  ، هو صدوق، لوجود عبيد اهللا بن عبيد ، الحديث مرسل حسن  
 ولم أعرفه وبقية رجالـه      )١(رملي وفيه مطر بن العالء ال     :قال الهيثمي  .ورواية الطبراني  .عبيدة
  .)٢(ثقات

  
  

  :   قال ابن األثير

  .الدابة: والعجماء. الهدر: الجبار) جرح العجماء جبار(وفيه ) هـ(

  )٣٤٥(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 ٍ,برنَا اللَّيثُ ح وحدثَنَا قُتَيبةُ بن سـِعيد        َأخْ : ومحمد بن رمٍح قَالَا    ، حدثَنَا يحيى بن يحيى    -
 عن رسوِل اللَّـِه  ، عن َأِبي هريرةَ، وَأِبي سلَمةَ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن ابِن ِشهاٍب،حدثَنَا لَيثٌ 

وِفي الركَـاِز  ، والْمعِدن جبار، والِْبْئر جبار، حها جبارالْعجماء جر: صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنَّه قَالَ   
س٣(الْخُم( .  

  :   تخريج الحديث

  ".جرح"من دون لفظ  .به  حدثنا الليث،عبد اهللا بن يوسفعن ، )٤(أخرجه البخاري

  
  

  

  

                            
الجرح والتعديل، : شيخ، انظر: ، قال أبو حاتممن أهل الشام يروى المقاطيع: يطر بن العالء الفزارم) ١(

   ).٩/١٨٩(، والثقات البن حبان، )٨/٢٨٩(
 )٥/٣٤٤(مجمع الزوائد، ) ٢(

  )١٧١٠(ح )٣/١٣٣٤(مسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ) ٣(
  )١٤٢٨(ح )٢/٥٤٥(مس، البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخ) ٤(



  )٥١٢(

  :   قال ابن األثير

  .الْمرسلة في رعيهاأي الدابه ) السائمة جبار( ومنه الحديث -

 )٣٤٦(حديث رقم 

  قال اإلمام الدارمي في سننه

 عـن َأِبـي   ، عـن الْـَأعرجِ  ، عن َأِبي الزنَاِد، عن سفْيان  ، َأخْبرنَا عبيد اللَِّه بن موسى     -
، )٣(والِْبْئر جبار ، )٢(والساِئمةُ جبار ، )١( جبار الْمعِدن:  عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       ،هريرةَ

سكَاِز الْخُمِفي الر٥(،)٤(و(.  

  :   تخريج الحديث

، عن هزيل بن شـرحبيل     من طرق    كالهما شاهداً ، )٧(والبيهقي، )٦( الدار قطني  أخرج
  .بلفظ مطابق

  :   رجال اإلسناد

 إن شـاء    ثقة صدوقاً : بن سعد اوقال  ، الكوفي أبو محمد  عبيد اهللا بن موسى بن باذام العبسي          ●
اهللا تعالى كثير الحديث حسن الهيئة وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة وضـعف               

تركه أحمد لتـشيعه وقـد عوتـب عـن        ، )٨(بذلك عند كثير من الناس وكان صاحب قرآن         

                            
ليس المراد أنه ال زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجر للعمل في معدن مثالً فهلك فهو : والمعدن جبار) ١(

  )٤/٥٢٢(تحفة األحوذي، : هدر وال شيء على من استأجره، انظر
والسومة بالضم (ا هدراً يعنى أن الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت انساناً كانت جنايته: السائمة جبار) ٢(

ممدودين هن العالمة، يعرف بها الخير والشر، والسومة العالمة تجعل على ) والسيمة والسيماء والسيمياء 
  )٣٢/٤٣١(تاج العروس، : الشاة وفي الحرب أيضاً، انظر

ضمان وكذا لو معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فال : والبئر جبار) ٣(
  )١٢/٢١٩(عون المعبود، : استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فال ضمان، انظر

المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو : في الركاز الخمس) ٤(
  )٤/٥٢٢(تحفة األحوذي، : مركوز، فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية، انظر

  ) ٢٣٧٩( ح)٢/٢٥٧(ارمي، كتاب الديات، باب العجماء جرحها جبار، سنن الد) ٥(
  )٢١٣(ح)٣/١٥٣(سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات، ) ٦(
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب األشربة والحد فيها، باب الدابة تنفح برجلها قال الشافعي رحمه اهللا يضمن ) ٧(

  )١٧٤٧٠(ح)٨/٣٤٤(قائدها وسائقها، 
 )٦/٤٠٠(قات الكبرى البن سعد، الطب) ٨(



  )٥١٣(

، ثـم إنـي   خرج عنـه شـيئاً  قد كان يحدث بأحاديث رديئة، وقد كنت ال أ  :   وقال، روايته
 :وقال الـذهبي ، )٣(بن حبان في الثقات وقال كان يتشيع    ا وذكره   )٢( وثقه العجلي ، )١(.خرجت

مات سـنة   . ثقة كان يتشيع  : قال ابن حجر  . )٤(ثقة  ، الحافظ أحد األعالم على تشيعه وبدعته     
  .)٥(روى له الجماعة).٢١٣(

  .خاري عنه والحديث ال يدعو لتشيعهدرجته ثقة وال يضره تشيعه لرواية الب: قلت    

  ).٢٦(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ،  سفيان بن سعيد الثوري● 

  ).١٥١(سبق ترجمته ح ثقة ثبت،   عبد اهللا بن ذكوان ●

  ).١٥١(سبق ترجمته ح ثقة ثبت عالم،  عبد الرحمن بن هرمز األعرج ●

  ). ٢٣(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  :   قال ابن األثير

أي رد عليه ما    : أي أغِْنني، من جبر اللّه مِصيبتَه     ) واجبرني واهِدني (وفي حديث الدعاء    ] هـ[
  .وأصلُه من جبر الكَسر. ذَهب منه وعوضه

 )٣٤٧(حديث رقم 

  الترمذي في سننهقال اإلمام 

 ، عن حِبيِب بِن َأِبي ثَاِبـتٍ ، عن كَاِمٍل َأِبي الْعلَاِء، حدثَنَا زيد بن حبابٍ   ، حدثَنَا سلَمةُ بن شَِبيبٍ    -
قُوُل بين السجدتَيِن اللَّهم    كَان ي :  َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، عن ابِن عباسٍ   ،عن سِعيِد بِن جبيرٍ   

  .)٦( وارزقِْني،واهِدِني، واجبرِني، وارحمِني، اغِْفر ِلي

                            
 )١٠٦(بحر الدم، ) ١(

 )٢/١١٤(الثقات للعجلي، ) ٢(

 )٧/١٥٢(الثقات البن حبان، ) ٣(

 )١/٦٨٧(الكاشف، ) ٤(

  )٣٧٥(التقريب، ) ٥(
  ) ٢٨٤( ح)٢/٧٦(سنن الترمذي، كتاب أبواب الصالة، باب ما يقول بين السجدتين، ) ٦(



  )٥١٤(

  :   تخريج الحديث

من طريق أسود بن عامر     ، )٢(وأحمد،  من طريق إسماعيل بن صبيح     )١(أخرجه ابن ماجه  
  ".زقني واهدنيواجبرني وارفعني وار" بلفظ، كالهما عن كامل بن العالء به

  

 :   رجال اإلسناد

) ٢٠٠(توفي سـنة    . ثقة،  نزيل مكة  أبو عبد الرحمن    سلَمةُ بن شَِبيٍب المسمعي النيسابوري     ●   
 .)٣(روى له مسلم واألربعة .وبضع وأربعون

، صدوق صالح الحـديث : وقال أبو حاتم، )٤(وثقه العجلي،  زيد بن حباٍب أبو الحسين العكْلي     ●
قـال ابـن   . )٦(الحافظ  لم يكن به بأس قد يهـم  : وقال الذهبي، )٥(ثقة:وعن علي بن المديني  

مـات سـنة   . وهو صدوق يخطىء في حديث الثـوري  ، رحل في الحديث فأكثر منه    : حجر
  .)٧(والباقونروى له البخاري في القراءة خلف اإلمام  ).٢٣٠(

  . في حديثنا موثوقةفروايته، تبين أن خطأ الراوي في حديث الثوري     

، )٨(قال ابن معين ثقة   ،  كامل بن العالء التميمي السعدي أبو العالء ويقال أبو عبد اهللا الكوفي              ●
كان ممن يقلـب     :وقال ابن حبان  ، )١٠(وثقه أبو حاتم  ، )٩(وقال في موضع آخر ليس به بأس      

االحتجـاج  األسانيد ويرفع المراسيل من حيث ال يدري فلما فحش ذلك مـن أفعالـه بطـل         

                            
  ) ٨٩٨( ح)١/٢٩٠(ة، باب ما يقول بين السجدتين، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصال) ١(
  ) ١/٣٧١(مسند أحمد، ) ٢(
  )٢٤٧(، والتقريب، )١/٤٥٣(، والكاشف، )١١/٢٨٤(تهذيب الكمال، : انظر) ٣(
 )١/٣٧٧(الثقات للعجلي، ) ٤(

 )٣/٥٦١(الجرح والتعديل، ) ٥(

  )١/٤١٥(الكاشف، ) ٦(
  )٢٢٢(التقريب، ) ٧(
  )٣/٢٧٣(ة الدوري،  رواي-تاريخ ابن معين ) ٨(
  )٣/٣٤١( رواية الدوري، -تاريخ ابن معين ) ٩(
  )٧/١٧٢(الجرح والتعديل، ) ١٠(



  )٥١٥(

روى .من السابعة . صدوق يخطىء : قال ابن حجر  . )٢(وقال يعقوب بن سفيان ثقة    ، )١(بأخباره
  .)٣(له أبو داود والترمذي وابن ماجه

  .على األرجح صدوقفهو ، الراوي مختلف في توثيقه    

ـ   ،  موالهم أبو يحيى الكوفي    األسِدي حبيب بن أبي ثابت قيس ويقال هند بن دينار            ● ن قـال اب
  .  )٤(روى له الجماعة).١١٩(مات سنة . ثقة فقيه جليل وكان كثير اإلرسال والتدليس: حجر

وقد صرح بالسماع فـي     ، )٥(ذكره ابن حجر من المرتبة الثالثة في التدليس       : بالنسبة لتدليسه      
  .رواية ابن ماجه

مع من غيرهما مـن  بن عباس وسمع من عائشة ولم يسالقي : وبالنسبة إلرساله قال العالئي       
  .وعليه فهو ثقة جليل. )٦(الصحابة رضي اهللا عنهم 

  ).١٥٨(ثقة ثبت سبق ترجمته ح،  سعيد بن جبير ●

  ).١٢(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد اهللا بن عباس ●

  :   الحكم على الحديث

والحـديث صـحيح   ، وباقي رجاله ثقـات ، لوجود كامل بن العالء  ، الحديث إسناده حسن  
  .بمجموع طرقه

  

                            
 )٢/٢٢٧(المجروحين، ) ١(

  )٨/٣٦٦(تهذيب التهذيب، ) ٢(
 )٤٥٩(التقريب، ) ٣(

  )١٥٠(التقريب، ) ٤(
  )١/٣٠٧(والكاشف، ، )١٠٨(، ومشاهير علماء المصار، )١/٢٨١(،الثقات للعجلي:    انظر

 )٣٧(طبقات المدلسين، ) ٥(

  )١٥٨(جامع التحصيل، ) ٦(



  )٥١٦(

  :   قال ابن األثير

          أي) أسـألك مـن خيرهـا وخيـر مـا جِبلَـتْ عليـه             (في حديث الدعاء    ) س(} جبل{
  .خُِلقَتْ وطُِبعتْ عليه

   

 )٣٤٨(حديث رقم   

 قال اإلمام ابن ماجه في سننه

 حدثَنَا عبيـد اللَّـِه بـن      : يحيى الْقَطَّان قَالَا   حدثَنَا محمد بن يحيى وصاِلح بن محمِد بنِ        -
موسى حدثَنَا سفْيان عن محمِد بِن عجلَان عن عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه عبِد اللَّـِه بـِن                    

 فَلْيْأخُـذْ  ، َأو دابـةً ، َأو خَاِدما  ، َأحدكُم امرَأةً  )١( ِإذَا َأفَاد  :عمٍرو عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       
 وَأعوذُ ِبك ِمن شَرها وشَر ما       ،َأسَألُك ِمن خَيِرها وخَيِر ما جِبلَتْ علَيهِ       اللَّهم ِإنِّي    :ِبنَاِصيِتها ولْيقُلْ 

  .)٢(جِبلَتْ علَيِه

  :   الحديثتخريج 

  .بلفظ مطابق،   محمد بن عجالن به عنكالهما من طرق، )٤(والحاكم،)٣(أخرجه البيهقي
  :   رجال اإلسناد

، النيـسابوري  اهللا عبـد   أبومحمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي     ●
ن  علـى الـصحيح ولـه سـت وثمـانو          )٢٥٨( مات سنة    . ثقة حافظ جليل   :قال ابن حجر  

  .)٥(روى له البخاري واألربعة.سنة
 روى عنـه أبـو      ،روى عن عبيد اهللا بن موسى      ،صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان        ● 

ـ روى له.  من الحادية عشرة. مقبول:قال ابن حجر. )٦(بن ماجةاداود في حديث مالك و      و أب
  .و مقبول لم أجد له سوى ما ذكره ابن حجر فه.)٧(داود في مسند مالك وابن ماجة

                            
  )١/٦١٧(حاشية ابن ماجه، : الظاهر أن يقال إذا استفاد، فلعله وضع أفاد موضع استفاد، انظر: إذا أفاد) ١(
  ) ١٩١٨( ح)١/٦١٧(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، ) ٢(
  )١٣٦١٦( ح)٧/١٤٨(ي، كتاب النكاح، باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها، السنن الكبرى للبيهق) ٣(
هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية األئمة الثقات : وقال) ٢٧٥٧(ح)٢/٢٠٢(المستدرك، للحاكم، ) ٤(

  . عن عمرو بن شعيب و لم يخرجاه عن عمرو في الكتابين
  )٥١٢( التقريب، )٥(

 )٣/٤١٥(،وتاريخ بغداد، )٢/٢٢٩(، والكاشف، )٢٦/٦١٧ (تهذيب الكمال،: انظر   

 )١٣/٨٩(تهذيب الكمال، ) ٦(

 )٢٧٣(التقريب، ) ٧(



  )٥١٧(

  ).٣٤٦(سبق ترجمته في ح،  عبيد اهللا بن موسى بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد ●

  .درجته ثقة وال يضره تشيعه لرواية البخاري عنه والحديث ال يدعو لتشيعه:  قلت   

  ).٢٦(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ،  سفيان بن سعيد الثوري●  

كان ثقة، إنما اضطرب عليه     : قال اإلمام أحمد  ، هللامحمد بن عجالن المدني القرشي أبو عبد ا         ●
 يحيى القطان   عن:  قال البخاري  .)١(كان رجل جعل يصيره عن أبي هريرة      . حديث المقبري 

بن عجالن يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريـرة    اال أعلم إال إني سمعت      
وقال ، )٣(وثقه العجلي ، )٢(وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرة          

وقال ، )٥(الفقيه الصالح عن أبيه   : وقال الذهبي ، )٤(من الثقات : وقال أبو زرعة  ، ثقة: أبو حاتم 
روى له   ).١٤٨(مات سنة   . )٦(صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة         : ابن حجر 

  .البخاري في التعاليق ومسلم واألربعة

  .وصفه ابن حبان بالتدليس: وقال، )٧(ن حجر من المرتبة الثالثةذكره اب: بالنسبة لتدليسه    

 عن سعيد عن أبى هريرة فبعضها متصل صـحيح          روى:" وعلة ذلك قول ابن حبان    : قلت     
وبعضها منقطع ألنه أسقط أباه منها فال يجب االحتجاج عند االحتياط إال بما يروى الثقـات                

  .)٨("المتقنون عنه

  .)٩(لم يرسل عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه: وبالنسبة إلرساله    

، تبين أن الراوي مشكلته محصورة في روايته عن أبيه عن أبي هريرة           : وبالنسبة إلختالطه      
  .فالراوي ثقة  في روايته، وروايتنا ليست عن أبي هريرة وعليه

  ).٢٤٨( عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص صدوق سبق ترجمته ح ●

  

                            
 )١٩٠(بحر الدم، ) ١(

 )١/١٩٦(التاريخ الكبير، ) ٢(

 )٢/٢٤٧(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )٨/٤٩(الجرح والتعديل، ) ٤(

 )٢/٢٠٠(الكاشف، ) ٥(

  )٤٩٦(التقريب، ) ٦(
 )٤٤(طبقات المدلسين، ) ٧(

 )٧/٣٨٧(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٢٦٦(جامع التحصيل، ) ٩(



  )٥١٨(

  ).٢٤٨( شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص صدوق ثبت سماعه من جده سبق ترجمته ح ●

  ).٤٠(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  عبد اهللا بن عمرو بن العاص ●
  :   الحكم على الحديث

، وعمـرو وأبيـه صـدوقان      ،لوجود صالح بن محمد فهو مقبول      ،الحديث إسناده حسن  
  .)١(والحديث حسنه األلباني

  
  :   قال ابن األثير

  .المجتِمع الخَلْق: المجبول) كان رجال مجبوالً ضخْما(وفي صفة ابن مسعود ) س(
 

 )٣٤٩(حديث رقم 

  قال اإلمام الحربي في الغريب

ى ِزياد بـن     حدثنِ ، عن َأبى الِمنْهالِ   ، عن عوفٍ  ، حدثنَا ِإسماِعيُل بن علَيةَ    ، حدثنَا شُريح  -
ِدىوٍد فَقُلْتُ.ععسم تُ ابنِه:  َأتَيينِْكبلَى مِيِدى عب ،خْماً ووالً ضبجالً مجر ٢(كَان(.  

  :   تخريج الحديث
وهـو حـديث   ، أخرجه الحربي عن ِزياد بن عِدىلم أقف على تخريج الحديث سوى ما        

  .موقوف
  

  :   قال ابن األثير
مالـك  : إن خالداً الْحذَّاء، كان يسأله، فَسكَت خالد، فقال ِعكِْرمـة         (وفي حديث ِعكِْرمة    ) هـ(
أجبل الحافر إذا أفْضى إلى الجبل أو الصخر الذي ال يحيك فيـه             : من قولهم . أي انْقَطَعت ) أجبلْت
  .الِمعول

 )٣٥٠(حديث رقم 

  نهرواية الميموني عفي  أحمد بن حنبلقال اإلمام 

: قال عكرمه لرجل وهو يـسأله     : سمعت شعبة، عن خالد، قال    :حدثنا حجاج، قال  : قال -
   ،فسكت خالد، يسأل ِعكِْرمة كان خالد:ثم حدثني أيوب، قال: ؟ يعني نقيت، قال شعبةمالَك َأجبلْت

                            
  )٣٦١( ح)٣٧(صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، : حسن، انظر: قال األلباني) ١(
  )٢/٥٢٧(غريب الحديث للحربي، ) ٢(



  )٥١٩(

  .)١()٣٣٩)) (سؤاالته. ((؟ يعني نقيتت لْ َأجبكمالَ: فقال ِعكِْرمة
  

   :  تخريج الحديث

بلفـظ  ، كالهما عن الحجاج بـه    ، )٣(أبو نعيم األصبهاني  و، )٢(أخرجه ابن سعد في طبقاته    
  .وهو حديث مقطوع، مطابق

  
  

  :   قال ابن األثير

الـصحراء،  : الجبـان والْجبانـة  ) فلما كنا بظَهر الجبـان ( في حديث الشفاعة  ●} جبن{
وقد تكرر ذكـر الجـبن   . ن في الصحراء، تسِمية للشيء بموضعه  وتُسمى بهما المقابر؛ ألنها تكو    

  .وهو ضد الشَّجاعة والشُّجاع. والجبان

  )٣٥١(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-    تَِكيِبيِع الْعو الرثَنَا َأبدٍد، حيز نب ادمثَنَا حدنَِز، حِهلَاٍل الْع نب دبعثَنَا مدثَنَاه   حـدح وح ي
    اللَّفْظُ لَهوٍر ونْصم نب ِعيددٍ    ،سيز نب ادمثَنَا حدقَالَ      ، ح نَِزيِهلَاٍل الْع نب دبعثَنَا مدانْطَلَقْنَا ِإلَـى   :  ح

  حلِّي الضصي وهِه ونَا ِإلَيينَا ِبثَاِبٍت فَانْتَهتَشَفَّعاِلٍك وِن مـِه    ، ىَأنَِس بلَيخَلْنَا علَنَا ثَاِبـتٌ فَـد تَْأذَنفَاس
يا َأبا حمزةَ ِإن ِإخْوانَك ِمن َأهِل الْبـصرِة يـسَألُونَك َأن            : فَقَاَل لَه ، وَأجلَس ثَاِبتًا معه علَى سِريِرهِ    

ِإذَا كَان يـوم الِْقيامـِة مـاج    : لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل حدثَنَا محمد ص  :قَاَل، تُحدثَهم حِديثَ الشَّفَاعةِ  
لَستُ لَهـا ولَِكـن علَـيكُم       : فَيْأتُون آدم فَيقُولُون لَه اشْفَع ِلذُريِتك فَيقُولُ      ، النَّاس بعضهم ِإلَى بعضٍ   
لَستُ لَها ولَِكن علَيكُم ِبموسـى علَيـِه      : فَيقُوُل، ه خَِليُل اللَِّه فَيْأتُون ِإبراِهيم    ِبِإبراِهيم علَيِه السلَام فَِإنَّ   

لَستُ لَها ولَِكن علَيكُم ِبِعيسى علَيِه الـسلَام فَِإنَّـه روح           : فَِإنَّه كَِليم اللَِّه فَيْؤتَى موسى فَيقُولُ     ، السلَام
فَـُأوتَى  ، لَستُ لَها ولَِكن علَيكُم ِبمحمٍد صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم          :  وكَِلمتُه فَيؤتَى ِعيسى فَيقُولُ    اللَِّه

اِمد لَا َأقِْدر علَيِه    فََأقُوم بين يديِه فََأحمده ِبمح    ، فََأنْطَِلقُ فََأستَْأِذن علَى ربي فَيْؤذَن ِلي     ، َأنَا لَها : فََأقُوُل
  ِنيِه اللَّهلِْهمي ا     ، الْآناِجدس لَه َأِخر ثُم،             طَـهـْل تُعسو لَك عمسقُْل يو كْأسر فَعار دمحا مقَاُل ِلي يفَي

 تُشَفَّع اشْفَعقَاُل ِلي انْطَِلقْ         .... .وِتي فَيِتي ُأمُأم با رفََأقُوُل ي        نَى ِمننَى َأدنَى َأدِفي قَلِْبِه َأد كَان نفَم
  .فََأنْطَِلقُ فََأفْعُل هذَا، ِمثْقَاِل حبٍة ِمن خَردٍل ِمن ِإيماٍن فََأخِْرجه ِمن النَّاِر

                            
 )٦/٦٧( ،السيد أبو المعاطي النوري بي الفضلأل ،موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل) ١( 

  )٥/٢٩١( ،طبقات الكبرى البن سعدال) ٢( 
  )٣/٣٢٨(حلية األولياء لألصبهاني، عكرمة مولى ابن عباس، ) ٣(



  )٥٢٠(

لَو ِملْنَا ِإلَـى  :  قُلْنَاباِنفَلَما كُنَّا ِبظَهِر الْج ،حِديثُ َأنٍَس الَِّذي َأنْبَأنَا ِبِه فَخَرجنَا ِمن ِعنِْدهِ    
  .)١(الحديث....الْحسِن فَسلَّمنَا علَيِه

  

  :   تخريج الحديث

فَلَما كُنَّا ِبظَهِر   "من دون لفظ    ،  من طريق قتادة عن أنس بن مالك       )٢(أخرجه البخاري 
  ".الْجباِن

  
  

  :   قال ابن األثير

وقال أبو سـعيد    . الخَيُل: الجبهة) يس في الجبهة صدقة   ل(في حديث الزكاة    ) هـ(} جبه{
. أخذ السيوطي في الدر النثير على المصنف أنه لم يبين هذا القول           (الضرير قوال فيه بعد وتَعسف      

الرجال يسعون في حمالة أو مغرم      : الجبهة<: قال أبو سعيد  : وها نحن نذكره كما جاء في الهروي      
رحم اللّه فالنا فلقد كان يعطي فـي        : والعرب تقول .  أحداً إال استحيا من ردهم     أو خير، فال يأتون   

أن المصدق إن وجد في أيدي هذه الجبهة من اإلبـل    ) ليس في الجبهة صدقة   (وتفسير قوله   . الجبهة
  . ما يجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم؛ ألنهم جمعوها لحمالة

   

  )٣٥٢(حديث رقم   

 الدارقطني في سننهقال اإلمام 

-        ِوىِه النَّحيتَوسرِن دفَِر بعج ناللَِّه ب دبثَنَا عدح،    انفْيس نب قُوبعثَنَا يدح ،    نب دمثَنَا َأحدح 
 ِرىصاِرِث الْبِبيٍب قَالَ     ،الْحح نب قْرثَنَا الصدطَاِردِ    : حاٍء الْعجا رتُ َأبِمعس ـِن    ،ىـِن ابثُ عـدحي 

 لَيس ِفـى  : قَاَل-صلى اهللا عليه وسلم - َأن النَِّبى    ، عن عِلى بِن َأِبى طَاِلٍب رضى اهللا عنه        ،عباٍس
 ِفـى   والَ ، والَ ِفى َأقَلَّ ِمن خَمسِة َأوسـٍق صـدقَةٌ         ، صدقَةٌ )٣( والَ ِفى الْعرايا   ،الْخَضراواِت صدقَةٌ 

  .)٥(»والَ ِفى الْجبهِة صدقَةٌ  ، صدقَةٌ)٤(الْعواِمِل

                            
  .بإختصار) ١٩٣(ح )١/١٨٠(مسلم، كتاب اإليمان، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها، ) ١(
 )٤٢٠٦(ح )٤/١٦٢٤(، سورة البقرة، كتاب التفسير، البخاري )٢(

  )١/٤١١(لسان العرب، :  التي يوهب ثَمرها، انظرجمع عِريٍة وهي: العرايا) ٣(
ليس في اإلِبل العوامل صدقة إنَّما الصدقة على السوائم وهي التي تسوم أي ترعى وتذهب في : وأراد به) ٤(

  )١/١٩٠(غريب الحديث البن قتيبة، : المراعي، انظر
الصقر الجبهة : قالو )١( ح)٢/٩٤(ت صدقة، سنن الدار قطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوا) ٥(

  .الخيل والبغال والعبيد



  )٥٢١(

  

  :   تخريج الحديث

بلفظ ، أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب      لم أقف على تخريج الحديث سوى ما        
  . مطابق

  :   رجال اإلسناد

قـال  ، يعبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي أبو محمد صاحب يعقوب الفـسو                ●
ضعفوه ألنه لمـا روى     :  وسألت البرقاني عنه فقال    ، سمعت الاللكائي ذكره فضعفه    :الخطيب

       ثـم  ،  سمعته منه  ث يعقوب بالكتاب قديماً فمتى    التاريخ عن يعقوب أنكروا ذلك وقالوا إنما حد
 وفقهائهم عنده عن علـي بـن        ،ن جعفر بن درستويه من كبار المحدثين      دفع الخطيب هذا بأ   

رأيـت  : ن أبا القاسم األزهري حدثني قـال      أن يكون يأتيه مع     أوطبقته فال يستنكر    المديني  
ووجـدت سـماعه عنـه      ، أصل ابن درستويه بتاريخ يعقوب بيع في ميراث ابن اآلبنوسي         

وبقية كالمه حدثنا عنـه أبـو   ،  سألت الحسين بن عثمان عن ابن درستويه فقال ثقة  ،صحيحاً
وذكـر الخطيـب فـي صـدر        ، ته عنه فأثنى عليه ووثقه     وسأل ،عبد اهللا بن مندة بغير شيء     

  .)١( )٣٤٧(مات في صفر سنة . نه روى عن يعقوب بن سفيانأالترجمة 
  .وهو ثقة،     فالراجح أن سماعه من يوسف صحيحاً

) ٢٧٧(مات سـنة  . ثقة حافظ: قال ابن حجر، يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الفسوي       ●
  .)٢(مذي والنسائيروى له التر. وقيل بعد ذلك

فيه بعـض   :قال البخاري، البصِريالغساني ويعرف بالغنوي أبو عبد اهللا   أحمد بن الحارث       ●
وذكره ابن حبـان فـي      ، )٤(وقال العقيلي أحمد بن الحارث له مناكير ال يتابع عليها         .)٣(النظر
قـال ابـن    ، يحدث عن علي ليس في العوامل صدقة رواه الدارقطني في الـسنن           ، )٥(الثقات

ويحتمل أن يكون هو الغساني فقد ذكر ابن القطان أنه رآه في            ، القطان أحمد مجهول كشيخه   
  .)٦(عدة نسخ من كتاب الدارقطني 

                            
  )٣/٢٦٧(، ولسان الميزان، )٩/٤٢٨(تاريخ بغداد، : انظر) ١(
  )٦٠٨(التقريب، ) ٢(

  )٢/٣٩٤(، والكاشف، )٣٢/٣٢٤(وتهذيب الكمال، ، )٩/٢٨٧(،الثقات البن حبان: انظر    
 )٢/٢(التاريخ الكبير، ) ٣(

 )١/١٢٥(يلي، الضعفاء للعق) ٤(

  )٨/٦(الثقات البن حبان، ) ٥(
  )١/١٤٩(لسان الميزان، ) ٦(



  )٥٢٢(

  .تبين أن الراوي أقرب للضعف وروايته في العوامل مقبولة    

ت  شيخ من أهل البصرة يخالف الثقـا :قال ابن حبان، السلولي الصعق بن حبيب وقيل الصقر      ●
بـن  ا روى عن بن أبي رجاء العطاردي عـن          ،في الروايات ويأتي بالمقلوبات عن األثبات     

 ليس في الخضراوات صـدقة وال فـي         :عباس عن علي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         
 ليس هذا من كالم النبـي صـلى اهللا          .الجبهة صدقة والجبهة الخيل والبغال والحمير والعبيد      

بن عبـاس   ا فقلب هذا الشيخ على أبي رجاء عن         ،ذا بإسناد منقطع  ا يعرف ه  معليه وسلم وإن  
  . )٢(غمزه الدارقطني وال يكاد يعرف: وقال ابن حجر، )١(رضي اهللا عنهعن علي 

  .فهو في روايته ضعيف، الراوي مختلف في اسمه ومختلف في توثيقه ويأتي بالمقلوبات    
مشهور بكنيته وقيل غير ذلك في اسم ، ء العطارديويقال ابن تيم أبو رجا   ، عمران بن ِملْحان بكسر     ●

  .)٣(روى له الجماعة .وله مائة وعشرون سنة) ١٠٥(مات سنة .  ثقة معمر تابعيمخضرم، أبيه

  ).١٢(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل، عبد اهللا بن عباس  ●

  ).٣( سبق ترجمته ح،الصحابي الجليل، علي بن أبي طالب  ●

    : الحكم على الحديث

  .  لوجود أحمد بن الحارث و الصعق بن حبيب، الحديث منقطع ضعيف
  

  :   قال ابن األثير

:     ها هنا  )٤(الجبهة) قد أراحكم اللّه من الجبهة، والسجة، والبجة      (وفي حديث آخر    ) هـ(
  .وقيل هو اسم صنَم كان يعبد. المذَلَّة

  )٣٥٣(حديث رقم 
  بيهقي في سننهقال اإلمام ال

   ،يعقُوب بِن مجاِهٍد:  عن َأِبى حزرةَ الْقَاِص، عِن ابِن الدراورِدى الْمدِنى،حدثَنَا نُعيم بن حماٍد -

                            
 )١/٣٧٥(المجروحين، ) ١(

  )٣/١٩٠(لسان الميزان، ) ٢(
 )٤٣٠(، والتقريب، )٢/٩٥(والكاشف، ، )٨٧(،، ومشاهير علماء المصار)٦/٣٠٣(الجرح والتعديل،: انظر) ٣(

كان ) صنم (ل بما يكره ادركته مذلة، وقيل الجبهة في الحديث إذا استقبله بما يكره الن من استقب: من جبهة) ٤(
  )٣٦/٣٦٤(تاج العروس، : يعبد في الجاهلية، انظر



  )٥٢٣(

  ةَ الْخُلِْجىاِريس نع،  ِن النَِّبىقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم   - ع  :   قَاِتكُمدوا صَأخِْرج  فَِإن    كُماحَأر قْد ١(اللَّه( 
  .)٣(.)٢( والْبجِة، والسجِة،ِمن الْجبهِة

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن ساِرية الْخَلِْجي، أخرجه البيهقيلم أقف على تخريج الحديث سوى ما 
  

  :   رجال اإلسناد

طلـب   :قال ابن سعد  ،  أبو عبد اهللا المروزي    بن معاوية بن الحارث الخُزاِعي    نُعيم بن حماٍد      ●
 )٦(محلـه الـصدق   :  وقال أبو حاتم   )٥(وثقه العجلي ، )٤( بالعراق والحجاز   كثيراً الحديث طلباً 
وقد اثنـى   : وقال ابن عدي  ، )٨(ربما أخطأ ووهم   :وقال ابن حبان  ، )٧(ضعيف: وقال النسائي 

 ،حنة القـرآن فـي الحـبس     عليه قوم وضعفه قوم وكان ممن يتصلب في السنة ومات في م           
قـال ابـن    . )١٠(مختلف فيه ، الحافظ: وقال الذهبي ، )٩(ن يكون باقي حديثه مستقيماً    أرجوا  أو

 وقال  ،وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه      ، صدوق يخطىء كثيراً فقيه عارف بالفرائض     : حجر
ـ    روى له    .على الصحيح ) ٢٢٨(مات سنة   . باقي حديثه مستقيم   ة البخاري ومسلم في المقدم

  .)١١(وأبي داود والترمذي وابن ماجة

  .فالراوي صدوق مستقيم الحديث    

                            
قد أنعم اهللا عليكم بالتخلص من مذلة الجاهلية وضيقها، وأعزكم باإلسالم، ووسع لكم الرزق وأفاء : المعنى) ١(

ي االصنام فالمعنى تصدقوا شكراً على ما رزقكم اهللا عليكم االموال، فال تفرطوا في أداء الزكاة وإذا قلنا ه
  )١٣/٤٨٣(لسان العرب، : من اإلسالم وخلع االنداد، انظر

الفَِصيد الذي كانت العرب تْأكله من الدم : السجة من السجاج وهو المذيقُ من اللبن، والبجةُ: السجِة والبجِة) ٢(
 )١٣/٤٨٣(لسان العرب، : ذه الضيقَِة ونقلكم ِإلى السعة، انظريفِْصدونه يعني َأراحكم من ه

 وفسرها أنها كانت )٧٢٠٣( ح)٤/١١٨(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب ال صدقة في الخيل، ) ٣(
 . أسانيد هذا الحديث ضعيفة:قال الشيخوآلهة يعبدونها في الجاهلية 

 )٧/٥١٩(الطبقات الكبرى، ) ٤(

 )٢/٣١٦(ات للعجلي، الثق) ٥(

 )٨/٤٦٣(الجرح والتعديل، ) ٦(

 )١٠١(الضعفاء والمتروكين، ) ٧(

 )٩/٢١٩(الثقات البن حبان، ) ٨(

 )٧/١٩(الكامل في الضعفاء، ) ٩(

 )٢/٣٢٤(الكاشف، ) ١٠(

  )٥٦٤(التقريب، ) ١١(



  )٥٢٤(

قـال  ،  أبو محمد المدني مولى جهينة     الدراورِدىعبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد            ●
 ،حدثم: وقال أبو حاتم  ، )٣( والعجلي )٢(وثقه ابن معين  ، )١(وكان كثير الحديث يغلط   : ابن سعد 

: وقال ابـن حبـان  ، )٤( سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطىء  :ة زرع وقال أب و
صـدوق  :  وقال ابن حجر )٦(اإلمام المحدث : وقال الذهبي ، )٥(من فقهاء أهل المدينة وساداتهم    

  .)٧(روى له الجماعة ).١٨٧(أو ) ١٨٦(مات سنة . كان يحدث من كتب غيره فيخطىء

  .فهو أقرب الى درجة الصدوق. )٨(لم يرسل عن سارية: بالنسبة إلرساله    
وقال أبو  ، كان قاصاً : قال أبو حاتم  ،  يعقوب بن مجاهد القاص يكنى أبا حزرة وهو بها أشهر          ● 

: قال ابن حجر  . )١١(ثقة   :وقال الذهبي ، )١٠(ذكره ابن حبان في الثقات    . )٩(ال بأس به  : زرعة
لمفـرد ومـسلم وأبـي    البخاري فـي األدب ا روى له . أو بعدها) ١٤٩(مات سنة   . صدوق

  . لم أجد من يجرحه فهو ثقة.)١٢(داود
روى عنه أبو حزرة يعقـوب      : قال البخاري  ،سارية الخُلْجي وهو قيس بن الحارث بن فهر         ●

قاله ابن حبان روى عنه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد يـروي       ، وليست له صحبة  ، )١٣(مرسل
  .)١٤(عن أنس بن مالك

  :   الحكم على الحديث

  .)١(والحديث ضعفه األلباني،  مرتبة الصدوقورجاله في، ل حسنالحديث مرس

                            
 )٥/٤٢٤(الطبقات الكبرى، ) ١(

 )١٢٤(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٢(

 )٢/٩٧(الثقات للعجلي، ) ٣(

 )٥/٣٩٥(الجرح والتعديل، ) ٤(

 )١٤٢(مشاهير علماء األمصار، ) ٥(

 )١/٢٦٩(تذكرة الحفاظ، ) ٦(

 )٣٥٨(التقريب، ) ٧(

 )٢٢٨(جامع التحصيل، ) ٨(

 )٩/٢١٥(الجرح والتعديل، ) ٩(

 )٧/٦٤٠(الثقات البن حبان، ) ١٠(

  )٢/٣٩٥(الكاشف، ) ١١(
 )٦٠٨(التقريب، ) ١٢(

  )٤/٢٠٧(ريخ الكبير، التا) ١٣(
 )٣/٢٧٤(، واإلصابة، )٤/٣٤٧(، والثقات البن حبان، )٤/٣١٧(الجرح والتعديل، : انظر) ١٤(



  )٥٢٥(

  :   قال ابن األثير

ما التجبيه؟  : قال. عليه التَّجِبيه : أنه سأل اليهود عنه فقالوا    (وفي حديث حد الزنا     ) س(
أصـل  ) أن تُحمم وجوه الزاِنيين؛ ويحمال على بِعير أوحمار، ويخالَف بـين وجوههمـا   : قالوا

والقيـاس أن يقابـل بـين       . التَّجِبيه أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قَفَا أحدهم إلى قفَا اآلخـر            
أن ينَكِّس رأسه، فيحتَمل أن يكون المحمـول        : والتَّجِبيه أيضاً . وجوِههما، ألنه مأخوذ من الجبهة    

 ذلك الفعل تَجِبيهاً، ويحتمل أن يكون مـن الجبـه،         على الدابة إذا فُِعل به ذلك نَكَّس رأسه، فسمي        
 .جبهتُه إذا أصبتَ جبهتَه: وأصلُه من إصابة الجبهة، يقال. وهو االسِتقبال بالمكروه

  )٣٥٤(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 حـدثَنَا رجـٌل   ، عن الزهِري،نَا معمر َأخْبر، حدثَنَا عبد الرزاِق، حدثَنَا محمد بن يحيى   -
: قَـاَل محمـد بـن مـسِلمٍ    :  حدثَنَا يونُس قَاَل، حدثَنَا عنْبسةُ،ِمن مزينَةَ ح وحدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ  

فَحدثَنَا عـن  ،  ونَحن ِعنْد سِعيِد بِن الْمسيِب)٢(ثُم اتَّفَقَا سِمعتُ رجلًا ِمن مزينَةَ ِممن يتَِّبع الِْعلْم ويِعيِه         
بعضهم ِلـبعٍض   : زنَى رجٌل ِمن الْيهوِد وامرَأةٌ فَقَالَ     : َأِبي هريرةَ وهذَا حِديثُ معمٍر وهو َأتَم قَالَ       

َأنْشُدكُم ِباللَِّه الَِّذي َأنْزَل التَّوراةَ علَـى       : فَقَاَل... .نَّه نَِبي بِعثَ ِبالتَّخِْفيفِ   اذْهبوا ِبنَا ِإلَى هذَا النَِّبي فَإِ     
والتَّجِبيـه َأن   يحمم ويجبه ويجلَـد     : موسى ما تَِجدون ِفي التَّوراِة علَى من زنَى ِإذَا َأحصن قَالُوا          

  .)٤(الحديث ..... ويطَافُ ِبِهما)٣(ِنياِن علَى ِحماٍر وتُقَابُل َأقِْفيتُهمايحمَل الزا

  

  

  

                                                                              
 )٢١١٤(ح )٥/١٣٥(،السلسلة الضعيفة: انظر)  ١(

أن معمراً قال في روايته عن الزهري ، أي معمر ويونس وحاصل االختالف الذي قبل هذا االتفاق: ثم اتفقا) ٢(
محمد بن مسلم سمعت : ل من مزينة ولم يزد على هذا، وأما يونس فقال في روايته قالقال أخبرنا رج

  )١٢/٩٠(عون المعبود، : رجالً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه فزاد لفظ ممن يتبع العلم ويعيه، انظر
  )١٢/٩٠(عون المعبود، : جمع قفا ومعناه وراء العنق، انظر: أقفيتهما) ٣(
 .بإختصار) ٤٤٥٠(ح)٢/٥٦٠(كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، سنن ابي داود، ) ٤(



  )٥٢٦(

  :   تخريج الحديث
  .بنحوه، عن ابن عمرمن طرق كالهما شاهداً ، )٢(ومسلم، )١(أخرجه البخاري

  :   رجال اإلسناد
  ).٣٤٨(حسبق ترجمته ،  ثقة حافظ جليل،حمد بن يحيى بن عبد اهللا بن ذؤيبم  ●
  ). ١٢٩(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ مصنف،  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ●
●  مع٥(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،  بن راشد األزديرم.(  
● ِريه٨١(سبق ترجمته ح الحافظ متفق على جاللته،  محمد بن مسلم الز.(  
  .إسم مبهم:  رجل من مزينة ●
  ). ٢٢٦(سبق ترجمته ح ثقة حافظ، بو جعفر بن الطبري أحمد بن صالح المصري أ ●
كان على خـراج    : قال أبو حاتم  ،  عنْبسةُ بن خالد بن يزيد األموي موالهم اَأليلي أبو عثمان           ●

  لـه  أخـرج : وقال الباجي ، )٤( ذكره ابن حبان في الثقات     ،)٣(مصر وكان يعلق النساء بالثدى    
مـات  ، صـدوق :  وقال ابن حجر   ،)٥(وقصة بدر  ، وبدء الخلق  ،البخاري في صالة الكسوف   

  .فهو على الراجح صدوق. )٦(روى له البخاري وأبي داود ).١٩٨(سنة 
ثقـة إال   : قال ابن حجر  ، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان     ،  يونس بن يزيد بن أبي النّجاد اَأليلي        ●

علـى  ) ١٥٩(ت سـنة    ما. أن في روايته عن الزهِري وهماً قليالً وفي غير الزهِري خطأ          
  . والراجح روايته موثوقة.)٧(روى له الجماعة ).١٦٠(وقيل ، الصحيح

  ).٢٣(سبق ترجمته ح ، الصحابي الجليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي● 

                            
حدثني عبد اهللا ، عن سليمان، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا محمد بن عثمان: قال اإلمام البخاري في صحيحه)  ١(

أتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيهودي ويهودية قد : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال، ابن دينار
عبد اهللا : قال، قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية). ما تجدون في كتابكم (ثا جميعاً فقال لهم أحد

فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما ، بن سالم ادعهم يا رسول اهللا بالتوراة
أمر بهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدها فقال له ابن سالم ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده ف

 ).٦٤٣٣(ح )٦/٢٤٩٩(فرجما، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الرجم في البالط، 

 )١٦٩٩(ح )٣/١٣٢٦(مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ) ٢(

 )٦/٤٠٢(الجرح والتعديل، ) ٣(

 )٨/٥١٥(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )٣/١٠٣٤(التعديل والتجريح، ) ٥(
 )٤٣٢(التقريب، ) ٦(
  )٦١٤(التقريب، ) ٧(

  )٢/٤٠٤(، والكاشف، )٣٢/٥٥١(وتهذيب الكمال، ، )١٨٣(،مشاهير علماء المصار:     انظر



  )٥٢٧(

  :   الحكم على الحديث

ولم أقـف علـى     ، ولوجود رجل مبهم  ، فعنبسة بن خالد صدوق   ، الحديث إسناده ضعيف  
  .حوه في الصحيحينوأصل الحديث بن، متابعة

  

  
  

  :   قال ابن األثير

بيع الزرع قبـل أن   : اإلجباء) ومن أجبا فَقَد أربى   (في كتاب وائل بن حجر      ) هـ(} جبا{
واألصـل فـي هـذه    . وقيل هو أن يغَيب إبله عن المصدق، من أجبأتُه إذا واريتَه     . يبدو صالحه 

 رِوي هكذا غير مهموز، فإما أن يكون تَحِريفا من الراوي، أو يكون تـرك               اللفظة الهمز، ولكنه  
وقيل أراد باإلجباء الِْعينة، هو أن يِبيع من رجل ِسلعة بثمن معلوم إلـى              . الهمز لالزِدواج بأربى  

  .أجل مسمى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثَّمن الذي باعها به
  

  )●(حديث رقم 

  ل اإلمام ابن عساكر في التاريخقا

أخبرنـا أبـو    ، أنا الحسن بن علي بن اآلبنوسي     ،  أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي       -
أنا أبـو علـي     ، أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن أحمد بن عبد اهللا بن بكير التميمي            ، الحسن الدارقطني 

وأخبرني أبو  ، دة معمر بن المثنى   قال أبو عبي  : قال، أنا أبو الحسن األثرم   ، سهل بن علي الدوري   
 علـى رسـول اهللا      مِدأن وائل بن حجر الحضرمي قَ     : الخطاب عبد الحميد بن عمرو األنصاري     

يا رسول اهللا لو كتبت لي كتاباً ينفـع اهللا بـه            : ا أراد أن ينصرف قال     فلم )صلى اهللا عليه وسلم   (
اَألقْيـاِل   إلـى    )لى اهللا عليه وسلم   ص(اكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد النبي         : قال. قومي

   التِّيمةُو ، شاةٌ)٢(التَّيعِةى ـعل، زكاةـاء الـالة وإيتـ؛ بإقام الص ضرموتَح ِل من أه)١( العباِهلَة

  

  

                            
والعباهلة ؛ ملوك باليمن دون الملك األعظم واحدهم قَيل يكون ملكا على قومه ومخالفه ومحجره : األقيال) ١(

 )١/٢١١(، غريب الحديث البن سالم: د ُأِقروا على ملِكهم ال يزالون عنه، انظرالذين ق

  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان نسميه التيعة، انظر) ٢(



  )٥٢٨(

  ومن ، )٥(وال ِشغَار، )٤(وال ِشناقَ ، )٣(والِوراطَ، )٢(ال ِخالطَ ،  الخُمس)١(السيوِب وفي، لصاِحبها

  .)٦(امر حٍرِكس ملُّوكُ، ن لسرايا المسلمينووالع،  فقد أربىأجبى

  :   تخريج الحديث

عن الضحاك بن النعمان بن سعيد أن مسروق بن وائل قـدم            ، )٧(أخرج الطبراني شاهداً  
  ".لصاحبها"من دون لفظ ، على النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ).٧٨(سبق دراسته في حديث رقم 
  

  :   ن األثيرقال اب

فقَعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على جباها، فَـسقَينا           (وفي حديث الحديبية    ) س(
  وبالكسر ما جمعتَ فيه من الماءبالفتح والقصر ما حول البئر،: الجبا) واستَقَينا

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-      بَأِبي شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدةَ ح،            اِهيمـرِإب ـنقُ بـحثَنَا ِإسدالْقَاِسِم ح وح نب اِشمثَنَا هدح ، 
 عن ِعكِْرمةَ بِن عماٍر ح وحدثَنَا عبد اللَِّه بـن عبـِد الـرحمِن               :َأخْبرنَا َأبو عاِمٍر الْعقَِدي ِكلَاهما    

ِديثُهذَا حهو اِرِميالد.  

رِجيدِ        َأخْبِد الْمبع ناللَِّه ب ديبع نَِفيالْح ِليو عنَا َأب،          ـنب اسثَِني ِإيداٍر حمع ناب وهةُ وثَنَا ِعكِْرمدح 
 ونَحن َأربـع عـشْرةَ    قَِدمنَا الْحديِبيةَ مع رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل، حدثَِني َأِبي  ،سلَمةَ

فَقَعد رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم علَـى جبـا         : ِماَئةً وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُرِويها قَالَ      
                            

  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: انظر، جمع سيب وهي الركاز أي المعادن: السيوب) ١(
  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: ه بابل غيره أو بقره ليمنع حق اهللا منها، انظرأن يخلط الرجل إبل: الِخالط) ٢(
، تـاريخ دمـشق   : الجمع بين متفرق أو عكسه أو أن يخبأها في إبل غيـره، انظـر             : الوراط في الصدقة  ) ٣(

)٦٢/٣٩٣(  
 الفريضة ال تؤخذ مما زاد على: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة يعني: - بالتحريك -الشنق ) ٤(

  )٣/٥٢(، أسد الغابة: زكاة حتى تبلغ الفريضة األخرى، انظر
بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر صداق كل واحدة بضع االخرى : الِشغار) ٥(

  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق: انظر
  )٦٢/٣٩٣(، تاريخ دمشق) ٦(
  )٧٩٥(ح )٢٠/٣٣٥( ،المعجم الكبير للطبراني)  ٧(



  )٥٢٩(

ثُم ِإن رسوَل اللَِّه صـلَّى      : اَلقَ،  فَجاشَتْ فَسقَينَا واستَقَينَا   : فَِإما دعا وِإما بصقَ ِفيها قَالَ      ،الرِكيِة
  . )١(الحديث... فَبايعتُه َأوَل النَّاِس ثُم بايع وبايع:اللَّه علَيِه وسلَّم دعانَا ِللْبيعِة ِفي َأصِل الشَّجرِة قَاَل

  :   تخريج الحديث

  . بنحوه، عن سلمة بن األكوع ، )٢(أخرجه البخاري

  ).٢٦٤(تخريجه في حديث رقم سبق 
  

  
  :   قال ابن األثير

لكـم أالّ   : أنهم اشترطوا أالّ يعشَروا وال يحشَروا وال يجبوا، فقال        ( وفي حديث ثقيف     -
أن يقوم اإلنسان قيـام     : أصل التَّجِبية ) تُعشَروا، وال تُحشَروا، وال خير في دين ليس فيه ركوع         

والمـراد بقـولهم ال     . هو السجود : وقيل. هو أن يضع يديه على ركْبتَيه وهو قائم       وقيل  . الراكع
وال خير في دين ليس     : ولفظ الحديث يدل على الركوع؛ لقوله في جوابهم       . يجبوا أنهم ال يصلُّون   

اط ثقيـف   وسئل جابر رضي اللّه عنه عن اشِْتر      . فيه ركوع، فسمى الصالة ركوعاً، ألنَّه بعضها      
عِلم أنهم سيصدقون ويجاِهدون إذا أسلموا، ولم يرخِّص لهـم     : أن ال صدقة عليها وال جهاد، فقال      

  .في ترك الصالة ألن وقتها حاضر متكَرر، بخالف وقت الزكاة والجهاد
    

 )٣٥٥(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

-    ِليع نب دمثَنَا َأحدوفٍ      حنْجم نِني ابعٍد ييوِن سب ،   داوو دثَنَا َأبدةَ    ، حلَمِن ساِد بمح نع ، 
َأن وفْد ثَِقيٍف لَما قَِدموا علَـى رسـوِل اللَّـِه    :  عن عثْمان بِن َأِبي الْعاِص، عن الْحسنِ ،عن حميدٍ 

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص     قَّ ِلقُلُوِبِهمَأر كُون؛ ِليِجدسالْم ملَهوا    ،  َأنْزشَرحلَا ي ِه َأنلَيطُوا علَـا   ،فَاشْتَرو 
،  ولَا تُعشَروا  ، لَكُم َأن لَا تُحشَروا    :فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، )٣( ولَا يجبوا  ،يعشَروا
  .)٤(ير ِفي ِديٍن لَيس ِفيِه ركُوعولَا خَ

  

                            
  .بإختصار) ١٨٠٧(ح )٣/١٤٣٣( مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، )١(
 )٦٧٨٢( ح)٦/٢٦٣٥(، باب من بايع مرتين، كتاب األحكام، البخاري) ٢(

معناه الصدقة أي اليؤخذ عشر أموالهم " والتعشروا " معناه الحشر في الجهاد والنفير له " التحشروا " قوله ) ٣(
  )٢/١٧٨(حاشية سنن ابي داود، : انظر. معناه اليصلوا" اليجبوا أن " وقوله 

  ) ٣٠٢٦(ح)٢/١٧٨(سنن ابي داود، كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، ) ٤(



  )٥٣٠(

  :   تخريج الحديث

بتقـديم  ،  عن حماد بن سلمة به     من طرق ، )٣(والبيهقي، )٢(وابن الجارود ، )١(أخرجه أحمد 
  ".يعشروا" على"يحشروا" لفظ

  

  :   رجال اإلسناد

وقد ينسب إلى   ، جوفي أحمد بن عبد اهللا بن علي بن سويد بن منْجوف أبو بكر السدوِسي المنْ               ●
: قال ابن حجـر   . )٥(بصري ثقة :  وقال ابن إسحاق الحبال    )٤(ذكره ابن حبان في الثقات    ، جده

  .)٦(البخاري وأبي داود والنسائيروى له  ).٢٥٢(توفي سنة . صدوق

  .فهو ثقة، لم اجد في الراوي جرحاً    

ثقة حافظ غلط في    :  قال ابن حجر   ،البصِريسليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي          ● 
استشهد به البخاري في الجامع وروى له في القـراءة خلـف             ).٢٠٤(توفي سنة   . أحاديث

   .)٧(االمام وغيره وروى له الباقون

يزيد بن زريع سـألته      :قال، ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية في التدليس       : بالنسبة لتدليسه      
عهما منه قال ثم حدث بهما عن شعبة قال الـذهبي ودلـسهما             عن حديثين لشعبة فقال لم أسم     

  .واألرجح روايته موثوقة،  في حديثنا وهي التضره)٨(عنه

  ).٤٩(سبق ترجمته ح ، ثقة عابد، حماد بن سلمة بن دينار  ●

  ).١٨١(سبق ترجمته ح تابعي ثقة كثير التدليس عن أنس،  حميد الطويل ●

                            
  ) ٤/٢١٨(مسند أحمد، ) ١(
 )٣٧٣(ح)١٠١(المنتقى البن الجارود، كتاب الصالة، باب أول كتاب الزكاة، ) ٢(

كبرى للبيهقي، كتـاب الحـيض، بـاب المـشرك يـدخل المـسجد غيـر المـسجد الحـرام،                    السنن ال  )٣(
 )٤١٣١٩(ح)٢/٤٤٤(

 )٨/٣٠(الثقات البن حبان، ) ٤(

 )١/٤٢(تهذيب النهذيب، ) ٥(

 )٨١(التقريب، ) ٦(

  )٢٥٠( التقريب، )٧(
، والكاشف، )١١/٤٠١(وتهذيب الكمال، ، )٨/٢٧٥( ،والثقات البن حبان، )١/٤٢٧(،الثقات للعجلي:    انظر

)١/٤٥٨( 

  )٣٣(،طبقات المدلسين)  ٨(



  )٥٣١(

ولم يسمع مـن عثمـان بـن أبـي          ، ثقة مدلس من الثانية   ، البصِريالحسن بن أبي الحسن       ●
  ).٧٥(سبق ترجمته ح. )١(العاص

 استعمله النبي صـلى اهللا      ، صحابي شهير  ،عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد اهللا         ● 
  .رضي اهللا عنه. )٢(عليه وسلم على الطائف ومات في خالفة معاوية بالبصرة

  

  :   الحكم على الحديث

  .)٤(والحديث ضعفه األلباني، )٣(وعلته عدم سماع الحسن عن عثمان، ديث مرسل صحيحالح

  
  

  :   قال ابن األثير

فيقُومون تَجبيةَ رجل   : أنه ذكر القيامة والنَّفْخ في الصور، قال      ( ومنه حديث عبد اللّه      -
 ).)٥(واحد قياماً لرب العالمين

 )٣٥٦(حديث رقم 

  كم في المستدركقال اإلمام الحا

 أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزاهد األصبهاني ثنا أسد بن عاصم ثنا الحسين                 -
ذكر الدجال عند عبد اهللا     : بن حفص ثنا سفيان بن سعيد ثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزاعراء قال             

  واللَّه الَِّذي َأرسَل  {: اهللاثم قرأ عبد ... .يفْتَِرقُ النّاس عند خُروجه ثالثَ ِفرق: الـبن مسعود فق

                            
 )٢/٢٣١(، وتهذيب التهذيب، )١٦٢(جامع التحصيل، : انظر) ١(

  )٣٨٤(التقريب، ) ٢(
عون المعبود، : وقد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، انظر: قال المنذري) ٣(

)٨/١٨٦( 

  )٤٣١٩(ح)٩/٣٢١(، ة الضعيفةالسلسل: ضعيف، أنظر: قال األلباني) ٤(
أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم و هذا هو المعنى الذي فيه : فيجبون التجبية تكون في حالَين إحداهما) ٥(

أن ينكب على وجهه باركا وهذا هو الوجه : قياما لرب العالمين ؟ والوجه اآلخر: هذا الحديث أال تراه يقول
عض الناس على قوله فيخرون سجوداً لرب العالمين فجعل السجود هو المعروف عند الناس وقد حمله ب

  )٤/٧٦(غريب الحديث البن سالم، : التجبية وهذا هوالذي يعرفه الناس، انظر



  )٥٣٢(

  

 ثم يقوم ملك بالـصور      )٢(}كَذَِلك النُّشُور   {  حتى بلغ    )١(}الرياح فَتُِثير سحاباً فَسقْنَاه ِإلَى بلٍَد ميٍت        
 فَيِجيُئـون فيقومـون   ، بين السماء و األرض فينفخ فيه فينطلق كل روح إلى جسِدها فتَدخُل فيه            

  .)٣(الحديث .... رجل واحد؛ قياماً لرب العالمينةًمِجيئ

  :   تخريج الحديث

كالهما من طرق   ، "تَجبيةَ " بدالً من "فيحيون " بلفظ)٥(والطبراني، )٤(أخرجه ابن ابي شيبة   
  .)٦(وهو حديث موقوف، سفيان بن سعيد بهعن 

  
  :   قال ابن األثير

  ). عليه قوم مجبون في أدباِرهم بالنارفإذا أنا بتَلٍّ أسود( وحديث الرؤيا -
   

 )٣٥٧(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 أنا أبو بكر بـن  ، أنا أحمد بن محمود الثقفي، أخبرنا أبو عبد اهللا الحسين بن عبد الملك       -
خالـد   عن أبي    ، نا يوسف بن أسباط    ، نا المسيب بن واضح    ،ار نا محمد بن أحمد بن عم      ،المقرئ

صلّى بنا رسول اهللا صالة الفجر      :  عن علي قال   ، عن جده  ، عن أبيه  ، عن زيد بن علي    ،الواسطي
أِفيكُم من رأى اللّيلة    :  إلينا فقال  فتَفلما قَضى الصالة التَ   ، ويسفُر يغَلِّسا  وكان مم ، ِبغَلٍَسذات يوم   

فإذا أنا ِببيِت أسـفله أضـيق      ....تَياني الليلة ولكني رأيت ملَكَين أ   : قال. شيئاً؟ قلنا ال يا رسول اهللا     
، أمسكت علي أنِْفي من نَتَِن ما أِجد مـن ِريِحهـم  ، تُوقَد من تَحِتِهم النّار  ، فيه قَوم عراة  ، من أعاله 

                            
قْنَاه ِلبلٍَد ميٍت فََأنزلْنَا وهو الَِّذي يرِسُل الرياح بشْراً بين يدي رحمِتِه حتَّى ِإذَا َأقَلَّتْ سحاباً ِثقَاالً س{: قال تعالى) ١(

 ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعالْمو نُخِْرج اِت كَذَِلكرنَا ِبِه ِمن كُلِّ الثَّمجاء فََأخْر٥٧األعراف}ِبِه الْم  
 ميٍت فََأحيينَا ِبِه الَْأرض بعد موِتها كَذَِلك واللَّه الَِّذي َأرسَل الرياح فَتُِثير سحاباً فَسقْنَاه ِإلَى بلٍَد{: قال تعالى) ٢(

 ٩فاطر}النُّشُور  
 .بإختصار) ٨٧٧٢( ح)٤/٦٤١(المستدرك، ) ٣(

  )٣٧٦٣٧( ح)٧/٥١١(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الفتن، ما ذكر في فتنة الدجال، ) ٤(
  )٩٧٦١( ح)٩/٣٥٤(،  للطبرانيالمعجم الكبير) ٥(
أنا أول شافع : " ني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي صلى اهللا عليه وسلمرواه الطبرا) ٦(

 )١٠/٥٩٣(مجمع الزوائد، : انظر"



  )٥٣٣(

فـي   تَنْفُخُ النار فإذا أنا بتَلٍّ أسود عليه قَوم مخبلين        فَمضيتُ  ، امضه: من هؤالء؟ قاال لي   : قلت
  .)١(الحديث.....أدباِرهم

  :   تخريج الحديث

  . بنحوه،شاهداً عن سمرة بن جندب، )٢(أخرجه البخاري

  :   رجال اإلسناد

ل األصـبهاني   الحسين بن عبد الملك بن الحسين بن محمد األثري السني أبو عبد اهللا الخـالّ                ●
و عبد الرحمن بـن  ، يوقد حدث عن جماعة منهم أحمد بن الفضل الباطرقان        ، األديب البارع 

مولده بأصبهان فـي صـفر سـنة ثـالث          ، حدث عن األئمة والحفاظ   ، أبي عبد اهللا بن منده    
  .)٣( وكان ثقة)٥٣٢(وأربعين وأربعمائة وتوفي بها في حادي عشر جمادى األولى من سنة 

 ،   أبو طاهرأحمد بن محمود الثقفي، االصبهاني، المؤدب، الـشيخ العـالم، الثقـة، المحـدث                ●
وهو شيخ صالح ثقة، واسع الرواية، صاحب أصول، حسن الخط، مقبول، متعصب الهـل              

  .)٤()٤٥٥(مات في ربيع االول سنة  السنة،
 محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو بكر المعروف بابن المقرئ األصـبهاني                 ● 

قال لنا أبو    ،ثراً ثقة كان مك :  قال ابن عساكر   ،أحد المكثرين الرحالين والمحدثين المشهورين    
نعيم الحافظ محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم أبو بكر بن المقرئ محدث كبير ثقة أمـين                  

تـوفي يـوم الرابـع      ،  صاحب مسانيد وأصول سمع بالعراق والشام ومصر ما ال يحصى         
  .)٥(وكان من المعمرين توفي عن ست وتسعين سنة) ٣٨١(والعشرين من شوال سنة 

                            
  .بإختصار) ١٩/٤٥١(تاريخ دمشق البن عساكر، ) ١(
حدثنا عوف ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام:قال الألمام البخاري في صحيحه) ٢(

 - يعني -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا سمرة بن جندب رضي اهللا عنه قال، ا أبو رجاءحدثن
قال فيقص عليه من شاء اهللا أن يقص وإنه قال ). هل رأى أحد منكم من رؤيا (مما يكثر أن يقول ألصحابه 

لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على قاال : قال... .إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما(ذات غداة 
 فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء - قال وأحسب أنه كان يقول -مثل التنور 

وأما )....رفعوا أصواتهم مختلطة(عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا 
الحديث، من كتاب التعبير، باب ...ثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوانيالرجال والنساء العراة الذين في م

  )٦٦٤٠(ح )٢٥٨٣ /٦(تعبير الرؤيا بعد صالة الفجر، 
  )٢٩٧(رقم ) ٢٤٦(ابن النقطة الحنبلي ، /التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) ٣(
  )١٨/١٢٣(سير أعالم النبالء، ) ٤(
 )٥١/٢٢٠(تاريخ دمشق، ) ٥(



  )٥٣٤(

كـان أحـد    : قال أبو الحسن بن سـفيان     ، مار العجلي أبو جعفر العطّار الكوفي      محمد بن ع   ● 
قـال ابـن   ، الحفاظ المعتمدين وكان بينه وبين أبي سعيد يعني أبا العباس بن عقدة تباعد جداً         

كان أبو سعيد تكلم فيه وهو تكلم في أبي سعيد بأكثر مما تكلم فيه ولم يظهر لنا منـه                   : حجر
  .)١()٣٣٢(مات سنة ، شيء نكرهه

وقـال  ، )٢(قال أبو حاتم صدوق يخطىء كثيراً     ،  التلمسي الحمصي  السلَِمي المسيب بن واضح     ● 
وساق ابن عدي له    ، وقال ابن عدي كان النسائي حسن الرأي فيه       ، )٣(كان يخطىء : ابن حبان 

ث له حدي و، ثم قال أرجو أن باقي حديثه مستقيم وهو ممن يكتب حديثه          ، عدة أحاديث تستنكر  
 وهـو ال بـأس   ،كثير عن شيوخه وعامة ما خالف فيه الناس ال يتعمده بل كان يشبه عليـه        

وقال أبو عروبة كان ال يحدث إال       ، وقد قال الدارقطني فيه ضعف في أماكن من سننه        ، )٤(به
مات في آخر سـنة     . )٥(وقال الساجي تكلموا فيه في أحاديث كثيرة        ، بشيء يعرفه يقف عليه   

  .لم يخرجوا له في الكتب الستة شيئاً. لى التسعينوقد نيف ع) ٢٤٦(

  .فهو ال بأس به، ما قاله ابن عدي، فالواضح أن القول في ابن الواضح    

وقـال  ، )٦(ثقـة : قال يحيى بن معين،  يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي أبو محمد  ●
، )٨(بحديثه كما ينبغـي   كان قد دفن كتبه فصار ال يجيء        :  وقال البخاري  )٧(رجل صدق : مرة

وقـال أبـو    ، )٩(دفن كتبه وقال ال يصلح فكبر عليها      ، صاحب سنة وخير  ، ثقة: وقال العجلي 
، )١٠( وهو رجل صالح ال يحـتج بحديثـه         دفن كتبه وهو يغلط كثيراً      عابداً كان رجالً : حاتم

صل لـه   كان من العابدين دفن كتبه فحدث بعد من حفظه بأحاديث منها ما ال أ             : وقال العقيلي 
، كان من عباد أهـل الـشام وقـرائهم   : وقال ابن حبان في الثقات، )١١(ومنها ما يخطىء فيه 

                            
  )٥/٣١٧(ن الميزان، لسا) ١(
 )٨/٢٩٤(الجرح والتعديل، ) ٢(

 )٩/٢٠٤(الثقات البن حبان، ) ٣(

 .بتصرف) ٣٨٩-٦/٣٨٧(الكامل في الضعفاء، ) ٤(

 )٦/٤٠(لسان الميزان، ) ٥(

 )٢٢٧(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٦(

 )٣/٤١٠(،  رواية الدوري-تاريخ ابن معين ) ٧(

 )٨/٣٨٥(التاريخ الكبير، ) ٨(

 )٢/٣٧٤(الثقات للعجلي، ) ٩(

 )٩/٢١٨(الجرح والتعديل، ) ١٠(

 )٤/٤٥٤(الضعفاء للعقيلي، ) ١١(



  )٥٣٥(

هو عندي من أهل    : وقال ابن عدي  ، )١(وكان من خيار أهل زمانه مستقيم الحديث ربما أخطأ        
، )٢( اال انه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه وال يتعمد الكـذب   ،الصدق
  .)٣( )١٩٥(توفي سنة . الزاهد الواعظ: ن حجروقال اب

  .فالراجح أن الراوي صدوق    

  ). ٢٣(سبق ترجمته ح، ثقة متقن عابد، أبي خالد الواسطي، يزيد بن هارون  ●

، ثقـة : قال ابن حجـر   ، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين المدني              ●
  ) ١٢٢(الفة هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة خرج في خ، وهو الذي ينسب إليه الزيدية

  . داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجةوأبروى له .)٤(وكان مولده سنة ثمانين     

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيـه فاضـل                    ●
  .روى له الجماعة ).٥٣(مشهور سبق ترجمته ح

 الـصحابي  ،الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبـد اهللا                 ●
وله ست وخمـسون  ) ٦١(استشهد يوم عاشوراء سنة   ، وريحانته  سبط رسول اهللا     ،الجليل

  .. )٥(سنة

  ). ٣(ح،  سبق ترجمته، الصحابي الجليل، علي بن أبي طالب ●
  

  :   الحكم على الحديث

والحـديث بنحـوه    ، ويوسف بن أسباط  ، لوجود المسيب بن واضح   ، ه حسن الحديث إسناد 
  .عند البخاري عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه

  
  

  

  
                            

 )٧/٦٣٨(الثقات البن حبان، ) ١(

 )٧/١٥٨(الكامل في الضعفاء، ) ٢(

 )٦/٣١٧(لسان الميزان، ) ٣(

  )٢٢٤(، والتقريب، )٦٣(، ومشاهير علماء األمصار، )٥/٣٢٥(الطبقات الكبرى، : انظر) ٤(
  )٢/٧٦(اإلصابة، ) ٥(



  )٥٣٦(

  :   قال ابن األثير

إذا نكَـح الرجـل امرأتـه       : كانت اليهود تقول  (وفي حديث جابر رضي اللّه عنه       ) س(
  .ا، تَشِْبيها بهيئة السجودأي منكَبة على وجِهه) مجبية جاء الولد أحول

    

 )٣٥٨(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 : واللَّفْظُ ِلَأِبي بكٍْر قَـالُوا     ، وعمرو النَّاِقد  ، وَأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ     ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ    -
 انفْيثَنَا سدنْكَِدرِ   ،حِن الْماب نمِ ، عقُولُ   سا ياِبرج ع:          ِمـن َأتَهرُل امجتَقُوُل ِإذَا َأتَى الر ودهكَانَتْ الْي

  .)١ ()ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَْأتُوا حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم(فَنَزلَتْ  ، كَان الْولَد َأحوَل-ِفي قُبِلها -دبِرها 

 غَيـر َأن   ، وِإن شَاء غَير مجبيـةٍ     ، مجبيةً ن الزهِري ِإن شَاء    ع ،وزاد ِفي حِديِث النُّعمانِ   
  .)٢(ذَِلك ِفي ِصماٍم واِحٍد

  :   تخريج الحديث 

  .بنحوه،  به حدثنا سفيان،أبو نعيمعن ، )٣(البخاريأخرجه 
  

  :   قال ابن األثير

) ف أنتم إذا لم تَجتَبوا دينـاراً وال ِدرهمـا  كي( وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه    -
 .االجِتباء افتعال، من الِْجباية، وهو اسِتخراج األموال من مظَانِّها

 )٣٥٩(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 عـن َأِبـي     ، َأِبيهِ  عن ، حدثَنَا ِإسحاقُ بن سِعيدٍ    ، حدثَنَا هاِشم بن الْقَاِسمِ    ، قَاَل َأبو موسى   -
 فَِقيَل لَه وكَيفَ تَرى ذَِلك ؟كَيفَ َأنْتُم ِإذَا لَم تَجتَبوا ِدينَارا ولَا ِدرهمـا : هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ 

عـم  : قَالُوا،  الصاِدِق الْمصدوِقِإي والَِّذي نَفْس َأِبي هريرةَ ِبيِدِه عن قَوِل:  قَاَل؟كَاِئنًا يا َأبا هريرةَ   

                            
ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ َأنَّكُم مالَقُوه وبشِِّر {: قال تعالى) ١(

 ْؤِمِنين٢٢٣البقرة} الْم  
امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، مسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعه ) ٢(

 )١٤٣٥(ح)٢/١٠٥٨(

 )٤٢٥٤(ح )٤/١٦٤٥(،سورة البقرة، كتاب التفسير، البخاري)  ٣(



  )٥٣٧(

فَيشُد اللَّه عز وجلَّ قُلُـوب َأهـِل        ، وِذمةُ رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     ، تُنْتَهك ِذمةُ اللَّهِ  : ذَاك؟ قَالَ 
  .)١(فَيمنَعون ما ِفي َأيِديِهم، الذِّمِة

  

  :   تخريج الحديث

رضـي اهللا     عن أبي هريرة   ، عن أبيه  ،سهيل بن أبي صالح    طريقن  م ،)٢(رجه مسلم أخ
  .بنحوه، عنه

  
  

  :   قال ابن األثير

الحالة من : الِْجبوة والِجبية)  في ِجبوِتـه )٣(نَبِطي(ومنه حديث سعد رضي اللّه عنه   ) هـ(
 .جبي الخراج واسِتيفَائه

  )●(حديث رقم 

  أبو هالل العسكري في الجمهرةقال اإلمام 

 حدثني  : عن ابن األعرابي قال    ،حمد بن يحيى  أ عن   ، عن ابن عرفة   ،حمدأأخبرني أبو    -
 على عمر بن الخطاب فـسأله عـن         مِدن عمرو بن معد يكرب قَ     أ ،رجل من ولد سرحة الغفاري    

 ،َأسد فـي تامورِتـه   ،)٥(جلته في حقُاِت ع،)٤(أعرابي في نَِمرته :ابن أبي وقاص فقال  :فقال؟  سعد
ِطيفي ِجنَب بلْ كيف ِع:قال، هِتايمك٦(الحديث... قال بصير؟الح بالس(.  

   

  

                            
  )٣٠٠٩(ح)٣/١١٦١(البخاري، كتاب أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، ) ١(
 )٤/٢٢٢٠(،وم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهبباب ال تق، كتاب الفتن وأشراط الساعة،مسلم ) ٢(

 )٢٨٩٦(ح 

)٣ (طيكان المحفوظ: كالنَّب وتَه فِانَّه يراد ِجباية الخَراج يقال: في ِعلْمه بأمر الخَراج وعمارة األرضين وِانِحب :
  )٢/١٦٧(بن قتيبة، غريب الحديث ال: جبيت المال وجبوته وهو حسن الِجبية والِجبوة للخَراج، انظر

: الماء النَّمير: قيل. حسب نَِمر وحسب نَمير والجمع َأنْمار: من الحسِب الزاكي منه يقال: النَِّمر والنَّمير) ٤(
 )١٤/٢٩٤(تاج العروس، : ، انظرالنامي: النَّمير: الكثير وقال األصمعي

 .بتصرف) ١٠/٢٣٤( ، لسان العرب:انظر، الجارية الكعاب، وصفه بالحياء:  العاتق)٥(

 .بإختصار) ١/٣٤٨(، بي هالل العسكري، ألكتاب جمهرة األمثال )٦(



  )٥٣٨(

  :   تخريج الحديث

وهـو  ، "نبطي في جبايته  " من دون لفظ    ، عن ابن قتيبة  ، )١(أبو الفرج األصفهاني  أخرجه  
  .حديث موقوف

  ).٣٠(سبق تخريجه في حديث رقم 
  

  
  

  :   ال ابن األثيرق

 .أي اخْتَاره واصطَفاه) أنه اجتَباه لنَفْسه( وفيه -

 )٣٦٠(حديث رقم 

 الطبري في تفسيرهقال اإلمام 

ـ    :حدثنا أحمد بن المفَضل قـال     :حدثنا به محمد بن الحسين قال      - حـدثنا أس عـن   ،اطب 
السد٢(ي( :}      َلَى الْغع كُمطِْلعِلي اللّه ا كَانمِب  وي{)محمداً  ،)٣ طِْلععلى الغَ وما كان اهللا لي ـ ولَ ،ِبي ن ِك

  .)٤(والًس رهلَعجاهللا اجتَباه فَ
  

  :   تخريج الحديث

بلفظه وبمقصوده عن رسول اهللا محمـد صـلَّى اهللا عليـه    ، لم أقف على تخريج الحديث    
وهـو حـديث    ، ظ مطـابق  بلف، سوى ما أخرجه الطبري في تفسيره عن إسماعيل السدي        ، وسلم

  .مقطوع
  

  

                            
  )٢١٥ /١٥(األغاني لألصفهاني،  )١(
 صدوق ،ي بضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفيدإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الس: هو)  ٢(

 )١٠٨(،التقريب: انظر، وى له مسلم واألربعةر) ١٢٧(مات سنة ، يهم ورمي بالتشيع

ما كَان اللّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى ما َأنتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِب وما كَان اللّه {: قال تعالى)  ٣(
ستَِبي ِمن رجي اللّه لَِكنِب ولَى الْغَيع كُمطِْلعِلي رَأج تَتَّقُواْ فَلَكُمِإن تُْؤِمنُواْ وِلِه وسرفَآِمنُواْ ِباللِّه و شَاءن يِلِه م

 ِظيم١٧٩آل عمران}ع.  
 )٣/٥٢٨(،للطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٤(



  )٥٣٩(

  :   قال ابن األثير

يا رسول اللّه ما بيتٌ في الجنّة مـن         : قالت(وفي حديث خديجة رضي اللّه عنها       ) هـ(
: قال الخطـابي . مجبأة أي مجوفة: فسره ابن وهب فقال) هو بيت من لؤلؤ مجبـأة  : قَصب؟ قال 

    ب وهو القَطْع         هذا ال يستقيم، إال أنوة من الجبوجل من المقْلوب فيكون معجوقيل هـو مـن     .  ي
 . الجوب، وهو نَِقير يجتمع فيه الماء

  )٣٦١(حديث رقم 

 قال اإلمام الخطابي في الغريب

لخديجة إن اهللا يبشرك ببيت في الجنة من قصب ال سخب           :  أنه قال   في حديث النبي   -
هو بيت مـن    : قال. )١(ِفى الْجنَِّة ِمن قَصٍب الَ سخَب       ول اهللا ما بيتٌ     فقالت يا رس  فيه وال نصب    

  . مجبأةلُّْؤلُِؤ

 ، أنا ابـن وهـب  ، نا يونس، نا محمد بن الربيع الجيزي     ،حدثنيه أحمد بن محمد بن سهل     
 :قال ابن وهب،  عن عمرو بن موهب رفعه  ، عن سعيد بن أبي هالل     ،أخبرني عمرو بن الحارث   

  .)٢(بأة مجوفةمج
  

  :   تخريج الحديث

  . بنحوه،إسماعيل به من طرق عنً كالهما شاهدا ،)٤(ومسلم، )٣( البخاريأخرج

                            
بالجوهر المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف وقيل قصر من ذهب منظوم : قال جمهور العلماء) ١(

ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في : قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا
  )٤/١٨٨٧: (حاشية مسلم: الحديث مفسراً ببيت من اللؤلؤ، انظر

  )١/٤٩٥(غريب الحديث للخطابي، ) ٢(
: عن عبد اهللا بن أبي أوفى قال، يلعن إسماع، عن جرير، حدثنا إسحق بن إبراهيم:   قال اإلمام البخاري–) ٣(

وأتى الصفا والمروة ، اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه
قال ال، قال . وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة ؟، وأتيناهما معه

، من )شروا خديجة ببيت من الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصبب(قال . فحدثنا ما قال لخديجة ؟
  )١٦٩٩(ح )٢/٦٣٦(كتاب أبواب العمرة، باب متى يحل المعتمر، 

: عن إسماعيل قال، ومحمد بن بشر العبدي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبداهللا بن نمير:  قال اإلمام مسلم–) ٤(
لى اهللا عليه وسلم بشَّر خديجة ببيت في الجنة ؟ قال نعم أكان رسول اهللا ص: قلت لعبداهللا بن أبي أوفى

 ، باب فضائل بشَّرها ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب، من كتاب فضائل الصحابة
  )٢٤٣٣(ح )٤/١٨٨٧(خديجة أم المؤمنين رضي اهللا تعالى عنها، 



  )٥٤٠(

  :   رجال اإلسناد

 يـروى عـن     ،شـيخ ثقـة   ، أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل يعـرف محمـد بمحجـة             ● 
  .)١( )٣٠٦(توفي سنة  .حميد بن مسعدة وإسماعيل القطان وغيرهم

الربيع بن سـليمان أبـو داود أبـو عبيـد اهللا الجيـزي األزدي مـوالهم، روى                 محمد بن     ●
القراءة عن يونس بن عبد األعلى، روى القراءة عنـه جعفـر بـن أحمـد البـزاز وأبـو                  

ـ العباس المطوعي ومحمد بن إبراهيم بن زاذان، وقـد انقلـب علـى               ِلذَالهفقـال فيـه     ي 
 وقال القاضـي أسـعد اليـزدي اسـمه عبـد            أبو محمد بن عبيد اهللا بن الربيع ابن سليمان        

  .)٢(اهللا بن الربيع بن سليمان بن ابن داود بن إبراهيم كما تقدم

وعليـه فـإن روايتـه قبلـت        ، سـوى أنـه راوي للقـراءة       .لم أجد فيه جرحاً وال تعديل         
  .فهو موثوق الرواية، ففي غيره أولى، للقرآن الكريم

ثقـة فقيـه    ، أحـد األئمـة   : قـال ابـن حجـر     ، ييونس بن عبد األعلى أبو موسى الصدف        ●
مـسلم والنـسائي وابـن      روى لـه     ).٢٦٤(مات سـنة    . محدث مقرئ من العقالء النبالء    

  .)٣(ماجة

  .وعليه فهو ثقة، )٤(ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية: بالنسبة لتدليسه     

  ).٤١(سبق ترجمته ح، الفقيه ثقة حافظ، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي  ●

قـال ابـن    ، عمرو بن الحارث بن يعقوب األنـصاري مـوالهم المـصري أبـو أيـوب                ●
  .)٥( روى له الجماعة). ١٥٠(مات قديما قبل ، ثقة فقيه حافظ: حجر

  ).١٨٧(سبق ترجمته ح .ثقة، سعيد بن أبي هالل الليثي  ●

                            
  )٤/١٣(طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، البن حيان، ) ١(
  )٣٠٠٣(رقم)٢/١٤٠(غاية النهاية في طبقات القراء، ) ٢(
  )٦١٣(التقريب، ) ٣(

  )٢/٤٠٣(والكاشف، ، )٣٢/٥١٣(،، وتهذيب الكمال)٩/٢٤٣(الجرح والتعديل، :    انظر
  )٣٦(طبقات المدلسين، ) ٤(
  )٤١٩(التقريب، ) ٥(

  )٢/٧٤(، ، والكاشف)٢١/٥٧٠(وتهذيب الكمال، ، )٧/٢٢٨(،الثقات البن حبان:    انظر



  )٥٤١(

قـال ابـن    ،  عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن موهب التَّيِمي مـوالهم أبـو سـعيد الكـوفي                 ●
ــه البخــاري ومــسلم  .مــن الــسادسة. وســماه شــعبة محمــداً، ثقــة: حجــر روى ل

  . وعلى قول أكثر النقاد فهو ثقة.)١(والنسائي
  

  :   الحكم على الحديث

  . والحديث أصله في الصحيحين بنحوه، الحديث منقطع ورجاله ثقات

  
  

  

                            
  )٤٢٤(التقريب، ) ١(

  )٢/٨٣(، والكاشف، )٢٢/١٥٠(تهذيب الكمال، و ،)٧/٢٢٦(،  الثقات البن حبان:    انظر



  )٥٤٢(

  الجيم مع الثاء: المبحث الثالث
  

    : قال ابن األثير

فرفَعت رأسي فإذا الملَك الذي جاءني ِبحراء فُجِثثْـتُ         ( في حديث بدء الوحي      ●} جثث{
اجتُثَّـتْ مـن فَـوق     (معناه قُِلعتُ من مكاني، من قوله تعالى        : وقيل. أي فَزعت منه وِخفْت   ) منه

 .وقد تقدم. أراد جِئثْتُ، فجعل مكان الهمزة ثَاء:  وقال الحربي)١()األرض

  )٣٦٢(رقم حديث 

  قال اإلمام الترمذي في سننه

 ، عن َأِبي سـلَمةَ    ، عن الزهِري  ، حدثَنَا معمر  ، َأخْبرنَا عبد الرزاقِ   ، حدثَنَا عبد بن حميدٍ    -
  نِد اللَِّه قَاَلعبِن عاِبِر ابج :ِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعِة     سفَتْـر ـنثُ عـدحي ـوهو لَّمس

فَرفَعتُ رْأِسي فَِإذَا الْملَك الَِّذي     ، بينَما َأنَا َأمِشي سِمعتُ صوتًا ِمن السماءِ      : فَقَاَل ِفي حِديِثهِ  ، الْوحِي
: فَرجعـتُ فَقُلْـتُ  ،  رعبـا  ثْتُ ِمنْه فَجِث، جاءِني ِبِحراء جاِلس علَى كُرِسي بين السماِء والَْأرضِ       

يا َأيها الْمدثِّر قُم فََأنِْذر ِإلَـى قَوِلـِه والرجـز           (فََأنْزَل اللَّه عز وجلَّ     ، فَدثَّروِني، زملُوِني زملُوِني 
رج٢()فَاه( ُِلَاةالص ضتُفْر َل َأنقَب )٣(.  

  :   تخريج الحديث

  ".فجئثت "بلفظ . ابن شهاب بهمن طرق عن، )٥(ومسلم، )٤(أخرجه البخاري

  :   رجال اإلسناد

، وقيل اسمه عبد الحميد   ، وقيل الكَشِّي بالمعجمة  ،  عبد بن حميد أبو محمد الكَسي على األصح        ● 
البخـاري فـي التعـاليق ومـسلم        روى لـه     ).٢٤٩(مات سنة   . حافظ جوال ذو تصانيف   

  .)٦(والترمذي

                            
  ٢٦/إبراهيم}ومثُل كَِلمٍة خَِبيثٍَة كَشَجرٍة خَِبيثٍَة اجتُثَّتْ ِمن فَوِق اَألرِض ما لَها ِمن قَراٍر {: قال تعالى) ١(
 . المدثر}٥{والرجز فَاهجر} ٤{وِثيابك فَطَهر} ٣{وربك فَكَبر} ٢{قُم فََأنِذر} ١{ َأيها الْمدثِّر يا{:  قال تعالى)٢( 

 هذَا حِديثٌ حسن صِحيح وقَد رواه :قَاَلو) ٣٣٢٥(ح)٥/٤٢٨(الترمذي، كتاب تفسير القرآن، سورة المدثر، ) ٣(
  . كَِثيٍر عن َأِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن عن جاِبٍر وَأبو سلَمةَ اسمه عبد اللَّهيحيى بن َأِبي

البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء فوافقـت إحـداهما األخـرى،                   )٤(
  . وهويتأي سقطت) فجثثت (رعبت وفي نسخة ) فجئثت () ٣٠٦٦(ح)٣/١١٨٢(

  )١٦١( ح)١/١٤٣(مسلم، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ) ٥(
  )٦/٤٠٢(، وتهذيب التهذيب، )١/٦٧٦(، والكاشف، )١٨/٥٢٤(تهذيب الكمال، : انظر) ٦(



  )٥٤٣(

 ).١٢٩(سبق ترجمته ح،   عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري موالهم أبو بكر الصنعاني●

، كـان   البصريين من حديث هؤالء     يحديث عبد الرزاق عن معمر أحب إل      : أحمداإلمام  قال  
 .)١( وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة،- يعني باليمن - وينظر ، كتبه"أي معمر "يتعاهد

ـ   ر ثقة ثبتاًمع ومع كون م  :إلمام الذهبي وأخلص الى قول ا    ا قـدم  ، فله أوهـام، ال سـيما لم
  ه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغـاليط،              البصرة لزيارة أم

 .)٢(وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، النهم أخذوا عنه من كتبه، واهللا أعلم

مـن  فهـو    ،وبالنسبة لتدليسه  ،ة حافظ متفق على إمامته    فهو ثق  ،لتوثيق عبد الرزاق  بالنسبة  
ـ  إل ؛وأخرجوا له في الصحيح    ،احتمل األئمة تدليسه  الذي   ب مـا  مامته وقلة تدليسه فـي جنْ
 واهللا ما انـشرح    : سلمة بن شبيب سمعت عبد الرزاق يقول       : قال فقد ،وبالنسبة لتشيعه  ،روى

 .)٣( اهللا جميعهم على أبي بكر وعمر رحمهمل علياًأن أفض ،صدري قط

 .وعليه فهو ثقة ثبت إمام ،وحديثنا ليس فيه فضائل آل البيت

 ● مع٥(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،  بن راشد األزديرم.(  

● ِريه٨١(سبق ترجمته ح الحافظ متفق على جاللته،  محمد بن مسلم الز.(  

  ●ِريه١٣٥(ترجمته حثقة إمام سبق ،  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف الز.(   

 ).٨٨(سبق ترجمته ح، الصحابي الجليل،  جابر بن عبد اهللا● 
  

  :   الحكم على الحديث

  .وأصله في الصحيحين، ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  
  

  

  

                            
 )٢/٧٦٧(، البن رجب ،شرح علل الترمذي: نظرا) ١(

  )٧/١٢(، للذهبي،سير أعالم النبالء) ٢(
 )٥١(، ألبي البركات ،الكواكب النيرات )٣(



  )٥٤٤(

  :   قال ابن األثير

مـا  : قال رجل للنبي صلى اللّه عليه وسـلم   ( وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه         -
أي : ، اجتُثـتْ )بل هي من المن: ى هذه الكَمأة إالَّ الشَّجرة التي اجتُثَّت من فوق األرض فقال   نر

  .القَطْع: والجثُّ. قُِطعت
    

 )٣٦٣(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

 عـن  ، عن شَهِر بِن حوشٍَب،وحِشيةَ حدثَنَا جعفَر بن َأِبي ، حدثَنَا حماد  ،حدثَنَا َأبو كَاِملٍ   -
ِفـي هـِذِه    خَرج رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى َأصحاِبِه وهم يتَنَازعون           :َأِبي هريرةَ قَالَ  

 فَقَاَل رسوُل اللَِّه    . نَحسبها الْكَمَأةَ  :الُواالشَّجرِة الَِّتي اجتُثَّتْ ِمن فَوِق الَْأرِض ما لَها ِمن قَراٍر فَقَ          
   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص:   نالْم َأةُ ِمننِ   ، الْكَميِللْع ا ِشفَاءاُؤهمنَّةِ   ،)١(والْج ةُ ِمنوجالْع؛ و    ِشـفَاء ِهيو 

مالس ٢(ِمن(.  
  

  :   تخريج الحديث

، عن سِعيِد بِن زيٍد رِضي اللَّه عنْه      من طرق   كالهما شاهداً   ، )٤(مومسل، )٣( البخاري أخرج
  .من دون ذكر قصة الشجرة وهي ضعيفة

                            
هو نبات يقال له أيضاً شحم األرض يوجد في الربيع تحت األرض وهو أصل مستدير كالقلقاس ال : الكمأة) ١(

هو ماؤها مجرداً شفاء للعين مطلقاً فيعصر : وماؤها شفاء للعين. ساق له وال عرق، لونه يميل إلى الغبرة
حاشية صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين : نظرا.ماؤها ويجعل في العين منه

  )٢٠٤٩(ح)٣/١٦١٩(بها، 
 )٢/٤٢١(مسند أحمد، مسند أبي هريرة رضي اهللا عنه، ) ٢(

عن سِعيِد بِن زيٍد ، يٍثعن عمِرو بِن حر، عن عبِد الْمِلِك، حدثَنَا سفْيان، حدثَنَا َأبو نُعيٍم:قال اإلمام البخاري)  ٣(
وماُؤها ِشفَاء ِللْعيِن، من  كتاب ، الْكَمَأةُ ِمن الْمن: قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: رِضي اللَّه عنْه قَاَل

  )٤٢٠٨(ح )١٦٢٧/ ٤(التفسير، سورة البقرة، 
: عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر قَاَل، حدثَنَا شُعبةُ، حدثَنَا محمد بن جعفٍَر،  محمد بن الْمثَنَّىحدثَنَا: قال اإلمام مسلم)  ٤(

: لَّم يقُوُلسِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وس: سِمعتُ سِعيد بن زيٍد قَاَل: سِمعتُ عمرو بن حريٍث قَاَل
 )٣/١٦١٩(الْكَمَأةُ ِمن الْمن وماُؤها ِشفَاء ِللْعيِن، من كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، 

 )٢٠٤٩(ح



  )٥٤٥(

هـذه   "بلفظ،  شهر بن حوشب به     عن   من طرق  ،)٢(وابن راَهويه ، )١(وأخرجه الطيالسي 
رسول اهللا صلى   التي اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار فقالوا نحسبها الكمأة فقال              الشجرة  

  ".اهللا عليه وسلم الكمأة من المن

مـن  ، وآخرون بطرقهم عن  شهر بن حوشب بـه        ، )٤(وابن ماجه ، )٣(وأخرجه الترمذي 
  ".اجتثت"دون ذكر لفظ 

  :   رجال اإلسناد

 ثقة متقن كان ال يحدث اال       :قال ابن حجر  ، ر بن مدرك الخراساني أبو كامل نزيل بغداد       مظفَ  ●
  .)٥(الترمذي والنسائيروى له  ).٢٠٧(مات سنة  .عن ثقة

  ).٤٩(سبق ترجمته ح ، ثقة عابد،  حماد بن سلمة بن دينار ●

وذكره ، )٧( وأبو زرعة  ، وأبو حاتم  ،)٦( العجلي :وثقه، جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحِشية         ●
قـة مـن   ث: وقال ابن حجر، )٩(أرجو أنه ال بأس به: وقال ابن عدي  ، )٨(ابن حبان في الثقات   

مـات سـنة    . وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد       ، أثبت الناس في سعيد بن جبير     
  .)١٠(روى له الجماعة ).١٢٦(وقيل ) ١٢٥(

  .والراجح أن الراوي موثوق الرواية     

  .)١١(ما أحسن حديثه: ووثقه أحمد وقال، )٦١(صدوق سبق ترجمته ح، شهر بن حوشب  ●

  
                            

 )٢٣٩٧(ح)١/٣١٥(مسند الطيالسي، شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي اهللا عنهما، ) ١(

ء بن أبي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما يروى عن عطا(مسند اسحاق بن راهويه، ) ٢(
  )٥٠٧(ح)١/٤٣٧(، )

 .هذا حديث حسن: وقال) ٢٠٦٨(ح )٤/٤٠١(،كتاب الطب، سنن الترمذي)  ٣(

 )٣٤٥٥(ح )٢/١١٤٣(، باب الكمأة والعجوة، كتاب الطب، سنن ابن ماجه)  ٤(

  )٥٣٥( التقريب، )٥(
 )١/٣٥٧(،وتذكرة الحفاظ، )٢/٢٧٢(الكاشف، ، و)٢٨/٩٨(تهذيب الكمال، :     انظر

 )١/٢٧١(الثقات للعجلي، ) ٦(

 )٢/٤٧٣(الجرح والتعديل، ) ٧(

 )٦/١٣٣(الثقات البن حبان، ) ٨(

  )٢/١٥١(الكامل في الضعفاء، ) ٩(
  )١٣٩(التقريب، ) ١٠(
  )٤٤٨(ر)٧٥(بحر الدم، البن المبرد، ) ١١(



  )٥٤٦(

  .وحديثه عند أحمد موثق، )١( أبي هريرة كما نص العلماءلم يثبت ارساله عن: قلت    

  ).٢٣(سبق ترجمته ح، صحابي جليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي ●

  

  :   الحكم على الحديث

وهـو موثـق عنـد      ، ومدار الحديث عن شهر بن حوشب     ، الحديث إسناده صحيح لغيره   
  .وأصله في الصحيحين، "اجتثت"من دون لفظ ، )٢(والحديث عن سعيد بن زيد متفق عليه، أحمد

  
  :   قال ابن األثير

 .وقد تكررت في الحديث. أي جسده) )٣(اللهم جاِف األرض عن جثَِّته( وفي حديث أنس -

 )٣٦٤(حديث رقم 

  قال اإلمام البيهقي في سننه

-    اِليِنىٍد الْمعو سَأب نَاهرَأخْب،      نب دمو َأحنَا َأبراِفظُ  َأخْبالْح ِدىـِن         ،عب ـدمَأح ـنب فَرعثَنَا جدح 
 حدثَنَا ِإدِريس   ،َأبو عبِد الرحمنِ  : عبِد الرحمِن الْكَلِْبى   حدثَنَا حماد بن     ، حدثَنَا ِهشَام بن عمارٍ    ،عاِصٍم

  ِدىٍح اَألوِبيص نب،    ِن الْمِعيِد بس نِب قَالَ  عيةٍ : سِفى ِجنَاز رمع ناللَِّه ب دبتُ عرضح،ا   فَلَمهـعضا و
 فَلَما َأخَذَ ِفى    ،-صلى اهللا عليه وسلم   -ِبسِم اللَِّه وِفى سِبيِل اللَِّه وعلَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه          : ِفى اللَّحِد قَالَ  

 فَلَمـا   ،اللَّهم َأِجرها ِمن الشَّيطَاِن وِمن عذَاِب الْقَبِر وِمن عذَاِب النَّـارِ          : اَلاللَِّبِن علَى اللَّحِد قَ   تَسِويِة  
 وصـعد ِبروِحهـا     ،عن جثَِّتها  )٤(اَألرض  اللَّهم جاِف   : سوى الْكَِثيب علَيها قَام جاِنب الْقَبِر ثُم قَالَ       

،   ا ِمنْكلَقِّهانًاووِرض،   رمِن عوِل اللَِّه :  فَقُلْتُ ِالبسر ِمن تَهِمعس ءصلى اهللا عليه وسلم-َأشَى- َأم   ءشَـى
  .)٥(-صلى اهللا عليه وسلم-ِإنِّى ِإذًا لَقَاِدر علَى الْقَوِل بْل سِمعتُه ِمن رسوِل اللَِّه : قُلْتَه ِمن رْأِيك؟ قَاَل

                            
 )٤١(ر)٨٩(المراسيل البن أبي حاتم، ) ١(

 )٢/٤٥١( ،شكاة المصابيحم)  ٢(
: َأي جسِده والجثُّ ما َأشرف من اَألرض فصار له شخص وقيل هو ما ارتفع من اَألرض، انظر: جثَِّته) ٣(

  )٢/١٢٦(لسان العرب، 
، يحيى بن شرف بن مري )لغة الفقه(تحرير ألفاظ التنبيه :أي ارفعها عنه، انظر: جاف األرض عن جنبيه) ٤(

  )٩٦(النووي، 
هكذا : وقال) ٦٨٥٣(ح)٤/٥٥(السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره، ) ٥(

قال إدريس بن صبيح األودي وإنما هو إدريس بن يزيد األودي، وال أعلم أحدا يرويه غير حماد بن عبد 



  )٥٤٧(

     :تخريج الحديث

بـدالً  "جثتهـا " بلفـظ ، )٢(وابن عـدي ، "جثتها" بدالً من"جنبيها" بلفظ، )١(أخرجه ابن ماجه  
  . هشام بن عمار بهمن طرق عن". جثته"من

  

  :   رجال اإلسناد

الماليني أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن حفص األنصاري الهروي المـاليني      ●
وجمع وحصل من المـسانيد     ، ويعرف أيضاً بطاوس الفقراء   ، الحافظ العالم الزاهد  ، الصوفي

توفي المـاليني يـوم      ،وكان ثقة متقناً صاحب حديث ومن كبار الصوفية       ، الكبار شيئاً كثيراً  
  .)٣()٤١٢(الثالثاء السابع عشر من شوال سنة 

م أحـد األعـال   ، أبو أحمد عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن محمد الحافظ يعرف بابن القطان                ●
   ).   ٣٦٥(توفي غرة جمادى اآلخرة سنة .)٤(كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله

 جعفر بن أحمد بن عاصم أبو محمد البزاز الدمشقي المعروف بـابن الـرواس قـدم بغـداد          ●
قال سألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن عاصم أبي محمـد البـزاز فقـال                 ،وحدث بها 

  ).٣٠٧(توفي سنة . )٥(ثقة

  .وعليه فهو ثقة، لم أجد في ترجمته سوى توثيق الدارقطني    

  ).٢٦٣(صدوق سبق ترجمته ح،  هشام بن عمار بن نصير ●

روى له ابـن    . من الثامنة . ضعيف، حماد بن عبد الرحمن الكَلِْبي أبو عبد الرحمن القنسريني          ●
  .)٦(ماجه

  
                                                                              

  .الرحمن هذا وهو قليل الرواية
 ) ١٥٥٣(ح)١/٤٩٥(ابن ماجه، كتاب الجنائز، ) ١(

  )٢/٢٤١(الكامل في الضعفاء، من اسمه حماد، ) ٢(
 )٣/١٠٧٠(، وتذكرة الحفاظ، )٤/٣٧١(تاريخ بغداد، : انظر) ٣(

  )٣/٩٤٠(، وتذكرة الحفاظ، )٢٦٧(، وتاريخ جرجان، )٣١٥(تاريخ دمشق، : انظر) ٤(
  )٧/٢٠٤(تاريخ بغداد، ) ٥(
 )١٧٨(، والتقريب، )١/٣٥٠(، والكاشف، )٣/١٤٣(الجرح والتعديل، للرازي، : انظر) ٦(



  )٥٤٨(

عن سعيد بن المسيب وعنه حماد بن       ، كوفيإدريس بن يزيد بن صبيح األودي أبو عبد اهللا ال           ●
  وذكـره بـن   ،  مجهول )٣(وابن حجر ، )٢(والذهبي، )١(أبو حاتم : قال عنه ، عبد الرحمن الكَلِْبي

  .من السابعة. )٤(حبان في الثقات وقال يغرب ويخطئ على قلته

  .    فالراوي مجهول

  ).١٦٠(سبق ترجمته ح يلومرسالته أصح المراس، أحد العلماء األثبات،  سعيد بن المسيب ●
  

  

  :   الحكم على الحديث

        .وجهالـة إدريـس   ، لضعف حماد بن عبـد الـرحمن الكَلِْبـي        ، الحديث مرسل ضعيف  
  .ولم أجد متابعاً

  

  
 :   قال ابن األثير

شجر أصـفَر مـر   : الجثْجاث) وعرصات جثْجاث( في حديث قُس بن ساعدة    ●} جثجث{
 . تَستطيبه العرب وتُكْثر ذكره في أشعارهاطيب الريح،

 )٣٦٥(حديث رقم 

 قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 عن محمد بن أحمد بن مالك الْمكِْتِب بـسنده          ،حدث أبو صالح محمد بن هاشم الدمشقي      -
أيكم : "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال       ىد عبد القيس علَ   فْ و مِدقَ: إلى عبد اهللا بن عباس قال     

  ......... يا رسول اهللاهفِْرعنا يكلّ: قالوا"  ؟ قُس بن ساعدة اِإليادييعرف 

 وقـد   ،كأني أنظر إلى حاجبيـه    ، وري الصوت  جه ، عظيم الهامة  ،فقام إليه رجل طويل القامة    
ي جاِهليتي خَرجتُ ف : وما الذي رأيت ؟ قال    : وأنا قد رأيت منه عجباً ؛ قال      : سقطا على عينيه فقال   

                            
  )٢/٢٦٤(الجرح والتعديل، ) ١(
 )١/٢٣٠(الكاشف، ) ٢(

 )٩٧(التقريب، ) ٣(

 )٦/٧٨(الثقات البن حبان، ) ٤(



  )٥٤٩(

 )٤(وعرصـاتِ ، )٣(ضـغَابيس ذات  ، )٢( ِحقـافٍ  )١(تَنـاِئفَ أبِغي بِعيراً شَرد ِمنّي أقفو أثـره فـي          
  .)٥(الحديث وفيه قصة.....جثْجاٍث

  

  :   تخريج الحديث

      من دون ذكر  ،  عن ابن عباس   ،الشعبيمن طريق   ، )٦(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    
  ".ثوعرصات جثْجا"

  .بلفظ مطابق،  الجارود بن المعلىشاهداً عن ، )٧(وأخرج ابن كثير
  

  :   رجال اإلسناد

  .لم أجد له ترجمة، أبو صالح محمد بن هاشم الدمشقي  ●

 ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه حدثه فـي         ،محمد بن أحمد بن مالك أبو الحسن األزدي العاجي          ●
ن محمد بن أبي معشر المدني وروى عنه غيـره      سنة ست وعشرين وثالثمائة عن الحسين ب      

  .لم أجد له جرح أو تعديل: قلت .)٨(فسمى أباه حمدان

  ).١٢(سبق ترجمته ح ، صحابي جليل،  عبد اهللا بن عباس● 

البليغ الخطيب المشهور ذكره أبو     ،  قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن اياد بن نزار االيادي            ● 
وصـرح ابـن   ،  وأبو موسى في الصحابة ،عبدان المروزي  و ، وابن شاهين  ،علي بن السكن  

 وهو أول من آمـن  ،وقد سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم حكمته     ، السكن بأنه مات قبل البعثة    
وأول من قال اما بعد فـي       ، وأول من توكأ على عصا في الخطبة      ، بالبعث من أهل الجاهلية   

لرواة طريق حديث قـس وفيـه       وقد افرد بعض ا   ،  وأول من كتب من فالن الى فالن       ،قول
                            

 األرض الْواِسعةُ الْبِعيدةُ ما بين اَألطْراِف َأو هي الْفَالَةُ التي الَ ماِء بها وال َأِنيس وِإن كَانَتُ معِشبةً،: تنائف) ١(
عم٢٣/٥٦(تاج العروس، : تَنَاِئفَ، انظر: والج( 

  )١٦٧: (مختار الصحاح: الِحقْفُ المعوج من الرمل والجمع ِحقَافٌ، انظر: حقاف) ٢(
)٣ (غابيسِن، انظر: الضوِك التي تُؤكَُل أو نَباتٌ كالِهلْيالثُّماِم والشَّو غْبوٍس وأغصانض القثَّاِء جمع ِصغار :

  )٧١٣: (المحيطالقاموس 
  )٧/٥٢: (لسان العرب: جمع عرصة وقيل هي كل موضع واسع ال بناء فيه، انظر: عرصات) ٤(
 .بإختصار) ١/٣١٧٠(مختصر تاريخ دمشق، ) ٥(

 )١٢٥٦١(ح )١٢/٨٨(،المعجم الكبير للطبراني)  ٦(

 )٢/٢٣٤(، البداية والنهاية)  ٧(

 )١/٣٦٢(تاريخ بغداد، ) ٨(



  )٥٥٠(

وقال ابـن   ، )١(وطرقه كلها ضعيفة    ،  وهو في المطوالت للطبراني وغيرها     ،شعره وخطبته 
  .)٢(أحد حكماء العرب ومتألهيهم :ماكوال

 وأدرك النبي صلى اهللا عليـه وسـلم قبـل      من سياق األحاديث عنه لم تثبت له صحبة       : قلت    
  .رب وهو من مشاهير الع،نظم شعراً، النبوة

  :   الحكم على الحديث

ولم أقف على جرح أو تعـديل       ، فلم أجد ترجمة لمحمد بن هاشم     ، الحديث إسناده ضعيف  
أحمد بـن أبـي      ومن رواته ، وأما الشاهد ففيه انقطاع   ، ولم يذكر المصنف سنده   ، محمد بن أحمد  

ديث قـس  قد أفرد بعض الرواة طرق ح :قال اإلمام ابن حجرو، )٣( الحجار وفيه اضطراب طالب
رواه : )٦(وقـال الهيثمـي  ، )٥(وحكم عليه اإلمام الشوكاني بالـضعف     ، )٤(بن ساعدة وكلها ضعيفة   

  .)٧(الطبراني والبزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب
  

 :   قال ابن األثير

 أنَّهـا   هي كل حيوان ينْصب ويرمى ليقتل، إالَّ      ) أنه نهى عن المجثَّمة   (فيه  ) هـ(} جثم{
أي يلزمها ويلْتَـصق بهـا، وجـثَم        : تكْثر في الطَّير واألرانب وأشْباه ذلك مما يجِثم في األرض         

 .الطائر جثوما، وهو بمنزلة البروك لإلبل

 )٣٦٦(حديث رقم 

  قال اإلمام النسائي في سننه

،  عن ِعكِْرمـةَ ، حدثَنَا قَتَادةُ: حدثَنَا ِهشَام قَاَل: حدثَنَا خَاِلد قَاَل:َأخْبرنَا ِإسمِعيُل بن مسعوٍد قَالَ    -
 والـشُّرِب  ، ولَبِن الْجلَّالَِة،نَهى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الْمجثَّمِة :عن ابِن عباٍس قَالَ 

  .)٨(ِمن ِفي السقَاِء

                            
 )٥/٥٥١( الصحابة، اإلصابة في تمييز) ١(

  )٧/٩٣(اإلكمال، البن ماكوال، ) ٢(
 )١/٢٢٦(،لسان الميزان: انظر)  ٣(

 )٥/٥٥١(اإلصابة في تمييز الصحابة، ) ٤(

  )٤٩٩(الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، للشوكاني، ) ٥(
 )٩/٦٩٧(،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ٦(

  )٧/٢٣٤(،الجرح والتعديل: انظر، كذاب ذاهب الحديث: قال أبو حاتم، محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي)  ٧(
  ) ٤٤٤٨(ح)٧/٢٤٠(سنن النسائي، كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجاللة، ) ٨(



  )٥٥١(

  :   تخريج الحديث

خمـستهم مـن   ، )٥(والبيهقـي ، )٤(والطبراني، )٣(والدارمي، )٢(وأحمد، )١(ترمذيأخرجه ال 
  .بلفظ مطابق، هشام بهعن طرق 

  

  :   رجال اإلسناد
مـات سـنة    .  ثقـة  :قال ابن حجر  ،  بصري يكنى أبا مسعود    الجحدِريإسماعيل بن مسعود      ●

  . وقول أكثر النقاد بأنه ثقة.)٦(روى له النسائي ).٢٤٨(
 مـات سـنة   . ثقـة ثبـت  ،البصِري ، بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيِمي أبو عثمان      خالد  ●

  .)٧(روى له الجماعة). ١٨٦(
قال شعبة ما في الناس أحد أقـول         ،وائيتَس الد البصِريهشام بن أبي عبد اهللا سنْبر أبو بكر           ●

 وقال أبـو  ،علم بقتادة مني وبحديثه وهو أ، الدستوائيأنه طلب الحديث يريد به اهللا إال هشاماً    
 وقـد   ،ثقة ثبت : قال ابن حجر  ، )٨(داود الطيالسي هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث       

بالنسبة لرميه بالقدر قال العجلـي لـم        . )٩(روى له الجماعة  ). ١٥٤(مات سنة   . رمي بالقدر 
  .وهو من الثقات األثبات، )١٠(يكن يدعو إليه

  ).٥(سبق ترجمته ح،  ثقة ثبت،  قتادة بن دعامة●
  

                            
: وقال) ١٨٢٥(ح)٤/٢٧٠( ما جاء في أكل لحوم الجاللة وألبانها، ٢٤سنن الترمذي، كتاب األطعمة، باب ) ١(

  .اب عن عبد اهللا بن عمروهذا حديث حسن صحيح، وفي الب
 )١/٣٢١(مسند أحمد، مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ) ٢(

  ) ٢/١٢٢(سنن الدارمي، ) ٣(
 )١١٨١٩(ح)١١/٣٠٦(المعجم الكبير، ) ٤(

إلبل التي يكون أكثر السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل الجاللة وألبانها وهي ا) ٥(
 )١٩٢٥٩(ح)٩/٣٣٣(علفها، 

  )١١٠( التقريب، )٦(
 )١/٢٤٩(، والكاشف، )٣/١٩٥(وتهذيب الكمال، ، )٨/١٠٢(،الثقات البن حبان:     انظر

  )١٨٧( التقريب، )٧(
 )١/٣٦٢(، والكاشف، )١٦١(مشاهير علماء األمصار، :     انظر

 )١/١٦٤( ،تذكرة الحفاظ)  ٨(

  )٥٧٣( التقريب، )٩(
 )٢/٣٣٠( ،الثقات للعجلي )١٠(



  )٥٥٢(

  ).١٠٣( سبق ترجمته ح،ثقة ثبت، عكرمة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس  ●

  ).١٢(سبق ترجمته ح، صحابي جليل، عبد اهللا بن عباس  ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح
  

  
 :   قال ابن األثير

    .)٢(من تَجثَّم الطائر أنْثاه، إذا عالها للسفاد) )١(ى تَجثَّهمافلزمها حت(ومنه الحديث ) س(

 )٣٦٧(حديث رقم 

  . مسنداً في الكتب التي اطلعت عليهالم أقف على تخريج هذا الحديث
  

 :   قال ابن األثير

  ).من دعا دعاء الجاِهلية فهو من جثَا جهنم(فيه ) هـ س(} جثا{
   

 )٣٦٨(حديث رقم 

  قال اإلمام الترمذي في سننه

 حدثَنَا يحيى بن َأِبـي  ، حدثَنَا َأبان بن يِزيد، حدثَنَا موسى بن ِإسمِعيَل، حدثَنَا محمد بن ِإسمِعيلَ   -
َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه      ، شْعِري حدثَه  حدثَه َأن الْحاِرثَ الْأَ    ، َأن َأبا سلَّامٍ   ، عن زيِد بِن سلَّامٍ    ،كَِثيٍر

ويْأمر بِني ِإسراِئيَل َأن يعملُوا     ، ِإن اللَّه َأمر يحيى بن زكَِريا ِبخَمِس كَِلماٍت َأن يعمَل ِبها          : وسلَّم قَالَ 
وتَـْأمر بِنـي    ، ِإن اللَّه َأمرك ِبخَمِس كَِلماٍت ِلتَعمَل ِبهـا       : قَاَل ِعيسى فَ. وِإنَّه كَاد َأن يبِطَئ ِبها    ،ِبها  

َأخْـشَى ِإن سـبقْتَِني ِبهـا َأن    : وِإما َأن آمرهم فَقَاَل يحيى  ، فَِإما َأن تَْأمرهم  ، ِإسراِئيَل َأن يعملُوا ِبها   
ِإن : فَامتَلََأ الْمسِجد وتَعدوا علَى الـشُّرِف فَقَـالَ  ، ب فَجمع النَّاس ِفي بيِت الْمقِْدِسيخْسفَ ِبي َأو ُأعذَّ   

          لُوا ِبِهنمتَع َأن كُمرآمو َل ِبِهنمَأع اٍت َأنِس كَِلمِني ِبخَمرَأم اللَّه .نلُهلَا تُ    : َأوو وا اللَّهدبتَع شِْركُوا َأن

                            
لسان : تَجثُّم الطير ُأنْثاه ِإذا عالها للسفاد وجثَم فالن باَألرض يجثُم جثوماً لِصق بها ولَِزمها، انظر: تَجثَّمها) ١(

  )١٢/٨٢(العرب، 
 )٣/١٣١٩(حاشية مسلم، : وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه، انظر: السفّاد) ٢(



  )٥٥٣(

. َأو وِرٍق، وِإن مثََل من َأشْرك ِباللَِّه؛ كَمثَِل رجٍل اشْتَرى عبدا ِمن خَـاِلِص ماِلـِه ِبـذَهبٍ        ،ِبِه شَيًئا 
 فََأيكُم يرضـى َأن     فَاعمْل وَأد ِإلَي فَكَان يعمُل ويَؤدي ِإلَى غَيِر سيِدهِ        ، هِذِه داِري وهذَا عمِلي   : فَقَاَل

  كَذَِلك هدبع كُونلَاةِ   ، يِبالص كُمرَأم اللَّه ِإنفَلَا تَلْتَِفتُوا   ، و تُملَّيـِه       ، فَِإذَا صجِلو ـههجو نِْصبي اللَّه فَِإن
الْعبد لَا يحِرز نَفْـسه     ... .كُم َأن تَذْكُروا اللَّه   وآمر.. .وآمركُم ِبالصيامِ ، عبِدِه ِفي صلَاِتِه ما لَم يلْتَِفتْ     

، وَأنَا آمركُم ِبخَمٍس اللَّه َأمرِنـي ِبِهـن       : قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     . ِمن الشَّيطَاِن ِإلَّا ِبِذكِْر اللَّهِ    
فَِإنَّه من فَارقَ الْجماعةَ ِقيد ِشبٍر فَقَـد خَلَـع ِربقَـةَ            ، والْجماعةُ، ِهجرةُوالِْجهاد والْ ، السمع والطَّاعةُ 
يـا  : فَقَاَل رجـلٌ ، ومن ادعى دعوى الْجاِهِليِة فَِإنَّه ِمن جثَا جهنَّم     ، ِإلَّا َأن يرِجع  ، الِْإسلَاِم ِمن عنُِقهِ  

فَادعوا ِبدعوى اللَِّه الَِّذي سماكُم الْمـسِلِمين       ، وِإن صلَّى وصام  : قَاَل، وِإن صلَّى وصام  رسوَل اللَِّه   
  .)١(الْمْؤِمِنين ِعباد اللَِّه

  :   تخريج الحديث 

 الحارث بـن الحـارث   من طرق عنثالثتهم ، )٤(وابن حبان، )٣(وعبد الرزاق ، )٢(أخرجه أحمد 
  . بلفظ مطابق،األشعري

  :   رجال اإلسناد

صاحب الـصحيح    ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد اهللا البخاري            ●  
، جبل الحفظ ،  في الورع والعبادة    ورأساً ، في العلم   رأساً ، في الذكاء  وكان رأساً ، والتصانيف

روى لـه   . تان وستون سنة  في شوال وله اثن   ) ٢٥٦(مات سنة   ، وإمام الدنيا في فقه الحديث    
  .)٥(الترمذي والنسائي

  ). ٦٨(مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت سبق ترجمته ح،  موسى بن إسماعيل المنقري●  

  ).١٦٠(مات في حدود . )٦(ثقة له أفراد: قال ابن حجر،  أبو يزيدالبصِري  أبان بن يزيد العطار ●

                            
) ٢٨٦٣(ح)٥/١٤٨(سنن الترمذي، كتاب األمثال، باب ما جاء في مثل الـصالة والـصيام والـصدقة،                ) ١(

هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب قَاَل محمد بن ِإسمِعيَل الْحاِرثُ الَْأشْعِري لَه صحبةٌ ولَـه             : وقَاَل. مختصراً
  .غَير هذَا الْحِديِث

  )٤/١٣٠(ند أحمد بن حنبل، مس) ٢(
  )٥١٤١(ح)٣/١٥٦(مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب تزيين المساجد والممر في المسجد، ) ٣(
 ) ٦٢٣٣(ح)١٤/١٢٤(صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ ، باب بدء الخلق، ) ٤(

 )٤٦٨(، والتقريب، )٢/٥٥٥(، وتذكرة الحفاظ، )٢٤/٤٣٠(تهذيب الكمال، : انظر) ٥(

  )٨٧(، والتقريب، )١/٢٠١(، وتذكرة الحفاظ، )٢/٢٤(تهذيب الكمال، : ظران) ٦(



  )٥٥٤(

ثقة ثبت لكنـه يـدلس      : قال ابن حجر  ، يمامييحيى بن أبي كثير الطائي موالهم أبو نصر ال          ●
  .روى له الجماعة .)١(وقيل قبل ذلك) ١٣٢(مات سنة ، ويرسل

من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له       ،)٢(ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية     : بالنسبة لتدليسه      
  .في الصحيح المامته وقلة تدليسه

أثبت له أبو حاتم الـسماع مـن   و ،ع من زيد بن سالملم يسم :وبالنسبة إلرساله قال العالئي       
 قـال مـا     ، قلت ألبي عبد اهللا يحيى بن أبي كثير سمع من زيد بن سـالم              :زيد وقال األثرم  

 أخرج إلينا يحيى بن أبي كثير صحيفة        : فقد قال حسين المعلم    ،أشبهه وأما من جده أبي سالم     
 قال كل شيء عن أبي سالم فإنما         إنه : وكذلك روى حرب بن شداد عن بن كثير        ،ألبي سالم 
  .وعليه فهو ثقة مرسل .)٣(هو كتاب

روى لـه   .مـن الـسادسة  .  ثقةاألكثر على أنه،  الحبشي ممطُوِر زيد بن سالم بن أبي سالم        ● 
  .)٤(البخاري في األدب المفرد ومسلم واألربعة

لبخـاري فـي األدب     اروى لـه    . من الثالثة . ثقة مرسل ،  األسود الحبشي أبو سالم    ممطُوِر  ●
  .)٥(المفرد ومسلم واألربعة

روى عن النبي صـلى اهللا      ، صحابي جليل ، الحارث بن الحارث أبو مالك األشعري الشامي        ●
روى ، إن اهللا أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات الحديث بطوله وليس له غيـره : عليه وسلم 

  . عنهرضي اهللا. )٦(عنه أبو سالم األسود روى له الترمذي هذا الحديث
  

  :   الحكم على الحديث

  .ورجاله ثقات، الحديث مرسل صحيح
  

  
  

                            
 )٥٩٦(التقريب، : انظر) ١(

 )٣٦(طبقات المدلسين، ) ٢(

 )٢٩٩(، وجامع التحصيل، )٩/١٤١(الجرح والتعديل، : انظر) ٣(

  )٢٢٣(، والتقريب، )١/٤١٧(، والكاشف، )١٠/٧٧(تهذيب الكمال، : انظر) ٤(
 ).٢٨٦(، وجامع التحصيل، )٥٤٥(، والتقريب، )٢/٢٩٢(الكاشف، : انظر) ٥(

  )٧/٣٥٦(، واإلصابة، )٥/٢١٧(تهذيب الكمال، : انظر) ٦(



  )٥٥٥(

 :   قال ابن األثير

جمـع جثْـوة    : الجثَـا ) من دعا يالَفُالٍن فإنَّما يدعو إلى جثَا النَّار       ( وفي حديث آخر     -
 .بالضم، وهو الشيء المجموع

  )٣٦٩(حديث رقم 

  نفهقال اإلمام ابن أبي شيبة في مص

ي ِنمن قَاَل يا آل ب    :  عن أبي صالح قال    ، عن سهل أبي األسد    ، عن مسعر  ، حدثنا وكيع  -
  .)١ (فُالن فإنَّما يدعو إلى جثَا النَّار

  

  :   تخريج الحديث

  .وهو حديث مقطوع، بلفظ مطابق، عن ذكوان أبي صالح ،أخرجه ابن أبي شيبة
  

  
 :   قال ابن األثير

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كـلُّ  (ابن عمر رضي اللّه عنهما ومنه حديث   ) س(
جمع جاٍث، وهو الذي يجلـس  : أي جماعة، وتُروى هذه اللفظة جِثي بتشديد الياء ) أمة تَثْبع نَبيها  

 .   على ركْبتَيه

  )٣٧٠(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 سِمعتُ ابن عمر    : عن آدم بِن عِلي قَالَ     ، حدثَنَا َأبو الَْأحوصِ   ، بن َأبان   حدثَِني ِإسماِعيلُ  -
يـا  : يقُولُـون ،  كُلُّ ُأمٍة تَتْبع نَِبيها،ِإن النَّاس يِصيرون يوم الِْقيامِة جثًا    : رِضي اللَّه عنْهما يقُولُ   

فَذَِلك يوم يبعثُه اللَّه    ، حتَّى تَنْتَِهي الشَّفَاعةُ ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        ،  فُلَان اشْفَع  فُلَان اشْفَع يا  
ودمحالْم قَام٢(الْم(.  

  :   تخريج الحديث

   . ولم يخرجه من طرق أخرىمسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام 

                            
  )٧/٤٥٦(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، ) ١(
  )٤٤٤١(ح)٤/١٧٤٨(اإلسراء، [ البخاري، كتاب التفسير، باب سورة بني إسرائيل ) ٢(



  )٥٥٦(

 :   قال ابن األثير

 )أنا أول من يجثُو للخصومة بين يدي اللّه تعالى( ومنه حديث علي رضي اللّه عنه -

  )٣٧١(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه

 عن قـيس    ،زلَج عن أبي مِ   ،التَّيِمي عن   ، حدثنا مروان بن معاوية    : قال ،حدثنا أبو بكر   -
  .)١(ةامي الِقم يوي اهللاد للخَصِم بين ي يجثُول منأنا أو :ي قال عل:بن عباد قال

  :   تخريج الحديث

بـدالً  "بين يدي الرحمن للخصومة    "  بلفظ ،عن علي بن أبي طالب    ، )٢(أخرجه البخاري 
  .وهو حديث موقوف ".للخصومة بين يدي اهللا  "من

  

  
 :   قال ابن األثير

 .  يعني أتِْربة مجموعة) رأيت قبور الشهداء جثاً(امر ومن األول حديث ع) س(

  )٣٧٢(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه

 ، عـن الـشعبي  ،ينص عن أبي ح، عن سفيان، ثنا يحيى بن سعيد: قال، حدثنا أبو بكر  -
  .)٤(، )٣( سنَّمةً مجثاًد حُأ داءه شُوربقُ ُ رأيت:قال

  :   تخريج الحديث

 بزيادة لفظ، عن عامر الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة أقف على تخريجه سوى ما لم
  .وهو حديث مقطوع، "أحد"

  
  

                            
  )٢٧٩٥٠(ح)٥/٤٥٧(،  أول ما يقضى بين الناسمصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب )١(
  )٣٧٤٧(ح)٤/١٤٥٨(البخاري، كتاب المغازي، باب مقتل ابي جهل، ) ٢(
  )٢/٣٩٣(، المغرب في ترتيب المعرب: ، انظرأي مرتفعة من األرض: قبوراً مسنَّمةً) ٣(
  )١١٧٣٦(ح )٣/٢٢(، قالوا في القبر يسنمما مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ) ٤(



  )٥٥٧(

  

 :   قال ابن األثير

وقد تكْسر الجيم وتفْتح،   ) فإذا لم نَِجد حجراً جمعنا جثْوةً من تراب       (والحديث اآلخر   ) س(
 .جثاً، بالضم والكسر: ويجمع الجميع

  )٣٧٣(رقم حديث 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

- دٍ    حمحم نلْتُ بثَنَا الصـوٍن قَـالَ       : قَالَ ،دميم نب ِديهتُ مِمعـاٍء     :  سجـا رتُ َأبـِمعس
فَِإذَا لَـم   ، وَأخَذْنَا الْآخَر ، اهفَِإذَا وجدنَا حجرا هو َأخْير ِمنْه َألْقَينَ      ، كُنَّا نَعبد الْحجر  : الْعطَاِرِدي يقُولُ 

، فَِإذَا دخََل شَهر رجبٍ   ، ثُم ِجْئنَا ِبالشَّاِة فَحلَبنَاه علَيِه ثُم طُفْنَا ِبهِ       ، نَِجد حجرا جمعنَا جثْوةً ِمن تُرابٍ     
ةٌ وِديدا ِفيِه ححمر عُل الَْأِسنَِّة فَلَا نَدنَصةٌقُلْنَا مِديدا ِفيِه حمهٍب، لَا سجر رشَه نَاهَألْقَيو نَاهعِإلَّا نَز.  

كُنْتُ يوم بِعثَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم غُلَاما َأرعـى الِْإِبـَل             : وسِمعتُ َأبا رجاٍء يقُولُ      
  .)١(ررنَا ِإلَى النَّاِر ِإلَى مسيِلمةَ الْكَذَّاِبفَلَما سِمعنَا ِبخُروِجِه فَ، علَى َأهِلي

  :   تخريج الحديث

  . ولم يخرجه من طرق أخرىمسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاريانفرد اإلمام 
  

 :   قال ابن األثير

جثّيـت، فهـي    كأنه أراد قد    ) مجثَّأة(وفي حديث إتيان المرأة مجبية، رواه بعضهم        ) س(
 .أي حِملَت على أن تَجثُو على ركْبتَيها:    مجثَّأة

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

  : واللَّفْظُ ِلَأِبي بكٍْر قَالُوا، وعمرو النَّاِقد، وَأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد -

 كَانَتْ الْيهود تَقُوُل ِإذَا َأتَى الرجُل امرَأتَه ِمـن  : سِمع جاِبرا يقُولُا،الْمنْكَِدِريان عن ابِن  حدثَنَا سفْ 
  .)٢ ()ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم فَْأتُوا حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم(  كَان الْولَد َأحوَل فَنَزلَتْ،دبِرها ِفي قُبِلها

                            
  )٤١١٧(ح )٤/١٥٩١(البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، ) ١(
 َأنَّكُم مالَقُوه وبشِِّر ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ{: قال تعالى) ٢(

 ْؤِمِنين٢٢٣البقرة}الْم  



  )٥٥٨(

و       شَاء ِإن ِريهالز ناِن عمِديِث النُّعِفي ح ادةً زيبجم          ذَِلـك َأن رٍة غَييبجم رغَي شَاء ِإنو 
  .)١(ِفي ِصماٍم واِحٍد

  

  :   تخريج الحديث

  .بنحوه،  به حدثنا سفيان،أبو نعيمعن ، )٢(البخاريأخرجه 

  )٣٥٨(في حديث" مجبية"وقد سبق تخريجه بلفظ

  
  

  
  
  
  

                            
مسلم، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، ) ١(

 )١٤٣٥( ح)٢/١٠٥٨(

 )٤٢٥٤(ح )٤/١٦٤٥( ،سورة البقرة، كتاب التفسير، البخاري)  ٢(



  )٥٥٩(

  الجيم مع الحاء: المبحث الرابع
 :   قال ابن األثير

 :   )١(في حديث سيف بن ذي يزن} جحجح{

- ةٌ غُلْبغالبم ٢(بيض(ٌةحاجحج )٤(●)٣(  

  .جمع جحجاح وهو السيد الكريم، والهاء فيه لتأكيد الجمع: الجحاِجحة

واللّه إنها لعقوبة فمـا أدري  (:  ابن األشْعث فقالوفي حديث الحسن، وذكر فتْنة    ]) ه[س(
  .يقال جحجحتُ عليه، وحجحجتُ، وهو من القلوب. أي كَافَّة) أمستَأِصلة أم مجحجحة

    

  )٣٧٤(حديث رقم 
  

  قال اإلمام ابن قتيبة في الغريب

 فقـال   ،ج ابن االَشْعث   في حديث الحسن َأنه استُْؤِذن في ِقتال َأهل الشام حين خَر           :قال -
 ؟ فال تستَقبلوا عقوبة اللّـه       )٥( فما َأدري َأمستَْأصلَه َأم مجحِجحة     ،واللِّه انَّها لعقوبة   :في كالم له  

 عـن أبيـه     ، عن اَألصمعي  ،حدثنيه أبو حاتم سهل بن محمد     ، بالسيفْ ولكن باالسِتكانة والتَّضرع   
  .)٦(لجامع بالبصرة يحدث بذلكسِمعتُ شيخاً في المسجد ا :قال

  
                            

ذكره ابن منده في الصحابة وقال أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم وأخبر ملك حمير : سيف بن ذي يزن) ١(
جده عبد المطلب بنبوته وصفته ثم ساق في ترجمته حديث أنس أن ملك ذي يزن أهدى لرسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم حلة قلت مات سيف قبل المبعث والذي أهدى إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وكاتبه ولده 

  )٣/٣٠٨(اإلصابة، : ظرزرعة، ان
)٢ (قبة وطُوِلها، انظر: غُلْبِصفُون َأبداً السادةَ بِغلَِظ الرقَبة وهم يلسان العرب، : هي جمع َأغْلَب وهو الغليظ الر

)١/٦٥١(  
 ما ِإن تَرى لَهم في الناِس َأمثَالَا.. . ِلله درهم من عصبٍة خَرجوا )٣(

 ُأسدا تُربب في الغَيضات َأشْبالَا.. .ِجحةً ِبيضاً مراِجحةًغُلْباً جحا      

  )٣٠٢(الشعر والشعراء، البن قتيبة، : انظر      
  )١/٣٢٣(تاريخ الرسل والملوك للطبري، : انظر)١/٤٤٩(تاريخ الطبري، ) ٤(
حجحجت بتقديم الحاء على : فيه لغة َأخرىو. كفَفْتُ: يقال جحجحتُ عن اَألمر َأي. َأي: مجحِجحة: قولُه) ٥(

غريب الحديث : أتيت به جحجاجاً، انظر: جحجحتُ بفالن َأي: ويقال في غير هذا. الجيم وهو من المقْلوب
  )٢/٦٠٨(البن قتيبة، 

  )٢/٦٠٨(غريب الحديث البن قتيبة، ) ٦(



  )٥٦٠(

  :   تخريج الحديث

بلفـظ  ، عن ابن عبد الملك األصـمعي     ، أخرجه ابن قتيبة  لم أقف على تخريجه سوى ما       
  .وهو حديث موقوف، مطابق

  
 :   قال ابن األثير

  .الَدهاالحامل المقِْرب الَّتي دنا ِو: المِجح) أنه مر بامرأة مِجح(فيه ) هـ(} حجح{
  

 )٣٧٥(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

 : قَالَ ، عن يِزيد بِن خُميرٍ    ، حدثَنَا شُعبةُ  ، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ    ، حدثَِني محمد بن الْمثَنَّى    -
:  عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ،َأِبي الدرداءِ  عن   ،سِمعتُ عبد الرحمِن بن جبيٍر يحدثُ عن َأِبيهِ       

فَقَـاَل  . نَعـم :  فَقَالُوا ؟)٣(لَعلَّه يِريد َأن يِلم ِبها    : فَقَاَل، )٢( علَى باِب فُسطَاطٍ   ،مِجح)١(َأنَّه َأتَى ِبامرَأةٍ  
كَيفَ يورثُه وهو لَـا     ، لَقَد هممتُ َأن َألْعنَه لَعنًا يدخُُل معه قَبره       : مرسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ     

  .)٥(كَيفَ يستَخِْدمه وهو لَا يِحلُّ لَه،  لَه)٤(يِحلُّ

  

  

                            
  )١٤٤١(ح)٢/١٠٦٥(أي مر عليها في بعض أسفاره، حاشية مسلم، : أتي بامرأة) ١(
ست لغات ِفسطاط وِفستاط وِفساط بحذف الطاء والتاء : الحامل التي قربت والدتها، وفي الفُسطاط: المجِِح) ٢(

شرح النووي على مسلم، : لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثالثة وهو نحو بيت الشعر، انظر
)١٠/١٤(  

) ٢/١٠٦٥(حاشية مسلم، : ة ال يحل جماعها حتى تضع، انظرأي يطؤها وكانت حامالً مسبي: يلم بها) ٣(
 )١٤٤١(ح

أنه قد تتأخر والدتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله : معناه) ٤(
وال فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولداً له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابي ال يتوارثان هو 

السابي لعدم القرابة بل له استخدامه ألنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع 
أنه ال يحل توريثه لكونه ليس منه وال يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد 

ا وضعته لمدة محتملة؛ كونه من كل واحد منهما ويجعله عبداً يتملكه مع أنه ال يحل له ذلك لكونه منه إذ
 )١٤٤١(ح)٢/١٠٦٥(حاشية مسلم، : فيجب عليه االمتناع عن وطئها خوفاً من هذا المحظور، انظر

 )١٤٤١(ح)٢/١٠٦٥(مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسيبة، ) ٥(



  )٥٦١(

  :   تخريج الحديث

   .رق أخرىانفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من ط

  
  

  :   قال ابن األثير

) إن كلْبة كانت في بني اسرائيل مِجحا، فَعوى ِجراؤها في بطْنهـا           (ومنه الحديث   ) س(
 .ويروى مِجحة بالهاء على أصل التأنيث

 )٣٧٦(حديث رقم 
  

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

 عن عبِد اللَِّه    ، عن َأِبيهِ  ، عن عطَاِء بِن الساِئبِ    ،ا َأبو عوانَةَ   حدثَنَ ،حدثَنَا يحيى بن حمادٍ    -
 ،ِمن بِني ِإسراِئيلَ   ضافَ ضيفٌ رجلًا     : َأنَّه حدثَهم عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ         ،بِن عمٍرو 

   ِجحةٌ ماِرِه كَلْبِفي دةُ  فَ ،)١(وِلي     :قَالَتْ الْكَلْبفَ َأهيض حاللَِّه لَا َأنْبـا ِفـي       : قَالَ . واُؤهى ِجرـوفَع 
 فََأوحى اللَّه عز وجلَّ ِإلَى رجٍل ِمنْهم هذَا مثَُل ُأمٍة تَكُون ِمن بعِدكُم              : قَالَ ؟ ِقيَل ما هذَا   : قَالَ .بطِْنها

  .)٢(حلَامهايقْهر سفَهاُؤها َأ
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عطاء بن السائب بهعن كالهما من طرق . )٤ (والطبراني، )٣(أخرجه البزار
  

 :   رجال اإلسناد

  ).٢٠١(ثقة عابد سبق ترجمته ح، يحيى بن حماد بن أبى زياد الشيبانى ●

  

                            
تاج العروس، : حملَتْ فَأثْقَلَتْ، وَأصلُه في السباِع، انظر: قيلو"حملتْ فَأقْربتْ وعظُم بطْنُها فهي مِجح "ِإذا ) ١(

)٦/٣٣٢(  
  ) ٢/١٧٠(مسند أحمد، ) ٢(
 )٢٤١٢(ح)٦/٣٩١(مسند البزار، ) ٣(

لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إال شعيب : وقال)٥٦٠٩(ح)٥/٣٧٧(المعجم األوسط للطبراني، ) ٤(
  .أبي عوانة إال يحيى بن حمادبن صفوان وأبو عوانة ولم يروه عن 



  )٥٦٢(

● بن عبد اهللا    اح  وضكُشْالي  ري الواسطي البز از أبوعوعلى قول أكثر النقاد     ،ة مشهور بكنيته  انَو 
  .)١(روى له الجماعة ).١٧٦( أو )١٧٥( مات سنة .ثقة ثبت فهو

  ).١١٦( سبق ترجمته ح،صدوق،  عطاء بن السائب أبو السائب●

وجميع من سمع من عطاء سـمع       ، )٢(روى عن أبيه وأنس وربما أدخل بينهما يزيد بن أبان             
  .)٣(ثوريمنه في االختالط اال شعبة وال

  .فروايته ضعيفة، فقد تبين اختالط عطاء عن أبيه براوي ضعيف: قلت    

السائب بن مالك ليـست   :قال ابن أبي حاتم،  أو ابن زيد الكوفي والد عطاء  ،السائب بن مالك    ●
روى له البخـاري   . من الثانية،ثقة: قال ابن حجر .)٤(له صحبة يعني والد عطاء بن السائب      

  .)٥(د واألربعةفي األدب المفر

  ).٤٠(سبق ترجمته ح ، صحابي جليل،  عبد اهللا بن عمرو بن العاص ●
  

  :   الحكم على الحديث

فروايتـه عـن أبيـه      ، مدار الحديث عن عطاء بـن الـسائب       ، الحديث إسناده ضعيف  
  . )٦(والحديث ضعفه األلباني.ضعيفة

  

  
  

  

  

  

                            
 )٥٨٠(، والتقريب، )١/٢٣٦(، وتذكرة الحفاظ، )٣٠/٤٤١(تهذيب الكمال، : انظر) ١(

يزيد بن أبان الرقاشي بتخفيف القاف ثم معجمة أبو عمرو البصري القاص بتشديد المهملة زاهد ضعيف ) ٢(
  )٥٩٩(التقريب، : مات قبل العشرين، انظر

  )٦١(، والكواكب النيرات، )١٨٥-٧/١٨٣(ب، تهذيب التهذي: انظر) ٣(
  )٦(ر)٦٧(المراسيل البن أبي حاتم، ) ٤(
  )٢٢٨(التقريب، ) ٥(

  )١/٤٢٥(، والكاشف، )١٠/١٩٢(وتهذيب الكمال، ، )١/٣٨٤(،الثقات للعجلي:     انظر
 . في ضعيف الجامع٣٥٨٣: انظر حديث رقم) ضعيف (: قال الشيخ األلباني) ٦(



  )٥٦٣(

 :   قال ابن األثير

رأيت في المنام أن رأسي قُِطع وهو يتَجحـدل وأنـا           : رجلقال له   (فيه  ) س(} جحدل{
يتدحرج، فإن صحت الرواية به،     : هكذا جاء في مسند اإلمام أحمد، والمعروف في الرواية        ) أتْبعه

 .فالذي جاء في اللغة أن جحدلْتُه بمعنى صرعتُه

 )٣٧٧(حديث رقم 

  قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده
 َأنَّه سِمع جاِبر بن عبـِد اللَّـِه    ، حدثَنَا َأبو الزبيرِ   ، حدثَنَا زكَِريا بن ِإسحاقَ    ،ا روح  حدثَنَ -

ـ يا رسوَل اللَِّه: ِإن رجلًا جاء ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ    : يقُوُل اِم َأن  ِإنِّي رَأيتُ ِفي الْمنَ
     هعَأنَا َأتْبُل ودحتَجي وفَه ْأِسي قُِطعر ،      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسطَانِ   : فَقَاَل رالـشَّي ِمن ذَاك ،

 تَِعذْ ِباللَِّه ِمنسلْيٍد؛ ولَى َأحا عهقُصا فَلَا يههكْرا يْؤير كُمدَأى َأحطَاِنفَِإذَا ر١(الشَّي(.  
  :   تخريج الحديث

ـ      " بلفظ، من طريق الليث عن أبي الزبير به      ، )٢(أخرجه مسلم  ع إني حلمت أن رأسي قط
  ".يتجحدل"من دون لفظ "فأنا أتبعه

  :   رجال اإلسناد
لـيس بـه    : قال ابن معين  ، البصِري روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي أبو محمد              ●

مات سنة  . ثقة فاضل له تصانيف   : وقال ابن حجر  ، )٤(محله الصدق : ل أبو حاتم  وقا، )٣(بأس
  . وعلى قول أكثر النقاد فهو ثقة.)٥(روى له الجماعة ).٢٠٧(أو ) ٢٠٥(
قـال  ، )٦( ال بأس به :قال أبو زرعة  و، ليس به بأس  : قال أبو حاتم  ، زكريا بن إسحاق المكي      ●

  . والراجح أنه ثقة.)٧(روى له الجماعة .من السادسة. ثقة رمي بالقدر: ابن حجر

                            
  )٣/٣٨٣(د جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، مسند أحمد، مسن) ١(
  )٢٢٦٨(ح )٤/١٧٧٦(مسلم، كتاب الرؤيا، باب ال يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، ) ٢(
  )١١٠(،  رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين ) ٣(
 )٣/٤٩٨(الجرح والتعديل، ) ٤(

  )٢١١(التقريب، )  ٥(
  )١/٣٩٨(، والكاشف، )٩/٢٤٥(ب الكمال، تهذيو، )١/٣٦٥(، الثقات للعجلي:     انظر

 )٣/٥٩٣(الجرح والتعديل، ) ٦(

  )٢١٥(التقريب، ) ٧(
 )١/٤٠٥(، والكاشف، )٩/٣٥٦(تهذيب الكمال، و، )٦/٣٣٦(، الثقات البن حبان: نظر   ا 



  )٥٦٤(

كان ثقـة كثيـر   : قال ابن سعد،  موالهم أبو الزبير المكي   األسِديمحمد بن مسلم بن تَدرس         ●
وقال ، )١(الحديث إال أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة وقد روى عنه الناس               

لك عن أبي الزبير أحاديـث وكفـى        روى ما : وقال ابن عدي  ، )٢(كان من الحفاظ  : ابن حبان 
 مـن   وال أعلم أحـداً ، ال يروي إال عن ثقة فإن مالكاً ؛ن حدث عنه مالك   أ بأبي الزبير صدقاً  

 إال أن يروي عنـه بعـض   ،الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنه وهو في نفسه ثقة     
 أحاديـث  الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف وال يكون من قبله وأبـو الزبيـر يـروي            

، حـافظ ثقـة   :وقال الـذهبي ، )٣( ولم يتخلف عنه أحد وهو صدوق وثقة ال بأس به    ،صالحة
صدوق إال  : قال ابن حجر  . )٥(الحافظ المكثر الصدوق  : وقال مرة . )٤(وكان مدلساً واسع العلم   

  .)٦( روى له الجماعة).١٢٦(مات سنة . أنه يدلس

 أكثر من التدليس فلم يحتج األئمـة        من، )٧( الثالثة ذكره ابن حجر من المرتبة    : بالنسبة لتدليسه     
  .فهو موثوق في روايته، وهنا قد صرح بالسماع، من أحاديثهم اال بما صرحوا فيه

 فهو مما سمعه من جابر رضـي       ،الليث بن سعد  ما رواه عن    : وبالنسبة إلرساله قال العالئي       
  . وعليه فروايته عن جابر صحيحة، )٨(اهللا عنه

  ).٨٨( سبق ترجمته ح،الصحابي الجليل،  بن عبد اهللا رضي اهللا عنه جابر  ●
  

  :   الحكم على الحديث

  .بلفظ مقارب، )٩(وأصله في صحيح مسلم، الحديث إسناده صحيح

                            
 )٥/٤٨١(الطبقات الكبرى، ) ١(

 )٥/٣٥١(الثقات البن حبان، ) ٢(

 )٦/١٢٥(الكامل في الضعفاء، ) ٣(

  )٢/٢١٦(كاشف، ال) ٤(
 )١/١٢٦(تذكرة الحفاظ، ) ٥(

 )٥٠٦(التقريب، ) ٦(

 )٤٥(طبقات المدلسين، ) ٧(

 )٢٦٩(جامع التحصيل، ) ٨(

عن ، عن أبي الزبير، أخبرنا الليث، وحدثنا ابن رمح، حدثنا ليث ح، حدثنا قتيبة بن سعيد: قال اإلمام مسلم)  ٩(
ل ألعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قا: جابر

وقال ال تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، من كتاب الرؤيا، باب ال ، فزجره النبي صلى اهللا عليه وسلم
  )٢٢٦٨(ح)٤/١٧٧٦(يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، 



  )٥٦٥(

 :   قال ابن األثير

أي غائرة منْحجرة فـي     ) ليستْ عينُه ِبنَاِتئة وال حجراء    (في صفَة الدجال    ) هـ(} حجر{
  .هي بالخاء، وأنكر الحاء، وستجيء في بابها:    ا، وقال األزهرينُقْرته

 )٣٧٨(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عن عمِرو بـِن     ، عن خَاِلِد بِن معدان    ، حدثَِني بِحير  ، حدثَنَا بِقيةُ  ،حدثَنَا حيوةُ بن شُريح    -
َأنَّه حدثَهم َأن رسوَل اللَّـِه صـلَّى اللَّـه    ،  عن عبادةَ بِن الصاِمِت، بِن َأِبي ُأميةَ  عن جنَادةَ  ،الَْأسوِد

ِإن مـِسيح الـدجاِل رجـٌل    ، ِإنِّي قَد حدثْتُكُم عن الدجاِل حتَّى خَِشيتُ َأن لَا تَعِقلُوا: علَيِه وسلَّم قَالَ 
قَِصير ج١( َأفْح( ، روَأع دعنِ ، جيالْع وسطْمم ،   اءرجلَا حِبنَاِتَئٍة و سلَي)وا    ، )٢لَمفَاع كُملَيع ُألِْبس فَِإن

روِبَأع سلَي كُمبر ٣(َأن( .  

  :   تخريج الحديث

  .بقبلفظ مطا، بِقيةُ بهعن كالهما من طرق ، )٥(والطبراني)٤(أخرجه النسائي

  :   رجال اإلسناد

مات سـنة   . )٦(ثقة: قال ابن حجر  ،  حيوةُ بن شُريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي         ● 
  .روى له الجماعة).٢٢٤(

  .)٧(لم يرسل عن رواة هذا الحديث: بالنسبة إلرساله     

  ).١٥٠(جمته حثقة لروايته عن ثقة سبق تر،  بِقيةُ بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي●  

                            
  )٤٣٢٠(ح)٢/٥١٩(داود، ، حاشية سنن أبي : الذي إذا مشى باعد بين رجليه، انظر: أفحج) ١(
هذه الكلمة حجراء الحاء قبل الجيم وليست بصلبة . الذي قد انخسفت فبقي مكانها غائراً كالجحر: حجراء) ٢(

وال متحجرة ولكنها رخوة لينة، وقد رويت جخرا بالجيم والخاء المعجمتين ذكر هذا الهروي عن األزهري 
  )٣/٥١٩: (حاشية سنن أبي داود: رمص، انظروأنكر الجحراء وقال الجخراء التي فيها عمص و

  .عمرو بن األسود ولي القضاء: وقال) ٤٣٢٠(ح)٢/٥١٩(خروج الدجال، ] ذكر [ أبو داود، كتاب المالحم، باب ) ٣(
 )٧٧٦٤(ح)٤/٤١٩(سنن النسائي الكبرى، كتاب التعبير، المعافاة والعقوبة، ) ٤(

  )١١٥٧(ح)٢/١٨٥(مسند الشاميين للطبراني، ) ٥(
 )١٨٥(، والتقريب، )١/٣٦٠(، والكاشف، )٣/٣٠٧(الجرح والتعديل، : انظر) ٦(

 )١٧٠(جامع التحصيل، ) ٧(



  )٥٦٦(

من اتفق على أنه ال يحتج بشيء مـن  ، )١(ذكره ابن حجر من المرتبة الرابعة  :بالنسبة لتدليسه      
  .)٢( اال بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد؛حديثهم

●     بن سعد الس ِحيرب وِلحروى لـه    .من السادسة . ة ثبت ثق: قال ابن حجر  ،  أبو خالد الحمصي   ي
  .)٣(البخاري في األدب وفي أفعال العباد والباقون سوى مسلم

  ). ٢٥٦(سبق ترجمته ح ثقة عابد يرسل كثيراً،  خالد بن معدان الكالعي الحمصي أبو عبد اهللا●
ئمـة  من احتمل األ  وهي  ، في المرتبة الثانية من التدليس    : )٤(ذكره ابن حجر  : بالنسبة لتدليسه     

  .فتبقى درجته ثقة،  المامته وقلة تدليسه؛ وأخرجوا له في الصحيح،تدليسه
 وال من معـاذ بـن       ، لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت       :قال أبو حاتم  وبالنسبة إلرساله       

  .)٥(جبل بل هو مرسل وربما كان بينهما اثنان
 عبد الرحمن الشامي الدمشقي     عمرو بن األسود العنسي ويقال الهمداني أبو عياض ويقال أبو           ●

 : قال ضمرة بن حبيب مر عمرو بن األسود على عمر بن الخطاب فقـال              ،ويقال الحمصي 
 فلينظر إلى هدي عمـرو بـن        ،من سره أن ينظر إلى هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

 روى له . مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خالفة معاوية         : قال ابن حجر  ، األسود
  . واألرجح أنه تابعي ثقة.)٦(الجماعة سوى الترمذي

أدرك : قال ابـن حبـان  ، يقال اسم أبيه كبير  ،  جنادة بن أبي أمية األزدي أبو عبد اهللا الشامي          ●
: وقال ابـن حجـر    ، )٨(تابعي ثقة من كبار التابعين    : وقال العجلي ، )٧(الجاهلة وال صحبة له   

، وكنيـة األب  ، بي وتابعي متفقان فـي االسـم      والحق أنهما اثنان صحا   ، مختلف في صحبته  
ورواية جنادة األزدي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في سنن النسائي ورواية جنادة بن أبي                

  .وعليه فهو تابعي ثقة روى له الجماعة. )٩(أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة
                            

 )٤٩(طبقات المدلسين، ) ١(

 )١٤(طبقات المدلسين، ) ٢(

  )١٢٠(التقريب، ) ٣(
  )١/٢٦٤(، والكاشف، )٤/٢٢(وتهذيب الكمال، ، )١/٢٤٢(،الثقات للعجلي:       انظر

 )٣٠(طبقات المدلسين، ) ٤(

 )١٧١(، وجامع التحصيل، )٣/٣٥١(الجرح والتعديل، : انظر) ٥(

  )٤١٨(التقريب، ) ٦(
 )٢/٧٢(، والكاشف، )٢١/٥٤٣(تهذيب الكمال، و، )٢/١٧٢(، الثقات للعجلي:     انظر

 )١١٢(مشاهير علماء األمصار، ) ٧(

 )١/٢٧٢(الثقات للعجلي، ) ٨(

 )١٤٢(، والتقريب، )١/٥٠٢(اإلصابة، : انظر) ٩(



  )٥٦٧(

  .)١(لم يرسل عن عبادة رضي اهللا عنه: بالنسبة إلرساله    

  ).٧٥( سبق ترجمته ح،صحابي جليل،  عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ●

  :   الحكم على الحديث

  .)٢(وقد صححه األلباني، الحديث مرسل صحيح

  
  

 :   قال ابن األثير

يـروى  ) إذا حاضت المرأة حرم الجحـران     (وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها       ) هـ(
ة، تريد الفَرج والدبر، ويروى بضم النُّون، وهو اسم الفَرج، بزيادة األلف            بكسر النون على التَّثِني   

وقيل المعنى أن أحدهما حـرام قبـل الحـيض، فـإذا      . والنون، تمييزاً له عن غيره من الِحجرة      
 .حاضت حرما جميعاً

  )٣٧٩(حديث رقم 

  ابن قتيبة في الغريبقال اإلمام 

  .اذا حاضت المرأة حرم الجحران: تفي حديث عائشة انَّها قال - 

ذكره اسحق بن راهويه فسمعت رجالً من َأهل الحجاز من قُريش يحتج به عليـه فـي                 
 فقال في ذلـك  .حرما بعد الحيض  : لوال انَّهما كانا حالالً قبل الحيض لم تَقُلْ       : تَحليل األدبار وقال  

انّما هو حرم الجحران بضم النون على       : ق وعرفَه وقال  اِاسحبعض أصحاب اللُّغَة قوالً ارتضاه      
  .)٣(لَفْظ الواحد

 

  :   تخريج الحديث

  .بمعناه، عن عائشة رضي اهللا عنها، (٤)أخرجه البخاري
  

  

                            
  )١٥٦(جامع التحصيل، ) ١(
  . في صحيح الجامع٢٤٥٩: انظر حديث رقم) صحيح (: قال الشيخ األلباني) ٢(
 )٢/٤٥٤(،غريب الحديث البن قتيبة)  ٣(

  .تَابعه خَاِلد وجِرير عن الشَّيباِني: وقال )٢٩٦(ح)١/١١٥(البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ) ٤(



  )٥٦٨(

 :   قال ابن األثير

  . )١(أي انْخَدش جلْده وانْسحج) سقَط من فَرٍس فجِحش ِشقُّه أنه (فيه ) هـ(} جحش{
 

 )٣٨٠(حديث رقم 

  قال اإلمام البخاري في صحيحه

 سِمعتُ َأنَـس    : عن الزهِري قَالَ   ، حدثَنَا سفْيان غَير مرةٍ    : قَالَ ،حدثَنَا عِلي بن عبِد اللَّهِ     -
 ِمن فَرٍس   :وربما قَاَل سفْيان  ، ن فَرسٍ سقَطَ رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ع       : بن ماِلٍك يقُولُ  
 ِحشَ ِشقُّهفَج نمالَْأي ،  هودِه نَعلَيخَلْنَا عا، فَدلَّى ِبنَا قَاِعدلَاةُ فَصتْ الصرضقَاَل، فَحنَا ودقَعو  :  انـفْيس

ما جِعَل الِْإمام ِليْؤتَم ِبِه فَِإذَا كَبـر فَكَبـروا وِإذَا ركَـع    ِإنَّ: مرةً صلَّينَا قُعودا فَلَما قَضى الصلَاةَ قَالَ 
                    دـجِإذَا سو ـدمالْح لَـكنَـا وبفَقُولُوا ر هِمدح نِلم اللَّه ِمعِإذَا قَاَل سوا وفَعفَار فَعِإذَا روا وكَعفَار

  .)٢(فَاسجدوا
  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن أنس بن مالك، )٣(جه مسلمأخر
  

  
  

                            
)١ (جحجلده من شيءانْس  : جحوس جحه وبه سهوج جحبه ِإذا تقشَّر الجلد اَألعلى ويقال َأصابه شيء فَس رم

 )٢/٢٩٦(لسان العرب، :  انظرالشيء بالشيء سحجاً فهو مسحوج وسِحيج حاكَّه فقشره

سفيان كذا جاء : وقال) ٧٧٢(ح )١/٢٧٧(البخاري، كتاب صفة الصالة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ) ٢(
حفظت من شقه األيمن فلما خرجنا من عند . قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد. به معمر ؟ قلت نعم

  .الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه األيمن
  )٤١١(ح )١/٣٠٨(مسلم، كتاب الصالة، باب ائتمام المأموم باإلمام، ) ٣(



  )٥٦٩(

 :   قال ابن األثير

أي ) بعداً لكُن وسحقاً، فَعنْكُن كنتُ ُأجـاِحشُ      ( وفي حديث شهادة األعضاء يوم القيامة        -
 .ُأحاِمي وُأداِفع

 )٣٨١(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-      نكِْر بو بثَنَا َأبدرِ    حِن َأِبي النَّضِر بالْقَاِسـمِ ،النَّض نب اِشمِر هو النَّضثَِني َأبدثَنَا  ، حـدح 
  ِعياللَِّه الَْأشْج ديبع،   ِريالثَّو انفْيس نكِْتبِ   ، عٍد الْميبع نلٍ  ، عيفُض نع ،  ِبيالشَّع نِن    ، عَأنَِس ب نع 

هْل تَدرون ِمم َأضحك؟ قَاَل     : ا ِعنْد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَضِحك فَقَالَ         كُنَّ:    ماِلٍك قَالَ 
قَـاَل  ، يا رب َألَم تُِجرِني ِمـن الظُّلْـمِ    : ِمن مخَاطَبِة الْعبِد ربه يقُولُ    : قَاَل. اللَّه ورسولُه َأعلَم  : قُلْنَا
لَى: قُوُليقُولُ . با ِمنِّي       : قَاَل فَيلَى نَفِْسي ِإلَّا شَاِهدع قُولُ ، فَِإنِّي لَا ُأِجيزقَاَل فَي :     مـوالْي كَفَى ِبنَفْـِسك

: قَـالَ . ِقـي انِْط: )١(فَيقَاُل ِلَأركَاِنـهِ  ، فَيخْتَم علَى ِفيهِ  : قَاَل، وِبالِْكراِم الْكَاِتِبين شُهودا  ، علَيك شَِهيدا 
بعـدا لَكُـن وسـحقًا فَعـنْكُن كُنْـتُ      : قَاَل فَيقُوُل. ثُم يخَلَّى بينَه وبين الْكَلَامِ  : قَاَل. فَتَنِْطقُ ِبَأعماِلهِ 

  .)٣(،)٢(ُأنَاِضُل
  

  :   تخريج الحديث

، طرق أخرى انفرد اإلمام مسلم بتخريج هذا الحديث عن اإلمام البخاري ولم يخرجه من             
  .والمعنى واحد "ُأجاِحشُ " بدالً من "أناضل" بلفظ

  
  

                            
  )١٨/١٠٥(شرح النووي على مسلم، : انظرأي لجوارحه، : ألركانه) ١(
  )١٨/١٠٥(شرح النووي على مسلم، : أى أدافع وأجادل، انظر: كنت أناضل) ٢(
 )٢٩٦٩(ح )٤/٢٢٨٠(مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ) ٣(



  )٥٧٠(

 :   قال ابن األثير

وأنْـتُم حينئـذ جحـظٌ      (في حديث عائشة، تَصف أباها رضي اللّه عنهما         ) هـ(} جحظ{
وأنتم : يدتُر. والرجل جاِحظ، وجمعه جحظ   . نُتُوءها وانْزعاجها : جحوظ العين ) تَنْتَِظرون العدوة 

 .شَاِخصو األبصار، تَتَرقَّبون أن ينْعق ناعقٌ، أو يدعو إلى وهن اإلسالم داٍع

 )●(حديث رقم 

  قال اإلمام ابن عساكر في التاريخ

 عن  ، عن محمد بن عبد اهللا الهاشمي      ،األسِدي وحدثني أحمد بن محمد      : قال ،نا الزبير   -
أيها النّاس إن لـي     : قضى الجمل قامت عائشة فتكلّمت فقالت     لما ان : أبي عبد الرحمن األزدي قال    

صـلى  (قُِبض رسـول اهللا  ، ال يتَّهمني إالّ من عصى ربه     ، وحقُ الموِعظَة ، عليكم حرمةُ األمومة  
وحـصنَِني  ، ادخَرني رِبـي ، وأنا إحدى ِنسائه في الجنَّة    ، ونَحِري، )١( بين سحِري  )اهللا عليه وسلم  

وإنـي  ، )٢(صِعيِد اَألقْـواءِ  وفي رخِّص للمرء في     ، وبي ميز مؤِمنَكُم من منَاِفقَكم    ، ِبضاعةًكل  من  
فَوقَـذ  ... ، وهو عنـه راضٍ  قبض رسول اهللا، رابع أربعة من المسلمين وأول مسمى ِصديقاً

 ...)٣(جحـظٌ تَنْتَِظـرون العـدوة   وأنْتُم حينئذ ، وأطفأ ما حشَدت يهود،  وَأغَاض نَبع الِردة   ،النِّفاق
  .)٤(الحديث

  :   تخريج الحديث

، عن أبي عبـد الـرحمن األزدي      ، أخرجه ابن عساكر  لم أقف على تخريجه سوى ما       
  ).٩٣(سبق تخريجه في حديث رقم . وهو حديث موقوف، بلفظ مطابق

  

  
  

                            
شجري، وهو الذقن بعينه حيث اشتجر : الرئة والمراد الموضع المحاذي للسحر من جسدها وروي: والسحر) ١(

  )٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، : حيين من أسفل، انظرطرفا الل
تريد َأنها كانت سبب رخصة التيمم لما ضاع ِعقْدها في ، جمع قَواء وهو القفر الخالي من اَألرض: األقواءو) ٢(

لسان : ، انظروالصِعيد التراب ودار قَواء خَالء، السفر وطلبوه فَأصبحوا وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم
  )١٥/٢٠٦(العرب، 

كتاب العين، : عدوةُ اللِّص أو المغيِر، عدا عليه فأخذ مالِه وعدا عليه بسيِفه فضربِه، انظر: والعدوةُ) ٣(
)٢/٢١٣( 

 .بإختصار) ٣٠/٣٩٠(تاريخ دمشق، ) ٤(



  )٥٧١(

 :   قال ابن األثير

عطاء، فإذا تجاحفَتْ قـريش الملـك بيـنَهم         خذوا العطاء ما كان     (فيه  ) هـ(} جحف{
يريد إذَا تقاتلوا على    . إذا تَناول بعضهم بعضا بالسيوف    : يقال تَجاحف القوم في الِقتال    ) فارفُضوه

 الملْك
 )٣٨٢(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه
-  اِريوَأِبي الْح نب دمثَنَا َأحدح،ثَنَا سدى قَـالَ   حاِدي الْقُـرِل وَأه خٌ ِمنٍر شَيطَيم نب ملَي: 

  رطَيثَِني َأِبى مداءِ       :حديوِبالس تَّى ِإذَا كَانا حاجح جخَر ١( َأنَّه(،    اءج ٍل قَدج؛ ِإذَا ِبر    اءود طْلُبي كََأنَّه 
 وهو يِعظُ   ،وَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي حجِة الْوداعِ         َأخْبرِني من سِمع رس    : فَقَالَ )٢(وحضضا

 فَِإذَا تَجاحفَـتْ قُـريشٌ      ، خُذُوا الْعطَاء ما كَان عطَاء      يا َأيها النَّاس   :النَّاس ويْأمرهم وينْهاهم فَقَالَ   
   .)٣(َأحِدكُم فَدعوه وكَان عن ِديِن ،علَى الْملِْك

  :   تخريج الحديث
بينهـا  "و"ما كان " بدالً من "ما دام " بلفظ، عن أبي الزوائد  .)٤(أخرجه البخاري في التاريخ   

  ".بينَهم فارفُضوه" بدالً من"فذروه
  :   رجال اإلسناد

ـ     ،بيِلغْأحمد بن عبد اهللا بن ميمون بن العباس بن الحارث التَ             ● سن بـن أبـي      يكنى أبـا الح
الحوكناه بن حبان في الثقات أبا       ، أعلم بأخبار النساك منه    قال أبو داود ما رأيت أحداً      ،ياِرو 

 مـات سـنة   . ثقة زاهد  :قال ابن حجر  ،  وقال مسلمة بن قاسم األندلسي شامي ثقة       ،)٥(العباس
  . فالراوي ثقة.)٦(روى له أبو داود وابن ماجه ).٢٤٦(

                            
بلدة مشهورة في ديار مضر بالضاد المعجمة قرب حران بينها وبين بالد الروم فيها خيرات : السويداء) ١(

  )٣/٢٨٦(معجم البلدان، : ، انظررةكثي
وقيل إنه يعقَد . وقيل ِبضاٍد ثم طاء وهو دواء معروف. وقيل هو ِبطَاءين. يروى بضم الضاد األولى وفتحها) ٢(

هو عقَّار منه مكِّي ومنه ِهنِْدي وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفُلْفُل وتُسمى : وقيل. ِمن أبوال اإلِبل
 )١/٩٩٠(النهاية البن األثير، : ، انظررتُه الحضضثم

، )٢/١٥٣(، في كراهية االقتراض في آخر الزمانسنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب ) ٣(
  .رواه ابن الْمبارِك عن محمِد بِن يساٍر عن سلَيِم بِن مطَيٍر: قَاَلو )٢٩٥٩(ح

  )١/٢٣٥(لكبير، للبخاري، التاريخ ا) ٤(
 )٨/٢٤(الثقات البن حبان، ) ٥(

 )٨١(، والتقريب، )١/٤٣(تهذيب التهذيب، : انظر) ٦(



  )٥٧٢(

وذكره ابن  ،  محله الصدق  )٢(والذهبي، )١(قال أبو حاتم  ، من أهل وادي القرى    سلَيم بن مطَيرٍ     ●
حتجـاج بأخبـاره إذا   إلمنكر الحديث على قلة روايته ال يعجبنـي ا : حبان في الضعفاء فقال 

روى لـه أبـو    .من الثامنـة   .لين الحديث : قال ابن حجر  .)٣(انفرد بها دون ما وافق األثبات     
  .)٤(داود

من قلة الرواية واإلنفراد عن موافقة األثبات هي األقرب في هذا الـسند؛ ممـا           حال الراوي       
  .يجعل روايته ضعيفة

  ●  نر بطَيم  ملَيوقـال  ، )٦(شـيخ : وقال ابن حبان  ، )٥(قال البخاري سمع ذا الزوائد    ،  الوادي س
 روى عن ذي الزوائد وقيل عن رجل عـن ذي         : وقال ابن حجر  . )٧(لم يصح حديثه  : الذهبي

لـم يثبـت   : قال البخـاري ، روى له أبو داود حديثاً عن ذي الزوائد   ، الزوائد وهو الصواب  
لكنه فرق بين مطير والد شعيب الوادعي عن ذي اليدين وبين مطير الوادي الـراوي    ، حديثه

وقال أبو حاتم هما واحد وقد صرح في روايـة أبـي داود       ، عن ذي الزوائد وعنه ابنه سليم     
ائد وفي األخرى أدخل بينهما بواسطة فيحتمل أنه سمعه بواسـطة ثـم             بسماعه من ذي الزو   
  .روى له أبو داود. من الثالثة. )٩(مجهول الحال: وقال ابن حجر.،)٨(سمعه من ذي الزوائد

  .وعليه فروايته ضعيفة، تبين أن الراوي مرسل وروى عن رجل مبهم    

  :   الحكم على الحديث

ومطير بن سليم عن ذي الزوائـد لـم         ،  مطير لضعف سليم بن  ، الحديث مرسل ضعيف  
  .)١٠(والحديث ضعفه األلباني، يصح حديثه

  
  

                            
 )٤/٢١٤(الجرح والتعديل، ) ١(

 )١/٤٥٦(الكاشف، ) ٢(

 )١/٣٥٤(المجروحين، ) ٣(

  )٢٤٩(التقريب، ) ٤(
  )٨/٢٠(التاريخ الكبير، ) ٥(
 )٥/٤٥٣(الثقات البن حبان، ) ٦(

 )٢/٢٧١(شف، الكا) ٧(

  )١٠/١٦٣(تهذيب التهذيب، ) ٨(
 )٥٣٥(التقريب، ) ٩(

 .، ضعيف الجامع٢٨١٩: انظر حديث رقم)ضعيف: (قال الشيخ األلباني) ١٠(



  )٥٧٣(

 :   قال ابن األثير

 إنَّما فرضتُ لقَـوم أجحفَـت بهـم         :أنه قال لعدي  ( وفي حديث عمر رضي اللّه عنه        -
 .أي أفْقَرتهم الحاجة، وأذهبت أموالَهم) الفَاقةُ

 )٣٨٣(حديث رقم 

  إلمام أحمد بن حنبل في مسندهقال ا

عن عِدي بِن حـاِتٍم  ، عِن الشَّعِبي، عِن الْمِغيرِة، حدثَنَا َأبو عوانَةَ، حدثَنَا بكْر بن ِعيسى    -
ض ِللرجِل ِمن طَيـٍئ  َأتَيتُ عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه ِفي ُأنَاٍس ِمن قَوِمي؛ فَجعَل يفْرِ    : قَاَل

، فََأعرض عنِّي ، ثُم َأتَيتُه ِمن ِحياِل وجِههِ    ، فََأعرض عنِّي ، فَاستَقْبلْتُه: قَاَل. يعِرض عنِّي ، ِفي َألْفَينِ 
نَعـم واللَّـِه ِإنِّـي    : ثُم قَاَل، ِلقَفَاهفَضِحك حتَّى استَلْقَى : يا َأِمير الْمْؤِمِنين َأتَعِرفُِني؟ قَالَ   : قَاَل فَقُلْتُ 
ِرفُكوا  ، لََأعنْتَ ِإذْ كَفَروا  ، آمربلْتَ ِإذْ َأدَأقْبوا  ، ورتَ ِإذْ غَدفَيوو ،       ـهجتْ وـضيقٍَة بدَل صَأو ِإنو

   اِبِه صحَأص وهجوو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسٍئرقَةُ طَيـلَّى   ، دوِل اللَّـِه صسا ِإلَى رِجْئتَ ِبه
  لَّمسِه ولَيع اللَّه ،  تَِذرعَأخَذَ ي قَالَ ، ثُم الْفَاقَةُ        :ثُم فَتْ ِبِهمحٍم َأجتُ ِلقَوضا فَر؛    ِإنَّمشَاِئِرِهمةُ عادس مهو

  .)١(ِلما ينُوبهم ِمن الْحقُوِق
  

  :   الحديثتخريج 

  .بمعناه،  عن عدي بن حاتم،)٢(أخرجه مسلم

بلفـظ  ،  عن عدي بـن حـاتم       من طرق  كالهما، )٤(والبيهقي، )٣(وأخرجه ابن أبي شيبة   
  .   وهو حديث موقوف،مطابق

  

                            
  )١/٤٥(مسند أحمد، مسند عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، )  ١(
، عن عامر، عن مغيرة، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثني زهير بن حرب: قال اإلمام مسلم)  ٢(

أتيت عمر بن الخطاب فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول اهللا صلى اهللا : عن عدي بن حاتم قال
جئت بها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من كتاب فضائل ، ووجوه أصحابه صدقة طيء، عليه وسلم

 ح)٤/١٩٥٧( ودوس وطيء، الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم
)٢٥٢٣(  

  )٣٥٨٩٥( ح)٧/٢٦١(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب األوائل، باب أول ما فعل ومن فعله، )  ٣(
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها،  )٤(

  )١٢٩٢٢(ح)٧/١٠(



  )٥٧٤(

 :   قال ابن األثير

 -أنه دخل على أم سلمة رضـي اللّـه عنهـا    (ار رضي اللّه عنه وفي حديث عم ) س(
يقال جحفْتُ الكـرةَ  . أي استَلَبها)  فاجتَحف ابنتَها زينَب من حجرها    -اها من الرضاعة    وكان أخ 

  .من وجه األرض، واجتَحفْتُها
 

 )٣٨٤(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

مـصِبية  أنبأنَـا   :  في حديث أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خَطَبها فقالت             -
وكان أخَاها مـن    ، فَفَطَن لها عمار  ، فيرجع، فكان يأتيها وهي تُرِضع زينب    ،  فتزوجها )١(مة  مْؤِت

: وقال، ")٣(فاجتَحفَهاوفي غير هذه الرواية     "،  من ِحجرها  )٢(فَدخَل عليها فانْتَشَط زينَب   الرضاعة  
  . بها التي قد آذيت رسول اهللا)٤(المشْقُوحةَ دعي هذه المقْبوحة 

  . عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن ثابت،من حديث حماد بن سلمة

جـريج    عـن ابـن    ، وأبي عاصـم   ، عن عبد الرزاق   ،ورواه الحسن بن علي الحلواني    
  .)٥(فاختلجها: قال ثم شك أبو عاصم فقال، فاجتلحها

  

  :   تخريج الحديث

  . ولم يسندهاسوى ما ذكره الخطابي،  مسندهفاجتَحفَهالم أجد رواية 

  

  
                            

غريب الحديث : انت تحت أبي سلمة فتوفي عنها، انظرأي ذات صبيان أيتام وك: قولها مصيبة مؤتمة) ١(
  )٢/٥٩٠(للخطابي، 

أي اجتذبها من حجرها، ومنه نشط الدلو من البئر وهو جذبها إذا نزحت الماء، ويقال : وقوله فانتشط زينب) ٢(
ريب غ: بئر نشطة إذا كانت قريبة تخرج الدلو منها بجذبة واحدة وبئر أنشاط إذا كانت بعيدة القعر، انظر

 )٢/٥٩٠(الحديث للخطابي، 

 )٢/٥٩٠(غريب الحديث للخطابي، : أي استلبها من حجرها، انظر: وقوله اجتحفها) ٣(

غريب : أن يكون من سوء اللون وتغيره، قال أبو زيد قولهم شقيح هو المتغير اللون، انظر: المشقوحة) ٤(
 )٢/٥٩٠(الحديث للخطابي، 

 )٢/٥٩٠(غريب الحديث للخطابي، ) ٥(



  )٥٧٥(

 عن ابـن    ،ثالثتهم من طريق حماد بن سلمة     ، )٣(وأبو يعلى ، )٢(والحاكم، )١(وأخرجه أحمد 
  ".فاجتحفها"بدالً من " فانتشطها" بلفظ.  عن أم سلمة، عن أبيه،عمر

، )٦(ويـه هوإسـحاق بـن را    ، )٥(وعنه اإلمام أحمـد   ، )٤(وأخرج عبد الرزاق في مصنفه    
  .وغيرهم بنحوه، )٧(والطبراني في المعجم الكبير

  

  :   رجال اإلسناد
  ).٤٩(سبق ترجمته ح  ثقه عابد أثبت الناس في ثابت، أبو سلمةالبصِريحماد بن سلمة بن دينار   ●
  ).١٢٩(سبق ترجمته ح،  ثقة عابدالبصِري ثابت بن أسلم البنَاِني  ●

 ال يتابع على حديثـه  :ال العقيليق،   ابن عمر بن أبي سلمة شيخ لثابت البنَاِني قيل اسمه محمد  ●
يروي عـن أبيـه ولـه       : قال ابن حبان  و، )٩(ال أعرفه : وقال أبو حاتم  ، )٨(بهوال يعرف إال    

                            
 ) ٦/٣١٣(مسند أحمد، ) ١(

، ذكرأم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي اهللا عنها، المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ) ٢(
  ) ٦٧٥٩(ح)٤/١٨(

 )٦٩٠٧( ح)١٢/٣٣٤(مسند ابي يعلى، ) ٣(

   اهللا   أن عبد الحميد بن عبد     ، أخبرني حبيب بن أبي ثابت     : قال ،بن جريج اأخبرنا  : قال اإلمام عبد الرزاق   )  ٤(
  يخبر أن أم ، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن: والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه،بن أبي عمروا

 أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها إبنة أبي أمية بن المغيرة :سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبرته
 فكتبـت  ؟ أتكتبين إلى أهلك:س منهم إلى الحج فقالوا    ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ نا       ،قال فكذبوها 

ا وضعت زينب جاء النبي صلى اهللا  فلم: فازدادت عليهم كرامة قالت، فرجعو إلى المدينة يصدقونها    ،معهم
ا  وأم، أنا أكبر منك: قال، ما مثلي تنكح أما أنا فال ولد في وأنا غيور ذات عيال     :عليه وسلم فخطبني فقلت   

 حتى جاء عمار    ، فتزوجها فجعل يأتيها فيقول أين زناب      ،ا العيال فإلى اهللا ورسوله     وأم ،بها اهللا الغيرة فيذه 
باب نكاح  ، من كتاب النكاح  ، الحديث.. وقال هذه تمنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ،فاختلجهابن ياسر   ا

 )١٠٦٤٤(ح )٦/٢٣٥(،البكر

 )٦/٣٠٧(، مسند اإلمام أحمد)  ٥(

 )٤/٦٥(،  بن راهويةمسند إسحاق)  ٦(

 )٥٨٥(ح )٢٣/٢٧٣(، المعجم الكبير للطبراني)  ٧(

 )٤/٧٩(الضعفاء للعقيلي، ) ٨(

 )٨/١٨(، الجرح والتعديل)  ٩(



  )٥٧٦(

. )٣(فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه     : قال األلباني . )٢(مقبول: وقال ابن حجر  ، )١(صحبة
  .)٤(روى له أبو داود والنسائي. من الثالثة

وشهد له البخاري برواية محمد بن إسحاق       ،  صحبته على قول ابن حبان     الراوي مختلف في      
وقـد توبـع مـن      ، وروايته مقبولة بالمتابعة  فهو غير مجهول    ،  )٥(عنه في أكثر من موضع    
  .رواية عبد الرزاق بنحوه

 وهو ربيب النبي صلى اهللا عليه وسـلم         ، الصحابي الجليل  ،عمر بن أبي سلمة بن عبد األسد        ●
قـال الزبيـر وولـي      ، ة أم المؤمنين ولد بالحبشة في السنة الثانية وقيل قبل ذلك          أمه أم سلم  

البحرين زمن علي وكان قد شهد معه الجمل ووهم من قال إنه قتل فيها قال أبو عمـر بـل              
  .رضي اهللا عنه. )٦(في خالفة عبد الملك بن مروان) ٨٣(مات بالمدينة سنة 

الـصحابي  ، بد اهللا بن عمر بن مخـزوم المخزومـي        عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن ع          ●
وكان أخا النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن            ،  من السابقين األوليين إلى اإلسالم     ،الجليل

بن عمـة   ا وكان   ،صلى اهللا عليه وسلم     وتزوج أم سلمة ثم صارت بعده إلى النبي        ،الرضاعة
، و مشهور بكنيته أكثر من اسـمه       وه ، أمه برةُ بنت عبد المطلب     ،النبي صلى اهللا عليه وسلم    

  .)٧( وهو الراجحفي جمادى اآلخرة )٤( سنة ومات بالمدينة بعد أن رجعوا من بدر

هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بـن مخـزوم المخزوميـة أم سـلمة أم                       ●
 وعاشـت  ، تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثالث          ،المؤمنين

رضي . )٨( وقيل قبل ذلك واألول أصح    )٦١( وقيل سنة    )٦٢( ماتت سنة    .بعد ذلك ستين سنة   
  .اهللا عنه

  

  

  

                            
  )٥/٣٦٣(الثقات البن حبان، ) ١(
 )٦٩٦(التقريب، ) ٢(

 )٦/٢٢٠(، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء: انظر تفصيل القول) ٣(

 )١٢/٣٢٨(، ذيبتهذيب الته)  ٤(

 )١٠(، والكنى، )١/١٧٦(التاريخ الكبير، : انظر) ٥( 

 .بتصرف) ٤/٥٩٢(اإلصابة، ) ٦(

 .بتصرف) ٤/١٥٢(، اإلصابة) ٧( 

 )٧٥٤(، والتقريب، )٨/١٥٠(اإلصابة، : انظر) ٨(



  )٥٧٧(

  :   الحكم على الحديث

 عبـد   .قـال المحقـق د    ، وبالنسبة لرواية عبد الرزاق   ، الحديث إسناده صحيح بالمتابعة   
 ، ويقوى بعضهم بعضاً   ، حبان  وثقهما ابن  ،رجاله ثقات سوى عبد الحميد والقاسم     : الغفور البلوشي 
  .)١( وقد توبع في أصل القصة، ولكنه صرح أنهما أخبراه فزال اإلشكال،وحبيب مدلس

  

  
  

 :   قال ابن األثير

كان لميمونةَ رضي اللّه عنها كلب يقال له ِمسمار، فأخذه داء يقال له        (فيه  ) س(} جحم{
وقـد  .  داء يأخذ الكلب في رأِسه، فيكْوى منه ما بين عينَيه         هو) وارحمتَا لمسمار : الجحام، فقالت 

  .يصيب اإلنسان أيضا

 )٣٨٥(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

 عن عباٍس بِن عبٍد اللّـِه بـِن        ، عن اَِبيهِ  ، عن ابِن َأِبى ُأويسٍ    ، حدثنَا عبد اللِّه بن شَِبيبٍ     -
وارحمتَـا  :  فََأخَذَه داء يقَاُل لَه الجحـام فَقَالَـتْ        ،َأنَّه كَان لَها كَلْب   :  عن ميمونَةَ  ، اَِبيهِ  عن ،معبٍد

  .)٢(تَعِنى الكَلْب. ِلِمسماٍر

  :   تخريج الحديث

وهو حـديث   ، بلفظ مطابق ، عن ميمونة ، أخرجه الخطابي لم أقف على تخريجه سوى ما       
  .موقوف

  

  

                            
 )٤/٦٥ (،عبد الغفور البلوشي: د/ تحقيق،مسند إسحاق بن راهوية: انظر) ١( 

  )٣/٩٠٧ (غريب الحديث للحربي،) ٢(



  )٥٧٨(

 :   قال ابن األثير

وأصله ما اشْتَد لَهبـه     . في غير موضع، هو اسم من أسماء جهنم       ) الجحيم( وفيه ذكر    -
 .من النّيران

 )٣٨٦(حديث رقم 

  قال اإلمام النسائي في سننه

 عن  ، حدثَنَا عبد الَْأعلَى   : حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ قَالَ       : َأخْبرنَا َأبو بكِْر بن عِلي قَالَ      -
كَان يرغِّب  :  َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ، عن َأِبي هريرةَ   ، عن َأِبي سلَمةَ   ، عن الزهِري  ،معمٍر

وغُلِّقَـتْ َأبـواب   ، تِّحتْ َأبواب الْجنَِّةِإذَا دخََل رمضان فُ   : وقَاَل، ِفي ِقياِم رمضان ِمن غَيِر عِزيمةٍ     
  .)١( وسلِْسلَتْ ِفيِه الشَّياِطين،الْجِحيِم

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، عن َأِبي هريرةَ، أخرجه النسائي

  :   رجال اإلسناد

) ٢٩٢( سـنة    مات. ثقة حافظ ،  أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي أبو بكر القاضي           ●
  .)٢(روى له النسائي. وله نحو من تسعين

  ).١٥(سبق ترجمته ح، ثقة حافظ صاحب تصانيف، عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة ●

  ). ٣٣٦(ثقة سبق ترجمته ح،  الساميالبصِري عبد األعلى بن عبد األعلى ●

  ).٥(سبق ترجمته ح، ثقة ثبت،  معمر بن راشد األزدي●

  ).٨١(سبق ترجمته ح الحافظ متفق على جاللته،  الزهِري محمد بن مسلم●

  ).١٣٥(سبق ترجمته ح ثقة امام،  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف●

  ).٢٣(سبق ترجمته ح ، صحابي جليل،  عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي اهللا عنه●

  :   الحكم على الحديث

  . ورجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

  
                            

  ) ٢١٠٤(ح)٤/١٢٩(سنن النسائي، كتاب الصيام، ذكر االختالف على معمر فيه، ) ١(
  )٨٢(، والتقريب، )١/٢٠٠(، والكاشف، )١/٤٠٧(تهذيب الكمال، : انظر) ٢(



  )٥٧٩(

 :   يرقال ابن األث

هـو تـصِغير   ) إنّـي امـرأةٌ جحيِمـر   (في حديث عمر رضي اللّه عنه     ) هـ(} جحمر{
 . جحمِرش بإسقاط الحرف الخامس، وهي العجوز الكَِبيرة

  )٣٨٧(حديث رقم 

  قال اإلمام الخطابي في الغريب

 قومـاً  حيـاكم اهللا :  لها فقالت)٢( بأهدام)١(وقفت عليه امرأة عشمة   :  في حديث عمر أنه    -
 أجاءتني  )٤( وكَوكَب ، أقبلت من هكْران   )٣( طهملةٌامرأةٌ جحيمر   إنّي  وأمارة اإلسالم   ، تحية السالم 

، أو داٍع يـشْكُر  ، فهل من ناصر يجبـر    ، )٨(والوقير، )٧( األباِعد بعد الرف   )٦( إلى استيشَاء  )٥(النّاآد
  .الفَقِْر )١٠( وضغِْم،الدهِر )٩(َأعاذَكُم اُهللا من جوِح 

أنبأنـا  ،  أخبرنا محمد بن الحسن بـن دريـد        ،حدثنيه محمد بن علي بن إسماعيل القفال      
 من ولد   السلَِمي حدثني بالل بن شهم      ، عن أبي عبيدة   ، أخبرنا التوري  ،عثمان سعيد بن هارون   أبو

  .)١١( سمعت غير واحد من علمائنا يذكره:قال، السلَِميالعباس بن مرداس بن 
  

  :    الحديثتخريج

وهـو  ، بلفظ مطـابق ، أخرجه الخطابي عن بالل بن شهملم أقف على تخريجه سوى ما   
  .حديث موقوف

  

                            
  )٢/٧٨(غريب الحديث للخطابي، : العجوز القحلة ويقال خبز عاشم أي يابس، انظر: العشمة) ١(
 )٢/٧٨(غريب الحديث للخطابي، : اب واحدها هدم، انظرأخالق الثي: واألهدام) ٢(

غريب : تصغير جحمرش وهي العجوز التي قد أقسأنت وخشنت والطهملة المسترخية اللحم، انظر: جحيمر) ٣(
 )٢/٧٧(الحديث للخطابي، 

 )٤/١١٤٢(معجم ما استعجم، للبكري: هما جبالن، انظر: هكران وكوكب) ٤(

 )٢/٧٨(غريب الحديث للخطابي، : نائد الدواهي والواحد نآد، انظرأي اضطرتني، وال: النائد) ٥(

استخراج الشيء الكامن، يقال استوشيت الناقة إذا حلبتها واستوشيت المسألة إذا استنبطت فقهها : واالستيشاء) ٦(
 )٢/٧٨(غريب الحديث للخطابي، : ومعناها ، انظر

 )٢/٧٨(ابي، غريب الحديث للخط: اإلبل العظيمة، انظر: والرف) ٧(

 ) ٢/٤٣٥: (الفائق: الغنم الكثير، انظر: الوقير) ٨(

 .)٢/٤٣٥: (الفائق: االحتياج، انظر: الجوح) ٩(

 )٢/٧٩(غريب الحديث للخطابي، : العض وبه سمي األسد ضيغماً، انظر: والضغم) ١٠(

 )٢/٧٧(غريب الحديث للخطابي، ) ١١(



  )٥٨٠(

  الجيم مع الخاء: المبحث الخامس
 :   قال ابن األثير

 .أي نَاِد بِهم وتَحول إلَيهم)٢()،)١(إذا أردتَ الِعز فجخِْجخْ في جشَم(فيه ) هـ(} جخجخ{

أي فتَح  ) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا سجد جخَّ         (ث البراء  وفي حدي  )ـه(} جخَّ{
  .ويروى جخَّي بالياء، وهو األشهر، وسيرد في موضعه. عضديه عن جنْبيه، وجافاهما عنهما

    

  )٣٨٨(حديث رقم 
  

  قال اإلمام النسائي في سننه

-      رِحيِم الْمِد الربع نةُ بدبنَا عرقَالَ َأخْب ِزيقَـالَ       :و رالنَّض وٍل هيشُم نَأنَا ابَأنَـا   : َأنْبَأنْب 
كَان ِإذَا : َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم،  عن الْبراءِ ، عن َأِبي ِإسحقَ   ،يونُس بن َأِبي ِإسحقَ   

  .)٣(صلَّى جخَّى

  

 :   تخريج الحديث

  كالهما " إذا سجد جخا" بلفظ، )٥(وابن عدي، "إذا صلى جخى" بلفظ، )٤(بن خزيمةأخرجه ا

  

  
                            

ل أصح لوجود األبيات في ديوانه العجلي كما ذكره ليحيى بن منصور، واألو: لألغلب العجلي، وقيل) ١(
  : وأول الرجز.الجوهري

  ● أهل البناة والعديد والكرم●●إن سرك العز فجخجخ بجثم ●
  ● شيخ لنا كالليث من باقي إرم●●جاؤوا بزوريهم وجئنا باألصم ●

ني أبو القاسم، مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفها:  انظر
)٤٤٥(  

الجخْجخَة الصياح والنداء ومعنى الحديث ِصح وناد فيهم وتحول ِإليهم وقال َأبو الهيثم في معنى : قال الليث) ٢(
  )٣/١١(لسان العرب، : قول اَألغلب فَجخْجخْ بجشم َأي ادع بها تُفاِخر معك، انظر

  )١١٠٥(ح)٢/٢١٢(، باب صفة السجود، المجتبى من السنن للنسائي، كتاب صفة الصالة) ٣(
صحيح ابن خزيمة، كتاب الصالة، باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين، ) ٤(

 .إسناده صحيح: قال األعظمي) ٦٤٧(ح )١/٣٢٦(

 )٢/٢٩٠(الكامل في الضعفاء، البن عدي، ) ٥(



  )٥٨١(

عـن  من طرق   كالهما شاهداً   ، )٢(ومسلم، )١( البخاري وأخرج. عن البراء بن عازب    من طرق 
  .بمعناه، عمرو بن الحارث

  .)٣(تتبعها ابن حجر في التلخيص الحبير، والحديث روي بألفاظ مختلفة

    : رجال اإلسناد

وابـن   ،)٤(قال أبو حـاتم   ، نزيل دمشق ، عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي أبو سعيد          ●
 وقـال أبـو     ، وقال في موضع آخر صدوق ال بأس به        ،وقال النسائي ثقة  ، صدوق :)٥(حجر

روى له البخـاري    ). ٢٤٤(مات سنة   . )٧(، ذكره ابن حبان في الثقات     )٦ (داود ال أحدث عنه   
  .)٨(لنسائيفي األدب المفرد وا

  .فهو ثقة، وأخرج له النسائي وقد وثقه كما ذكر الذهبي،  لم أجد في الراوي تجريح    

  ).٣٢٠(ثقة ثبت سبق ترجمته ح،  النضر بن شميل المازني أبو الحسن ●

  

  

                            
عن ، عن األعرج، عن جعفر بن ربيعة، بكر بن مضرحدثنا ، حدثنا قتيبة بن سعيد: قال اإلمام البخاري)  ١(

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى : عبد اهللا بن مالك ابن بحينة األسدي قال
المراد بالبياض أنهما لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده صلى اهللا عليه وسلم ، بياض إبطيه: قال. إبطيه

صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة . ام نتفه له وتعاهده لهما ال يبقى فيهما شعرإما خلقة وإما لدو
  )٣٣٧١(ح)٣/١٣٠٧(النبي صلى اهللا عليه وسلم، 

والليث بن ، أخبرنا عمرو بن الحارث، أخبرنا عبداهللا بن وهب، حدثنا عمرو بن سواد: قال اإلمام مسلم)  ٢(
كان رسول اهللا صلى اهللا : وفي رواية عمرو بن الحارث، سنادعن جعفر بن ربيعة بهذا اإل: سعد كالهما

وفي رواية الليث أن رسول اهللا صلى اهللا ، عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه
عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني ألرى بياض إبطيه، صحيح مسلم، 

  )٤٩٥(ح)١/٣٥٦(
 )١/٢٥٥(،  في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير: انظر) ٣(

  )٦/٩٠(الجرح والتعديل، ) ٤(
  )٣٦٩(التقريب، ) ٥(
  )٦/٤٠٧(، وتهذيب التهذيب، )١/٦٧٧(الكاشف، : انظر) ٦(
 )٨/٤٣٦(الثقات البن حبان، ) ٧(

 )١٨/٥٣٩( ،تهذيب الكمال)  ٨(



  )٥٨٢(

وفـي  . حديثـه مـضطرب   : قال أحمد ،  يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي        ● 
:  وقال أبو حاتم   ،)٢(ثقة وقال مرة جائز الحديث    : وقال العجلي ، )١(. ضعفه أحمد جدأ  : المغني

لـه  : وقال ابن عـدي ، )٤(وذكره ابن حبان في الثقات، )٣( اال انه ال يحتج بحديثه   كان صدوقاً 
صدوق يهـم   : قال ابن حجر  . )٦(صدوق: وقال الذهبي ، )٥(حسان وروى عنه الناس   أحاديث  

أبـو داود   ومسلم  وري في جزء القراءة خلف اإلمام البخاروى له   ). ١٥٢(توفي سنة   . قليالً
  .)٧(ابن ماجهوالنسائي والترمذي و

  .وهو على األرجح صدوق، )٨(ذكره ابن حجر من المرتبة الثانية:  بالنسبة لتدليسه   

،  عمرو بن عبد اهللا بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسـحاق الـسِبيعي        ●
  ).٣(سبق ترجمته ح،  اختلط بأخرةثقة مكثر عابد

  .)٩(ثبت سماعه عن البراء كما نص أبو البركات: قلت    

  ). ١٩٨(سبق ترجمته ح ،الصحابي الجليل،  البراء بن عازب بن الحارث رضي اهللا عنه●

  

  :   الحكم على الحديث

 ، بمجموع طرقـه   والحديث صحيح ، لوجود يونس بن أبي إسحاق    ، الحديث إسناده حسن  
  . بمعناه عن عمرو بن الحارثوأصله في الصحيحين ،)١٠(األلبانيصححه وقد 

  
  

  

                            
 )١٧٩(بحر الدم، ) ١(

 )٢/٣٧٧(الثقات للعجلي، ) ٢(

 )٩/٢٤٣ (الجرح والتعديل،) ٣(

 )١٦٨(، ومشاهير علماء األمصار، )٧/٦٥٠(الثقات البن حبان، : انظر) ٤(

  )٧/١٧٨(الكامل في الضعفاء، ) ٥(
 )٢/٤٠٢(الكاشف، ) ٦(

 )٦١٣(التقريب، ) ٧(

 )٣٧(طبقات المدلسين، ) ٨(

  )٦٦(الكواكب النيرات، ) ٩(
 )١٨٠( ،حكم وتعليق األلباني، سنن النسائي: انظر) ١٠( 



  )٥٨٣(

  :   قال ابن األثير

:    الجخْراء: قال األزهري ) ليس بنَاِتئة وال جخْراء   (في صفة عين الدجال     ) هـ(} جخر{
ويـروى  .  المكَـان  ومنه قيل للمرأة جخْراء، إذا لم تكُن نَِظيفةَ       . الضيقة التي لها غَمص ورمص    

 .وقد تقدم. بالحاء المهملة

  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام أبو داود في سننه

 عن عمِرو بـِن     ، عن خَاِلِد بِن معدان    ، حدثَِني بِحير  ، حدثَنَا بِقيةُ  ، حدثَنَا حيوةُ بن شُريح    -
َأن رسوَل اللَّـِه صـلَّى اللَّـه    :  عن عبادةَ بِن الصاِمِت َأنَّه حدثَهم،ةَ عن جنَادةَ بِن َأِبي ُأمي   ،الَْأسوِد

ِإن مـِسيح الـدجاِل رجـٌل    ، ِإنِّي قَد حدثْتُكُم عن الدجاِل حتَّى خَِشيتُ َأن لَا تَعِقلُوا: علَيِه وسلَّم قَالَ 
 جَأفْح ١(قَِصير( ،عنِ   جيالْع وسطْمم روَأع د ،   اءرجلَا حِبنَاِتَئٍة و سلَي)٢( ،  كُملَيع ُألِْبس وا ، فَِإنلَمفَاع

روِبَأع سلَي كُمبر ٣(َأن( .  

  

  :   تخريج الحديث

  .بلفظ مطابق، كالهمامن طريق بقية به، )٥(والطبراني، )٤(أخرجه النسائي

  

  ).٣٧٨(ديث رقم وقد سبق دراسته في ح

  
  

  

  

                            
  )٤٣٢٠(ح)٢/٥١٩( الذي إذا مشى باعد بين رجليه، أبو داود، كتاب المالحم، :أفحج) ١(
هذه الكلمة حجراء الحاء قبل الجيم وليست بصلبة وال . الذي قد انخسفت فبقي مكانها غائراً كالجحر) ٢(

متحجرة ولكنها رخوة لينة وقد رويت جخرا بالجيم والخاء المعجمتين ذكر هذا الهروي عن األزهري 
  )٣/٥١٩: حاشية أبو داود: ر الجحراء وقال الجخراء التي فيها عمص ورمص، انظروأنك

  ) ٤٣٢٠(ح)٢/٥١٩(خروج الدجال، ] ذكر [ أبو داود، كتاب المالحم، باب ) ٣(
 )٧٧٦٤(ح)٤/٤١٩(سنن النسائي الكبرى، كتاب التعبير، المعافاة والعقوبة، ) ٤(

  )١١٥٧(ح)٢/١٨٥(مسند الشاميين للطبراني،  )٥(



  )٥٨٤(

  :   قال ابن األثير

 يعني الفاروق رضي اللّـه  -فالتفت إلي ( في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما    ●} جخف{
 .، بتقديم الفاء، على القَلْب)١(ويروى جفْخاً. أي فَخْراً فَخْراً، وشرفاً شرفاً) جخْفاً جخْفاً:  فقال-عنه 

  )٣٨٩(حديث رقم 

  ال اإلمام النشابي في المذاكرةق

قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، في مـسيره          : وباإلسناد عن عبد اهللا الليثي قال      -
ولـم يعتـذر   أ: ف علي عنه، قـال   ا تخلّ كَشَفأتيته، فَ : أين ابن عباس؟ قال ابن عباس     : إلى الجابية 
كم عن هذا األمر أبو بكر،      ثَن ري ل م أما إن أو  : ثم قال . فهو ما اعتذر به   : بلى قلت :    إليك؟ قال 

بلى، لكنهم لو فعلـوا     : لم؟ ألم تكن خيراً لهم؟ قال     : فقلت. الفة مع النبوة  إن قومكم كرهوا لكم الخِ    
  .)٢( والتطاول، والبذخ،، وهو الفخرفاًخْفاً، جخْفاً، جخْجكنتم عليهم 

  :   تخريج الحديث

، بلفظ مطـابق ، من دون ذكر اإلسنادذكره اإلربلي لم أقف على تخريج الحديث سوى ما    
  .وهو حديث موقوف

  
  :   ال ابن األثيرق

، ثـم  )٣(أنه نام وهو جالس حتى سِمعتُ جِخيفَـة  (وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما        ) هـ(
 .)٤(الصوت من الجوف، وهو أشَد من الغَطيط: الجِخيف) صلَّى ولم يتوضأ

  )٣٩٠(حديث رقم 

  مام عبد الرزاق في مصنفهقال اإل

وإذا  ،وضـأ تَينَام وهو جاِلس فال ي     كان   :بن عمر أنه  ا عن   ، عن نافع  ،عن عبد اهللا بن عمر     -
  .)٥(اد الوضوءام مضطَِجعاً أعنَ

  

                            
  )٤/١٩٣(كتاب العين، : العظَمةُ والفَخْر والتّطاول، انظر: الجفْخُ) ١(
 )١/٨(المذاكرة في ألقاب الشعراء، النشابي اإلربلي، ) ٢(

جِخيفُه يعني الصوت ولم أسمعه في الصوت إال في هذا الحديث والجخيف في غير : قوله: قال أبو عبيد) ٣(
  )٤/٢٣٨(غريب الحديث، البن سالم، : الكبر وقد يكون الكثرة، انظر: هذا

  )٥/٣٦٤(لسان العرب، : وهو الصوت الذي يسمع من النائم عند ترديد نَفَسه، انظر: الغَِطيط) ٤(
 )٤٨٤( ح)١/١٣٠( مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب الوضوء من النوم، ) ٥(



  )٥٨٥(

  :   تخريج الحديث

  .أخرجه عبد الرزاق عن نافع بنحوه وهو حديث موقوف
  

  

  
  

  :   قال ابن األثير

أي فَتَح عضديه وجافاهما عن جنْبيه، ورفع بطْنه        ) كان إذا سجد جخَّى   (فيه  ) ـه(} جخا{
  .وقد تقدم. عن األرض، وهو مثل جخَّ

 
  )●(حديث رقم 

  قال اإلمام النسائي في سننه

 َأنْبَأنَـا   :و النَّضر قَـالَ    َأنْبَأنَا ابن شُميٍل ه    : َأخْبرنَا عبدةُ بن عبِد الرِحيِم الْمروِزي قَالَ       -
َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَـان ِإذَا   عن الْبراِء   ، عن َأِبي ِإسحقَ   ،يونُس بن َأِبي ِإسحقَ   

  .)١(صلَّى جخَّى
  

 :   تخريج الحديث

  ).٣٨٨(سبق دراسته في حديث رقم  قد

  
  

  

                            
  ) ١١٠٥( ح)٢/٢١٢(المجتبى من السنن للنسائي، كتاب صفة الصالة، باب صفة السجود، ) ١(



  )٥٨٦(

  :    األثيرقال ابن

المائل عن االستقامة   : المجخِّي) كالكوز مجخِّياً (وفي حديث حذيفة رضي اللّه عنه       ) هـ(
  .واالعتدال، فشَبه القَلْب الذي ال يِعي خَيراً بالكُوز المائل الذي ال يثْبت فيه شيء

 

  )٣٩١(حديث رقم 

  قال اإلمام مسلم في صحيحه

-    ع نب دمحثَنَا مدرٍ    حيِن نُمِد اللَِّه بب،       انيح نب انملَيِني سعو خَاِلٍد يثَنَا َأبدِن    ، حِد بعس نع 
َأيكُم سِمع رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه         : كُنَّا ِعنْد عمر فَقَالَ   :  عن حذَيفَةَ قَالَ   ، عن ِربِعي  ،طَاِرٍق

:  قَالُوا  ِفي َأهِلِه وجاِرِه؟   )١(لَعلَّكُم تَعنُون ِفتْنَةَ الرجلِ   : فَقَاَل. قَوم نَحن سِمعنَاه  : ر الِْفتَن فَقَالَ  وسلَّم يذْكُ 
لَّه علَيـِه وسـلَّم     ولَِكن َأيكُم سِمع النَِّبي صلَّى ال     ، ِتلْك تُكَفِّرها الصلَاةُ والصيام والصدقَةُ    : قَاَل. َأجْل

َأنْـتَ ِللَّـِه    :  قَـالَ  ،َأنَـا :  فَقُلْتُ )٣(فََأسكَتَ الْقَوم :  قَاَل حذَيفَةُ  ،)٢(يذْكُر الِْفتَن الَِّتي تَموج موج الْبحرِ     
وك٤(َأب( ،قُوُلي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صستُ رِمعفَةُ سذَيقَاَل ح : الِْفتَن ضرتُع)لَى الْقُلُوِب )٥ع   

  

  

                            
يفتن فتوناً إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة، وفتنة الرجل في أهله وماله : فتنة الرجل) ١(

ِإنَّما {: وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال تعالى
اللَّهِفتْنَةٌ و كُملَادَأوو الُكُموَأم ِظيمع رَأج هأو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم ١٥التغابن} ِعند

وتعليمهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا فهذه كلها فتن تقتضي 
: هود..ن السـيَئاِتِإن الْحسنَاِت يذِْهب".. المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى

  )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : ، انظر١١٤
أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة : التي تموج موج البحر) ٢(

  )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : شيوعها، انظر
األصمعي سكت صمت قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال : فأسكت القوم) ٣(

وأسكت أطرق وإنما سكت القوم ألنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع األول، 
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، 

كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها فإن اإلضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت اهللا وناقة اهللا قا : هللا أبوك) ٤(
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : ن الولد ما يحمد قيل له هللا أبوك حيث أتي بمثلك، انظرفإذا وجد م

أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة : تعرض الفتن) ٥(
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : التصاقها به، انظر



  )٥٨٧(

  

 سوداء وَأي قَلٍْب َأنْكَرها نُِكـتَ ِفيـِه   )٣( نُِكتَ ِفيِه نُكْتَةٌ   )٢( فََأي قَلٍْب ُأشِْربها   )١(كَالْحِصيِر عودا عودا  
 فَلَا تَضره ِفتْنَةٌ ما دامتْ الـسماواتُ        )٤(لصفَانُكْتَةٌ بيضاء حتَّى تَِصير علَى قَلْبيِن علَى َأبيض ِمثِْل ا         

 لَا يعِرفُ معروفًا ولَا ينِْكر منْكَرا ِإلَّا ما ُأشِْرب          )٦(كَالْكُوِز مجخِّيا  )٥(والَْأرض والْآخَر َأسود مربادا   
اهوه ٨(. )٧(ِمن(.  

  

  :   تخريج الحديث

  ".كالكوز مجخِّيا"من دون لفظ ، بنحوه، عن حذيفة، )٩(أخرجه البخاري

  
  

  

                            
فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد ، ظية بعد أخرى وش عوداً كما ينسج الحصير عوداًيأ: معناه) ١(

 )٢/١٧٢(، للنووي، المنهاج : ، انظر بعد واحدأخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً
وُأشِْربواْ "..أي دخلت فيه دخوالً تاماً وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى: فأي قلب أشربها) ٢(

، ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة ال ٩٣: البقرة..ِعجَل ِبكُفِْرِهمِفي قُلُوِبِهم الْ
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : انفكاك لها، انظر

أي نقط نقطة قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخالف لونه فهو نكت، انظر حاشية مسلم، : نكتة) ٣(
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(

ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد اإليمان : ض رحمه اهللاقال القاضي عيا) ٤(
وسالمته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر األملس الذي ال يعلق به شيء، 

 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : انظر
المنهاج، للنووي، : ، انظرربدة لون بين السواد والغبرةال، وفصوابه شبه البياض ال شدة البياض: مرباداً) ٥(

)٢/١٧٣( 
معناه مائالً ، قال القاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخياً تشبيهاً لما تقدم من : مجخياً) ٦(

سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى ال يعلق به خير وال حكمة ومثّله بالكوز 
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : وبينه بقوله ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً، انظرالمجخي 

أن الحائل بين الفتن واإلسالم عمر رضي اهللا عنه وهو الباب فما دام حياً ال تدخل الفتن فـإذا            : والحاصل) ٧(
 )١٤٤(ح)١/١٢٨(حاشية مسلم، : مات دخلت الفتن وكذا كان واهللا أعلم، انظر

) ١/١٢٨(كتاب اإليمان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المـسجدين،   مسلم،  ) ٨(
 ) ١٤٤(ح

باب ، وفي كتاب المناقب، )١٣٦٨(ح )٢/٥٢٠(،باب الصدقة تكفر الخطيئة، كتاب الزكاة، صحيح البخاري)  ٩(
ـ ، وفي كتـاب الفـتن    ، )٣٣٩٣(ح  )٣/١٣١٤(،عالمات النبوة في اإلسالم    ة التـي تمـوج كمـوج       الفتن

 )٦٦٨٣(ح )٦/٢٥٩٩(،البحر



  )٥٨٨(

  

  اخلامتة
  

، الذي تتم بنعمته الصالحات   الحمد هللا   ،  يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه     حمداً، الحمد هللا 
وآلـه وصـحبه     النعمة المسداة، والرحمة المهداة سيدنا محمد     والصالة والسالم على خير األنام؛      

  .ومن وااله
  : وبعد

 ،في اللّغة واإلصـطالح   " غريب الحديث "فقد مضى هذا البحث بفضل اهللا ونعمته؛ معرفاً         
 ومنـاهج  ، هـذا العلـم   حركة التأليف في البحث، واستعرض وأهميتهنشأة علم الغريب،مروراً ب 

بـن  ا اإلمام مجد الـدين "ومن هؤالء    - صلى اهللا عليه وسلم    -سول اهللا العلماء في خدمة حديث ر    
ثم كان واسطة هذا البحث وأساسه      ، ومنهجه فيه " النهاية في غريب الحديث واألثر    "وكتابه  " ثيراأل
  : التخريج والدراسة لعدد من األحاديث؛ فكانت للباحث النتائج والتوصيات التالية"

  
   : نتائج البحث

  ظهرت نتائج البحث على صعيدين
  : النتائج على صعيد منهج ابن األثير: أوالً
نهاية مصدر ثر ألقوال الصحابة والتابعين، إضافة إلى األحاديث الشريفة المرفوعـة            كتاب ال  .١

 فمن خالله يستوعب الدارسون أقوال طائفة كبيرة من أعالم          -صلى اهللا عليه وسلم   -إلى النبي   
ان، وسـفي ، الزهِري وقتادة، و ،  يِعخَالنَّ: السلف، الذين نثر ابن األثير أقوالهم في كتابه من مثل         

فنقرأ جوانب من فقههم وآدابهم وعزائمهم فـي        . وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وغيرهم      
عبادتهم، وورعهم في معامالتهم مع الناس، وأساليب معيشتهم مع ُأسرهم وأفراد المجتمع مـن              

 .حولهم

حرص ابن األثير على نسبة طائفة من األقوال إلى أصحابها، والروايات إلـى مـصنفاتها،                .٢
فسح ذلك أمام الباحثين العودة إلى أصول هذه األقوال والروايات في مظانها المطبوعـة أو               وي

المخطوطة لمتابعة بحوثهم وأحكامهم حولها، فبعض األقـوال تجـده فـي بعـض المعـاجم                
. يعزوه إلى صاحبه أو مـصنفه     "النهاية"والمصنفات، غير معزو إلى أحد، في حين أن صاحب        

مصدر اعتمده كثير من الباحثين الذين يدرسون مناهج التأليف في           "النهاية" ومن هنا فإن كتاب   
 .علوم الحديث واللغة، ويتتبعون مذاهب أصحابها؛ ألنَّه عزا كثيراً من النصوص إلى قائليها

  
 



  )٥٨٩(

٣. ومـن هنـا تـأتي      . ز ابن األثير باختيار أيسر الطرق المنهجية في ترتيب المادة اللغوية          تمي
 واآلثار التـي  ،إيراد مادة الغريب، على الرغم من القدر الكبير من األحاديث     أهميته في سهولة    

وقد أضيف إلى ذلـك أنّـه       . استوعبها؛ وذلك ألن الترتيب الهجائي للمادة ييسر الوصول إليها        
عمد إلى توزيع مادة الغريب في نصوص الحديث حسب حروفها الهجائية، فال يكلف المراِجع              

 الوقوف على الغريب المتعدد الوارد في حديث ما، ويجعله يقف على معاني             رهقاً من أمره في   
 .أي لفظة غريبة وردتْ في أي حديث أو أثر يورده

لوقوف على الروايات المتعددة التي كان ابـن      ل أهل الحديث     منه يستفيد"النهاية"تبين أن كتاب     .٤
 .األثير يحرص على سردها للحديث الواحد وبيان مقاصدها

صورة حية للجوانب العلمية والمنهجية لدى ابن األثير، فال يستغني عن هـذا              "النهاية" بكتا .٥
الكتاب من أراد دراسة هذا العلَم في علوم الحديث واللغة ومناهج البحث، والدراسات المعجمية              

وتمر بنا في الكتاب ردود غزيرة، وأوجه من النقد والتـرجيح، وتقـويم لمـسائل               . التاريخية
مورداً ثراً لكل من أراد الوقوف علـى  "النهاية"ومن هنا كان كتاب . ددة تتصل بعلوم مختلفة  متع

 .شخصية ابن األثير العلمية، في جوانب الحديث الشريف، وفقه اللغة العربية

ل مدرسة معجمية مهمة، في تاريخ التأليف المعجمـي عنـد علمـاء              يمثّ "النهاية البن األثير  " .٦
وقد سبقته مـدارس متعـددة قبلـه،    . لترتيب الهجائي، وفْقَ الحرف األولاللغة، وهي مدرسة ا 

ليمثِّل حلقة من سلسلة منتظمة، اجتهدت في جمع التراث اللغوي وفْقَ منهج            "النهاية"فيأتي كتاب   
 .معين، يستدرك الصعوبات التي تكتنف سائر المناهج األخرى

 . صنو القرآن الكـريم ن الحديث الشريف ولكو، غة وغربتها بين أهلها   في ظل الهجمة ضد اللّ     .٧
، يفاتها وتصر  العربية غةلّألهمية ال  الحديث الشريف إهتمام  مدى  "النهاية البن األثير  "أظهر كتاب   

 .والمقصود الشرعي من تنوع ألفاظها

العربية، من حيث استعماالتُها وشواهدها، وجـذورها اللغويـة،         اللغةتأصيٍل واسٍع لمفردات     .٨
  . حروفها، والتمييز بين الفصيح وغير الفصيح منهاولغاتُها وضبطُ

  

  النتائج على صعيد دراسة األحاديث: ثانياً
من بداية حرف التاء مع القاف      "بلغت النصوص التي استخرجها الباحث من كالم ابن األثير           .١

 .أربعمائة وعشرين نصاًً) ٤٢٠" (ـ حتى نهاية حرف الجيم مع الخاء

أحاديث مرفوعة تم تخريجهـا ودراسـتها والحكـم     : منها، ثيرالنصوص التي ذكرها ابن األ     .٢
 حسب مـا    -اكتفى الباحث بتخريجها دون دراستها    ، ومنها ما هو موقوف أو مقطوع     ، عليها

 .ومن النصوص ما هو شعر عزوته الى مصادره -هو مبين في خطة البحث
 



  )٥٩٠(

،  بالموقوفـات  "ومسلم، البخاري"مائة حديث في الصحيحين     ) ١٠٠(خلص البحث إلى وجود      .٣
وأما األحاديث التي لم يقـف الباحـث        ، مائة وتسعة عشر حديثاً موقوفاً ومقطوعاً     ) ١١٩(و

واألحاديث التي عزاها الباحث إلـى كتـب        ، أربعة عشر حديث  ) ١٤(على تخريجها بلغت    
) ٦(واألبيات الشعرية والتي لم تعط رقماً بلغـت         ، عشر أحاديث ) ١٠(اللغة والغريب بلغت    

أربعة وعشرين  ) ٢٤(وهناك أحاديث قد تكرر ذكرها ولم تعط رقماًً أيضاً بلغت           ، تستة أبيا 
مائة وسبعة وأربعين حديثاً تـم تخريجهـا   ) ١٤٧: (وعليه يكون قد خلص البحث إلى  ، حديثاً

  .ودراستها والحكم عليها
لحكـم  أبقيتها دون حكم عليهـا؛ ألن ا ، األحاديث التي وجد في إسنادها راٍو لم أجد له ترجمة       .٤

 .وهو مالم أجده، متوقف على معرفة ذلك الراوي عدالةً وضبطاً

 -ولم أقف عليها جميعـاً بألفاظهـا      -في حالة أن يورد ابن األثير أكثر من نص للفظة واحدة           .٥
وقد يكون للبعض بلفظ مقـارب أو  ، الى نص جامع بينها يكون لبعضها بلفظ مطابق      عزوتها

 .بنحوه أو بمعناه

حيـث  - من خالل األحاديث  -كبيراً من المفردات والمصطلحات الغريبة    تضمن البحث عدداً     .٦
 .وتم تأصيلها حديثياً، أزيل عنها اإلبهام

  
  : التوصيات

ــاحثين  .١ ــي الب ــابأوصــي زمالئ ــة البــن" إلســتكمال تخــريج ودراســة كت   النهاي
إلثراء المكتبـة العلميـة وخدمـة       ، إلخراجه في مجموعة حديثية قيمة وطباعتها     ، "ألثيرا
  .باحثينال

اللغة العربيـة    خاصة والدراسات اإلسالمية عامة وأقسام       أن تُعنى أقسام الحديث الشريف     .٢
في الجامعات اإلسالمية بجمع تراث غريب الحديث، وتسعى في تحقيقـه تحقيقـاً علميـاً               

 عبـادة جليلـة     -صلى اهللا عليه وسلم   -يناسب أهميته، وذلك ألن خدمة حديث رسول اهللا         
بع السلف الصالح في العناية بها لها، ونتاينبغي أن ننهض. 

، )١(أوصي باإلعتناء ببقية كتب الغريب تحقيقاً ودراسة؛ لتخرج تلك الكتب في حلة قـشيبة              .٣
 .ودراسة موثّقة

  
                            

وكُلُّ شَـيٍء   ،حديثُ عهٍد بالِجالء    : وسيفُ قَِشيب ،جد ونظفَ : قَشُب الثَّوب : اَألبيض والنَِّظيفُ يقال  : القَِشيب )١(
 )٤/٣٦( ،تاج العروس :انظر ،قَِشيب: جِديٍد



  )٥٩١(

 

تبين لنا من خالل البحث طرف من اختالفات علماء الغريب في تحديد داللة بعض األلفاظ                .٤
سير أحد العلماء للفظٍة غريبة وردت في حديث رسـول          الغريبة ومعانيها، ومن هنا فإن تف     

وعلى الباحثين أن يصلوا إلى معرفـة       .  ال يجوز أن يقطع به     -صلى اهللا عليه وسلم    -اهللا
مجمل اآلراء التي أدلى بها علماء السلف في تفسير هذا الغريب، فال يجوز استنباط أحكام               

 .الطالع على أقوال العلماء كافةشرعية أو القطع في معاني ألفاظ الحديث إال بعد ا

 مطول يشتمل على األحاديـث واآلثـار        :ُأوصي بتأليف معجمين لغريب الحديث، أحدهما      .٥
 ويبين أقوال العلماء في تفـسيرها،  ،من كل كتب الغريب وغيرها التي حوت ألفاظاً غريبة،   

امـة،   مختصر يكون بين أيـدي أهـل العلـم ع          :ويشير إلى صحتها أو ضعفها، والثاني     
ويحرص هذان المعجمان على االستفادة من تراث علم الغريب على منهٍج ميسوٍر مرتَّـب              

 .ترتيباً معجمياً

أو ترجمة لـراوي لـم أقـف        ، كإثبات نص لم أجده   ، ألتمس لمن يجد فائدة تتعلق بالبحث      .٦
  .أن يهديني جهده المشكور؛ خدمة لتأصيل النص وإستكمال البحث وإثرائه، عليها

  

 لوجهه الكـريم وأن      إلى كرم اللّه تعالى أن يجعل سعيي فيه خالصاً          أرغب آخراًوأوالً و 
يتقبلَه ويجعله ذخيرةً لي عنده يجِزيني بها في الدار اآلخرة فهو العالم بمودعاِت السرائر وخَفيات               

بت فبتوفيق من اهللا    فما أص ،  وأن يتَغَمدني بفضله ورحمته ويتَجاوز عنّي بسعة مغفرته        ،الضمائر
اللهم هذا الدعاء ومنـك اإلجابـة       ، وان نسيت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان      ، سبحانه وتعالى 

   .العليمسميع ال ك أنتَإِن وهذا الجهد وعليك التُكالن
  
  
  

  .وآخر دعوانا أِن الحمد هللا رب العالمين



  )٥٩٢(

  

  
  ارســـــالفه

  
  فهرس اآليات القـرآنية
  ارفهرس األحاديث واآلث

  فهرس الرواة المترجم لهم
  فهرس األماكن والبلـدان
  فهرس المصادر والمراجع
  فهرس الموضوعــات

  
  
  
  
  
  
  



  )٥٩٣(

   ﴾فهرس اآليات القرآنية﴿
  

  رقم الحديث  السورة ورقم اآلية  اآليــة
  )٣٦٢(  )٢٦: إبراهيم(        اجتُثَّتْ ِمن فَوِق اَألرِض ما لَها ِمن قَراٍر

  )٣٩١(  )١١٤: هود(            يذِْهبن السـيَئاِتِإن الْحسنَاِت
  )٢٩(  )١٥٥: آل عمران(  ِإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن 

ِسِنينحالْم نم تَ اللِّه قَِريبمحر ٣٣٦(  )٥٦: األعراف(  ِإن(  
  )٣٠٤(  )٥: المزمل(            ِإنَّا سنُلِْقي علَيك قَوالً ثَِقيالً

ِظيمع رَأج هِعند اللَّهِفتْنَةٌ و كُملَادَأوو الُكُموا َأم٣٩١(  )١٥: التغابن(       ِإنَّم(  
تَبٍب وا َأِبي لَهدتْ ي١٩٤(  )١: المسد(  تَب(  

 مهبر ونعداِجِع يضِن الْمع مهنُوبافَى ج٢٠٢(  )١٩-١٦:سجدةال(  تَتَج(  
  )٢٢٣(  )٤٠-٣٩: الواقعة(  من الَْأوِلين وثُلَّةٌ من الْآِخِرينثُلَّة 

ِعنِدك شْراً فَِمنتَ عمَأتْم ٍج فَِإنِحج اِني١٥٩(  )٢٧: القصص(  ثَم(  
النُّشُور ا كَذَِلكِتهوم دعب ضنَا ِبِه الَْأريي٣٥٦(  )٩: فاطر(         فََأح(  

 ِلذَنِبك تَغِْفراسو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأنَّه لَم٩٢(  )١٩: محمد(  فَاع(  
  )١٠٢(  )٤٨: األنفال(         فَلَما تَراءِت الِْفَئتَاِن نَكَص علَى عِقبيِه

  )٩١(  )٨٦: الكهف(           ِفي عيٍن حِمَئٍة ووجد ِعندها قَوماً
  )١٣٥(  )٨٠: هود(         لَو َأن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِديٍدقَاَل

  )٣٩(  )١: الفلق(              َقُْل َأعوذُ ِبرب الْفَلَِق
  )٣٩(  )١: الناس(             َقُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس

دَأح اللَّه و٢٠٩-٣٩(  )١: اإلخالص(            قُْل ه(  
  )١١٨(  )٦٩-٦٨-٦٧:األنفال(  ما كَان ِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّى 

  )٣٢٥(  )٥٥: طه(  خَلَقْنَاكُم وِفيها نُِعيدكُم وِمنْها نُخِْرجكُم ِمنْها 
َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرفَْأتُواْ ح ثٌ لَّكُمرح آُؤكُم٣٥٨(  )٢٢٣: البقرة(         ِنس(  

  )٢٧٤(  )١٤١: األنعام(            وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدِه
  )٢٧٤(  )١٢٥: البقرة(          وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً

 عمجلُغَ متَّى َأبح حرلَا َأب ى ِلفَتَاهوسِإذْ قَاَل م١٤٤(  )٦٠: الكهف(  و(  
مِإذْ يوثِْبتُوكواْ ِليكَفَر الَِّذين ِبك ٩٥(  )٣٠: األنفال(          كُر(  

َل ِبكُفِْرِهمالِْعج واْ ِفي قُلُوِبِهمُأشِْرب٣٩١(  )٩٣: البقرة(          و(  



  )٥٩٤(

  رقم الحديث  السورة ورقم اآلية  اآليــة
  )٣٤١(  )٣٠: النازعات(  والَْأرض بعد ذَِلك دحاها

  )٢٥٩(  )٣٦: الحج(            اللَِّهوالْبدن جعلْنَاها لَكُم من شَعاِئِر
  )١٠٣(  )٤: النور(    والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعِة شُهداء

انُكُمملَكَتْ َأيا ماء ِإالَّ مالنِّس نَاتُ ِمنصحالْم٧٥(  )٢٤: النساء(        و(  
رفَطَه كابِثي٢٧٩(  )٤: المدثر(                و(  

  )٧(  )١١٤: طه(              وقُل رب ِزدِني ِعلْماً
ِسِنينحالْم نَِزيدسو اكُمخَطَاي لَكُم قُولُواْ ِحطَّةٌ نَّغِْفر٢٦٧(  )٥٨: البقرة(    و(  

  )٦٥(  )٧: الواقعة(               وكُنتُم َأزواجاً ثَلَاثَةً
  )٣١٠(  )٥٣: النحل(  كُم من نِّعمٍة فَِمن اللِّه ثُم ِإذَا مسكُم وما ِب

  )٣٦٠(  )١٧٩: آل عمران(  وما كَان اللّه ِليطِْلعكُم علَى الْغَيِب ولَِكن اللّه يجتَِبي 
مِمنْه فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَون يم٤٥(  )٥١: المائدة(            و(  

  )٢٥٧(  )٦٨: الزمر(  ِفخَ ِفي الصوِر فَصِعقَ من ِفي السماواِت ونُ
  )٢٦٤(  )٢٤: الفتح(  يِديكُم عنْهم       وهو الَِّذي كَفَّ َأيِديهم عنكُم وَأ

نيشْراً بب احيِسُل الررالَِّذي ي وهِتِه     ومحر يد٣٥٦(  )٥٧: األعراف(   ي(  
وِل ِإذَا يسِللرواْ ِللِّه وتَِجيبنُواْ اسآم ا الَِّذينه٢٦٥(  )٢٤: األنفال(  ا َأي(  

فََأنِْذر قُم ثِّردا الْمها َأي٣٦٢(   )٥ -١: المدثر(       ي(  
  )١٦٥-٦٠(  )٩٥: المائدة(  وا عدٍل منكُم           يحكُم ِبِه ذَ

  
  
  
  
  
  
  
  



  )٥٩٥(

   ﴾ديث واآلثارفهرس األحا ﴿
  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

  )٢٥٩(  عبد اهللا بن عمر  ابعثْها ِقياما مقَيدةً
  )٤٣(  عمر بن الخطاب  ابن السِبيِل َأحقُّ ِبالْماِء ِمن التَّاِنِئ علَيِه
نُونا فَقَاَل ِبِه جٍن لَهَأةٌ بابرام ة  َأتَِت النَِّبىرعلى بن م١١٦(  ي(  
  )٦١(  أسماء بنت يزيد  َأتُِحبين َأن يسورِك اهللا ِبسواٍر ِمن نَاٍر

  )٣٣٩(  عبد اهللا بن مسعود  أتدري كم عرض ِجلِْد الكَافِر
  )١٧٢(  جابر بن عبد اهللا  ُأِتي ِبَأِبي قُحافَةَ يوم فَتِْح مكَّةَ ورْأسه وِلحيتُه كَالثَّغَامِة

ُأِتيِميِنِه غُلَامي نعو ِمنْه اٍب فَشَِرب٢٤(  سهل بن سعد   ِبشَر(  
تَرتْ تُسِن فُِتحمتُ الْكُوفَةَ ِفي ز٥(  حذيفة بن اليمان   َأتَي(  

  )٣٨٣(  عدي بن حاتم  َأتَيتُ عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْه ِفي ُأنَاٍس
بَأقْرو ِإلَي كُمبَأخْلَاقًاَأح اِسنُكُمحِمنِّي م ١٢٧(  أبو ثعلبة الخشني  كُم(  

  )١١٤(  حمنة بنت جحش  احتَِشي كُرسفًا
  )١٣٤(  أبو بكر الصديق  ُأخِْبرت أن ِفرعون كان أثْرم
بِإلَى ر النَّارنَّةُ وِت الْجمااخْتَص٣٣٦(  أبو هريرة  ِهم(  

  )٢٣٣(  ريسعيد الجري  أخذاً ِبثَمرة ِلسانِه
كُماحَأر قْد اللَّه فَِإن قَاِتكُمدوا ص٣٥٣(  سارية الخُلْجي  َأخِْرج(  

 ِمن لَكُم اللَّه خِْرجا يم كُملَيا َأخَافُ عفُ م٢١٧(  أبو سعيد الخدري  َأخْو(  
  )١٨٢(  عبد اهللا بن مسعود  فإن دخل عليك فكن كالبِعير، ادخل بيتك
  )٢٩٠(  عبد اهللا بن مسعود  لِْعلْم فَأِثيروا الْقُرَآنإذا َأردتُم ا

  )٢٩٩(  عمر بن الخطاب  إذا اشترى أحدكم جمالً فليشتره طويالً عظيماً
  )٣٤٨(  عبد اهللا بن عمرو   َأو دابةً، َأو خَاِدما،ِإذَا َأفَاد َأحدكُم امرَأةً

ا ولَاِة؛ فَلَا تَْأتُوهِللص بِإذَا ثُونوعتَس ٢٧٠(  أبو هريرة  َأنْتُم(  
تَ لَهم ِمنْهحاِكين طَرك المسرض١٧٨(  مجاهد  إذا ح(  

  )١٢٤(  أبو هريرة  ِإذَا زنَتْ َأمةُ َأحِدكُم فَتَبين ِزنَاها
كُمدَأح كُمُؤملْي ثُم فُوفَكُموا صفََأِقيم تُملَّيِد  ِإذَا صبِن عب ٢٢(   اللَِّهِحطَّان(  

  )٣٥١(  أنس بن مالك  ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة ماج النَّاس بعضهم ِإلَى بعٍض
  )٢٣٠(  أبو موسى األشعري  اللَّه ِلملَاِئكَِتِه قَبضتُم : قَاَل، ِإذَا ماتَ ولَد الْعبِد

  )١٩٦(  عبد اهللا بن عمرو  ِإذَا هلَك اثْنَا عشَر ِمن بني عمِرو بن كَعٍب



  )٥٩٦(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
ِلِمينسالْم لَِقيتَ ِمن نِلي م عفَاد ب٥٤(  أنس بن مالك  اذْه(  

نُقَهع ِربفَاض ب٣١٩(  أنس بن مالك  اذْه(  
وال أثُوب ٢٧٦(  عمرو بن العاص  أذُوب(  

  )٧٦(  حسن بن علي  أراد أمير المؤمنين علي أمراً فَتَتَابعتْ األمور
  )١٢١(  عائشة أم المؤمنين   َأزواج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَاِطمةََأرسَل

  )١١٠(  عائشة أم المؤمنين   يلَةَ الْمزدِلفَِةَ لاستَْأذَنَتْ سودةُ رسوَل اللَِّه 
تَو ارمِتجاِلاس ،اِر تَوالِْجم يمر٦٣(  جابر بن عبد اهللا  و(  

  )١٦٠(  السائب بن أبي لبابة  ناِقاللهم اس: ستسقى رسول اهللا فقالا
نٍَب فرماها الكَِريت ِإلى َأر١٧٠(  عبد اهللا بن عباس  َأشَر(  

  )١٣(  عائشة أم المؤمنين  َأعتَقَتْ عنْه ِتالَدا ِمن ِتالَِدِه
  )٣٢(  ولَةَ ِبنْتَ حِكيٍمخَ  َأعوذُ ِبكَِلماِت اللَِّه التَّاماِت ِمن شَر ما خَلَقَ

الثَّجو جالْع جُل الْح١١٢(  عبد اهللا بن مسعود  َأفْض(  
  )٣٥٧(  علي بن أبي طالب  أِفيكُم من رأى اللّيلة شيئاً

  )٣١٤(  حصين بن جندب  َأقتلْتَ رجالً يقول ال ِالَه ِاال اللّه
  )١٤٦(  عبد اهللا بن عمر   ثُريراُل لَهاَأقْطَع الزبير حضر فَرِسِه ِبَأرٍض يقَ

  )١٨(  يِبعالشَّعامر    تحفظه في مجلس واحدأال أحدثكم حديثاً
  )١٢٦(  رافع بن خديج  أال أخبركم بصالة المنافق
  )١٠١(  ابن شهاب الزهري  ألك بذا حاجة عليك بهذا

  )٣٢١(   العاصعمرو بن  َأما عِلمتَ َأن الِْهجرةَ تَجب ما قَبلَها
  )٢٧١(  بالل بن رباح   َأن لَا ُأثَوب ِفي شَيٍء َأمرِني رسوُل اللَِّه

  )١٥٨(  عبد اهللا بن عباس  ِإن ابِني هذَا ِبِه جنُون يْأخُذُه ِعنْد غَداِئنَا
  )١٨٤(  عمر بن الخطاب  إن َأخْوف ما َأخاف عليكم َأن يْؤخَذ الرجل المسلم

  )٢١١(  سالم بن أبي الجعد  ن أعظم النّاس خطيئة يوم القيامة المثَلِّثإ
قُوبعي نفُ بوسِن الْكَِريِم يالْكَِريِم اب ناب الْكَِريم ١٣٥(  أبو هريرة  ِإن(  

  )٣٦٨(  أبو مالك األشعري  ِإن اللَّه َأمر يحيى بن زكَِريا ِبخَمِس كَِلماٍت
  )٦٩(  عبد اهللا بن عمر  لَقَد خَلَقْتُ خَلْقًا َألِْسنَتُهم َأحلَى : ه تَعالَى قَاَلِإن اللَّ

ونِفيضكَانُوا لَا ي شِْرِكينالْم ١٠٩(  عمرو بن ميمون  ِإن(  
  )٣٧٠(  عبد اهللا بن عمر  ِإن النَّاس يِصيرون يوم الِْقيامِة جثًا



  )٥٩٧(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
النَِّبي َأن ي ِهكَانلَيلِّي عصِل فَيا ِباللَّيِصيرح تَِجر٢٧٣(  عائشة أم المؤمنين   ح(  

  )٢١٦(  عائشة أم المؤمنين   اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ ِبك ِمن الْكَسِل: كَان يقُوُلن النَِّبي أ
  )٦٧(  ة الخيرنبيش  َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حبس ِفي تُهمٍة

  )١٢٩(  صِفيةَ ِبنِْت حيي  ن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حج ِبِنساِئِهأ
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي َأناءٍح ِفيِه ما ِبقَدع١٨٦(  أبو موسى األشعري  د(  

ماقُ الدرَأةً كَانَتْ تُهرام َأن١٧٦(  أم سلمة  اء(  
  )٣٣٥(  أبو هريرة  َأن امرَأةً مرتْ ِبِه تَعِصفُ ِريحها

  )٢٥٠(  سعد بن أبي وقاص  واهللا ما وجدتُه: أن آمنة ُأمه قالت
  )١٠٨(  حكيم بن حزام  أن أمه دخلت الكعبة وهي حامل

إن٢٤٩(  عبد اهللا بن عباس  ملَقَ اهللا الْقَلَل ما خَ أو(  
 ل ما ذُكر من عبد المطلبإن٢٤٠(  ابن شهاب الزهري  أو(  

  )٦٨(  عبد اهللا بن عمر  َأن ِبلَالًا َأذَّن قَبَل طُلُوِع الْفَجِر
  )٢٦٦(  عبد اهللا بن عمرو  ويفتح القول، وتُرفَع اَألشْرار، َأن توضع اَألخْيار

ِض فَاِرساِر كَانُوا ِبَأرالَْأنْص شًا ِمنيج ١٦٣(  عبد اهللا بن كعب  َأن(  
  )١٤(  محمد بن سيرين  َأن رجالً اشْترى جارية وشَرطُوا
  )٢٣٤(  زيد بن أسلم  َأن رجلًا اعتَرفَ علَى نَفِْسِه ِبالزنَا

  )٢٥٧(  عروة بن راشد  واشْتَرط ثُنْياها، أن رجالً باع نَِجيبة
  )١٤٣(  بو هريرةأ  رَأى كَلْبا يْأكُُل الثَّرى َأن رجلًا

  )٢٤٤(  عروة بن الزبير  َأن رجلًا ِمن الَْأنْصاِر يقَاُل لَه ُأحيحةُ بن الْجلَاِح
  )١١٣(  أبي معبد الخزاعي   خرج ليلة هاجر من مكة أن رسول اهللا 
  )٢١٩(  عياض بن حمار   قَاَل ذَاتَ يوٍم ِفي خُطْبِتِه َأن رسوَل اللَِّه

ز لأنجقْتَات الرا ي١٨٠(  الشافعي  كَاة الِفطْر ِمم(  
  )٢٦٣(  عوف بن مالك  ِإن ِشْئتُم َأنْبْأتُكُم عِن اِإلمارِة وما ِهي؟

  )٣٠١(  أبو هريرة  تَثَويتُه: أن شيخاً من طفاوة قال
  )٣١٣(   بن عبد اهللامصعب  َأن عاِتكَةَ بنتَ عبِد الْمطَِّلِب، قَالَتْ ِفي ِصدِق رْؤياها

  )٩٤(  عبد اهللا بن أبي قتادة  َأن عدوا يغْزوه بغَيقَة
  )١٣١(  سعيد بن المسيب  فَكُلُوه إن كَان مار موراً

  )٢١(  عبد اهللا بن عياش  إن لنا أخطاراً وأحساباً



  )٥٩٨(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )١٩(  سليمان بن أبي شيخ  إن له أهل بيت سوء إذا صليت أتْلَعوا أعناقَهم

  )٢٨(  عبد اهللا بن أبي حدرد  ِإن ِلي علَى هذَا َأربعةَ دراِهم وقَد غَلَبِني
ف خَزطْراه موان كسرم ٢٦٠(  أبو هريرة  ِان(  

  )٢١٨(  علي بن أبي طالب  كانوا يبعرون بعراً قبلكمإن من كان 
  )٣٧١(  علي بن أبي طالب  أنا أول من يجثُو للخَصِم

  )١٤٤(  سعيد بن جبير  .سلُوِني: ا لَِعنْد ابِن عباٍس ِفي بيِتِه ِإذْ قَاَلِإنَّ
  )٨٨(  جابر بن عبد اهللا  وَأنَا واللَِّه الْموتُور الثَّاِئر، َأنَا لَه يا رسوَل اللَِّه

  )٨٦(  أبو هريرة  إنّا من العرب في أرومة
اِء ِمنمى ِفي السْل تَره ٍم؟انْظُر١٣٦(  العباس بن عبد المطلب   نَج(  

  )١١٩(  جعفر بن محمد الهاشمي  انظروا من هاهنا من أهل بيتي
  )٨١(  علي بن أبي طالب  إنَّك امرؤ تائه

  )٢٥(  غَيالَنتَِميم بن   فََأِقم الصالَةَ، إنَّك ِمن ُأمٍة معافَاٍة
  )١٣٣(  يزيد ذو مصر   صفَرِةعن الْم ِإنَّما نَهى رسوُل اللَِّه 

  )٣٧٥(  أبو الدرداء الخزرجى  َأنَّه َأتَى ِبامرَأٍة مِجح علَى باِب فُسطَاٍط
  )٤٧(  بن عباسعبد اهللا   أنه آمن ومن معه من يهود وتنخُوا في اإلسالم

  )٣٩(  عبد اهللا بن مسعود  َأنَّه رَأى ِفي عنُِق امرَأٍة ِمن َأهِلِه سيرا
  )١٢٣(  علي بن أبي طالب  قِرشْ المِلب من ِقجرخْ تَةًجاِر لي خَركَإنه قد ذَ

  )١٨٧(  أنس بن مالك   عام حجة الوداعأنه كان عند ثَِفنَة نَاَقَة رسول اهللا 
امحالج قَاُل لَهي اءد فََأخَذَه ا كَلْبلَه ٣٨٥(  عبد اهللا بن معبد  َأنَّه كَان(  

  )١٤٥(  عبد اهللا بن عمر  ان يقِْعي في الصالةأنه ك
  )٣٠٠(  عمر بن الخطاب  َأنَّه كُِتب ِإلَيِه ِفى رجٍل ِقيَل لَه متَى عهدك ِبالنِّساِء؟

  )٢٢٢(  أبو المليح الهذلي  أنه كتب ألهل نجران حين صالحهم
  )٣١(  النَّخَِعيإبراهيم   َأنَّه لم يكن يري بالتَّتِْمير بأٍساً

  )٢٧٨(  جابر بن عبد اهللا  دعا ِبِثياٍب جدٍد، َأنَّه لَما حضره الْموتُ
  )١٧٧(  الزبير بن العوام  انَّه وصفَ الِجن؛ الذين رآهم

  )٣١٧(  أبو هريرة   والْحنْتَِم،َأنْهاكُم عن الدباِء
  )١١(  عبد اهللا بن مسعود  لَاِديوهن ِمن ِت، ِإنَّهن ِمن الِْعتَاِق الُْأوِل

  )١٦٥(  محمد بن سيرين  ِإنِّي َأجريتُ َأنَا وصاِحب ِلي فَرسيِن



  )٥٩٩(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )١٤١(  علي بن أبي طالب  ِانّي أعلم بجعفر

  )١٩٧(  زيد بن أرقم  إني تارك فيكم الثَّقَلَين
ْأِسي قُِطعر نَاِم َأنتُ ِفي الْمَأي٣٧٧(  جابر بن عبد اهللا  ِإنِّي ر(  

  )٣٧٨(  عبادة بن الصامت  ِإنِّي قَد حدثْتُكُم عن الدجاِل حتَّى خَِشيتُ َأن لَا تَعِقلُوا
  )٣٢٣(  عكرمة مولى ابن عباس  إني مررت ِبجبوِب
  )٢٨٢(  أبو هريرة  َأوكُلُّكُم يِجد ثَوبيِن؟

  )٣٤٤(  د اهللاعامر بن عب  َأوُل ِديِنكُم نُبوةٌ ورحمةٌ
  )٣١١(  عائشة أم المؤمنين   ِمن الْوحِي الرْؤيا َأوُل ما بِدَئ ِبِه رسوُل اللَِّه 

  )١١٥(  الحسن بن علي  أول من عِرفَ بأرِضنا
  )٣٩١(  حذيفة بن اليمان    يذْكُر الِْفتَنَأيكُم سِمع رسوَل اللَِّه 

  )٣٦٥(  عبد اهللا بن عباس  اِإلياديأيكم يعرف قُس بن ساعدة 
  )٩٣(  أبو عبد الرحمن األزدي  أيها النَّاس إن لي عليكم حرمة األمومة

ها النّأي٧٤(  أسماء بنت يزيد  لكم أن تتَاَيعوا في الكذبِماس، ما يح(  
  )١٩٩(  عبد اهللا بن عباس   ِفي الثَّقَِل  النَِّبي-َأو قَدمِني -بعثَِني

  )١٩٥(  يحيى بن سويد  بلغ عائشة أن ناساً ينالون من أبي بكر
  )٣٤٩(  عبد اهللا بن مسعود  وكَان رجالً مجبوالً، بِيِدى علَى منِْكبيِه

  )٧٧(  ماِلِك بِن صعصعةَ  بينَا َأنَا ِعنْد الْبيِت بين النَّاِئِم والْيقْظَاِن
سنَا َأنَا ِفي الْميِمبقَدفِّ الْم٣٣٣(  قيس بن عباد  ِجِد ِفي الص(  

  )٣٦٢(  جابر بن عبد اهللا  بينَما َأنَا َأمِشي سِمعتُ صوتًا ِمن السماِء
  )٥٠(  سمرة بن جندب  بينَما َأنَا وغُلَام ِمن الَْأنْصاِر نَرِمي غَرضيِن لَنَا

  )٨٠(  عودعبد اهللا بن مس  تَانَك الْمرتَاِن
عرلَِت الضحَأم ٍش ِسنُونيلَى قُرتْ ععتَتَاب  ِفييقَةَ بنِت َأِبي صقَي٣٧(  ر(  

  )٨٤(  أبو هريرة  التَّثَاُؤب ِمن الشَّيطَاِن
  )٣٦٠(  أبو هريرة  تَحاج آدم وموسى فَحج آدم موسى

 با ِبغَرقتَخْرريق وإما ِبحرة إمص٣٠٧(  علي بن أبي طالب  الب(  
  )٣٣٨(  أبو هريرة  تَخْرج عنُقٌ ِمن النَّاِر يوم الِْقيامِة
وهتَنِْكهاسو ،وهِمززمو ،وهِتر١٠(  عائذ بن نضلة  تَر(  

مهضعكَّةَ فَقَاَل بلَةً ِبمشٌ لَييتْ قُرررة  تَشَاوج٩٥(  ِمقسم بن ب(  



  )٦٠٠(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )١٣٩(  أبو هريرة  ساِبكُم ما تَِصلُون ِبِه َأرحامكُمتَعلَّموا ِمن َأنْ

  )٩٠(  الِمسور بن مخْرمة  تَغِْمدوا السيوف عن أعداِئكم فتُوتروا ثأركم
  )٨(  أنس بن مالك  التُّكَأة من النّعمة

  )٢٢٣(  محمد بن كعب   ومروان بن الحكم،تنازع عبد اهللا بن الزبير
ُؤوا ِممضتَوِت النارس٢٨٣(  أبو هريرة  ا م(  

  )١٦٤(  عبد اهللا بن العالء  ثَغَرالمسلمون من حاِئِط قيسارية
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص كَةَ ِإلَى النَِّبيلَينَا ماب اء٦٢(  عبد اهللا بن مسعود  ج(  

  )١٥٦(  عمر بن الخطاب    في حين غير حينهجاء جبريل إلى النبي 
  )٤٨(  أنس بن مالك   وعليه ثوب معصفَر  رجل إلى النبي جاء

  )٣٢٠(  عبد اهللا بن عمرو  جاء رجٌل ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم صاِرخًا
  )٢٩٢(  طلحة بن عبيد اهللا  الرْأِسثَاِئرِمن َأهِل نَجٍد جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اللَِّه 

  )٣٢٤(  أبو سعيد الخدري   سحابةٌ فَمطَرتْ حتَّى ساَل السقْفُجاءتْ
  )٣٥(  سليمان بن يسار  الجذَع التَّام التِّمم يجزئ

نداهَأةً فَتَعرةَ امشْرى عدِإح لَس١٣٨(  عائشة أم المؤمنين  ج(  
٢٣٥(  مسلمة بن محارب  ا كان باألبواءحج معاوية فلم(  

اهللا قوماًاكمحي تحي ٣٨٧(  بالل بن شهم  المة الس(  
  )١٢(  عبد اهللا بن عباس  خُذُوها يا بني طَلْحةَ خَاِلدةً تالدةً

  )١٣٧(  المسيب النميمي  خرج تميم بن مر وامرأتُه سلمى
شِْرِكينالْم ِمنَا ِمناِج قَوجنَا ِفي حج٣٣٠(  كعب بن مالك  خَر(  

ر عنَا مجوِل اللَِّهخَرس  ٍِلجِة رنَاز١٩٨(  البراء بن عازب  ِفي ج(  
  )٣٠٨(  عبد اهللا بن زيد  خُِلقَ آدم من َأِديم اَألرِض

  )٩٨(  عبِد اللَِّه بِن السعِدي  خير هذه األمة َأولُها وآِخرها
  )١٧٤(  جابر بن عبد اهللا  اِلَأذْبحهفَعمدتُ ِإلَى عنٍْز  دخََل علَي رسوُل اللَِّه 

  )٢٣٢(  عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة  دخَلْتُ الْمسِجد فَِإذَا عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص 
  )١٠٧(  معاوية بن سفيان  دخْلت عليه حين َأصابته قَرحتُه

  )٥٥(  ةريقَلمان بامرأة س  دعاِني وهو ِفي علَيٍة لَها َأربعةُ َأبواٍب
  )٣٤٠(  عبد اهللا بن قيس  دعوها فَِإنَّها جبارةٌ

  )٣٤(  عائشة أم المؤمنين  اللَّيلَِة مرةً َأومرتَيِنذُِكر لَها َأن نَاسا يقْرءون الْقُرآن ِفي 



  )٦٠١(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )١٤٩(  كلثوم بن الحصين  ذلك النّطَانط الطوال

أى جارية مهزولة تطيش مر٨٣(  الحسن بن علي  خرىة وتقوم ُأر(  
  )١٨٩(  سعد بن أبي وقاص  رأى رجالً بين عينَيِه أثر السجود

 تُ النَِّبيَأير،املَحا وزخُب هعَأكَلْتُ معبد اهللا بن     وِجسر٩٢(  س(  
  )٣٧٢(  عامر الشعبي  رأيتُ قُبور شُهداء ُأحد جثاً مسنَّمةً

  )١٥٣(  ابن شهاب الزهري  عمرو؛ فقطعتُ نَساههيل بن رميت يوم بدر س
  )٢٠٦(  عبد اهللا بن قتيبة   موا على النبي روى أن وفد همدان قِد

  )٣٥٤(  أبو هريرة  زنَى رجٌل ِمن الْيهوِد وامرَأةٌ
  )١٣٠(  عبد اهللا بن عباس  سئل عن الذبيحة بالعود

  )٤٩(  ان بن بشيرالنعم  سافَر رجٌل ِبَأرٍض تَنُوفٍَة
  )٣٤٣(  عوف بن مالك  سبحان ِذي الْجبروِت والْملَكُوِت والِْكبِرياِء

  )٣٢٩(  عائشة أم المؤمنين  سِحر لَه حتَّى كَان يخَيُل ِإلَيِه
  )٣٨٠(  أنس بن مالك  سقَطَ رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن فَرٍس

  )٢٣٧(  دينار القرشي  عتُ ابن عمر يتَمثَُّل ِبِشعِر َأِبي طَاِلٍبسِم
اُلقَسمعت رجالً يج٢٥٨(  حجر المدري  ر يحدث بأصبهان له ح(  

  )١٥٠(  وابصة بن معبد  شر السباع هذه األثْعل
  )٢٦٢(  عبد اهللا بن عمر  صلَاةُ اللَّيِل مثْنَى مثْنَى

  )٢٧٧(  جابر بن عبد اهللا   طَعاما ِم بن التَّيهاِن ِللنَِّبي صنَع َأبو الْهيثَ
لُهتَفْع تَكُن لَم نَاِمكًئا ِفي متَ شَينَع٣٤٢(  عائشة أم المؤمنين  ص(  
  )٣٧٦(  عبد اهللا بن عمرو  ضافَ ضيفٌ رجلًا ِمن بِني ِإسراِئيَل

ِرِه وِفي قَب ِضعِإذَا و دبالْعهابحَأص بذَهو لِّي٢٧(  أنس بن مالك  تُو(  
اربا جهحرج اءمج٣٤٥(  أبو هريرة  الْع(  

  )٢٨٧(  جابر بن عبد اهللا  عِطشَ النَّاس يوم الْحديِبيِة
  )٢٤٥(  عمر بن الخطاب  عليكم بالجهاد ما دام حلواً خضراً

  )٥٣(   طالبعلي بن أبي  العماِئم ِتيجان الْعرِب
  )١٤٧(  بن َأِخي َأِبي رهٍم  غَزوتُ مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم غَزوةَ تَبوٍك

  )٣٨٩(  عبد اهللا بن عباس  ف علي عنها تخلّكَشَفأتيته، فَ
  )٣٠٦(  جابر بن عبد اهللا  فَبينَا َأنَا َأمِشي سِمعتُ صوتًا ِمن السماِء



  )٦٠٢(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
ِبفَِصيٍلفَج خْلُوٍل اءٍر  مجاِئِل بن ح٢٦(  و(  

  )٣٨(  أسماء بنت أبي بكر  فَخَرجتُ وَأنَا مِتم فََأتَيتُ الْمِدينَةَ
رصلَّى الْعاِد، فَصوا ِبالَْأزعد ١٤٠(  سويد بن النعمان  ثُم(  

  )٢٤٧(  محمد بن عقيل  فَصلَّى ِبنَا ِفي ثَوٍب واِحٍد
ُل عِل الثَِّريِدفَضاِء؛ كَفَضلَى النِّس١٢٨(  أنس بن مالك  اِئشَةَ ع(  

  )٣٨٤(  هند بنت أبي أمية  مصِبية مْؤِتمةأنبأنَا : فقالت
  )١٩٢(  عامر الشعبي  فما قال فيها ابن عباس إن كان لَِمثقَباً

  )٢٠٩(  طالبعلي بن أبي    ثَلَاثٌ وثَلَاثُون ِحقَّةًِفي ِشبِه الْعمِد َأثْلَاثاً
  )١٢٢(  علي بن أبي طالب  ِفيِهم رجٌل مخْدج الْيِد

  )١٧٣(  أبو هريرة  قَام ِفينَا النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَذَكَر الْغُلُوَل
 قَِدم ةَ الِْإِبِلِنمَأس ونبجي مهِدينَةَ و٣١٥(  أبو واقد الليثي   الْم(  
  )٢٥٢(  عبد اهللا بن عباس  فوثَب على سِريِري ، فأتاني،رفَي من س أخمِدقَ

 النَِّبي قَِدم ِدينَِةلَى الْمَل َأعِدينَةَ فَنَز٢٤٦(  أنس بن مالك   الْم(  
  )١٣٢(  ابن شهاب الزهري  قدم خزيمة بن حكيم السلَِمي ثم البهزي على خديجة

  )٨٢(  فاطمة بنت قيس   يم الداِريتَِم قَِدم علَى رسوِل اللَِّه 
  )٢٩١(  عبد اهللا بن أبي بكر   صرد بن عبداهللاقَِدم على رسول اهللا 

  )٢٢٧(  عمران بن حصين   قَِدم وفد بني نهد بن زيد على رسول اهللا 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر عةَ مِبييدنَا الْح٢٦٤(   األكوعسلمة بن  قَِدم(  

  )١٠٣(  عبد اهللا بن عباس   أن ال تَرمى وال يرمى قضى رسول اهللا 
  )٣٨٨(  البراء بن عازب  كَان ِإذَا صلَّى جخَّى

  )٩٧(  قتادة بن النعمان  كَان َأهُل بيٍت ِمنَّا يقَاُل لَهم بنُو ُأبيِرٍق
  )٢٢٠(  سمرة بن جندب   قُوَل ِلَأصحاِبِهِمما يكِْثر َأن ي كَان رسوُل اللَِّه 

 وُل اللَِّهكَانسر اِئِنِبالطَِّويِل الْب س٢٦١(  أنس بن مالك   لَي(  
  )٢٤٨(  عبد اهللا بن عمرو   يقَوم ِديةَ الْخَطَِإ كَان رسوُل اللَِّه

هِجبعي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر ١٨١(  أنس بن مالك   الثُّفُْلكَان(  
  )٣٠٤(  عبادة بن الصامت   ِإذَا ُأنِْزَل علَيِه كُِرب ِلذَِلككَان نَِبي اللَِّه 

  )٣٨٦(  أبو هريرة  كَان يرغِّب ِفي ِقياِم رمضان ِمن غَيِر عِزيمٍة
  )١٦٨(  إبراهيم النخعي  كان يعلّم الصبي الصالة إذا أثغر



  )٦٠٣(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
ِليكَان اغِْفر مِن اللَّهتَيدجالس نيقُوُل ب٣٤٧(  عبد اهللا بن عباس   ي(  

  )٣٩٠(  عبد اهللا بن عمر  كان ينَام وهو جاِلس فال يتَوضأ
  )٣٥٨(  جابر بن عبد اهللا  كَانَتْ الْيهود تَقُوُل ِإذَا َأتَى الرجُل امرَأتَه ِمن دبِرها

  )٥٨(  ِعمران بِن حصيٍن   حلَفَاء ِلبِنى عقَيٍلكَانَتْ ثَِقيفُ
  )٣١٦(  علي بن أبي طالب  كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي ِمن الْمغْنَِم

  )٢٣٩(  الحسين بن علي  كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي ِمن الْمغْنَِم يوم بدٍر
لَيى عوسِإلَى م اِبطًاكََأنِّي َأنْظُرلَام ه٣٠٩(  عبد اهللا بن عباس  ِه الس(  

  )٧٥(  عبادة بن الصامت  كَفَى ِبالسيِف شَاِهدا
  )٣٦٣(  أبو هريرة  الْكَمَأةُ ِمن الْمن وماُؤها ِشفَاء ِللْعيِن
مالْقَو مالْقَو لَِقيو ْأسالْب رم٣(  علي بن أبي طالب  كُنَّا ِإذَا اح(  

  )١٠٦(  أنس بن مالك  ع أبي موسى في مسير لهكنّا م
رجالْح دبنَا ، كُنَّا نَعدجفَِإذَا و ...نَاهَألْقَي ِمنْه ر٣٧٣(  مهدي بن ميمون  َأخْي(  

  )٢٦٥(  أبو سعيد بن المعلى   كُنْتُ ُأصلِّي ِفي الْمسِجِد فَدعاِني رسوُل اللَِّه 
  )٦٠(  عمرو بن الحبشي  ةبن عباس فجاءت امرأاكنت عند 

 النَِّبي عكُنْتُ م فٍَرٍل ثَفَاٍل، ِفي سملَى ج١٨٣(  جابر بن عبد اهللا   فَكُنْتُ ع(  
  )٣٥٩(  أبو هريرة  كَيفَ َأنْتُم ِإذَا لَم تَجتَبوا ِدينَارا ولَا ِدرهما

  )٩٩(  ة بن الصامتعباد  لَِئن طَاَل ِبكُما عمر َأحِدكُما َأو ِكلَاكُما
  )٦(  الفضل بن دكين  لَا آكُُل متَِّكًئا 

  )٢٧٤(  عمر بن الخطاب  ال ُأوتي بأحد انْتَقص مِن سبِل المسلمين
  )٢٩٧(  الحسن بن علي  ال بأس أن يضحي بالثَّوالء
اللَّه شَاء ِإن ورطَه ْأس٢٨٨(  عبد اهللا بن عباس  لَا ب(  

  )١١٧(  عمران بن جدير  ثْجرواال تَبسروا وال تَ
  )٣٣٧(  أنس بن مالك  لَا تَزاُل جهنَّم تَقُوُل هْل ِمن مِزيٍد
  )٢٠٨(  عبد اهللا بن عباس  لَا تَشْربوا واِحدا كَشُرِب الْبِعيِر

  )٢٥٤(  فاطمة بنت الحسين  ال ِثنَى في الصدقة
  )٢٢١(  بالل العبسي  ال ِحمى إالَّ في ثالث

  )١(  عطاء بن أبى رباح  ثأو حر، بأو عنَِ، لصدقة إال في نخْال 
  )٢٢٨(  رافع بن خديج  ولَا كَثٍَر، لَا قَطْع ِفي ثَمٍر



  )٦٠٤(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )٢١٣(  ابن شهاب الزهري  لَا يجتَِمع ِدينَاِن ِفي جِزيرِة الْعرِب

  )١٧٩(   حزمأبو بكر بن  َأحد إلّا غَفَر اللّه لَه لَا يجوز هِذِه الثِّنيةَ
  )٢٠١(  عبد اهللا بن مسعود  لَا يدخُُل الْجنَّةَ من كَان ِفي قَلِْبِه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِمن ِكبٍر

ارا خُوٍة لَهقَرٌل ِببجر اللَّه اءا جم ِرفَن٣١٠(  أبو حميد الساعدي  لََأع(  
  )٧٢(  علي بن زيد  ألِتيسنَّهم عن ذلك أليم اهللا
لَتَضمِللَِّه اس دبعتَّى لَا ياللَِّه ح ادِعب رضم نِرب  ِري١٧(  أبو سعيد الْخُد(  

  )١٦٢(  المغيرة بن شعبة  عاِقل َأحب إلي من الشُّهِد بماِء رصفٍَةلحديث من 
  )٢٩٦(  عبد الرحمن بن عوف  لَستُ ِبالَِّذى ُأنَاِفسكُم هذَا اَألمِر

  )٢٠٢(  معاذ بن جبل  تَِني عن عِظيٍم وِإنَّه لَيِسيرلَقَد سَألْ
  )٣١٢(  عبد اهللا بن مسعود  لَِقيتُ لَيلَةَ ُأسِري ِبي ِإبراِهيم وموسى وِعيسى

  )٣٥٥(  عثمان بن أبي العاص  لَكُم َأن لَا تُحشَروا ولَا تُعشَروا
لما آج١٥٩(  نعيينة بن حص   من شعيبر موسى نفسه(  

اءوررلَتْ حتَزا اع١٨٨(  عبد اهللا بن عباس  لَم(  
  )٢(  الزبير بن العوام   ِمن ِليةَ لَما َأقْبلْنَا مع رسوِل اللَِّه 

ا أمر اهللا تبارك وتعالى رسوله لم  ١٦٦(  عبد اهللا بن عباس  أن يعرض(  
٢١٤(  اسعبد اهللا بن عب  ا ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشةلم(  
ِدا قَلمِن من تُميرح٢١٢(  أبو هريرة  الْب(  

  )١١٨(  عمر بن الخطاب   ِإلَى الْمشِْرِكين لَما كَان يوم بدٍر نَظَر رسوُل اللَِّه 
ا كانت ليلة ولد فيها رسول اهللا لم ارتجان  س٢٠٥(  هانئ المخزومي  ِإيو(  

  )١٩٤(  أسماء بنت أبي بكر  )ا َأِبى لَهٍبتَبتْ يد(لَما نَزلَتْ 
  )٣٢٥(  أبو أمامة الباهلي   ِفي الْقَبِرلَما وِضعتْ ُأم كُلْثُوٍم ابنَةُ رسوِل اللَِّه 

  )٤٤(  محمد بن سيرين  لنا رقاب اّألرض ليس للتُّنّاء فيها شيء
  )٣٦٤(  عبد اهللا بن عمر  قَبِراللَّهم َأِجرها ِمن الشَّيطَاِن وِمن عذَاِب الْ

  )٨٧(  عبد اهللا بن عمر  رُؤوس الجباِل على ِرزقُهماللهم اجعل 
  )١٠٤(  عبد اهللا بن عباس  اللَّهم ِإنِّي َأسَألُك رحمةً ِمن ِعنِْدك تَهِدي ِبها قَلِْبي

  )٣٤١(  علي بن أبي طالب  اللَِّهم داِحي المدحوات وبارىء المسموكات
  )٢٢٩(  علي بن أبي طالب  انَض أراغْبرتْ ، وانْصاحتْ ِجبالُنااللهم قد 

  )١٨٥(  سالم بن أبي الجعد  لو تركتها طَحنَت إلى يوم القيامة



  )٦٠٥(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )٩١(  عثمان بن أبي حاصر  "في عيٍن حِمئٍة" لو رأيت إلي وإلى معاوية وقرأت 
  )٣٢٦(  عروة بن الزبير  ي براءلو قَبلْتُ هدية مشْرك لقَِبلْت هدية أب

لوال أني صثَلُّاً ادفت ربشي ير٢٢٥(  عمر بن الخطاب  رحيماً لكَاد ع(  
  )٣٥٢(  علي بن أبي طالب  لَيس ِفى الْخَضراواِت صدقَةٌ

ثَِّغر١٦٩(  عامر الشعبي  ليس في سن الصبي إذا لم ي(  
  )٤٠(  عبد اهللا بن عمرو   ِترياقًاما ُأباِلي ما َأتَيتُ ِإن َأنَا شَِربتُ

امرٍد حُأحٍر ويع نيا ب٢٩٥(  عبد اهللا بن سالم  م(  
  )١٩١(  عبد اهللا بن عتبة   وال أجلد رأياً،ما رأيتُ أحداً أعلم بالسنّة

  )١٠٢(  ابن قتيبة   بهرئيساً ِمحرباً يزن ما رأيتُ
  )١٦١(  عبد اهللا بن مسعود  ِب شرب صفْوهما شَبهت ما غَبر من الدنيا إالَّ بثَغْ

  )١٥٥(  عبد اهللا بن عباس  ما ِعلمي إلى ِعلم علي إال كالقَرارة
ما كان يفضل على ح٥٢(  قتادة بن دعامة  يد بن هاللم(  

  )٢٣١(  عمرو بن مسعود   ما يسأل أمير المؤمنين عمن ذَبلَتْ بشَرتُه،
  )٣٠٣(  إبراهيم بن يعقوب  بن عبيد بالكوفةمات زياد بن عبيد أخُو فَضاَلَةَ 
  )١٧٥(  قيس بن رافع  ماذَا ِفى اَألمريِن ِمن الشِّفَاِء؟

  )٢٩٤(  علي بن أبي طالب  ِعنْدنَا ِكتَاب نَقْرُؤه ِإلَّا ِكتَاب اللَِّه غَير هِذِه الصِحيفَِةما
  )٣٥٠(  الْحذَّاءخالد   مالَك َأجبلْت

  )٥٧(  علي بن أبي طالب  وق في قُريش وتَدعنامالك تَتَ
ل جمل مسست قُنْب٢٩٨(  ابن جريج  حمار أو ثَو(  
اربج ِدنعالْم ،اربةُ جاِئمالس٣٤٦(  أبو هريرة  و(  

ب الناسك بطاعة اللّه إذا جبمسق بن المشمرج  الم٣٢٢(  مور(  
  )٢٨٩(  عبد اهللا بن مسعود  قُرَآنمن َأراد الِْعلْم فَلْيثَوِر الْ

 اللَّه َأطَاع ِني فَقَدَأطَاع ن٤(  أبو هريرة  م(  
  )٢٥٦(  معد يكرب  من أعتَق أو طلَّق ثم استَثْنى فله ثُنْياه

  )٦٥(  أبو هريرة  ِفي سِبيِل اللَِّه من َأنْفَقَ زوجيِن
  )٤٥(  هللا بن عمروعبد ا  من بنى ببالد األعاجم وصنع نَيروزهم
  )١٥٢(  ابن أبي مليكة  من ترك الصالة فال حظ له في اإلسالم

  )١٠٥(  عائشة أم المؤمنين  من ثَابر علَى ِثنْتَي عشْرةَ ركْعةً



  )٦٠٦(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )٤١(  عقبة بن عامر  من علَّق تَميمةً فال أتم اللّه له

لَهثَاٍن ِرج وهو حبلَاة الص٢٦٨(  درداءأبو ال  من قال بعِد ص(  
  )٣٣(  جابر بن عبد اهللا  لتَّامِةامن قَاَل ِحين يسمع النِّداء اللَّهم رب هِذِه الدعوِة 

  )٢٦٩(  أبو أمامة  ال ِإلَه ِإال اللَّه: من قَاَل ِفي دبِر صالِة الْغَداِة
  )٣٦٩(  أبو صالح ذكوان  من قَاَل يا آل بني فُالن

  )٢٨٠(  عبد اهللا بن عمر  ِبس ثَوب شُهرٍة ِفي الدنْيامن لَ
  )٧٩(  كعب بن زهير  من لقي كعباً فليقتله

  )٧٣(  أنس بن مالك  ياِل العباِهلِةاَألقْاهللا إلى  من محمد رسول
  )١١١(  عمر بن الخطاب  من مر ِمنّكُم ِبحاِئٍط
  )٢٦٧(  جابر بن عبد اهللا   ثَِنيةَ الْمراِر-من يصعد الثَِّنيةَ

  )١٠٠(  أنس بن مالك  نَاس ِمن ُأمِتي عِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل اللَِّه
  )٢٣٦(  يحيى بن سعيد  نَسخَها ِلي عبد الْحِميِد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه 

  )٢٣(  و هريرةأب  نُِصرتُ ِبالرعِب وُأوِتيتُ جواِمع الْكَِلِم
  )٣١٨(  عبد اهللا بن عباس  عن الجبالنَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى 

  )٢٢٦(  أبو سعيد الخدري   عن الشُّرِب ِمن ثُلْمِة الْقَدِح نَهى رسوُل اللَِّه 
  )٢٩٣(  أم كلثوم بنت أبي بكر    عن ضرِب النِّساءنَهى رسول اهللا 

ِةنَهثَّمجالْم نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صس٣٦٦(  عبد اهللا بن عباس  ى ر(  
لَمتُع ا ِإال َأنِن الثُّنْيى ع٢٥٥(  جابر بن عبد اهللا  نَه(  

  )١٢٥(  عبد اهللا بن عباس  نَهى عن الصلَاِة بعد الصبِح
  )١٩٣(  عائشة أم المؤمنين  ِمن الْمسِلِمينهاجر نَاس ِإلَى الْحبشَِة 

  )٧(  أنس بن مالك  هذَا الرجُل الَْأبيض الْمتَِّكُئ
النَِّقي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسْل َأكََل ر١٤٢(  سلمة بن دينار  ه(  

  )٣٨١(  أنس بن مالك  هْل تَدرون ِمم َأضحك؟
ْل تَعٍدهُأح موي فَر انثْمع َأن لَم   انثْمٍبعهوم ن٢٩(  ب(  

ابحس ونَهد سِر لَيدلَةَ الْبِر لَيِفي الْقَم ونارْل تُم٢٠٤(  أبو هريرة  ؟ه(  
 ِشيحِفي و ْل لَكةَ؟هزمقَتِْل ح نع َألُه٢٥١(  جعفر بن عمرو  نَس(  

  )٩(   بن ثعلبةزبيب  ةٌ علَى َأنَّكُم َأسلَمتُمهْل لَكُم بينَ
  )٣٦١(  عمرو بن موهب  هو بيت من لؤلؤ مجبأة



  )٦٠٧(

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث
  )٣٠(  حميد بن قتيبة  رتهِمهو لنا كاألب أعرابي في نَ

  )٢١٠(  أبو سعيد الخدري  والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه ِإنَّها لَتَعِدُل ثُلُثَ الْقُرآِن
  )١٥١(  أبو هريرة  ِسي ِبيِدِه لَا يكْلَم َأحد ِفي سِبيِل اللَِّهوالَِّذي نَفْ

  )٣٧٤(  عبد الملك األصمعي  واللِّه انَّها لعقوبة فما َأدري َأمستَْأصلَه َأم مجحِجحة
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ا كَانكَم هبِإر ِلكمي كُمَأي٣٧٩(  المؤمنينعائشة أم   و(  

وددت أني هذه الم٤٢(  عائشة أم المؤمنين  وةر(  
  )٢٨٤(  أبو هريرة  .الْوضوء ِمما مستْ النَّار ولَو ِمن ثَوِر َأِقٍط

رصالْع رضحي ا لَمِر مقْتُ الظُّه٢٨٦(  عبد اهللا بن عمرو  و(  
  )٢٠٠(  الجعيد بن عبد الرحمن  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمالنَِّبي  وكَان قَد حج ِبِه ِفي ثَقَِل

  )٢٣٨(  عمر بن الخطاب  وال تحبس الناس َأولَهم على آخرهم
  )٢٥٣(  عبد اهللا بن مسعود  ويحك ِإن الساعةَ ال تَقُوم حتَّى ال يقْسم ِميراثٌ

ا َأبِليِد اتَِّقيي الَ تَْأِت،ا الْو موِعيٍر يِة ِببام٨٥(  عبادة بن الصامت  الِْقي(  
  )١٤٨(  عثمان بن عفان  يا أعرابي اين ربك؟

  )٢٠(  يِبعالشَّعامر   ك وأدام سرورك يا أمير المؤمنين أضحك اهللا سنّ
طَاءع ا كَانم طَاءخُذُوا الْع ا النَّاسها َأيطير بن سليم  ي٣٨٢(  م(  

نَيا بما لي َأي ىريتك عنّ رع٢٠٣(  أم سلمة  ريناِف نَك(  
  )٨٩(  عبد الرحمن بن جبير  يا ثَاراِت عثمان

  )٢٤٣(  عبد الملك بن مروان  فقد ولَّيتُك الِعراقَين صدمةً، يا حجاج
  )٤٦(  محمد بن إسحاق  يا رسول اهللا إن كعب بن زهير جاء يستأمن منك 

رِلي ض وَل اللَِّه ِإنسا رتُيعشَب َِإن نَاحج لَيْل ع٢٨١(  أسماء بنت أبي بكر  ةً فَه(  
  )٧٨(  عبد الحميد بن عمرو  يا رسول اهللا لو كتبت لي كتاباً ينفع اهللا به قومي

يا مشَعر األنصار اصدقوهم الض١٩٠(  عمرو بن حزممحمد بن   بر(  
  )٣٣٤(  عبد اهللا بن عمر  رِضيِه ِبيديهيْأخُذُ الْجبار عز وجلَّ سماواِتِه وَأ

  )١٥(  عائشة أم المؤمنين  يبدو ِإلَى هِذِه التِّلَاِع
  )٢٧٩(  جابر بن عبد اهللا  يبعثُ كُلُّ عبٍد علَى ما ماتَ علَيِه

اِريرالثَّع مِة كََأنَّهالنَّاِر ِبالشَّفَاع ِمن جخْر١٥٧(  جابر بن عبد اهللا  ي(  
  )٣٥٦(  عبد اهللا بن مسعود  يفْتَِرقُ النّاس عند خُروجه ثالثَ ِفرق

  )٩٦(  مالك بن أنس  ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان



  )٦٠٨(

  ﴾فهرس الرواة المترجم لهم ﴿
 

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )١٦٦(  أبان بن تَغِْلب الكوفي

  )١٦٦(   األحمسيبان بن عبد اهللاأ
  )١١٩(  ان األمويفَّأبان بن عثمان بن ع
  )٣٦٨(   يِرصالبأبان بن يزيد العطار 

  )٢٦٨(  إبراهيم بن أبي عبلة الشامي
٢٨(  اني نَإبراهيم بن إسحاق الب(  

  )١٢(  الحزاميإبراهيم بن المنذر 
ِريه٨٨(  إبراهيم بن سعد الز(  

إبراهيم بن سليمان الز٨(  اتي(  
يإبراهيم بن عبد اهللا الكَج١٥٦(   وبالكَشِّي(  

  )١١٤(  إبراهيم بن محمد التيمي
  )٢٠٦(  إبراهيم بن محمد الصائغ
  )١١٣(  إبراهيم بن مسلم الْعبِدي

  )١٣٣(  إبراهيم بن موسى التميمي
  )٦٢(   يِعخَإبراهيم بن يزيد النَّ

  )٤١(  العسقَالنيابن قتيبة محمد بن الحسن 
  )٢٠٨(  ابن لعطاء بن أبي رباح

  )٣٤٠(  بردة بن أبي موسى األشعريأبو 
  )١٢٧(  أبو ثعلبة الخشني

  )١٣٣(  أبو حميٍد الرعيِني الشامي
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزِره٢٣(  ي(  

  )٢٣٠(  أبو طلحة الخوالني
  )٢٦٩(  البصِري  الحزورأبو غالب

  )٢٣(  أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
  )٣١٥(  الليثيأبو واقد 

  )٣٩(   الكوفيعبيدة بن عبد اهللا بن مسعودأبو



  )٦٠٩(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٣٣(  أبي بن كعب بن قيس األنصاري 
  )١٥٦(  أجلح بن عبد اهللا بن حجية الكندي

أحمد بن إبراهيم الدو٧٣(  يِقر(  
  )١٥٩(  حمد بن إبراهيم القوهستانىأ

  )٣٥٢(  اني الغسأحمد بن الحارث 
  )٦٩(  أحمد بن سعيد الدارمي 

  )٢٢٦(  أحمد بن صالح أبو جعفر ابن الطبري
  )٥٠(  التميميأحمد بن عبد اهللا 
  )٣٥٥(  المنْجوفيأحمد بن عبد اهللا 

  )٣٨٢(  بيِلغْالتَأحمد بن عبد اهللا بن ميمون 
أحمد بن عبدة الضب٩(   ي(  

  )٨٥(  البصِريأحمد بن عبيد 
  )٣٨٦(  أحمد بن علي المروزي 

  )١٢(  لالَّخَأحمد بن عمرو ال
  )٢٢٧(  أحمد بن محمد األعرابي
  )١٣٩(  أحمد بن محمد السمسار
  )٣٦٤(  أحمد بن محمد الماليني 

  )٢٤٨(  أحمد بن محمد بن إبراهيم اُألبلّي
  )٣١٨(  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

  )٣٦١(  أحمد بن محمد بن سهل يعرف بمحجة
  )٣٥٧(   أحمد بن محمود الثقفي

  )٦٧(  البصِريبن يزيد أحمد 
  )٣٦٤(  إدريس بن يزيد بن صبيح األودي 

  )٢٦٩(   البصريآدم بن الحكم
  )٩٨(  إسحاق بن إبراهيم الفراديسي

  )٢٢٢(  إسحاق بن إبراهيم بن زيد
إسحاق بن ز٨(   الزبيدييقِرب(  

  )١٠٥(  إسحاق بن سليمان الرازي



  )٦١٠(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٤٠(  األمويأسد بن موسى 

  )٦١(  ن السكن األنصاريةأسماء بنت يزيد ب
  )٢٨٣(  إسماعيل بن إبراهيم ابن علَيةَ األسدي 

  )٣٣٩(  القطيعيإسماعيل بن إبراهيم 
  )٣٣٦(  إسماعيل بن بشر السليمي
  )٢٧١(  إسماعيل بن خليفة العبسي
  )١٩٦(  إسماعيل بن ذاود بغدادي

  )٣٦٦(  الجحدِريإسماعيل بن مسعود 
ب٥٠(  ِدياألسود بن قيس الْع(  

  )٦٢(  يِعخَالنَّاألسود بن يزيد 
  )٦٧(  أم عاصم أم ولد سنان بن المحبق

٣١٨(  اد أم عتبة بن فرقد ابنة عب(  
  )٨(  أنس بن مالك األنصاري

 انس٦٨(  أيوب بن أبي تميمة كَي(  
  )١٨٧(   المويأيوب بن موسى بن عمرو

  )٢١٤(  أبو صالح مولى أم هانئباذام 
  )١٧٥(  الخوالنيبحر بن نصر 

بن سعد الس ِحيربوِلح٣٧٨(  ي(  
  )١٩٨(   األوسيالبراء بن عازب

  )٩٨(  بِن َأِبي َأرطَاةَبسِر 
بِر بن عسِد اللَِّهيب٢٦٣(  رمي الحض(  

  )١١٣(  ِبشْر بن محمد السكَِّري
  )١٥٠(  بقية بن الوليد بن صائد الكالعي

  )٢٧١(  بالل بن رباح الحبشي
  )٢٢١(  الل بن يحيى العبسيب

ٍم الِْغفَاِريه١٤٧(  بن َأِخي َأِبي ر(  
  )٤٩(  الْعميبهز بن أسد 

  )١٢٩(  ثابت بن أسلم البنَاني



  )٦١١(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٥٠(  الْعبِديثَعلَبةُ بن ِعباد 

١٣٣(  ثور بن يزيد الْكَالِعي(  
  )٨٨(  جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري

  )١٧(  اني جبر بن نَوف الهمد
  )١٩٧(  جرير بن عبد الحميد بن قُرط الضبي

  )٣٦٤(  جعفر بن أحمد بن عاصم البزاز
  )٣٦٣(  بن أبي وحِشيةجعفر بن إياس 

ِعيب١٢٩(   جعفر بن سليمان الض(  
  )٥٣(  الصادق الهاشميجعفر بن محمد 
  )١١٩(  الهاشميجعفر بن محمد 

  )٣٧٨(  جنادة بن أبي أمية األزدي 
  )٢٨(  حاتم بن إسماعيل المدني 
  )٦٩(  حاتم بن إسماعيل المدني 

  )٣٦٨(  الحارث بن الحارث األشعري
  )٣٤(  الحضرميالحارث بن يزيد 

ب العرضحارثة بن م٣(  يِدب(  
  )٢(   يِخلْبحامد بن يحيى الْ

  )٣٤٧(  األسِديحبيب بن أبي ثابت 
  )١٥٠(  النَّخَِعيحجاج بن أرطَأة 
  )١١٣(  النَّخَِعي الْحر بِن الصياِح
  )٤١(  التُِّجيِبيحرملة بن يحيى 

ِريص٧٥(   الحسن بن أبي الحسن الب(  
اِنير٩٧(  الحسن بن أحمد الْح(  

  )٢٥٤(  الهاشميالحسن بن الحسن 
الحسن بن الربيع الب٢٧١(  ليج(  

  )٨٥(  الحسن بن العباس المقرئ الجمال
  )١٧٥(   بن ثوبان الهوزنيالحسن

  )١٦٦(  الحسن بن صاحب الشاشي



  )٦١٢(

  رقم الحديث  اسم الراوي
١٩٧(  الحسن بن عبيد اهللا النَّخَِعي(  
  )٧٨(  الحسن بن علي اآلبنوسي
  )٢٢١(  الحسن بن علي العامري

  )٢٧٨(  يِلذَالهالحسن بن علي 
  )١٥٩(  الحسن بن عيسى بن ماسرِجس النيسابوري

  )٨١(  الحسن بن محمد الهاشمي 
  )٤٩(  األشْيبحسن بن موسى ال

  )١٢٦(  الحسين بن عبد اهللا الجصاص
  )٣٥٧(  لالخالّالحسين بن عبد الملك 

  )٣٥٧(  الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
  )٢٤٧(  الحسين بن محمد بن بهرام التميمي

  )٢٤٩(  الجنِْبيحصين بن جنْدب 
  )٢٧١(   الكنديالحكم بن عتيبة

  )١٥٦(  وان الضريرالحكم بن مر
  )١١٢(  حماد بن أسامة القرشي

  )١٤٦(  حماد بن خالد الخياط
  )١١٦(  حماد بن زيد بن درهم الجهضمي

 اد بن عبد الرحمن الكَلِْبي٣٦٤(  حم(  
  )٦٩(  حمزة بن أبي محمد المدني
  )١١٤(  حمنة بنت جحش األسدية

  )١٨١(  حميد بن أبي حميد الطّويل
  )٣٧(  الطَّاِئي نْهبحميِد بن ِم
  )٤١(  التُِّجيِبيح يرحيوة بن شُ
  )٣٧٨(  ح الحضرمي يرشُحيوةُ بن 

  )١٣٦(  حيي بن هانئ المعافري
  )٢٨٣(   الكنانيخالد بن الحارث
  )٣٦٦(  الهجيِميخالد بن الحارث 

  )٤١(  خالد بن عبيد المعاِفِري



  )٦١٣(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٧٨(  خالد بن معدان الكالعي 

  )٢٥٦(  ان الكالعيدعالد بن ِمخ
ِحيم١٨٧(  خالد بن يزيد الج(  

  )٤٨(  ب بن ناصح الحارثييصخُالْ
  )١٣٢(  الخضر بن الحسين الصفّار

تَِكي١٧(  خَلَف بن الوليد الْع(  
فُِريصاط الْع٢٩٥(  خليفة بن خي(  
  )١٢٧(  داود بن أبي هند القشيري

  )٦٨(  داود بن شَِبيب الباهلي 
  )١٠٤(  داود بن علي الهاشمي

  )٣٣٨(  ذكوان أبو صالح الزيات
  )١٩٦(  ذواد بن علْبة الحارثي

  )١٢٦(  رافع بن خديج الخزرجي
ِح الالحور نب ِبيع٧٥(   يوِنالر(  

ى الِغفَاِريجر٣٢٠(   رجاء بن م(  
  )٢٦٨(  رديح بن عطية القرشي

  )٣٧(  ي الهاشميةرقَيقَةَ بنِت َأِبي صيِف
  )٣٧٧(  روح بن عبادة القيسي 

  )١٩٨(  زاذان أبو عبد اهللا الكندي
بيببن ثعلبة ز نْالعِرب٩(  ي(  

  )٢(  القرشيالزبير بن العوام 
  )٣٧٧(  زكريا بن إسحاق المكي

كَيِن الطَّاِئيو الس٣٧(  زكريا بن يحيى َأب(  
  )٣(    الجعفيزهير بن معاوية

  )٣٤(   الحضرميد بن ربيعة زيا
  )٤٨(  يِريمزياد بن عبد اهللا النُّ
  )١٩٧(   الخزرجيزيد بن أرقم بن زيد

  )٣١٥(  زيد بن أسلم العدوي 



  )٦١٤(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٢٣١(  زيد بن أسلم العدوي

اٍب العبح نب دي٣٤٧(  ليكْز(  
  )٣٦٨(   الحبشيممطُوِرزيد بن سالم 

  )٣٥٧(  زيد بن علي بن الحسين المدني
  )٩٨(  زيد بن واقد القرشي
  )٢٦٣(  زيد بن واقد القرشي

  )١٦٠(  السائب بن أبي لبابة األنصاري
  )٣٧٦(  السائب بن مالك أو ابن زيد الكوفي

  )٣٥٣(   الخُلْجي وهو قيس بن الحارثسارية
  )١٨٥(   األشجعيسالم بن أبي الجعد

  )١٥٠(  سالم بن واِبصة الرقي
  )٢٢١(  سعد بن أوس العبسي

  )٥٧(  يِملَالسعد بن عبيدة س
  )١٧(  سعد بن مالك أبو سعيد الخدري

  )٣٢٣(  الثقفيسعدان بن نصر 
  )٤٠(  الخُزاِعيسعيد بن أبي أيوب 
  )٨٥(  الْمقْبِريسعيد بن أبي سعيد 

  )١٨٧(  سعيد بن أبي هالل الليثي
  )٢٧٨(   الجمحيسعيد بن الحكم

  )١٦٠(  سعيد بن المسيب المخزومي
  )١٥٨(   بن جبير الوالبيسعيد

  )٦٢(   يِدزاَألسعيد بن زيد بن درهم 
  )١٥٩(  سعيد بن يزيد الِقتْباني

  )٢٥٥(  يسفيان بن حسين الواسط
 ِري٢٦(  سفيان بن سعيد الثّو(  
  )٨٥(  سفيان بن عيينة الهاللي

  )١٥٦(  سالّم بن سليم الطويل المدائني
  )١٧٤(  سلمة بن أبي يزيد المدني



  )٦١٥(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٢٩١(  مة بن الفَضل األبرشسلَ

ذَِليِق الهبح٧٥(   سلمة بن الْم(  
لَسة بن رجاء مِمي٣١٥(   التَّي(  

  )٣٤٧(   سلَمةُ بن شَِبيٍب النيسابوري
  )٣٨٢(   الواديسلَيم بن مطَيٍر

  )٣٥٥(  الطياليسيسليمان بن داود 
  )٤٨(  سليمان بن شعيب المصري

  )٣٣٣(  رخَان التَّيِمي سليمان بن طَ
  )٣٤٠(  سليمان بن علي الهاشمي

  )٥٧(  يِداألسسليمان بن مهران 
  )٢٤٨(  سليمان بن موسى األموي
  )١٧٦(  سليمان بن يسار الهاللي
ِلياك بن حرب الذُّه٤٩(  ِسم(  

  )٥٠(  بن جندب الفزاريسمرة 
  )١٦٠(  السندي بن عبدويه الذهلي

  )٧٨(  سهل بن على الدوري
  )٣٢٠(  سوار بن داود الصيرفي

  )٢٣٠(  سويد بن نصر بن سويد المروزي
  )٤٠(  المعاِفريشرحبيل بن شَريك 

  )١٥(  الحارثي بن هانئ حيرشُ
  )١٥(   يِعخَريك بن عبد اهللا النَّشَ

  )٧٣(   يِكتَعشعبة بن الحجاج الْ
  )٢٤٨(  العاصبن شعيب بن محمد 

  )٩(   عبيد اهللا بن الزبيبث بنيعشُ
  )٢٠٢(  شقيق بن سلمة األسدي 

  )١٢٩(  شُميسة بنت عزيز العتكية
  )٦١(  األشعري حوشب بن شهر

لِّيوخَ اُألب٢٤٨(  شيبان بن فَر(  



  )٦١٦(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٤٨(   القطَّانصالح بن محمد بن يحيى

  )٢٦٣(   األمويصدقَةُ بن خَاِلد
  )٢٦٩(  لباهلي أبو أمامة اصدي بن عجالن
  )٣٥٢(  السلوليالصعق بن حبيب 
 ييةَ ِبنِْت حِفي١٢٩(  النضيريةص(  

الص ِريص٦٧(  لت بن محمد بن الب(  
  )٢٣٠(   الطبرانيالضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب

طارق بن شهاب الب١١٢(  ليج(  
  )٨٥(  طَاوس بن كَيسان اليماني

  )٢٠٢(  بي النجودعاصم بن بهدلة، وهو ابن أ
كُوِني٣٤٣(  عاصم بن حميد الس(  

  )٣٩(  الواسطيعاصم بن علي 
عاصم بن كليب الجِمر٢٦(  ي(  

  )٣٤٠(  األوديعافية بن يزيد 
  )٢٢٢(  الهذَِليبن أسامة أبو المليح عامر 

  )٣٤٤(  عامر بن عبد اهللا بن الجراح الفهري
  )١٩٦(  عامر بن واثلة الليثي

اد بن عبالعو١٨١(  ام الِكالَِبي(  
  )١٧(  عباد بن عباد المهلَّب 

  )١٠٣(  اجي عباد بن منصور النَّ
  )٧٥(  عبادة بن الصامت األنصاري 

  )١٣٦(  العباس بن عبد المطلب الهاشمي
  )٣٣٦(   يِرصالبعبد األعلى بن عبد األعلى 

  )١٦٦(  ار بن كثير الحنظليعبد الجب
  )٨(   القَسِمِليد اهللا بن عبعبد الحكم

  )٧٨(  عبد الحميد بن عمرو األنصاري 
  )٢٢٧(  عبد الرحمن بن إبراهيم بن سخْتَويه الْمزكِّي

  )٢٧١(  عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري



  )٦١٧(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٧٩(  عبد الرحمن بن الحسين الهمداني
لَِمي١٦٠(  عبد الرحمن بن حرملة الَْأس(  

  )٤٠(  وِخيعبد الرحمن بن رافع التَّنُّ
  )٣٢١(   عبد الرحمن بن ِشماَسة المهري

  )١٧٩(  عبد الرحمن بن عبد العزيز األوسي
  )٣٢٣(  عبد الرحمن بن عبد اهللا األصبهاني
  )٣٩(  عبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي

  )٣١٥(  عبد الرحمن بن عبد اهللا مولى ابن عمر
  )٣٣٥(  عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي 

  )٢٢٧(  حمن بن محمد الحارثيعبد الر
  )٦١(  عبد الرحمن بن محمد المحاِربي 

  )١٥١(  عبد الرحمن بن هرمز األعرج
ذِْري٢٢٧(  عبد الرحمن بن يحيى الع(  

  )٧٤(  عبد الرحيم بن سليمان الرازي 
  )١٢٩(  صنعانيعبد الرزاق بن همام ال

  )١٢٦(  الحرانيعبد السالم بن عبد الحميد 
  )٢٦٩(  مد بن عبد الوارث العنبريعبد الص

  )٣٥٣(   الدراورِدىعبد العزيز بن محمد 
  )٣٣٨(  عبد العزيز بن مسلم القَسملّي 

  )١٧٩(   األنصاري بن حزمعبد اهللا بن أبي بكر
  )٢٨(  الَْأسلَِميعبد اهللا بن أبي حدرد 

  )٢٩٥(  عبد اهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني
  )١١٣(   بن زيد الخزاعيعبد اهللا بن أقرم

خْعبد اهللا بن الحارث الم٢(  ي وِمز(  
  )٤٦(  الْحراِني عبد اهللا بن الحسن

  )٩٨(  بِن السعِديعبِد اللَِّه 
  )١٢(  أبو العباس الهاشمي عبد اهللا بن العباس 

  )١٢(  عبد اهللا بن المؤمل المخزومي



  )٦١٨(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )١٣٩(  عبد اهللا بن المبارك المروزي

  )٢(   اهللا بن إنسان الثقفيعبد
  )٣٥٢(  عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي 

يب ِبعبد اهللا بن حِملَالس٥٧(  ي(  
  )٦٩(  عبد اهللا بن دينار العدوي 
  )١٥١(  عبد اهللا بن ذكوان القرشي

  )٢٩٥(  اإلسرائيليعبد اهللا بن سالم 
  )٨٨(  عـبد اهللا بن سهل أبو ليلى األنصاري

  )٢١٤(   بن شبيب القيسيعبد اهللا
  )٨٥(  عبد اهللا بن طَاوس اليماني

  )٣٨٤(  المخزوميعبد اهللا بن عبد األسد 
  )١٠٤(  عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي

  )١٣٥(  يعبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهر
  )١٦٠(  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس األصبحي

  )١٢(  عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكة 
  )١٨٧(  عبد اهللا بن عبيد بن عمير الليثي

  )٧٤(  عبد اهللا بن عثمان بن خُثَيم 
  )٣٦٤(  عبد اهللا بن عدي يعرف بابن القطان

  )٦٨(  رشيعبد اهللا بن عمر بن الخطاب القُ
ِريم١٤٦(  عبد اهللا بن عمر بن حفص الْع(  

  )٤٠(  القرشيعبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  )٢٣٠(  س أبو موسى األشعريعبد اهللا بن قي

  )٣٤(  الحضرميلَِهيعةَ  عبد اهللا بن
  )١٥(  بن أبي شيبةاعبد اهللا بن محمد 

  )٨١(  عبد اهللا بن محمد العلوي بن الحنفية
  )٥٣(  يِدلَخْمعبد اهللا بن محمد الْ
  )٤٦(  النُّفَيِليعبد اهللا بن محمد 

  )١١٤(  عبد اهللا بن محمد الهاشمي



  )٦١٩(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٢٨(  لقبه سحبل الَْأسلَِميحمد عبد اهللا بن م

  )٣٩(  عبد اهللا بن مسعود الهذلي
عبد اهللا بن م٢٠٦(  م بن قتيبة الدينوريلَس(  

اِنينْع٢٠٢(  عبد اهللا بن معاذ بن نَشيط الص(  
 ِحيم٣٣٨(  عبد اهللا بن معاوية الْج(  
  )٤١(  القرشيعبد اهللا بن وهب بن مسلم 

  )٤٠(  لحبِلياعبد اهللا بن يزيد 
  )١٣٢(  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي

  )١٣٩(  عبد الملك بن عيسى الثقفي
  )١١٣(  عبد الملك بن وهب المذِْحِجي

  )٢٦٩(  عبد الوارث بن عبد الصمد التَنُّوري
يعبد بن حميد الكَس٣٦٢(   وقيل الكَشِّي(  

١٣٥(  عبدة بن سليمان الِْكالَِبي(  
  )٣٨٨(  بن عبد الرحيم المروزي عبدة 

  )٢٢٢(  الهذَِليعبيد اهللا بن أبي حميد 
  )٧٨(  عبيد اهللا بن أحمد التميمي

  )٢٩٥(  عبيد اهللا بن خنيس المخزومي
ِريمر الضح٣٢٥(  عبيد اهللا بن ز(  
ذَِلي٢٢٦(  عبيد اهللا بن عبد اهللا اله(  
  )٣٤٤(  عبيد اهللا بن عبيد الكَلَاِعي

  )٤٠(  الجشَِميهللا بن عمرو عبيد ا
  )٢٤٧(  عبيد اهللا بن عمرو الرقي

  )٣٣٠(  المدنىعبيد اهللا بن كعب 
  )٢٦٨(  عبيد اهللا بن محمد الدمياطي

  )٣٤٦(  عبيد اهللا بن موسى بن باذام الكوفي 
١٣٦(  ةعبيد بن أبي قر(  

  )١٧٤(  عتَّاب بن زياد الخراساني
  )١٣٣(  السلَِميعتبة بن عبد 



  )٦٢٠(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٥٥(  مان بن أبي العاص الثقفي عث

  )٢٨٠(  عثمان بن المغيرة الثقفي
  )٩٥(   عثمان بن زفَر الجهِني

  )٦٢(   أبو اليقظانعثمان بن عمير
  )١٥(  بن أبي شيبةاعثمان بن محمد 

  )١٩٨(  عثمان بن محمد العبسي
  )١٥٦(  عدي بن عدي بن عميرة الكندي

  )٢(  عروة بن الزبير بن العوام 
س عرضةُ بن مور٣٧(  الطَّاِئي(  

  )١٠٥(  عطاء بن أبي رباح القرشي
  )١١٦(  عطاء بن السائب الثقفي

  )١٢٦(  عطاء بن صهيب األنصاري
  )٣١٥(  عطاء بن يسار الهاللي أبو محمد

  )٣٢٩(  عفّان بن مسلم الصفّار
عقبة بن عامر الج٤١(  يِنه(  

  )١٠٣(  عكرمة عبد اهللا بن عباس الهاشمي
  )٦٢(  يِعخَالنَّعلقمة بن قيس 

  )٣(  علي بن أبي طالب الهاشمي
  )٨٥(  علي بن أحمد األهوازي

  )٣٢٥(  السلَِميعلي بن إسحاق 
  )٥٣(  علي بن الحسين زين العابدين

  )٦٢(  علي بن الحكم البنَاني 
  )٧٨(  علي بن المغيرة األثرم
  )٢٢٢(  علي بن حجر السعدي

  )٨٥(  دائنيعلي بن حفص الم
  )٢٥٦(  علي بن سعيد العسكَري
ِوغَعلي بن عبد العزيز الب٢٦(   ي(  

  )١٩٧(  علي بن عبد اهللا السعدي



  )٦٢١(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )١٠٤(  علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي

  )٧٨(  علي بن عمر الدارقطني 
  )٢٤٩(  علي بن مسِهر القرشي
  )٣٢٥(  علي بن يزيد الصدائي 

  )٣٧(  صٍنعم َأِبي زحر بن ِح
ار بن شُعمعث ينْالعِرب٩(  ي(  

اذَعمارة بن زان الصي٤٨(  النيد(  
  )٣٨٤(  عمر بن أبي سلمة المخزومي

  )١٥٦(  فيل القرشيبن نُ ابعمر بن الخطَّ
  )٥٣(  يعمر بن حسن الشيبان

وِسيد٣٩(  عمر بن حفص الس(  
  )٧٣(   يِعخَعمر بن حفص النَّ

  )١٧٤(  ي يزيد المدنيعمر بن سلمة بن أب
  )٢٨٣(   األمويعمر بن عبد العزيز بن مروان

٩٧(  عمر بن قتادة الظَّفَِري(  
  )١٥٠(  عمر بن محمد القافالئي

  )٢٢٧(  ِعمران بن حصين الخُزاِعي
  )١١٤(  عمران بن طلحة التيمي

  )١٠٤(  عمران بن محمد بن أبي ليلى
  )٣٥٢(  عمران بن ِملْحان العطاردي

  )٣١٤(  و بن أبي قيس الرازيرعم
  )٣٧٨(  عمرو بن األسود العنسي ويقال الهمداني 

  )٣٦١(  األنصاريعمرو بن الحارث 
ِميه٣٢١(   عمرو بن العاص الس(  

  )٢١٤(  عمرو بن بكير بن سابور البغدادي
  )١٣٦(  عمرو بن شرحبيل الهمداني

  )٢٤٨(  السهِميعمرو بن شعيب 
  )٣(  السِبيِعيعمرو بن عبد اهللا 



  )٦٢٢(

  رقم الحديث  اسم الراوي
 ٣٤٣(  عمرو بن قيس الِكنِْدي(  

 ِمي٣٦١(  عمرو بن موهب التَّي(  
  )٣٥٤(  اَأليليعنْبسةُ بن خالد 

  )٢٢٧(  العوام بن حوشب الشيباني
  )٣١٢(  العوام بن حوشَب الشيباني 

  )٢٦٣(  عوف بن مالك األشجعي
٢٦٨(  ويمر بن زيد األنصاريع(  

  )٢٣٠(  الحنفيعيسى بن سنان 
١٣٣(  ِبيعيعيسى بن يونس بن أبي إسحاق الس(  

  )١٥٩(  عيينة بن حصن الفزاري
  )٢٥٤(  فاطمة بنت الحسين الهاشمية

  )١٥٨(  فرقد بن يعقوب السبِخي
  )٧٥(  الْفَضُل بن دلْهٍم الواسطي

  )٢٩٥(  فُضيل بن سليمان الِنميري
  )١٥٠(  فُضيل بن عمرو الفقيمي

  )٣٢٥(  سم بن عبد الرحمن الدمشقي القا
  )٩٧(  قتادة بن النعمان األوِسي

  )٣٤(  الثقفيقتيبة بن سعيد 
  )١٧٧(  قحافة بن ربيعة

  )٢٢٦(   المعافريقُرةُ بن عبد الرحمن
  )٣٦٥(  االياديقس بن ساعدة 

 ِريص٣١٨(  قَطَن بن كعب الب(  
  )٢٢١(  قيس بن الربيع األسدي

  )١٧٥(  جِعيقيس بن رافع األشْ
  )٣٣٣(  قيس بن عباد الضبعي 
ِليد١١٢(  قيس بن مسلم الْج(  

  )٣٤٧(  كامل بن العالء التميمي 
  )٧٩(  كعب بن زهير بن أبي سلْمى



  )٦٢٣(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٣٠(  كعب بن مالك األنصاري 
  )١٤٧(  كلثوم بن الحصين الغفاري

  )٢٦(  يِمرالج كليب بن شهاب
وِسيد٣٣٣(   الِحق بن حميد الس(  

  )٦١(  القرشي الليث بن أبي سليم
  )١٣٦(  الليث بن سعد الفهمي

  )٣١٢(  الكوفيمْؤِثِر بِن عفَازةَ 
  )٣٣٥(   مبشِّر بن إسماعيل الحلبي
  )١٥٠(  مبشِّر بن عبيد الِحمصي

  )١٧(  مجاِلد بن سعيد بن ِذي مراَّن
  )٣٥٧(   األصبهانيمحمد بن إبراهيم ابن المقرئ

  )٢٧٨(  حمد بن إبراهيم التيميم
  )١٧٥(  اب األعينمحمد بن أبي عتّ

  )٢٨(   الَْأسلَِميمحمد بن أبي يحيى 
لَِمي٢٩٥(  محمد بن أبي يحيى الَْأس(  

  )٣٦٥(  محمد بن أحمد األزدي
  )٤٦(  الْمطَِّلِبيمحمد بن إسحاق 

  )٣٦٨(  محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري
  )١٦٦(  سابوريمحمد بن الحسين الني

  )٥٣(  ارالعطّ طيطَقُرف ِبع يمحمد بن الحسين
  )٣٦١(  الجيزيمحمد بن الربيع 

٢١٤(  محمد بن السائب الكَلِْبي(  
  )٧٤(  محمد بن العالء الهمداني 

  )٦٢(  حمد بن الفضل لقبه عارم البصري م
  )٢٠١(  محمد بن المثنى العنَزي

  )٢٢٢(   البلخيحمد بن المكيم
  )٢٧٧(  ن بشّار الْعبِديمحمد ب

  )٣١٨(  محمد بن بكر البرساني 



  )٦٢٤(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )١٨١(  محمد بن جعفر البزاز المداِئني

  )١٦٠(  محمد بن حماد الطهراني
  )٢٩١(  محمد بن حميد الرازي

  )٥٧(  الضريرمحمد بن خازم 
ِبىه٧٥(  محمد بن خالد الْو(  

  )٥٣(  يِزورمالْمحمد بن خلف 
  )٢٤٨(  اشد المكحوليمحمد بن ر

  )١٠٥(  محمد بن رافع القشيري
لَِمي١٣٥(  محمد بن سالَم بن الفرج الس(  

  )٤٦(  الباهليمحمد بن سلمة 
  )٣٣٦(  محمد بن سيرين األنصاري 

محمد بن عباد بن الز٦٩(   انقَِرب(  
  )٣١٥(   محمد بن عبد األعلى الصنعاني

  )٧٨(  محمد بن عبد الباقي البزاز
  )٣٢٦(  األسِديمد بن عبد الرحمن مح

  )٢٦٣(  ريصمحمد بن عبد الرحمن النّ
  )١٠٤(  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري 

  )١٩٦(  محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة البغدادي 
  )٢٧١(   الزبيريمحمد بن عبد اهللا

  )٣٤٠(  محمد بن عبد اهللا المصري 
  )٢(   الثقفينمحمد بن عبد اهللا بن إنسا

  )٢٨٠(  محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي 
  )٣٤٨(  محمد بن عجالن المدني 

  )٥٣(  الباقرمحمد بن علي 
  )٨١(  محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي 

  )٣٥٧(  محمد بن عمار العطّار
  )٣٨٤(  محمد بن عمر بن أبي سلمة

  )٣٣٣(  المقدميمحمد بن عمر بن عطاء 



  )٦٢٥(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )١٠٤(   بن عمران بن أبي ليلى الكوفيمحمد

  )١٥٠(  محمد بن عمرو بن حنَان الكلبي
  )٢٣(   الليثيمحمد بن عمرو بن علقمة
  )٧٥(  محمد بن عوف الطائي 
 ِدي٣٢٣(  محمد بن قيس األس(  

 هويمح٢٦٩(  الفقيهمحمد بن م(  
  )٣٧٧(  األسِديمحمد بن مسلم بن تَدرس 

  )٨١(   الزهِريهاب محمد بن مسلم بن ش
  )٣٧(  الْبربِريمحمد بن موسى 

  )٣٦٥(  محمد بن هاشم الدمشقي 
  )٦٧(  محمد بن يحيى الوراق

  )٨٥(  محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
  )٢٢٨(  محمد بن يحيى بن حبان األنصاري

  )٣٤٨(  الذهليمحمد بن يحيى بن ذؤيب 
  )٥(  لي الذهمحمد بن يحيى بن ذؤيب

  )١١٢(  محمد بن يزيد العجلي
  )١٧٥(  األصممحمد بن يعقوب 

ِريهفٍَل الزةُ بن نَومخْر٣٧(  م(  
  )٣٤٤(  الطَاطَريمروان بن محمد 

لُوِكي١٣٢(  المسدد بن علي اُألم(  
  )١٩٧(  مسلم بن صبيح الهمداني

  )٣٤(  عائشة أم المؤمنيناق مولى رخْمسلم بن ِم
  )٣٥٧(   السلَِميضحالمسيب بن وا

  )٤١(  المعاِفِريِمشْرح بن هاعان 
  )٣٢٦(  األسِديمصعب بن ثابت 

  )٣٨٢(   الواديسلَيم بن مطَير
  )٢٠٢(   األنصاريمعاذ بن جبل

  )١٩٧(  معاذ بن معاذ بن نصر العنبري



  )٦٢٦(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٤٣(  الحضرميمعاوية بن صالح 

نيمعاوية بن عمه١١٩(  ار الد(  
دبعِب مكَع نب لَِمي٣٣٠(  الس(  
معانيِركْد يدم٢٥٦(  ب اله(  

  )٦٧(   يِلذَالهمعلى بن راشد 
  )٧٨(  معمر بن المثنى التيمي

  )٥(  األزديمعمر بن راشد 
بن عيسى القز نع١٢(  ازم(  

  )١٠٥(  المغيرة بن زياد البجلي
  )١٥(  الحارثي حيرشُدام بن قْالِم

رةِمقسم بن ب٩٥(   ابن نجدةج(  
  )١٢٧(  الدمشقيمكحول الشامي 

  )٣٦٨(  ممطُور األسود الحبشي 
  )٢٤٩(  اب بن الحارث الكوفيجنِْم

  )٣١٤(   السلَِميمنصور بن المعتمر 
  )١٥٨(  منصور بن سلمة الخزاعي

  )٣٩(  هال بن عمرو األسدينْالِم
  )٢٨٠(  مهاجر بن عمرو النّبال

  )٥٣(  يِزورملْموسى بن إبراهيم ا
  )١٥٩(  موسى بن إسحاق الخطمي

 ٦٨(  موسى بن إسماعيل الِمنْقَِري(  
  )١٢٦(  موسى بن أعين الجزري

  )٥٣(   الكاظم الهاشميموسى بن جعفر
  )٢٦٨(  موسى بن محمد البلقاوى

  )٢٦(  هدي موسى بن مسعود النَّ
  )٣٣٥(  موسى بن يسار اُألردنّي

  )٦٨(  القرشي عمر نافع مولى عبد اهللا بن
  )٦٧(   يِلذَالهنبيشة الخير 



  )٦٢٧(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٨٥(  نَِجيح بن عبد الرحمن الِسنْدي

  )٣٢٠(  النَّضر بن شُميٍل المازني 
  )٤٩(  الخزرجيالنعمان بن بشيربن 

  )١١٢(  النُعمان بن ثابت الكوفي
  )٣٥٣(  الخُزاِعي نُعيم بن حماٍد 

  )١٧٧(  ينُمير بن يزيد الْقَيِن
هارون بن المغيرة الب٣١٤(  لي ج(  

  )٣٣٩(  هارون بن معروف المروزي 
  )٣(  هاشم بن القاسم قيصر البغدادي

  )٢٦٨(  يوصاباألهجيمة بنت حيي 
  )٣٦٦(  وائيتَسالدهشام بن أبي عبد اهللا سنبر 
  )٣٣٦(  هشام بن حسان القردوسي 

  )٣٢٩(   األسِديهشام بن عروة 
  )٢٦٣(  ار السلَِميمهشام بن ع

مشَيهلَِمي٣١٢(   بن بشير الس(  
  )١٩٨(  هنّاد بن السِري التميمي

  )٣٨٤ ،١٧٦(   المخزومية أم سلمةهند بنت أبي أمية
  )١٥٠(  األسديوابصة بن معبد 

  )٢٢٨(  واسع بن حبان المازني
اح أبو عوض٢٨٠(  انة اليشكري و(  

بن عبد اهللا اح وضأبوعةانَو٣٧٦(  ريكُشْ الي(  
  )٢٠٨(  وكيع بن الجراح الرؤاسي
  )٢٥٤(  الوليد بن كثير المخزومي

  )٣٢٩(  وهيب بن خالد الباهلي 
  )١٧٥(  يحيى بن إبراهيم بن سخْتَويِْه الْمزكِّي

  )٣٦٨(  يحيى بن أبي كثير الطائي 
  )٣(  يحيى بن آدم الكوفي 

 ِليج٣٢١(  يحيى بن إسحاق الب(  



  )٦٢٨(

  رقم الحديث  اسم الراوي
  )٣٢٥(  يحيى بن أيوب البجلي
  )٢٧٨(  يحيى بن أيوب الغافقي

٢٠١(  اد الشيبانييحيى بن حم(  
  )٣٤٤(  يحيى بن حمزة الحضرمي 
  )٢٢٨(  يحيى بن سعيد األنصاري

  )٣٢١(  يزيد بن أبي حبيب األزدي 
يزيد بن حميد الضِعب٧٣(   ي(  

  )٢٠٨(  يزيد بن سنان الرهاوي
  )٢٧٧(   الداالنيمنيزيد بن عبد الرح

  )٢٦٨(  يزيد بن عبد الرحمن الهمداني
  )٢٧٨(  يزيد بن عبد اهللا الليثي

  )٢٣(  يزيد بن هارون الواسطي
  )١٣٣(  يـزيد ذو ِمصر المقْرئي

  )١٣٩(  مدنيال يِزيد مولَى الْمنْبِعِث
ِريه٨٨(  يعقوب بن إبراهيم الز(  

  )١٦٠(  فرايينييعقوب بن إسحاق أبوعوانَة اإلس
  )٣٥٢(  يعقوب بن سفيان الفارسي 
  )٣٥٣(  يعقوب بن مجاهد القاص 

  )١١٦(   الثقفييعلى بن مرة
  )٣٥٧(  يوسف بن أسباط الكوفي 

 وِسيد٣٣٣(  يوسف بن يعقوب الس(  
  )٣٨٨(  يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
  )٣٦١(  يونس بن عبد األعلى الصدفي

  )٢٥٥(  ييونس بن عبيد الْعبِد
  )٣٥٤(  يونس بن يزيد بن أبي النّجاد اَأليلي

  
 
 



  )٦٢٩(

   ﴾فهرس القبائل والبلدان﴿
  

  رقم الحديث  المكــان
  التمهيد  برقعيد

  )١٥(  بسوى

  )٩٤(  بغيقة

  )٥(  تستر

  )١٠٩(  ثبيرة

  )١٤٦(  ثرير

  )٢٠٥(  ثكن

  )٢٦٧(  الثّنية

  )٤٢(  ثنية هرشي

  )٢٩٤(  ثَور

  )٣٠٣(  الثّوية

  )٣٥١(  نالجبا

  )٢٩١(  جرش

  )٢(  صيد وج

  )٧٩(  العزاف

  )٢(  القرن األسود

  )١٦٤(  قيسارية

  )٢(  ِليةَ

  )٥٢(  النباوة

  )٢(  نخبا

  )٣٨٧(  هكران وكوكب

  



  )٦٣٠(

  ﴾فهرس المصادر والمراجع﴿
 

 

للحافظ أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل      ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      .١
 .٨: األجزاء، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،وافق لطبعة دار الوطنم، البوصيري

أبو الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين           ، إتفاق المباني وافتراق المعاني    .٢
الطبعة األولـى،   ،  عمان -دار عمار : الناشر، يحيى عبدالرؤوف جبر  : تحقيق، المصري

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٥

 –دار الرايـة    : الناشـر ،  بن الضحاك أبو بكر الشيباني     أحمد بن عمرو  ، اآلحاد والمثاني  .٣
عدد ، باسم فيصل أحمد الجوابرة   . د: تحقيق، ١٩٩١ – ١٤١١الطبعة األولى،   ، الرياض
 .٦: األجزاء

عبد الملـك بـن     :المحقق، أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي       ، األحاديث المختارة  .٤
 .١٠: األجزاء، ، هـ١٤١٠، طبعة األولىال، مكتبة النهضة الحديثة: الناشر، دهيش

دار : الناشـر ، رشدي ملحـس  : تحقيق، أبو الوليد محمد بن عبد اهللا األزرقي      ، أخبار مكة  .٥
 .٢:األجزاء، هـ١٤١٦،بيروت، األندلس للنشر

محمـد فـؤاد    : تحقيـق ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفـي       ، األدب المفرد  .٦
، ١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثـة،    ،  بيروت –بشائر اإلسالمية   دار ال : الناشر، عبدالباقي

 .١: عدد األجزاء

الخليل بن عبد اهللا بن أحمد الخليلـي القزوينـي أبـو            ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث     .٧
الطبعـة  ،  الريـاض –مكتبة الرشـد  : الناشر، محمد سعيد عمر إدريس  . د: تحقيق، يعلى

 .٣: عدد األجزاء، ١٤٠٩األولى، 

المكتب : الناشر، محمد ناصر الدين األلباني   ، رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      إ .٨
 .٨: عدد األجزاء، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -الثانية: الطبعة،  بيروت–اإلسالمي 

، عبداهللا بن يوسف الجـديع    : تحقيق، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني     ، األسامي والكنى  .٩
 .١: عدد األجزاء،١٩٨٥ – ١٤٠٦الطبعة األولى، ،لكويت ا–مكتبة دار األقصى: الناشر

 



  )٦٣١(

سالم محمـد عطـا،   : تحقيق، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري    ، االستذكار .١٠
 – ١٤٢١الطبعـة األولـى،     ،  بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر، محمد علي معوض  

 .٨: عدد األجزاء، ٢٠٠٠

، دار الجيـل  : الناشـر ،  بن عبد اهللا بن عبد البر      يوسف، اإلستيعاب في معرفة األصحاب    .١١
 .٤: األجزاء. الطبعة األولى، هـ١٤١٢، بيروت

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد            ، أسد الغابة في معرفة الصحابة     .١٢
: الناشـر ، عادل أحمد الرفـاعي   : المحقق) ابن األثير   ( الشيباني الجزري المعروف بـ     

ـ ١٤١٧: سنة النشر ، لبنان:بيروت  : مدينة النشر ، تراث العربي دار إحياء ال    ١٩٩٦ - ه
 ).فهارس+ ٧ (٨: عدد األجزاء، األولى: رقم الطبعة، م

دار : الناشـر ، عبد السالم هـارون   : تحقيق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد      ، اإلشتقاق .١٣
 .١: األجزاء، الطبعة األولى، بيروت، الجيل

، أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقالني الـشافعي           ، حابةاإلصابة في تمييز الص    .١٤
عدد ، ١٤١٢الطبعة األولى،   ،  بيروت –دار الجيل   : الناشر، علي محمد البجاوي  : تحقيق

 .٨: األجزاء

 الخـرج   -دار المنار : الناشر، أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني       ، أصول السنة  .١٥
 .١: عدد األجزاء، هـ١٤١١الطبعة األولى، ،  السعودية–

محمد المعتصم بـاهللا   : تحقيق، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي       ، أعالم النبوة  .١٦
 .١: عدد األجزاء، م١٩٨٧الطبعة األولى،، بيروت–دار الكتاب العربي: الناشر، البغدادي

الطبعة ،  بيروت -دار الفكر : الناشر، سمير جابر : تحقيق، أبي الفرج األصفهاني  ، األغاني .١٧
 .٢٤: عدد األجزاء، الثانية

مرعـي بـن    ، أقاويل الثقات في تأويل األسماء والصفات واآليات المحكمات والمشتبهات         .١٨
الطبعـة  ،  بيروت –مؤسسة الرسالة   . شعيب األرناؤوط : تحقيق، يوسف الكرمي المقدسي  

 .١: األجزاء، ١٤٠٦األولى، 

  
 



  )٦٣٢(

، عبد اهللا عائض الغرازي   : تحقيق، حاقإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إس     ، إكرام الضيف  .١٩
 .١: عدد األجزاء، هـ١٤٠٧الطبعة األولى، ،  طنطا–مكتبة الصحابة : الناشر

علي بن هبـة اهللا     ، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى          .٢٠
، ١٤١١الطبعة األولـى،    ،  بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر، بن أبي نصر بن ماكوال    

 .٥: عدد األجزاء

، القاضي عياض بن موسى اليحـصبي     ، اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع       .٢١
الطبعـة  ، تونس:  القاهرة -المكتبة العتيقة : دار التراث : الناشر، السيد أحمد صقر  : تحقيق

  .١: عدد األجزاء، م١٩٧٠ -هـ١٣٧٩األولى، 

اه من األمكنة، لإلمام محمد بن موسـى الحـازمي          األماكن، أو ما اتفق لفظه وافترق مسم       .٢٢
 ).الشاملة-وفق الترقيم اإللكتروني. (نفي مجلدي) هـ٥٨٤ت سنة (

: عدد االجـزاء ، عبد السالم هارون: تحقيق، أبو القاسم إسحاق الزجاجي، آمالي الزجاجي  .٢٣
 ).ةالشامل-وفق الترقيم اإللكتروني(دار الجيل : الناشر، ١: الطبعة رقم، ١

مجدي السيد إبـراهيم    : تحقيق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني    ، األمالي في آثار الصحابة    .٢٤
 .١: عدد األجزاء،  القاهرة–مكتبة القرآن : الناشر

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري        ، األوسط في السنن واإلجماع واالختالف     .٢٥
 –، وصدر عن مكتبـة دار طيبـة         صغير أحمد محمد حنيف   . بتحقيق د ). ٣١٨ -٢٤٢(

 ).الشاملة-وفق الترقيم اإللكتروني .(١٠:األجزاء.هـ١٤٠٩الطبعة األولى،، الرياض

: تحقيـق ، أبو المحاسن يوسف إبن المبرد، بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم   .٢٦
الكتـب  دار  : الناشر، ١: الطبعة رقم ، ٢٠٠٠: سنة النشر ، روحية عبد الرحمن السويفي   

 .١: األجزاء، العلمية

 –مكتبة المعـارف  : الناشر، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء   ، البداية والنهاية  .٢٧
 .١٤: عدد األجزاء، بيروت

الحسين بن الحسن بـن حـرب أبـو عبـد اهللا            ، )عن ابن المبارك وغيره   (البر والصلة    .٢٨
الطبعـة  ،  الريـاض  – الـوطن    دار: الناشر، محمد سعيد بخاري  . د: تحقيق، المروزي
 .١: عدد األجزاء، ١٤١٩األولى، 

 



  )٦٣٣(

، الحافظ نور الدين الهيثمي   : الحارث بن أبي أسامة   ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث      .٢٩
 -مركز خدمة الـسنة والـسيرة النبويـة   : الناشر، حسين أحمد صالح الباكري . د: تحقيق

 .٢:  عدد األجزاء،١٩٩٢ – ١٤١٣الطبعة األولى، ، المدينة المنورة

 محمـد :  تحقيـق  ،الفيروزأبـادي  يعقـوب  بن  محمد ،البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة      .٣٠
ـ ١٤٠٧، الكويـت ، اإلسالمي التراث إحياء جمعية: النشر  دار ،المصري الطبعـة  ، هـ

 .١:األجزاء، األولى

 .١٥: األجزاء، شعيب األرنؤوط: تحقيق، أبو جعفر الطحاوي، بيان مشكل اآلثار .٣١

، المحـامي فـوزي عطـوي   : تحقيق، للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر  ، البيان والتبيين  .٣٢
 .١: عدد األجزاء، ١٩٦٨الطبعة األولى، ،  بيروت–دار صعب : الناشر

 أبـو  الحـسيني  الـرزاق  عبـد  بن محمد بن محمد، القاموس جواهر من روسـالع تاج .٣٣
، الهداية دار الناشر، المحققين من مجموعة: تحقيق، الزبيدي،  بمرتضى بـالملقّ،  الفيض

 .٤٠: األجزاء عدد

، دار الكتب العلميـة   : ، الناشر ١: الطبعة رقم ، عبد الرحمن إبن خلدون   ، تاريخ ابن خلدون   .٣٤
 .٧: األجزاء

أحمد محمد نـور  . د: تحقيق، يحيى بن معين أبو زكريا،  رواية الدوري  -تاريخ ابن معين   .٣٥
الطبعـة  ،  مكة المكرمـة   -إحياء التراث اإلسالمي  مركز البحث العلمي و   : الناشر، سيف

 .٤: عدد األجزاء، ١٩٧٩ – ١٣٩٩األولى، 

أحمـد  . د: تحقيـق ، يحيى بن معين أبو زكريا    ،  رواية عثمان الدارمي   -تاريخ ابن معين   .٣٦
 .١: عدد األجزاء، ١٤٠٠ دمشق، -دار المأمون للتراث: الناشر، محمد نور سيف

، صـبحي الـسامرائي   : تحقيـق ، حمد أبو حفص الواعظ   عمر بن أ  ، تاريخ أسماء الثقات   .٣٧
 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة األولى، ،  الكويت–الدار السلفية : الناشر

، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي       ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     .٣٨
الطبعـة األولـى    ، دار الكتـاب العربـي    : الناشـر ، عمرعبد السالم تدمري  . د: تحقيق
 .٥٢: األجزاء، هـ١٤٠٧



  )٦٣٤(

 –دار الكتـب العلميـة   : الناشر، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، تاريخ األمم والملوك   .٣٩
 .٥: عدد األجزاء، ١٤٠٧الطبعة األولى، ، بيروت

: تحقيـق ، محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبداهللا البخـاري الجعفـي    ، التاريخ الصغير  .٤٠
الطبعـة  ، القـاهرة ، حلـب -مكتبة دار التراث  ، دار الوعي : الناشر، يدمحمود إبراهيم زا  

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٧٧ – ١٣٩٧األولى، 

الـسيد  : تحقيق، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري الجعفي     ، التاريخ الكبير  .٤١
 .٨: عدد األجزاء، دار الفكر: الناشر، هاشم الندوي

 .٢: عدد االجزاء، بيروت-دار صادر: الناشر، أبي يعقوبأحمد بن ، تاريخ اليعقوبي .٤٢

 –دار الكتـب العلميـة      : الناشـر ، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي      ، تاريخ بغداد  .٤٣
 .١٤: عدد األجزاء، بيروت

،  محمد عبد المعيد خان   . د: تحقيق، حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني     ، تاريخ جرجان  .٤٤
 .١: عدد األجزاء، ١٩٨١ – ١٤٠١الطبعة الثالثة، ، يروت ب–عالم الكتب : الناشر

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن                  .٤٥
تصنيف االمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهللا بـن            ، وارديها وأهلها 

ـ -٤٩٩، عبد اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر      ـ ٥٧١ - ه تحقيق محب الدين أبي   ،  ه
، بيـروت ، م١٩٩٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    ، سعيد عمر بن غرامة العمري    

 .٧٠: األجزاء

 -دار الجيل : الناشر، عبداهللا بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري       ، تأويل مختلف الحديث   .٤٦
 .١: عدد األجزاء، محمد زهري النجار: تحقيق، ١٩٧٢ – ١٣٩٣بيروت، 

إبراهيم بن محمد بن سبط ابـن العجمـي أبـو الوفـا الحلبـي              ، التبيين ألسماء المدلسين   .٤٧
مؤسـسة الريـان للطباعـة      : الناشر، محمد إبراهيم داود الموصلي   : تحقيق، الطرابلسي

 .١: عدد األجزاء، ١٩٩٤ – ١٤١٤الطبعة األولى، ،  بيروت–والنشر والتوزيع 

 الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي،         عبد،  التحبير في المعجم الكبير    .٤٨
رئاسة ديوان األوقاف   : الناشر، منيرة ناجي سالم  : المحقق، )هـ٥٦٢: المتوفى(أبو سعد   

 .٢: عدد األجزاء، م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥األولى، : الطبعة،  بغداد–

 



  )٦٣٥(

عبد : تحقيق، يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا       ، )لغة الفقه (تحرير ألفاظ التنبيه     .٤٩
 .١: عدد األجزاء، ١٤٠٨الطبعة األولى، ،  دمشق–دار القلم : الناشر،  الغني الدقر

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو        ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     .٥٠
 .١٠: عدد األجزاء،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، العال

تحقيق عبد  ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي     ، لنواويتدريب الراوي في شرح تقريب ا      .٥١
 .٢: األجزاء، مكتبة الرياض الحديثة: الناشر،  الوهاب عبد اللطيف

 .٤: عدد األجزاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اهللا، تذكرة الحفاظ .٥٢

ـ ٥٦٢: لمتوفىا(ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي        ، التذكرة الحمدونية  .٥٣ ، )هـ
+ ٩: األجـزاء ، الطبعة األولى ، بيروت، دار صادر ، وبكرعباس، إحسان عباس : تحقيق

 .الفهارس

مكتـب البحـوث    : إشـراف ، الـسندي : وضع الحواشـي  ، ترتيب مسند اإلمام الشافعي    .٥٤
 .١: األجزاء، دار الفكر: ، الناشر١: ، الطبعة رقم١٩٩٧: سنة النشر، والدراسات

المطبعـة  ، محمـود ميـرة   : المحقـق ، الحسن بن عبد اهللا العسكري    ، نتصحيفات المحدثي  .٥٥
 .٢: األجزاء، الطبعة األولى، هـ١٤٠٢: سنة النشر، القاهرة، العربية

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني        ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة      .٥٦
الطبعة ،  بيروت –ر الكتاب العربي    دا: الناشر، إكرام اهللا إمداد الحق   . د: تحقيق، الشافعي
 .١: عدد األجزاء، األولى

سليمان بن خلف بن سـعد      ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح      ، التعديل والتجريح  .٥٧
 –دار اللواء للنـشر والتوزيـع       : الناشر،  أبو لبابة حسين  . د: تحقيق، أبو الوليد الباجي  

 .٣: ألجزاءعدد ا، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة األولى، ، الرياض

دار : الناشـر ، إبراهيم األبيـاري  : تحقيق، علي بن محمد بن علي الجرجاني     ، التعريفات .٥٨
 .١: عدد األجزاء، ١٤٠٥الطبعة األولى، ،  بيروت–الكتاب العربي 

محمـد  : تحقيـق ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        ، تقريب التهذيب  .٥٩
 .١: عدد األجزاء،١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة األولى،، يا سور–دار الرشيد: الناشر،  عوامة



  )٦٣٦(

ابـن  (للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغـدادي ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد   .٦٠
، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة    : الناشر، كمال يوسف الحوت  : تحقيق، )النقطة الحنبلي 
 .١: األجزاء، هـ١٤٠٨: الطبعة األولى

أحمد بن علـي بن حجــر أبـو الفـضل     ، ي أحاديث الرافعي الكبير   تلخيـص الحبير ف   .٦١
 – ١٣٨٤المدينة المنـورة،  ،  السيـد عبداهللا هاشم اليماني المدنـي  : تحقيـق، العسقالني

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٦٤

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد البـر           ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       .٦٢
وزارة : الناشـر ،  محمد عبد الكبير البكري    ، مصطفى بن أحمد العلوي   : تحقيق، النمري

 .٢٢: عدد األجزاء، ١٣٨٧ المغرب، -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

العالمة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي       ، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل       .٦٣
محمد ناصـر   ، قه والتعليق عليه  قام على طبعه وتحقي   ، ١٣٨٦ – ١٣١٣، العتمي اليماني 

 .٢:ج.األلباني

: الناشـر ، عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي      ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك     .٦٤
 .٢: عدد األجزاء، ١٩٦٩ – ١٣٨٩ مصر، -المكتبة التجارية الكبرى

لفكر دار ا : الناشر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        ، تهذيب التهذيب  .٦٥
 .١٤: عدد األجزاء، ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة األولى، ،  بيروت–

. د: تحقــيق ، يوسـف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحـجاج المــزي       ، تهذيب الكمـال  .٦٦
 – ١٤٠٠الطبعة األولى،   ،  بيروت –مؤسـسة الرسالـة   : الناشـر، بشار عواد معروف  

 .٣٥: عدد األجزاء، ١٩٨٠

دار ، محمد عـوض مرعـب  : تحقيق، زهري أبو منصورمحمد بن أحمد األ   ، تهذيب اللغة  .٦٧
 .١٥: األجزاء، األولى: م الطبعة٢٠٠١ - بيروت،دار إحياء التراث العربي: النشر

ابن ناصر الدين شمس    ، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم         .٦٨
دار ، .نعيم العرقسوسي محمد  : تحقيق، الدين محمد بن عبد اهللا بن محمد القيسي الدمشقي        

 . ٩: عدد األجزاء. األولى: الطبعة، م١٩٩٣ - بيروت-مؤسسة الرسالة: النشر

 



  )٦٣٧(

محمد رضـوان   . د: تحقيق، محمد عبد الرؤوف المناوي   ، التوقيف على مهمات التعاريف    .٦٩
الطبعـة األولـى،    ، دمـشق ،  بيـروت  -دار الفكر ، دار الفكر المعاصر  : الناشر،  الداية

 .١: اءعدد األجز، ١٤١٠

الـسيد شـرف الـدين      : تحقيق، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي        ، الثقات .٧٠
 .٩: عدد األجزاء، ١٩٧٥ – ١٣٩٥الطبعة األولى، ، دار الفكر: الناشر،  أحمد

، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفـر       ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن      .٧١
 .١٢:األجزاء

، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سـعيد العالئـي          ، صيل في أحكام المراسيل   جامع التح  .٧٢
الطبعـة الثانيـة،    ،  بيـروت  –عالم الكتـب    : الناشر،  حمدي عبد المجيد السلفي   : تحقيق
 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٦ – ١٤٠٧

. د: تحقيـق ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفـي  ، الجامع الصحيح المختصر   .٧٣
دار : الناشر،  جامعة دمشق  - ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة        مصطفى

  .٦: عدد األجزاء، ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة، ،  بيروت–ابن كثير، اليمامة 

أحمد : تحقيق،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي      ، الجامع الصحيح سنن الترمذي    .٧٤
   .٥: عدد األجزاء،  بيروت–ء التراث العربيدار إحيا: الناشر، محمد شاكر وآخرون

عبد الرحمن بن أبي حاتـم محمد بن إدريس أبو محمـد الـرازي             ، الجـرح والتعـديل  .٧٥
 – ١٢٧١الطبعـة األولى،   ،  بيـروت –دار إحيـاء التـراث العـربي   : الناشر، التميمي
 .٩: عدد األجزاء، ١٩٥٢

أبـو بكـر    ، قاة واألفراد الغرائب الحسان   جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنت        .٧٦
–دار النفـائس  : الناشر، بدر بن عبد اهللا البدر   : تحقيق، القطيعي أحمد بن جعفر البغدادي    

 .١: األجزاء، م١٩٩٣الطبعة األولى ، الكويت

المكتبـة  : الناشـر ، محمد ناصر الدين األلباني   ،  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة      .٧٧
 .١: عدد األجزاء، ١٤١٣ –األولى : الطبعة،  األردن–ان  عم-اإلسالمية

  
 



  )٦٣٨(

وريـاض  ، سـهيل زكـار   : تحقيق، أحمد بن يحيى البالذري   ، جمل من أنساب األشراف    .٧٨
 .١٣: عدد االجزاء، دار الفكر: الناشر، ١: الطبعة رقم، م١٩٩٦: سنة النشر، ، زركلي

، حققه وزاد فـي شـرحه  ، شيألبي زيد القر، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم  .٧٩
 .٢: األجزاء، هـ١٤٠٦: الطبعة الثانية، دمشق-دار القلم: الناشر، محمد علي الناشئ:د

، وعبد المجيد قطـامش   ، محمد أبو الفضل  : تحقيق، ألبي هالل العسكري  ، جمهرة األمثال  .٨٠
 .٢: األجزاء، م١٩٨٨، الثانية: الطبعة، دار الفكر: الناشر

مساعد بـن سـليمان     : تحقيـق، بن أبي عاصم الضحاك أبو بكر     أحمد بن عمرو    ، الجهاد .٨١
الطبعــة األولـى،    ،  المدينـة المنـورة    -مكتبة العلوم والحكم  : الناشر،  الراشد الجميد 

 .٢: عدد األجزاء، ١٤٠٩

علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم،           ، جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى البن حزم       .٨٢
: الطبعـة ،  مـصر –دار المعارف  : الناشر، سإحسان عبا : المحقق، األندلسي، الظاهري 

 .١: عدد األجزاء،  م١٩٠٠، ١

: تحقيـق ، نور الدين بن عبدالهادي أبـو الحـسن الـسندي         ، حاشية السندي على النسائي    .٨٣
 ١٤٠٦الطبعة الثانية،   ،  حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    : الناشر،  عبدالفتاح أبو غدة  

 .٨: عدد األجزاء، ١٩٨٦ –

األولـى  : الطبعـة ، دار الكتـب العلميـة    : الناشر،  الماوردي –فقه الشافعي   الحاوي في    .٨٤
 . من غير المقدمة والفهارس١٨: عدد األجزاء، ١٩٩٤ س-هـ١٤١٤

 رسـالة لنيـل درجـة       -الحديث والمحدثون في بالد الشام في عصر الصحابة والتابعين         .٨٥
، )٢٣٣(رقم التصنيف . إعداد الدكتور أحمد يوسف أبو حلبية      -الكتوراة في الحديث النبوي   

 .٣:األجزاء

دار : الناشـر ، أبو نعيم أحمد بن عبـد اهللا األصـبهاني        ، حلية األولياء وطبقات األصفياء    .٨٦
 .١٠: عدد األجزاء، ١٤٠٥الطبعة الرابعة، ،  بيروت–الكتاب العربي 

، عبد المعطي قلعجـي .  د : تحقيق ،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر       ، دالئل النبوة  .٨٧
 .١:األجزاء، هـ١٤٠٥، الطبعة األولى، بيروت:ار الكتب العلميةد



  )٦٣٩(

: تحقيـق ، محمد بن جعفر الكتـاني ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة  .٨٨
،  بيـروت  –دار البـشائر اإلسـالمية      : الناشر،  محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني    

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الرابعة، 

تحقيق محمـد بـن     ، محمد بن أحمد الذهبي   ، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد        .٨٩
 .هـ١٤١٢، بيروت الطبعة األولى، دار البشائر اإلسالمية، إبراهيم الموصلي

: تحقيق، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       ،  المعجم الصغير  -الروض الداني  .٩٠
،  بيـروت -دار عمـار ، المكتب اإلسـالمي : الناشر،  ريرمحمد شكور محمود الحاج أم    

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األولى، ، عمان

:  تحقيـق ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا   ،زاد المعاد في هدي خير العباد      .٩١
 مكتبـة المنـار   -مؤسـسة الرسـالة  :  الناشر، عبد القادر األرناؤوط -شعيب األرناؤوط 

 .٥:  عدد األجزاء،١٩٨٦ – ١٤٠٧ الطبعة الرابعة عشر،، الكويت– بيروت -الميةاإلس

محمد بن أحمد بن األزهر األزهـري الهـروي أبـو           ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي     .٩٢
 –وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية      : الناشر،  محمد جبر األلفي  . د: تحقيق، منصور
 .١: جزاءعدد األ، ١٣٩٩الطبعة األولى، ، الكويت

عبـد العلـي    : تحقيق، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر        ، الزهد البن حنبل   .٩٣
 .١: عدد األجزاء، هـ١٤٠٨، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الريان للتراث: الناشر، حامد

حبيب : تحقيق، عبد اهللا بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد اهللا         ، الزهد ويليه الرقائق   .٩٤
 .١: عدد األجزاء،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، رحمن األعظميال

دار الريـان  : الناشـر ، عبد الحميد حامـد : تحقيق، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ، الزهد .٩٥
 .١: األجزاء، الطبعة الثانية،  القاهرة-للتراث

دار :  الناشـر  ،عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي    : تحقيق، هناد بن السري الكوفي   ، الزهد .٩٦
 .٢: عدد األجزاء، ، ١٤٠٦الطبعة األولى، ،  الكويت–الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني     ، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني       .٩٧
الطبعـة  ،  المدينة المنورة  -الجامعة اإلسالمية : الناشر،  محمد علي قاسم العمري   : تحقيق

 .١: عدد األجزاء، ١٩٧٩ – ١٣٩٩األولى، 

 



  )٦٤٠(

. د:  تحقيـق  ،علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      ، سؤاالت البرقاني للدارقطني   .٩٨
الطبعة األولـى،   ،  باكستان –كتب خانه جميلي    : الناشر،  عبدالرحيم محمد أحمد القشقري   

 .١: عدد األجزاء، ١٤٠٤

، ر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي      علي بن عم  ، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني    .٩٩
الطبعـة  ،  الرياض –مكتبة المعارف   : الناشر،  موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر    . د: تحقيق

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى، 

: الناشـر ،  حسـن هنداوي .د: تحقيق، أبي الفتح عثمان بن جني    ، سـر صناعة اإلعراب   .١٠٠
 ٢: عدد األجزاء، م١٩٨٥ الطبعة األولى،،  دمشق–دار القلم 

عـدد  ،  الرياض –مكتبة المعارف   : الناشر، محمد ناصر الدين األلباني   ، السلسلة الصحيحة  .١٠١
 . ٧: األجزاء

عـدد  ،  الرياض –مكتبة المعارف   : الناشر، محمد ناصر الدين األلباني   ، السلسلة الضعيفة  .١٠٢
 . ١١: األجزاء

،  محمد فـؤاد عبـد البـاقي      : تحقيق، نيمحمد بن يزيد أبو عبداهللا القزوي     ، سنن ابن ماجه   .١٠٣
   .٢: عدد األجزاء،  بيروت–دار الفكر : الناشر

محمـد محيـي    : تحقيق، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي      ، سنن أبي داود   .١٠٤
   .٤: عدد األجزاء، دار الفكر : الناشر، الدين عبد الحميد

محمد : تحقيق، وسى أبو بكر البيهقي   أحمد بن الحسين بن علي بن م      ، سنن البيهقي الكبرى   .١٠٥
عـدد  ، ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكـة المكرمـة،   -مكتبة دار البـاز : الناشر،  عبد القادر عطا 

 .١٠: األجزاء

الـسيد عبـد اهللا     : تحقيق، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      ، سنن الدارقطني  .١٠٦
 .٤:  عدد األجزاء،١٩٦٦ – ١٣٨٦ بيروت، -دار المعرفة: الناشر، هاشم يماني المدني

خالد ، فواز أحمد زمرلي  : تحقيق، عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي     ، سنن الدارمي  .١٠٧
عـدد  ، ١٤٠٧الطبعـة األولـى،     ،  بيـروت  –دار الكتاب العربي  : الناشر،السبع العلمي 

  .٢: األجزاء



  )٦٤١(

غفـار  عبـد ال  .د: تحقيق، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي      ، سنن النسائي الكبرى   .١٠٨
الطبعـة  ،  بيـروت  –دار الكتب العلميـة   : الناشر، سيد كسروي حسن  ، سليمان البنداري 

 .٦: عدد األجزاء، ١٩٩١ – ١٤١١األولى، 

أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ      ، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها       .١٠٩
 –دار العاصـمة    : الناشـر ، ضاء اهللا بن محمد إدريس المباركفوري     . د: تحقيق، الداني

 .٦: األجزاء،  هـ١٤١٦الطبعة األولى، ، الرياض

: الناشـر ، حبيب األعظمي : تحقيق، سعيد بن منصور الخراساني   ، سنن سعيد بن منصور    .١١٠
 .٢: األجزاء، هـ١٤٠٢الطبعة األولى ، الهند-الدار السلفية 

: تحقيـق ،  اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبـو عبـد           ، سير أعالم النبالء   .١١١
الطبعـة  ، مؤسسة الرسالة بيـروت   : الناشر،  محمد نعيم العرقسوسي   -شعيب األرناؤوط 

 .٢٣: األجزاء، هـ١٤١٣، التاسعة

السيرة النبوية المسمى عيون االثر في فنون المغازي والشمائل والسير تأليف محمد بـن               .١١٢
ـ      ٧٣٤ - ه ٦٧١عبد اهللا بن يحي ابن سيد الناس         سة عـز الـدين      ه المجلـد االول مؤس

 .٢: األجزاء، بيروت، للطباعة والنشر

، إبراهيم بن موسى بـن أيـوب البرهـان األبناسـي    ، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح     .١١٣
الطبعة األولى،  ،  السعودية – الرياض   -مكتبة الرشد : الناشر،  صالح فتحي هلل  : تحقيق
 ٢: عدد األجزاء، م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

: والدة المؤلف ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي     ، ذهبشذرات الذهب في أخبار من       .١١٤
 .٨: األجزاء، دار الكتب العلمية: : دار النشر، ١٠٨٩: وفاة المؤلف، ١٠٣٢

: تحقيـق ، عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل الـسيوطي       ، شرح السيوطي لسنن النسائي    .١١٥
 ١٤٠٦الطبعة الثانيـة،  ،  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر، عبدالفتاح أبو غدة 

 .٨: عدد األجزاء، ١٩٨٦ –

مكتبة المنار  ، همام سعيد .د: تحقيق، "ابن رجب "عبد الرحمن بن أحمد   ، شرح علل الترمذي   .١١٦
 هـ١٤٠٧الطبعة األولى ، باألردن

 



  )٦٤٢(

، أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي           ، شرح معاني اآلثار   .١١٧
الطبعـة األولـى،   ،  بيـروت –دار الكتب العلمية : الناشر،  ارمحمد زهري النج  : تحقيق
 .٤: عدد األجزاء، ١٣٩٩

، الوليد بن محمـد سـيف النـصر       : تحقيق، أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري     ، الشريعة .١١٨
-وفـق التـرقيم اإللكترونـي     (، ٥: األجزاء، هـ١٤١٧، مؤسسة قرطبة الطبعة األولى   

 ).الشاملة

،  محمد السعيد بسيوني زغلـول    : تحقيق، حمد بن الحسين البيهقي   أبو بكر أ  ، شعب اإليمان  .١١٩
 .٧: عدد األجزاء، ١٤١٠الطبعة األولى، ،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

مفيـد  : تحقيق، )الدينوري(عبداهللا بن مسلم بن قتيبه      ، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء     .١٢٠
 .١: لمية بيروت، عدد االجزاءدار الكتب الع: الطبعة الثانية، الناشر، قميحة

،  مذيال بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الـشفاء   - الشفا بتعريف حقوق المصطفى    .١٢١
ـ ٥٤٤العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي        العالمـة أحمـد بـن      : الحاشية،  ه

 .٢: األجزاء.٨٧٣محمد بن محمد الشمنى 

، مد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى       مح، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية    .١٢٢
الطبعة األولـى،   ،  بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية    : الناشر،  سيد عباس الجليمي  : تحقيق
 .١: عدد األجزاء، ١٤١٢

،  يوسف علي طويل  .د: تحقيق، أحمد بن علي القلقشندي   ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا     .١٢٣
 .١٤: عدد األجزاء، ١٩٨٧الطبعة األولى، ،  دمشق–دار الفكر : الناشر

. د: تحقيـق ، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري     ، صحيح ابن خزيمة   .١٢٤
عـدد  ، ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بيروت،   -المكتب اإلسالمي : الناشر،  محمد مصطفى األعظمي  

   .٤: األجزاء

د عبد  محمد فؤا : تحقيق، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري      ، صحيح مسلم  .١٢٥
  .٥: عدد األجزاء،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر،  الباقي

  



  )٦٤٣(

  

المكتـب  : الناشـر ، محمد ناصر الدين األلباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته     .١٢٦
 . ١: عدد األجزاء، اإلسالمي

هيم محمود إبرا : تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي      ، الضعفاء الصغير  .١٢٧
 .١: عدد األجزاء، - ١٣٩٦الطبعة األولى، ،  حلب–دار الوعي : الناشر،  زايد

عبد المعطي أمـين    : تحقيق، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي       ، الضعفاء الكبير  .١٢٨
ـ ١٤٠٤الطبعة األولـى،    ،  بيروت –دار المكتبة العلمية    : الناشر، قلعجي ، م١٩٨٤ -هـ

 .٤: عدد األجزاء

محمـود إبـراهيم   : تحقيق، أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي  ، تروكينالضعفاء والم  .١٢٩
 .١: عدد األجزاء، ١٣٦٩الطبعة األولى، ،  حلب–دار الوعي : الناشر،  زايد

: تحقيـق ، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفـرج          ، الضعفاء والمتروكين  .١٣٠
عـدد  ، ١٤٠٦الطبعة األولـى،    ، يروت ب –دار الكتب العلمية    : الناشر،  عبد اهللا القاضي  

 .٣: األجزاء

، فاروق حمادة : تحقيق، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني الصوفي         ، الضعفاء .١٣١
 .١: األجزاء، م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥الطبعة األولى، ،  الدار البيضاء-دار الثقافة: الناشر

ن محمد ناصر الدين األلبـاني      بقلم أبي عبد الرحم   ، ضعيف األدب المفرد لإلمام البخاري     .١٣٢
 .١: األجزاء.هـ١٤٢١: ١ط، توزيع مؤسسة الريان، نشر دار الصديق،رحمه اهللا تعالى

مكتبة المعارف للنـشر    ، محمد ناصر الدين األلباني   : حكم وتعليق ، ضعيف سنن أبي داود    .١٣٣
 .١: األجزاء، الطبعة الثانية، والتوزيع

دار الكتـب   : الناشـر ، السيوطي أبـو الفـضل    عبد الرحمن بن أبي بكر      ، طبقات الحفاظ  .١٣٤
 .١:األجزاء، هـ١٤٠٣الطبعة األولى ،  بيروت-العلمية

دار : الناشـر ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البـصري الزهـري          ، الطبقات الكبرى  .١٣٥
 .٨: عدد األجزاء،  بيروت–صادر 

 



  )٦٤٤(

ر بـن حيـان أبـو       عبداهللا بن محمد بن جعف    ، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها     .١٣٦
مؤسسة الرسالة  : الناشر،  عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي   : تحقيق، محمد األنصاري 

 .٤: عدد األجزاء، ١٩٩٢ – ١٤١٢الطبعة الثانية، ،  بيروت–

. د: تحقيـق ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني الـشافعي          ، طبقات المدلسين  .١٣٧
 – ١٤٠٣الطبعـة األولـى،   ،  عمان–كتبة المنار م: الناشر،  عاصم بن عبداهللا القريوتي  

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٣

: تحقيـق ،  جـدة  -دار المـدني  : الناشر، محمد بن سالم الجمحي   ، طبقات فحول الشعراء   .١٣٨
 .٢: عدد األجزاء، محمود محمد شاكر

: ، سـنة النـشر    ٢: عدد االجـزاء  ، شمس الدين الذهبي  : المؤلف، العبر في خبر من عبر     .١٣٩
  .١: عدد األجزاء. دار الفكر: ، الناشر١: عة رقم، الطب١٩٩٧

: تحقيـق ، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينـي      ، )الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز     .١٤٠
: ، الطبعة رقم  ١٩٩٦: ، سنة النشر  ١٤: عدد االجزاء ، علي معوض، عادل عبد الموجود    

 ). املة الش-وفق الترقيم اإللكتروني(دار الكتب العلمية،: ، الناشر١

خليـل  : تحقيـق ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي     ، العلل المتناهية في األحاديث الواهية     .١٤١
 ٢: عدد األجزاء،هـ١٤٠٣الطبعة األولى، ، بيروت–دار الكتب العلمية: الناشر،  الميس

علي بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي أبـو الحـسن              ، العلل الواردة في األحاديث النبوية     .١٤٢
 –دار طيبـة    : الناشر،  محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي    . د: تحقيق، الدارقطني البغدادي 

 .٩: عدد األجزاء، ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األولى، ، الرياض

وصي اهللا بن محمـد     : تحقيق، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني     ، العلل ومعرفة الرجال   .١٤٣
طبعـة األولـى،    ال، الريـاض ،  بيروت -دار الخاني ، المكتب اإلسالمي : الناشر،  عباس
 .٣: عدد األجزاء، ١٩٨٨ – ١٤٠٨

، مكتبة الفـارابي  : الناشر، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري      ، علوم الحديث  .١٤٤
 .١: عدد األجزاء،  م١٩٨٤األولى : الطبعة

  
 



  )٦٤٥(

: الناشـر ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب      ، عون المعبود شرح سنن أبي داود      .١٤٥
 .١٤: عدد األجزاء، ١٤١٥الطبعة الثانية، ،  بيروت–دار الكتب العلمية 

: الناشـر ، محمد ناصر الدين األلبـاني    ، غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام        .١٤٦
 .١: عدد األجزاء، هـ١٤٠٥ –الثالثة : الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي 

 . ٢: األجزاء، بيروت، يةدار الكتب العلم، اإلمام الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء .١٤٧

سليمان إبراهيم محمـد  . د: تحقيق، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، غريب الحديث  .١٤٨
  .٣: عدد األجزاء، ١٤٠٥الطبعة األولى،، مكة المكرمة-جامعة أم القرى:الناشر،  العايد

مـادي  أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن لي إبن عبيداهللا بن ح            ، غريب الحديث  .١٤٩
 -دار الكتـب العلميـة    : الناشر،  عبدالمعطي أمين قلعجي  .د: تحقيق، بن أحمد بن جعفر   

  .٢: عدد األجزاء، ١٩٨٥الطبعة األولى، ، بيروت

، محمد عبد المعيـد خـان     . د: تحقيق، القاسم بن سالم الهروي أبو عبيد     ، غريب الحديث  .١٥٠
   .٤: عدد األجزاء، ١٣٩٦الطبعة األولى، ،  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر

عبد الكريم  : تحقيق، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو ليمان        ، غريب الحديث  .١٥١
  .٣: عدد األجزاء، ١٤٠٢ مكة المكرمة، -جامعة أم القرى: الناشر،  إبراهيم العزباوي

 عبـد اهللا  . د: تحقيـق ، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبـو محمـد          ، غريب الحديث  .١٥٢
  .٣: عدد األجزاء، ١٣٩٧الطبعة األولى، ،  بغداد–مطبعة العاني : الناشر،  الجبوري

-علي محمد البجـاوي     : تحقيق، محمود بن عمر الزمخشري   ، الفائق في غريب الحديث    .١٥٣
 ٤: عدد األجزاء، الطبعة الثانية،  لبنان–ار المعرفة : الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم

أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقالني            ، البخاريفتح الباري شرح صحيح      .١٥٤
دار : الناشـر ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي        : تحقيق، الشافعي
 .١٣: عدد األجزاء، ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة

: الناشـر ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي       ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث     .١٥٥
 .٣: عدد األجزاء، هـ١٤٠٣الطبعة األولى، ،  لبنان–ة دار الكتب العلمي

 



  )٦٤٦(

وصـي اهللا محمـد   . د: تحقيـق ، أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الـشيباني       ، فضائل الصحابة  .١٥٦
عـدد  ، ١٩٨٣ – ١٤٠٣الطبعـة األولـى،     ،  بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر، عباس

 .٢: األجزاء

مطبعة ، أحمد الخياطي : تحقيق، ن سالم ألبي عبيد القاسم ب   ، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه    .١٥٧
 .٢:األجزاء، فضالة

: تحقيـق ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     ، الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة     .١٥٨
الطبعـة الثالثـة،    ،  بيـروت  –المكتب اإلسـالمي    : الناشر،  عبد الرحمن يحيى المعلمي   

 .١: عدد األجزاء، هـ١٤٠٧

–مكتبة الرشـد    : الناشر، تحقيق حمدي السلفي  ، زي أبو القاسم  تمام بن محمد الرا   ، الفوائد .١٥٩
 .٢: األجزاء، هـ١٤١٢الطبعة األولى ، الرياض

، تعليقات يسيرة لماجد الحموي   ، عبد الرؤوف المناوي  ، فيض القدير شرح الجامع الصغير     .١٦٠
ـ ١٣٥٦الطبعة األولى،   ،  مصر –المكتبة التجارية الكبرى    : الناشر : مـع الكتـاب   ، هـ

 .٦: األجزاء

عـدد  ، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة  ، محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي ، القاموس المحيط  .١٦١
 .١: األجزاء

حمد بن أحمـد أبـو عبـداهللا الـذهبي          ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         .١٦٢
 –مؤسـسة علـو     ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية   : الناشر،  محمد عوامة : تحقيق، الدمشقي

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٩٢ – ١٤١٣ألولى، الطبعة ا، جدة

، عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن محمد أبو أحمـد الجرجـاني           ، الكامل في ضعفاء الرجال    .١٦٣
يحيـى مختـار    : تحقيق، ١٩٨٨ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة،   ،  بيروت –دار الفكر   : الناشر

 .٧: عدد األجزاء، غزاوي

الطبعـة  ، بيروت، دار المعرفة : الناشر، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا      ، كتاب األم  .١٦٤
 .٨: األجزاء، هـ١٣٩٣، الثانية

  
 



  )٦٤٧(

الطبعة ، بيروت، دار المعرفة : الناشر، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا      ،  كتاب األم  .١٦٥
 .٨: األجزاء، م١٣٩٣، الثانية

: حقيقت، أبي محمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان        ، كتاب األمثال في الحديث النبوي     .١٦٦
الطبعـة الثانيـة،    ،  بومبـاي الهنـد    -الدار السلفية : الناشر،  عبدالعلي عبدالحميد حامد  .د

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٧

، أبو بكر عبداهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشـي            ، كتاب التهجد وقيام الليل    .١٦٧
الطبعة ، اض الري -مكتبة الرشيد : الناشر،  مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي     : تحقيق

 .١: عدد األجزاء، ١٩٩٨األولى، 

، أبي بكر محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة         ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل      .١٦٨
الطبعـة  ،  الريـاض  –مكتبة الرشيد   : الناشر،  عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان    .د: تحقيق

 ).  الشاملة-وفق الترقيم اإللكتروني(٢: األجزاء، ١٩٩٤الخامسة، 

مهـدي المخزومـي    .د: تحقيق، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي      ،  العين كتاب .١٦٩
   .٨: عدد األجزاء، دار ومكتبة الهالل: الناشر،  إبراهيم السامرائي.ود

: الناشـر ،  سمير أمين الزهيري: تحقيق، نعيم بن حماد المروزي أبو عبد اهللا ، كتاب الفتن  .١٧٠
 .٢: عدد األجزاء. ١٤١٢ولى، الطبعة األ،  القاهرة–مكتبة التوحيد 

:  الناشـر  ،يوسف الطويل : تعليق،محمد بن أبي يعقوب إبن النديم     : المؤلف،كتاب الفهرست  .١٧١
 .١: ، االجزاء١: دار الكتب العلمية، الطبعة رقم

عبـداهللا بـن حمـد      :  تحقيـق  ، أبو بكر  جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي     ، كتاب القدر  .١٧٢
 .١:  األجزاء،م١٩٩٧ الطبعة األولى، ، الرياض–ف أضواء السل:  الناشر،المنصور

نافـذ  .د،رفعت فـوزي  .د:تحقيق،قيا أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العر       ،كتاب المدلسين  .١٧٣
 .١:األجزاء،هـ١٤١٥الطبعة األولى ،دار الوفاء:الناشر،حماد

، ٢٠٠٤: سنة النـشر  ، دار الكتب العلمية  : الناشر، محمد بن عمر  :الواقدي، كتاب المغازي  .١٧٤
 .١: األجزاء

محمد أبو الفـضل إبـراهيم و عبـد         : تحقيق، أبي هالل العسكري  ، كتاب جمهرة األمثال   .١٧٥
 .٢: عدد األجزاء، ١٩٨٨الطبعة الثانية، ،دار الفكر-دار الفكر: الناشر،  المجيد قطامش



  )٦٤٨(

إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمـي أبـو          ، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث      .١٧٦
مكتبة النهـضة   ، عالم الكتب : الناشر، صبحي السامرائي : تحقيق،  الطرابلسي الوفا الحلبي 

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة األولى، ،  بيروت–العربية 

: الناشـر ، علي بن حسام الدين المتقـي الهنـدي       ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال      .١٧٧
 .١٦: األجزاء،  م١٩٨٩ بيروت -مؤسسة الرسالة

الـسيد هاشـم    : تحقيق،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري الجعفي         ،الكنى .١٧٨
 .١: عدد األجزاء،  بيروت–دار الفكر : الناشر. الندوي

حمدي : تحقيق، محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي        ، الكواكب النيرات  .١٧٩
 .١: األجزاءعدد ،  الكويت–دار العلم : الناشر،  عبد المجيد السلفي

 –دار صـادر    : الناشـر ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المـصري       ، لسان العرب  .١٨٠
   .١٥: عدد األجزاء، الطبعة األولى، بيروت

دائـرة  : تحقيـق ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الـشافعي         ، لسان الميزان  .١٨١
الطبعـة  ،  بيـروت  – مؤسسة األعلمي للمطبوعـات   : الناشر،   الهند –المعرف النظامية   

 .٧: عدد األجزاء، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثالثة، 

، أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضـي المـالكي  ، المجالسة وجواهر العلم  .١٨٢
ـ ١٤٢٣ -بيروت:  لبنان -دار ابن حزم  : دار النشر  ، األولـى : الطبعـة ، م٢٠٠٢ -هـ

 .١: األجزاء

،  عبدالفتاح أبو غدة  : تحقيق، لرحمن النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد ا     ، المجتبى من السنن   .١٨٣
عـدد  ،١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعـة الثانيـة،     ،  حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية  : الناشر

 .٨:األجزاء

دار : الناشر،  محمود إبراهيم زايد  : تحقيق، أبو حاتم محمد بن حبان البستي     ، المجروحين .١٨٤
 .٣: عدد األجزاء،  حلب–الوعي 

محمد محيى الدين   : تحقيق، فضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري     أبو ال ، مجمع األمثال  .١٨٥
 .٢: عدد األجزاء،  بيروت–دار المعرفة : الناشر،  عبد الحميد



  )٦٤٩(

دار الفكـر،   : الناشـر ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي      ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    .١٨٦
 .١٠: عدد األجزاء،  هـ١٤١٢ -بيروت

دار : الناشـر ، محمد سويد :الشيخ: تحقيق، إبراهيم بن محمد  : يهقيالب، المحاسن والمساوئ  .١٨٧
 .١: األجزاء، هـ١٤٠٨: الطبعة األولى، بيروت:احياء العلوم

، لجنة إحياء التراث العربـي    : تحقيق، علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد       ، المحلى .١٨٨
 .١١: األجزاء، بيروت.دار اآلفاق الجديدة: الناشر

: الناشر، محمود خاطر : تحقيق، حمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي      م، مختار الصحاح  .١٨٩
  .١: عدد األجزاء، ١٩٩٥ – ٤١٥الطبعة طبعة جديدة، ،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون

: الناشر، محمد ناصر الدين األلباني   ،مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل        .١٩٠
 .١: عدد األجزاء،١٩٨٥ – ١٤٠٥ -نيةالثا: الطبعة،  بيروت–المكتب اإلسالمي 

، تصنيف أبي المجد أسعد بن غبـراهيم الـشيباني األربلـي          ، المذاكرة في ألقاب الشعراء    .١٩١
-وفق الترقيم اإللكترونـي (هـ،  ٦٥٧المعروف بمجد الدين النشابي الكاتب المتوفى سنة        

 )الشاملة

حاتم محمد بن إدريـس     أبو محمد عبد الرحمن بن أبي       ، المراسيل البن أبي حاتم الرازي     .١٩٢
مؤسـسة  : دارالنـشر ، شكر اهللا نعمة اللع قوجـاني     : تحقيق، بن المنذر الحنظلي الرازي   

 .١: األجزاء، الطبعة األولى، م١٣٩٧، بيروت، الرسالة

: تحقيـق ، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها     .١٩٣
عـدد  ، ١٩٩٨الطبعة األولـى،    ،  بيروت -ب العلمية دار الكت :الناشر، فؤاد علي منصور  

 .٢: األجزاء

: تحقيـق ، محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحـاكم النيـسابوري        ،المستدرك على الصحيحين   .١٩٤
 – ١٤١١الطبعة األولى،   ،  بيروت –دار الكتب العلمية  : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا   

   .٤:  عدد األجزاء١٩٩٠
، شهاب الدين محمد بن أحمد أبـي الفـتح األبـشيهي          ، فالمستطرف في كل فن مستظر     .١٩٥

الطبعـة الثانيـة،    ،  بيـروت  –دار الكتب العلمية    : الناشر،  مفيد محمد قميحة  . د: تحقيق
 .٢: عدد األجزاء، ١٩٨٦

 



  )٦٥٠(

دارالكتـب  : الناشر، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري     ، المستقصى في أمثال العرب    .١٩٦
 .٢: عدد األجزاء، م١٩٨٧ة، الطبعة الثاني،  بيروت–العلمية 

عـامر  : تحقيـق ، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي    ، مسند ابن الجعد   .١٩٧
عـدد  ، ١٩٩٠ – ١٤١٠الطبعة األولـى،    ،  بيروت –مؤسسة نادر   : الناشر، أحمد حيدر 

 .١: األجزاء

: الناشـر ، لسيسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيا، مسند أبي داود الطيالسي   .١٩٨
 ١: عدد األجزاء،  بيروت–دار المعرفة 

األحاديـث مذيلـة    ، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي        ، مسند أبي يعلى   .١٩٩
الطبعـة األولـى،    ،  دمشق –دار المأمون للتراث    : الناشر. بأحكام حسين سليم أسد عليها    

 .١٣: عدد األجزاء، حسين سليم أسد: تحقيق، ١٩٨٤ – ١٤٠٤

. د: تحقيـق ، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلـي     ، مسند إسحاق بن راهويه    .٢٠٠
الطبعـة  ،  المدينـة المنـورة  -مكتبة اإليمان : الناشر،  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي     

 .٥: عدد األجزاء، ١٩٩١ – ١٤١٢األولى، 

 –مؤسسة قرطبة   : الناشر، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني     ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل     .٢٠١
   .٦: عدد األجزاء، القاهرة

مؤسـسة  : الناشـر ، شـعيب األرنـاؤوط وآخـرين     : تحقيق، مسند اإلمام أحمد بن حنبل     .٢٠٢
 . جزء٥١، م١٩٩٨هـ ١٤١٩: الطبعة األولى.الرسالة

: الناشر، محفوظ الرحمن زين اهللا   :د: تحقيق، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار     ، مسند البزار  .٢٠٣
 .١٠: األجزاء، الطبعة األولى، هـ١٤٠٩، بيروت المينة، لوم القرآنمؤسسة ع

، حبيب الـرحمن األعظمـي    : تحقيق، عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي     ، مسند الحميدي  .٢٠٤
 .٢: عدد األجزاء، القاهرة،  بيروت-مكتبة المتنبي، دار الكتب العلمية: الناشر

 –دار الكتـب العلميـة      : الناشـر ،  الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد اهللا     ،  مسند الشافعي  .٢٠٥
 .١: عدد األجزاء، بيروت

 



  )٦٥١(

حمدي بـن عبـد     : تحقيق، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       ، مسند الشاميين  .٢٠٦
مؤسـسة  : الناشـر . أحكام المحقق على بعـض األحاديـث      : مع الكتاب ،  المجيد السلفي 

 .٤: عدد األجزاء، ١٩٨٤ – ١٤٠٥الطبعة األولى، ،  بيروت–الرسالة 

حمدي بن عبـد    : تحقيق، محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي        ، مسند الشهاب  .٢٠٧
عـدد  ،١٩٨٦ – ١٤٠٧الطبعة الثانية،   ، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر،  المجيد السلفي 

 .٢: األجزاء

. م: يـق تحق، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي  ، مشاهير علماء األمصار   .٢٠٨
 .١: عدد األجزاء، ١٩٥٩ - بيروت،-دار الكتب العلمية: الناشر،  فاليشهمر

محمـد ناصـر الـدين      : تحقيـق ، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي     ، مشكاة المصابيح  .٢٠٩
عـدد  ، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -الثالثة: الطبعة،  بيروت –المكتب اإلسالمي   : الناشر، األلباني
 .٣: األجزاء

أحمد بن محمـد بـن علـي المقـري      ،  غريب الشرح الكبير للرافعي    المصباح المنير في   .٢١٠
   .٢: عدد األجزاء،  بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، الفيومي

حبيـب الـرحمن    : تحقيق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني      ، مصنف عبد الرزاق   .٢١١
 .١١: جزاءعدد األ، ١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت–المكتب اإلسالمي: الناشر،األعظمي

: تحقيـق ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي         ، المصنف في األحاديث واآلثار    .٢١٢
عـدد  ، ١٤٠٩الطبعة األولـى،    ،  الرياض –مكتبة الرشد   : الناشر،  كمال يوسف الحوت  

 .٧: األجزاء

حمـد  م: تحقيـق ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد اهللا، المطلع على أبواب الفقه   .٢١٣
 .١: عدد األجزاء، ١٩٨١ – ١٤٠١ بيروت، -المكتب اإلسالمي: الناشر، بشير األدلبي

طارق بن عوض اهللا بـن      : تحقيق، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني     ، المعجم األوسط  .٢١٤
عـدد  ، ١٤١٥ القاهرة،   -دار الحرمين : الناشر، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني     ، محمد

 .١٠: األجزاء

  
 



  )٦٥٢(

عـدد  ،  بيروت–دار الفكر : الناشر، ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا،  البلدان معجم .٢١٥
   .٥: األجزاء

مكتبـة  : الناشر، صالح بن سالم  : تحقيق، عبد الباقي بن قانع أبو الحسين     ، معجم الصحابة  .٢١٦
 .٣: األجزاء، هـ١٤١٨الطبعة األولى ، المدينة المنورة، الغرباء األثرية

حمـدي بـن    : تحقيـق ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانـي        ، المعجم الكبير  .٢١٧
 – ١٤٠٤الطبعة الثانيـة،    ،  الموصل –مكتبة العلوم والحكم    : الناشر،  عبدالمجيد السلفي 

 .٢٠: عدد األجزاء، ١٩٨٣

عبد اهللا بن عبد العزيز البكـري األندلـسي   ، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع      .٢١٨
الطبعـة الثالثـة،    ،  بيـروت  –عالم الكتـب    : الناشر،  مصطفى السقا : حقيقت، أبو عبيد 
   .٤: عدد األجزاء، ١٤٠٣

دار : ، الناشـر  ١: الطبعة رقـم  ، الراغب األصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم     .٢١٩
 .١: األجزاء، الفكر

 محمـد   عبد الـسالم  : تحقيق، زكريا بن فارس بن أحمد الحسين  أبو ،اللغة مقاييس معجم .٢٢٠
 .٦:األجزاء،م١٩٧٩هـ ١٣٩٩:الطبعة،دار الفكر: الناشر، هارون

عبد العلـيم   : تحقيق، أحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي         ، معرفة الثقات  .٢٢١
 – ١٤٠٥الطبعة األولـى،    ،  المدينة المنورة  -مكتبة الدار : الناشر،  عبد العظيم البستوي  

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٨٥

، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بـن المطـرز           ، في ترتيب المعرب  المغرب   .٢٢٢
،  حلـب  –مكتبة أسامة بن زيـد      : الناشر،  محمود فاخوري و عبدالحميد مختار    : تحقيق

 .٢: عدد األجزاء، ١٩٧٩الطبعة األولى، 

اتل مق: (ويرد اسمه في بعض المصادر    ،  مقاتل الطالبيين في آبناء أبي طالب عم النبي          .٢٢٣
طبع ألول مرة على الحجر فـي طهـران سـنة           ، ألبي فرج األصبهاني  ).آل أبي طالب  

 ).الشاملة-وفق الترقيم اإللكتروني. (١: األجزاء، هـ١٣٥٣هـ ثم في النجف ١٣٠٧

  
 



  )٦٥٣(

: الناشر، مجدي السيد إبراهيم  : تحقيق، عبد اهللا بن محمد أبو بكر القرشي      ، مكارم األخالق  .٢٢٤
 .١: عدد األجزاء، ١٩٩٠ – ١٤١١ القاهرة، -مكتبة القرآن

محمـد سـيد    : تحقيق، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني        ، الملل والنحل  .٢٢٥
 .٢: عدد األجزاء، هـ١٤٠٤ بيروت، -دار المعرفة: الناشر، كيالني

المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيه تصنيف أبى جعفر محمد بـن                .٢٢٦
،  م منشورات مؤسسة االعلمـي للمطبوعـات بيـروت         ١٩٣٩ ه   ١٣٥٨جرير الطبري   

  . ١: الجزاء

: تحقيـق ، عبد بن حميد بن نصر أبـو محمـد الكـسي         ، المنتخب من مسند عبد بن حميد      .٢٢٧
 –مكتبـة الـسنة    : الناشـر ،  محمود محمد خليل الـصعيدي    ، صبحي البدري السامرائي  

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٨ – ١٤٠٨الطبعة األولى، ، القاهرة

، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفـرج ، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  .٢٢٨
 .١٠: عدد األجزاء، هـ١٣٥٨الطبعة األولى، ،  بيروت–دار صادر : الناشر

: تحقيـق ، عبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري        ، المنتقى من السنن المسندة    .٢٢٩
 ١٤٠٨الطبعة األولى،   ،  بيروت –مؤسسة الكتاب الثقافية    : لناشرا، عبداهللا عمر البارودي  

 .١: عدد األجزاء، ١٩٨٨ –

، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي         ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      .٢٣٠
عـدد  ، ١٣٩٢الطبعـة الطبعـة الثانيـة،       ،  بيروت –دار إحياء التراث العربي     : الناشر

 .١٨: األجزاء

األسـتاذ  : إعـداد ،  الجزري في مصنفه النهاية في غريب الحديث واألثر        منهج ابن األثير   .٢٣١
 ).خزانة الكتب واألبحاث:موقع ملتقى أهل الحديث.(الدكتور أحمد محمد الخراط

لإلماِم الحاِفِظ َأِبي بكْر َأحمد بِن الحَسين بن علي البيهِقـي           ، موسوعةُ ِرجاِل الْسنَِن الْكُبرى    .٢٣٢
شُـيوِخ اإلمـاِم الحـاِفِظ    ، الْطَبقَةُ اُألولَـى  ، )وما ذُِكر ِفيهم ِمن جرٍح َأوتَعِديلٍ     )(٤٥٨ت  (

ِقيهيرسالة علميةـ موقع منتديات ستار     . (أبو عبد اهللا حامد بن أحمد آل بكر       : جمعه، الب
 ).الكتب والمطبوعات:تايمز

  



  )٦٥٤(

 

: تحقيق، محمد بن الحسن  :رواية  ، صبحيمالك بن أنس أبو عبداهللا األ     ، موطأ اإلمام مالك   .٢٣٣
: الناشـر ،  تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة اإلمارات العربية المتحدة         . د

 .٣: عدد األجزاء،  م١٩٩١ - هـ١٤١٣األولى : الطبعة،  دمشق-دار القلم

: حقيـق ت، يحيـى الليثـي   :رواية، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي     ،  موطأ اإلمام مالك   .٢٣٤
 .٢: عدد األجزاء،  مصر–دار إحياء التراث العربي : الناشر،  محمد فؤاد عبد الباقي

علـي  :الشيخ: تحقيق، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي     ، ميزان اإلعتدال في نقد الرجال     .٢٣٥
، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة    : الناشـر ، عادل عبد الموجود  :والشيخ، محمد معوض 

 .٧: ألجزاءا، الطبعة األولى، م١٩٩٥

: الناشـر ،  خالد عبد الغني محفوظ   : تحقيق، أبو سعد منصور بن الحسين اآلبي     ، نثر الدر  .٢٣٦
 .٧: األجزاء، الطبعة األولى، م٢٠٠٤دار الكتب العلمية بيروت 

محمد : تحقيق، عبداهللا بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي      ، نصب الراية ألحاديث الهداية    .٢٣٧
دار : الناشـر ،  حاشية بغية األلمعي في تخـريج الزيلعـي       : مع الكتاب ، يوسف البنوري 

 .٤: األجزاء، ١٣٥٧ مصر، -الحديث

: تحقيـق ، أحمد بن محمـد المقـري التلمـساني   ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب    .٢٣٨
 .٧: عدد األجزاء، ١٩٦٨ بيروت، -دار صادر: الناشر،  إحسان عباس.د

: تحقيـق ، دات المبارك بن محمـد الجـزري      أبو السعا ، النهاية في غريب الحديث واألثر     .٢٣٩
 بيـروت،   -المكتبـة العلميـة   : الناشـر ،   محمود محمد الطناحي   -طاهر أحمد الزاوى  

 .٥: عدد األجزاء، م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر           ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     .٢٤٠
، ١٩٩٤،  ١: الطبعـة ،  بيروت –دار صادر : الناشر، إحسان عباس : المحقق، بن خلكان 

 .٧: عدد األجزاء

  
  
  
 



  )٦٥٥(

  ﴾فهرس الموضوعات﴿           
   

  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء 

  ب  الشكر والتقدير

  ج  : المقدمة

  د  أهمية الموضوع وبواعث اختياره

  د  أهداف البحث 

  د  منهج البحث وطبيعة عملي فيه 

  ز  الدراسات السابقة

  ح  خطة البحث

  ١  : يدتمه

  ١  تعريف الغريب: أوالً

  ٥  ترجمة ابن األثير: ثانياً

  ٦  منهجه في كتاب النهاية: ثالثاً

  : الفصل األول
  "األحاديث الواردة في حرف التاء مع القاف حتى حرف التاء مع الياء "

  ١٠  .التاء مع القاف: المبحث األول

  ٢٣  التاء مع الكاف: المبحث الثاني

  ٢٧  لتاء مع الالما: المبحث الثالث

  ٥٨  التاء مع الميم: المبحث الرابع

  ٨١  التاء مع النون: المبحث الخامس

  ٩٧  التاء مع الواو: المبحث السادس



  )٦٥٦(

  الصفحة  الموضوع

  ١١٨  التاء مع الهاء: المبحث السابع

  ١٢٤  التاء مع الياء: المبحث الثامن

  : الفصل الثاني
  "ثاء مع الياءاألحاديث الواردة في حرف الثاء مع الهمزة حتى حرف ال"

  ١٤٩  الثاء مع الهمزة: المبحث األول

  ١٦٤  الثاء مع الباء: المبحث الثاني

  ١٩٢  الثاء مع الجيم: المبحث الثالث

  ٢٠٧  الثاء مع الخاء: المبحث الرابع

  ٢١٢  الثاء مع الدال: المبحث الخامس

  ٢١٤  الثاء مع الراء: المبحث السادس

  ٢٤٦  الثاء مع الطاء: المبحث السابع

  ٢٥٤  الثاء مع العين: المبحث الثامن

  ٢٧٠  الثاء مع الغين: المبحث التاسع

  ٢٨٢  الثاء مع الفاء: المبحث العاشر

  ٣٠٣  الثاء مع القاف: المبحث الحادي عشر

  ٣١٦  الثاء مع الكاف: المبحث الثاني عشر

  ٣٢٧  الثاء مع الالم: المبحث الثالث عشر

  ٣٥٣  ميمالثاء مع ال: المبحث الرابع عشر

  ٣٧٧  الثاء مع النون: المبحث الخامس عشر

  ٤١٢  الثاء مع الواو: المبحث السادس عشر

  الثاء مع الياء: المبحث السابع عشر
  

٤٥٠  



  )٦٥٧(

  الصفحة  الموضوع

  : الفصل الثالث
  "حتى حرف الجيم مع الخاء األحاديث الواردة في حرف الجيم مع الهمزة"

  ٤٥٣  الجيم مع الهمزة: المبحث األول

  ٤٧٦  الجيم مع الباء: المبحث الثاني

  ٥٤٢  الجيم مع الثاء: المبحث الثالث

  ٥٥٩  الجيم مع الحاء: المبحث الرابع

  ٥٨٠  الجيم مع الخاء: المبحث الخامس

  ٥٨٨  : الخاتمة

  الفهارس

  ٥٩٣   فهرس اآليات القرآنية-

  ٥٩٥  . فهرس األحاديث واآلثار -

  ٦٠٨  . فهرس الرواة المترجمين-

  ٦٢٩  .البلدان فهرس األماكن و-

  ٦٣٠  . قائمة المصادر والمراجع -

  ٦٥٥  . فهرس الموضوعات-
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  ملخص البحث
  

قام الباحث في هذا البحث بدراسة جزء من األحاديث المرفوعة من كتاب النهاية في 
  :غريب الحديث واألثر البن األثير، وكان هذا الجزء الذي قام الباحث بدراسته في هذا البحث

  ." خاء  نهاية باب الجيم مع القاف حتى مع التاءية باب المن بدا"  
وكانت طبيعة الدراسة في هذا البحث بإيراد نص ابن األثير الذي اشتمل على الحديث 
المرفوع كامالً، ومن ثم اعتماد رواية تقاربت من هذا النص من الحديث الذي اعتمد عليه ابن 

ة من خالل تخريجها أوالً من المواضع التي وردت األثير في كتابه، ومن ثم دراسة هذا الرواي
فيها مسندة، ثم دراسة رجال هذه الرواية واستخالص حكم على كل رجل من هؤالء الرجال، 
ومن خالل هذا الحكم قام الباحث بالحكم على إسناد هذه الرواية من الحديث من حيث الصحة 

فى الباحث بتخريجها من والضعف، وقد وردت أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم اكت
الصحيحين دون دراسة وذلك الشتمالهما على األحاديث الصحيحة فقط والتي أجمع العلماء على 
االحتجاج بها، وقد اشتمل البحث أيضاً على أحاديث استدل بها ابن األثير لم يستطع الباحث 

  . العثور عليها مسندة فقام بذكر موضعها في كتب اللغة وغريب الحديث
 قام الباحث في طيات بحثه بالتعريف ببعض األلفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب وقد

  . الحديث، وكذلك التعريف ببعض البلدان التي مرت من خالل الدراسة
وقد اشتمل البحث على مقدمة، ذكر فيها الباحث أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، 

البحث، وإطاللة على بعض الدراسات التي وأهداف البحث، ومنهج الباحث وطبيعة عمله في هذا 
والتعريف ،  تمهيد مختصر في تعريف الغريبويشتمل البحث علىتعرضت لكتاب ابن األثير، 

ا عدد هضمن كل فصل منثالث فصول يتكما اشتمل البحث على ، ومنهجه في كتابه، بابن األثير
ث على خاتمة بين فيها من المباحث على حسب أبواب كتاب ابن األثير، وكذلك اشتمل البح

  .الباحث بعض النتائج التي توصل إليها من خالل الدراسة، وبعض التوصيات التي أوصى بها
  .هذا وختم الباحث هذا البحث بعمل بعض الفهارس

هذا وأسأل اهللا العلي العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وخدمة للسنة 
  .كل من التمس طريقاً يبتغي فيه علماًالنبوية، وأن ينفع اهللا تعالى به 
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Research summary 
 

The researcher in this research studies part of the prophet's 
Mohammed hadith in the book of the End the research studied the 
strange hadiths in this book . The research began from section " T 
" with " Q " to the end of section " G " with " K ". 

 

The nature of this study was quoting Ibin ALatheer words in 
a full report, then adopting a similar words of the hadith to that 
Ibin ALatheer 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.  

 

Some of hadiths quoted without checking, because it 
chattered in sahih Al Bukhari and Muslim, and the scientists 
witnessed that Bukhari and Muslim book didn't include any 
incorrect hadith .  

The research included hadiths quoted by Ibin ALatheer 
without support, so the researcher classified it in the strong 
hadith. 

The researcher expressed in the folds of his 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 his work, appearance on some 
studies about Ibn Al Atheer, included an preluion concise, and 
stranger in definition ,and definition to ibin Alatheer, and his 
procedure in his book. 

The research included three sections, each section was 
classified Based on I bin Al Atheer. In the end of the research, the 
researcher offered some results and recommendations. 

 
The researcher concluded his research by doing some 

indexes. 
  

  


