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ِوإذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذايب  [: قول اهللا تعـالى    انطالقًا من  َ َ َ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َِ َِ َ َّ ُْ َّ َ ُِ َ َ
ٌلشديد ِ َ   . ونسأل اهللا تعالى أن نكون من الشاكرين،  وإنا واهللا نريد الزيادة)1(]َ

 منـي ألهـل الفـضل    وفاءو، وديناً ال بد من قضائه، ولما كان الشّكر حقا ال بد من أدائه    
 – محمد رضوان أبـو شـعبان      / الدكتور فإني أتوجه بالشكر الجزيل للمشرف الفاضل     ،  وأصحابه

والـذي  ،  الذي تفضل أوالً بالموافقة على اإلشراف على إعداد هـذه األطروحـة           و،  -حفظه اهللا   
وتجـشّم  ،  ح ويرشد ينص،  يوجه ويسدد ،  وقرأها حرفًا حرفًا  ،  عايشني جميع مراحلها خطوةً خطوةً    

من جهده وعلمه ما ال يجازيه عليه إال ربـه          أعطاني  و،  وبذل من وقته النفيس   ،  تعب البحث معي  
، وأوفى لـه العطـاء    ،  فجزاه اهللا عني وعن هذا البحث وعن علوم السنة خير الجزاء          ،  جّل وعال 

  : وال يزال الشكر موصوالً للشيخين الكريمين  . وحقق له الرجاء
  .حفظه اهللا         نعيم أسعد الصفدي /ستاذ الدكتورفضيلة األ

   .حفظه اهللا          زكريا صبحي زين الدين /وفضيلة الدكتور
جزاهما اهللا عني خيـر  ، وتكلّفا التعب والنصب بقراءتها   ،  حيث تكرما بمناقشة هذه الرسالة    

    . الجزاء
 الـذين يواصـلون   ،  ملين فيهـا   الجامعة اإلسالمية والعا    أيضا كما أخص بالشكر والتقدير   

 أدامه اهللا وحفظـه مـن كـل    –ويسهرون ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الطود الشامخ       ،  نهارهم
  . -مكروه

رضيت حيـاة   التي  ،  وزوجتي الفاضلة ،  ووالدتي الكريمين  ،والدي وال أستجيز إغفال شكر   
  .  اهللا خيراًافصبرت واحتسبت جزاه، - بحلوها ومرها–طالبِ العلمِ 

أسأل اهللا  و،  لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل      ،  وال يفوتني أن أسجل رسالة شكر وامتنان      
  . العلي العظيم أن يجزل لهم جميعاً المثوبة والعطاء إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير

                                                
 . 7راهيم آية سورة إب )  1(
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  مقـــدمـــة
 أعمالنـا   إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات            

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك لـه          
  . عبده ورسولهأن محمداًأشهد و

  :أما بعد
؛ بعثه اهللا سبحانه وتعالى بلسان عربـي مبـين      فقد أعز اهللا هذه األمة بخير نبي أرسل         

،  العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم مـن جهـد          وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ هذا الدين وسخر له         
وقد كان لهؤالء   ، ولينقحوه مما شابه من كالم الوضاعين والكذابين      ، ليذودوا عن حياض هذا الدين    

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

والتي من ضمنها مجـال     ، ي هذا العلم في معظم مجاالته           ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا ف     
من حديثه، اإلمام الجليل مجـد الـدين أبـو الـسعادات             لبيان مراد النبي    ، اللغة وغريب اللفظ  

النهايـة فـي    :  هـ في كتابه     606المتوفي سنة   ، المبارك بن محمد بن األثير الجزري رحمه اهللا       
  .غريب الحديث واألثر 

، فلـسطين ، غزة، ق طالب قسم الحديث الشريف وعلومه في الجامعة اإلسالمية             لذا فقد اتف  
التي وردت في هذا الكتاب     ، على دراسة األحاديث المرفوعة   ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام    

  :تحت عنوان، والحكم على أسانيدها، حتى يتم بيان الصحيح من غيره

  ).البن األثير تخريج ودراسةأحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر (

     وسيقوم الباحث في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بدايـة بـاب                
  .الخاء مع التاء إلى نهاية باب الخاء مع الفاء، واَهللا نسأل  القبول والسداد

  أهمية الموضوع وبواعث اختياره

  .ير في بيان ألفاظ الحديث النبويالمكانة العلمية لكتاب النهاية البن األث  -1
  . إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية-2

 إن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الشريفة والتي بحاجة                -3
  .إلى دراسة وتمحيص 

كتب الغريب في الحديث     إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي             -4
  .واألثر 

  . لم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحديث -5
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 احتواء كتاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أصل لها فال بد من دراسـتها                   -6
  . وبيان حكمها للناس 

  
  :أهداف البحث 

ثير من كتب السنة ودراسـة       تخريج أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األ          -1
  .أسانيدها 

  . بيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب الحديث-2

  . اإلسهام في إخراج الموسوعات الحديثية وخدمة السنة النبوية المشرفة -3

  .  معرفة األحاديث المقبولة من المردودة -4

ين الرجـوع إليهـا    ليسهل علـى البـاحث    ،  تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد        -5
  . واالستشهاد بها 

  :منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه
  :المنهج في الترتيب والترقيم: أوال 

  .  سيقوم الباحث بترتيب األحاديث التي سيدرسها حسب ترتيب كتاب ابن األثير -1

  . سيقوم الباحث بترقيم األحاديث ترقيما تسلسليا-2

يقوم الباحث بكتابة نص ابن األثير الذي يحتوى على الحديث           بالنسبة لطريقة ترتيب البحث س     -3
 في بداية العمل ومن ثم سيعتمد الرواية التي ترد في أقدم مصدر يـذكر فيـه             المرفوع كامالً 

وسيقوم الباحث باسـتخدام الحاشـية      ، الحديث، ومن ثم التخريج ودراسة السند والحكم عليه       
  .للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبة

ذا كان الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه فإن الباحث سيقدمه في               إ-4
  .التخريج، ثم يذكر المصادر مرتبة حسب الوفيات

للداللة علـى   (*) إذا تكرر الحديث فإن الباحث لن يجعل له رقما مستقال وإنما يجعل له رمز               -5
  .تكراره

  :المنهج في تخريج األحاديث : ثانيا
أما إن كـان    ، أو في أحدهما سيكتفي الباحث بتخريجه منهما      ،  إذا كان الحديث في الصحيحين     -1

  .في غيرهما فسيتوسع الباحث في تخريجه من كتب السنة



  -  ه   - 

  . سيكتفي الباحث بدراسة سنده، وقد يذكر الشاهد أحيانا  إذا كان إسناد الحديث صحيحاً-2

  .لباحث بالبحث عن جابر له سيقوم ا،  إذا كان إسناد الحديث ضعيفاً-3

وسـيقوم بـالعزو لمكـان    ،  سيكتفي الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيـه       -4
  . تخريجه فيما بعد

  " .لم أعثر على تخريج له"سيكتفي بالقول ال يجد الباحث تخريجاً لها،  بالنسبة لألحاديث التي -5

  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:ثالثا 
سيقوم الباحث بالترجمة للرواة بذكر االسم، والكنية، والنسب، وتاريخ الوفاة، والطبقة إن لـم               -1

  .يوجد تاريخ الوفاة

 بالنسبة للصحابة فكلهم عدول فسيكتفي الباحث بالترجمة لغير المـشاهير مـنهم مـن كتـب         -2
  .  الصحابة الخاصة بهم

 الباحث لن يترجم له، أما إذا كـان الـراوي       على توثيقه أو تضعيفه فإن     إذا كان الراوي متفقاً   -3
  . فيه فسيترجم له ترجمة موسعة، ويبين خالصة القول فيهمختلفاً

 سيكتفي الباحث بالترجمة للراوي في أول موضع يذكر فيه، فإن تكرر ورود الراوي أذكـر                -4
  .خالصة القول فيه ثم أحيل على موضعه األول من الرسالة

  :لى األسانيدالمنهج في الحكم ع:رابعا
 سيقوم الباحث باعتماد إسناد أقرب األلفاظ للحديث، ومن ثم دراسته، والحكم عليه، فإن كـان              -1

 فسيقوم الباحث بدراسة أسانيد أخرى قـد        أما إن كان ضعيفاً   ،  سيكتفي بدراسته وحده   صحيحاً
  .تثبت صحة الحديث أو حسنه وإال يبقى على ضعفه

  .وربما يخالفهم، اء في الحكم على الحديث سيستأنس الباحث بأقوال العلم-2

  . الحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الحديث -3

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامسا
  .سيقوم الباحث بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان        
  : للفظالمنهج في اللغة وغريب ا: سادسا 
  .سيقوم الباحث بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث ومن كتب الشروح       
  :المنهج في التوثيق: سابعا

 بالنسبة لآليات القرآنية سيقوم الباحث بعزوها إلى مواضعها مـن كتـاب اهللا فـي الحاشـية           -1
  . وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية، السفلية
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كر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعـة ودار            سيكتفي الباحث بذ   -2
أمـا فـي الحاشـية الـسفلية       ، النشر في قائمة المصادر والمراجع لعدم إثقال الحواشي بذلك        

فسيكتفي الباحث بذكر ما يدل عليه، أما الكتب الستة فإن الباحث سيوثق أحاديثهـا بالكتـاب                
  .رمز لرقم الحديث بلفظ رقموالباب ورقم الحديث فقط وسي

  
  :الدراسات السابقة 

      لقد وقف الباحث على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر              
 بأن كـل     عليه أن يعرضها في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة علماً            فكان لزاماً 

حية الحديثية؛  فأكثرها تعرض له مـن الناحيـة اللغويـة            هذه الدراسات لم تتناول الكتاب من النا      
  :والبالغية إال في دراستين

ا، وقد اشتمل على    حخليل مأمون شي  : النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق الشيخ      :      األولى
تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب، وليس بطريقة علمية حديثية، مع اختـصار الكتـاب فـي                

  .مجلدين

تخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور، في جامعة أم درمان فـي الـسودان،              : الثانية    
  .وتقسيمه على مجموعة من الطالب، وكثير من أحاديث النهاية وردت عند ابن منظور

  :     أما بقية الدراسات التي تناولت الكتاب فهي دراسات لغوية وهي

، غريب الحديث واألثر البن األثير الملقب بمجد الـدين   الظواهر اللهجية في كتاب النهاية في        -1
  .فتحي محمد شاهين 

 المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثـر البـن األثيـر                 -2
  .عمر المسيعيدين ، دراسة في بنية الكلمة العربية

  . محمد توفيق ،دراسة لغوية:  النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير -3

  .صالح كاظم داود ،  الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير-4

 جمعـاً :  المسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير            -5
  . عبد اهللا األنصاري، ودراسة

  .أميمة بدر الدين ، اية في غريب الحديث واألثر ابن األثير المحدث ومنهجه في كتاب النه-6

عـرض ونقـد، علـي      :  التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البـن األثيـر              -7
  .السحيباني
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       أما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث فسيقوم  بتخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثيـر                
  .م عليها وهذا لم يتوفر في الدراسات السابقة بطريقة علمية ودراسة أسانيدها والحك

  
  :خطة البحث

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

  .عمل الباحث فيه، والدراسات السابقة
، وفيه  "الخاء مع الذال  "حتى نهاية باب    " الخاء مع التاء  " باب   األحاديث الواردة من  : الفصل األول 
  :خمسة مباحث

  . الخاء مع التاء:      المبحث األول
  .الخاء مع الثاء :المبحث الثاني      
   . الخاء مع الجيم:المبحث الثالث      
  .الخاء مع الدال :المبحث الرابع      
  . الخاء مع الذال:المبحث الخامس      

   
، "الخاء مـع الـشين  "حتى نهاية باب " الخاء مع الراء"األحاديث الواردة من باب   : الفصل الثاني 

  : وفيه أربعة مباحث
  . الخاء مع الراء:      المبحث األول

  . الخاء مع الزاي:المبحث الثاني      
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  المبحث األول
  الخاء مع التاء

 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   }ختل { 
 أي تُطْلَب الـدنيا    ] الدنيا بالدين   تُخْتَلَ  وأن  الجهاد  من  السيوفُ  أن تُعطَّلَ   الساعة  من أشراط [فيه  
   . )1( إذا تَخَفَّى لهيد الص وخَتَل الذئب. ه وراوغَه يقال خَتَله يخْتله إذا خَدع.  اآلخرةبعمِل

 
  )1(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(اإلمام الخطابيقال 

محمد نا  ،عبدةُ بن عبد اللَّه الْخُزاعينا  ، ِإسحاقُ بن ِإبراهيمنا  ،محمد بن الْمكِّيأخبرناه          
   عن أبي هريرة،عن أبيه ، بن هارونمرععن  ،حمزةَبن عمر   عن ، نا أبو عقيل،)3(بن بِشْرٍ
 وُل اِهللا : قَاَلسقَاَل ر :»  َأن ةاعالس اطَأشْر نطََّل تُمتُخْتََلالسيوف ع َأنو ،ادالْجِه نا  منْيالد

   .  »بِالدينِ

  : تخريج الحديث

 لُـوين من طريق محمد بن سليمان      )6(عساكرابن  و،)5(، وأبو نعيم   )4( ابن أبي الدنيا   أخرجه
  .  بنحوهبه )يحيى بن المتوكل(عن أبي عقيل 

عبيد اهللا بن عبـد اهللا  ( عن أبيه يحيى بنِ عبيد اهللا  من طريق   )8(، والبغوي )7(وأخرجه الترمذي 
   . عن أبي هريرة بنحوه )بن موهب

                                                
 . 2/9النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)   1(

  .558 / 1غريب الحديث للخطابي )   2(

  .520 / 24تهذيب الكمال . رديح العبدي أبو عبد اهللا الكوفيمحمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار بنهو )   3(

 . 354رقم ، 1/108، أنواع الجيران وحقوقهم، مكارم األخالق البن أبي الدنيا)   4(

 . 1025رقم ، من اسمه الحسن، حرف الحاء، أخبار أصبهان ألبي نعيم)   5(

 . 626رقم ، 1/308معجم ابن عساكر )   6(

 . 2404 رقم، باب ما جاء في ذَهابِ الْبصرِ، أبواب الزهد، سنن الترمذي)   7(

 . 4199رقم، باب تغير الناس وذهاب الصالحين، كتاب الرقاق، شرح السنة للبغوي)   8(
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  :تراجم رواة الحديث

  . جمة له لم يعثر الباحث على تر:أبيه -

قال أحمد  . )2(روى عنه عمر بن حمزة      و، بيهأروى عن   : )1(عمر بن هارون بن يزيد الزرقي        -
، لـم ينـسب    :وقال ابن عساكر  ، )4(م ال أدرى هو هذا    أ ال   :وقال البخاري ، )3(اليعرف: بن حنبل ا

ـ       روى   :وقال الذهبي ، )5(والحديث معروف عنه بهذا اإلسناد     ه عمر بن هارون األنصاري عن أبي
  . )7(اليعرف والخبر منكر: وقال بن حجر، )6(عن أبي هريرة بخبر لم يصح ال يعرف

 استـشهد بـه     ،بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المـدني       ا هو :عمر بن حمزة بن عبداهللا     -
كان : وقال ابن حبان   ،)9 ( في النكاح  خرج له مسلم  و ،)8(البخاري في الصحيح وروى له في األدب      

وال أعلم يروي عنه غير مروان وأبو أسامة، وهو ممن يكتـب             : ابن عدي  الوق ،)10(ممن يخطئ 
  .)13(صدوق يغربوقال الذهبي  .)12( أحاديثه مستقيمة:وقال الحاكم)11(حديثه

  ضفَّعلـيس   :وقـال مـرة   ، )16(النـسائي و، )15( صالح ليس بـذاك   : ومرة قال ،  )14(بن معين ا ه
   . )18(ابن حجرو ،)17(بالقوي

                                                
)1   (األنـساب   هذه النسبة إلى قرية من قرى مرو يقال لها زرق، على ستة فراسخ منها بأعالي البلـد                : رقيالز

 . 3/146للسمعاني 

 . 6/140الجرح والتعديل ألبي حاتم الرازي)   2(

 2/851العلل المتناهية في األحاديث الواهية البن الجوزي )   3(
 6/204التاريخ الكبير للبخاري )   4(
 . 1/308معجم ابن عساكر )   5(
 . 2/475المغني في الضعفاء للذهبي )   6(
 . 6/154لسان الميزان البن حجر )   7(
 . 21/311للمزيتهذيب الكمال )   8(
 .3615 رقم،  تَحرِيمِ ِإفْشَاء سر الْمرَأة)21( باب،النكاحكتاب ،صحيح مسلم )   9(
 . 7/168الثقات البن حبان )   10(
 . 513/ المقريزيمختصر الكامل في الضعفاء)   11(
 . 2/465  لذهبيلالمغني في الضعفاء )   12(
 . 1/142 لذهبيل ذكر من تكلم فيه وهو موثق)   13(
 . 1/142 معين بن يحيىل )  رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )   14(

 . 1/439 معين بن يحيىل سؤاالت ابن الجنيد)   15(

 . 465/ 2للذهبيالمغني في الضعفاء )   16(

 . 1/223الضعفاء والمتروكين للنسائي )   17(

 . 1/716البن حجر تقريب التهذيب )   18(
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وكذلك تفرد  ،)2(أحاديثه مناكير بأن   :وأبو حاتم ،  )1( أحمد فقد وصفه  عيفهو ض  :حثقال البا 
قـال ابـن   و، )3( لعمـر رنك فهذا مما استُ   : فقال الذهبي بخصوصه    عن عبد الرحمن بن سعد     بحديث
  .)5(ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، )4( مختلف في االحتجاج به:حجر

     )6(ضعيف من الثامنة مات سنة سبع وستين :دنيأبو عقيل الم العمريهو: يحيى بن المتوكل -
ـ     ،  يدسابن حبيب األَ    هو :محمد بن سليمان   - ، )7(يـصي صثـم الم  ،  وفيأبو جعفر العلّـاف الكُ

ـ 245 وفيت - بالتصغير –)8("نيوُ ل "المعروف بـ    ـ  246 أو    ه وابـن  ،  )9(وثقـه النـسائي   ،   هـ
   . )10(حجر

وذكـره  ، )11(قال صالح الحديث؟ قيل له ثقة،  صدوق صالح الحديث : قال أبو حاتم الرازي   
ـ    :ذكرأحمد بن حنبل لوينا فقال     :أبو بكر المروذي  قال  .)12(ابن حبان في الثقات    قـد ح حـديثاً  ثَد  

 أبا عبد اهللا أنكـر   أن أظن: الخطيب البغدادي معقباًعلى ذلكلاق، بن عيينة ما له أصل    ا عن   منكراً
ـ          ثعلي لوين روايته متصال فإن الحدي      وهـذا  ، )13(لمحفوظ عن سفيان بن عيينة غير أنـه مرس

اليعني أنه يف من أجلهضع .  
  .هو ثقة  :قال الباحث

  .ـ باقي رواة الحديث ثقات

                                                
  . 6/164 للنوريموسوعة أقوال اإلمام أحمد في الجرح والتعديل)   1(

 . 2/207الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )   2(

 . 5/230 لذهبيلزان االعتدال مي)  3(
  . 2/497فتح الباري البن حجر )  4(

 . 10/83فتح الباري البن حجر )  5(

  .1065 / 1البن حجرتقريب التهذيب )  6(

)7 (المصلمصيصة، وقـد اسـتولت الفـرنج        ا :هذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام، يقال لها          : يصي
 . 5/315 األنساب للسمعاني. عليها

 وإنما لقب بلوين ألنه كان يبيع الدواب ببغداد فيقول هذا الفرس            المصيصى سليمان بن محمدل لقبهو  : لُوين  ) 8(
 تـاريخ بغـداد   . له لوين هذا الفرس له فديد فلقب بلوين قال محمد بن سليمان لقبتني أمي لوينا وقد رضيت           

 . 5/294 البغدادي لخطيبل
 . 25/299، تهذيب الكمال للمزي . 53 / 1الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  دتسمية مشايخ أبي عب)  9(

 . 436تقريب التهذيب البن حجر ص )  10(

 . 7/268الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  11(

 . 102-9/101الثقات البن حبان )  12(

 . 5/293  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  13(
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  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف جداً لما فيه من علل        

  .ه أيضاً وأبوعمر بن هارونجهالة   -

    . )1(ليس بذا خير: عة أبو زرقالضعفه العلماء و :عمر بن حمزة -

  . يف أجمع العلماء على ضعفهضع :يحيى بن المتوكل -

   .  ومثله اليتقوى بالمتابعات وال بالشواهد:   قال الباحث
  

       
 

  :  اهللا األثير رحمه ابنقاَل
  }  ختل { 

   . )2( ال يشْعر حيثُلُبه من أي يداوره ويطْ] ليطْعنَه الرجَل يخْتُل إليهكأنّي أنظر[ومنه الحديث
  )2(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام البخاري 
         ددسثَنَا مدكْـرٍ           حنِ َأبِي باِهللا ب ديبع نع ديز نب ادمثَنَا حد4(ح(   ـنع       َأن اِلـكـنِ مَأنَـسِ ب
فَكََأنِّي َأنْظُر ِإلَيـه    َأو بِمشَاقص   )6(بِمشْقَصٍ فَقَام ِإلَيه النَّبِي     بِي  اطَّلَع من بعضِ حجرِ النَّ    )5(ًرجال
  . الرجَل ِليطْعنَه يخْتُل

                                                
  .2/364زرعة يبألسؤاالت البرذعي )  1(

 . 2/10النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )  2(

 . 6242رقم، االستئذان من البصر11باب ، كتاب االستئذان، صحيح البخاري)  3(

 . 19/15تهذيب الكمال  . بن أنس بن مالك األنصاري أبو معاذ البصريا هو)   4(

رِيحا لَكن نَقََل ابن بشْكُوال عن َأبِي الْحسن بـن الْغَيـث َأنَّـه          هذَا الرجل لَم َأعرِفْ اسمه ص     : قال ابن حجر  )   5(
من  " كتَاب مكَّة ِللْفَاكهِي" وجدت في قال الْحكَم بن َأبِي الْعاصِ بن ُأمية واِلد مروان ولَم يذْكُر مستَنَدا ِلذَِلك، و       

 دخَلُوا علَيه وهو يلْعن الْحكَـم        وعطَاء الْخُراساني َأن َأصحاب رسول اللَّه        لزهرِيطَرِيق َأبِي سفْيان عن ا    
بن َأبِي الْعاصِ وهو يقُول اطَّلَع علَي وَأنَا مع زوجتي فُلَانَة فَكَلَح في وجهِي، وهذَا لَيس صرِيحا في الْمقْصود                 

بِيل قَاَل             هحن شُرل بذَيطَرِيق ه نم داونَن َأبِي دي سف قَعونَا، و " :   اب النَّبِيلَى بقَفَ عد فَوعس اءج  فَقَـام 
َأن يفَسر بِه الْمـبهم،     وهذَا َأقْرب ِإلَى    " هكَذَا عنْك فَِإنَّما اِلاستْئذَان من َأجل الْبصر        : يستَْأذن علَى الْباب فَقَاَل     

                 لَماَللَّه َأعةَ وادبن عد بعس َأنَّه يانرة الطَّبايي رِوف قَعوو ،داوة َأبِي دايي رِوذَا فد هعب سنْسي لَمانظر فتح  .  و
 . 12/243الباري

  .554 / 1 غريب الحديث البن الجوزي .س بِعريضٍهو نَصُل السهمِ ِإذا كَان طَويالً لَي:مشقَصٍال)   6(
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  : تخريج الحديث

 وأبـي يحيى بن يحيى، ن ع)2(ومسلم ،)محمد بن الفضل(عن أبي النعمان   )1(أخرجه البخاري 
  . به بنحوه حماد بن زيد  عن،ربعتهمأ، وقتيبة بن سعد )فضيل بن حسين(كامل 

  :تراجم رواة الحديث

   .  رواة الحديث كلهم ثقات-
       

 
   :  رحمه اهللا األثيرِ ابنقاَل
  } ختم { 

دفع عـنهم   معناه طابعه وعالمتُه التي تَ  َل قي ] المؤمنين آمين خاتم رب العالمين على عباده     [ فيه  
األعراض والعاهات ألن ونُ الكتابِ خاتَمصي ه ويمنعالناظرين ـ  عم ـ  وتُفْتَ. ها في باطن  تـاؤه  ثح
3(ر لُغَتانوتُكس( .   

  

  )3(الحديث رقم
  :رحمه اهللا )4( قال اإلمام الطبراني

،  بد الرحمن الثَّقَفـي ثنا مؤمل بن ع، ثنا سعيد بن عفير ،  )5(العالَّفُ حدثنا يحيى بن أيوب             
أن رسـول    ،عن أبي هريرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري     ،  ن أبي أمية بن يعلى الثقفي     ـع

    .  "آمين خَاتَم رب العالَمين علَى عباده الْمؤمنين: " قالاهللا 

  :تخريج الحديث

  .  بمثله به عبد الرحمن مؤمل بنعن،  بن سوادعمروٍ من طريق )6(          أخرجه ابن عدي

  

                                                
كتـاب  ، 6900رقم  ، من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية له         23باب  ، كتاب الديات ، صحيح البخاري )   1(

 . 6242رقم، الْبصرِ َأجِل من اِلاستْئذَانباب ، تئذاناالس
 . 5767رقم، تحريم النظر في بيت غيره9باب ، كتاب األدب، صحيح مسلم)   2(

 . 2/10 البن األثيراألثر الحديث والنهاية في غريب)   3(

 . 2/889، 202رقم، باب التأمين بعد الدعاء، الدعاء للطبراني)    4(

 . 4/261ـ األنساب للسمعاني  هذه النسبة لمن يبيع علف الدواب أو يجمعه من الصحاري ويبيعه: عالَّفُال)    5(

 6/440، البن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال)    6(
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  :تراجم رواة الحديث

ـ 120 توفي سنة  : أبو سعد المدني   )1(سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري           ـ   ، ثقة   ه
تغير قبل موته بأربع سنين، ونـص غيـر واحـد علـى             : إال أنه اختلط، قال السبط بن العجمي        

ما أحسب أن أحداً    : ، إال أن الذهبي قال    )3(بان، وابن ح  )2(بن شيبة بن سعد، ويعقوب    ااختالطه مثل   
كذلك ال يوجد لـه     و .)4( فلم يحمل عنه   لأخذ عنه في االختالط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسي          

  .)6(السبط بن العجميّ ذلك جح رقدو ،)5( منكريءش

أن أثبت الناس فيه الليث     أنه لم يسمع من أبي هريرة، ولكن ثبت سماعه منه ويكفيه            وقيل  
بن سعد الذي كان يميز ما رواه عن أبي هريرة مما روي عن أبيه عنه، ومـع ذلـك فقـد قـال        ا

، وذكـر   )7(بي هريرة فإنه ال يضر ألن أباه الواسـطة        ثه مرسالً عن أ    من حدي  أن ما كان  : العالئي
  .يكفيهوهذا . )8(العالئي أنه من رجال الصحيحين

  .ه ثقهالراجح أن: قال الباحث

                                                
)1 (رِيقْب5/361 األنساب للسمعاني انظر إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها، ة نسب:الْم . 

 . 1/132 العجمي ابن سبطللاالغتباط بمن رمي باالختالط )  2(

 . 4/285ثقات ابن حبان )  3(

 . 3/205  للذهبيميزان االعتدال)  4(

  . 5/217 للذهبيءسير أعالم النبال)  5(

 . 1/132 العجمي ابن سبطللاالغتباط بمن رمي باالختالط )  6(

 . . 1/184امع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ج)  7(

 . 1/39لمختلطين للعالئي ا)  8(
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، الـدارقطني و،  )2(النـسائي و،  )1( ابن معـين     قال،بصريإسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي ال       -
   .)3( الحديثمتروك

بن العباس بن عبد اهللا بن عثمان بن أبي العاص الثقفي البصري نزيل             ا: مؤمل بن عبد الرحمن   ـ  
  .  )4(مصر ضعيف من الثامنة

، ي مـوالهم  وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن األسود األنصار: سعيد بن عفَير -
  . هـ226 وفيت، وقد ينسب إلى جده، أبو عثمان المصري

كان يقـرأ مـن كتـب       ،  لم يكن بالثبت  : )6(قال أبو حاتم  و،  "ال بأس به  :" وزاد، )5(وثقه ابن معين   
، )7(ابن أبى مريم أحـب إلـي منـه        و،  سعيد بن عفير صالح   : قال النسائي و، هو صدوق و،  الناس

ولـم يـضعفه إال     ، صدوقٌ عـالم باألنـساب    : )9(وقال ابن حجر  ، )8(وذكره ابن حبان في الثقات    
  . )11(كان مخلطًا غير ثقةو، سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع:  السعديقالحيث  )10(السعدي

 لم أسمع أحدا و،  هذا الذي قال السعدي ال معنى له       و :"وانبرى ابن عدي في الرد عليه فقال      
قـد  و، هو عند الناس صدوق ثقةو،  سعيد بن كثير بن عفير   ال بلغني عن أحد من الناس كالم في       و

ال أعـرف  و، إال أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير غير هـذا        ،  حدث عنه األئمة من الناس    
لـم ينـسب ابـن عفيـر        و،  فيه غير لون من البدع    : الذي ذكره و،  سعيد بن عفير غير المصري    

ثـم ذكـر لـه    . )12("م ينسب ذلك أحد إلى الكذب    فل،  أنه غير ثقة  : الذي ذكر و،  المصري إلى بدع  

                                                
 . 1/110للعقيليالضعفاء الكبير ) 1(

 . 1/152الضعفاء والمتروكين للنسائي ) 2(

 . 1/4 الضعفاء والمتروكين للدارقطني) 3(

   .988 / 1 تقريب التهذيب ) 4(
 . 367 رقم 361سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ص )  5(

 . 4/56الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  6(

 . 4/66تهذيب التهذيب البن حجر )  7(
 . 6/266ات البن حبان الثق)  8(

 . 191تقريب التهذيب البن حجر )  9(

  .244 / 2تهذيب الكمال . هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني)  10(

  ؟270 / 1 أحوال الرجال للجوزجاني ) 11(

 . 3/411الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  12(
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ألنـي رأيـت    ؛ لعل البالء من عبيداهللا   و،  كال الحديثين يرويهما عنه ابنه عبيد اهللا       و :"حديثين وقال 
  . )1("سعيد بن عفير مستقيم الحديث 

  .  هو صدوق على أقّل أحواله:قال الباحث

-      يالَني الخَوادب بن بوى بن َأييحقـال  ، هـ289 وفي موالهم أبو زكريا المصري العالف ت      )2(ي
   . صدوق:)6(وابن حجر،)5(وقال الذهبي، )4( البأس به:وقال مرة  . )3( صالح:النسائي

  .وابن حجر، كما قال الذهبي هو صدوق:  قال الباحث
     

  : الحكم على الحديث
،  ألجل إسماعيل بن يعلى، ومؤمل بن عبد الرحمن فهـو ضـعيف                    إسناده ضعيف جدا  

 كمـا قـال   حديثه غير محفوظ وليس له متابع عليها وعامة      ،  عن أبي أمية بن يعلى    انفرد بالرواية   
وإن كـان    ،عن أبـي أميـة بـن يعلـى         بهذا اإلسناد ال يرويه     هذا الحديث  :قالو، )7( ابن عدي 
   . )8(غير مؤمل هذا،ضعيفا

  
       

 
 : اهللا رحمه األثيرِ ابنقاَل
  )ختم ( 

أنَّ[  وفيهسِهلطانمِ الخاتَ نهى عن لُب9( ] إال لذي س( .   

  

  
                                                

 . 3/412الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  1(

)2 (يالَن2/419األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن قبيلتان نزل أكثرهما الشام:الخَو .  
   .31/231للمزي تهذيب الكمال ) 3(
 . 1/88  للنسائيتسمية الشيوخ) 4(
 . 2/361الكاشف للذهبي ) 5(

 . 1/1049البن حجر تقريب التهذيب ) 6(

 . 6/440الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 7(

 . 6/440الكامل البن عدي ) 8(

 . 2/10النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) 9(
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    )4(الحديث رقم 
    :رحمه اهللا)1( اإلمام أحمدقال

 حدثَني َأبـو    : عياشُ بن عباسٍ قَالَ     حدثَنَا : حدثَنَا ابن لَهِيعةَ قَالَ    :حدثَنَا الْحسن بن موسى الَْأشْيب قَالَ      
  ". نَهى عن الْخَاتَمِ ِإلَّا ِلذي سلْطَانٍ:"َأن رسوَل اللَّه   عن َأبِي ريحانَةَ صاحبِ النَّبِي )2(الْحصينِ

  : تخريج الحديث
    .بنحوه ن عياش بن عباس به ع،من طريق حيوة بن شريح  ،)4(أحمدو ،)3(وأخرجه النسائي         

 ،)7(ابـن ماجـه   و، الةـل بـن فـض    ـمن طريق المفض   )6(، والبيهقي )5( أبو داود  أخرجه
عـن    عياش بن عبـاس    عن ،كالهما، من طريق يحيى بن أيوب     ،)9(ابن أبي شيبة  و ،)8( والدارمي

 نع رِيجنٍ الْحيصأبي َأبِي حرِيجرٍ الْحامع يَأبِي ر نانَةَعمطوالً ح   .  
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين عن أبي )11(أحمدو، )10( النسائيوأخرجه

  .دون ذكر أبو عامر. بنحوهريحانه 

  :تراجم رواة الحديث

: ،له حلف في األنصار ، واألصح أنه أزدي ، وقيل            بن زيد بن خنافة    شَمعونهو   :أبو ريحانة  -
وهو مشهور بكنيتـه لـه صـحبة          ، )12(بالغين المعجمة : وقيل  . ة  اسمه شمعون ، بالعين المهمل    

  . )13(وسماع ورواية

                                                
 . 17211رقم، حديث أبي ريحانة، مسند اإلمام أحمد)  1(

  .387 / 30تهذيب الكمال . الهيثم بن شفي الرعيني الحجريهو : أبو الحصين) 2(

 . 5125رقم، تحريم الوشر27باب ، كتاب الزينة :سنن النسائي )  3(

 .17214رقم، ينهى عن عشر خصال، حديث أبي ريحانة، مسند اإلمام أحمد)  4(

 . 4051رقم ، من كرهه)  10(باب ، كتاب اللباس، سنن أبي داود)  5(

، فَصٌل في الْيد الَّتي يجعـُل فيهـا الْخَـاتَم         ، نْهاباب في الْملَابِسِ والزي والَْأواني وما يكْره م       ، شعب اإليمان )  6(
 . 5961رقم

 3655رقم ، ركوب النمور47باب ، كتاب اللباس، سنن ابن ماجة)  7(

  . 2690رقم ، في النهي عن مكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة20باب ، كتاب اإلستئذان، سنن الدارمي)  8(

 . 734رقم، عن عشر خصال، يث أبي ريحانةحد، مسند بن أبي شيبة)  9(

 .5127رقم، تحريم الوشر27باب ، كتاب الزينة: سنن النسائي )  10(

 .208 17رقم، ينهى عن عشر خصال، حديث أبي ريحانة، مسند اإلمام أحمد)  11(

 . 609 / 2أسد الغابة البن األثير )  12(

  .712 / 2 االستيعاب البن عبد البر )  13(
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-   يمرـضةَ بن عقبة الْحلَهِيع ناهللا ب دبأبو عبد الرحمن المصري القاضي وله فـي مـسلم   )1(ع 
سألت يحيى بـن    :  أحمد بن محمد بن محرز     قال. )2(بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين        

 فـى   :خـرى أمـرة   قال  و،  ضعيف الحديث  :مرةقال  و،  ليس هو بذاك   :ابن لهيعة فقال  معين عن   
بي أأبو بكر ابن    وقال  ، .)3( ضعيف فى حديثه كله ال فى بعضه         أيضاً وقال، حديثه كله ليس بشيء   

، وضعفه أحمد . )4 (عبد اهللا ابن لهيعة ليس حديثه بذلك القوى       :  سمعت يحيى بن معين يقول     :خيثمة

  : وقد اتهم بأمرين، )6(: والنسائي. )5(وأبوحاتم ، وأبو زرعة

   التدليس -1

بن لهيعة  ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لم يسمع         اقال  : وممن نص على ذلك العالئي قال     
، )8(والسبط بـن العجمـي  ، )7( روى عنه الكثير  لكنه رد هذا القول بقوله    من عمرو بن شعيب شيئا      
 ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثـم   صالحاً كان شيخاً:واستدل بما قاله ابن حبان   

احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا، يقولون، إن سماع مـن       
سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع منـه بعـد احتـراق كتبـه                   

ابين كان ابن لهيعة من الكتَّ     :قال و لحديث على اختالطه  وهذا ما سأذكره عند ا    ،  يءفسماعه ليس بش  
 للحديث والج  كـان   لكن تدليسه عن الضعفاء   : ابن حبان أيضاً   قالو.  )9(الين فيه ماعين للعلم والرح 

وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة ممـن        ، )10( تلك الموضوعات به   سقلأهم ابن لهيعة ثقات     اري
  .  )11(عولو صرحوا بالسما ،حديثهميرد 

                                                
)1  (ضالْحيم2/230 هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها، األنساب للسمعاني :ر . 

 . 1/538  البن حجرتقريب التهذيب)  2(

 . 1/67تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )  3(

 . 5/147البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  4(

  . 5/147البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  5(

 .  1/203ضعفاء والمتروكين للنسائي ال)   6(
 . 1/215للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  7(

 . 1/36البن العجميالتبيين ألسماء المدلسين )  8(

  . 2/11المجروحين البن حبان ) 9(

  . 2/12المجروحين البن حبان )  10(

 . 1/54طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  11(
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  . )1(ختالط اال-2

لذا قـال   . )2(احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة        : بن بكير  ىـال يحي ـق
ه إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع من              : ابن حبان 

 بن سعيد ال يـراه  قال البخاري عن الحميدي كان يحيىو، )3 (يءبعد احتراق كتبه فسماعه ليس بش 
بـن  ا عبد الـرحمن  سئلو. )5( تحمل عنه حرفا   اللو رأيت ابن لهيعة     : وقال يحيى أيضاً   .  )4(شيئا

 :بـراهيم إ محمد بـن  وقال، )6( وال كثيراال، ال تحمل  عنه قليالً: مهدى نحمل  عن ابن لهيعة قال   
نه قبل ذلك مثـل ابـن      عبد اهللا بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب ع        : سمعت عمرو بن علي يقول    
صح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتـب، وهـو ضـعيف    أالمقرى  المبارك وعبد اهللا بن يزيد  

 أبوزرعة  وسئل.  أمره مضطرب، يكتب حديثه على االعتبار     وأبوحاتم  ، وقال أبو زرعة  الحديث،  
انـا يتتبعـان   ن ابن المبارك وابـن وهـب ك  أال إوله سواء أآخره و : سماع القدماء منه؟ فقال   عن  

وكان ابن لهيعة ال يـضبط، ولـيس       صوله فيكتبان منه، وهؤالء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ        أ
سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقـدمين والمتـأخرين       : ابن حبان قال  و، )7(ممن يحتج بحديثه  

لمتقـدمين   وما ال أصل لـه مـن روايـة ا          عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً       
صـدوق  وقال ابن حجـر     ، )9(هو حسن الحديث وهو ممن يكتب حديثه      : وقال ابن عدي  ، )8(كثيراً

وقـال ابـن   ، )10(بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمـا       اخلط بعد احتراق كتبه ورواية      
  )11( عنه المناكير في روايتهت اختلط في آخر عمره وكثرفي موضع آخر: حجر

                                                
عقل، وعدم انتظام الفعل والقول، إما بخرف أو ضرر أو مرض، أو عرض من موت ابن،              فساد ال :االختالط)   1(

شرح نخبة الفكر للقـاري     .  أو سرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن            
1/536 . 

 . 5/182التاريخ الكبير للبخاري )  2(

  . 2/11المجروحين البن حبان )  3(

 . 1/69 الضعفاء الصغير للبخاري . 5/183يخ الكبير للبخاري التار)  4(

 . 5/146البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  5(

 . 5/146البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  6(
  . 5/147البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  7(

  . 2/12المجروحين البن حبان )  8(

  . 4/152  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  9(

 . 1/538  البن حجرتقريب التهذيب)  10(

 . 1/54طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  11(
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 فهـي . رواية العبادلة عنه كابن المبارك وابـن وهـب        باستثناء    ضعيف  هو :قال الباحث 
صحيحة وأعدل من رواية اآلخرين وعليه فرواية عمرو بن خالد عنه بعد االختالط، فيكون حديثه               

وإنما جاء ضعفه واختالطـه أنـه       :قال السبط بن العجمي   ضعيفاً من طريق عمرو بن خالد عنه،        
واختالطه هذا ينسب لهذه العلة أكثر مما ينسب لـذهاب عقلـه       حدث من حفظه بعد احتراق كتبه،       

لم يقصد الكذب إنما حدث من حفظه بعـد احتـراق           : "وتغيره قبل موته، وقد أنصفه الحاكم بقوله      
هو ممن أجمع العلماء على خفة ضبطه قبل موته بسنين واألكثـر  :وقال ابن رجب، )1(كتبه فأخطأ  

وقال الذهبي في   . )4 (والذهبي، )3(وممن ضعفه الدارقطني  . )2(على أن هذا راجع إلى احتراق كتبه      
يروى حديثه في المتابعـات     : وقال أيضاً في تذكرة الحفاظ    ، )5 (العمل على تضعيف حديثه   :الكاشف

  . )6 (وال يحتج به

     .  ثقاترواة الحديث باقي -

  : الحكم علي الحديث

يزيد بن أبي وقد تابعه ،عيف فهو ضفيه عبد اهللا بن لهيعةوالعلة ، إسناده ضعيف
.                           حسن لغيرهال ليرتقي الحديث إلى )7(كما وصفهما ابن حجر ،وهما ثقتان ،حيوة بن شريحو،حبيب

 

       
 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
كانت تُتَّخَـذ مـن     ها   ألنَّ ]ما لي أجِد منك ريح األصنام     :  شَبه فقال   عليه خاتَم   رجلٌ  جاء هأنَّ[وفيه  
 الكُفار الـذين    ه كان من زِي    ألنَّ ] النار  أهلِ ةَلْيمالي أرى عليك ح   [ الحديد   مِ وقال في خاتَ   . الشَّبه
   . )8( النارهم أهُل

                                                
 . 1/190البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط )  1(

 . 1/34ي البن رجب شرح علل الترمذ)  2(

 . 1/15سؤاالت السلمي للدارقطني )  3(
 . 1/590 الكاشف للذهبي . 1/352المغني في الضعفاء )  4(

 . 1/590الكاشف للذهبي )  5(

  . 1/239للذهبي تذكرة الحفاظ )   6(

 .282 ،1073 / 1تقريب التهذيب )   7(

 2/10النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )  8(
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  )5(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)1( قال اإلمام أبو داود

          ىلع نب نسثَنَا الْحد2( ح(،    دبع نب دمحمةَ     ومنِ َأبِى رِززِيزِ بنَى   -الْععالْم -      ـنب ـديز َأن 
       ىلَممٍ السلسنِ مب اللَّه دبع نع مهرابٍ َأخْببح زِىور3(الْم(         َأبِيه نةَ عديرنِ بب اللَّه دبع نةَ عبَأبِى طَي 

      ِإلَى النَّبِى اءالً ججر َأنعو   هشَب نم خَاتَم ه4(لَي(     ـنَامِ        «فَقَاَل لَهاَألص رِيـح نْـكم ا ِلى َأجِدم« . 
 يا  : فَطَرحه فَقَالَ  . »ما ِلى َأرى علَيك حلْيةَ َأهِل النَّارِ      « :فَطَرحه ثُم جاء وعلَيه خَاتَم من حديد فَقَالَ       

   . )5(»مثْقَاالً  والَ تُتمه اتَّخذْه من ورِق«ىء َأتَّخذُه قَاَل رسوَل اللَّه من َأى شَ

  : تخريج الحديث

وابن ،)8(البزار و ،)أبو تميلة ( بن واضح    يىمن طريق  يح    )7(النسائيو ، )6( الترمذي أخرجه
  . حوهبن به عن عبد اهللا بن مسلم، كالهما من طريق زيد بن الحباب،)10(والبيهقي، )9(حبان

  :تراجم رواة الحديث

      -  لٍ     هو:َأبِيههو سبِ َأبيصالح ةُ بنديرب   ،يلَمة هجرأسلم حين    أنه   :قيل  جليل صحابي  اَألس
 أنه غزا مـع  :وقيلمن بدر وسكن البصرة لما فتحت   أسلم بعد منصرف النبي    :وقيل،   النبي
  وشهد الحديبية فكان ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها:لبروقال ابن عبد ا،)11(ست عشرة غزوة  النبي 

                                                
 . 4225رقم ، ما جاء في خاتم الحديد4باب ، كتاب الخاتم، سنن أبي داود)  1(

  .259 / 6 تهذيب الكمال .الخاللالحسن بن علي بن محمد الهذلي هو )  2(
)3   (زِىورهذه النسبة إلى مرو الشاهجان، وإنما قيل لها الشاهجان يعني شاه جاء فـي موضـع الملـوك                  : الْم

 . 5/265األنساب للسمعاني .   ومستقرهم

)4   (هبـشرح  ة األحوذي  تحف .  شيء يشبه الصفر وبالفارسية يقال له برنج سمى به لشبهه بالذهب لونا            هو :شَب  
 . 5/394 لمباركفوريل الترمذي جامع

 . 1/148 فيض القدير .  هو درهم وثالثة أسباع درهم:مثْقَاالً)  5(

 . 1785رقم ،  ما جاء في نضح بول الغالم قبل أن يطعم43باب ، سنن الترمذي أبواب اللباس عن رسول اهللا)  6(

 . 9442والكبري رقم .  5210رقم ، ما يجعل في الخاتم من الفضة مقدار 47باب ، كتاب الزينة، سنن النسائي)  7(

 . 4352رقم، مسند بريدة بن الحصيب رضي اهللا عنه، البحر الزخار ـ مسند البزار)  8(
، ذكر الزجر عن أن يتخـتم المـرء بخـاتم الحديـد أو الـشبه              ، كتاب الزينة والتطييب  ، صحيح ابن حبان  )  9(

 . 5488رقم

، فصل فيما ورد فـي خـاتم الحديـد والـشبه    ، 40 المالبس والزي واألواني ومايكره منها ،شعب اإليمان )  10(
 . 5935رقم

  . 1/286اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   11(
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  . )2(مات سنة ثالث وستين. )1(ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة
  

روى له أبـو داود والترمـذي       ،  )3( مرو  قاضي نِ مسلمٍ السلَمى الْمروزِى َأبِى طَيبةَ      اللَّه ب  عبدـ  
يكتـب   :وقال أبو حاتم، )5( الأعرفه:قال أحمد، )4(والنسائي ،والترمذي، داود أبو له روىوالنسائي  

ابـن حمـزه    ال  ق، )7( يخطىء ويخالف  :وقال، بن حبان في الثقات   اذكره  و، )6( حديثه وال يحتج به   
وقـال  ، )9( لـيس بـه بـأس     :وقال الدار قطني  ، )8(ومع ذلك صححه فدل على قبوله له       :الحسيني
       .)11(صدوق يهم :وقال ابن حجر، )10(صالح الحديث :الذهبي

  . هو صدوق يهم كما قال ابن حجر: قال الباحث

أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في       ، )12(العكْليزيد بن الحبابِ بنِ الريانِ أبو الحسين         -
وثقـه  ، )13(مات سنة ثالثين ومـائتين    ،  الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري        

  كان : وأحمد بن صالح المصري وزاد، )16(وعثمان بن أبي شيبة، )15(وابن المديني، )14(ابن معين

  

                                                
 . 1/185اب البن عبد البر االستيع)   1(

  . 1/286اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   2(

 . 1/546البن حجرتقريب التهذيب )   3(

 . 16/133للمزيتهذيب الكمال )   4(
 . 1/119علل أحمد رواية المروذي )   5(

 . 5/165لرازي لالجرح والتعديل )  6(

 . 7/49الثقات البن حبان )  7(

 . 1/12بن حمزه الحسينيالالبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف )  8(

 . 1/36سؤاالت السلمي للدارقطني )  9(

 . 4/199 لذهبيلميزان االعتدال )  10(

 . 1/546 البن حجرتقريب التهذيب )  11(

)12  (العيهي امرأة حضنت ولد عوف بن إياس فنـسبوا         وقيل  ، وهو بطن من تميم   " عكل  "  هذه النسبة إلى     :كْل
 . 4/223األنساب للسمعاني .  إليها

 . 1/351البن حجر تقريب التهذيب )   13(

 .  3/562 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  14(

 . 3/562 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  15(

 . 1/92 خ أسماء الثقات البن شاهينتاري)  16(
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وكـان  ،  كـان صـدوقاً   : وقال أحمد  ،)3والدارقطني ،)2(العجليثقه  وو، )1(معروفاً بالحديث صدوقاً  
كان رجـل  : وقال في موضع آخر، )4(ولكن كان كثير الخطأ، يضبط األلفاظ عن معاوية بن صالح  

كـان يقلـب    : وقال ابن معـين   ، )5(ألنه كان كثير الخطأ   ،  ما نفذ في الحديث إال بالصالح     ،  صالح
وذكره ابـن حبـان   ، )7(يثصدوق صالح الحد: وقال أبو حاتم، )6(ولم يكن به بأس ،  حديث الثوري 

وأمـا روايتـه عـن      ،  يعتبر حديثه إذا روى عن المـشاهير      ،  كان ممن يخطئ  : وقال،  في الثقات 
وهـو مـن أثبـات      ،  زيد بن الحباب له حديث كثير     : (وقال ابن عدي  ، .)8(المجاهيل ففيها المناكير  

    ..)10(مقد يه، لم يكن به بأس: وقال الذهبي، )9(ممن ال يشك في صدقه، مشايخ الكوفة

وروايتـه   ،فيقلب حديثـه ، يخطئ في حديث الثوريلكنه   صدوق    الراجح أنه  : الباحث لاق
إنما له  ،  قاله بن معين أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة        ما :بن عدي اقال  و ،بن مسلم هنا عن عبد اهللا     

وال ،  وبعـضه يرفعـه   ،  يستغرب بذلك اإلسـناد   ،  عن الثوري أحاديث تشبه بعض تلك األحاديث      
  .)11(والباقي عن الثوري وعن غير الثوري مستقيمة كلها، يرفعه

  . باقي رواة الحديث ثقات -  
  
  
  

                                                
 . 3/347  البن حجرتهذيب التهذيب)  1(

 . 1/377الثقات للعجلي )  2(

 . 3/347  البن حجرتهذيب التهذيب)  3(

 . 1/32سؤاالت أبي داود ألحمد )  4(

 . 2/96  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)  5(

 . 3/209الكامل البن عدي )  6(

 . 3/561البن أبي حاتميل الجرح والتعد)  7(

 . 8/250الثقات البن حبان )  8(

 . 3/209 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  9(

 . 1/415الكاشف للذهبي )  10(

 . 3/209 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  11(
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  :الحكم على الحديث
  

مدار الحديث عليه ولم أجـد      ،  صدوق  يهم   :           إسناده ضعيف والعلة فيه عبد اهللا بن مسلم       
  .تابعه من الثقاتمن 

بنِ عجلَان عن عمرِو بـنِ  محمد  سعيد عنِ  يحيى بنِ من طريق)1( شاهد أخرجه اإلمام أحمد وله  
  َأبِيه نبٍ عي2(شُع( ، هدج نع)دبـاصِ  اِهللا بنِعرِو بنِ العمع (  النَّبِي َأن    ابِهـحـضِ َأصعلَى بَأى عر

اتَما من حديد قَاَل فَقَاَل هذَا َأشَر هذَا حلْيةُ َأهِل النَّـارِ            خَاتَما من ذَهبٍ فََأعرض عنْه فََألْقَاه واتَّخَذَ خَ       
      نْهكَتَ عفَس رِقو نا ماتَّخَذَ خَاتَمو إلى الحسن  يرتقي الحديث  وعليه. )3(األلبانيوممن حسنه   . فََألْقَاه  

  . لغيره
  

       
 

 

 

األثيرِقال ابن رحم اهللاه :  
 -ه  ى واألشب نَ فيه غ  ه فوجد م خاتَ  مالُه باع   إذا ذَهب  ه أنَّ  يريد ] ينْفي الفَقْر  تُّم بالياقوت التَّخَ[وفيه  

  . )4( فيه لخاصية يكون أن–إن صح الحديث 
  

   )6(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5(قال اإلمام ابن الجوزي

) 6( حمزةَ بـنِ يوسـفَ     َأنْبَأنَان أبى الفضل     إسماعيل ب  بَأنَاَأنْبَأنَا ِإسماعيل بن َأحمد السمرقَنْدي َأنْ        

د بن عبداهللا بن حكيم الفريابانى، حدثَنَا       أحمالْحسنِ بنِ شَقيق ، حدثَنَا       َأنْبَأنَا َأبو َأحمد بن عدي   حدثنا  
ـ نَ  ياقوتٌٌٌٌٌهص فَاًماتَ خَذَخَ اتَّنِم: " قال بِي ، عن حميد ،عن َأنَسٍ ، عنِ النََّأنَس بن عياضٍ      ى اُهللافَ

عالفَنه قر."   
  

                                                
 . 6518، 6680رقم ، ) عنهما مسند عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعالى( ، مسند أحمد)  1(
 . 1/438البن حجر تقريب التهذيب . شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو :أبيه)  2(

 . 1/145لأللبانيآداب الزفاف )  3(

 . 2/10 البن األثيراألثر الحديث والنهاية في غريب)  4(

  .59 / 3 باب التختم بالياقوت ،البن الجوزي الموضوعات)  5(

  .17 / 1 الكامل البن عدي . السهميمبن ابراهيم بن موسى، أبو القاسا هو:حمزة بن يوسف)  6(
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   :تخريج الحديث

  . جه سوى ابن الجوزيرأجد من خَلم            

  :تراجم رواة الحديث

لمرتبـة  ذكره ابـن حجـر فـي ا        ،ثقة مدلس  :بيدة البصري أبو ع حميد بن َأبِي حميد الطَّوِيُل       -
 بواسطة ثابت وقتادة وقد وقـع تـصريحه عـن أنـس            أنس ن معظم حديثه عن    إ :وقال، )1(الثالثة

  )2(بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره

 كان ممن يـروى عـن       :قال ابن حبان   :انىب بن حكيم أبو عبد الرحمن الفريا      أحمد بن عبداهللا   -
  )3 (. بهر االثبات ما لم يحدثواالثقات ما ليس من أحاديثهم وعن غي

  .باقي رواة الحديث ثقات -

  :الحكم على الحديث

 أحمد بن عبداهللا بن حكيم يروى عن الثقات ما ليس            له فيه  هذا الحديث موضوع ال أصل             
وال حميد حـدث     وال أنس رواه    هذا خبر باطل، ماقاله رسول اهللا        : قال ابن حبان   .من أحاديثهم 
 هذا الحديث باطـل     :وقال ابن عدي   ،)4 (. ذكره بهذا االسناد   ) أنس بن عياض  (  ضمرة به وال أبو  

  )6 (.ال أصل له :وقال ،وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ،)5( ال أصل لهبهذا اإلسناد

  
   

       
 
 
 
 

                                                
  .274 / 1تقريب التهذيب )  1(
  .38 / 1بن حجر الطبقات المدلسين )  2(

  .145 / 1المجروحين البن حبان )  3(

  .145 / 1المجروحين البن حبان )  4(

  .172 / 1الكامل في ضعفاء الرجال )  5(

  .59 / 3 باب التختم بالياقوت ،البن الجوزي الموضوعات)  6(
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قال ابناهللا األثير رحمه :   
  } ختم { 

ـ   هما موض]إذا الْتَقَى الختانان فقد وجب الغُسل [ فيه   فـي  (  الغـالم وفَـرج   رِع القَطْع مـن ذَكَ
  .)1(اإلعذار والخفْض: ويقال لقَطْعهما. الجارية) ها وهي مخفض الجاريةونواةُ: الهروي

  )7(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(اإلمام الشافعيقال 

األشعري  عن علي بنِ زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى )الثوري( أخبرنا سفيان    
 :  قال رسول اهللا :رضي اهللا عنه سأل عائشة رضي اهللا عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة

  "لتَقَى الْختَانان أو مس الختَان الختَان فَقَد وجب الغُسُل اإذا " 

         :تخريج الحديث

 مـن   )5(والدار قطني   ، )4(وابن حبان،والطبراني ،وابن ماجة    ،النسائيو،)3( الترمذي أخرجه
 )7(وإسحاق بن راهويـه  ،  َأبِي رباحٍ   بنِ  من طريق عطاء   )6(عبد الرزاق   طريق القاسم بن محمد، و    

  بـنِ  مسروقِمن طريق   )8(وابن أبي شيبة   وعبد اهللا بن رباح   ،أبي سلمة بن عبد الرحمن    من طريق   
 عـن عائـشة    ،  سـبعتهم  ، النعمان من طريق عبد العزيز بن    )9(وأحمد،  وسعيد بن المسيب  ،اَألجدع

  .  ضي اهللا عنها بمثلهر

  :تراجم رواة الحديث

 التيمي البصري أصـله حجـازي   علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان       
  .)10(ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثالثين وقيل قبلها

                                                
  .2/10البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 768 رقممن كتاب اختالف الحديث وترك المعاد منها، مسند الشافعي)  2(

 . 108رقم،  ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل80 باب سنن الترمذي أبواب الطهارة عن رسول اهللا )  3(

  .7119رقم ،147 / 7  للطبراني المعجم األوسط) 4(

 . 339 رقمى وجوبِ الْغُسِل بِالْتقَاء الْختَانَينِ وِإن لَم ينْزِْل ف41باب،  الطهارةكتاب، سنن الدارقطنى)  5(
 . 941 رقم، باب ما يوجب الغسل، كتاب الطهارة، مصنف عبد الرزاق)  6(

  . 1355، 1044رقممسند إسحاق بن راهوية )  7(

 .935 ،934رقمُ جب الْغُسلمن قَاَل إذا الْتَقَى الْختَانَانِ فَقَد و، مصنف ابن أبي شيبة)  8(

  . 24206رقم ، )حديث السيدة عائشة(،مسند أحمد)  9(

  .696 / 1تقريب التهذيب )  10(



 -  20  -  

   باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وللحديث متابعات أخرى كما هو مبين في التخـريج         .ن زيد   بضعيف لضعف علي             إسناده
 و،حديثُ عاِئشَةَ حديثٌ حـسن صـحيح  : قال الترمذي . لغيره الحسنيرتقي بها الحديث إلى درجة      

  )1(من غَيرِ وجه  وقَد روِي هذَا الْحديثُ عن عاِئشَةَ عن النَّبِي :قَاَل
 

       
 

قال ابناألثير رحم اهللاه :  
إن لك في غَنَمي    : ه فقال له خَتَنُه   ه وشبع بطن   موسى عليه السالم آجر نفْسه بِعفَّة فرجِ       أن[وفيه  

  مـن قبـلِ     واألحماء .  من قبل المرأة    واألخْتان .  أراد بختَنه أبا زوجته    ]ما جاءت به قالب لَون    
  . )2( وخاتن الرجُل إذا تَزوج إليه. صهر يجمعهما وال. الرجل

  )8 (الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)3(قال اإلمام ابن أبي حاتم

، حدثنا صفوان ،  وحدثنا َأبو زرعةَ  ،  حدثَنَا يحيى بن عبد اِهللا بنِ بكَيرٍ      ،  )4(حدثنا َأبو زرعةَ    
بـن ربـاح     )6(عـن علـي   ،  )5(عنِ الْحارِث بنِ يزِيد الْحضرمي      ،   حدثنا ابن لَهِيعةَ  ،  حدثنا الوليد 

يلمي صاحب رسول اهللا     : قال )7(اللَّخْمر السسمعت عتبة بن النُّد  يحدث أن رسول اهللا  قـال :
"       هطْنب ةمطعو جِهفَر فَّةبِع هنَفْس رى َأجوسم ِإن  ،  فّى اَألجا ويلَ فَلَموَل اهللاِ  : َل قسا رنِ ،  يلَياَألج ؟ َأي

فَلَما َأراد فُراقَ شُعيبٍ َأمر امرأتَه َأن تَسَأَل َأباها َأن يعطيها من غَنَمه ما              ،  َأوفَاهما و َأبرهما: قَاَل
 بِه يشُونعقَ      ،  ي نم هغَنَم نتْ ملَدا وا مطَاهنٍ فََأعامِ    )8(الَبِ لَوالْع ذَِلك لَدو نم   ،   اءدوس هكَانَتْ غَنَمو

نَاءسح  ،   اهصع ى ِإلىوسا  ،  فَانْطَلَقَ مهفطَر نا مهلَّمضِ    ،  فَتَسونَى الحا فيِ َأدهعضو ـا   ،  ثُمهدرَأو ثُم

                                                
  .152 / 1سنن الترمذي )  1(

 . 2/10 البن األثيرالنهاية في غريب )  2(

 . 16856 رقم 9/2968تفسير ابن أبي حاتم )  3(
  .592 / 1 تقريب التهذيب .مرو بن عبد اهللا بن صفوانُ عبد الرحمن بن عهو  :َأبو زرعةَ)  4(

)5  (يمرض2/230 األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها: الح . 

 ". والمشهور فيه علَي بالتصغير، وكان يغضب منها:" 355قال ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب ص )  6(

 . 5/132 األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام: مياللَّخْ)  7(

 . 1/83 غريب الحديث للخطابي .  أنها جاءت على غير ألوان أمهاتهاأي:قَالَبِ لَونٍ)  8(
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وذكـر  " ووقَفَ موسى بِِإزاء الحوضِ فَلَم يصدر منْها شَاةً ِإالَّ ضرب جنْبهـا شَـاةً شَـاةً               ،  فَسقَاها
   . الحديث

  

  :تخريج الحديث
عـن  ،  من طريق ابـن لهيعـة  )2(وابن أبي عاصم ،  )1( الفسوي  يعقوب بن سفيان   أخرجه          

  . نحوه ب بهالحارث بن يزيد الحضرمي
   .  من طريق ابن لهيعة عن طالوت بن يزيد عن علي بن رباح به بمثله)3(وأخرجه الطبراني

مـن  ،  )7 (والطبرانـي ،  )6(وأبو بكر الدينَوري  ،  )5(وابن أبي عاصم  ، )4(أخرجه ابن ماجه  و
 يد الول  بنِ طريق بقية  ، عن مسلمة   عن الحارث بـن    ،  عن سعيد بن أبي أيوب    ،  )8( بن علي الخُشَني

  .  بنحوهبهيزيد 
  

  :تراجم رواة الحديث
-    يلَمر السكان من أصحاب النبـي  ، نزيل مصر:  عتبة بن النُّد ،ـ ، شـهد الفـتح  و  84 وفيت

   . )9(هـ

-       يمرضةَ بن عقبة الْحلَهِيع ناهللا ب دبوخالصة القـول    ،)4( ترجمته في الحديث رقم      سبقت :ع
  . أنه ضعيففيه 

                                                
 . 2/490المعرفة والتاريخ للفسوي )  1(

 . 1377رقم      (3/ 63 عتبة بن الندر السلمي(،  اآلحاد والمثانيالشيباني بكري بألاآلحاد والمثاني )  2(

 . 17/134المعجم الكبير للطبراني )  3(

 . 2444رقم ، إجارة األجير على طعام بطنه)   5 ( الرهن بابتابسنن ابن ماجه ك)  4(

  .1377، 1378رقم   (3/62 ،63 عتبة بن الندر السلمي(،  اآلحاد والمثانيالشيباني بكري بألاآلحاد والمثاني   )5(
)6  ( ينَوري948 رقم 3/320المجالسة وجواهر العلم ألبي بكر الد . 

 . 17/135المعجم الكبير للطبراني )  7(

)8  (وأما النسبة إلى   ، بن النمر  بيلة فهي بطن من قضاعة وهو خشين      هذه النسبة إلى قبيلة وقرية، أما الق      : الخُشَني
 . 2/370األنساب للسمعاني .  القرية هو موضع بإفريقية

 . 4/441اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  9(
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ـ  194 وفيمولى بنى أمية ت   ،  موالهم أبو العباس الدمشقى    هو ابن مسلم القرشي   :  الوليد  - ،  هـ
ـ 195أو   ما رأيت  : قال علي بن المديني   ،  )3(ويعقوب بن شيبة  ،  )2(العجليو،  )1(وثقه أبو مسهر  ؛   ه

: وقـال أبـو حـاتم     ،  )4(قد أغرب الوليد أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد        و،  من الشاميين مثله  
ـ      : يقال أحمد بن أبى الحوار     و ،)5(صالح الحديث  إذا كتبـت حـديث     : دقال لي مروان بـن محم

قـال لـي   : قال عباس بن الوليد الخـالل  و،  )6(فما تبالي من فاتك   ،  عن الوليد بن مسلم   ،  األوزاعي
كـان  : وطعن فيه أحمد وقـال   . )7(كان الوليد بن مسلم عالما بحديث األوزاعي      : مروان بن محمد  

  . )9(نت له منكرات كاو، ما لم يسمع وما سمع: اختلطت عليه أحاديث: وقال أيضا، )8(رفَّاعا
كان ابن أبي السفر    و،  كان الوليد يأخذ من ابن أبى السفر حديث األوزاعي        : قال أبو مسهر  

كان الوليـد بـن مـسلم يحـدث بأحاديـث      : قال أيضاو، )10(قال األوزاعي: هو يقول فيها و كذابا
  . )11(عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، األوزاعي

تروى : قلت؟  كيف: قال،  قد أفسدت حديث األوزاعى   : د بن مسلم  قلت للولي : وقال الهيثم بن خارجة   
، بن سـعيد  اعن يحيى   ،  عن األوزاعي و،  عن الزهري ،  عن األوزاعي و،  عن نافع ،  عن األوزاعي 

بين الزهري إبـراهيم     و بينهو،  بين نافعٍ عبد اهللا بن عامر األسلمي       و غيرك يدخل بين األوزاعي   و
، َأنْبُل األوزاعي أن يروى عن مثل هـؤالء       : قال؟  ى هذا فما يحملك عل  ،  غيرهماو،  وقرة،  بن مرة 

صيرتها و،  فأسقطتهم أنت ،  أحاديث مناكير ،  هؤالء ضعفاء و،  فإذا روى األوزاعي عن هؤالء    : قلت
: وقـال الـدارقطني   . )12(فلم يلتفت إلى قولي، من رواية األوزاعي عن الثقات؛ ضعف األوزاعي     

عـن  ، عن شـيوخ ضـعفاء  ، عي أحاديث عند األوزاعييروى عن األوزا،  الوليد بن مسلم يرسل   
يجعلها عـن   و،  فيسقط أسماء الضعفاء  ،  الزهريو،  عطاءو،  مثل نافع ،  شيوخ قد أدركهم األوزاعي   

                                                
 . 31/97تهذيب الكمال للمزي )  1(

 . 466الثقات للعجلي ص معرفة )  2(

 . 11/135هذيب التهذيب البن حجر ت)  3(

 . 11/134تهذيب التهذيب البن حجر )  4(

 . 9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  5(

 . 9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  6(

 . 9/16الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  7(
 . 11/135تهذيب التهذيب البن حجر )  8(

 . 135/ 11تهذيب التهذيب البن حجر )  9(

 . 31/97تهذيب الكمال للمزي )  10(

 . 31/97تهذيب الكمال للمزي )  11(

 . 31/97تهذيب الكمال للمزي )  12(



 -  23  -  

، يعنى مثل عبداهللا بن عامر األسـلمي ، الزهري وعن األوزاعي عن عطاءو،  عن نافع ،  األوزاعى
  .)1(إسماعيل بن مسلمو

لكنه مكثر من التـدليس وبخاصـة تـدليس         وخالصة األمر أن الوليد بن مسلم ثقة؛        : الباحثقال  
  . )2(التسوية

  ، عـن : يـل أمـا إذا ق   ،  ال بد أن يـصرح بالـسماع إذا احـتُج بـه           :" ي  لذلك قال الذهب     
، بالـسماع  هنـا  صرح  د  وق .)4(وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين       ،  )3("فليس بحجة 

  . فقال حدثنا عبد اهللا بن لهيعة فُأمن تدليسه
  

- انفْونَارٍ      هو ا : صيبنِ د انفْواِلحِ بنِ صص بن يأبو عبد الملك الدمشقى المـؤذن      ،   موالهم الثَّقَف
، مـدلس وهو ثقة إال أنـه      . )5(غير ذلك : قيلو،  هـ237وفي   ت - مؤذن المسجد الجامع بدمشق    -

وعده في المرتبة الثالثة التي ال يقبل حديثها إال بالتـصريح  ،  )6(وممن ذكره في المدلسين ابن حجر     
  . وقد صرح في حديثه هذا بالسماع فُأمن تدليسه، بالسماع

  

  .  ثقاتواة الحديث باقي ر-

  
                                                

 . 11/135تهذيب التهذيب البن حجر )  1(

أن يعمد الراوي إلى إسقاط راو من بين شيخه وبـين مـن          : صورته عند أئمة هذا الشأن    : " تدليس التسوية   )  2(
     شيخه ليقرب بذلك اإلسناد وإنما يفعـل مـن يفعلـه          رواه عنه شيخه أو من بين شيخه ومن رواه عنه شيخ          

واشتهرت رواية أحدهما عن اآلخر حتى يصير معلوم السماع منه ثم يتفق له              منهم في راويين علم التقاؤهما    
ذلك الرجل فيسقطه فيبقى اإلسناد ظاهر االتصال        في حديث أن يرويه عن رجل عنه فيعمد ذلك المسوي إلى          

قات وهذا شر أقسام التدليس ألن الثقة األول قد ال يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف               فيسوي اإلسناد كله ث   
النكت على مقدمة ابن الصالح البن     " على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة              

 . 105/ 2حجر 

  . 364 رقم 191ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق للذهبي ص )  3(

:" ، وقال العالئي مبينًا معنى الطبقة الرابعـة مـن المدلـسين      127 رقم   51طبقات المدلسين البن حجر ص        )4(
من اتفقوا على أنه ال يحتج بشيء من حديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن              : رابعها

جامع التحصيل فـي    " سعيد وأضرابهم والوليد بن مسلم وسويد بن      ، الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية    
 . 113 /1أحكام المراسيل له 

 . 1/453البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 74 رقم 39طبقات المدلّسين البن حجر ص )  6(
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  :الحكم على الحديث

فقد تابعه سعيد بن أبـي      ،   ينفرد ولكنه لم ،والعلة فيه ابن لهيعة وهو مختلط     ،  إسناده ضعيف         
   . وعليه فالحديث يرتقي بالمتابعة إلى الحسن لغيره،)1(أيوب وهو ثقة

                                                
 . 184تقريب التهذيب البن حجر ص )  1(
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 المبحث الثاني
  . الخاء مع الثاء

  : اهللاهحمر  األثيرِ ابنقاَل
  } خثر { 

  . )1( وال نَشيط طَيبٍ غير النَّفْسِ أي ثَقيُل] النَّفْسوهو خاثر   رسوُل اللّهأصبح[فيه 

  

  )9( رقمالحديث

  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام الطبراني

ثنا محمـد بـن     ،  ثنا محمد بن مرداسٍ اَألنْصارِي    ،  )3(حدثَنَا الْحسين بن عبد اللَّه الْخُرقي              
انورةَ    ،  مفْصةُ بن َأبِي حارمثنا ع ،رِيهنِ الزع ،بن ع اللَّه ديبع نـةَ عتْببن ع اللَّه دـنِ   ، بـنِ ابع
وَأمـسى   وهو خَاثر الـنَّفْسِ     َأصبح رسوُل اللَّه  : قَالَتْ ميمونَةُ ،  عن ميمونَةَ بنت الْحارِث   ،  عباسٍ

رِيَل وعدني َأن يْأتيني وما َأخْلَفَني      ِإن جِب :فَقَاَل،  ماِلي َأراك خَاثرا؟  ،  يا رسوَل اللَّه  : وهو كَذَِلك فَقُلْتُ  
بِذَِلك الْجِروِ فَُأخْرِج وَأمر بِذَِلك      فََأمر رسوُل اللَّه    ،  لَهم )4(فَنَظَروا فَِإذَا جِرو كَلْبٍ تَحتَ نَضد     ،  قَطُّ

  اءَل بِالْمكَانِ فَغُسرِيلُ ،  الْمجِب اءفَقَاَل،  فَج :  لَه   وُل اللَّهسر:        ـيـا َأخْلَفْتَنمي ونيتَْأت ي َأنتَندعو ِإنَّك
  . َأما علمتَ َأنَّا ال نَدخُُل بيتًا فيه كَلْب وال صورةٌ؟: قَاَل، قَطُّ

  :تخريج الحديث

ـ  )7(والطبراني،)6( وابن خزيمة  ، من طريق محمد بن أبي حفصة      )5(          أخرجه أبو يعلى   ن م
  .  به بنحوهعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، كالهماالزهريطريق 

                                                
 . 2/11البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 19476رقم، ميمونة بنت الحارث زوج النبي ، حديث، المعجم الكبير للطبراني)   2(

 . هذه النسبة إلى خرق، وهي قرية على ثالثة فراسخ من مرو، بها سوق قائمة وجامع كبير حسن                : الْخُرقي)   3(
 . 2/349ني األنساب للسمعا

)4   (   دتَ نَضد من الثِّياب بعضه على بعض           : تَحد ما نُضوأصل النَّض ريرنا السهاه دغريب الحديث البن   .النَّض
  .439 / 1قتيبة 

 . 7093 رقم )-  -حديث ميمونة زوج النبي (،مسند أبي يعلى )  5(

 . 299رقم ،  من ربض الكالب عليهاباب استحباب نضح األرض، كتاب الوضوء، صحيح ابن خزيمة)  6(

 . 394رقم ، والصغير، 3487  رقم، الحسين اسمه من الحاء باب،  للطبرانيالمعجم األوسط)  7(
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، )3(وأبـو يعلـى   ، )2(ابن أبي عاصم   و ، َأبِي حفْصةَ   بنِ  محمد  من طريق  )1(وأخرجه أحمد 
 َأبِـي    بـنِ   شُـعيبِ   من طريق  )6(والبيهقي، )5(والنسائي،  من طريق سليمان بن كثير     )4(والطبراني

  . به بنحوه، عنِ ابنِ عباسٍ، عن عبيد بن السباق، عنِ الزهرِي، م  ثالثتهحمزةَ
  

  :تراجم رواة الحديث

 ميمونة  أخت أم الفضل كان اسمها برة فسماها النبي          الهِالَِليةُميمونَةُ بنتُ الْحارِث بن حزنِ        -
وماتت سنة إحدى وخمـسين علـى   ، )7(قضيةوتزوجها في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة ال         

  . )8(الصحيح

- رِىهأبو بكر الفقيه الحافظ   ،   هو محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب الزهري           :الز ،،
إال ،  متفق على جاللته وإتقانـه    ،  )9(قبل ذلك بسنة أو سنتين    : مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل     

وقـد  . )10(وغير واحد ،  أبو زرعة والدارقطنيو،  الشافعيلك  يذ صفهممن و و، سدل ي مشهورأنه  
وكلمـا  ، مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ ألنه حـافظ        :  القطان فقال   يحيى بن سعيد   طعن فيه 

 حديثه عن أبـي     :قال ابن المديني  و، )11(وإنما يترك من ال يستجيز أن يسميه      ،  قدر أن يسمي سمى   
ـ  مثل       عدد من الصحابة أرسل عنهم الزهري       ي العالئ قد ذكر و،  )12(رهم عندي غير متصل     و أب

ابن حجر فـي المرتبـة الثالثـة مـن          ذكره  . )13(،  وغيرهم،   سعيد الخدري  ووأب،  وجابر،  هريرة
  . )14(المدلسين

                                                
 . 26800رقم، طالب أبى بن على مسند، أحمداإلمام مسند )  1(
 . 3102رقم، ميمونة بنت الحارث رضي اهللا تعالى عنها، اآلحاد والمثاني)   2(

 . 7112 رقم-  -د أبي يعلى حديث ميمونة زوج النبي مسن)  3(

 . 1048 رقم)  ميمونة بنت الحارث(، المعجم الكبير للطبراني)  4(

 . 4294رقم ، امتنَاع الْملَاِئكَة من دخُوِل بيت فيه كَلْب، كتاب الصيد، سنن النسائي)  5(

 . 4418 رقم،  من قَاَل بِطَهورِ اَألرضِ ِإذَا يبِستْ)   525(باب، كتاب الصالة، السنن الكبرى للبيهقي)  6(

  . 8/126اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  7(

 . 1/1373البن حجرتقريب التهذيب )  8(

 . 1/896  البن حجرتقريب التهذيب)  9(
 . 1/45بن حجر الطبقات المدلسين )  10(

 . 1/78للعراقي  جامع التحصيل في أحكام المراسيل)   11(

 . 9/398 العسقالني حجر بنالتهذيب التهذيب )   12(

 . 1/287 لعراقيلتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )   13(

 . 1/45بن حجر الطبقات المدلسين )   14(
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مع أنـه مـن     ،   متفق على جاللته وإتقانه احتمل العلماء تدليسه       الزهري إمام  : الباحث لاق
، ال يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً      يحيى بن سعيد    كان قدف،  أما مرسالته فهي شبه الريح    ،  الثالثة
وقـال  ، )1(هؤالء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقـوه  : يقولكان  و،  هو بمنزلة الريح  : ويقول
، )2 ()بالعنعنـة (محمد بن شهاب الزهري اإلمام العلم مشهور به وقد قبل األئمة قوله عن            : العراقي

حد أ لم يبق    إنهنا لنفعل قال فأتوه ف    إقالوا  ؟  هل تأتون ابن شهاب   : ائهلسجقال عمر بن عبد العزيز ل     
  . )3(علم بسنة ماضية منهأ

ذكره ابن   .)4( مقبول من العاشرة مات سنة تسع وأربعين       األنصاري البصري محمد بن مرداسٍ     -
 جزء القـراءة    في البخاري    روى عنه  :وقال ابن حجر  .  )5(مستقيم الحديث :وقال ،حبان في الثقات  

   . )6( خلف االمام
وانبرى ابـن    .)8(باطل حدث عن خارجة بن مصعب بخبر     :وقال الذهبي ،  مجهول:)7(قال أبو حاتم  

  بـاطالً ذكر صاحب الميزان انه روى عن خارجة بن مصعب خبراً         : حجر للرد على الذهبي فقال    
  .)9(ن اآلفة فيه من شيخهأوعندي 

   مقبول :كما قال ابن حجر هو :قال الباحث

  .)10(  صدوق له أوهام من الثامنة:قيلي أبو بكر البصري العمحمد بن مروان بن قدامة -

لـيس بـه     :)14( شاهين بناو، )13(وأحمد، )12( أيضاً يحيى قالو، )11(صالح :بن معين قال يحيى    
  .بأس

                                                
 . 9/398 العسقالني حجر بنالتهذيب التهذيب ) 1(
 . 1/109  للعراقيجامع التحصيل في أحكام المراسيل) 2(

 . 8/72البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 3(

 . 1/894البن حجرتقريب التهذيب ) 4(

 . 9/107الثقات البن حبان )  5(

 . 9/385  البن حجرتهذيب التهذيب) 6(

  .368 / 2علل الحديث البن أبي حاتم . 8/97البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 7(

 . 6/327للذهبيميزان االعتدال ) 8(

  .385 / 9ذيب تهذيب الته) 9(
 . 894 / 1  البن حجرتقريب التهذيب) 10(

  . 3/98الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) 11(
 . 4/1287لعقيليلالضعفاء الكبير ) 12(

 . 3/12لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال ) 13(

 . 1/212شاهين بن عمرلتاريخ أسماء الثقات ) 14(
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ذكره ابن حبان   و، )2( ليس بذاك  :وقال أبو زرعة   )1( ثقة : صدوق وقال مرة   : داود وأب قالو
  . )3(لثقاتفي ا

 : ليحيى بـن معـين      فقد قيل    .صدوق له أوهام يروي أحاديث ال أصل لها       هو   :قال الباحث 
ال حدث به عن هشام عـن       : قال   ؟)4("يجزئ من الصرم السالم   "أليس يحدث عن يونس عن الحسن       

 :أحمـد قال و، )5( أصلالحسن فحدث به زهير بن إسحاق عن يونس عن الحسن وما أرى لها جميعاً         
كتـه  رأحاديث وأنا شاهد فلم أكتبها وكتبها أصحابنا وكان يروي عن عمارة بن أبي حفصة ت              حدث ب 

  . )6(بن مهديا حدث عنه : أحمدقالو، كأنه ضعفه :قال ابنه عبد اهللا .على عمد ولم أكتب عنه شيئا

   باقي رواة  الحديث  ثقات-

  : الحكم على الحديث

  :ايلي           إسناده ضعيف حيث فيه من العلل م

مقبول تفرد بالرواية عن مروان وهذا مقصود أبي حاتم من إطالق الجهالة            :  محمد بن مرداس   -
  . ولم أجد من وثقه أو تابعه على روايته ومثله يضعف، عليه

تفرد قد  و، يروي المناكير  )7(: كما قال ابن حجر في التقريب      صدوق له أوهام  :  محمد بن مروان   -
لم يروه عن عمارة بن أبي حفصة إال محمـد بـن          : قال الطبراني  .عبالرواية عن عمارة ولم يتاب    

  . )8(مروان وال رواه عن الزهري عن عبيد اهللا إال عمارة

  
       

 
 

                                                
 . 9/386البن حجرتهذيب التهذيب )   1(

 . 2/631  للذهبيالمغني في الضعفاء )  2(

 . 9/65الثقات البن حبان )   3(
 . 2/449للعقيليالضعفاء الكبير )  4(

 . 4/200تاريخ ابن معين رواية الدوري )  5(

  . 13 - 3  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)  6(

  . 894 - 1  البن حجرتقريب التهذيب)  7(
 . 394رقم ، الحسين اسمه من الحاء ببا،  الصغير للطبرانيالمعجم)  8(
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  :  اهللاه رحم األثيرِابن قاَل
  . )1( ]ماتت صعوتُه: قالت؟  النَّفْسأرى ابنَك خاثرياَ ُأم سليم ما لي : قاَل[ ومنه الحديث ـ

  

  )10(الحديث رقم

 
  : رحمه اهللا )2 (قال اإلمام الطبراني

نَا رِبعي بن عبد اِهللا بنِ الْجارود        حدثَ : قال   حدثنا مسلم بن ِإبراهيم    : قال )3 (حدثنا أبو مسلم           
  ذَِليةَ يقول      :لقا الْهرببنِ َأبِي س ودارأن النبي    " حدثني أنس بن مالك    : سمعت الْج      كان يـأتي ُأم

  فُهمٍ يزورها فَتُتْحلَيتصنعه له   )4 (س ءرٍ فجاء رسول        و  بِالشَّييما عيكنى َأب يرغاهللا   َأخٌ ِلي ص   ذات
 الَّتي كَـان    )5 ( يا رسول اهللا ماتت صعوتُه     : قالت ؟النَّفْسِ  يا ُأم سلَيمٍ مالي أرى ابنك خَاثر       :يوم فقال 

  . )6 (" يا َأبا عميرٍ ما فعل النُّغَير:يقول يلْعب بِها فجعل النبي 

  

  :تخريج الحديث

بعي بن عبد اهللا بن الجارود عن الجارود بن أبي سبرة           من طريق ر   )7 (أخرجه الطيالسي           
  . به بنحوه

                                                
 . 2/11  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  1(

  . 2535 رقم، ) باب من اسمه إبراهيم ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  2(

 . 25/431سير أعالم النبالء .  م بن عبد اِهللا بنِ مسلمِإبراهي: َأبو مسلمٍ)  3(

)4  ( فُه583 / 10 فتح الباري البن حجر . تصنعه لهأي:تتحفه بالشيء: فَتُتْح.  

)5  (تُهوعالعصافير:ص غَار470 / 2غريب الحديث البن الجوزي . ص.   

)6  ( رشْبِ:النُّغَيي نُغَرٍ وهو طائر المنقارِهو تصغير أحمر العصفور 421 / 2غريب الحديث البن الجوزي . ه.  

 ، 2261رقم ، اَألفْراد، اَألنْصارِي ماِلك بن َأنَس َأسنَد ما، ألبي داود الطيالسي، مسند الطيالسي)   7(
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 ،)6(وأبو عوانة  ،)5 (وابن ماجة  ،)4(والنسائي ،)3 (والترمذي ،)2(ومسلم ،)1(البخاريوأخرجه  
 من طريـق ثابـت      )8(بن حبان او ،أبو داود ، و ) حميد زِيد بن ي(َأبِي التَّياحِ    من طريق  )7(والطبراني

 من طريـق محمـد بـن    )11(وأبو يعلى ،)10(البزار، و  دعامةَ  قَتَادة بن  من طريق  )9(أحمدو،  البناني
خمستهم عن أنـس      َأبِي حميد الطَّوِيل    بنِ حميد من طريق    )13(وابن عساكر ، )12(والبيهقي،  سيرين

  .بن مالك مختصراً
  

  :لحديثتراجم رواة ا

  . )14( أبو نوفل البصري صدوق مات سنة عشرين ومائة،  َأبِي سبرةَ الهذَِليالجارود بن -

                                                
 . 6203رقم، اب الْكُنْية ِللصبِي وقَبَل َأن يولَد ِللرجِلب، كتاب األدب، صحيح البخاري)   1(

 .5747رقم ،  استحبابِ تَحنيك الْمولُود)5(باب ،كتاب اآلداب ،صحيح مسلم )   2(

  . 333رقم ، باب ما جاء في الصلَاة علَى الْبسط، كتاب الطهارة، سنن الترمذي)  3(

، هـم وممـازحتهم  لالتسليم علـى الـصبيان والـدعاء    باب ،  عمل اليوم والليلة  تابك، السنن الكبرى للنسائي  ) 4(
 . 10093رقم

 . 3720 رقم، باب الْمزاحِ، كتاب األدب، سنن ابن ماجة)  5(

 . 1501 رقم، بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه وصفة اللبس المكروه في الصالة، مسند أبي عوانة)  6(

  . 125 رقم، ) باب من اسمه إبراهيم ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  7(

 .109رقم،  بهذكر اإلباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير،كتاب العلم،بن حبان صحيح ا)  8(

 . 13954رقم، مسند أنس بن مالك، مسند أحمد)   9(

 .6733رقم،) حمزة أنس بن مالك رضي اهللا عنهسند أبي( ،مسند البزار)  10(

 . 2836رقم ، ) محمد بن سيرين عن أنس(، مسند أبي يعلى)  11(

م يخْرج فى الْمزاحِ ِإلَى عـضه       الْمزاحِ الَ تُرد بِه الشَّهادةُ ما لَ       81باب، الشهادات ك، السنن الكبرى للبيهقي  )  12(
شَةفَاح َأو دحب هضع َأو ب10287، 21699رقم، النَّس . 

 . 2رقم، 1/4، معجم ابن عساكر)  13(

 . 1/193البن حجرتقريب التهذيب )  14(
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ذكره خليفة بن خياط فـي الطبقـة        ، )1(واحداًف اإلمام حديثا    روى له البخاري في القراءة خل     
وذكـره ابـن حبـان فـي        ، صالح الحديث : وقال أبو حاتم  ، )2(ةمن قراء أهل البصر   الرابعة  
  . )5(وقال الذهبي صدوق، )4(ووثقه الدارقطني.)3(الثقات

  . هو صدوق على أقل أحواله :قال الباحث

 روى له   . )6(  البصري صدوق من الثامنة     الْجارود بنِ َأبِى سبرةَ الْهذَِلى     رِبعى بن عبد اللَّه بنِ     -
وقـال  ، )8( الحـديث   صـالح :أبـو حـاتم   و يحيى بن معين قال. )7(البخاري في األدب وأبو داود    

  . )12(وقال الذهبي صدوق، )11 (وذكره ابن حبان في الثقات، )10(ال بأس به: والدارقطني، )9(النسائي

  . هو صدوق: ل الباحثقا

  :الحكم على الحديث

فقد أخرجه  البخـاري  لغيره وبمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح    ،              إسناده حسن 
  . مختصراً وكذلك أصحاب السنن األربعة كما تقدم

  
       

 
 

                                                
 . 4/475للمزي تهذيب الكمال )  1(

 . 1/212 خياط بن خليفةلطبقات ابن خياط )  2(

 . 4/114الثقات البن حبان )  3(

 . 1/20للدارقطنيسؤاالت البرقاني )  4(

 . 1/288للذهبي من له رواية في الكتب الستة و، 1/288الكاشف للذهبي )  5(

 . 1/318  البن حجرتقريب التهذيب)   6(

 . 9/58للمزي تهذيب الكمال )  7(
 وتوثيقه.  9/57  للمزي تهذيب الكمالانظر.  3/509للرازي الجرح والتعديل )  8(

 .  2535 رقم، ) باب من اسمه إبراهيم ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  9(

 . 1/30 للدارقطنيسؤاالت البرقاني )  10(

 . 6/308الثقات البن حبان )  11(

 . 1/390الكاشف للذهبي )  12(
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     :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  }خثا  { 

 ثْىِ اإلبل فَفَتَّله    من فأخذَ[ أبي سفيان     في حديثثها  ] خوأي ر  .      ـر فاسـتعارل الخثْىِ للبقوأص ه 
   .)1(لإلبل

   )11( الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  .  لهعلى تخريجٍالباحث عثر يلم 
       

  

  

                                                
 . 2/11  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   1(
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  المبحث الثالث

  الخاء مع الجيم

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  ريـح الـسكينةُ [ قـالَ    النبي أن للطَّبراني عن علي األوسط  المعجمِ  في كتابِ  وجاء} خجج  { 

وج1( ]خَج( .  

  )12(الحديث رقم

  :رحمه اهللا)2 (قال اإلمام الطبري

حربٍ ، عن خَاِلد بنِ ،عن سماك بنِ )3(حدثَنَا هنَّاد بن السرِي ، قال، حدثَنَا َأبو اَألحوصِ 
 .»، ولها رأسان)4 (ريح خَجوج السكينَةُ«:  عرعرةَ ، قال، قال علي

   :تخريج الحديث

 الحـسن بـن    من طريق  )6 (الطبريو، من طريق أبي األحوص   ،)5 (أخرجه ابن أبي حاتم     
ـ   )8 (والبيهقـي ، من طريق شعبة بن الحجـاج     ) 7 (و الطبراني ، عمارة بـن   إسـرائيل  قمـن طري
  . عن سماك بن حرب به مطوالً ، أربعتهم،يونس

  . ، به مطوالً خالد بن عرعرة من طريق خالد بن حرب عن )9 (وأخرجه الحاكم
  :تراجم رواة الحديث

- ةَخَاِلدرعرنِ عب  يمه10 (الس(ٍكوفى روى عن على  روى عنه سماك والقاسم بن عوف) 11(.  

                                                
 . 2/11  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   1(

 . 5669 رقم، ) فيه سكينة من ربكم(القول في تأويل قوله ، سورة البقرة، تفسير الطبري)   2(

 .282 / 12 تهذيب الكمال .سالم بن سليم الحنفي)   3(
 . 1/265غريب الحديث البن الجوزي .الرياح السريعةُ:وقيل،  الخَجوج الشَّديدةُ العيوبِ:خَجوج)   4(

 3829رقم، 3/708تفسير ابن أبي حاتم )   5(

 . 1/153ذكر أمر بناء البيت ، تاريخ الطبري)   6(

 . 7135رقم، محمد: باب الميم من اسمه ، باب العين، المعجم األوسط للطبراني)   7(

 . 381 قمر، 2/55دالئل النبوة للبيهقي )   8(

 . 3110رقم، ومن سورة آل عمران، كتاب التفسير، المستدرك على الصحيحين للحاكم)   9(

)10  (يمه3/343هذه النسبة إلى سهم، وهو سهمان، سهم جمح، والثاني سهم باهلة، األنساب للسمعاني : الس . 

 . 3/343البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  11(
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 )4(وابن حبان ، )3(ابن أبي حاتم  و، )2(وذكره البخاري ، )1( من التابعين  ثقه وعده :قال العجلي 
    . دون أن يذكر أحد منهم فيه جرحاً وال تعديالً

باستثناء ما ذكـرت    ،  وال تعديل ، ولم يتكلموا فيه بجرح   ، هو مجهول لم يعرفه العلماء     :قال الباحث 
  . ن حربوقد ذكره مسلم فيمن تفرد بالرواية عنه سماك ب، في ترجمته

- اكمسبن ح َأب بنِر اِل خَس بنِوليد الذُه ،رِكْالبالكُ، يوفتُ. ي في5( هـ123 و( . 

  .)7(وأبو حاتم، )6(وثقه ابن معين

  :الحكم على الحديث

ومـدار  ، وقد تفرد بروايـة الحـديث     ، والعلة فيه خالد بن عرعرة مجهول     ، إسناد ضعيف 
وهو صدوق مضطرب فـي     ، )8( تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب      :قال اإلمام مسلم  ، الحديث عليه 

وأبو ، )9(ولكن وثقه جمع من العلماء منهم يحيى بن معين        ، رواية عكرمه خاصة كما قال ابن حجر      
، )11( لم يترك حديثه أحد ولم يرغب عنـه أحـد          كوفي تابعي جائز الحديث   : وقال العجلي ، )10(حاتم

قال عنـه ابـن   ، لى روايته بألفاظ متقاربة وهو خالد بن حربومع ذلك فقد ذكر الحاكم من تابعه ع    
  .)12( شيخ إلسرائيل ال يدرى من هو أتى بخبر منكر:حجر

    . وخالصة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره مع إختالف ألفاظها
  

                                                
 . 1/331 الثقات للعجليمعرفة )  1(

 . 3/162التاريخ الكبير للبخاري )  2(

 . 3/343  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  3(

 . 4/205الثقات البن حبان )  4(

 . 415ص  البن حجرتقريب التهذيب)  5(

  . 156 / 2تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )  6(
 . 4/279  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  7(
 . 1/142لمسلمالوحدان المنفردات و)   8(

 . 3/460الكامل البن عدي )   9(

 . 4/280 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)   10(

 . 1/436 الثقات للعجلي)   11(

 . 3/319 البن حجرلسان الميزان )   12(
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ما سقط لـسماك بـن حـرب        :  يقول  سفيان الثوري  سمعت: " عبد الرزاق الصنعاني   وقال
  )1("حديث

 سماك أصـح  ": وقال أحمد ،  )2("خذوا العلم من سماك بن حرب     ": السبِيعي إسحاق أبو قالو
والنعمان بـن  ، عن جابر بن سمرةواحتج به مسلم في صحيحه  ،  )3("حديثا من عبد الملك بن عمير     

،  سماك بن حرب ثقـة     :سمعت يحيى يقول  " : مريم يوقال أحمد بن سعد بن أب     ،  )4(وغيرهما،  بشير
  وكان شعبة يضوكـان  ، وكان له علم بالشعر وأيـام النـاس   ،  جائز الحديث : وقال العجلي . )5( فهع

 : قـال  :وربما قـال  ،  بن عباس اإال أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن           ،  ايحـفص
، عففه بعض الـض   ضعوكان سفيان الثوري ي   ،  بن عباس اوإنما كان عكرمة يحدث عن      ،  النبي  

كان رجلًا  ": وقال أبو بكر البزار   ،  )6("ولم يرغب عنه أحد   ،  ه أحد ك حديثَ رتْلم ي وكان جائز الحديث    
ولسماك حديث كثيـر    " :بن عدي اقال  و. )7("وكان قد تغير قبل موته    ،  ال أعلم أحدا تركه   ،  مشهورا

وأحاديثه حـسان   ،  وهو من كبار تابعي الكوفيين    ،  وقد حدث عنه األئمة   ،  كلها إن شاء اهللا  ،  مستقيم
  . )8("وهو صدوق ال بأس به، ى عنهو رن معن

                                                
بن حجر  ، فتعقبه ا  )12/120تهذيب الكمال   (لقد نقل هذا القوَل المزي في       : قال الباحث .  9/214تاريخ بغداد   )  1(

، وأما اليماني سماك بن الفضل     في الثوري إنما قاله    الثوري؛عن  ،  عن عبد الرزاق  ،  الذى حكاه المؤلف  :"فقال
هذا النص كما   : قال الباحث .  )4/205(تهذيب التهذيب   " هفَع أنه ض  الثوريسماك بن حرب فالمعروف عن      

ه إلى الثوري، فالمزي إنما نقل هذا الـنص كمـا          هو مبين في تاريخ بغداد قد رواه الخطيب البغدادي بإسناد         
واهللا -، والذي يظهـر     )2/126(تهذيب الكمال   .  هو، على أن المزي نقل مثله في ترجمة سماك بن الفضل          

 أن هذا األخير هو الصواب ألن ابن أبي حاتم روى بإسناده قول الثوري في سماك بن الفضل كـذلك                   -أعلم
 فإذا انضاف إليه تصريح سفيان الثوري بتضعيف سماك بن حرب؛ علـم أن              )  . 4/281الجرح والتعديل   (

الصواب هو أن هذا القول إنما هو في سماك بن الفضل، فلعل الخطيب البغدادي وهم فنقله في ترجمة سماك            
واهللا أعلم.  بن حرب، ثم تبعه على ذلك المزي   . 

 . 4/279  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  2(

 . 4/279  البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) 3(
 . 49 صالمختلطين للعالئي )  4(

 . 3/460الكامل في ضعفاء الرجال )  5(

 . 1/436  للعجليالثقاتمعرفة )  6(

 . 4/205تهذيب التهذيب البن حجر )  7(

 . 3/461  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  8(
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ـ  ،  ه أحد لم يترك حديثَ  ،  كان جائز الحديث  ": وقال الخطيب البغدادي   عر ا بالـشِّ  وكان عالم
وأمـا  . )2("يخطئ كثيـرا  كان  ": وقال،   في الثقات   ابن حبان  ذكرهو،  )1("وكان فصيحا ،  وأيام الناس 

:  قال شـعبة   . نعم: عن ابن عباس؟ فيقول   ،   عكرمة :ككانوا يقولون لسما  " :شعبة بن الحجاج فقال   
سماك ضعيف  ": بن المبارك اوقال  ،  )4("ضعيف" :سفيان الثوري وقال  ،  )3("فكنت أنا ال أفعل ذلك به     

ـ   ": بن خراش اوقال  ،  )6("مضطرب الحديث ": قال أحمد و،  )5(" الحديث في قـال  ،  )7("ينفي حديثه ِل
لـيس  : "وقال مرةً ،  )9("وفي حديثه شيء  ،  ليس به بأس  ": يوقال النسائ ،  )8("فيضع": صالح جزرة 

ين  ،  بالقويل التَّلْققْبهـو ثقـة سـاء    ": وقال الذهبي، )11("سيء الحفظ: "قال الدارقطني، )10("وكان ي
فرجعـت ولـم    ،  أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائماً      ": قال جرير بن عبد الحميد    و. )12("حفظه

  . )13 ("رف قد خ:قلت . سأله عن شيءأ

أسند أحاديـث لـم     " : قال عيب عليه؟ وسئل يحيى بن معين عن سماك بن حرب ما الذي           
 وقـال   . )15("نقَّلَتَين فَ ألنه كان يلَقَّ  ،  إذا انفرد بأصل لم يكن حجة     ": النسائي وقال،  )14("يسندها غيره 

وسـفيان  ، ةمـضطرب  :رواية سماك عن عكرمة؟ فقـال     : ي بن المدين  يقلت لعل ": يعقوب بن شيبة  
  . )16( ) وأبواألحوص( عن ابن عباسٍ: غيرهما يقولو، وشعبة يجعلونها عن عكرمة

                                                
 . 9/214  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  1(

 . 4/339الثقات البن حبان )  2(

 . 2/553  للعقيليالضعفاء الكبير)  3(
 . 3/460  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  4(

 . 12/120تهذيب الكمال للمزي )  5(

 . 4/279  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  6(

 . 9/214  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  7(

 . 9/214 بغدادي للخطيب التاريخ بغداد)  8(

 . 12/120تهذيب الكمال للمزي)  9(

 . 8/722سنن النسائي )  10(

 . 13/184العلل للدارقطني )  11(
 . 1/465الكاشف للذهبي )  12(

 . 3/460  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  13(

 . 4/279  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  14(

 . 49المختلطين للعالئي ص )  15(

 . 12/120 الكمال للمزي تهذيب)  16(
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وهو فـي غيـر عكرمـة       ،  روايته عن عكرمة خاصة مضطربة    ": قال يعقوب بن شيبة   و
وسفيان فحديثهم عنه صـحيح  ،  شعبة:ا مثل ومن سمع من سماك قديم    ،  وليس من المتثبتين  ،  صالح

، صـدوق ": وقال ابن حجر. )1(رةخَنه فيمن سمع منه بَأأى رلمبارك إنما يبن ا اوالذي قاله   ،  مستقيم
  . )2("نقَّلَي ربما فكان، ةرخَبَأ تغير وقد، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة

، عن ابن عباس فهي مـضطربة ، سماك بن حرب صدوق إال في روايته عن عكرمة       :قال الباحث 
وسـفيان  ، مـن أمثـال شـعبة   -ن روى عنه قديما قبل اختالطه فتُقبل روايةُ م، وقد اختلط بَأخَرة  

  .  في غير ما روى عن عكرمة عن ابن عباس-الثوري

  :ويحمل تضعيف من ضعفَه على أحد ثالثة أمور

لكنه مع ذلك لم ينزل عـن درجـة         ،   أي أنه لم يكن تام الضبط      . إما على قصد تليين حفظه     -1
  . القَبول

ومـرةً  ، فهو مرةً يرفَعه إلى النبـي  ،  حديثه عن عكرمة عن ابن عباس     أو الضطرابه في   -2
  . ومرةً يوقفُه على عكرمة، يوقفُه على ابن عباس

   . نقَّلَتَين فَيلَقَّفكان ، أو ألنه اختلط بَأخَرة -3

  

  :الحكم على الحديث

ومـدار  ، ايـة الحـديث   وقد تفرد برو  ، والعلة فيه خالد بن عرعرة مجهول     ، إسناد ضعيف 
وهو صدوق مضطرب فـي     ، )3( تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب      :قال اإلمام مسلم  ، الحديث عليه 

وأبو ، )4(ولكن وثقه جمع من العلماء منهم يحيى بن معين        ، رواية عكرمه خاصة كما قال ابن حجر      
ومـع  ، )6(ب عنه أحد لم يترك حديثه أحد ولم يرغ   كوفي تابعي جائز الحديث    :وقال العجلي ، )5(حاتم

  .ذلك فقد ذكر الحاكم من تابعه على روايته بألفاظ متقاربة وهو خالد بن حرب

  

                                                
 . 12/120تهذيب الكمال للمزي )  1(
 . 415تقريب التهذيب البن حجر ص )  2(

 . 1/142لمسلمالمنفردات والوحدان )   3(

 . 3/460الكامل البن عدي )   4(

 . 4/280 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)   5(

 . 1/436 الثقات للعجلي)   6(
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    . )1( شيخ إلسرائيل ال يدرى من هو أتى بخبر منكر:قال عنه ابن حجر 
  

    . وخالصة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره مع إختالف ألفاظها

  :  اهللاه رحمرِياألث  ابنقاَل
- حديثُومنه أنَّ[ اآلخر هه كانفكأنََّل إذا حم هوج2( ] خَج( .   

  )13(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  .  لهلى تخريجٍعالباحث عثر يم ل           
  

       
  

  } خجل { 
 يـسكُتُ  جِـلَ  الخ أراد الكَسل والتَّواني ألن] إذا شَبِعتُن خَجِلْتُن   إنكن:  للنساء  قالَ هأنَّ[فيه   ) ـه( 

ك  ويسكنتَحرُل:  وقيل .  وال يأن يت الخج سعلى الرجِللَب  ري كيـف المده فال يرأم  منـه خْـرج  . 
  . )3(ه وعشْبهإذا كَثُر نباتُ:  الوادي من خَجِِلاألشَر والبطَر:  ها هناالخجُل :وقيل

  

  )14(الحديث رقم 

  :تخريج  الحديث

  .         لم يعثر له الباحث على تخريج
  

       
 
 
 

 

                                                
 . 3/319 جرالبن حلسان الميزان )   1(

  . 2/11البن األثير النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 2/11  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   3(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   } خجى { 

: خَجـى الكُـوز  :  التَّتَّمة وقالهكذا أورده صاحب  :  قال أبو موسى   ]كالكُوز مخَجيا [ حديث حذيفة   
    . )1("ه أمالَ

  

  )15(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد

             اِلكو مثَنَا َأبدح وناره نب زِيدثَنَا يدفَةَ      حذَيح ناشٍ عرنِ حب يعرِب نع        نْـدع ـنم مقَد َأنَّه 

رمقَالَ ع : دمحم ابحَأَل َأصسِ سَأم هنَا ِإلَيلَسا جلَم    وِل اللَّـهسَل رقَو عمس كُمَأي    ِـتَنـي الْفف

ـ  : نَحن سمعنَاه قَالَ   :فَقَالُوا تُ عْل قَاَل لَـسقَالُوا َأج اِلهمو هلي َأهِل فجتْنَةَ الرف نُونتَع لَّكُملَع   لْـكت ن

   وِل اللَّهسَل رقَو عمس كُمَأي نلَكقَةُ ودالصو اميالصلَاةُ وا الصهكَفِّري لْكَأُل تَأس     ـيـتَنِ الَّتـي الْفف

  وجتَم جور محقَالَ ِ؟الْب :      رِيدي ايِإي ظَنَنْتُ َأنَّهو مالْقَو كسقَالَ    : قَاَل ِلي   َأنَا : قُلْتُ . فََأم وكَأب َأنْتَ ِللَّه : 

فيه نُكْتَةٌ بيضاء وَأي قَلْبٍ      فََأي قَلْبٍ َأنْكَرها نُكتَتْ    تُعرض الْفتَن علَى الْقُلُوبِ عرض الْحصيرِ     " :قُلْتُ

لَا يضره فتْنَةٌ مـا      )3(ى قَلْبينِ َأبيض مثِْل الصفَا    سوداء حتَّى يصير الْقَلْب علَ     ُأشْرِبها نُكتَتْ فيه نُكْتَةٌ   

     دبرم دوالْآخَرِ َأسو ضالَْأراتُ وومتْ الساما  )4(دخْجِيلَـا      ،  كَالْكُوزِ موفًـا ورعرِفُ معلَا ي اَل كَفَّهَأمو

اهوه نم ا ُأشْرِبا ِإلَّا منْكَرم رنْك5("ي( .  

  

                                                
 . 2/12 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

   . 23280 رقم، ) يفة بن اليمانحذ حديث( مسند أحمد ـ )   2(

 . 2/172  شرح النووي على مسلم . ملس الذى ال يعلق به شيءهو الحجر األ:الصفَا)   3(

)4   ( دبر139 / 5 غريب الحديث البن سالم .هو لون بين السواد والغبرة وهو لون النعام: م.  

)5  (  حديث الـصحيحين     كشف المشكل من     .  قبلها وسكن إليها   أي: ُأشْرِب-) اذا تبـع  والمعنـى    . )  1/259 
 هواه وارتكب المعاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة واذا صار كذلك افتتن وزال عنه نـور    الرجل

  . 2/173 شرح النووي على مسلم . االسالم
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  :تخريج الحديث

رِبعي  أيضاً من طريق     )3(ومسلم  ، من طريق شقيق بن سلمة       )2( ومسلم )1(أخرجه البخاري 
   . اليمان بنحوه بنِحذَيفَةعن  كالهما بنِ حراشٍا

  

  :تراجم رواة الحديث

-   ِح بن يعرِب     يرٍو الغَطَفَانمشِ بنِ عحاشِ بنِ جثقـة عابـد   ،  بـسي الكـوفي   أبو مريم الع  ،  )4( ر 
إنـه قـد   قال يحيى بن معين  . )6( روى له الجماعة. )5(غير ذلك: وقيل،  مات سنة مائة  ،  مخضرم

ال : يحيى بن معين هل سمع ربعي من أبي اليـسر؟ فقـال  وعندما سئل ، )7(رأى عمر بن الخطاب   
   . )8(وغيره  سمع عمرو، فإنه تابعي كبير، الظاهر سماعه منه: قال العالئي، أدري

وقال ،  )10(والخطيب البغدادي ، )9( وثقه عدد من العلماء منهم العجلي      . هو ثقة  :قال الباحث 
   .)11(صدوق: ابن خراش
  

                                                
تاب الزكاة باب الصدقَةُ تُكَفِّـر      ووك.  525صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب الصلَاةُ كَفَّارةٌ، رقم          )  1(

وكتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج      .  1895وكتاب الصوم، باب الصوم كَفَّارةٌ، رقم       .  1435الْخَطيَئةَ رقم   
   . 7096كموج البحر، رقم

   . 7096بحرِ، رقمصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الْفتْنَة التي تَموج كَموجِ الْ)  2(

ان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز إلى المـسجدين،            ـتاب اإليمان، باب بي   ـصحيح مسلم، ك  )  3(
   . 144رقم 

)4  (  يهذه النسبة إلى غطفان وهي قبيلة من قيس عيالن وهي بيـت قـيس عـيالن نزلـت الكوفـة           : الغَطَفَان ،
  . 302/ 4 األنساب للسمعاني . عي بن حراش الغطفانيرب: والمشهور باالنتساب إليها

  . 1/318 البن حجرتقريب التهذيب )  5(

  . 9/56للمزيتهذيب الكمال )  6(

  . 4/37تاريخ ابن معين رواية الدوري )  7(

  . 1/103 العراقي زرعة بيألتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )  8(

  . 1/350الثقات للعجلي )  9(

  . 8/433للخطيب البغدادي بغداد تاريخ)  10(

  . 4/360سير أعالم النبالء للذهبي )  11(
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وقد ، )2(وقد ذكره ابن خياط في الطبقة الثانية      ، )1( حجة قانت هللا لم يكذب قط      :وقال الذهبي 
   . كما سبق عن أبي اليسرنفى العالئي إرساله

  
   . )4(ثقة من الرابعة مات في حدود األربعين :الكوفي )3(  مالك اَألشْجعيسعد بن طارق أبو -

، )7(، صالح الحـديث يكتـب حديثـه   : وقال أبو حاتم، )6(والعجلي، )5(وأحمد، وثقه يحيى بن معين  
ال يتابع على حديثـه     : وقال العقيلي ، )9(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )8(ليس به بأس  : قال النسائي و

  . )10(نوتفي الق

ال يتـابع علـى     ( يطلق هذه العبارة     فهو وال يلتفت إلى كالم العقيلي    ، هو ثقة  :قال الباحث 
قـال  ،  على من روى شيئاً يسيراً من الغرائب أو المناكير ولو كان حديثاً واحداً أو حديثين              ) حديثه

إذْ لَا يمس بِهذَا إلَّا مـن لَـيس معروفًـا           ،  نْه تَحامٌل م  )لَا يتَابع علَى حديثه   (قَوُل الْعقَيلي   :ابن حجر 
ه       . بِالثِّقَةرِفَ بالثقة فانفراده ال يضرع نا ميكفيـه توثيـق     :قلت، )12(وكذلك قال الزيلعي  ، )11( فََأم

   . )13(وأكد توثيقه األلباني أيضاً، العلماء له

                                                
  . 1/390الكاشف للذهبي )  1(

  . 1/154طبقات ابن خياط )  2(

)3  (يع1/165 هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع، األنساب للسمعاني :اَألشْج  .  

  )  1/369 (-البن حجرتقريب التهذيب )  4(

  . 4/87  البن أبي حاتم الجرح والتعديل. 3/45اإلمام أحمد في الجرح والتعديل موسوعة أقوال )  5(

  . 1/391الثقات للعجلي )  6(

  . 4/87للرازيالجرح والتعديل )  7(

  . 6/184للذهبي سير أعالم النبالء)  8(

  . 4/294ثقات ابن حبان )  9(

  . 2/484 لعقيليل الضعفاء الكبير)  10(

  . 1/28 الشحود نايفل هجه في تقريب التهذيبالحافظ ابن حجر ومن)  11(

  . 1/74نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي )  12(

  . 7/31لأللباني السلسلة الصحيحة )  13(
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  .ـ باقي رواة الحديث ثقات

  

  :الحكم على الحديث

  .         إسناده صحيح وأصله في الصحيحين وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم   
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  المبحث الرابع
  الخاء مع الدال

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 } جخَد {  
 لناقـةُ  ا خَدجت: قاُل ي . النُّقْصان: الخداج]  فهي خداج  كلُّ صلَاة ليستْ فيها قراءةٌ    [فيه   ) ــه( 

  الخلْق وإن كان لتمـامِ  وأخْدجتْه إذا ولدته ناقص. لْقإذا ألْقَتْ ولدها قَبل أوانه وإن كان تَام الخَ        
 قـد   أويكـون  خداجٍأي ذاتُ:  المضاف على حذف  مصدر ما قال فهي خداج والخداج     وإنَّ . الحمل

  . )1( ) مدبرةأي مقبلةٌ( إقْباٌل وإدبار ما هيفإنَّ: ه كقوِله مبالغةً نفْسوصفَها بالمصدرِ
  )16(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)2(قال ابن عساكر
           ورِيزرإجـازة   البغدادي )3( أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن فتحان أبو الحسن ابن الشَه

بن َأحمد بـنِ     با دعلَج نالواعظ أ ران  عبد الْملك بنِ محمد بنِ عبد اللَّه بنِ بِشْ        با الزاهد أبو القاسم     نأ
 يتَانجِسلَجِ السع4(د( نأ  غَوِيزِ البزِيالع دبع بن يلبا ع)الَمٍ ،ثنا  )5س نب مالْقَاس ديبو عيُل    ثناَأباعـمِإس

 "أنه قـال  ، عن َأبِي هريرةَ ، عنِ النَّبِي   )6( ،بن جعفَرٍ ، عنِ الْعالَء بنِ عبد الرحمنِ ، عن َأبِيه            ا
اجدراءة فهي ختْ فيها قليس لَاةكلُّ ص" .   

  :تخريج الحديث

َأبِى الساِئبِ األنصاري المـدني مـولى   و ،الجهنـي   الرحمن بن يعقوب  عبد  من طريق  )7(أخرجه مسلم 
  .  بنحوهعن َأبِى هريرةَ ،كالهماهشام بن زهرة 

                                                
 . 2/12ن األثير البالنهاية في غريب الحديث )  1(
 .  858رقم، 1/418، معجم ابن عساكر)  2(

)3  (ورِيزرهذه النسبة إلى شهرزور وهي بلدة بين الموصل وهمدان مشهورة بناها زور بـن الـضحاك                : الشَه
  .216 / 2 اللباب في تهذيب األنساب .فقيل شهرزور معناه مدينة زور

)4   (يتَانجِس3/225األنساب للسمعاني .  سجستان، وهي إحدى البالد المعروفة بكابل،هذه النسبة إلى : الس . 

)5   (غَوِياألنـساب   . هذه النسبة إلى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهـراة يقـال لهـا بـغ وبغـشور                  : الب 
 . 1/374للسمعاني

  .18 / 18 تهذيب الكمال .عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيهو  :أبيه)  6(
الـصالة  وكتـاب   ، 904رقـم ، وجوبِ قراءة الْفَاتحة فى كُلِّ ركْعة     )   11(الصالة باب كتاب  ، سلمصحيح م )  7(

 . 907 رقم،  وجوبِ قراءة الْفَاتحة فى كُلِّ ركْعة)  11(باب
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  :ترجم رواة الحديث

-        رالح يندالم بقُوعنِ بنِ يمحالر دبع بن الَءٍل المدني من الخامسة مـات سـنة         )1(قيالعبو شَأب
 روى له البخاري في كتاب القراءة خلف اإلمام وفي كتاب رفع اليدين في الـصالة                 . )2(هـ132

لم أسمع  ": وزاد أحمد ،  )7(والترمذي،  )6(والعجلي،  )5(وأحمد بن حنبل  ،  )4(ه ابن سعد  وثق، )3(والباقون
يعنـي  – وسألته: "وقال عثمان الدارمي  . )9(وذكره ابن حبان في الثقات    ،  )8("أحدا يذكر العالء بسوء   

 هـو   :قلـت ،   ليس به بأس   : فقال ؟عن أبيه كيف حديثهما   ،   عن العالء بن عبد الرحمن     -ابن معين 
 محمـد  الحـسنات  أبووتعقبه ، )10(" سعيد أوثق والعالء ضعيف: فقال؟ك أو سعيد المقبري   أحب إلي 

 ال :نه قـال أ بدليل ن العالء ضعيف مطلقاًأهذا لم يرد به ابن معين ولكن :  فقال اللكنوي الحي عبد
 يعني بالنسبة إليه يعنـي    : قال ابن حجر  ، )11(نه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري    أراد  أنما  إس به و  أب

 :وقال النـسائي ، )12(وثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال إنه ضعيف  أكأنه لما قال    
  . )14("اما أرى بحديثه بأس: "وقال ابن عدي، )13("ليس به بأس"

، )16("شياءأ من حديثه    ُأنْكرنا  أو،  ى عنه الثقات  ور: "وقال مرةً ،  )15("صالح: "وقال أبو حاتم  
لـيس هـو   " :قال أبو زرعـة و، )17("ع عليهاتاب ال ي  بأحاديث ينفرد   ألنهف فيه   مختل" :الخليلي وقال

                                                
)1   (راألنساب . الحرقات  بطن من جهينة، وهو الصحيح     و،هذه النسبة إلى حرقة وهي قبيلة من همدان         : قيالح

 . 204/ 2للسمعاني 

 . 1/761البن حجر تقريب التهذيب )   2(

 . 22/523للمزيتهذيب الكمال )   3(

 . 330ص)   القسم المتمم(الطبقات الكبرى  )  4(
 . 2/482  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال )  5(

 . 2/149الثقات للعجلي  معرفة )  6(

 . 1/98سنن الترمذي  )  7(

 . 2/19  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)  8(

 . 5/247البن حبان الثقات  )  9(

 . 173ص)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين  ) 10(

 . 1/26الرفع والتكميل للكنوي  ) 11(

 . 8/167البن حجرتهذيب التهذيب )  12(
 . 22/523للمزي هذيب الكمال ت)  13(

 . 5/218 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 14(

 . 6/357 البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 15(

 . 6/357 البن أبي حاتم التعديلالجرح و) 16(

 . 8/167  البن حجرتهذيب التهذيب ) 17(
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وقال ،  )2(فقد سِئل عنه فلم يقو أمره     ،  وأما ابن معين فضعفه في مواضع أخرى      . )1(" ما يكون  بأقوى
وقـال  ،  )4("لم يزل الناس يتقون حديثه    ،  ليس بذاك : "وقال في موضع  ،  )3("ليس حديثه بحجة  : "مرة

  . )6("صدوق ربما وهم: "وقال ابن حجر. )5("ديثمضطرب الح: "أيضا
  مثل حـديث   )7(نه يتفرد بأحاديث ال يتابع عليها      فيه أل   العلماء ختلف هوثقة وا  :قال الباحث 

وأنكـره  ، )9("صدوق ربما وهـم   ": وهذا الذي من أجله قال عنه ابن حجر       ، )8("إذا انتصف شعبان  "
واعتبر ، )10( قد أعله بعض العلماء بالتعارض    هذا الحديث   عليه أبو زرعة كما في التخريج ولكن        

هو يطلق علـى مفاريـد   ف هذا من الشواذ التي رواها الخليلي يعلى الخليل بن عبد اهللا بن أحمد     وأب
،  أنـه ضـعيف   هذااليعني:قال الباحث،)11(  أنها شواذ: "صحيح مسلم "العالء بن عبد الرحمن في      

سـم  ايشملهم   العالء وإن نزلت رتبته ولكنه ممن        :ويقال المنا ، واليعني نفي العداله والضبط عنه    
إن كان المنفرد به يحتمل التفرد بمثلـه        :العوني عارف بن حاتم الشريفوقال  ، )12(العدالة والضبط 

قـال   )13( كالعالء لم يقدح ذلك في االحتجاج بخبره ولم يمنع من تصحيحه         : لحفظه وإتقانه وإمامته  
،  شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهم      أمثال  الثقات العلماء من  كبار   روى عنه ي ويكفيه أنه  ":الباحث

والبخاري لما تكلم    :قال ابن الصالح  ، وكذلك أخرج له مسلم في صحيحه كما هومبين في التخريج         
لكون هـؤالء عنـد      )14(بما ال يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم         ه وأمثاله   في

                                                
 . 6/357 البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  1(

 . 3/262 )  رواية الدوري(تاريخ ابن معين  )  2(

 . 3/230 )  يرواية الدور(تاريخ ابن معين  )  3(

 . 6/357 البن حبان الجرح والتعديل )  4(

 . 3/1049للعقيلي الضعفاء الكبير  )  5(
 . 761ص  البن حجرتقريب التهذيب )  6(

 . 1/218اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )  7(

بعد إيراد الحديث قـال  : قال الباحث . 2339رقم، فى كَراهية ذَِلك)   12(باب، كتاب الصوم ، سنن أبي داود  )  8(
قَاَل َأبو داود رواه الثَّـورِى      .   بِذَِلك  اللَّهم ِإن َأبِى حدثَنى عن َأبِى هريرةَ عنِ النَّبِى           :قال العالء : أبو داود 

       ريهزسٍ ويمو عَأبو الَءالْع نُل ببشاو   الَءنِ الْعع دمحم نب  .          ثُ بِـهدحنِ الَ يمحالر دبع كَانو داوو دقَاَل َأب
 دمقَالَ  :قُلْتُ َألح ِلم :       النَّبِى َأن هنْدع كَان َألنَّه    نِ النَّبِىقَاَل عو انضمبِر انبُل شَعصي كَان الَفَهقَـاَل  .   خ

ى خنْدذَا عه سلَيو داوو دَأبَأبِيه نع الَءالْع رغَي جِْئ بِهي لَمو 2/272سنن أبي داود .  الَفَه . 

 . 1/268ثر علل الحديث في اختالف الفقهاء أ)  9(
 . 1/96ثر علل الحديث في اختالف الفقهاء أ)  10(

  . 1/206  للعونيالمنهج المقترح لفهم المصطلح)  11(

 . 1/356للمناوي اليواقيت والدرر )  12(

 . 1/206 لعونيلالمنهج المقترح لفهم المصطلح )  13(

 . 1/267 لزركشيل النكت على مقدمة ابن الصالح)  14(
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وزد على ذلـك     . )1(ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم     ،   المعتبرة مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط    
  . )2(توثيق األلباني له

   . ثقاتالحديثرواة باقي  - 

  :الحكم على الحديث

  . إسناده صحيح رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة
  

       
  

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  يريـد .  في األصل  الخلْق  أي ناقص  ] ثالثين بقرة تَبيع خَديج    في كلِّ [ الزكاة   ومنه حديثُ  ) ـه( 

أي :  فَعيل بمعنى مفْعل   ديج وخَ . ه عن الثَّني والرباع    قُوت ه ونقص تبيع كالخديج في صغَر أعضائِ    
   . )3 (مخْدج

  

  )17(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)4( عبد الرزاققال  اإلمام

عن معـاذ بـنِ جبـٍل        )7(عن مسروق    )6(عن الَْأعمشِ عن َأبِي واِئٍل        )5(والثَّورِيمعمر   َأخْبرنَا 
ومن كُلِّ َأربعين    )8(خُذَ من كُلِّ ثَلَاثين بقَرةً تَبِيعا َأو تَبِيعةً         يأ َأن   هِإلَى الْيمنِ فََأمر   النَّبِي   بعثه":قَاَل
س9(نَّةً م(  ٍاِلمكُلِّ ح نمو)10(  لَهدع ا َأوينَارد)ر )11افعم"َ.  

                                                
 . 1/122منهج اإلمام البخاري )  1(

 . 1/635 أللبانيلالثمر المستطاب )  2(

 . 2/13البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(

 . 6841رقم)  باب البقر ( ، )كتاب الزكاة ( ، مصنف عبد الرزاق)  4(

 .1/394 البن حجر تقريب التهذيب.سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو)  5(
 . 1/439  البن حجرتقريب التهذيب.  شَقيقُ بن سلَمةَ َأبو واِئٍل اَألسدي الكُوفي هو)  6(

 . 1/935 البن حجر تقريب التهذيب. مسروق بن األجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفيهو)  7(
 . 4/457 آبادي لعظيمل عون المعبود . والتَّبِيع ذُو الْحول ذَكَرا كَان َأو ُأنْثَى: تَبِيعا َأو تَبِيعةً )  8(

الترمـذي   جـامع  بـشرح  األحـوذي  تحفـة  . أي ما كمل له سنتان وطلع سنها ودخل في الثالثـة    : مسنَّةً  )  9(
 . 3/206 ريلمباركفول

 . 4/457 عون المعبود . َأراد بِالْحاِلمِ من بلَغَ الْحلُم وجرى علَيه حكْم الرجال سواء احتَلَم َأم لَا: حاِلمٍ)  10(

)11  ( لَهد3/207تحفة األحوذي .  قال الخطابي عدله أي ما يعادل قيمته من الثياب: ع . 
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  :تخريج الحديث 
مـن طريـق     ،)5(والحـاكم   ،)4(والدارقطني،)3(وابن ماجه ، )2(والترمذي،)1(أبو داود أخرجه  

  .  بمثله به ن َأبِي واِئِلع) وعاصم، األعمش( كالهما عاصم بن بهدلةمن طريق ،)6(والدارمي، األعمش

   . به بمثله  عن مسروقٍ يزيدبنِ  ِِإبراهيم من طريق )8(والبيهقي ، )7(وأخرجه النسائي

يحيى بن  من طريق   ، )11(وأحمد، طَاوسٍ الْيماني من طريق   )10(والشافعي، )9(وأخرجه مالك 
  . نحوهعن معاذ بن جبل ب) يحيى بن الحكمو، طَاوسٍ( كالهما ،الحكم

  :ة الحديثتراجم روا

مات سنة سبع وأربعين      ثقة هوسليمان بن مهران األسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي       :  األعمش -
وصـفه بـذلك   ،  ثقته فإنه متهم بالتدليسولكنه مع، )12(أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين 

  . )14(وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين، )13(والدارقطني، النسائي

حتى ولـو لـم   ،   إال أن تدليس األعمش في هذا الحديث محموٌل على االتِّصال          :قال الباحث        
ألن العلماء حكموا لرواية المـدلس باالتـصال وإن وردت          ،  يقل فيه حدثني أو أخبرني أو سمعت      

ـ   ،  إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلِّس من الرواية عنه         : منها،  معنعنة في حاالت   ا ومن ذلك م

                                                
 . 1578رقم .  فى زكَاة الساِئمة)  5(باب،  الزكاةبكتا، سنن أبي داود)  1(

 . 623رقم، باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعم، كتاب الطهارة، سنن الترمذي)  2(
 . 1803رقم،  صدقَة الْبقَر12ِباب، الزكاةكتاب ، سنن ابن ماجه)  3(

 . 1695رقم، باب وجوبِ زكَاة الذَّهبِ والْورِق والْماشية والثِّمارِ والْحبوبِ، الزكاة كتاب، سنن الدارقطنى)  4(

، وأمره أن يأخذ من البقر من كـل ثالثـين بقـرة تبيعـا             ، كتاب الزكاة ، المستدرك على الصحيحين للحاكم   )  5(
 . 1401رقم

 . 1663رقم، ) ر  باب زكاة البق5( ، كتاب الزكاة، سنن الدارمي)  6(

 . 2451رقم،  زكَاة الْبقَر8ِباب ، كتاب الزكاة، سنن النسائي)  7(

 . 19134 رقم،  كَمِ الْجِزية9ُباب، كتاب الجزية، السنن الكبرى للبيهقي)  8(

 . 891رقم، باب ما جاء في صدقَة الْبقَرِ، كتاب الزكاة، موطأ مالك)  9(
 . 400رقم، )من كتاب الزكاة من أوله إال ما كان معادا و( ، مسند الشافعي)  10(

 . 22037رقم، )حديث معاذ بن جبل رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  11(

 . 5016 رقم، مسند عبد اهللا بن مسعود، مسند أبي يعلى)  12(

 . 1/33طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  13(

 . 1/33 طبقات المدلسين البن حجر)  14(
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فمتى ،  وهو يدلّس وربما دلّس عن ضعيف وال يدرى به        :"ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة األعمش     
تَطَرقَ إليه احتمال التدليس إلّا في شيوخ له أكثر عـنهم           ) عن: (ومتى قال ،  فال كالم ) حدثنا: (قال

 هـذا الـصنف   فإن روايته عن، وأبي صالح السمان، وأبي وائل شقيق بن سلمة  ،  كإبراهيم النخعي 
  . )1(محمولة على االتصال

، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إال أن فـي          معمر بن راشد األزدي، موالهم أبو عروة البصري        -
روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، مات سـنة أربـع         

معمـر ويـونس    : يحيى بن معين  وقال  ، )3 ( ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة      . )2 (وخمسين ومائة 
سناد يدور علـى  اإل:قال على ابن المدينى و، )4(ثبت الناس في الزهري   أ أنه:  وقال عالمان بالزهرى 

غـاليط  أما حدث بالبصرة ففيه : وقال مرة، )5 (وكذا قال أبو حاتم  ،  معمر بن راشد    وذكر منهم  ستة
   . )6 (وهو صالح الحديث

معمـر عـن ثابـت    : د فيه قادحاً إال قول ابن معـين   ـج ولم أ  هـو ثقـة : قـال الباحث 
، )8 (بيـب يبحديث قصة جل ومما أنكر عليه أنه حدث عن ثابت عن أنس عن النبي     .  )7 (ضعيف

وقـال  ،  )10 ( العجلـي   فيمن تكلم به فيهم وفي روايته بالبـصرة،وثقه        وكذلك،  )9(وأخطأ في إسناده  
 لـيس تـضم     :قولـه أحمد بن حنبل     الذهبي عن    قلنو، )11( ثقة إمام وله أوهام احتملت له      :الذهبي
  . )12 ( إلى أحد إال وجدته فوقهمعمراً

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

                                                
 . 3/316ان االعتدال للذهبي ميز)  1(

  . 1/961  البن حجرتقريب التهذيب)  2(

 . 5/546البن سعد الطبقات الكبرى )  3(

 . 8/257 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  4(

  . 8/256   البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  5(

  . 8/256    البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  6(

 . 1/357ن رجب شرح علل الترمذي الب)  7(
 . 12393رقم ، )   مسند أنس بن مالك( ، مسند أحمد)  8(

 . 1/357شرح علل الترمذي البن رجب )  9(

 . 2/290الثقات للعجلي )  10(

 . 2/671  للذهبيالمغني في الضعفاء)  11(

 . 2/671   للذهبيالمغني في الضعفاء)  12(
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  :الحكم على الحديث
  .)3( وحسنه الترمذي ، )2( األلبانيو، )1(  وممن صححه الحاكم. إسناده صحيح -

   . في روايته عن األعمشوبالنسبة لمعمر فقد تابعه سفيان الثوري وغيره
  

       
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  . )4(  الخلْق أي ناقص] سقيمبِمخْدجٍ ه أتى النَّبي أنَّ[ سعد ومنه حديثُ ) ــه ( 

  )18(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)5(ابن ماجةقال اإلمام 

ه بن نُميرٍ حدثَنَا محمد بن ِإسحقَ عن يعقُـوب         حدثَنَا عبد اللَّ   حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ                
 كَـان  :بنِ عبد اللَّه بنِ الَْأشَج عن َأبِي ُأمامةَ بنِ سهِل بنِ حنَيف عن سعيد بنِ سعد بنِ عبادةَ قَـالَ         ا

   جخْدٌل مجنَا راتيأب نيب   ي يفٌ فَلَمعضعا          رثُ بِهخْبارِ يالد اءِإم نم ةلَى َأمع وهِإلَّا و      شَـْأنَه فَـعفَر
       وِل اللَّهسةَ ِإلَى رادبع نب دعس فَقَاَل:            نفُ معَأض وه اللَّه ا نَبِيقَالُوا ي طوس اَئةم برض وهدلاج 

فَاضـرِبوه ضـربةً     )7(فيه ماَئةُ شـمراخٍ    )6( فَخُذُوا لَه عثْكَالًا   : سوط ماتَ قَالَ   ذَِلك لَو ضربنَاه ماَئةَ   
  ."واحدةً 

  :تخريج الحديث

  . من طريق محمد بن سلمة)8( النسائيأخرجه

                                                
 . 1/398للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  1(
 . 3/269رواء الغليل ـ األلباني إ)  2(
 . 623رقم، باب ما جاء في نَضحِ بوِل الْغُلَامِ قَبَل َأن يطْعم، كتاب الطهارة، سنن الترمذي)  3(
 . 2/13  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  4(
 . 2574رقم، يه الْحدلْكَبِيرِ والْمرِيضِ يجِب عل18َباب ، الحدودكتاب ، سنن ابن ماجه)  5(

عثكال وعثكول وأهل المدينة يـسمونه العـذق   : الكباسة، وفيه لغتان:  العثكال فهو الذي يسميه الناس  :عثْكَالًا)  6(
   .263 / 3 غريب الحديث البن سالم .النخلة نفسهاهو ،بكسر العين 

 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومـسلم  . الَّذي علَيه البسر وهومن شماريخ النخل    هو   :الشمراخ)  7(
  .595 / 2 غريب الحديث البن قتيبة  .561 / 1 غريب الحديث البن الجوزي .228/ 

، ) ذكر االختالف على يعقوب بـن عبـد اهللا بـن األشـج فيـه               39( ، كتاب الرجم ، سنن النسائي الكبرى  )  8(
 . 7268رقم
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 مـن   )2(الطبرانـي  و ، وابن أبي عاصم   ، من طريق يعلى بن عبيد     )1(أحمدوأخرجه اإلمام   
 محمـد    عن ،أربعتهم من طريق يزيد بن هارون    ،)4(والبغوي، )3(والبيهقي،نميرطريق عبد اهللا بن     

  . به بنحوهبن إسحاق ا

  :تراجم رواة الحديث

-     روى عن النبي     . مختلف في صحبته  ،  بادة االنصاري الخزرجي  سعيد بن سعد بن ع   وعـن
رضـى اهللا تعـالى     لعلي   كان والياً ، وعنه ابنه شرحبيل وأبو أمامة بن سهل بن حنيف         . أبيه سعد 

ذكره ابن حبان فـي ثقـات التـابعين    و . )6( كان ثقة قليل الحديث:قال ابن سعد،)5(عنه على اليمن 
أدخلناه في كتاب التابعين وقد وهـم مـن زعـم أن لـه       ليس يصح له عندي صحبة فلذلك      :قالو

أبـو  وذكره غير واحد في الـصحابة مـنهم         . )8( صحبته صحيحة  :وقال ابن عبد البر   ، )7(صحبة
   . وغيرهم، )10(وابن األثير، )9(نعيم

يعـد فـي    ،  تُوفِّي سـنَةَ ماَئـة    ،  َأسعد بن سهِل بنِ حنَيف بنِ واهبٍ الَْأنْصارِي        هو: ُأمامةَ و َأب  -
ينيندالْم  ،     النَّبِي اةيي حف ِلدو  ،  نَّكَهفَح بِه يُأتو  ، عَأس اهمسوويعد من رجال البخاري حيـث  ، )11(د

 صـحب النَّبِـي     : فَقيَل،  اخْتُلفَ فيه ،  )12( في الِْإيمان والَْأدب ومواضع    روى عن الزهري وغيره   
هعايبيَل،  وقو :كَهرَأد  ،  نْهم عمسي لَمو  ، حذَا َأصهووافقه على ذلـك ابـن      ، )13(كما قال أبو نعيم   ،  و
   .)16(وابن حجر، )15(ابن عبد البرو، )14(األثير

                                                
 . 21925رقم، ) سعد بن عبادة رضي اهللا عنهحديث سعيد بن(، مسند أحمد بن حنبل)  1(

 . 6/63 للطبرانيالمعجم الكبير)  2(

 . 17465رقم، الضرِيرِ فى خلْقَته الَ من مرضٍ يصيب الْحد21باب ، الحدود كتابالسنن الكبرى للبيهقي )  3(

  .2591 رقم، باب العتق على الخدمة، كتاب العدة، شرح السنة للبغوي)  4(

  . 4/32البن حجرتهذيب التهذيب )  5(
  . 5/80البن سعدالطبقات الكبرى )  6(
  . 4/277ثقات ابن حبان  )  7(
  . 2/620االستيعاب البن عبد البر )  8(
  . 3/1296معرفة الصحابة ألبي نعيم )  9(
  . 2/458أسد الغابة البن األثير )  10(
 . 1/283معرفة الصحابة ألبي نعيم )  11(
 . 1/100لكالباذيل  رجال صحيح البخاري )12(
 . 1/283معرفة الصحابة ألبي نعيم )  13(
 . 1/112أسد الغابة البن األثير )  14(
 . 1/82االستيعاب البن عبد البر )  15(

 . 1/134البن حجرتقريب التهذيب )  16(
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وقـال  ، )1(عن جماعة من الـصحابة ، أحاديث أرسلها  روى عن النبي   :ال ابن حجر  وق
  . )2( لم يسمع من عمر:بو زرعةأ

ال : قال؟  ثقة هو :  حاتم يوقيل ألب ،  ابن معين  وثقه،  هو ثقة من كبار التابعين     :ثحقال البا 
  ابـن عبـد البـر      وكـذلك ، )4( من التابعين  الدارقطنيه  عدو، )3(هو أجل من ذلك   ،  يسأل عن مثله  

أما عن إرساله فهو مقبـول إذا قـرن          )5(لة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة      وهو أحد الج  "قال
ذكر البيهقي في رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني أن الشافعي لم يخـص مرسـل          فقد   . بغيره

سله ومرسل غيره من كبار التابعين إذا اقترن بها ما يؤكدها مـن             ابن المسيب بالقبول بل يقبل مر     
 فإن صح مخرج المرسـل  :حيث قاال، ومما يعزز قول الشافعي قول مالك وأبي حنيفة   ، )6(األسباب

  . )7(كان صحيحا، أرسله من أخذَ عن غير رِجال األول، بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسالً

 )8( أبـو عبـد اهللا القرشـي المطَّلبِـي      :يقال و أبو بكر ،   هو ابن يسار المدني    : محمد بن إسحاق   -
ـ 150 وفيت،  إمام المغازى ،  موالهم محمد ابن إسـحاق  : قال شعبة بن الحجاج  . )9(وقيل بعدها ،   ه

هو حـسن  :" وقال اإلمام أحمد ،  )11("حسن الحديث :"وزاد وثقه ابن معين  ، )10(أمير المحدثين بحفظه  
سئل وسفيان بن عيينه    سمعت  : عن علي بن المديني   : قال صالح بن أحمد بن حنبل     و، )12("الحديث

جالست ابن إسـحاق منـذ      : قال سفيان ؟  ِلم لَم يرو أهل المدينة عنه     : بن إسحاق قيل له   اعن محمد   
كـان ابـن    : قلت لـسفيان  ،  ال يقول فيه شيًئا    و ما يتهمه أحد من أهل المدينة      و سبعين سنة  و بضع

، )13(أنـه دخـل عليهـا   و، أخبرنى ابن إسحاق أنها حدثته: فقال؟  طمة بنت المنذر  إسحاق جالس فا  

                                                
 . 1/181اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  1(
 . 1/16المراسيل البن أبي حاتم و، 1/26ة المراسيل تحفة التحصيل في ذكر روا)  2(

 . 2/344  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  3(

 . 2/32لدارقطنيلذكر اسماء التابعين ومن بعدهم )  4(

 . 1/82االستيعاب البن عبد البر )  5(

 . 1/483 لزركشيل النكت على مقدمة ابن الصالح)  6(

 . 1/104 لسيوطيل تَقْريب النَّواوي تَدريب الراوِي في شَرح)  7(

)8  (بِيمنهم االمام أبو عبد اهللا    .   هذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف ، والمنتسب إليه جماعة من أوالده             :المطَّل
 . 5/326 األنساب للسمعاني . محمد بن إدريس ومحمد بن طلحة بن يزيد

 . 1/825 البن حجرتقريب التهذيب )  9(

 . 24/417 الكمال للمزي تهذيب)  10(

 . 1/218تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  11(

 . 1/223تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  12(

 . 7/37سير أعالم النبالء له .  هو صادق في ذلك بال ريب: قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا)  13(
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سمعت يحيى بـن سـعيد      : قال،  حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلى     : قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل      و
يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنـت المنـذر واهللا إن            : سمعت هشام بن عروة يقول    : يقول

لعلـه  ،  لم ينكر هـشام   و: فحدثت أبى بحديث ابن إسحاق فقال     : د اهللا بن أحمد   قال عب ،  !)1(رآها قط 
رأيت علي بـن عبـد اهللا   : "وقال البخاري ، )2(لم يعلم    و :أحسبه قال ،  جاء فاستأذن عليها فأذنت له    

، )3("ما رأيت أحدا يتهم ابن إسـحاق : وقال علي عن ابن عيينة، :"ثم قال" يحتج بحديث ابن إسحاق   
؟ ف حديث محمد بن إسحاق عندك صـحيح كي: سألت علي بن المديني قلت    :  بن شيبة  وقال يعقوب 

 سمعت محمد بن عبـد اهللا بـن نميـر         : وقال يعقوب بن شيبة   ،  )4(حديثه عندي صحيح  ،  نعم: فقال
، إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحـديث صـدوق             : ذكر ابن إسحاق فقال   و
محمـد بـن    و:وقال أبو زرعة الدمشقى، )5(لمجهولين أحاديث باطلةإنما ُأتي من أنه يحدث عن ا   و

، ابن عيينـة  و،  شعبةو،  سفيان: إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على األخذ عنه منهم           
يزيـد  : روى عنه من األكابرو، إبراهيم بن سعدو،  ابن المبارك و،  حماد بن سلمة  و،  حماد بن زيد  و

وقال حنبل  ، )6(خيرا مع مدحِ ابن شهاب له      و هل الحديث فرأوا صدقًا   قد اختبره أ   و . بن أبى حبيب  
وقال أبو العباس أحمد بن محمـد  ، )7(ابن إسحاق ليس بحجة: سمعت أبا عبد اهللا يقول   : بن إسحاق ا
كان أبى  : فقال له ،  سأله رجل عن محمد بن إسحاق      و سمعت عبد اهللا بن أحمد بن حنبل      : بن سعيد ا

: قيـل لـه   ،  ما رأيته نفى حديثه قط    و،  يخرجه فى المسند   و النزول و را بالعلو يتبع حديثه فيكتبه كثي   
  . )8(لم يكن يحتج به فى السنن: حتج به؟ قالي

: والخالصـة ،   وألهل العلم فيه كالم طويل ما بين مقو له ومضعف ومتوسط           :قال الباحث 
له غرائـب   و،  بحور العلم كان صدوقا من    " : ال الذهبي ـق،  أنه صدوق حسن الحديث إن شاء اهللا      

وقـال  ،  "قد صححه جماعة   و حديثه حسن و،  اج به ـاختلف في االحتج  و،  في سعة ما روى تستنكر    

                                                
قطّ، وال زعم الرجل أنه رآها، بل ذكـر أنـه   هشام صادقٌ في يمينه، فما رآها   : قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا    )  1(

سير .  حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين، وما رأوا لها صورة أبداً   
 . 7/38أعالم النبالء للذهبي 

 . 223-1/222تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  2(

 . 1/231تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  3(
 . 229-1/228تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  4(

 . 24/419تهذيب الكمال للمزي )  5(

 . 538-537تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص )  6(

 . 1/230تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  7(

 . 1/230تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  8(
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وممن رمـاه   ،  إال أنه متهم بالتدليس ومكثر منه جدا وبخاصة عن الضعفاء         . صدوق: )1(ابن حجر 
، )4(قـات المدلـسين   لذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من طب        ، )3(وغيره، )2(به اإلمام أحمد  

  . لهاه أالتي ال بد من التصريح فيها بالسماع لقبول حديث

ومـصنف  ، شـيخ الحـرم  ، أبو الحسن البغوي، علي بن عبد الْعزِيزِ بن المرزبان بن سـابور   -
ثقة : قال الدارقطني و، )6(صدوق:  قال ابن أبي حاتم    . )5( ومات سنة ست وثمانين ومائتين     . المسند

أما : وقال أيضاً ، )8(ثقة لكنه كان يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج        : وقال الذهبي ،  )7(مونمأ
وكـذلك وثقـه ابـن      ، )9(وال شك أنه كـان فقيـراً      ،  لكونه كان يأخذ على الحديث    ،  النسائي فمقته 

   . )10(حجر

لـيس    من أخذه أجرة على التحديث     وما ذكر فيه  ، الذي يترجح عندي أنه ثقه     : الباحث لاق
  . )11( فيهقدحاً

  . باقي رجاله كلهم ثقات -

  : الحكم على الحديث

متهم بالتدليس  و، باطلة يحدث عن المجهولين أحاديث   فيه محمد بن اسحاق      ضعيف   إسناده
 يحيـى   وأبو أمامة مرسل كما في رواية الشافعي من طريق         ولم يتابعه أحد  ،وقد عنعنه ،ومكثر منه 

:" وقد رجح الدارقطني إرسـاله فقـال      ،  فظ قريب منه مرسالً   ذكره بل قد  و)12(بن سعيد وأبي الزناد   ا

                                                
 . 422تقريب التهذيب البن حجر ص )  1(

 . 4/1200الضعفاء للعقيلي )  2(

 رقـم  47، والتبيين ألسماء المدلسين للسبط ابن العجمـي ص 51 رقم 81المدلسين ألبي زرعة العراقي ص  )  3(
 . 45 رقم 81، وأسماء المدلسين للسيوطي ص 60

 . 125 رقم 51طبقات المدلسين البن حجر ص )  4(
 . 2/622  للذهبيتذكرة الحفاظ)  5(

 . 6/196  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  6(

 . 1/267 السهمي يوسف بن حمزة سؤاالت)  7(

  . 5/173للذهبي ميزان االعتدال )  8(
 . 2/623للذهبيتذكرة الحفاظ )  9(

 . 5/559 البن حجرلسان الميزان )  10(

 و علي بن عبد العزيز المكي وآخرون في )شيخ البخاري(رخص أبو نعيم الفضل بن دكين : قال العراقي )  11(
  .61 / 1مقدمة ابن الصالح . على التحديثأخذ العوض 

  .476 / 14تهذيب الكمال . هو عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن:الزنادوأب)  12(
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هذَا هو الْمحفُـوظُ    :"وكذا رجح البيهقي إرساله فقال    ،  )1("والصحيح عن أبي أمامة بن سهل مرسالًً        
  . )معنعناً( ولكن في حديثنا ذكره موصوالً، )2("مرسالً

 من طريق عبـد اهللا بـن        )3(داودأخرجه أبو     َأصحابِ رسوِل اِهللا     وله شاهد عن بعض   
أخبرني َأبو ُأمامةَ بن سهِل بنِ حنَيف َأنَّه َأخْبره بعـض  : وهب عن يونس بن زيد عن الزهري قال 

  . وذكر الحديث بنحوه، من األنصار َأصحابِ رسوِل اِهللا 

  . بالسماعاتها ثقات وقد صرح فيها أبي أمامةالرواية صحيحة رو: الباحث قال 

قد ذكـر  ف،  والذي يترجح أن جميع الطرق المرسلة والموصولة كلها محفوظة:قال الباحث 
             لذلك قال ابن حجـر    ،  )4(ابن الملقن رحمه اهللا أن هذا االختالف في الوصل واإلرسال ال يضر ":

وَأرسـلَه  ،  ه عن جماعة مـن الـصحابة      فَيكُون َأبو ُأمامةَ قَد حملَ    ،  ِإن كَانَتْ الطُّرقُ كُلُّها محفُوظَةً    
  . يقصد ما رواه الشافعي وغيره )5("مرةً

  

         
 

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 . )6( ]ه مخْدج اليدإنَّ[ ذي الثُّدية ومنه حديثُ

  

  )19(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)7(قال اإلمام  الطبراني

 محةَ     حدثنا مثَمنِ َأبِي خَيب دمَأح نب قال،  د:       طَّـارالْع بن خَلَف يلبن ع دمحثَنَا مدقـال ،  ح: 
، عن عاِئشَةَ َأنَّها  ،  عن مسروقُ  )8(،عنِ الشَّعبِي ،  عن الْحسن بن عمرٍو   ،  حدثَنَا عمرو بن عبد الْغَفَّارِ    

                                                
 . 12/278 للدارقطني  العلل)  1(

 .  6707رقم، اِإلشَارة ِإلَى الْمطَرِ)   32 (باب، كتاب صالة االستسقاء، السنن الكبرى للبيهقي)  2(

  . 4474رقم، فى ِإقَامة الْحد علَى الْمرِيضِ)  34(باب ، الحدودكتاب ،   سنن أبي داود)3(
 . 8/626البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير )  4(

 . 166 /2التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البن حجر )  5(

 . 2/13البن األثير النهاية في غريب الحديث )   6(

 . 5413رقم، ) من اسمه محمد ( ، للطبرانيالمعجم األوسط )  7(

)8  ( بِيارٍ أبو عمروهو : الشَّعبي كبنِ ذ دبَل بن عياحشَر بن رام1/475  البن حجرتقريب التهذيب.  ع . 
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   أما إني سمعت رسـول اهللا :قالت.  نعم :بي طالب؟ قال  أعلي بن    )1(؟ا الثُّدية  من قتل ذ   :قَالَتْ له 
         مهياقتَر اوِزجالَ ي آنالْقُر ُأونقْر2(يقول يخرج قوم ي(   قُونرمي )3(         ـنمِ مهوقَ الـسـرينِ مالد نم

 ةيم4(الر(  عالمتهم دالْي جخْدرجل م)5( .   

  : الحديثتخريج

          لم يعثر الباحث على من أخرجه بهذا اإلسناد  عن عائـشة رضـي اهللا عنهـا سـوى                   
 من طريـق    )6( أخرجه مسلم    . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه          ، الطبراني
إال أنـه ذكـر      . هعن علي بن أبي طالب بنحو     ،   كالهما    وهبٍ زيد بن  و  عمرٍو السلْماني  عبِيدة بن 

وآيةُ ذَِلك َأن فيهِم رجالً لَه عضد ولَيس لَه ذراع علَـى رْأسِ عـضده               .. "قوله   في الرواية الثانية  
  ".. مثُْل حلَمة الثَّدىِ

 دون . بنحـوه  عن علي بن أبي طالـب        سويد بنِ غَفَلَةَ  من طريق   )8(ومسلم  ، )7(وأخرجه البخاري 
  . مخْدج الْيدلفظة 

  :تراجم رواة الحديث

، متـروك الحـديث  )11( :وأبو حاتم، )10(قال العجلى:)9( عمرو بن عبد الغفار بن عمرو الْفُقيمي  -
  . )12(وقال العقيلي منكر الحديث

                                                
النهاية . ن والمثدون الناقص الخلق   رجل مثدن اليد ويروى مثدون اليد أي صغير اليد مجتمعها والمثد          : الثُّدية  )  1(

 . 208 ـ1البن األثيرفي غريب الحديث 

)2  (  مهياققُوتَانِ والجمع تراقي          : تَررِ وهما تُردشْرِفُ في أعلى الصالم ظْمقوة العهم التُّرياقغريـب الحـديث     .تَر 
  .106 / 1البن الجوزي 

)3  (قُونرمامِ بهالخروج ومنه ا:  المروق :يإئتدخ ِللستخرج من اللحم عند الطَّبق وهو الماء الذي يرالفائق في . لم    
 . 3/355غريب الحديث واألثر 

 . 3/355  للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر.  كل دابة مرمية: الرمية )  4(

 . 1/196غريب الحديث البن سالم .    أي ناقصها:مخْدج اليد)  5(

 . 2516، 2514رقم ، التَّحرِيضِ علَى قَتِْل الْخَوارِجِ)   49(باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  6(

وكتـاب قـضائل    ، 6930رقـم ، عالَمات النُّبوة فى اِإلسالَمِ    )   25( باب، كتاب المتاقب ، صحيح البخارى )  7(
 . 5057رقم، و تََأكََّل بِه َأو فَخَر بِهمن رايا بِقراءة الْقُرآنِ َأ) 36(باب ، القرآن

 . 2511رقم ، التَّحرِيضِ علَى قَتِْل الْخَوارِجِ)   49(باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  8(

 . 4/396، األنساب للسمعاني.  هذه النسبة إلى بني فقيم: الْفُقيمي)  9(

 . 1/43لعجلىلمعرفة الثقات )  10(

 . 6/246البن أبي حاتم  الجرح والتعديل)  11(

 . 3/1002 لعقيليل الضعفاء الكبير)  12(
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مـع أن   )2( منكر الحديث: قال ابن عدي)1( محمد بن على بن خلف أبو عبد اهللا العطار الكوفى      -
ولكن ابن حجـر  )3(أنه كان ثقة مأمونا حسن العقل:كر في تاريخه قول محمد بن منصور   الخطيب ذ 

 في ترجمة حسين بن حسين األشقر ولم يفـرد          :رد هذا التوثيق وقال هذا الذي ذكر ابن عدي قاله         
  . )4(لمحمد ترجمة وإنما جرحه في ترجمة حسين األشقر فلذلك خفي عليهما

  . ثقاتواة الحديث  باقي ر-
  
  :كم على الحديثالح

  :فيه من علل إسناده ضعيف لما
 مع أن ابن حجر قال عن الحسين شيخه صدوق يهـم            .  منكر الحديث  :محمد بن على بن خلف     . 1

أي .  والبالء فيه عندي منـه :ولكن ابن عدي جرحه ثم قال،  فلعل العلة تكون منه    )5(ويغلو في التشيع  
  . )6 ()محمد بن علي(من 

 ليس بالثبـت بالحـديث حـدث        : رافضي منكر الحديث قال ابن عدي      :فار عمرو بن عبد الغ    . 2
وكـان الـسلف   ،  فهو متهم إذا روى شيئا من الفضائل)7(بالمناكير في فضائل علي رضي اهللا عنه     

زيادة على ذلك فقـد انفـرد       و. )8( . يتهمونه بأنه يضع فى فضائل أهل البيت وفى مثالب غيرهم         
      رهذا الحديث عن الحسن بن عمرو إال        وِفي المعجم األوسط أنه لم ير     بالرواية عن الحسن فقد ذُك 

يناقض الروايات الصحيحة وأصل الرواية في صـحيح         ومع ذلك فهذا ال   ، )9(عمرو بن عبد الغفار   
  . التخريج مسلم كما هو مبين في

  
       

  
  

                                                
 . 3/57  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  1(

 . 2/362الكامل البن عدي )  2(

 . 3/57للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  3(

 . 7/357 حجر بناللسان الميزان )  4(
 . 1/247البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 2/362دي الكامل البن ع)  6(

 . 5/146الكامل البن عدي )  7(

 . 5/148الكامل البن عدي )  8(

 . 5/314للطبرانيالمعجم األوسط )  9(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  } خدر  { 
ـ  : ه أتى الخدر فقال   والسالم كان إذا خُطب إليه إحدى بنات        الصالةُ ه عليه أنَّ[فيه  ) س  (  ا إن فالنً

 في البيت يتْرك عليها ستْر فتكون فيـه   الخدر ناحيةٌ]خَطَبك إلى فإن طَعنتْ في الخدر لم يزوجها       
 ومعنى طَعنَت   .  وقد تكرر في الحديث    .  وجمع الخدر الخُدور   .  خُدرت فهي مخَدرة    البكر الجاريةُ

معناه ضـربت  :  وقيل.  إذا دخَل فيهاي المفازة  طَعن ف  قاُلأي دخَلَت وذَهبت فيه كما ي     : في الخدرِ 
د1(ها على الستْربي( .   

  

  )20(الحديث رقم
  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام  البيهقي

     ننِ بيسو الْحنَا َأبرَأخْب  ِل الْقَطَّانغْ )3(الْفَضثَنَا        بِبـدح فَّارالص دمحم نيُل باعمنَا ِإسرَأخْب ادد
عباس بن محمد حدثَنَا هشَام بن بهرام حدثَنَا حاتم بن ِإسماعيَل عن َأبِى اَألسباط عن يحيى بنِ َأبِى                  

كَان رسـوُل   ":قَاالَ عنِ ابنِ عباسٍ  )5(وعن عكْرِمةَ  ريرةَ عن َأبِى ه )4(كَثيرٍ عن َأبِى سلَمةَ
  اللَّه      ردَأتَى الْخ هنَاتب ضعب هِإلَي بفُالَنَـةَ        «: فَقَاَل ِإذَا خُط خْطُـبفُالَنًا ي ِإن الً َأوجر ِإن«."  فَـِإن

   . " فى الْخدرِ َأنْكَحها ِإن لَم تَطْعنفى الْخدرِ لَم ينْكحها و  طَعنَتْ

  :تخريج الحديث

حاتم بن إسماعيل عن أبي األسباط عن يحيـى         من طريق    )7(والبيهقي،)6(أخرجه الطبراني 
عبد اهللا  عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن         زاد  بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة و         ا
  .  بنحوهبن عباسا

  

                                                
   . 2/13البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(
  . 14076 رقم، ِإذْنِ الْبِكْرِ الصمت وِإذْنِ الثَّيبِ الْكَالَم102ِباب،النكاح كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  2(
 تاريخ بغـداد    .  محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم أبو الحسين القطان                هو)  3(

  . 2/249للخطيب البغدادي
 اسـمه   : إسماعيل وقيل  : وقيل ، اسمه عبد اهللا   : قيل .بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني       ا: هو)  4(

  . 33/370  للمزي تهذيب الكمال. وكنيته واحد
  . 264 / 20 تهذيب الكمال . عكرمة مولى ابن عباسهو )  5(
  .11999رقم ،11/355 أحاديث عبد اهللا بن العباس،  للطبرانيالمعجم الكبير)  6(
  .14076رقم  ،باب ِإذْنِ الْبِكْرِ الصمت وِإذْنِ الثَّيبِ الْكَالَمِ ،كتاب النكاح ،السنن الكبرى للبيهقي )  7(
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  :لحديثتراجم رواة ا

 ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة        :)1(اليمامي أبو نصر ،  يحيى بن َأبِي كَثيرٍ الطَّاِئي مولَاهم      -
نـس  أال  إ من الصحابة    حداًأنه لم يدرك    أذكر البخاري وغيره    . )2( قبل ذلك    :اثنتين وثالثين وقيل  

، )5(النسائيو، )4( بن معين   يحيى  تدليسه ىوممن نص عل  ، )3(بن مالك فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه       
إال أن ابن حجر ذكره في المرتبة الثانية من طبقات           )8(وابن العجمي ، )7(والسيوطي، )6(أبو زرعة و

  .  األئمة تدليسهمحتمل التي ا)9(المدلسين

قال العالئي روى عن جماعة من الـصحابة مـنهم   ،  هو ثقة وتدليسه اليضر    :قال الباحث 
ئمة تدليسه  حتمل األ وقال هو ممن ا   ، )11( )10(مامة وحديثه عنه في صحيح مسلم       أو  جابر وأنس وأب  

وروايته في حـديثنا    ، )12(ال عن ثقة  إنه ال يدلس    مامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى أو أل         ما إل إ
  . )13(عن أبي سلمة معنعنة وقد ثبت له السماع منه كما في صحيح مسلم

   )14(فقيه ضعيف الحديث من السابعة  :بن رافعٍ الْحارِثيبِشْر هو :  اَألسباطوَأب -

صحيح الكتـاب   ،  أصله من الكوفة  ،  أبو إسماعيل الْحارِثي موالهم   ،  حاتم بن إسماعيل المدني    - 
  . )15(صدوق يهم مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة

                                                
)1  (  ياممهذه النسبة إلى اليمامة وهي بلدة من بالد العوالي مشهورة، وأكثر من نزل بها بنو حنيفة، وكـان              : الي

  . 5/704األنساب للسمعاني .   مسيلمة الكذاب المتنبئ منها خرج، وبها قتل زمن أبي بكر 
  . 1/1065 البن حجر تقريب التهذيب)  2(
  . 1/347 العراقي زرعة بيألرواة المراسيل تحفة التحصيل في ذكر )  3(
   . 4/207تاريخ ابن معين رواية الدوري )  4(
  . 1/121 للنسائيذكر المدلسين )  5(
   . 1/102المدلسين ـ أبو زرعة )  6(
   . 106/ 1للسيوطي أسماء المدلسين )  7(
  . 61/ 1  البن العجميالتبيين ألسماء المدلسين)  8(
  . 36/ 1 ـ ابن حجر  طبقات المدلسين)  9(
  . 1/347 العراقي زرعة بيألتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )  10(
  . 1967رقم،  ِإسالَمِ عمرِو بنِ عبسة52َباب، صالة المسافربن، صحيح مسلم)  11(
  . 65/ 1 العجمي نللسبط ابالتبيين ألسماء المدلسين )  12(
  . 591 رقم،  وجوبِ غَسِل الرجلَينِ بِكَماِلهِما  )9(باب، الطهارةكتاب ، صحيح مسلم)  13(
  . 1/169  البن حجرتقريب التهذيب)  14(
  . 1/207  البن حجرتقريب التهذيب)  15(
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الـدارقطني  و، )4(جلـي والع، )3(وعلي بن المديني  ، )2(معين ابنيحيى  و، )1( ابن سعد  هثقو
وقـال  ،  )8(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )7(مشهور صدوق : وقال أيضاً ، )6(والذهبي، )5(والجرجاني

وقال أحمد زعموا أنه كان فيه      ،  )10( )9(حاتم بن إسماعيل أحب إلى من الدراوردي      : أحمد بن حنبل  
وقال النـسائي   ، )12(بن سالم هو أحب إلى من سعيد      : وقال أبو حاتم  ، )11( إال أن كتابه صالح   ،  غفلة

وقـال ابـن    ، )14(لـيس بـالقوى   :  أنه قال   النسائي ونقل الذهبي في الميزان عن    ، )13(ليس به بأس  
لم يلق عـون بـن   : وقال أبو حاتم  ، )15(روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها       : المديني

محمد بـن المنكـدر ولـم    رأى زيد بن أسلم و: قال ابن معين: وقال العالئي،  )16( عبداهللا بن عتبة  
  . )17(يسمع منهما شيئاً

 ،وصالح إذا حدث مـن كتابـه      ،  أنه صدوق يهم إذا حدث من حفظه       الراجح:  الباحث لاق
 من أجل هذا عمل  بعض األئمة على        هولعل، تدل على خفة الضبط    فيه غفله في نفسه      :وقول أحمد 

 :ا ماحمل ابن معين على القول     وهذ، ويحمل كالم من تكلم فيه على ما حدث به من حفظه           ،هتوثيق

                                                
  . 5/425بن سعد الالطبقات الكبرى )  1(
  . 1/95)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  2(
  . 1/118 نيالمدي بن لعليسؤاالت ابن أبي شيبة )  3(
  . 1/275الثقات للعجلي )  4(
  . 1/367 لجرجانيلتاريخ جرجان )  5(
  . 1/300الكاشف للذهبي )  6(
  . 2/162للذهبيميزان االعتدال )  7(
  . 8/210 الثقات البن حبان)  8(
    .1/615  البن حجرتقريب التهذيب. هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني)  9(
  . 1/35 المبرد بن الذمه أو أحمد مدحه من فيبحر الدم )  10(
  . 3/259  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  11(
  . 3/259  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  12(
   . 1/393 البن حجرمقدمة فتح البارى )  13(
  . 2/162للذهبي ميزان االعتدال )  14(
  . 2/111البن حجر تهذيب التهذيب )  15(
   . 1/51  المراسيل البن أبي حاتم )16(
   . 1/157جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  17(
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احتج به الجماعة ولكن لم يكثر له البخاري وال أخرج لـه             :قال ابن حجر  . )1( يحدث بمناكير  أنه  
  . )2(من روايته عن جعفر شيئا بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر

  .  باقي رجال الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث
 يروي أحاديث باطلـة غيـر    بشر بن رافع الحارثي أبو األسباط والعلة فيه إسناده ضعيف   

  . محفوظة
   .  وللحديث  شواهد قد ترفع من شأنه:قال الباحث

عائـشة  عـن   ،كالهما  الشعبي من طريق)4(وأبو يعلى ، أبي سلمة   من طريق  )3(أحمدأخرجه        
   .بنحوه

 انـي  وهب بن حفـص الحر عن محمد بن نوح بن حرب   من طريق    )5(وأخرجه الطبراني 
 عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن عبد العزيز بن الحصين عن ثابت البناني عن أنس بـن           عن

  . بنحوهمالك 

في هذا الباب ال تخلـو مـن        شواهد المذكورة   ما تقدم أن ال   وخالصة القول في   :قال الباحث         
  . يرتقي إلى الحسن لغيره ولعله بمجموع هذه الطرق عله

  

       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي ضعفَ وفَتَـر     ]ه رزق النَّاس الطِّالَء فشَربه رجل فَتَخدر      أنَّ[ عمر   وفي حديث ) س  (          

  . )6( ومنه خَدر الرجِل واليد. كما يصيب الشارب قبل السكْر

   )21( الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

           . على تخريج لهالباحث عثر ي   لم          
                                                

   . 3/174تاريخ ابن معين رواية الدوري )  1(
   . 1/393البن حجر مقدمة فتح البارى )  2(
  . 24494 رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)  3(
 . 4883رقم، ]مسند عائشة رضي اهللا عنها[، مسند أبي يعلى)  4(

 . 7113رقم، محمد: من اسمه ، باب الميم، المعجم األوسط للطبراني)  5(

 . 2/13البن األثير النهاية في غريب الحديث )   6(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أي عفنـة وهـي التـي أسـود          ] تَمرة خَـدرة   اشْتَرط أن ال يأخذَ   [ األنصاري   وفي حديث ) س(

  . )1(باطنها

  )22(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(ابن ماجةقال اإلمام 
  درِ حنْذالْم نب يلثَنَا عدحهدج نع يدعس نب اللَّه دبثَنَا عدٍل حيفُض نب دمحةَ   ثَنَا مـريرَأبِي ه نع

فَـانْطَلَقَ   )4(قَـاَل الْخَمـص   )3( جاء رجٌل من الَْأنْصارِ فَقَاَل يا رسوَل اللَّه ما ِلي َأرى لَونَك منْكَفًئا         "قَاَل
  ارِيالَْأنْص         ارِيي نَخْلًا فَقَاَل الَْأنْـصقسي يودهبِي وفَِإذَا ه طْلُبي جًئا فَخَرشَي هلحي رف جِدي فَلَم هلحِإلَى ر

يودهِللْي:ي نَخْلَكققَاَل: قَاَل؟ َأس مْأخُ: نَعلَا ي َأن ارِيطَ الَْأنْصاشْتَرو ةرلْوٍ بِتَمةً كُلُّ درةً ،ذَ خَدلَا تَارِز5(و(، 
  "فَاستَقَى بِنَحوٍ من صاعينِ فَجاء بِه ِإلَى النَّبِي  )7(ولَا يْأخُذَ ِإلَّا جلْدةً  ،)6(حشَفَةً الَو

  : تخريج الحديث

 عن محمد بن    )10(ي حماد الَْأبيورد  بنِ من طريق محمد  )9(وابن عساكر ، )8(أخرجه البيهقي            
  .  بنحوهبهالفضيل 

  :تراجم رواة الحديث

- هد11( ثقة ثبت مات سـنة مائـة  :كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك هو  :  ج( 
  ذكره ابن سعد في الطبقة . )13(وكان منزله عند المقابر فقالوا المقبرى، )12(روى له الجماعة

                                                
 . 2/14البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 2448رقم،  الرجِل يستَقى كُلَّ دلْوٍ بِتَمرة ويشْتَرِطُ جلْدة6ًباب، كتاب الرهون، سنن ابن ماجه)  2(

 . 5/133 حاشية السندي على ابن ماجه .  انْكَفََأ لَونه َأي تَغَير عن حاله:ي متَغَيرا يقَاُلَأ: منْكَفًئا)   3(

  .708 / 1كشف المشكل من حديث الصحيحين . والمخمصة المجاعة ، الخمص الجوع:الخَمص)  4(

 . 1/186النهاية في غريب الحديث .  ليبسهفة يابسة وكل قوى صلب يابس تارز وسمي الميت تارزا ش أي ح:تَارِزةً)  5(

 . 6/4221 لسان العرب البن منظور . ة عند مضغهاقوفيها هي التي : حشَفَةً )  6(

 . 1/165غريب الحديث البن الجوزي .  أي صلْبة جيدة:جلْدةً)  7(

  1400رقم" وصبرِه علَى شَداِئد الدنْيا نَّبِي فَصٌل في زهد ال، باب في حب النَّبِي ، للبيهقيشعب اإليمان )  8(
  . 943رقم "وجده العبادة في وتبتله وزهده تقلله ذكر باب" ، السيرة النبوية، تاريخ دمشق)  9(

)10  ( يدوري1/79هذه النسبة إلى أبيورد وهي بلدة من بالد خراسان، األنساب للسمعاني : الَْأب .  

 . 1/814  البن حجرالتهذيبتقريب )  11(

 . 24/241للمزيتهذيب الكمال )  12(

 . 7/166 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  13(
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  .)3(ن مأموةثق: وقال ابن حبان، )2(تابعي ثقة: جليوقال الع .)1(المدينةاألولى من أهل 

وعبيـد  ، بن أنس ومالك  ،  ال بأس به، روى عنه اللَّيث بن سعد        :)5(النسائيو، )4( أحمد وقال
  فَارِيد الْغمحـع وغيرهم، اهللا بن عمر، ومعن بن موضغير ملَاة والصي الْعلم وفان ومي الَْأيفـي   ف 

هـو  : وقـال العالئـي  ، )7(قَاَل الْواقدي كَان قد كبر حتَّى اخْتَلَط قبل موته بَِأربع سنين     و،)6(البخاري  
  . تابعي ليست له صحبة وال رؤية وحديثه من غير ذكر صحابي مرسل

سم  الصحابي وأما اختالطه     ديثنا لم يثبت أنه أرسل فقد ذكر ا       ثقة ثبت وفي ح   : قال الباحث 
 لـه  لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعـديل          ة ثق قال السخاوي ، طبقة األولى فاليضر فهو من ال   

  . )9(وممن وثقه األلباني أيضاً، )8( بتجهيل

  . )10(متروك: عبد اهللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري-

-   يبالض انوِل بنِ غَزيفُض بن دمحممالَهونِ  ممحالر دبو عَأب ،فصـدوق عـارف رمـي    الكُو ي
سـألت ابـن   : الحسن بن عيـسى  قال. )12(روى له الجماعة     )11(بالتشيع مات سنة خمس وتسعين    

يا حـسن   : فقال،  فلما كان بعد أيام رآني    ،  المبارك عن أسباط ومحمد بن فضيل بن غزوان فسكت        
يعا كان ثقة صدوقا كثيـر الحـديث متـش       :قال ابن سعد   )13(صاحبيك ال أرى أصحابنا يرضونهما    

، )15("وما أقل سـقط حديثـه     " :وزاد، علي بن المديني  و، ابن معين وثقه  ،  )14(وبعضهم ال يحتج به   

                                                
 . 5/85  البن سعدالطبقات الكبرى)  1(

 . 2/404الثقات للعجلي )  2(

 . 9/60صحيح ابن حبان )  3(
 . 3/285 لإل مام أحمد العلل ومعرفة الرجال)  4(

 . 24/241 ي للمزتهذيب الكمال)  5(

 مسلم رجال 1/212 لحاكم ل تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم    و. 1/291  للكالباذي رجال صحيح البخاري  )  6(
 . 2/390 منجويه بنال

 . 1/291  للكالباذيرجال صحيح البخاري)  7(

 . 1/319 للسخاويفتح المغيث )  8(

 . 4/397  لأللبانيالسلسلة الصحيحة)  9(

 . 1/511 بن حجر التقريب التهذيب)  10(
 . 1/889  البن حجرتقريب التهذيب)  11(

 . 26/298للمزي تهذيب الكمال )  12(

 . 1/136للعقيلي الضعفاء الكبير . 3/485العلل ومعرفة الرجال )  13(

 . 6/389البن سعد الطبقات الكبرى )  14(

 . 1/208تاريخ أسماء الثقات )  15(
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وقال أبو  ، )4(كان حسن الحديث  :حمد بن حنبل  أقال  و، )3(يعقوب بن سفيان  و،)2(والذهبي، )1(والعجلي
 لـيس بـه   :"وقال النـسائي ، )6( كثير الخطأ  )5(شيخ:  أبو حاتم  قالو،   صدوق من أهل العلم    :زرعة

 بلغنـي أن    وقال،  إال أنه كان منحرفًا عن عثمان     ،  كان ثبتًا في الحديث   : وقال الدارقطني ، )7("بأس
 .  فقـط   يوالي  كان قال الذهبي . )8(أباه ضربه من أول الليل إلى آخره ليترحم على عثمان فلم يفعل           

  . )9(قرأ القرآن على حمزة

عت ابـن فـضيل   قال أبو هاشم الرفاعي سم   ، صدوق :هو كما قال ابن حجر     :قال الباحث 
نه صاحب سنة رأيت    إقال وسمعته يحلف باهللا     . يقول رحم اهللا عثمان وال رحم من ال يترحم عليه         

  . )10(ثر المسح وصليت خلفه ما ال يحصى فلم أسمعه يجهر يعني بالبسملةأعلى خفه 

 -   يرِ الطَّرِيقنْذبن الْم يلحـدث   )12( يتشيع مات سنة ست وخمـسين  كان صدوق: الكوفي )11(ع
 :وقـال النـسائي  ، )14(محله الصدق : حاتمقال أبو ، )13( وغيرهم بن ماجه اعنه الترمذي والنسائي و   

 الهيثمـي  ثقـة و، )16(مستقيم الحديثوقال  بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره  ، )15(شيعي محض ثقة  
  . )17(أيضاً

   .  هو ثقة:قال الباحث
  

                                                
 . 2/250معرفة الثقات للعجلي )  1(

 . 2/211الكاشف للذهبي )  2(

 . 1/208تاريخ أسماء الثقات )  3(

 . 8/57  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  4(
  . 8/58 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  5(
 . 1/167  للذهبيذكر من تكلم فيه وهو موثق)  6(

 . 9/360  البن حجريب التهذيبتهذ)  7(

 . 1/25سؤاالت السلمي للدارقطني )  8(

 . 1/230للذهبيتذكرة الحفاظ وذيوله )  9(

 . 9/360  البن حجرتهذيب التهذيب)  10(

)11  (ي4/65نسبة إلى طريف بن حيي بن عمرو بن سلسلة بن غنم، بطن من طئ، األنساب للسمعاني : الطَّرِيق .  

 . 1/705البن حجر ذيب تقريب الته)  12(
 . 4/52 بكر أبو البغدادي  ـتكملة اإلكمال)  13(

 . 6/206البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  14(

 . 21/147للمزي تهذيب الكمال )  15(

 . 8/474ثقات ابن حبان )  16(

 . 7/668للهيثمي مجمع الزوائد )  17(
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  :الحكم على الحديث
   .  العلماء عبد اهللا بن سعيد بن كيسان ضعفهوالعلة فيه، اً جد ضعيفهإسناد

  

       
 

   : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خدش { 
قَـشْره  : خَدشُ الجلد] ه خُدوشاً في وجهِ القيامةمن سأَل وهو غَني جاءت مسألتُه يوم  [فيه  ) س(

ودشاً. ه أو نحوِبِعشُه خَدخْدوش جمعه ألنَّ و.  خَدشَه يالخُدمه سدراًي1( به األثر وإن كان مص( .    

  

   )23( الحديث رقم 
  : رحمه اهللا ،)2(أحمدقال اإلمام 

حمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ يزِيـد        عن حكيمِ بنِ جبيرٍ عن م       الثوري حدثَنَا سفْيان  كيعوحدثَنَا  
 َأبِيه نقَالَ      )3(ع ودعسنِ مب اللَّه دبع نع:     وُل اللَّهسقَاَل ر  ":    يهغْنا يم لَهَأَل وس نم   َألَتُهستْ ماءج

 ةاميالْق مووشًا يوشًا  خُدخُم 4(َأو(  اوحكُد َأو)هِ  )5جي وف    وَل اللَّهسا ريَل يق يه  :هغْنا يمقَاَل   ِ؟ و: ونسخَم
  ".درهما َأو قيمتُها من الذَّهبِ

  :تخريج الحديث

   .)9(والدارمي، )8(ابن ماجة،)7(والنسائي، )6( أبو داودأخرجه

                                                
 . 2/14  ابن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  1(

 . 3675، 4207 رقم، ) مسند عبد اهللا بن مسعود(، مسند أحمد)  2(

)3  (1/604 تقريب التهذيب . عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيهو :َأبِيه . 

وقيـل   . 4/74حاشية السيوطي والسندي على سـنن النـسائي       . من خَمشَ الْجِلْد قَشَره بِنَحوِ عود       : خُموشًا)  4(
  هِهجوشاً في والخـدوش فـي المعنـى مثـل        :  قال أبو عبيد   و. 1/307 غريب الحديث البن الجوزي      . خُد

 . 1/240 غريب الحديث البن سالم . الخموش أو نحو منها

 غريب الحديث البـن سـالم       .  يعني آثار الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو كدح             :كدوحا)  5(
1/241 . 

 . 1628 رقم،  من يعطَى من الصدقَة وحد الْغنَى24الزكاة بابكتاب ، أبي داودسنن )  6(

 . 2384رقم،  الكبرىو.  2591رقم،  حد الْغنَى87باب، الزكاةكتاب، سنن النَسائى)  7(

 . 1840رقم،  من سَأَل عن ظَهرِ غنًى26باب، الزكاةكتاب ، سنن ابن ماجه)  8(

 . 1680 رقم)  باب من تحل له الصدقة15(، )كتاب الزكاة(، سنن الدارمي)  9(
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   .ثوريسفيان ال من طريق )4(والبيهقي، )3(والحاكم  )2(وأبي يعلى،)1(ابن أبي شيبةأخرجه و

 من طريـق    )9(والبغوي، )8(والبيهقي، )7(قطنيوالدار )6(والطيالسي، )5(الترمذي  أخرجه  و
  .  به بنحوهعن حكيمِ بنِ جبيرٍ،كالهما، بن عبد اِهللا النَّخَعيشريك

  اللَّه بنِ  عبد من طريق    )11(والدار قطني  ، حكيم بن جبير    من طريق  )10(الطبراني وأخرجه
لَمةَسمخْرنِ مرِ بوسنِ الْمنِ بمحالر دبع نع ،لَمنِ َأسنِ  ةَ بع اللَّه دبعودعسنِ مبنحوهب  .  

عن  يزِيـد   بنِعنِ الَْأسود  بن يزيد َأرطَاةَ عن ِإبراهيم بنِحجاجِِمن طريق  )12(وأخرجه أحمد 
ودعسنِ مب اللَّه دببنحوهع   .   

  :تراجم رواة الحديث

  . )13(وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشيع، اَألسدي حكيمِ بنِ جبيرٍ -

  .  باقي رواته كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

 سـألت  :قال ابن المديني.  ضعيف يروي المناكير    حكيمِ بنِ جبيرٍ           إسناده ضعيف والعلة فيه   
  شعبة من أجل :  قال؟ قلت من تركه.  إنما روى شيئا يسيراً؟ كم روى: سعيد عنه فقاليحيى بن

                                                
 . 392، 10533 رقم،  من سأل وله ما يغنيهما رواه عبد اهللا بن مسعود، عن النبي ، ي شيبةمسند ابن أب)  1(

 . 5217 رقم، )مسند عبد اهللا بن مسعود(، مسند أبي يعلى)  2(

 . 1431 رقم، محمد بن أبي حفصة حديث ، كتاب الزكاة،  المستدرك على الصحيحين للحاكم)  3(

 . 13586رقم ، الَ وقْتَ فيما يعطَى الْفُقَراء والْمساكين26باب ، الصدقات قسم كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  4(

 . 650رقم، باب ما جاء من تَحلُّ لَه الزكَاةُ، كتاب الطهارة، سنن الترمذي)  5(

 . 320 رقم، ا َأسنَد عبد اِهللا بن مسعود رضي اللَّه عنْهم، مسند الطيالسي)  6(

 . 1758رقم،  الَ تَحلُّ الصدقَةُ ِلغَنى والَ ِلذى مرة سوِى15باب، الزكاة كتاب، سنن الدارقطنى)  7(

 . 13586رقم، اء والْمساكين باب الَ وقْتَ فيما يعطَى الْفُقَرالصدقات قسم كتاب،سنن البيهقى)  8(
 .1600رقم ،باب من ال تحل له الصدقة من األغنياء واألقوياء، الزكاة كتاب، شرح السنة للبغوي)  9(

 . 1686 رقم، من اسمه أحمد، باب األلف، المعجم األوسط للطبراني)  10(

 . 1755رقم، غَنى والَ ِلذى مرة سوِى الَ تَحلُّ الصدقَةُ ِل15باب ، الزكاةكتاب ، سنن الدارقطنى)  11(

 . 3548رقم ، مسند عبد اهللا بن مسعود، مسند أحمد)  12(

 . 1/265البن حجر تقريب التهذيب )  13(
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 قال محمد بن عبد الرحمن      . وله أحاديث منكرة  ،  قليل الحديث : وقال ابن رجب  ، )1(حديث الصدقة 
، إنما روى أحاديث يـسيرة    ":  وسئل عن حكيم بن جبير فقال      :العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي     

  . حجاج بن َأرطَاةَو، عبد اللَّه بن سلَمةَ بنِ َأسلَموقد تابعه ، )2( "وفيها أحاديث منكرات
  .بان مولَى رسوِل اللَّه ثَومن حديث : وله شاهد

سعيد بنِ َأبِي عروبةَ عن قَتَادةَ عن ساِلمِ بنِ َأبِـي         من طريق    )4(والدارمي، )3(أخرجه أحمد 
  عم نع دعالْج         النَّبِي نع انبثَو نةَ عنِ َأبِي طَلْحب اند         ْكَانَت يا غَننْهع وهَألَةً وسَأَل مس نقَاَل م

    ةاميالْق موي هِهجي وًئا فحديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجـال        :  شعيب األرنؤوط  قال . شَي
  . )5(ثمانالصحيح غير عبد الملك بن عبد اهللا بن ع

  . وخالصة القول أن الحديث بمتابعاته وشاهده يرتقي إلى الحسن لغيره
 

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاّل
  } خدع  {  
 يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فـتح الـدال              ]الحرب خَدعة [فيه  ) س  (

ع مـرة   دعة واحدة من الخَداع أي َأن المقَاتَل إذا خُـد         فاألول معناه أن الحرب ينْقضي أمرها بِخَ      
 .  الخـداع  سم من هو اال :  ومعنى الثاني  . ها وأصح  الروايات ي أفصح واحدة لم تكن لها إقَالَة وه     

  ومعنى الثالث أن الحرب  وتُمنِّ  الرجالَ  تَخْدع     رجلٌ : قاليهم وال تَفي لهم كما ي كَ  فالنحبة وضة لُع :
أي كثيربِ اللّعح6(ك والض( . 

 )24(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)7(  البخاري قال اإلمام 
سمع جابِر بن عبد اِهللا رضـي        )9(عن عمرٍو  )8(حدثَنَا صدقَةُ بن الْفَضِل َأخْبرنَا ابن عيينَةَ      

 ." لْحرب خَدعةٌا :" قَاَل النَّبِي :اُهللا عنْهما قَاَل

                                                
 . 2/383 البن حجرتهذيب التهذيب )  1(
 . 1/205ذي البن رجب شرح علل الترم)  2(
 .  22420رقم، ومن حديث ثوبان، ) حزام بن حكيم مسند(، مسند أحمد)  3(
 . 1698رقم،  التَّشْديد علَى من سَأَل وهو غَنى17باب،، كتاب الزكاة، سنن الدارمى)  4(
 .  22420رقم، ومن حديث ثوبان، ) حزام بن حكيم مسند(، مسند أحمد)  5(
 . 2/14البن األثير اية في غريب الحديث النه)  6(
 . 3030رقم،  الْحرب خَدعة157ٌباب، كتاب الجهاد، صحيح البخارى)  7(
  .177 / 11تهذيب الكمال .سفْيان بن عيينَةَ بن أبي عمران واسمه ميمونهو)  8(
  .5 / 22 تهذيب الكمال . عمرو بن دينَارٍ المكي أبو محمد األثرمهو)  9(
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  : تخريج الحديث
عـن  ،  حربٍ ثالثـتهم    بنِ و النَّاقد وزهيرِ  وعمرٍ،  حجرٍ  بنِ  من طريق على   )1(أخرجه مسلم        

  .  بمثلهبهسفيان بن عيينَةَ 

       : تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميهم ثقات-
       

 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 الريع فـذلك خـداعها       ويقلُّ  أي تَكثُر فيها األمطار    ] سنُون خَداعة   الساعة  قبلَ تكون[وفيه   ) ـه( 
 المطر مـن خَـدع الريـقُ إذا         القليلةُ:  وقيل الخَداعة  . ها تُطْمعهم في الخصب بالمطر ثم تُخْلف      ألنَّ

  . )2(جفَّ
  )25(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا )3(أحمداإلمام قال 
 زِيدثَنَا يدـنِ    )4(حب يدعس نع اتنِ َأبِي الْفُركْرِ بب ناقُ بحثَنَا ِإسدةَ حامقُد نب كلالْم دبَأنَا عَأنْب

  ستَْأتي علَى النَّاسِ سنُون خَداعـةٌ ِإنَّها":  قَاَل رسوُل اللَّه :َأبِي سعيد عن َأبِيه عن َأبِي هريرةَ قَالَ    

يصدقُ فيها الْكَاذب ويكَذَّب فيها الصادقُ ويْؤتَمن فيها الْخَاِئن ويخَون فيها الْـَأمين وينْطـقُ فيهـا                 
   . "م في َأمرِ الْعامةيتَكَلَّ )6(قيَل وما الرويبِضةُ قَاَل السفيه )5(الرويبِضةُ

  :تخريج الحديث

 ، من طريق حجاج بن محمـد      )8(الحاكمو، من طريق يزيد بن هارون     )7( ابن ماجة  أخرجه
  .  سعيدإال أن ابن ماجه لم يذكر أبا.بنحوهبه عبد الملك بن قدامة عن  ،كالهما

                                                
 . 4637رقم،  جوازِ الْخداعِ فى الْحرب5ِباب، الجهاد والسيركتاب ، صحيح مسلم)  1(

 . 2/14  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  2(

 . 7912رقم، )مسند أبي هريرة رضي اهللا عنه( ، مسند أحمد)  3(

  .261/  32 تهذيب الكمال . بن هارون بنِ زاذيهو :زِيدي)  4(
 الفائق في غريب الحديث واألثـر       . وهو العاجز الذى ربض عن معالى األمور وجثم عن طلبها         : الرويبِضةُ)  5(

 . 2/27للزمخشري 

)6  (يهف12/126 الطحاوى - بيان مشكل اآلثار.  الذي يعرف الحق وينحرف عنه عناداهو: الس . 

 . 4036رقم، الصبر على البالء) 23( باب، كتاب الفتن، سنن ابن ماجه)  7(

 . 8708رقم، حديث أبي عوانة، والمالحم الفتن كتاب، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  8(
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  فُلَيح  كالهما عن   النُّعمانِ  بنِ يجِسرو،  محمد المَؤدب   بنِ يونُسِ من طريق    )1(وأخرجه أحمد 
  .  بنحوه سلَيمان عن سعيد بنِ عبيد بنِ السباق عن َأبِي هريرةَبنِا

  

  :تراجم رواة الحديث

 في الحـديث رقـم    سبقت ترجمته  : أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك       كَيسانهو  :  أبيه -
 )2(كَان قد كبر حتَّى اخْتَلَط قبل موته بَِأربع سنين         :قَاَل الْواقدي ،  فيه أنه ثقه   وخالصة القول ، )22(

سم   الحديث لم يثبت إرساله فقد ذكر ا        وفي هذا  . حديثه من غير ذكر صحابي مرسل      :قال العالئي 
  . يضر فهو من الطبقة األولى الصحابي وأما اختالطه فال

وخالصـة  ،  )3( في الحديث رقـم      سبقت ترجمته .كيسان المقبري سعيد بن أبي سعيد واسمه       -
  . القول فيه أنه ثقة

  .)3(  مجهول:إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني -

- ىحمبٍ الْجاطنِ حب دمحنِ مب يماهرنِ ِإبةَ بامقُد نب كلالْم دب5( ضعيف من السابعة :)4(ع(.  

  . ات باقي رجال الحديث ثق-

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف لوجود بعض العلل فيه وهي      

  .  مجهول:إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني  . 1

كـان  : فقال،  سئل أبو داود عنه   . ضعفه العلماء وقالوا في حديثه نكاره      :عبد الملك بن قدامة    . 2
سريج بن  و، ونُس بن محمد المَؤدب   ي وقد تابعهم عليه     )6(وفي حديثه نكارة  ،  عبدالرحمن يثنى عليه  

 الحـديث  وبذلك يرتقي.  فُلَيح بن سلَيمان عن سعيد بنِ عبيد بنِ السباق عن َأبِي هريرةَ       عن النُّعمانِ
   . )7(وممن حسنه األلباني . إلى الحسن لغيره

       
                                                

 . 8459رقم، )مسند أبي هريرة رضي اهللا عنه(، مسند أحمد)  1(

 . 1/291  للكالباذيرجال صحيح البخاري)  2(
 . 1/131  البن حجرتقريب التهذيب )  3(

)4  (الْجىح2/85 األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى بني جمح:م .  

  .626 / 1تقريب التهذيب )  5(

 . 18/381  للمزيتهذيب الكمال)  6(

 . 4/386  لأللبانيالسلسلة الصحيحة)  7(
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  : اهللا ه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1(] أدخُُل المخْدع: إن دخل علَى بيتي قال[ومنه حديث الفتن ) س (

  )26(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2 ( قال اإلمام  ابن أبي شيبة

 عمرِوعنِ  ،  عن ِإسحاقَ بنِ راشد   ،   حدثَنَا معمر ،  )3 (عنِ ابنِ مبارك    ،  حدثَنَا يعمر بنِ بِشْرٍ   
الـسالم  :  سمعتُ علَى بابِ الدارِ    ِإنِّي لَبِالْكُوفَة في دارِي ِإذْ    : قَاَل)4(عن َأبِيه   ،    بنِ وابِصةَ اَألسدي  ا

: قَـاَل عبـد اللَّـه      وفيه،...،فَِإذَا هو عبد اللَّه بن مسعود     ،  فَلَج،  علَيكُم السالم : َأَأِلج ؟ فَقُلْتُ  : معلَيكُ
      وَل اللَّهستُ رعمس قُوُلتْنَةٌ : يف طَجِعِ     )5 (تَكُونضالْم نم را خَييهف النَّاِئم   ،    ـنم رخَي طَجِعضالْمو

دي ،  الْقَاعاشالْم نم رخَي دالْقَاعبِ، واكالر نم ري خَياشالْما، وا كُلُّهي النَّـارِ فَتَالهقُلْـتُ : قَـالَ ،  ف :
و    وَل اللَّهسا ري تَى ذَاكجِ : ؟ قَالَ مرالْه امَأي قُلْتُ، )6 (ذَاك :جِورالْه اما َأيقَـالَ ؟ م :   نـْأمتَّـى ال يح

 هيسلُل ججقُلْتُ: قَاَل،  الر :    كْتُ ذَِلكرَأد ي ِإننرتَْأم خُْل: قَاَل؟  فَبِمقُلْتُ  اد تَكيخَـَل     :  بد ـتَ ِإنَأيَأفَر
وقُـْل  ، قُْل هكَـذَا  : ؟ قَالَ فَرَأيتَ ِإن دخََل علَي   َأ: تُـقُلْ: قَاَل ،ى مخْدعك ـادخُْل ِإلَ : قَاَل؟   بيتي َّـعلَي

 وء7 (َأب(كِإثْمي وقْتُوَل،  بِِإثْمالْم اللَّه دبع كُنو" .  

  :يثتخريج الحد

عـن إسـحاق بـن      ،  الجزرِيمن طريق سالم بن عبد اهللا        )8(أخرجه عبد اهللا بن المبارك             
    .  بنحوهبه، راشد

                                                
 . 2/14البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

، تكون فتنة النائم فيها خير من المـضطجع       ، ، عن النبي    ما رواه عبد اهللا بن مسعود     ، مسند ابن أبي شيبة   )  2(
 . 403رقم

 . 540/ 1تقريب التهذيب . عبد اهللا بن المبارك المروزيهو)  3(

  . 5/2724 معرفة الصحابة ألبي نعيم . وابِصةُ بن معبد بنِ عتْبةَ بنِ الْحارِثهو : أبيه)  4(

 . 35/492تاج العروس .  اربخْتبتالء واالمتحان واإلاالهي الفتْنَة : فتْنَةٌ )  5(
)6  (    شَةبانِ الْحسبِل جرقال عياض هي وهم مـن قـول       . 10/12ابن بطال   /شرح صحيح البخارى  .   الْقَتُْل: الْه 

هم  كونها عربية ال يمنع كونها بلغة الحبشة فـإن لغـت   :قال ابن حجر  بعض الرواة وإال فهي عربية صحيحة       
 . 1/201حجر   فتح الباري البن. توافق اللغة العربية في أشياء كثيرة

)7  (وءي:َأبنَفْس هبذلك وُألْزِم ر88 /1غريب الحديث البن الجوزي .  أي ُأق . 

 . 264رقم ، 1/269مسند ابن المبارك )  8(
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، )3(وأحمـد ، "تُـواِل مخْـدعك   ": إال أنه قـال    )2(وابن أبي شيبة  ،  )1(أخرجه عبد الرزاق  و
.  به بنحـوه   حاق بن راشد  عن إس من طريق معمر بن راشد       )6(والحاكم، )5(الطبرانيو، )4(والبزار

  .  عن عمرِو بنِ وابِصةَ)7(معمر عن رجٍلعن : إال أن أحمد قال

 الْقَاسمِ بنِ غَزوان عن ِإسحاقَ بنِ راشد الْجـزرِى عـن             من طريق  )8(وأخرجه أبو داود    
  . به بنحوه عن عمرو بن وابِصةَ الجزرِيبن عبد اهللا ساِلمٍ 

  :تراجم رواة الحديث

، )10 ( حديثا واحدا   روى له أبو داود    )9 ( صدوق من الرابعة   : معبد اَألسدي   وابِصةَ بن  بنُِ عمرِو -
  . )12(تابعي معروف: قال ابن حجرو،)11(ذكره ابن حبان في الثقاتو

يثه عن الزهري بعض الوهم من السابعة        ثقة في حد   أبو سليمان  )13(  راشد الْجزرِى  ِإسحاقَ بن  -
ليس : قالو، )16(صالح الحديث : وقال مرة ، )15(نبن معي يحيى   وثقه، )14(مات في خالفة أبي جعفر    

                                                
 . 20727رقم، مصنف عبد الرزاق باب الفتن)  1(

 . 38584رقم،  مسند عبد اهللا بت مسعود،مصنف ابن أبي شيبة)  2(

 . 4286 رقم، ) مسند عبد اهللا بن مسعود(،  مسند أحمد)  3(

 . 1444رقم ، ) مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه(البحر الزخار ـ مسند البزار )  4(

 . 10/8، )عبد اهللا بن مسعودو، عمر(باب من اسمه ،  للطبرانيالمعجم الكبير)  5(

، 5404رقـم ،  ذكر مناقب العباس بن عبد المطلـب الصحابة معرفة كتابمستدرك على الصحيحين للحاكم   ال)  6(
8432 . 

 تعجيـل المنفعـة   و، 5/281العلل للـدارقطني    .  هو إسحاق بن راشد الجزري    :وابن حجر ، قال الدا رقطني  )  7(
  . 2/682البن حجر بزوائد رجال األئمة األربعة

 . 4260رقم،  فى النَّهىِ عنِ السعىِ فى الْفتْنَة2باب، الفتنكتاب ، سنن أبي داود)  8(

  .  1/747البن حجر تقريب التهذيب )  9(
 . 22/286للمزي تهذيب الكمال )  10(

  . 5/171الثقات البن حبان )  11(

 . 5/301اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  12(

)13  (رِيزوهي إلى عدة بالد من ديار بكر، واسم خاص لبلدة واحـدة يقـال لهـا             هذه النسبة إلى الجزيرة   : الج 
جزيرة ابن عمر، وعدة بالد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميا فـارقين، وهـي        

 . 2/55األنساب للسمعاني .   بالد بين الدجلة والفرات، وإنما قيل لها الجزيرة لهذا

 . 1/128 ر البن حجتقريب التهذيب)  14(

 . 3/73تاريخ ابن معين رواية الدوري )  15(

 . 4/252تاريخ ابن معين رواية الدوري )  16(
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وقـد  ، )2(أحمد بن حنبلو، )1(ليس به بأس : قال؟ ففي غير الزهري: قيل له، هو في الزهري بذاك   
أحـب إلـي   :فقال إسحاق بن راشـد  عن إسحاق بن راشد وعن النعمان بن راشد      مرة  أحمد ئلس 

  .)7( ليس به بأس:وقال النسائي، )6(شيخ: وقال أبو حاتم، )5(والذهبي، )4(والعجلي، )3(  حديثا

تكلموا في سماعه مـن     : لدارقطنياقال  و،   في الثقات  )9 (وابن شاهين ، )8(وذكره ابن حبان  
  . )11 (في كتاب )10(الزهري وقالوا إنه وجده 

والطب واالعتصام وغيـر    ،   في تفسير سورة براءة     البخاري  له أخرج  هو ثقة    :قال الباحث 
    .)12 (وعتاب بن بشير عنه عن الزهري، موضع عن موسى بن أعين

  .ـ باقي رواة الحديث ثقات

  : الحكم على الحديث

أصله في صـحيح  واحلديث ،)13 ( صدوق:إسناده حسن فيه عمرو بن وابصه قال ابن حجر  
 . )15 (ومسلم، )14 (البخاري

       
 

                                                
 . 1/372شرح علل الترمذي البن رجب )  1(

 . 1/110علل أحمد رواية المروذي ) 2(

 . 3/60العلل ومعرفة الرجال ) 3(

  . 1/217الثقات للعجلي ) 4(
 . 70/ 1 للذهبي1المغني في الضعفاء ) 5(

 . 2/220البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 6(

 . 1/202البن حجرتهذيب التهذيب ) 7(

 . 6/51ثقات ابن حبان )  8(

 . 1/35البن شاهين تاريخ أسماء الثقات )  9(

: فله أن يرويه عنه على سبيل الحكايـة، فيقـول         .  أن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شخص بإسناده       : : الوجادة)  10(
 وممـن  الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها    عن  نقل  قد  و. ويسنده" حدثنا فالن   :  فالن وجدت بخط "

 . 17/ 1/16 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . أيده في ذلك ابن الصالح
 . 1/184سؤاالت الحاكم للدارقطني )  11(

 . 1/355 يلباجل  التعديل والتجريحو. 1/74  للكالباذيرجال صحيح البخاري)  12(

  . 1/747البن حجر تقريب التهذيب )  13(

 . 7082، 7081رقم ،  عالَمات النُّبوة فى اِإلسالَم25ِباب، كتاب المناقب، صحيح البخارى)  14(

 . 7429رقم،  نُزوِل الْفتَنِ كَمواقعِ الْقَطْر3ِباب،  الفتن وأشراط الساعةكتاب، صحيح مسلم)  15(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خدل  { 
  . )1(الغليظ الممتَلىء الساق:  الخَدل]والذي رميتْ به خَدٌل جعد[ اللِّعان في حديث ) ـه( 

  

  )27(الحديث رقم

        :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد

     ثَنَا ابدةَ حادبع نب حوثَنَا ردجٍ قَالَ  حيرج ن:          ـدمحنِ ممِ بنِ الْقَاسع يدعس نى بيحي ينرَأخْب 
 )3(منْذُ عفَارِ    يا رسوَل اللَّه ما ِلي عهد بَِأهلي       :فَقَاَل َأن رجلًا جاء ِإلَى رسوِل اللَّه        عنِ ابنِ عباسٍ  

تُعفَر َأربعين يوما لَا تُسقَى بعد الِْإبارِ فَوجدتُ مـع           )4( َأنَّها ِإذَا كَانَتْ تُْؤبر     وعفَار النَّخْلِ  :النَّخِْل قَالَ 
ِإلَى السواد جعـد     والَّذي رميتْ بِه خَدلٌ    )6(سبطَ الشَّعرِ  )5(امرَأتي رجلًا وكَان زوجها مصفَرا حمشًا     

  بينَهما فَجاءتْ بِرجٍل يشْبِه الَّذي رميتْ بِه  اللَّهم بين ثُم لَاعن: فَقَاَل رسوُل اللَّه  )7(قَطَطٌ

  :تخريج الحديث

 يحيى بن سعيد عن عبد الرحمنِ بنِ        عن، اللَّيثُ من طريق    )9(ومسلم  ، )8(أخرجه البخاري 
   .  بنحوهبهقَاسمِ بنِ محمد الْقَاسمِ عنِ الْ

  .  به بنحوه سعيد يحيى بنِعن،  من طريق سليمان بن بالل)10(وأخرجه البخاري 

                                                
 . 2/14البن األثير ي غريب الحديث النهاية ف)  1(

 . 3360رقم)  مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب( ، مسند أحمد)  2(

الفائق فـي غريـب الحـديث واألثـر          .  أن يعفْى عن السقْى بعد اإلبار لئال ينتفض أربعين يوماً          أي: عفَارِ  ) 3(
 . 3/7للزمخشري 

)4  ( رالنخل تلقيح: تُْؤب 1/2مختار الصحاح .  هتَأبير . 

 . 1/440 النهاية في غريب الحديث ،  حمش الساقين وأحمش الساقين أي دقيقهما:حمشًا) 5(

  .71 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم . منبسط ممتد سهل ليس بجعد متكسر:سبطَ الشَّعرِ) 6(
  .253/ لحديث البن الجوزي    غريب ا.القَطَطُ هو الشديد الجودة: قَطَطٌ ) 7(

 . 6856رقم ، باب من َأظْهر الْفَاحشَةَ واللَّطْخَ والتُّهمةَ بِغَيرِ بينَة، كتاب الحدود، صحيح البخاري)  8(

 . 3831رقم ، يحيى بنِ سعيد حدثَنَاباب ، كتاب اللعان، صحيح مسلم)  9(

 قَوِل النَّبِـي     ابب، وكتاب الطالق ، 5316رقم،  باب قَوِل الِْإمامِ اللَّهم بين     كتاب الطالق ، صحيح البخاري )  10(
نَةيرِ با بِغَياجِمكُنْتُ ر 5310رقم، لَو . 
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  :تراجم رواة الحديث

ثقة فقيـه فاضـل     ،  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم المكي          : ابن جريج   -
ـ 150 وفيت ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلـسين          ،  ثقته فإنه مدلِّس  ورغم  ،  )1( ه

وصفه النسائي وغيره بالتدليس قال الـدارقطني       :" الذين ال يقبل حديثهم إال بالتصريح بالسماع وقال       
  . )2("ال يدلس إال فيما سمعه من مجروح، ريج؛ فإنه قبيح التدليسـشر التدليس تدليس ابن ج

، من احتمل األئمة تدليسه   : المرتبة الثانية :" مرتبة الثانية وقال  فذكره في ال  ،  وخالفه العالئي 
أو لقلّة تدليسه في جنب مـا       ،  وذلك إما إلمامته  ،  وإن لم يصرح بالسماع   ،  وخرجوا له في الصحيح   

، وإبـراهيم النخعـي  ، ان األعمـش  ـوسليم،  وذلك كالزهري ،  أو ألنه ال يدلّس إال عن ثقة      ،  روى
ى بـن أبـي     ـويحي،  والحكَم بن عتَيبة   ،  وحميد الطويل ،  وسليمان التيمي ،  وإسماعيل بن أبي خالد   

ـ  ـففـي الـصحيح   ،  وهشيم،  كـوشري،  وابن عيينة ،  والثوري،  وابن جريج ،  كثير رهما ـين وغي
وبعض األئمة حمل ذلك على أن الـشيخين        ، لهؤالء الحديث الكثير ما ليس فيه التصريح بالسماع       

  . )3(لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ عن ونحوها من شيخه ع الواحد ااطلعا على سم

أخبرنـي  : من يحيى بن سعيد فقـال     هو ثقة وقد صرح في الحديث بالسماع         :قال الباحث 
إذا قال ابن جريج أخبرني في كل شـيء         : سمعت أحمد يقول  :  قال أبو داود   . فأمن تدليسه ،  يحيى

  . )4(فهو صحيح

  . قاتثرواة الحديث  باقي ر-

  

  :الحكم على الحديث

  .إسناده صحيح       
       

 
 
 

                                                
 . 1/624  البن حجرتقريب التهذيب)  1(

 . 1/41طبقات المدلسين البن حجر )  2(

 . 1/113الئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للع)  3(

 . 1/231سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )  4(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاّل
  } خدلج  { 
 أي عظيمهما وهو مثْل الخَـدِل  ]إن جاَءت به خَدلَّج الساقَين فهو لفُالن    [ اللِّعان   في حديث ) س  ( 

1(اأيض( .  

 )28(الحديث رقم 

 : اهللا رحمه)2(قال اإلمام البخاري

ـح ي مثَنـد      يدَأبِي ع نثَنَا ابدشَّارٍ حب نب دم3(ح(    سنِ حشَامِ به نةُ  ــعكْرِمثَنَا عدح ان)4( 
فَقَـاَل    سحماء بِشَرِيك بنِ  عنْد النَّبِي     ن ُأميةَ قَذَفَ امرَأتَه   ـنِ عباسٍ َأن هلَاَل ب    ـبد اهللا   ـعبعنِ  

  النَّبِي":     رِكي ظَهف دح نَةَ َأويـقُ   : فَقَالَ ".الْبنْطَللًـا يجر هَأترلَى امنَا عدَأى َأحوَل اِهللا ِإذَا رسا ري 
سلْتَمي     َل النَّبِيعنَةَ فَجيالْب قُوُلي":     رِكي ظَهف دِإلَّا حنَةَ ويلَاٌل فَقَاَل   " الْبقِّ ِإنِّـي      :هبِالْح ثَكعي بالَّذو 

         هلَيَل عَأنْزرِيُل وَل جِبفَنَز دالْح نرِي مُئ ظَهربا ياُهللا م نْزِلَنقٌ فَلَيادْوالذين يرمـون أزواجهـم[لَص ُ ْ َُ َ َ َ َْ َ َ ِ َّ[ 
َإن كان من الصادقني[ فَقَرَأ حتَّى بلَغَ   ِ ِ َِّ َ َ َْ  فََأرسَل ِإلَيها فَجاء هلَاٌل فَشَهِد والنَّبِـي    النَّبِي فَانْصرفَ ]ِ

                    ةـسالْخَام نْـدا كَانَـتْ عتْ فَلَمتْ فَشَهِدقَام ثُم ا تَاِئبنْكُمْل مفَه با كَاذكُمدَأح َأن لَمعاَهللا ي قُوُل ِإني
   وجِبا مقَالُوا ِإنَّها وقَّفُوهاسٍ فَتَلَكََّأتْ    وبع نتْ ةٌ قَاَل ابنَكَصقَالَتْ       و ثُم جِعا تَرتَّى ظَنَنَّا َأنَّهح:   حلَا َأفْض 

       تْ فَقَاَل النَّبِيضمِ فَموالْي اِئري سمقَو: اوهرصنِ     َأبنَييَل الْعَأكْح تْ بِهاءج نِ    فَِإنتَيـابِغَ الْـَألْي5(س( 
نِ خَداقَيالس لَّج           فَقَاَل النَّبِي كَذَِلك تْ بِهاءفَج اءمحنِ ساب ِلشَرِيك وفَه:       تَابِ اِهللاك نى مضا ملَا ملَو

ا شَْأنلَهِلي و لَكَان" .  

  :تخريج الحديث
  .       تفرد به البخاري دون مسلم

  :تراجم رواة الحديث
  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-

       
                                                

 . 2/15البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

، ]ويدرُأ عنْها الْعذَاب َأن تَشْهد َأربع شَهادات بِاِهللا ِإنَّه لَمـن الْكَـاذبِين            [باب  ، التفسير كتاب، صحيح البخاري )  2(
  . 4747رقم

  .321 / 24تهذيب الكمال .  محمد بن إبراهيم بن أبي عديهو)  3(

  .687 / 1 تقريب التهذيب .عكرمة أبو عبد اهللا مولى بن عباسهو )  4(

   .458 / 1 غريب الحديث البن الجوزي . أي كَثير لَحمهِما:سابغ اِإللْيتَينِ)   5(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 هو جمع خَدمـة يعنـي الخلْخَـاَل    ]ال يحول بينَنَا وبين خَدم نسائكم شيء[ومنه الحديث   ) ـه( 

جمويعامٍ أيضد1(ا على خ( .  

 )29(الحديث رقم 

 :رحمه اهللا )2( عبد الرزاققال اإلمام

 رمعنَا مرَأخْب  نِ الزعرِىعبد اهللا بن    وأخبرني   ه        اِلـكنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحالر دب3(ع(  ـنع
     ابِ النَّبِىحَأص نٍل مجر...،ـُل               وفيهَأه ِإنَّكُـم ـودهرٍ ِإلَـى الْيدب ةقْعو دعشٍ بيقُر تْ كُفَّارفَكَتَب 

لْقَةلَتُقَ   )4(الْح ِإنَّكُمونِ وصالْحكَذَا       وكَذَا و لَنلَنَفْع نَا َأوباحص لُنمِ    اتخَد نيبنَنَا ويوُل بحالَ يو    اِئكُمـسن
ءالحديث ... شَى.   

  :تخريج الحديث
عـن عبـد     عـن الزهـري   ،  معمرِ بنِ راشد   من طريق    )6(البيهقيو،)5(أبو داود            أخرجه
  .  به بنحوه بنِ ماِلكالرحمنِ بنِ كَعبِ

  :تراجم رواة الحديث
-    ابِ النَّبِىحَأص نٍل مجمن أصحاب   ولكن يبقى ، سم الصحابي لم أعثر على ا   :قال الباحث :ر 

والمجهول منهم في حكم المعلوم ألن جميع الصحابة عـدول وأن        :قال ابن حجر  ،النبي  
   . ))7الكذب مأمون من قبلهم وال سيما على النبي 

  .باقي رواة الحديث ثقات  -    
  :الحكم على الحديث

   .صحيحإسناده 
                                                

 . 2/15  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  1(

 . 9733 رقم، وقعة بني النضير، كتاب المغازي، مصنف عبد الرزاق)  2(

وقـال  ،وعنه عبد اهللا بـن عقيـل      ،روى عن أبيه    :وابن حبان ،وقال أبو حاتم  ،سمع من الزهري  : قال ابن معين  )  3(
 قاله وهذا ما،هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك   :وقال في موضع آخر     ،اختلفوا فيه وفي أبيه     :المزي

 فالذي أظنه أنه انقلب وأنه عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك شيخ الزهري                 :قال:ابن خجر في التعجيل   
 / 5الجـرح والتعـديل  و،150 / 3تاريخ ابن معين روايـة الـدوري   انظر  .وهو ثقة . وهو مترجم في التهذيب   

  .750 / 1عجيل المنفعة تو ،471 / 34 ،238 / 17تهذيب الكمال و، 3 / 7ثقات ابن حبان و،95

)4  (لْقَةُل الحوعِ وما أشبهها:َأهرلْقَةُ اسم لجمع السالح والد1/235 غريب الحديث البن الجوزي .  الح . 

 . 3006 رقم، فى خَبرِ النَّضيرِ)   23 (باب،  الخراجكتاب، سنن أبي داود)  5(

 . 1041رقم، ما ظهر فيها من آثار النبوةباب غزوة بني النضير و، دالئل النبوة للبيهقي)  6(

 . 6/499فتح الباري البن حجر )  7(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 فاطمةَ   وفي حديث  رضي اللّه عنهما      وعلي ]    ّريك حما أنت فيه   اسألي أباك خَادماً يق [ الخادم  واحد  
 على الذكرِ  الخدم ويقع     رى األسماءجرائه ما  غيـرِ   واألنثى إلج  مـن األفعـال كحـائضٍ      لمـأخوذة  

  . )1(وعاتق
  

  )30(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا)2(أحمدقال اإلمام 

              يسالنَّر ِليدالْو نب اسبي الْعثَند3(ح(       رِييرالْج يدعثَنَا سدح ادزِي نب داحالْو دبثَنَا عدح)4( نع
َألَا ُأخْبِرك عنِّي وعـن  ...يا ابن َأعبد:   قَاَل ِلي علي بن َأبِي طَاِلبٍ     : َأعبد قَالَ  َأبِي الْورد عنِ ابنِ   

         وِل اللَّهسنَةَ را كَانَتْ ابنْهع اللَّه يضةَ رمفَاط           ـيتجوكَانَـتْ زو ـهلَيع هلمِ َأهَأكْر نكَانَتْ مو
 حتْ بِالررا      )5(ىفَجرِهةُ بِنَحبرتْ الْقتَّى َأثَّرح ةبرقَتْ بِالْقَأسا وهدى بِيحالر تَّى َأثَّرـتْ ،حقَمـتَ    ويالْب

لَـى  ثيابها فََأصابها من ذَِلك ضـرر فَقُـدم ع          حتَّى اغْبرتْ ثيابها وَأوقَدتْ تَحتَ الْقدرِ حتَّى دنستْ       
   وِل اللَّهسر    َمٍ قَالخَد يٍ َأوبا  :بِسفَقُلْتُ لَه :      وِل اللَّهسي ِإلَى رقانْطَل   امخَاد َأِليهفَاس   رح يكقا  يم

يهف الحديث... َأنْت.  

  :تخريج الحديث

اهيم  وإسـماعيل بـن إبـر      بن عبـد األعلـى     من طريق عبد األعلى   )6(أخرجه أبو داود           
  . بنحوهبهعن سعيد الجريري ،) وإسماعيل،عبد األعلى(كالهما

  .)9(وأحمد،)8(ومسلم، )7(أخرجه البخاريو        

  
                                                

 . 2/15البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 1313رقم، )  مسند علي بن أبي طالب ( ، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أحمد)  2(

)3  (يس5/479األنساب للسمعاني .  هار الكوفة هذه النسبة إلى النرس، وهو نهر من أن:النَّر . 

)4  ( رِيير2/53 األنساب للسمعاني. هذه النسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد: الْج . 

  .583 / 1 غريب الحديث البن قتيبة .طاحنة التي تُديرها اليدال هي :ِ الرحى) 5(

وكتـاب   ،2990رقم ،بيانِ مواضعِ قَسمِ الْخُمسِ وسهمِ ذى الْقُربى فى 20باب ،كتاب الخراج ، سنن أبي داود )  6(
 .5065رقم ،التَّسبِيحِ عنْد النَّومِ فى 109باب ، األدب

رقـم  ، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسـول اهللا والمـساكين          ، كتاب فرض الخمس  ، صحيح البخاري )  7(
3113  .6318 . 

 . 7091، 7090رقم، النَّومِ وعنْد النَّهارِ َأوَل التَّسبِيحِ) 19 (باب، والتوبة والدعاء الذكر تابك، صحيح مسلم)  8(

  .740 رقم، )عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي مسند ( أحمد مسند)  9(
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بن َأبِى لَيلَى   عتبة عن عبد الرحمن     بن  الْحكَمِ  من طريق   )2(والبيهقي،)1(والطحاويوأخرجه  
  .  بن أبي طالب بنحوه دون طرفه األول علىعن

  بـنِ  مجاهدمن طريق    ،)7(والطبراني ،)6(وأبو يعلى  ،)5(والنسائي ،)4(ومسلم  ، )3(يوأخرجه البخار 
عـن عبـد    ) عمـرو  و،مجاهـد (كالهما  عمرو بن مرة     من طريق  )9(والحاكم ،)8(والدارمي ،جبرٍ

  . بنحوهبه  بن َأبِى لَيلَىالرحمن 

  :تراجم رواة الحديث

  .)10(ي اإلسناد مجهول من الثالثةعلي بن أعبد أبو الحسن وقد ال يسمى فـ 

قال ابـن   ،  )13( من الطيقة الثالثة   )12( مقبول البصري )11(القُشَيرِي أبو الورد بن ثمامة بن حزن      -
روى له البخاري في األدب وأبو داود والترمذي والنسائي في          ، )14( كان معروفا قليل الحديث    :سعد

 هذا أبـو الـورد بـن    :لورد من هذا قالالجريري عن أبي ا، سئل أحمد عن رواية    )15(مسند علي 
 :قـال الـدارقطني   و، )16( غير هـذا   سماًاثمامة حدث عنه الجريري أحاديث حسان ال أعرف له          

حدث عنـه أيـضا    : قال ولكن ابن حجر  ،  )17(الجريري عن أبي الورد شيخ له ما حدث عنه غيره         

                                                
 .3463رقم،102 / 9مشكل اآلثار )  1(

  .15115رقم ، يستَحب لَها رِعايتُه ِلحقِّ زوجِها ما3باب ، كتاب القسم والنشوز،السنن الكبرى للبيهقي)  2(

 . 5362رقم ، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اهللا والمساكين، كتاب فرض الخمس، صحيح البخاري)  3(

 . 7092رقم، ومِالنَّ وعنْد النَّهارِ َأوَل التَّسبِيحِ) 19 (باب، والتوبة والدعاء  الذكركتاب، صحيح مسلم)  4(

  .10581رقم ،التَّسبِيح والتَّحميد والتَّكْبِير عنْد النَّومِ، كتاب عمل اليوم والليلة،السنن الكبرى للنسائي)  5(
  .578رقم  ،مسند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه،مسند أبي يعلى )  6(

  .225رقم   ،893 / 2الدعاء للطبراني )  7(

  .2727رقم  ،في التسبيح عند النوم 52باب ،كتاب الديات  ،لدارميسنن ا)  8(

 .4707رقم  ،باب ذكر مناقب فاطمة بنت المبي  ،كتاب معرفة الصحابة ،المستدرك على الصحيحين)  9(

 . 1/690البن حجرتقريب التهذيب )  10(

)11  (رِياللبـاب فـي تهـذيب    ،  كثير من العلمـاء  هذه النسبة إلى قشير بن كعب قبيلة كبيرة ينسب إليها         :القُشَي
 . 3/37لجزريلاألنساب 

 . 1/1220البن حجر تقريب التهذيب )  12(
 . 1/357 البن خياططبقات خليفة)  13(

 . 7/226البن سعدالطبقات الكبرى )  14(

 . 34/389  البن حجرتهذيب التهذيب)  15(

 . 1/440  ألحمدالعلل ومعرفة الرجال)  16(

 . 1/74للدارقطنيني سؤاالت البرقا)  17(
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 وهذا يعني أن له مـن       :قال الباحث . )1(أبي محمد الحضرمي  و، شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي     
   . يتابعه على روايته

 ثقة اختلط قبل موته بثالث سنين مـات سـنة   : سعيد بن ِإياسٍ الْجرِيرِي أبو مسعود البـصري  -
 كـان ثقـة إال   :وقال، ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من فقهاء البصرة   . )2( ومئة أربع وأربعين 

أنكرنـا الجريـري أيـام       : قال لي كهمـس    : سعيد القطان  أنه اختلط في آخر عمره قال يحيى بن       
 سمعت من الجريري سنة اثنتـين وأربعـين         :وأخبرنا يزيد بن هارون قال    ، حيث اختلط الطاعون  

قـال  و، )3( إنه قد اخـتلط    : وقد كان قيل لنا    ومائة وهي أول سنة دخلت البصرة ولم ننكر منه شيئاً         
وقـال  ، )4(كبر الـشيخ فـرق  ،  ال: فقال؟  جريري اختلط إن كان ال  : يةلَّبن ع إسماعيل  سألت  : أحمد

بـن  قـال  و، )6( يء من سمع منه بعد االختالط فليس بش   :وقال، )5(نكر أيام الطاعون   ثقة أُ  :النسائي
ال أكـذب اهللا  :  بن أبي عديمحمدوقال  ،  )7( فلذلك أدخلناه في الثقات     فاحشاً هلم يكن اختالط  : حبان

 ثقـة مـشهور تغيـر قلـيال وضـعفه         :وقال الذهبي ،  )8(اختلطما سمعت من الجريري إال بعدما       
  . )9(القطان

 لكثير من الثقات عند الكبـر كمـا قـال          مثل هذا يقع  خالصة القول أنه ثقة ف     :قال الباحث 
 لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبـار      في الميزان عند ترجمته لهشام بن عروة قال مثل هذا يقع          : الذهبي
روى له فـي األدب وأبـو     البخاريذكر المزي أنو، )10(ت بالضعفاء  خلط األئمة األثبا   فقدالثقات  

، والزكاة، والصالة،  اإليمان وروى له مسلم في كتاب    ، )11(علي داود والترمذي والنسائي في مسند    
  . )12(وغيرها، الطبو، والحج، والصوم

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

                                                
 . 12/244 البن حجرتهذيب التهذيب )  1(

 . 1/374البن حجر تقريب التهذيب )  2(

 . 7/261البن سعدالطبقات الكبرى )  3(

 . 1/61بن المبرد البحر الدم )  4(

 . 1/447 التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح . 4/6  البن حجرتهذيب التهذيب)  5(

 . 1/189لمتروكين للنسائي الضعفاء وا)  6(

 . 6/351ثقات ابن حبان )  7(
 . 3/392الكامل البن عدي )  8(

 . 1/256 للذهبي المغني في الضعفاء)  9(

 . 7/86  للذهبيميزان االعتدال)  10(

 . 34/389للمزيتهذيب الكمال )  11(

 . 1/243 منجويه بن  البنرجال مسلم)  12(
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   : الحكم على الحديث

  : ضعيف؛ وله علتانإسناده 

  . مجهول كما أشار العلماء بذلك :بن أعبدعلي : األولى

  أجـد مـن    لمو،  ولم أجد من تابعه عليه    ، يهعلمقبول أي فيما توبع     : ابن ثُمامة  أبو الورد : الثانية
  . )2 ( )1(مجهول الحال: لذا قال األلباني، وثقه

  . دون طرفه األولكما هو مبين في التخريج والحديث في الصحيحين  : الباحثلاق
  

       
  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خدا  { 

 . ..  زهير  بنِ  كعبٍ  في قصيد  :  اترسى على يةٌ  تَخْدالغـامرة :  والالحقـةُ  ]ةالحق. [ وهي الهي( .  
ىير: الخدب من السرياً فهو خَاد. ضي خَدخْدى ي3(" خَد(.   

 )31( الحديث رقم

  :ه اهللا رحم)4( قال اإلمام الحاكم

                  ـكلالْم ـدبنِ عب ديبنِ عب دمحنِ مب دمنِ َأحنِ بيسالْح ننِ بمحالر دبمِ عو الْقَاسي َأبنرَأخْب
يدالَْأس  ،اندم5(بِه(  ،    يامزرِ الْحنْذالْم نب يماهرثَنَا ِإب  ،     ي الرذ ـنب اججي الْحثَندح      ـدبـنِ عب ـةبقَي

        ينزى الْملْمنِ َأبِي سرِ بيهنِ زبِ بنِ كَعنِ بمحالر  ، َأبِيه نع   ، هدج نقَاَل،   ع :    ـريجبو بكَع جخَر
     افزقَ الْعرا َأبتَّى َأتَيرٍ حيهنَا زبٍ  ،  )6(ابِلكَع ريجِل    : فَقَاَل بجي عتْ فـذَا      اثْبه يتَّى آتح كَانذَا الْمه

     وَل اللَّهسي رنعَل يجالر   ُقُولا يم عمفََأس .    ريجب جخَرو بتَ كَعفَثَب   ، "       ـوُل اللَّـهسر ـاءفَج 
 لَامالِْإس هلَيع ضرا، "فَعبكَع لَغَ ذَِلكفَب لَمفَقَاَل، فََأس:..   

                                                
 . 2/427 األم -ضعيف أبي داود )  1(

وقد .  1/230  البن حجر  نخبة الفكر .  روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق     هو المستور الذي    : مجهول الحال   )  2(
فسر الحافظ ابن حجر في التقريب المستور بقوله بأنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثـق قـال وإليـه      

 . 1/150 لصنعانيلألنظار  توضيح األفكار لمعاني تنقيح ا. اإلشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال
 . 1/430البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(

 . 6554رقم، ذكر كعب وبجير ابني زهير رضي اهللا عنهما، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  4(

 . 3/1224:انظر معجم قبائل العرب، من قبائل اليمن، تقع ديارها شمالي صنعاء: همدان)  5(

)6  (زوهو أبرق العزاف بجبيل هنـاك وإنمـا سـمي          ، وقيل رمل لبني سعد   ، جبل من جبال الدهناء   هو  : افالع
 . 4/118:معجم البلدان،  ألنهم يسمعون به عزيف الجن وهو صوتهم: العزاف
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ـ  ثـم قـال   .من خُطُمها ومن اللَّحيينِ بِرطيلُ   ... ب عينَيها ومذْبحها    كََأنَّما قَا  علَـى   ىدتَخْ
اترس1(ي(ٌقَةلَاح يهو)2( . ..ٍلبذَا و )3(يُللتَح ضالَْأر نهسم)الحديث.. . )4 .  

  :تخريج الحديث

من طريـق يحيـى بـن     )6(وابن أبي عاصم    ،  أحمد بن محمد    من طريق  )5(       أخرجه الفاكهي 
عـن  ) عبـد الـرحمن  ، يحيى، أحمد(من طريق عبد الرحمن بن الحسين ثالثتهم)7( البيهقي و ،عمر

  . مختصراً بهالْحجاج بن ذي الرقَيبة إبراهيم بن المنذر عن 

  .  عن إبراهيم بن المنذر به بنحوه عمر بن شبةمن طريق )8(وأخرجه األصفهاني

محمد بـن فلـيح عـن       من طريق إبراهيم بن المنذر عن       )10(والبيهقي، )9(وأخرجه الحاكم 
  . مختصراًكعب بن زهير عن موسى بن عقبة 

 عبد اِهللا بنِ َأبِـي       بنِ َأحمد  عن  َأحمد بنِ الْحسنِ    بنِ د محم من طريق )11(وأخرجه أبو نُعيم  
 زهيـرِ بـنِ    بنِ بجيرِ عنعن محمد بنِ ِإسحاقَ،  سلَمةَ بنِمحمد عن  جعفَرٍ النُّفَيلييب َأ عن شُعيبٍ

  .  بنحوهكَعبِ بنِ زهيرٍعن َأبِي سلْمى 

                                                
 . 14/457 تاج العروس . ل القوائم الخفافيقوائم الناقة، وق: اليسرات )  1(

 . 5/4010 لسان العرب البن منظور . والحقٌ اسم فرس معروف من خيل العرب، ة الالحقةُ الضامر:لَاحقَةٌ)  2(
 الوبلةُ بالتحريك الثَّقَل والوخَامة مثل اَألبلة والوباُل الشدة والثِّقَل وفي التنزيل العزيز فَـذاقَتْ وبـاَل                 :ذَا وبلٍ )  3(

بربِيالً َأي شديداً وضبِيٌل َأي شديدَأمرِها وَأخَذْناه َأخْذاً و6/4755  لسان العرب البن منظور .  و . 

أي قليل كما يحلف اإلنسان على الشيء أن يفعله فيفعل منه اليسير يحلـل          : وقيل  ،  َأي قليل هين يسير    :تَحليُل) 4(
 . 1/430النهاية في غريب الحديث ، 2/975لسان العرب البن منظور .  به يمينه

، فـي المـسجد الحـرام   ، إنشاد الشعر في الطواف وفي المسجد الحرام وتفسير ذلك، أخبار مكة ـ الفاكهي ) 5(
 . 634رقم

 . 2706رقم، كعب بن زهير بن أبي سلمي،  البن عمرواآلحاد والمثاني) 6(

 دالئـل   . 21672رقم،  من شَبب فَلَم يسم َأحدا لَم تُرد شَهادتُه        76باب، كتاب الشهادات ، السنن الكبرى للبيهقي  ) 7(
 . 1961رقم، النبوة للبيهقي باب ما جاء في قدوم كعب بن زهير على النبي 

 . 17/91، زهير ينهاه عن الشعر ثم يأذن له،  األصفهاني-األغاني )  8(

 . 6556رقم، 3/582 للحاكم المستدرك على الصحيحين)  9(

 . 21673رقم، يسم َأحدا لَم تُرد شَهادتُه من شَبب فَلَم 76باب، السنن الكبرى للبيهقي)  10(

 . 1248 رقم، بجير بن زهيرِ بنِ َأبِي سلْمى، معرفة الصحابة ألبي نعيم)  11(
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  :تراجم رواة الجديث

 اسـمه  قال ابن حجـر جد عبد الرحمن بن ذي الرقيبة، مضرب بن كعب بن زهيـر،  هو : جده  -
ة من بني أسد فضربه أخوهـا عـدة ضـربات           أ المضرب ألنه شبب بامر    وكان يقال له  ، )1(عقبة

    )2(بالسيف فلم يمت منها

  .  يتكلم فيه أحد من العلماء بجرح والتعديللممجهول : قال الباحث

 الباحـث لـه علـى       عثرلد الحجاج بن ذي الرقيبة، لم ي      اوعبد الرحمن بن مضرب،     هو  : أبيه   -
  .ترجمة

 بضم أوله واسمه ربيعة بن رياح بكسرة ثم تحتانية بن قرط بـن              مىكعب بن زهير بن أبي سلْ      -
الحارث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن الطم بن عثمان بـن مزينـة المزنـي الـشاعر      

  . )3(صحابي معروف المشهور

سنا هـو    أسلم قبل أخيه كعب بن زهير وكان شاعرا مح         :لمزنىابجير بن زهيرِ بنِ َأبِي سلْمى        -
رزين الفحول من الشعراء وكعب بن زهير يتلوه فـي          بوأخوه كعب بن زهير وأما أبوهما فأحد الم       

   . )4( وله صحبة أيضاًذلك

 بن كعب بن زهير بن أبي سـلمى المعـروف بـابن ذي              الحجاج بن عبد الرحمن بن مضرب      -
  . لم يعثر الباحث على ترجمة له: )5(الرقيبة

-   الم بن مياهرِإب     يامزالح يداِهللا اَألس دبرِ بنِ عروى لـه   . )6(صدوق مات سنة ست وثالثين    ،  نْذ
 هو ذم )11( حاتم وأبو، )10(أحمدولكن  ، )9(والدار قطني ، )8(يحيى بن معين  وثقه  ، )7(الترمذي والنسائي 

                                                
  . 2/183 حجر بنال نزهة األلباب في األلقاب)  1(

 . 4/52أنساب األشراف )  2(

 . 5/593اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  3(

 . 1/148االستيعاب البن عبد البر )  4(

 . 2/207  للمزيتهذيب الكمال)  5(

 . 2/211 للمزيتهذيب الكمال )  6(
 . 2/207 للمزيتهذيب الكمال )  7(

  . 6/179 للبغداديتاريخ بغداد )  8(

 . 5/127موسوعة أقوال الدارقطني )  9(

 . 1/17لمبرد  يوسف بن ا-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )  10(

 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  11(
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ه عنـد : قال زكريا بـن يحيـى الـساجي   و، )1( ليس به بأس:النسائيوقال ، لكونه خلط في القرآن  
ن يكـون عـن   أال إل ما يوجـد فـي حديثـه    قَّما المناكير فَأ: الًائقالخطيب البغدادي   فردمناكير  

المجهولين ومن ليس بمشهور عند المحدثين ومع هذا فان يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا                
ي في الْعلم   روى عنه البخَارِ   هو صدوق على أقل أحواله فقد        :قال الباحث  . )2( يرضونه ويوثقونه 
  . )3(وفي غير موضع

يعثر لم  ،  عبد الرحمنِ بن الْحسينِ بنِ َأحمد بنِ محمد بنِ عبيد بن عبد الملك الَْأسدي             : أبوالقاسم -
  .  في كتب التراجم المعتمدةالباحث على ترجمة له

  :الحكم على الحديث

 فـي    على ترجمة  م له اد المجهولين عند الباحث لم يعثر     إسناده ضعيف جداً فرواته في عد     
طرق الحديث ال يصح منهـا       و .  شيخ البخارى    إبراهيم بن المنذر   كتب التراجم المعتمدة باستثناء   

 ذلك في شيء من هذه الكتب       ولكن لم أر  ،  هذه القصيدة من األمور المشهورة    : ابن كثير قال   . شٍئ
وهذه القصيدة قد رويناها من طرق ال يصح منهـا          : لدين العراقي قال زين ا  و، )4(،  بإسناد أرتضيه 

  . )5(شيء وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع

                                                
 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  1(

 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  2(

 . 1/59للكالباذي رجال صحيح البخاري )  3(

 . 4/429البن كثير البداية والنهاية )  4(

 . 2/166  للشوكانينيل األوطار)  5(
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  المبحث الخامس

 اء مع الذالـالخ
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خذف { 
مي بهـا أو  ن سبابتَيك وتَر  هو رميك حصاة أو نَواةً يأخُذُها بي       ]ه نهى عن الخذْف   أنَّ[فيه   ) ـه( 
  . )1(ابةك والسبش بين إبهامي بها الحصاةُرم ثم تُخذُ مخْذَفَة من خشبٍتَتُ

  )32(الحديث رقم

   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

         مثَنَا آدد3(ح(  ُةبثَنَا شُعدةَ  حقَتَاد نع)قَاَل )4:       يدالَْأز انبهص نةَ بقْبتُ ععمس     دبع نثُ عدحي
   ينزغَفٍَّل الْمنِ م5(اِهللا ب( قَاَل: "   ى النَّبِينَه  نِ الْخَذْفقَاَل ،"عنْكَأُ      :ولَا يو ديقْتُُل الصلَا ي ِإنَّه  )6(  ودالْع

  . الْعين ويكْسر السن  وِإنَّه يفْقَُأ

  :تخريج الحديث
  من طريـق محمـد بـن       )8(مسلم و ، سوارٍ  بنِ شَبابة من طريق    )7(بخاري مختصراً         أخرجه ال 

  .  بمثلهبه  الحجاجِ بنشُعبةعن ) بن مهدياو، ومحمد، شَبابة(وعبد الرحمن بن مهدي ثالثتهم ، جعفر
 سعيد   من طريق  )11(ومسلم،  عبد اِهللا بنِ بريدةَ     من طريق  )10(ومسلم، )9(وأخرجه البخاري 

  . مطوالًعن عبد اِهللا بنِ مغَفٍَّل) سعيد بن جبيرو،  بريدةَعبد اهللا بن(كالهما ، بنِ جبيرٍا

                                                
 . 2/16البن األثير النهاية في غريب الحديث)  1(

 . 6220رقم،  النَّهىِ عنِ الْخَذْف122باب، كتاب األدب، صحيح البخارى)  2(
 . 19/316 سير أعالم النبالء .  آدم بن َأبِي ِإياسٍ َأبو الحسنِ الخُراسانيهو)  3(
  .798 / 1 قَتَادةُ بن دعامةَ بنِ قَتَادةَ تقريب التهذيب هو)  4(
)5  (ينز5/277األنساب للسمعاني .   هذه النسبة إلى مزن، وهي قرية من قرى سمرقند على ثالثة فرساخ:الْم . 
 . 9/2552عون المعبود .  َأي لَا يجرح ولَا يقْتُل: ولَا ينْكَأ )  6(
 . 4841  رقم، ِإذْ يبايعونَك تَحتَ الشَّجرة5باب، كتاب التفسير، صحيح البخارى)  7(
،  ِإباحة ما يستَعان بِه علَى االصطياد والْعدو وكَراهـة الْخَـذْف     10باب، كتاب الصيد والذبائح  ، صحيح مسلم )  8(

 . 5164رقم
 . 5479رقم،  الْخَذْف والْبنْدقَة5باب ، كتاب الذبائحصحيح البخارى )  9(
،  ِإباحة ما يستَعان بِه علَى االصطياد والْعدو وكَراهة الْخَـذْف          10باب، لذبائحكتاب الصيد وا  ، صحيح مسلم )  10(

 . 5162رقم
،  ِإباحة ما يستَعان بِه علَى االصطياد والْعدو وكَراهة الْخَـذْف          10باب، كتاب الصيد والذبائح  ، صحيح مسلم )  11(

 . 5165رقم
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  :تراجم رواة الحديث

،  عـدي بنِ عفيف بنِ َأسحيمِ بنِ ربِيعةَ بـنِ   ،  بن عبد غَنْم  وقيل  ، عبد اِهللا بن مغَفَِّل بنِ عبد نَهمِ       -
  يدعا سكَنَّى َأبيَل،  يقو : ادو زِيَأب  ،  ممن  كَان   ةبِييدبِالْح ةرتَ الشَّجتَح عايالعشرة الذين    ،  )1(ب دوكان أح

لَمـا فتحهـا    ،  )2("تُستَر"وهو أول من ُأدخل من باب مدينة        ،  بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس     
  . )4(ِإحدى وستِّين: وقيَل، ي بِالْبصرة في آخرِ وِلَاية معاوِيةَ سنَةَ ستِّين تُوفِّ. )3(المسلمون

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

  : ير رحمه اهللاألثقال ابن 
   .)5( أي صغَاراً]عليكم بمثل حصى الحذْف[ رمي الجمار  ومنه حديثُ         

  

  )33(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)6( مسلمقال اإلمام 

عـن َأبِـى    بن سـعد     َأخْبرنى اللَّيثُ )7(حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد حدثَنَا لَيثٌ ح وحدثَنَا ابن رمحٍ                 
نِ عباسٍ وكَان رديفَ رسـوِل      عنِ الْفَضِل ب   عنِ ابنِ عباسٍ   مولَى ابنِ عباسٍ  )8(عن َأبِى معبد   الزبيرِ
  اللَّه         وافَعد ينعٍ ِللنَّاسِ حمج اةغَدفَةَ ورع ةيشى عقَاَل ف َأنَّه: »   ينَةكبِالس كُملَيكَـافٌّ     . »ع ـوهو 
نَاقَتَه   رسحخََل متَّى دنًى     -حم نم وهى الْ« : قَالَ – وصبِح كُملَيعةُ   خَذْفـرمالْج ى بِـهمرى يالَّذ« . 
  . يلَبى حتَّى رمى الْجمرةَ لَم يزْل رسوُل اللَّه :وقَاَل

                                                
 . 4/1780معرفة الصحابة ألبي نعيم )  1(

الشوشتر مدينة بخوزستان تعريب شوش بإعجام      و، أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو تعريب شوشتر      : تُستَر)  2(
  معجـم البلـدان    . على مكان مرتفع من األرض    وهي  ، الشينين قال ومعناه النزه والحسن والطيب واللطيف      

 . 2/29 للحموي

 . 3/409 األثير أسد الغابة البن)  3(

 . 4/1780معرفة الصحابة ألبي نعيم )  4(
 . 2/16 يراألث البن النهاية في غريب الحديث)  5(

 استحبابِ ِإدامة الْحاج التَّلْبِيةَ حتَّى يشْرع فى رمىِ جمـرة الْعقَبـة يـوم               45باب، كتاب الحج ، صحيح مسلم )  6(
 . 3149رقم، النَّحرِ

 . 9/144 تهذيب التهذيب .  محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرر بن سالمهو: ابن رمحٍ)  7(

  .994 / 1 تقريب التهذيب .نَافذ َأبو معبد مولَى عبد اهللا بن عباس هو )  8(
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  :تخريج الحديث

 بن   وهبِ  عن ، كالهما  حربٍ  بنِ زهيرِو،  محمد  اِهللا بنِ   عبد  من طريق  )1(         أخرجه البخاري 
عبد س الَْأيلي عنِ الزهرِي عن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا عنِ             عن يون  )جرِير بن حازِمِ  (ه   َأبِي عن جرِيرٍ
  .  جزء منهبنِ عباسٍاهللا 

  عبد العزِيزِ بنِ جـريجٍ    الملك بنِ  عبد أيضاً من طريق الضحاك بن مخلد عن         )2(وأخرجه البخاري 
لَم يزِل  "وقد اقتصر البخاري على قول الفضل       . جزء منه .  عن ابن عباس    َأبِي رباحٍ  بنِ ءعطَاعن  

 النَّبِي ةقَبةَ الْعرمى جمتَّى ري حلَبوبذلك يكون البخاري قد وافق مسلماً في هذه اللفظة فقط. "ي .  

  :تراجم رواة الحديث

 وثقه ابن   . )3(هـ126 تُوفِّي   . ماهلَو م يدسس األَ رد تَ نِ ب مِلس م ن ب دمحمهو  : أبو الزبير المكي   -
، )9("ليس به بـأس   ": وقال أحمد ،  )8(والنسائي،  )7(والعجلي،  )6(وابن المديني ،  )5(وابن معين ،  )4(سعد

  فـي    )12(وابن شـاهين  ،  )11(وذكره ابن حبان  ،  )10("هو حجة َأحتَج به   ": في رواية ابن هانئ   وقال  
أما أبو حاتم فـضعفه     . )14("إال أنه يدلس  ،  صدوق": وقال ابن حجر  ،  )13("ثقة": وقال الذهبي . ثقاتال

حـتج بحديثـه؟    ي": وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عنه فقال       ،  )15("حتج به وال ي ،  كتب حديثه ي": فقال

                                                
التَّلْبِيـة  ) 101 (باب و . 1544رقم، الْحج الركُوبِ واالرتداف فى  )  22 (باب، كتاب الحج ، صحيح البخارى )  1(

 .  1686/1687رقم، والتَّكْبِيرِ غَداةَ النَّحرِ

التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة واالرتـداف فـي        )   100(باب، كتاب الحج ، صحيح البخاري )  2(
 . 1685رقم، السير

 . 895ص  البن حجرتقريب التهذيب)  3(

 . 5/481  البن سعدالطبقات الكبرى)  4(

 . 203، 197 ص)   الدارميرواية( ابن معين تاريخ)  5(

 . 87بن أبي شيبة لعلي بن المديني ص اسؤاالت )  6(

 . 2/253للعجلي الثقات معرفة)  7(

 . 26/409  للمزيتهذيب الكمال)  8(

 . 2/480  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)  9(

 . 2/573البن رجب  شرح علل الترمذي)  10(
 . 5/351بن حبان ال  الثقات )11(

 . 198ص  شاهين البنتاريخ أسماء الثقات)  12(

 . 2/216  للذهبيالكاشف)  13(

 . 895 ص التهذيب البن حجرتقريب)  14(

 . 8/76  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  15(
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حـدثنا  ،  -تيانييعني السخْ – حدثنا أيوب " :وقال سفيان بن عيينة   ، )1("حتج بحديث الثقات  إنما ي : قال
،  فيه مثل الذي رواه عن شـيخه أيـوب  :قال ابن عيينةثم  ،  )2("فغمزه،  وهو أبو الزبير  ،  أبو الزبير 

أي كأنّـه   ،  وهو أبو الزبير  ،  حدثنا أبو الزبير  : يقـول،  سمعت ابن عيينة  ": قال،  فعن نُعيم بن حماد   
، )4(أنه ال يحـسن يـصلي  : األول، وذكر لذلك ثالثة أسباب، هفقد ترك حديثَ،  أما شعبة . )3("يضعفه
وهـو  ، ا أغضبه فـافترى عليـه    أن رجلً : والثالث،  )5(نازميأنه رآه يزن ويسترجح في ال     : والثاني
  . )6(حاضر

لم ينْصف من قدح فيـه؛      : "فقد أجاب عليه ابن حبان فقال     ،   أما ترك شعبة له    :قال الباحث 
يعني -ولم يذكر ":  وقال ابن رجب   )7("رك من أجله  لم يستحق التَّ  ،  ألن من استَرجح في الوزن لنفسه     

  . )8(" عليه كذبا وال سوء حفظ-شعبة

: وتضعيف غيره له بقـول ابـن عـدي        ،  جاب عن ترك شعبة   ح أن ي  لويص: قال الباحث 
"ورى مالك عن أبي الزبير أحاديث     و  ،وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحمالكًـا ال  ، ث عنه مالكد فإن

وهو في نفسه   ،  وال أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنه            ،  ن ثقة ي إال ع  يروِ
وأبـو  ،  لهبوال يكون من ق   ،  فيكون ذلك من جهة الضعيف    ،  إال أن يروي عنه بعض الضعفاء     ،  ثقة

  . )9("ال بأس به، وثقة، وهو صدوق، ولم يتخلف عنه أحد، الزبير يروي أحاديث صالحة

 وقال الليث ،  )10(وصفه به النسائي  ،  إال أنه يدلس  ،  صة القول فيه أنه ثقة     وخال :قال الباحث 
ثم قلت فـي نفـسي لـو    ، وانقلبت بهما، فدفع إلي كتابين ،  فجئت أبا الزبير  ،  قدمت مكة ": بن سعد ا

:  فقلت لـه . ـاه عنهثنَدومنه ما ح، منه ما سمعت: ع هذا كله من جابر؟ فقال   مسَأ: فسألته،  عاودته
لم لي على ما سمعتَأع .لَ فأع11(" لي على هذا الذي عنديم( .  

                                                
 . 8/76  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  1(

 .  4/1286  للعقيليالضعفاء الكبير)  2(

 . 8/75 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  3(

 . 4/1285، والضعفاء الكبير للعقيلي 1/151 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  4(

 . 4/1284الضعفاء الكبير للعقيلي )  5(

 . 2/571  البن رجبشرح علل الترمذي: وانظر. 4/1285الضعفاء الكبير للعقيلي )  6(
 . 5/352بن حبان الالثقات )  7(

 . 2/571البن رجب   شرح علل الترمذي )8(

 . 6/125 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  9(

 . 123ألبو زرعة صذكر المدلسين )  10(

 . 4/1287 للعقيلي الضعفاء الكبير)  11(
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عـن أبـي   ، ولهذا توقف جماعة من األئمة عن االحتجاج بما لم يروه الليث  : "قال العالئي 
فـي  :قـال العالئـي  و. )2(وذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلـسين ، )1("عن جابر ،  الزبير

لزبير عن جابر وليست من طريق الليث وكأن مـسلما    صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو ا        
  . )3(رحمه اهللا اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه واهللا أعلم

  .  باقي رواة الحديث ثقات -
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خذل  { 
  . )4( والنُّصرةغاثة اإلترك: لذُخُ ال]والمؤمن أخو المؤمن ال يخْذُلُه[فيه  ) ـه( 

  )34(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5(قال اإلمام البيهقي

 ح  )8(َأنَا الْحسن بـن سـفْيان     ،  )7(َأخْبرني َأبو بكْرِ بن عبد اهللاِ     ،  )6(َأخْبرنَا َأبو عبد اِهللا الْحافظُ           
   مَأح نيُل باعمَأنَا ِإسونِ   ،  دسالْح نب دمح9(َأنَا م(  ،   ىيحي نلَةُ بمرـبٍ   ،  ثَنَا حهو نَأنَا اب)ي  ،  )10ثَنـدح

  ديز نةُ بامُأس  ،   يدعا سَأب عمس زٍ   ،  َأنَّهينِ كُررِ بامنِ عاِهللا ب دبلَى عوقُوُل،  مةَ  : يـريرـا هتُ َأبعمس ،
ولَا ،   ولَا تَدابروا ،   لَا تَحاسدوا  ولَا يظْلمه    الْمْؤمن َأخُو الْمْؤمنِ لَا يخْذُلُه :"     رسوُل اِهللا    قَاَل: يقُوُل

طُـبِ  لَـا يخْ  ،  كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام مالُه وعرضه ودمه       ،  وكُونُوا عباد اِهللا ِإخْوانًا     تَقَاطَعوا

                                                
 . 110ص للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  1(

 . 45 ص  البن حجرطبقات المدلسين)  2(

  . 1/110للعالئي  في أحكام المراسيل جامع التحصيل)  3(

 . 2/16  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  4(

، ِلنَفْسه في َأن يحب الرجُل ِلَأخيه الْمسلمِ ما يحب ِلنَفْسه ويكْره لَه ما يكْره     )   77 (باب،  للبيهقي شعب اإليمان )  5(
 . 10637رقم

 .6/216 للذهبيميزان االعتدال ، هو محمد بن عبداهللا ، الحاكم:  عبداهللا الْحافظَُأبو)  6(

 عبـد  بـن  محمدلوالمسانيد   السنن رواة  لمعرفة  التقييد .  بكر محمد بن عبد اهللا بن الجراح المروزي        وأبهو)  7(
 . 1/231البغدادي الغني

)8  ( انفْيس بن نسهو ا: الحبرِ بنِ عامبنِ عيانبزِ الشَّيزِيالع 27/170  للذهبيسير أعالم النبالء، د . 

  تذكرة الحفـاظ   . بن قتيبة الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقالني محدث فلسطين             هو ا )  9(
 . 764 /2 لذهبيل

 . 1/556  البن حجرذيب تقريب الته. عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصريهو)  10(
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   يهَأخ ةطْبلَى خٌؤ عرام  ،    يهعِ َأخيلَى بع بِعلَا يو  ،           رِكُمـولَا ِإلَـى صو كُمادسِإلَى َأج نْظُراَهللا لَا ي ِإنو
ِإلَى قُلُوبِكُم نْظُري نلَكنَا، وى ههالتَّقْو  ، رِهدِإلَى ص َأشَارو" .  

  

  : تخريج الحديث

عن َأبِى سعيد مـولَى     ،كالهما   قَيسٍ   بنِ  داودو،  زيد  بنِ ُأسامة من طريق    )1(أخرجه مسلم 
ِإن اللَّه الَ ينْظُر ِإلَى َأجسادكُم والَ ِإلَى صورِكُم ولَكن ينْظُـر            « زاد فيه    .  بنحوه بهعامرِ بنِ كُريزٍ    

ِإلَى قُلُوبِكُم« .َأشَارو رِهدِإلَى ص هابِعبَِأص " .  

ـ   من طريـق   )3(ومسلم،  كَيسان  بنِ طَاووسِمن طريق   )2(وأخرجه البخاري     صـاِلحٍ   ي َأب
عـن  ، أربعتهم ) هرمز  الرحمنِ بنِ  عبد( اَألعرجِو، عبد الرحمن بن يعقوب   و، ) عبد اهللاِ   بنِ ذَكْوانِ(

  .  مختصراًَأبِى هريرةَ
  

  :تراجم رواة الحديث  

 اختلف فيه   )4(مات سنة ثالث وخمسين   صدوق يهم     المدني أسامة بن زيد الليثي موالهم أبو زيد       -
 وعلي بـن  )6(والعجلي، )5(يحيى بن معين  فممن نص على توثيقه     ، بين موثق ومضعف   العلماء ما 

 قـال و، )10(سأليس به ب   :مرة يحيى بن معين     وقال،  )9(الذهبيو، )8(بو يعلى الموصلي  أو )7(المديني
: عبد اهللا  وقال أحمد أيضاً البنه   ،  )12( حاديث مناكير أروى عن نافع     )11(ليس بشئ : أحمد بن حنبل  

                                                
،  تَحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلمِ وخَذِْله واحتقَارِه ودمه وعرضه وماِله        10باب، البر والصلة واآلدب  كتاب  ، صحيح مسلم )  1(

 . 6707، 6706رقم

 . 6724رقم ، باب تَعليمِ الْفَراِئضِ، كتَاب الْفَراِئضِ، صحيح البخاري)   2(

، باب تَحرِيمِ الظَّن والتَّجسسِ والتَّنَافُسِ والتَّنَاجشِ ونَحوِها     ) 9( باب، البر والصلة واآلدب  كتاب  ،   صحيح مسلم   )3(
 . 6701. 6703، 6702، رقم

 . 1/124البن حجر تقريب التهذيب )  4(

 . 3/157تاريخ ابن معين رواية الدوري )  5(

 . 1/217للعجليمعرفة الثقات )  6(

 . 1/98 المدينيالبن سؤاالت ابن أبي شيبة )  7(
 . 1/183 البن حجر تهذيب التهذيب)  8(

 . 41/ 1  للذهبيذكر من تكلم فيه وهو موثق )  9(

 . 395/ 1الكامل البن عدي )  10(

 . 285/ 2البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  11(

 . 284/ 2البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )  12(
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 )2(كان يحيى بن سعيد يـسكت عنـه      : البخاري قال و )1(انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه      
:  يحيى بن معـين     وقال )4( ليس بالقوي  :وقال النسائي ،  )3(يكتب حديثه وال يحتج به     :وقال أبو حاتم  

ة لهـذا  رخَآتركه يحيى ببعد أن ساق حديثاً ألسامة :   وقال ابن عدي)5(كان يحيى بن سعيد يضعفه   
  .)7(نه ال بأس بهأهو حسن الحديث وأرجو : وقال ابن عدي  )6(الحديث

اختلف قول يحيى القطان    : فقال وزاد الذهبي ، صدوق يهم  : )9(وابن حجر ، )8(وقال الذهبي 
ولكـن  ، بن وهب عنه  غبد اهللا   صدوق قوي الحديث أكثر مسلم إخراج حديث         :وقال مرة ، )10(يهف

  . )11(أكثرها شواهد ومتابعات
قـال ابـن    ، الزهريفقد أنكر عليه ابن القطان شذوذه عن        ، هو صدوق يهم   :قال الباحث 

نـه  صحاب الزهري على روايته ع    أق  ا أراد ذلك في حديث مخصوص يتبين من سياقه اتف         :حجر
نكر عليه  أ سمعت سعيد بن المسيب ف     :عن سعيد بن المسيب بالعنعنة وشذ أسامة فقال عن الزهري         

  .  وقد تابعه على حديثه هذا داود بن قيس:قال الباحث. )12(القطان هذا ال غير

 -          بِيفْصٍ التُّجِيو حَأب انرملَةَ بنِ عمرى بنِ حيحي لَةُ بنمر13(ح(  ،رِيصصـاحب الـشافعي     الم 
بـنِ  عبـد اهللا  حـدثَ عـن   . )14(صدوق مات سنة ثالث أو أربع وأربعين وكان مولده سنة ستين          

كـان  ، حرملة: شيخ بمصر يقال له :-في رواية الدوري -قال ابن معين   )16(وعنه مسلم ،  )15(وهبٍ

                                                
 . 394/امل البن عدي الك)  1(
 . 1/33للعقيليالضعفاء الكبير )  2(
 . 2/285للرازي البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  3(
 . 1/394الكامل البن عدي )  4(
 . 2/285 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  5(
 . 394/ 1الكامل البن عدي )  6(
 . 1/395الكامل البن عدي )  7(
 . 66/ 1 للذهبيالمغني في الضعفاء )  8(
 . 1/124البن حجر تقريب التهذيب )  9(
 . 66/ 1 للذهبيالمغني في الضعفاء )  10(
 . 1/41 للذهبيذكر من تكلم فيه وهو موثق )  11(
 . 1/184البن حجر تهذيب التهذيب )  12(
)13  (بِيشرس بن شبيب بـن      هذه النسبة إلى تجيب وهي قبيلة وهو إسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابني أ               :التُّجِي

  .448 / 1األنساب للسمعاني .السكون
 . 1/229البن حجر تقريب التهذيب )  14(

 21/460 للذهبيسير أعالم النبالء )  15(

 . 1/317 للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  16(
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 سألت عبد   :ابن عدي وقال  ، )2(يكتب حديثه وال يحتج به    : قال أبو حاتم  و، )1(أعلم الناس بابن وهب   
 يا بني ومـا تـصنع   : من حديث حرملة قاليملي علي شيئاً )3(اهللا بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني  

 :قال ابن عدي   )4(بحرملة حرملة ضعيف ثم أملى عن حرملة ثالث أحاديث ولم يزدني على ذلك              
كـان  : السيوطي قال   )5(وقد تبحرت حديث حرملة فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله             

  . وعن سبب هذه العداوة )6(رفيق أحمد بن صالح وبينهما عداوة فحمل عليه أحمد بن صالح

بن وهب فأعطاه نصف سماعه ومنعه النصف       ان أحمد سمع في كتبه من       إ: قال ابن عدي  
  )7(فتولدت بينهما العداوة من هذا فكان من يبدأ إذا دخل مصر بحرملة ال يحدثه أحمد بـن صـالح       

، )9 ( )8(ة ابن وهب ولكثرة ما روى انفـرد بغرائـب         ـد األئمة الثقات وراوي   ـأح :ال الذهبي ـوق
  . )11( ثقة يغربوقال أخرى، )10(صدوق يغرب: وقال مرة

  . . ما أميل إليه هو أنه صدوق يروي الغرائب :قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقد تابعه على حديثه    ،  فهو صدوق يهم   أسامة بن زيد الليثي    عدا   إسناده حسن رواته ثقات   
    . والحديث في الصحيحين كما هو مبين في التخريج  دون طرفه األول. وداود ثقة، داود بن قيس

  .  لغيرهوالخالصة أن الحديث بمجموع طرقه صحيح
  

       

                                                
 . 4/477تاريخ ابن معين رواية الدوري )  1(

 . 3/274البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  2(

 . 4/258 معجم البلدان . فرهاذان من قرى نسا بخراسان: انياذَره الفَ) 3(

 . 2/458الكامل البن عدي )  4(

 . 2/461الكامل البن عدي )  5(

 . 1/40للسيوطي طبقات الحفاظ )  6(
 . 2/461الكامل البن عدي )  7(

 . 2/215 للذهبيميزان االعتدال )  8(

 . 1/377النكت على مقدمة ابن الصالح .   بهما انفرد أحد رواتههو : الغريب )  9(

 . 1/153 للذهبيالمغني في الضعفاء )  10(

 . 66/ 1 للذهبيذكر من تكلم فيه وهو موثق )  11(
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  الفصل الثاني
  

حىت نهاية باب " اءاخلاء مع الر"األحاديث الواردة من باب 
  ."اخلاء مع الشني"

  

  :    وفيه أربعة مباحث
  . الخاء مع الراء: المبحث األول        
  .  الخاء مع الزاي:المبحث الثاني       

  .  الخاء مع السين:المبحث الثالث         
  . الخاء مع الشين:  المبحث الرابع      
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  المبحث األول
 الخاء مع الراء

  : اهللاه رحم األثيرِبن اقاَل
  } خرأ  { 
] ل أجـلْ  قـا   حتى الخـراءة    شيء إن نَبِيكُم يعلّمكُم كلَّ   : قال له الكُفَّار  [ سلْمان   في حديث  ) ـه( 

 .  يفتحـون الخـاء    واة الر وأكثر: ابي قال الخطَّ  . التَّخَلي والقُعود للحاجة  :  بالكسر والمد  الخراءةُ
ـ وي]   يقال خَرِىء خَراءة مثل كَرِه كَراهة    .  والمد  بالفتحِ ها الخَراءةُ إن: [وقال الجوهري  ُلحتمأن  

1( االسم المصدر وبالكسرِ بالفتحِيكون( .  

  )35( الحديث رقم

  : رحمه اهللا)2( مسلمقال اإلمام

ح وحدثَنَا يحيـى بـن    عنِ اَألعمشِ )3(كيعوو، حدثَنَا َأبو معاوِيةَ حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ       
عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد عن      )4( َأخْبرنَا َأبو معاوِيةَ عنِ اَألعمشِ عن ِإبراهيم       - واللَّفْظُ لَه    -يحيى  
  انلْميلَ :قَاَل )5(سق :      كُمنَبِي كُملَّمع قَد لَه َّةَ   كُلاءرتَّى الْخح ءفَقَالَ : قَالَ .   شَى :      انَـا َأننَه ْل لَقَدَأج 

  لَةَ ِلغَاِئطبتَقْبَِل الْقنَس      تَنْجِىنَس َأن ٍل َأووب َأو              َأن ـارٍ َأوجَأح ثَالَثَـة نبَِأقَلَّ م تَنْجِىنَس َأن ينِ َأومبِالْي 
  . و بِعظْمٍَأ  نَستَنْجِى بِرجِيعٍ

  :تخريج الحديث

  . انفرد به مسلم دون  البخاري 

  :تراجم رواة الجديث

مات سنة خمـس وتـسعين    وهو صغير يم الكوفي ع   محمد بن خَازِمٍ الضرير    هو :َأبو معاوِيةَ  -
  : لكنه اتهم بأمرين . )6(وله اثنتان وثمانون سنة ثقة 

                                                
 . 2/17البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

 . 629 رقم،  االستطَابة17باب، كتاب الطهارة، صحيح مسلم)   2(
  .462 / 30تهذيب الكمال .الجراحِ بنِ مليحِ بنِ عدي الرَؤاسيوكيع بن هو )  3(

 . 2/104  للمزي تهذيب الكمال.  إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي األعورهو)   4(

 اإلصابة في تمييـز الـصحابة   .  سلمان أبو عبد اهللا الفارسي ويقال له سلمان بن اإلسالم وسلمان الخير      هو)   5(
 . 3/141حجر البن 

  . 1/840البن حجر تقريب التهذيب )  6(
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  :  التدليس. 1

 عن أبان   وقيل إنه دلس  . )3(والسبط بن العجمي  ، )2(والعالئي، )1(زرعةوممن قال بذلك أبو     
لم يرو أبو معاوية عن أبان بن تغلـب         : قال  أحمد بن حنبل    اإلمام عنذلك العالئي   نقل   بن تغلب ا

،  التي احتمل العلماء تدليسهم    )5(عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين       .. )4(إال حديثا واحداً  
  .  فُأمن تدليسه حدثَنَا الَْأعمشُد صرح بالسماع في هذه الرواية فقالومع ذلك فق

  :وسوء الحفظ،  الوهم. 2

ومـا  ،  المحدث يقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من ف       أ كل حديث     عن نفسه   معاوية ول أب اق        
، )6(قرئ علي يه وقرئ علي من كتاب فعرفته فحفظته مما         حفظه من ف  أقلت وذكر فالن فهو ما لم       

لكنـه قـال فـي      ،  )7(مناكير  روى أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر أحاديث         وقال يحيى بن معين   
عثمـان بـن   وسأله ، )8(من أثبت أصحاب األعمش بعد سفيان وشعبة      بأن أبا معاوية    : موضع آخر 

أحمـد  كده  وهذا ما أ  )9(علم به أفقال أبو معاوية    ؟  عمش أو وكيع  ليك في األ  إحب  أ أبو معاوية    :سعيد
، )10(أبو معاوية الضرير في غير حديث األعمش مضطرب ال يحفظها حفظاً جيـداً    :  قال بن حنبل ا

 أحفظ الناس لحديث    أبو معاوية :وقال ابن حجر  ، )11(عمش ثقة  صدوق وهو في األ    :قال بن خراش  و
   )12(األعمش وقد يهم في حديث غيره 

   . )13(ته هنا عن األعمش ورواي، ومن أثبت الناس في األعمش،  هوثقة:قال الباحث

  . رواة الحديث كلهم ثقاتـ باقي 
                                                

 . 1/83المدلسين ـ أبو زرعة )  1(
 . 1/109للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  2(

 . 1/50البن العجميالتبيين ألسماء المدلسين )  3(

 . 1/263للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  4(

 . 1/36 حجر طبقات المدلسين ـ ابن)  5(

  . 25/132للمزيتهذيب الكمال )  6(
 . 3/394تاريخ ابن معين رواية الدوري )  7(

   . 25/129للمزي تهذيب الكمال )  8(
  . 7/248  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  9(
 . 1/378  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال )  10(

 . 25/132للمزيتهذيب الكمال )  11(

  . 1/840البن حجر يب تقريب التهذ)  12(

 . "هو الذي يختلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخـالف                : " المضطرب  )  13(
 . 2/224 لزركشيلالنكت على مقدمة ابن الصالح 
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   : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرب  { 
أصلُها العيب والمراد بها ها هنا الذي       : الخَربة] ا وال فارا بخَربة   الحرم ال يعيذ عاصي   [فيه   ) ـه( 

 بشيء يفر   يريد أن ينْفَرِد   به الشَّريعة عليه مما ال   به ويغْلتُجيز .ـارِقُ :  أيضاً والخارباإلبـلِ س  
: خربـةَ  ال أن:  البخـاري   في كتـابِ    الحديث  في سياق   وقد جاء   ثم نُقل إلى غَيرها اتِّساعاً     خاصةً
 الذي يـستَحيا     وهو الشيء   الخاء  بكسرِ  أن يكون   فيجوز وقد روي بِخَزية  :  قال الترمذي  . الجِنَايةُ

  . )1( منها الواحدةُ وهو الفَعلةُ بالفتحِ أن يكون ويجوز والفضيحةأو من الهوانِمنه 

  )36(الحديث رقم 

   :  رحمه اهللا)2( البخاريقال اإلمام

 عـن َأبِـي شُـريحٍ      عن سعيد بنِ َأبِي سعيد الْمقْبرِي )بن سعد ( حدثَنَا اللَّيثُ  )3(حدثَنَا قُتَيبةُ 

وِيدقَالَ  )4(الْع لًـا     :َأنَّهقَو ثْكـدُأح يرا الَْأمهِلي َأي كَّةَ اْئذَنوثَ ِإلَى معثُ الْبعبي وهو يدعنِ سرِو بمِلع 
تْه عينَاي حين تَكَلَّم بِـه      ِللْغَد من يومِ الْفَتْحِ فَسمعتْه ُأذُنَاي ووعاه قَلْبِي وَأبصر         قَام بِه رسوُل اِهللا     

 ِإن مكَّةَ حرمها اُهللا ولَم يحرمها النَّاس فَلَا يحلُّ ِلامرٍِئ يْؤمن بِـاِهللا              :ِإنَّه حمد اَهللا وَأثْنَى علَيه ثُم قَالَ      
فَقُولُوا  بِها شَجرةً فَِإن َأحد تَرخَّص ِلقتَاِل رسوِل اِهللا         َ)5(بِها دما ولَا يعضد     َأن يسفك  والْيومِ الْآخرِ 

  وِلهسِلر ناَهللا َأذ ِإن لَه    مـوـا الْيتُهمرتْ حـادع قَدارٍ ونَه نةً ماعِلي س نا َأذِإنَّمو لَكُم ْأذَني لَمو  

 الشَّاهد الْغَاِئب فَقيَل ِلَأبِي شُريحٍ ما قَاَل لَك عمرو قَاَل َأنَا َأعلَم بِذَِلك منْك يا                َكَحرمتها بِالَْأمسِ ولْيبلِّغِ  
  ".ولَا فَارا بِخُربة  ولَا فَارا بِدمٍ  ِإن الْحرم لَا يعيذُ عاصياَأبا شُريحٍ 

  

  :تخريج الحديث

  سـعيد   بـنِ   قُتَيبـة   من طريق  )7(مسلمو، شُرحبِيلَ  بنِ عيدس من طريق    )6(أخرجه البخاري 
  . بمثله به  سعدبنِ  لَيثعنكالهما ،

                                                
 . 2/17البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 1832رقم، ضد شَجر الَ يع)   8(باب، كتاب جزاء الصيد، صحيح البخارى)  2(

  .523 / 23تهذيب الكمال . قُتَيبةُ بن سعيد بنِ جميٍلهو )  3(
 .7/204 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ،خويلد بن عمروهو : أبو شريح)  4(

)5  (دضعلَا ي54 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين . قطع الشجر بالمعضد وهو كالسيف:العضد:و.  

 . 4295رقم، باب حدثني محمد بن بشار، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  6(

، حرِيمِ مكَّةَ وصيدها وخَالَها وشَجرِها ولُقَطَتها ِإالَّ ِلمنْشد علَى الدوامِ         ت)  82 (باب،  الحج كتاب، صحيح مسلم )  7(
 . 3370رقم
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  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات -
       

 

  : اهللاه رحميرِ األث ابنقاَل
 خَربـاً    الموضـع  أن يتْـرك  : خْرِاب اإل ] الخَراب  وعمارةُ  إخْراب العامرِ  من اْقترابِ الساعة  [وفيه  

والتَّخْريب مالهد     ه الملوكبما تُخَر رانِ   والمرادممن الخَـرابِ     من الع رهمـالحاً      وتعشـهوةً ال إص  
لهمعخل فيه ما يدفُون من تَخْريبِويتْراكنِ المسالم لغيرِ العامرة ضرورة ها وإنْشَاءت1( عمار( .  

 

  )37(ث رقم الحدي
  :رحمه اهللا )2(  ابن قانع اإلمام قال

عـن  يحيـى بـن حمـزةَ ،        نـا   منْصور بن َأبِي مزاحمٍ ،      نا   )3( عبد اِهللا بن محمد   حدثنا  
ياعز5)(4(اَألو(  ،   َاشَةبن خُر دمحعن م)ةَ  )7( أو جراشة عبد الباقي  )6وـرنِ عب دمحعـن   شك عن م

 يكُـون الْغَـزو    و ويخرب الْعامرِ   يعمر الْخَرابِ    من َأشْراط الساعة":    قال رسوِل اللَّه     :قال  أبيه
  . "كما يتمرس الْبعيرِ بِالشَّجرة الرجُل بَِأمانَته )8(يتَمرسو

  :تخريج الحديث
        ،)12(وأبو نعيم، )11(رانيـوالطب، )10(عـن قانـواب، )9(ي عاصمـن أبـرجه ابـ        أخ

                                                
 . 2/17يرالبن األثالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 784 رقم، 2/264معجم الصحابة ـ ابن قانع )  2(
 . 10/111للخطيب البغداديتاريخ بغداد . عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان  بغوى األصل هو)  3(

)4  (ياعزرِوهو: اَألومع نِ بنمحالر دب593 / 1تقريب التهذيب . ع.  

)5  (ياعزإنهـا قريـة   : لها االوزاع، وقيل:ذه النسبة إلى االوزاع وهي قرى متفرقة بالشام فجمعت وقيل ه: اَألو 
 . 1/227 األنساب للسمعاني .  االوزاع وهو الصحيح:تلي باب دمشق يقال لها

 . 1/335عمر كحالة لمعجم قبائل العرب .   بطن من بني تميم، من العدنانيةهي:خُراشَةَ)  6(

المغني في ، 6/134ميزان االعتدال ـ  .محمد بن خراشة  الباقي صاحب الكتاب والصحيح هو الشك من عبد)  7(
  . 2/576  للذهبيالضعفاء

)8  (سرتَمبها   :ي كَّكتَحثُ البعير بالشجرة ويبعثُ به كما يبعبِدينه وي بتَلَعالبـن   النهاية في غريب الحديث.  َأي ي 
 . 4/318 األثير

 . 320رقم، )  بأي حتف مات المجاهد فهو شهيد(، هاد البن أبي عاصمالج)  9(

 . 958 رقم، محمد السعدي، بن قانعالمعجم الصحابة )  10(

 . 19/243للطبراني المعجم الكبير )  11(

 . 647 رقم، بو عروةَمحمد بن عطيةَ السعدي َأ، معرِفَةُ منِ اسمه محمد، معرفة الصحابة ألبي نعيم)  12(
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عـن   كالهما،األوزاعي من طريق    )2( لرامهرمزي وا  خُراشَةَ  بنِ  محمد من طريق  )1(وابن عساكر 
  .به بنحوهعروة بن محمد السعدي 

  :تراجم رواة الحديث

هو مـن بنـي     : قيل   .بن قيس السعدي  ا :وقيل،   بن عمرو ا :وقيل،  عطيةُ بن سعد  هو  :أبيه   -   
بن حبان بأنه   اوجزم  ، )3(صحابي معروف نزل الشام     ،   من بني جشم بن سعد     :وقيل، سعد بن بكر  

 كان ممن كلم النبـي      ،  ووقع عند الطبراني والحاكم عطية بن سعد      ، )4(عطية بن عروة بن سعد    
  . )5(في سبي هوازن

 لـه   :ال ابـن حبـان     ق . )6( صدوق مات على رأس المائة     :محمد بن عطية بن عروة السعدي      -
وقـال  ، )8(في ثقات التـابعين    ذكرهو، )7(روى عنه ابنه عروة بن محمد     و، صحبة يروى عن أبيه   

الـصحيح أن الـصحبة     : لاقو، )10(وهم من زعم أن له صحبة      :قال ابن حجر  و،  )9( وثق :الذهبي
ـ             : ابن حجر وقال  ، )11(بيهأل ي ذكر أبو الحسن بن سميع محمد بن عطية في طبقات الحمـصيين ف

  . )13(ربما خالف على قلة روايته: وقال المناوي، )12(الطبقة الثالثة من التابعين

ما روى عنـه سـوى    :قال الذهبي. هو مجهول لم يعرفه العلماء لقلة روايته     :قال الباحث 
وهـم  قـال  و، ابنه عروة هـذا     ال يعرف إال برواية    مجهول :وقال األلباني ، )14(ولده عروة االمير  

  . )15("صدوق": فقال فيه ،أو تساهل الحافظ

                                                
 . 52/393)  بن خراشةا(،  البن عساكرتاريخ دمشق)  1(

 . 95رقم، ثالث إذا رأيتهن فعندك عندك، باب التشبيه، األمثال للرامهرمزي)  2(
 . 4/511اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  3(

 . 3/307الثقات البن حبان )  4(

 . 4/511بن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة ال)  5(

 . 1/878  البن حجرتقريب التهذيب)  6(

 . 5/359ثقات ابن حبان )  7(

 . 5/359ثقات ابن حبان)  8(

 . 2/201من له رواية في الكتب الستة للذهبي ، 2/201الكاشف للذهبي )  9(

 . 1/878 البن حجرتقريب التهذيب )  10(
  . 9/307البن حجرتهذيب التهذيب )  11(

 . 6/253ة في تمييز الصحابة البن حجر اإلصاب)  12(

 . 1/200بن حبان المشاهير علماء األمصار )  13(

 . 2/614 للذهبي المغني في الضعفاء)  14(

 . 13/1014السلسلة الضعيفة لاللباني )  15(
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 عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن مقبـول مـات بعـد          عروة بن محمد بن عطية السعدي      -
  . )1(العشرين

ذكـره  ، )2( روى عن عروة بن محمد بن عطية السعدى روى عنه االوزاعي     :محمد بن خراشة   -
وقال ، )4(ًعي حديثا واحدا   شيخ ما روى عنه غير األوزا      :وقال عنه الذهبي  ، )3(بن حبان في الثقات   ا

  . )5( ال يعرف حدث عنه األوزاعي بخبر فيه شيء:مرة

  .  هو في عداد المجهولين:قال الباحث 

  .  باقي رواة الحديث  ثقات-

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف جداً لما فيه من علل

 :بن أبـي حـاتم  ال جزم البخاري بأن هذه الرواية عن محمد مرسلة وقا   فقد   :هي اإلرسال  :األولى
  . )6( الحديث عن أبيه وليس بمسند:فقال. يقولون عن أبيه وال يذكرون جده :سألت أبي عنه فقال

 عن محمد وإنما الذي روى عنه ابنـه   ما ثبت لي هو  أن ابن خراشة لم يروِ        :قال الباحث 
تخريجها فيما   ويثبت ذلك الروايات التي تم       )7( ما روى عنه سوى ولده عروة        :قال الذهبي . عروة
والصواب عنـدي روايـة     :  بعد أن نقل كالم البغوي حيث قال       )8( وقد جزم ابن حجر بذلك    ، سبق

عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه وال أحسب لمحمد صحبة فكأن محمد بن عروة مقلوب                 
   )9(من عروة بن محمد

  . وهذا هو الصحيح :ال الباجثق

  وةمحمد بن عطية بن عرجهالة  :الثانية

                                                
 . 1/675  البن حجرتقريب التهذيب)  1(

 . 7/246البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  2(

 . 9/33ثقات ابن حبان )  3(

 . 2/576  للذهبيالمغني في الضعفاء)  4(
 . 6/134  للذهبيميزان االعتدال)  5(

 . 6/253 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر، 1/183المراسيل البن أبي حاتم )  6(

 . 2/614للذهبي المغني في الضعفاء )  7(

 . 6/252اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  8(

 . 6/252 تمييز الصحابة البن حجر اإلصابة في)  9(
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  أنه لم يـروِ إال      )3(والذهبي،)2(وابن حبان ، )1(وقد جز م البخاري   ، جهالة محمد بن خراشة    :الثالثة
  . عن عروة

  .ولم يتابع، مقبول انفرد برواية الحديث عن أبيه: عروة بن محمد بن عطية السعدي:الثالثة 

  .  ومثله اليتَقَّوى بالمتابعات أو الشواهد:قال الباحث
       

 
  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

 وفي حديث بناء  المدينة    مسجد ]   كان فيه نخٌل وقبور   فأمر تْ   بـالخَربِ   المشركين وخَرِبيوفـس [ 
  جمـع   الراء جمع خَرِبة كَنَقمة ونَقمٍ ويجوز أن تكـون          الخاء وفتحِ   بكسرِ  أن يكون  يجوز: الخرب
  بةرالر  الخاء وسكونِ   بكسرِ -خ         م ويجوز أن يكـونعمة ونعاء على التخفيف كن  بفـتح    الخَـرِب 
مٍ      وكسرِ الخاءوكَل وكلمة ونَبِق الراء كنَبِقَة  .  ويوقد ر  بالحاء  المهم  لة والثاء   بـه    المثلَّثة يريـد 

وثَالموضعرحراعة الم4( للز( .  

  )38(الحديث رقم

  :رحمه اهللا )5(مسلمقال اإلمام 

   قَاَل يحيى َأخْبرنَا - يحيى بن يحيى وشَيبان بن فَروخَ كالَهما عن عبد الْوارِث حدثَنَا
حدثَنَا َأنَس بن ماِلـك َأن رسـوَل اللَّـه        )7(الضبعى)6(عبد الْوارِث بن سعيد عن َأبِى التَّياحِ      

 َينَةدالْم موا فَقَالَ      وفيه  ،... قَداءارِ فَجى النَّجنِإل بَل ِإلَى مسى   « :فََأرنُونارِ ثَامى النَّجنا بي  كُمـاِئطبِح  
قُبور  كَان فيه نَخٌْل و    ما َأقُولُ  فَكَان فيه  : قَاَل َأنَس  .  الَ واللَّه الَ نَطْلُب ثَمنَه ِإالَّ ِإلَى اللَّه        :قَالُوا. »هذَا

 برخو ينشْرِكالْم  .     وُل اللَّهسر رفََأم        ْفَنُبِـشَت ينـشْرِكورِ الْمبِقُبو عبِ    بِالنَّخِْل فَقُطربِـالْخو
  .الحديث ... فُسويتْ

                                                
 . 1/71التاريخ الكبير للبخاري )  1(

 . 9/33الثقات البن حبان )  2(

 . 2/576 للذهبيالمغني في الضعفاء )  3(
 . 2/18البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  4(

 . 1201رقم، -ابتنَاء مسجِد النَّبِى ) 2(باب، المساجدكتاب ، صحيح مسلم)  5(

  .109 / 32تهذيب الكمال .  يزِيد بن حميد الضبعي البصرِيهو:َأبو التَّياحِ)  6(

)7  (  ىعبنزل أكثرهم البصرة، وكانت بها محلة ينـسب         . . بن قيس بن ثعلبة   " ضبيعة  " هذه النسبة إلى    : الض ،
 . 4/8األنساب للسمعاني .  بنو ضبيعة: إليهم يقال لهم
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  : تخريج الحديث

  كالهمـا  ،رثالـوا  عبد بن الصمد عبدو، مسرهد  بنِ مسددمن طريق   )1(         أخرجه البخاري 
)دسنحوه ببه، عن عبد الوارث بن سعيد، )الصمد عبدو، دم .  

 أبـي معمـر  و، الوارث عبد بن الصمد عبدو، مسدد  أيضاً من طريق )2(وأخرجه البخاري 
)دباجِ     اِهللا بنِِ  عجرِو بنِ َأبِي الحمد (أربعتهم،وموسى بن اسماعيل  ،) عدسوأبـو معمر،وموسـى   ،م ،
  . عن عبد الوارث بن سعيد به مختصراً، )صمدال عبدو

  . به مختصراً التَّياحِيَأبعن   من طريق شعبة بن الحجاج)3(مسلمأخرجه و

  :تراجم رواة الحديث

صدوق يهم ورمي بالقدر قال أبو حاتم اضطر النـاس       . دمحو م بَأ،  )4(الحبطي   شَيبان بن فَروخَ   -
ومـسلمة بـن    ،  )6(حنبـل  بن أحمد قال. )5(هـ236 أو 235تُوفِّي  اسعة  إليه أخيرا من صغار الت    

 وقـال ،  )9("صـالح ": قـانع   بـن   عبد الباقي  وقال،  )8("صدوق": زرعة أبو وقال،  "ثقة": )7(القاسم
 إليـه  النـاس  واضطر،  القدر يرى كان": حاتم أبو وقال، )10("اصدوقً كان أنه إال،  يقدر": يالساج

ولكنـه لـيس فـي      ،  ا من أمـره   وال استنكروا شيئً  ،  اما علمت به بأس   : "هبيوقال الذ ، )11("رةخَبَأ
   .)12("الذروة

                                                
، هْل تُنْبشُ قُبور مشْرِكى الْجاهليـة، ويتَّخَـذُ مكَانَهـا مـساجِد           )  48(باب، كتاب الصالة ، صحيح البخارى )  1(

 . 3932، 428رقم

 الـسلْعة   باب صـاحب  ، وكتاب البيوع  ،1868رقم، باب حرمِ الْمدينَة  ، كتَاب فَضاِئل الْمدينَة   ،صحيح البخاري )  2(
 ،2771 ،2771رقم ، باب ِإذَا َأوقَفَ جماعةٌ َأرضا مشَاعا فَهو جاِئز        ،وكتاب الوصايا  ،2106رقم ،َأحقُّ بِالسومِ 

 .2779رقم ،هو جاِئزاب ِإذَا قَاَل الْواقفُ لَا نَطْلُب ثَمنَه ِإلَّا ِإلَى اِهللا فَوب  2774رقم ،باب وقْف الَْأرضِ ِللْمسجِدو

 . 1202رقم، -ابتنَاء مسجِد النَّبِى ) 2(باب، المساجدكتاب ، صحيح مسلم)  3(

)4(يطبهذه النسبة إلى الحبطات وهو بطن من تميم، وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مـرة ، األنـساب                     :الح 
 . 2/169للسمعاني 

 . 442-441البن حجر صتقريب التهذيب  )  5(

 . 12/600  للمزيتهذيب الكمال)  6(

 . 4/328  البن حجرتهذيب التهذيب)  7(
 . 4/357 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  8(

 . 4/328  البن حجرتهذيب التهذيب)  9(

 . 4/328  البن حجرتهذيب التهذيب)  10(

 . 4/357  للمزيالجرح والتعديل)  11(

 . 11/101للذهبي سير أعالم النبالء  )  12(
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  . وكان يرى القدر،  هو صدوق:قال الباحث

، عبد اِهللا بن عمرِو بنِ َأبِي الحجـاجِ       و، الوارث عبد بن الصمد عبدو، مسدد بن مسرهد  وقد تابعه   
  . )1(صدوق ثبت في شعبة: بن حجر قال االصمد  عبدوكلهم ثقات عدا

  .  باقي  رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
  

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
أو فـي أي  : في أي الخُـربتْين   :  في أدبارِهن فقال    النساء  عن إتيانِ   رجلٌ أنه سألَ [وفيه   ) ـه(  

   .)2(ها قد روِيتْ بمعنى واحد وكلُّ والثالثةُ. الثُّقْبين  يعني في أي]الخُرزتين أو في أي الخُصفَتين

  )39(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)3( الشافعيقال اإلمام

أخبرنا عمى محمد بن على بنِ شَافعٍ َأخْبرنى عبد اللَّه بن على بنِ الساِئبِ عن عمرِو بـنِ         
  نِ الْجةَ بحيُأح           ىعالَحِ قَاَل الشَّافنِ الْجةَ بحينِ ُأحنِ فُالَنِ برِو بمع نع الَحِ َأو     اللَّـه ـهمحَأنَـا   :ر 

 عن ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن َأو ِإتْيانِ الرجلِ       َأن رجالً سَأَل النَّبِى     : عن خُزيمةَ بنِ ثَابِت   )4(شَكَكْتُ
      ا فَقَاَل النَّبِىرِهبى دف َأتَهرام:»الٌَلفَقَالَ         . »ح ىعفَد بِه رَأم َأو اهعُل دجلَّى الرا وفَ قُلْتَ  :  فَلَمكَي

لها فَنَعم َأم من دبرِهـا    َأمن دبرِها فى قُب    َأو فى َأى الْخَصفَتَينِ    َأو فى َأى الْخُرزتَينِ    فى َأى الْخُربتَينِ  
    ."ِإن اللَّه الَ يستَحيى من الْحقِّ الَ تَْأتُوا النِّساء فى َأدبارِهن ، فى دبرِها فَالَ

  :تخريج الحديث

  .مثله ببه ُأحيحةَ بنِ الْجلَاحِ و بنِعمرَِ من طريق )6(والبيهقي، )5(         أخرجه النسائي

                                                
  . 1/610البن حجرتقريب التهذيب  )  1(

 . 2/18  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  2(

 . 1322رقم، ) ومن كتاب أحكام القرآن ( ، مسند الشافعي)  3(
:  عمرو بن ُأحيحةَ بـنِ الْجـالحِ         تَابعه َأبو هشَيمِ بن محمد الشَّافعي، عن محمد بنِ علي، فَقَالَ          : قال البيهقي )  4(

لَمَأع اللَّه2/243 السنن الصغرى للبيهقي . و . 

، ) ذكر االختالف على عبد اهللا بـن علـي بـن الـسائب               27( ، كتاب عشرة النساء  ، سنن النسائي الكبرى  )  5(
 . 8943 . 8945، 8944رقم

 . 14493رقم،  ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن185باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي)  6(
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سـعيد   و ، من طريق عبد اهللا بن علي بن السائب        )2(والطبراني،)1(وأخرجه أحمد بن حنبل   
عبد اهللا بن علـي     ( من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا بن الحصين كالهما            )4(والبيهقي،)3(بن منصور ا
  .  به بنحوهميَ  الخطهرمي بنِ عبد اللَّهعن ، )وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن الحصين، بن السائبا

  بـنِ  حـصينِ  من طريـق     )8(والبيهقي، )7(والطبراني، )6(وابن حبان ، )5(وأخرجه النسائي 
 ينٍ الْخَطْمصح9(البيهقي و ،م(    من طريقديمنِ حس  بكالهما  ،  قَي)  ٍنصحم نب نيصو، ح   ـنب ديمح

   . به بنحوهَ  الخطميهرمي بنِ عبد اللَّهعن ، )قَيسٍ
عمرِو بنِ شُعيبٍ عن عبد اللَّه بنِ هرمي         من طريق    )11(والطبراني،  )10(وأخرجه ابن ماجة  

  . به بنحوه
مـن طريـق    )15(والبيهقـي ، )14(والطبراني، )13(النسائيو، )12(وأخرجه سعيد بن منصور   

  . )16(بنحوه  بهة بنِ خُزيمةعن عمار، )يزيد بن عبد اهللا (عنِ ابنِ الهاد،  عيينةبنِسفيان 

                                                
 . 21865رقم، ) حديث خزيمة بن ثابت رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  1(

 . 4/89للطبرانيالمعجم الكبير )  2(

 .368رقم ، 3/846سنن سعيد بن منصور )  3(

غَلطَ حجاج  :قال البيهقي  . 14497رقم، نِّساء فى َأدبارِهن   ِإتْيانِ ال  185باب، كتاب النكاح ، السنن الكبرى للبيهقي  )  4(
        مِ َأبِيهبِاس هماس ِل فَقَلَبجمِ الرى اسطَاةَ فَأر نوقولـه هـو   :قـال األلبـاني   . 7/197السنن الكبرى للبيهقي    .  ب 

 األلبـاني  -  إرواء الغليـل .  اهللا عن هرمي ابن عبـد    : م قالوا   ـ قد تابعه عليه جماعة كله     الصواب ألن شعبياً  
7/66 . 

الف على عبد اهللا بن علي      ـر االخت ـ ذك 27( ، كتــاب عشـرة النـسـاء  ، رىـائي الكب ـنسـن ال ـسن)  5(
 . 8940رقم، )بـبن السائ

 . 2237رقم، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن،  كتاب النكاح، صحيح ابن حبان)  6(

 . 4/89لطبرانيلالمعجم الكبير )  7(

 . 14495رقم،  ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن185باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي)  8(

 . 14499رقم،  ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن185باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي)  9(

 . 1924رقم، ىِ عن ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن النَّه29باب، كتاب النكاح، سنن ابن ماجه)  10(

 . 4/88 للطبرانيالمعجم الكبير)  11(

  .369رقم ،3/862سنن سعيد بن منصور )  12(
 ذكر اختالف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابـت فـي إتيـان      26( ، كتاب عشرة النساء  ، سنن النسائي الكبرى  )  13(

 . 8933رقم، ) النساء في أعجازهن

 . 4/84  للطبرانيالمعجم الكبير)  14(

 . 14498رقم،  ِإتْيانِ النِّساء فى َأدبارِهن185باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي)  15(

بيد هذا خطٌأ، أخطأ فيه ابن عيينة، ِإنّما هو ابن الهاد، عن عبد اِهللا بنِ علي بن الساِئبِ، عن ع        : و حاتم قال أب )  16(
 . 1/403علل الحديث البن أبي حاتم . اِهللا بنِ حصين، عن هرمي، عن خُزيمة
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  :تراجم رواة الحديث

-          يالخَطْم ارِيبن ثعلبة بن ساعدةاَألنْص هبنِ الفَاك ثَابِت ةُ بنميوأمه كبـشة بنـت أوس       )1(خُز
 ،شهد الجمل .  أول مشاهده أحد   :الساعدية أو عمارة من السابقين األولين شهد بدرا وما بعدها وقيل          

 قد بانت لي الضاللة ثم اقترب       : حتى يقتل عمار فلما قتل عمار قال       ال أقاتل أبداً   أنا   :وصفين وقال 
  . )3(مع علي بصفين سنة سبع وثالثين، )2( فقاتل حتى قتل

 له  :قال الذهبي . )5(روى له النسائي    . )4( المدني مقبول  بن الْجلَاحِ األنصاري   عمرو بن  ُأحيحةَ    -
، )8(سناد حديثـه اخـتالف  إفي : وقال ابن حجر  ، )7( لم يصح   له حديث عن خزيمة    :وقال،)6(صحبة

 وهذا ال أدري    :قال ابن عبد البر   و،  ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي          :قال ابن عبد البر   
حيحة فهو  أحيحة تزوج سليمة بنت زيد بعد هاشم ابن عبد مناف فولدت له عمرو بن               أن  ما هو أل  

 يروي عـن     أن النسب واليهم يرجع في مثل هذا ومن المحال       مه هذا قول أهل     أخو عبدالمطلب أل  
حيحـة يـسمى    أخزيمة من كان في السن والزمن الذي وصف وعساه أن يكون حفيدا لعمرو بن               

حيحة بـن   أ عمرو بن    : وإنما قال  ، لم ينسبه ابن أبي حاتم     :قال ابن حجر  . )9( فنسب إلى جده   عمراً
ال بل لعل أحيحة بن الجالح والد عمرو آخـر غيـر     لم يتعين ما ق     : ثم قال  )10(الجالح االنصاري 

 إنـه مخـضرم     : قال . المرزباني في معجم الشعراء    وذكر ماقاله . )11(أحيحة بن الجالح المشهور   
 وإذا ثبت كونـه أدرك      : قال ابن حجر   .  في الحسن بن علي لما خطب عند معاوية        وذكر له شعراً  

سـالم  نصار أحد ال يظهـر اإل     وفي األ  لنبي   إذ لم يمت ا    الجاهلية واالسالم تعين كونه صحابياً    

                                                
)1  (ياألنساب  . هذه النسبة إلى بطن من االنصار يقال له خطمة بن جشم بن مالك بن االوس بن حارثة                : الخَطْم 

 . 2/382للسمعاني 

 . 2/278اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  2(

 . 1/296البن حجرالتهذيب تقريب )  3(

 . 1/730البن حجر تقريب التهذيب )  4(

 . 21/541للمزيتهذيب الكمال )  5(

 . 2/71 الكاشف للذهبي . 2/71من له رواية في الكتب الستة للذهبي )  6(
 . 2/71 الكاشف للذهبي . 2/71من له رواية في الكتب الستة للذهبي )  7(

 . 8/3البن حجرتهذيب التهذيب )  8(

 . 3/1161ستيعاب البن عبد البر إلا)  9(

 . 8/3  البن حجرتهذيب التهذيب)  10(

 . 1/35اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  11(
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ـ   و.)1(فيخرج من ذلك أنه صحابي روى عن صحابي واهللا أعلم  ه فـي  هذا الكالم ينـاقض مـا قبل
  .)2(وهم من زعم أن له صحبة فكأن الصحابي جد جده وافق هو اسمه واسم أبيه:  قال.التقريب

روى له أبو داود     . )5 ( )4(مستور من الثالثة   .)3(المطَّلبِيعبد اهللا بن علي بن السائب بن عبيد          -
  . )8(لم يضعف :قال الذهبي  )7(ابن حبان في الثقات ذكره ،)6(والنسائي

روى  :قـال األلبـاني   ، والتعديل، مجهول الحال فلم أجد من تكلم فيه بجرح        :قال الباحث 
ي البـاطن فاقتـصر   ة فتمعرفة عدالهذا ممن تعذرت :قال الباحث، )9(عنه جمع؛ لكن لم يوثقه أحد   

  . فيها على معرفة ذلك في الظاهر

  . باقي رواة الحديث كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث

 عبد اهللا بن علي بن الـسائب      و. مقبول ،بن الْجلَاحِ  عمرو بن  ُأحيحةَ              إسناده ضعيف فيه    
   .مستور

والمستور روايتـه    ،)10(جر وهو مستور كما قال ابن ح      ، هرمي الخطمي  :تابع عمرو : قال الباحث 
ومـع   ،)11(من أنه تقبل رواية المـستور     : أصحاب الشافعي قال بعض   .  مقبولة عند بعض العلماء   

عبد اهللا بن علـي       وبالنسبة ل   )12( وهو ثقة كما قال ابن حجر       عمارة بنِ خُزيمة    أيضاً تابعهذلك فقد   
حـصين بـن    و ، فيه لـين   :بن حجر فقد تابعه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن الحصين قال ا           ،بن السائب ا

  .  عن هرمي بن عبد اهللاحميد بن قَيسٍو، محصنٍ

                                                
 . 8/3  البن حجرتهذيب التهذيب)  1(

 . 1/730البن حجر تقريب التهذيب )  2(

)3  (بِيطَّل5/326للسمعاني  األنساب .  هذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف:الم . 

 . 1/528البن حجر تقريب التهذيب )  4(

 التقييد واإليضاح شرح مقدمـة ابـن        . المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر        : المستور)  5(
 . 1/145 لعراقيل الصالح

 . 15/323للمزيتهذيب الكمال )  6(

  .34 / 5الثقات البن حبان )   7(
 . 1/576 الكاشف للذهبي)  8(

 . 2/237 )  األم(ضعيف أبي داود )  9(

  .1019 / 1تقريب التهذيب )  10(

 . 1/49 للعراقي التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح )  11(

  .711 / 1تقريب التهذيب )  12(
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صالح لإلحتجاج  ويعتبر  .  لغيره حسنال بمتابعاته يرتقي إلى  صة القول أن الحديث     وخال :قال الباحث 
، بـن ماجـة   او، أخرجـه أحمـد   الذي  من األحاديث الصالحة اإلسناد حديث خزيمة بن ثابت         و به
  . )1(كما هو مبين في التخريج وهذا ما قاله ابن حجر في الفتح وذكر أن ابن حبان صححهلنسائي وا

       
 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
أي :  مـا فيـه خَربـة      قاُل ي .  يعني العورة  ]والستَرتَ الخَربة [ اللّه    عبد وفي حديث  ) ـه(      
   . )2(عيب

  )40(الحديث رقم 
  :  رحمه اهللا)3(عبد الرزاققال اإلمام 

                  ودعسم ناب َأن ،  ينَفالْح اجِدَأبِي م نع ، يمالتَّي اللَّه دبنِ عى بيحي نع ، رِينِ الثَّوأتاه رجـل    ع 
ثـم  ،  بِه عبد اللَّه ِإلَى السجنِ      فََأمر وفيه ،....ِإنِّي وجدتُ هذَا سكْران   : فَقَاَل،  سكْرانبابن أخيه وهو    
  الْغَد نم هجَأخْر  ،    تُهرقَّتْ ثَمفَد طوبِس رَأم 4(ثم(  ْتتَّى َأضح)خْفَقَةً  )5م قَالَ وفيه،....لَه ":   ـرملَع بِْئس
 ثم أنشأ عبد اهللا يحدث عن النبـي          لْخَربةَوال ستَرتُ ا  ،  ما َأدبتُ فََأحسنْتُ اَألدب   ،  اللَّه واِلي التَّيمِ  

فَكََأنَّما "َأوَل رجٍل قُطع من الْمسلمين رجٌل من اَألنْصارِ َأو في األنْصارِ، ُأتى بِه رسول اهللا               :فقال
  علَيـك؟  كأن هـذا شُـقَّ  : فقالوا يا رسول اهللا؟مادا يعني ذر عليه رمادر في وجه رسوِلسف أ

. »وما يمنعني وَأنْتُم َأعوان الشَّيطَانِ على أخيكم إن اللَّه عفو يحب الْعفْـو:  »               رسول اهللا    :فقال
    .  )6( ).ولْيعفُوا ولْيصفَحوا( وِإنَّه الَ ينْبغى ِلواٍل َأن يْؤتَى بِحد ِإالَّ َأقَامه ثُم قَرَأ 

  :لحديثتخريج ا
 مـن طريـق     )9( والبيهقـي  ،من طريق سفيان الثوري    ،)8(والطبراني ،)7(        أخرجه الحميدي 

  . عن يحيى بن عبد اهللا به بنحوه، )وإسرائيل، سفيان( كالهما  يونُس بنِإسرائيِل

                                                
 . 8/191فتح الباري البن حجر )  1(
 . 2/18البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(
 . 13519رقم، باب وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا، كتاب الطالق،  الرزاقمصنف عبد)  3(
)4  (تُهر1/173  للزمخشري الفائق في غريب الحديث واألثر. العقدة في طرفه:  ثَمرةَ السوط :ثَم . 
  .67 / 1  الفائق في غريب الحديث و األثر . أي صارت أيض وأصل اَأليض العود إلى الشىء:َأضتْ)  5(
  .22 : آيه رقم، النورسورة ) 6(
 . 89 رقم، )   أحاديث عبد اهللا بن مسعود( ، مسند الحميدي)  7(
 . 9/109للطبراني المعجم الكبير )  8(

  .17981، 18067رقم،  ما جاء فى الستْرِ علَى َأهِل الْحدود28باب، كتاب األشربة والحد فيه، السنن الكبرى للبيهقي)  9(
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 مـن طريـق     )2(وأحمد، ) سلَيمٍ سالَّم بن (  من طريق أبي األحوص    )1(وأخرجه ابن أبي شيبة   
، يحيـى بـن آدم    و،  أبي األحوص (،ثالثتهم،   الحجاجِ  بنِ  من طريق شعبة   )3(والحاكم، ن آدم يحيى ب 
  . عن يحيى بن عبد اهللا به مختصراً، )وشعبة

  :تراجم رواة الحديث

  .)4( قيل اسمه عائذ بن نضلة مجهول لم يرو عنه غير يحيى الجابر من الثانية:أبو ماجد -
  . )5(أبو الحارث الكوفي لين الحديث من السادسة  ابريحيى بن عبد اهللا بن الحارث الج -

  :الحكم على الحديث

 وهو يروي المناكير ومدار الحـديث       ، أبو ماجد  : ماجدة ويقال  يأبجهالة  ل .إسناده ضعيف 
 كثير مـن  ضعفه  وقد  ، الحديث  لَين  يحيى بن عبد اهللا بن الحارث الجابر       ولم يروه عنه سوى   ، عليه

 ِلـضعف يحيـى     وذلك.  وهذَا الْحديثُ بعض َأهِل الْعلْمِ ينْكره      :أبو عبيد  قَاَل     : قال البيهقي  ،العلماء
 اجِدَأبِى م الَةهجابِرِ و6(الْج( .  

 هذا حديث صحيح اإلسناد ولم      :ولكن الحاكم قال   . ولم أجد له متابع على حد علمي       :قال الباحث 
 فرق الحاكم أبو أحمد بين أبي ماجد الذي روى عنـه            :ائالًولكن ابن حجر استدرك ق    ، )7(يخرجاه

  . )8( حديثه ليس بالقائم:وقال في أبي ماجد. يحيى الجابر وبين أبي ماجدة الذي روى عنه أيوب
       

  :  اهللاه رحمرِياألث  ابنقاَل
  هـو البطـيخُ    ]ربـز  الرطَـب والخ   يجمع   اللّه  رسولَ رأيتُ[  أنسٍ  في حديث  . .. }خربز   { 

   .)9(بالفارسية

                                                
ما جاء في السكران متى يضرب إذا صـحا أو فـي حـال          )   90( ، كتاب الحدود ، مصنف ابن أبي شيبة   )  1(

 . 29219رقم، سكره

 . 3977رقم، مسند عبد اهللا بن مسعود، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أحمد)  2(

 . 8268 رقم، حديث شرحبيل بن أوس، كتاب الحدود، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  3(

   .1199 / 1 تقريب التهذيب  )  4(
  .1059 / 1تقريب التهذيب )  5(

 . 8/318السنن الكبرى للبيهقي )  6(

 . 8268 رقم، حديث شرحبيل بن أوس، كتاب الحدود، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  7(

 . 12/195 البن حجرتهذيب التهذيب )  8(

 . 2/19ثيرالبن األالنهاية في غريب الحديث )  9(
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  )41(الحديث رقم 

  :  بن حنبل رحمه اهللا)1( أحمدقال اإلمام 

 :يحدثُ عن َأنَسٍ قَـالَ      سمعتُ حميدا الطَّوِيلَ   :قَاَل   حدثَني َأبِي  :حدثَنَا وهب بن جرِيرٍ قَالَ            
" وَل اللَّهستُ رَأير ب عمجبِزِيرالْخطَبِ والر ني" .  

  :تخريج الحديث
 من طريق أحمـد بـن     )3(وابن حبان ، ، منْصورٍ  بنِ ِإسحاقِ من طريق    )2(          أخرجه النسائي 

  . بنحوهبه عن وهب بن جرير ) وأحمد، إسحاق(حنبل كالهما 
 م بن إبـراهيم    من طريق مسل   )5(والبيهقي،  من طريق حبان بن هالل     )4(وأخرجه أبو يعلى  

  .  به بنحوهجرِير بن حازِمِعن ، )ومسلم بن إبراهيم، حبان بن هالل(كالهما 
  مـن طريـق      )8(الحاكمو،   من طريق محمد بن عمرو     )7(والبيهقي، )6(وأخرجه الطبراني 

وعمرو بن  ، سليمان بن حرب  و،  محمد بن عمرو  ( وعمرو بن مرزوق ثالثتهم     ، سليمان بن حرب  
  . عن أنس بن مالك بنحوه دعامةَ بنِ عن قتادةمطَرٍ الْوراق ف بن عطية عن عن يوس، )مرزوق

  :تراجم رواة الحديث

، )10(والنـسائي ،  )9(وثقه يحيى بن معين   ،  أبو عبيدة البصري  ،  حميد بن أبي حميد الطويل     -
: د وقال ابن سع   . " ال باس به من أكبر أصحاب الحسن       ":وزاد)12(وأبو حاتم   ،  )11 (والعجلي

                                                
 . 12460، 12449رقم، مسند أنس بن مالك، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أحمد)  1(
 . 6692 رقم، الجمع بين الخزبر والرطب، الوليمة كتاب، سنن النسائي الكبرى)  2(

 . 5248 رقم، ذكر خبر ثان، باب أدب األكل، كتاب األطعمة، صحيح ابن حبان)  3(

 . 3867رقم، حميد الطويل عن أنس بن مالك، مسند أنس بن مالك، مسند أبي يعلى)  4(

الْجمع بين لَونَينِ ِإرادةً    ، فَصٌل في َأكِْل التَّمرِ   ، الْمطَاعمِ والْمشاربِ وما يجِب التَّورع عنْه منْها      ، شعب اإليمان )  5(
 . 5595 رقم، ِللتَّعديِل بينَهما

 . 7907رقم، ) باب من اسمه محمود ( ،  األوسطالمعجم)  6(

الْجمع بين لَونَينِ ِإرادةً    ، فَصٌل في َأكِْل التَّمرِ   ، الْمطَاعمِ والْمشاربِ وما يجِب التَّورع عنْه منْها      ، شعب اإليمان )  7(
 . 5593رقم، ِللتَّعديِل بينَهما

 . 7237رقم، يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، كتاب األطعمة، ن للحاكمالمستدرك على الصحيحي)  8(

  . 3/219الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  9(
  . 3/34تهذيب التهذيب البن حجر )  10(
  . 1/325معرفة الثقات للعجلي )  11(
  . 3/219الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  12(
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: وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات    ،  )1("كان ثقة كثير الحديث إال أنه ربما دلس عن أنس         "
وكان يدلس سمع من أنس ثمانية عشر حديثا وسمع         ،  هو الذي يقال له حميد بن أبي داود       "

   . )2("من ثابت البناني فدلس عنه

فـي  :" آخـر وقال في موضع    ،  )3("ثقة صدوق :" وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش      
 وقال مؤمل بـن إسـماعيل   . )4(" إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت         :يقال،  حديثه شيء 

 وقال أبو عبيدة الحـداد      . )5("عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت        : "عن حماد بن سلمة   
ته فيها  لم يسمع حميد من أنس إال أربعة وعشرين حديثا والباقي سمعها من ثابت أو ثب              : "عن شعبة 

  . )6("ثابت

فأغنى لكثرة حديثه أن أذكـر لـه    ،  وحميد له حديث كثير مستقيم    :" قال أبو أحمد بن عدي    
وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إال مقدار ما ذكـر       ،  وقد حدث عنه األئمة   ،  شيء من حديثه  

ألنه قـد روى     ،فإن تلك األحاديث يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت         ،  وسمع الباقي من ثابت عنه    
فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنـس الـبعض   ، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث   ،  عن أنس 

  . )7("وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم، وقد سمعه من ثابت، مما يدلسه عن أنس

 في المرتبة الثالثة من طبقـات المدلـسين التـي ال يقبـل حـديثها إال              )8(ذكره ابن حجر  
لتصريح بالسماع مخالفا بذلك العالئي الذي ذكره فيمن احتمل العلماء تدليسه ولـو لـم يـصرح         با

  . بالسماع

من احتمل األئمة تدليسه وخرجوا لـه فـي         ): أي مراتب المدلسين  ( وثانيها: "قال العالئي 
الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما إلمامته أو لقلة تدليسه في جنب مـا روى أو ألنـه ال                    

 وحميد الطويل  ففي الصحيحين وغيرهما لهؤالء الحـديث          . .. يدلس إال عن ثقة وذلك كالزهري     
   .)9("الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع

                                                
  . 7/252الطبقات الكبرى البن سعد )  1(
  . 4/148الثقات البن حبان)  2(
  . 7/355تهذيب الكمال للمزي )  3(
 . 7/355تهذيب الكمال للمزي )  4(
  . 7/355تهذيب الكمال للمزي )   5(
  . 7/355تهذيب الكمال للمزي ) 6(
  . 2/268الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 7(
   . 38طبقات المدلسين البن حجرص ) 8(
  . 1/113في أحكام المراسيل للعالئي جامع التحصيل )   9(
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وأن فعل الحافظ العالئـي  بإلحاقـه بالمرتبـة          ،  وأن تدليسه محتمل  ،  الراجح أنه ثقة  : قال الباحث 
وذلك أنه إنما عرف بالتدليس     ،  إلحاقه بالمرتبة الثالثة  أولى من   " الذين احتمل األئمة تدليسهم   "الثانية  

ولـذا  ، وثابت ثقـة ، وقد تقدم أن ما دلسه عن أنس فهو مما سمعه من ثابت البناني عنه       ،  عن أنس 
 وهو ثقة صـحيح ، فقد تبين الواسطة فيها،  فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد مدلسة":قال العالئي 
  .  ")1(محتج به

أبو النضر البصري ثقة مات سنة سبعين بعـد         ازم بن زيد بن عبد اهللا اَألزدي      جرير بن ح  :أبيه -
ولكن ابن حجـر    ، )4( ابن سعد و، )3(الرحمن بن مهدي    عبد وممن نص على اختالطه   ، )2(ما اختلط 

أوثق من قـرة    وقال هو ، )6(الرحمن بن مهدي   عبدوثقه  ،  )5( لم يحدث في حال اختالطه     جزم بأنه   
 وقال يحيـى بـن      . )10(ليس له بأس    : وقال مرة ،  )9(بن معين ويحيى  ،  )8( ن سعد ابو، )7(بن خالد ا

، )12(ووثقه أحمد ، )11(وكان يرضاه ،  جرير بن حازم ثقة   : يقول،  كان يحيى بن سعيد القطان    : معين
، صـدوق : وقال أبو حاتم  ،  )14(ووثقه العجلي ، )13(في بعض حديثه شيء وليس به بأس      : مرةوقال  
كان يهـم فـي   ومع ثقثه إال أنه    ،  )17(وقال الذهبي ثقة  ، )16( ليس به بأس   :وقال النسائي ، )15(صالح
قال يحيى  ،  وقد تكلم العلماء في روايته عن قتادة      ،  )18(يحيى بن سعيد أبو األشهب       كما قال    الشيء

                                                
  . 1/113جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي )  1(
 . 1/196البن حجرتقريب التهذيب )  2(

 4/524  للمزيتهذيب الكمال)  3(

 . 7/278  البن سعدالطبقات الكبرى)  4(

 . 1/196البن حجرتقريب التهذيب )  5(
 4/524  للمزيتهذيب الكمال)  6(

 . 4/528  للمزي  تهذيب الكمال)7(

 . 7/278  البن سعدالطبقات الكبرى)  8(

 . 4/144تاريخ ابن معين رواية الدوري )  9(

 . 3/10 لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال)  10(

 . 4/347تاريخ ابن معين رواية الدوري )  11(

 . 1/512 لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال)  12(

 . 1/72 المروذي علل أحمد رواية)  13(
 . 1/266الثقات للعجلي )  14(

 . 2/504البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  15(

 . 4/529  للمزيتهذيب الكمال)  16(

 . 1/291الكاشف للذهبي )  17(

 4/524  للمزيتهذيب الكمال)  18(
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هـو عـن قتـادة      ،  ليس بـشيء  : قالو،  إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير       : بن معين ا
يوقـف أشـياء ويـسند     ،  كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس      : نبلوقال أحمد بن ح   ، )1(ضعيف
وقـال  ، )3(ألن أكثر ما كان يحدث عن حفظـه       ،  كان يخطئ :وقال ابن حبان في الثقات    ، )2(،  أشياء

له أحاديث كثيرة عن مشايخه وهـو       وقال  ،  )4(من أجلة أهل البصرة ومن رفعائهم     كان  : بن عدي ا
 . )5(ه عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتـادة ال يرويهـا غيـره   ال روايتإمستقيم الحديث صالح فيه    

  . الذين يندر وصفهم بالتدليس. )6( ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسينوذكره 

وأما عن اختالطه فلم يثبـت      ، هو ثقة لكنه ضعيف في روايته عن قتادة فقط        : قال الباحث 
فلما أحسوا ذلك  ،  أصحاب حديث ،  ان له أوالد  ك:قال عبد الرحمن بن مهدي    . أنه حدث بعد اختالطه   

  . )7(في حال اختالطه شيئاً ، فلم يسمع أحد منه، منه حجبوه

  .   باقي رواة الحديث  ثقات-

  :الحكم على الحديث

فقـد صـرح   ، أما بالنسبة لتدليس حميد الطويل وهو لم يصرح بالسماع  ،    صحيح هإسناد          
شئ  رواية عيسى بن عامر المتقدمة أن كل      :  قال ابن حجر    . من أنس في روايات أخرى     بالسماع

نس بشئ كثير وفـي     أ قول باطل فقد صرح حميد بسماعه من         أحاديث نس خمسة أسمع حميد عن    
وقع تـصريحه عـن أنـس بالـسماع          :وفي موضع آخر قال   ، )8(صحيح البخاري من ذلك جملة    

   . على حديثهن ذلك فقد تابعه قتادةوعدا ع، )9( وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره

  
       

  

                                                
 . 3/10العلل ومعرفة الرجال )  1(

 . 1/512العلل ومعرفة الرجال )  2(

 . 6/145ن ثقات ابن حبا)  3(

 . 2/128الكامل البن عدي )  4(
 . 2/130الكامل البن عدي )  5(

 . 1/20طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  6(

 . 4/524  للمزيتهذيب الكمال)  7(

 . 3/35 البن حجرتهذيب التهذيب )  8(

 . 1/38طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  9(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خربص  { 
 لها  راءى في الرملِ  تَتَ هي الهنَة التي     ] خَربصيصة  مثلَ هى ذَهباً أو حلَّى ولد     تَحلَّ نم[فيه   ) ـه( 

صصيكأنَّب 1( جرادةها عين( .  

            )42(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2( أحمدال اإلمامق

              اءـمَأس شَـبٍ َأنونِ حرِ بشَه نع يسيِل الْقَيلالْج دبنَا عرَأخْب طَاءع نابِ بهالْو دبثَنَا عدح 
      النَّبِي مكَانَتْ تَخْد زِيدبِنْتَ ي ْا     :قَالَتِإذْ ج هنْدا َأنَا عنَميي قَالَتْ   فَبخَالَت تْهـا     :ءهلَيعو اِئلُهلَتْ تُسعفَج 

 يا خَالَتي ِإنَّما    : قُلْتُ : قَالَتْ ؟َأيسرك َأن علَيك سوارينِ من نَارٍ      :من ذَهبٍ فَقَاَل لَها النَّبِي       سوارانِ
عنْد َأزواجِهِـن    )3( يا نَبِي اللَّه ِإنَّهن ِإذَا لَم يتَحلَّين صلفْن        :قَالَتْ فََألْقَتْهما   : قَالَتْ .يعني سواريك هذَينِ  
    وُل اللَّهسر كحفَض ،قَاَلانَةً         :ومجو ةضف نقًا مَل طَوعتَج َأن اكُندِإح يعتَطا تَس4( َأم(    ثُم ةضف نم

 رانٍ فَيكُون كََأنَّه من ذَهبٍ فَِإن من تَحلَّى وزن عينِ جرادة من ذَهبٍ  َأو خَربصيـصة                 تُخَلِّقَه بِزعفَ 

ةاميالْق موا يبِه كُوِى« .  

  :تخريج الحديث

وليث بـن أبـي سـليم       ،  من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن الشيباني       )5(أخرجه الطبراني 
   .  بنحوهبه بن حوشب شهر عن،كالهما

    .  به مختصراً شهر بن حوشبمن طريق داود بن يزيد األودي عن )6(وأخرجه أحمد

  : تراجم رواة الحديث

نـصارية  شـهل األ  بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بـن عبـد األ  سماء بنت يزيد بن السكن أ -
بايعـت  .  بن حوشـب   وعنها شهر  ن النبي   ـروت ع  . رـأم عام : ويقال،  أم سلمة  )7(شهليةاأل

                                                
 . 2/19البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 27602رقم، ) من حديث أسماء ابنة يزيد رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)  2(

)3  (  فْنلـظَ عنـده                : صالئف إذا لم تَحوص فاتلص فَةٌ من نساءللَفاً فهي صلَفُ صجِها تَصوالمرأةُ عند ز فَتلص
 . 7/125 كتاب العين . وَأبغَضها

  .175 / 1غريب الحديث البن الجوزي .خَذَةُ من الفضة هي اللؤلؤةُ المتَّ:جمانَةً)  4(

 . 24/182 ،24/178المعجم الكبير للطبراني)  5(

 . 27563، 27605رقم، من حديث أسماء ابنة يزيد، مسند أحمد)  6(

 . 1/172 األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى بني عبد االشهل من االنصار: شهلية األ)  7(
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وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها وعاشت بعـد ذلـك            . )1(وشهدت اليرموك  النبي  
  . )3("لها صحبة :" ابن حبانقال. )2(دهراً

   وفي ت"أم سلمة"مولى أسماء بنت يزيد بن السكن  الشامي،  شهر بن حوشب األشعري -

وقـال  . )8(وابن شاهين، )7(والعجلي، )6(وأحمد، )5(وثقه ابن معين. )4( هـ وقيل قبلها أو بعدها  100
 ":وقال يعقوب بن سفيان   ،  )9(" على أن بعضهم قد طعن فيه      ؛شهر بن حوشب ثقة   ": يعقوب بن شيبة  

  . )10("فهو ثقة، نزكوه: وإن قال عبد اهللا بن عون، وشهر

 فيـه  إنما يتكلم: وقال، سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه" :قال الترمذي 
 ترضى حديث شهر بن     :وقيل له ،   سمعت علي بن المديني    ":قال يعقوب بن شيبة    و . )11("ابن عون 
وأنـا ال أدع    : قـال ،  وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه      : قال،  أنا أحدث عنه  :  فقال ؟حوشب

وقـال صـالح   ، )12("وعبد الرحمن ـ يعني على تركه ، يحيى، إال أن يجتمعا عليه، حديث الرجل
من أهـل   ،  روى عنه الناس  ،  قدم العراق على الحجاج بن يوسف     ،   شهر بن حوشب شامي    ":جزرة
إال أنـه روى    ،  وكان رجال يتنسك  ،  ولم يوقف منه على كذب    ،  وأهل الشام ،  وأهل الكوفة ،  البصرة

ليس ": وقال النَّسائي ،  )14(" ال بأس به   ": قال أبو زرعة  . )13("لم يشركه فيها أحد   ،  أحاديث يتفرد بها  
  . )16("صدوق كثير اإلرسال واألوهام":وقال ابن حجر، )15("بالقوي

                                                
 . 12/350ب البن حجر تهذيب التهذي)  1(

 . 7/498اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  2(

 . 3/23ثقات ابن حبان )  3(
 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  4(

 . 4/434تاريخ ابن معين رواية الدوري)  5(

 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  6(

 . 1/461معرفة الثقات للعجلي )  7(

 . 1/257البن شاهين تاريخ أسماء الثقات )  8(

 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  9(

  . 2/426المعرفة والتاريخ للفسوي )  10(
 . 3/621سنن الترمذي )  11(
 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  12(

 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  13(

 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  14(

  . 1/194الضعفاء والمتروكين للنسائي)  15(
  . 1/441تقريب التهذيب البن حجر  ) 16(
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 :"وقال عمرو بن علـي    ،  )1("عتد به أا فلم    ولقد لقيت شهر   :"قال شبابة بن سوار عن شعبة     
 أن شـهرا  :"بن عـون اعن ، وقال النضر بن شميل ، )2("كان يحيى ال يحدث عن شهر بن حوشب       

قال يحيـى   و،)3("نوا فيه ألنه ولي أمر السلطان  وإنما طع ،   نزكوه أي طعنوا فيه    :رنزكوه قال النض  
،  كان شهر بن حوشب على بيت المـال        ":)بشير بن أسيد العبدي    ( عن أبيه  يبن أبى بكير الكرمان   ا

 ،)4(لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر          : فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل     
ثت عـن  دوح،  بن حوشب أحاديثه ال تشبه حديث الناس    شهر:"وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني    

 . )5("ا تركـوه   شهر ا تركوه إن   شهر  إن :النضر بن شميل أن ابن عون سئل عن حديث لشهر فقال          
وقال ابـن   . )7(" ليس بالقوى عندهم": وقال الحاكم أبو أحمد . )6(" ضعيف ":وقال موسى بن هارون   

 ":وقال ابـن عـدى    ، )9)(8("ثبات المقلوبات األوعن  ،  عضالتكان ممن يروى عن الثقات الم     :"حبان
،  الحـديث فيشهر ليس بالقوى و، غيره من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه  و وعامة ما يرويه شهر   

ـ  ،  )11( " يخرج حديثه  ":يوقال الدارقطن ، )10("ممن ال يحتج بحديثه وال يتدين به       هوو : يوقال البيهق
   )13("كمترو": وقال ابن حزم، )12("ضعيف"

قد وثقه جماعـة  و،  هو ما ذهب إليه ابن حجر من أنه صدوق كثير اإلرسال واألوهام  :قال الباحث 
فقد بين الـسبب  ، أي طعنوا فيه" نزكوه" وأما قول ابن عون فيه ، على رأسهم البخاري وابن معين  

اه وأمـا مـا رو  . "وإنما طعنوا فيه ألنـه ولـي أمـر الـسلطان      : " فقال النضر بن شميل  في ذلك   
"  إن شهرا تركوه إن شهرا تركـوه       ":الجوزجاني وغيره عن النضر بن شميل عن ابن عون قوله           

  : المؤرخ الرافعي القزوينيو، وأبو حاتم السجستاني، وهذا ما بينه ابن الصالح، فهو تصحيف
                                                

 1/13مقدمة صحيح مسلم )  1(
 . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  2(

 . 2697سنن الترمذي، كتاب االستئذان واآلداب، باب ما جاء في التسليم على النساء، رقم )  3(

  . 12/584تهذيب الكمال للمزي )  4(
 . 1/156 لجوزجانيلأحوال الرجال )  5(

 . 12/584يب الكمال للمزي تهذ)  6(

 . 4/371  البن حجرتهذيب التهذيب)  7(

 1/361المجروحين البن حبان )  8(

 وهو أن يكون حديث مشهور عن راو فيجعل عن راو آخر ليرغب فيه لغرابته كحـديث مـشهور     :المقلوب)  9(
  .1/53البن جماعة المنهل الروي . عن سالم فجعل عن نافع فصير غريبا مرغوبا فيه

 . 4/39الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  10(

 . 4/371  البن حجرتهذيب التهذيب )  11(

 . 4/371  البن حجرتهذيب التهذيب )  12(

   . 8/390المحلى البن حزم )  13(
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 في شـهر بـن حوشـب إن شـهراً    :  عون قولهابنعن ، ذكر مسلم بإسناده": قال ابن الصالح  -
رواه كثير من رواة    ،  وهو الرمح القصير  ،  طعنوا فيه؛ مأخوذ من النيزك    : له نزكوه أي  فقو،  نزكوه

وشهر قد وثقـه أحمـد بـن        ،  )1(وتفسير مسلم له ينفيه   ،  وهو تصحيف ،  مسلم تركوه بالتاء والراء   
حكاه عن يحيى بـن     ،  أنه ثقة ،  والذي ذكره فيه ابن أبي خيثمة     ،  وغيرهما،  ويحيى بن معين  ،  حنبل
وقد ذكـره   ،  وإن ذكره جماعة في كتبهم في الضعفاء      ،  والقلب إلى هذا أميل   ،  ر عليه واقتص،  معين

من أخذه خريطة من بيـت      ،  وما ذكر في جرحه   ،  فيمن ذكرهم في حلية األولياء    ،  أبو نعيم الحافظ  
  . )2( "سقطله محمل يدرأ عنه القدح الم، المال على جهة الخيانة

، نزكـوه  ذاك رجـل  : فقـال ،  بن حوشب عند ابن عون    ذُكر شهر   :"  حاتم السجستاني  بو أ وقال -
ذاك : قـالوا ف،  فصحف أصحاب الحديث  :  أبو حاتم  قال،  كأنهم ضربوه بالنيازك  ،  طعنوا فيه : يعني

  . )3("رجل تركوه
، نزكه ينزكه إذا عابـه    : يقال،  إن شهرا نزكوه  : وفي حقه قيل  ": قال المؤرخ الرافعي القزويني    و -

  . )4("بتركـوه ،  وصحف بعـضهم نزكـوه    ،  وهو أصغر من الرمح   ،  الطعن بالنيزك ،  وأصل النزك 
وأما تضعيف من ضعفه فواضح أنه بسبب دخوله في أمر السلطان وقصة أخذه الخريطة وقد دافع             

  :أبو الحسن بن القطانعن ذلك الذهبي و

ـ  ، وتاب منها، ولعلها وقعت، إسنادها منقطع " : قال الذهبي معلقاً على الرواية     - أوالً أو أخـذها مت
ـ      و. )5("نسأل اهللا الصفح  ،  أن له في بيت مال المسلمين حقا        لـم   ":يقال أبو الحسن بن القطان الفاس

قذفـه بأخـذ   و، وسماعه الغنـاء بـاآلالت  ، الجند ما ذكروا من تزييه بزى و،  أسمع لمضعفه حجة  
ت شر ما قيل فيه أنه يروى منكـرا و، أو هو خارج على مخرج ال يضره  ،  فإما ال يصح  ،  الخريطة
  وأما قول ابن حبان أنه يـروي عـن الثقـات       .  )6("هذا إذا كثر منه سقطت الثقة به      و،  عن ثقات 

فقـد  ،  وقول الجوزجاني بأن أحاديثه ال تشبه أحاديث النـاس        ،  المعضالت وعن األثبات المقلوبات   
مـن  فهذا ما استنكر    " :دافع عنه الذهبي بعدما أورد هذه األحاديث في ترجمة شهر في السير فقال            

ثم ختم الذهبي ترجمة شهر بن حوشب في الـسير     ،  ذاك بالمنكر جدا  ،  حديث شهر في سعة روايته    
  . )7( "مترجح به واالحتجاج، وعلم صدق عن مدفوع غير الرجل :بقوله

                                                
 . َأخَذَتْه َألْسنَةُ النَّاسِ تَكَلَّموا فيه)  : النضر(يقُوُل: مسلم رحمه اللَّه: قال)  1(
 . 1/124 لشهرزوريصيانة صحيح مسلم ل)  2(
 . 23/235تاريخ دمشق البن عساكر )  3(
 . 1/110التدوين في أخبار قزوين للرافعي )  4(
 . 4/375سير أعالم النبالء للذهبي )  5(
 . 4/371البن حجر تهذيب التهذيب )  6(

 . 4/378  للذهبيسير أعالم النبالء)  7(
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ربمـا  ": وقـال البخـاري  ، )1(صدوق يهـم  :عبد الجليل بن عطية القيسي أبو صالح البصري      -
  وابن ،)4(وثقه يحيى بن معين،)3(ب وأبو داود والنسائيروى له البخاري في األد، )2("وهم

يعتبر حديثه عند بيان السماع في خبـره        : وقال ابن حبان  ، )6(مجهول: وقال أبو حاتم  ،   )5(شاهين  
 وقـال الـذهبي  ، )8(نه يـدلس أمعنى هذا  :وقال السبط العجمي، )7(إذا رواه عن الثقات وكان دونه    

وقد عده ابن حجـر فـي   ، )10(حديثه ليس بالقائم:أحمد الحاكم أبو  قال  :ابن حجر وقال  ،  )9(صدوق
  . التي يجب التصريح فيها السماع. )11(الطبقة الثالثة من المدلسين

  . هو كما قال ابن حجر صدوق يهم :قال الباحث

موالهم البصري نزيل بغداد مات سنة أربـع         العجليعبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر         -
قال ابـن  . )13(البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم واالربعةروى له  ،  )12( ومائتين ويقال سنة ست  

، )16(ليس به بأس  : وقال مرة ، )15( يحيى بن معين  وثقه  ، )14(اا صدوقً كان كثير الحديث معروفً   :سعد
  . )19(الحسن ابن سفيانو، )18(الدارقطني و، )17(ابن شاهينو

                                                
 . 1/563 رالبن حجتقريب التهذيب )  1(

 . 6/123التاريخ الكبير للبخاري )  2(

 . 16/400للمزيتهذيب الكمال )  3(

 . 4/164تاريخ ابن معين رواية الدوري )  4(

 . 1/169  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  5(

 . 8/405البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  6(
 . 8/421ثقات ابن حبان ـ)  7(

 . 1/39للعجميسين التبيين ألسماء المدل)  8(

 . 1/613الكاشف للذهبي ، 1/613  للذهبيمن له رواية في الكتب الستة، 1/115للذهبيمن تكلم فيه وهو موثق )  9(

 . 6/97البن حجرتهذيب التهذيب )  10(

 . 1/39طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  11(

 . 1/633تقريب التهذيب البن حجر )  12(

 . 6/398تهذيب التهذيب البن حجر )  13(

 . 7/333  البن سعدالطبقات الكبرى)  14(
 . 4/83تاريخ ابن معين رواية الدوري )  15(

 . 1/150)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  16(

 . 1/167البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )  17(

 . 4/435للذهبيميزان االعتدال )  18(

 . 6/400 البن حجرتهذيب التهذيب )  19(
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  وقـال    . )2("ال بـأس بـه    :" قال ابن عدي  و، )1( يكتب حديثه محله الصدق      قال أبو حاتم  
  . )3("صدوق:" الذهبي

 ليس بقوي وقد احتمل     :وقال البزار ،  "ضعيف الحديث مضطرب    ")5(والعقيلي، )4(قال أحمد 
صدوق ربما أخطـأ أنكـروا       :وقال ابن حجر  ، )7( ليس بالقوي  :وقال النسائي ، )6(أهل العلم حديثه  

 كـان   :قال البخاري حيث     عن ثور  وممن قال بتدليسه  ، عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور       
وقال صالح بـن    ، )10(والخطيب البغدادي ، )9(وأبو زرعة ، )8(قوام أحاديث مناكير  أيدلس عن ثور و   

ا رواه عن ثور عن مكحول عن كريب عن ابن عبـاس            أنكروا على الخفاف حديثً   : سديمحمد األ 
 هذا الحـديث موضـوع قـال        :بن معين يقول  وكان ا ، وما أنكروا عليه غيره   )11(في فضل القتلى    

ذكره ابن حجر في المرتبـة والتـي        . ،صالح وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور ولعله دلس فيه          
  . )12(بجب التصريح فيها بالسماع

 عبد الْجليِل   وروايته هنا عن  ،  عن ثور الحمصي   ويدلس،  هو صدوق يخطيء   :قال الباحث 
يسيِل:  بالسماع فقالوقد صرح فيها، الْقَيلالْج دبنَا عرَأخْب .  

  : الحكم على الحديث

عبد الوهـاب   وكذلك  ، صدوق كثير اإلرسال واألوهام    فيه شهر بن حوشب      ضعيفإسناده  
فقد صـرح   ،  هنا  لم يرسل  شهر بن حوشب  ل فبالنسبة ،ويدلس،  صدوق يخطيء  بن عطاء الخفاف  ا

تكلم العلمـاء    ،وبالنسبة لعطاء  ،الوهم واإلرسال تهمة  فزالت بذلك    ،وبين إسم الصحابية   ،بالتحديث
  عنـه  صـرح وقد الْجليِل عبدروايته عن ولم ينكروا عليه غيره وفي حديثنا     ،عن ثور يته  افي رو 

                                                
 . 6/72البن أبي حاتمح والتعديل الجر)  1(

 . 5/296الكامل البن عدي )  2(

 . 4/435  للذهبيميزان االعتدال)  3(

 . 2/158الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )  4(

 . 3/830 للعقيليالضعفاء الكبير)  5(

 . 6/400  البن حجرتهذيب التهذيب)  6(

 . 1/208الضعفاء والمتروكين للنسائي )  7(
 . 6/400هذيب التهذيب البن حجر ت)  8(

 . 1/72المدلسين ـ أبو زرعة )  9(

 . 1/108للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  10(

 .3762 رقم،باب منَاقبِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ رضي اللَّه عنْه،أبواب المناقب ،سنن الترمذي)  11(

 . 1/41جر طبقات المدلسين ـ ابن ح)  12(
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وعليـه  ،  وقد تابعه على حديثـه داود بـن يزيـد          ،عبد الجليل صدوق يهم   و.بالسماع فقال أخبرنا  
  .لغيرهفالحديث بالمتابعة يرتقي إلى الحسن 

  
       

 
  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

]نَعيم إنالدنيا أقلُّ وأصغر عند اللّه م يصةنبص1( ] خَر(  
  

  )43( الحديث رقم 

  : اهللاه رحم)2( شَبة ابن اإلمامقاَل

ثَحد نا أحمد معاويةَ  بن  قال  بكرٍ  بن : حد  ثني أخي العباس معاوية  بن   ، عن معالنحاس  بنِ د  ،
 م سـلَّ م ثُ بالمدينةه  وهو في مسجد    اهللاِ ادة على رسولِ  د كُ ان بن يب ظَ مدقَ:  قال عن الشعبي ،  عن أبيه 

  مذحجٍ  من سرارة   قوم ه ونحن  ال غير  نا أن دهِا به وشَ   آمنَّ  والجهادين إلى الخيرِ    هللاِ لك إن الم  : قال مثُ
 كانـت     الطـائفُ   )3(وسروات،  وجا إن وفيه   .. . "  ومشارب   ومآكلُ نا مآثر  ل  مالك  بنِ  يحابر بنِا

 وا الرحمن فلما عص ،  )6(انهيوا قر ورع، )5( خشانَه ذَنِّبواو، )4(غرسوا ودانه ،   قينان  بنِ لبني مهالئيلَ 
هب  عليهم الطوفان   فلم ي وكان بنو عمروٍوفيه.. . ، منهم أحداً  رضِ األ  على ظهرِ  قَب بن خالد  بـن  

  جذيمة يخبطون عضيد  ها ويأكلون حصيد  قـالَ  وفيـه ،...ها حتى ظعنا منهـا    ها ويرشحون خضيد  
   . الحديث.. . " ةضيع بءر خَن م اِهللادنْ عرَغَصَأ ولُّقَا َأينْ الديمع نَنِإ:"   اِهللارسوُل

  

                                                
 . 2/19البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

 . 929 رقم 1/296البن شَبة أخبار المدينة )  2(

السرو ما ارتَفع من الوادي وانْحدر عن غَلْظ الجبل وقيل السرو من الجبل ما ارتَفَع عـن موضـع     :سروات )  3(
 . 3/2002 لسان العرب البن منظور . السيْل وانْحدر عن غَلْظ الجبل

  . 6/4802 لسان العرب البن منظور .  بالوِدانِ مواضع النَّدى والماء التي تصلح للغراسالمقصود :وِدانه)  4(

فـة َألن   َأي جعلوا له مذانب ومجاري والخشان ما خَشُن من اَألرضِ والمذْنَبة والمذْنَب المغْر             :وذَنَبوا خشانَه )  5(
      بذانالذَّنَبِ والجمع م هبغريب الحديث البن الجـوزي  . 3/1520 لسان العرب البن منظور . لها ذَنَباً َأو ش 

2/460 .  

  . 2/460 غريب الحديث البن الجوزي . مجاري الماء الواحد قَري: القُريان )  6(
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  : تخريج الحديث

  . ينةلم أجده إال عند ابن شبة في تاريخ المد

، عن عطاء الخراسـاني   ،  روى يونس بن خَباب    : "وقال ابن األثير في ترجمة ظبيان هذا      
   .)1("إن نعيم الدنيا يزول: أن النبي قال له، عن ظبيان

  . "وعطاء عنه منقطع :")3(ابن حجر في اإلصابةو )2( أبو نعيم في معرفة الصحابةقال
  :تراجم رواة الحديث

: ظَبيان بن كَذَادةَ وقيلَ   : وعند أبي نعيم  ،  )4(ابن كرادة اإليادي أو الثقفي    : لوقي،   ظَبيان بن كُدادة   -
في حديث طويل يرويه أهـل األخبـار والغريـب     م على النبي    دقَ":  قال ابن عبد البر     )5(كَدادةُ

   . )6("قطعة من بالده فأقطعه رسول اهللا 
 بالبواطيل وكان يسرق    الثقاتحدث عن   :" بن عدي قال ا ،   هو الباهلي  :أحمد بن معاوية بن بكر     -

  . )7(" الحديث

  . وأبوه لم يقف الباحث لهم على ترجمة، ومعد بن النحاس، العباس بن معاوية -
  :الحكم على الحديث

  :إسناده باطل وفيه علل
  . )8(االنقطاع فإن رواية الشعبي عن ظبيان مرسلة فإنه ال يعرف له سماع منه -
  . ضعيف جدا، معاوية بن بكر الباهلي فيه أحمد بن -
  .  جهالة بعض الرواة-

ومما يؤكد ذلك أن أهـل    ،  وال يظهر عليه كالم النبوة    ،  ثم إن المتن يبدو في ألفاظه النكارة      
، وهو غير مشهور حتى في الذين كتبهم  تروي الغث والـسمين ، الحديث لم يهتموا به وال بروايته     

   . في إشارة منه إلى غرابته" ه أهل األخبار والغريبيروي:" عبد البريوضحه قول ابن 

                                                
  . 3/101 سد الغابة البن األثيرأ)  1(
  . 3990رقم، 3/1579 (-صحابة ألبي نعيم معرفة ال)  2(

 . 3/560اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  3(
)4  ( 3/560، اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر 2/778االستيعاب البن عبد البر .  
  .  3/1579معرفة الصحابة ألبي نعيم )  5(
)6  ( 3/560 الصحابة البن حجر ، اإلصابة في تمييز2/778االستيعاب البن عبد البر .  
  . 1/173الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  7(
  . 322 رقم 204جامع التحصيل للعالئي ص )  8(
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  : ه اهللا رحم األثيرِ ابنقاَل
 الـذي   الماهر:  الخريتُ ] خريتاً  من بني الديل هادياً    فاستأجرا رجالً [ الهجرة   وفي حديث  ) ـه ( 

 تَدي ألخْراتهي ضايقُها     المفازةة ومقُها الخفيهتدي لمثْلِ ه   إنَّ  وقيلَ .  وهي طُري  رةاإلب تمـن    خَر 
  . )1(الطريق

  

  )44( الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2( قال اإلمام البخاري

فََأخْبرني عروةُ بن   :  قَاَل ابن شهابٍ   )3(عن عقَيلٍ بن سعد    حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ              
 لَم َأعقْل َأبوي قَطُّ ِإلَّا وهما يدينَانِ الدين ولَم          :قَالَتْ شَةَ رضي اُهللا عنْها زوج النَّبِي       الزبيرِ َأن عائِ  

سلمون خَرج َأبو   طَرفَيِ النَّهارِ بكْرةً وعشيةً فَلَما ابتُلي الْم       يمر علَينَا يوم ِإلَّا يْأتينَا فيه رسوُل اِهللا         
    شَةبضِ الْحَأر وا نَحاجِرهكْرٍ موفيه   ... ب   قَاَل النَّبِي ينملسذَاتَ       :"ِللْم كُمتـرجه ارِإنِّي ُأرِيـتُ د

عامةُ من كَان هاجر بَِأرضِ      وهما الْحرتَانِ فَهاجر من هاجر قبَل الْمدينَة ورجع          )4(نَخٍْل بين لَابتَينِ  
علَى رِسلك فَِإنِّي َأرجـو َأن :  الْحبشَة ِإلَى الْمدينَة وتَجهز َأبو بكْرٍ قبَل الْمدينَة فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا             

 وهـو   )5(بو بكْرٍ رجلًا من بني الـديلِ      وَأ واستَْأجر رسوُل اِهللا     :" قَالَتْ عاِئشَةُ  وفيه، ...يْؤذَن ِلي 
   الحديث..."من بني عبد بنِ عدي هاديا خريتًا

  :تخريج الحديث

 رضـي اُهللا     بنِ الزبيرِ عن عاِئشَة     عروة  الزهرِي عن  أيضاً من طريق   )6(أخرجه البخاري 
  .  مختصراًعنْها

  : الحديث تراجم رواة

    رواة الحديث جميعهم ثقات-
       

                                                
  . 2/19البن األثير  النهاية في غريب الحديث )1(
 . 3905رقم، باب رعيِ الْغَنَمِ علَى قَرارِيطَ، كتَاب الِْإجارة، صحيح البخاري)  2(
  .242 / 20تهذيب الكمال .  عقَيُل بن خَاِلد بن عقيٍل َأبو خَاِلدهو)  3(

 الالبتان الحرتان واحدتهما البة وهي األرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة البتان شرقية وغربيـة               :لَابتَينِ)  4(
 . 9/135 شرح النووي على مسلم . وهي بينهما

 . 2/528األنساب للسمعاني .   الديل بن هداد بن زيد مناة بن الحجر، من االزدهذه النسبة إلى بني: الديِل)  5(

 . 2263رقم، باب رعيِ الْغَنَمِ علَى قَرارِيطَ، كتَاب الِْإجارة، صحيح البخاري)  6(
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
  } خرث  { 

  . )1( ومتاعهأثاثُ البيت:  الخُرثي]سبي وخُرثي   رسوَل اللّهجاء[ فيه 

  )45(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا)2( بن حنبل أحمدقال اإلمام

            دبو عثَنَا َأبدنِحمح3(الر(   اءجو رثَنَا َأبدح)قَال    )4 اِلكم نب دمحثَنَا مدح:َ اءـرلَى الْبتُ عَأير  
               النَّبِي نْهى عنَه قَدبِ وبِالذَّه تَخَتَّم ِلم لَه قُولُوني النَّاس كَانبٍ وذَه نا مخَاتَم   اءـرنَـا   :فَقَاَل الْبيب 

نَح     وِل اللَّهسر نْدع ن    اهمقْسةٌ ييمغَن هيدي نيبو يب5( س( يثخُرـذَا        :قَاَل  وه ـيقتَّـى با حهمفَقَس 
  خَفَّض ثُم هِمِإلَي فَنَظَر فَهطَر فَعر ثُم خَفَّض ثُم ابِهحِإلَى َأص فَنَظَر فَهطَر فَعفَر الْخَاتَم  فَـهطَر فَعر ثُم

ثُـم   )6( َأي براء فَجِْئتُه حتَّى قَعدتُ بين يديه فََأخَذَ الْخَاتَم فَقَبض علَى كُرسوعي            :فَنَظَر ِإلَيهِم ثُم قَالَ   
فَ تَْأمروني َأن َأضـع مـا قَـاَل      وكَان الْبراء يقُوُل كَي    : قَالَ . خُذْ الْبس ما كَساك اللَّه ورسولُه      :قَاَل

 وُل اللَّهسر ولُهسرو اللَّه اكا كَسم سالْب  
  :تخريج الحديث

عـن أبـي رجـاء      ،   منْصورٍ  بنِ   ِإسحاق من طريق  )8(وأبو يعلى ، )7(أخرجه الطحاوي   
  . مختصراًبه  )عبد اهللا بن واقد(الخراساني

  :تراجم رواة الحديث

روى له بن ماجة     )9( مولى البراء صدوق يخطىء كثيرا      بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة     محمد -
 لـم يـسمع مـن       :وقال، بن حبان  الثقات   اوذكره  ، )11( ال بأس به   :قال أبو حاتم  . )10 (حديثا واحدا 

                                                
 . 2/19  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 1(

 . 18602رقم، )   حديث البراء بن عازب( ، مسند أحمد ) 2(

 . 1/558البن حجر تقريب التهذيب . عبد اهللا بن يزيد المكيهو: َأبو عبد الرحمنِ  ) 3(

)4 (  اءجو ر1/555  تقريب التهذيب . عبد اهللا بن واقد بن الحارثهو: َأب . 

)5  ( يب2/340ية في غريب الحديث   النها. السبي النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء والسبية المراة المنهوبة: س . 

 . 4/163 النهاية في غريب الحديث .  الكرسوع طرف رأس الزند مما يلي الخنصر:كُرسوعي ) 6(
 . 6260رقم ،  التختم بالذهب)8(باب، كتاب الكراهة، شرح معاني اآلثار ) 7(

 . 1708رقم، )مسند البراء بن عازب(، مسند أبي يعلى )  8(

 . 1/892البن حجر تقريب التهذيب )  9(

 . 26/351للمزيتهذيب الكمال  )  10(

 . 8/88البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  11(
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رداً على ابن حبـان بعـد أن        : وقال ابن حجر  ، )2(فيه لين  :وقال الذهبي ، )1(البراء بن عازب شيئا   
 ينفي قول ابن حبان إنه لم يسمع من البـراء إال ان يكـون    إن هذا الحديث  : هذا الحديث  قال   ذكر  

مما يؤيد قول ابـن   و:قال الباحث )3(عنده غير صادق فما كان ينبغي له ان يورده في كتاب الثقات      
  . وهذا فيه تصريح بالسماع" رأيت"حجر قول محمد بن مالك في الحديث 

  . صدوق يخطىء كثيراً ابن حجر هو كما قال :قال الباحث

  . باقي رواة الحديث ثقات -

  :الحكم على الحديث

وقد ، ومدار الحديث عليه  ، وعلته محمد بن مالك فهو صدوق كثير الخطأ       ، إسناده ضعيف 
ال يجوز االحتجاج بخبـره     ،   كان يخطئ كثيرا   :ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال     . تفرد في روايته  

   . )5( حديث منكرعن حديثه هذا: وقال الذهبي، )4(خبارلك الثقات في اإلإذا انفرد لسلوكه غير مس

، وممـن ضـعفه  البوصـيري   ، )8(ووافقه األلباني، )7(إسناده ليس بذاك : )6(وقال الحازمي 
   )9(شعيب األرنؤوط و

  
       

  

 
 
 

                                                
 . 8/344ثقات ابن حبان  )  1(

 . 2/214الكاشف للذهبي  )  2(

 . 9/375 البن حجرتهذيب التهذيب  )  3(

 . 2/259المجروحين البن حبان  )  4(
 . 4/222للذهبي ميزان االعتدال  )  5(

 . 7/117 األعالم للزركلي . محمد بن موسى بن عثمان ابن حازم، المعروف بالحازمىهو :الحازمي )  6(

 . 10/317فتح الباري البن حجر  )  7(

 . 14/262السلسلة الضعيفة لاللباني  )  8(

 . 4/294 مسند أحمد )  9(



 -  121  -  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( ] من خُرثي المتاعفأمر لي بشيء[م  مولَى آبي اللّح عميرٍ ومنه حديثُ      

  )46(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2( أحمدقال اإلمام

          دينِ زب دمحم نِل عفَضالْم نب ثَنَا بِشْردمِ قَـالَ  )3(حلَى آبِي اللَّحوم ريمي عثَندتُ  :حشَـهِد 
فََأمرني فَقُلِّدتُ سيفًا فَِإذَا َأنَا َأجره فَُأخْبِر َأنِّـي مملُـوك            موا في رسوَل اللَّه     خَيبر مع سادتي فَكَلَّ   

  . فََأمر ِلي بِشَيء من خُرثي الْمتَاعِ

  :تخريج الحديث

  )9(قـي والبيه، )8(والحـاكم   ، )7(وأبو عوانة ، )6(والنسائي، )5(والترمذي، )4(أخرجه أبو داود  
  .  به بمثلهعن محمد بن زيد، من طريق بِشْر بن الْمفَضِل

 عن محمد بن زيـد     من طريق عبد الرحمن بن إسحاق        )11(والطبراني، )10(وأخرجه أحمد بن حنبل   
 :لْجاهلية قَالَ وعرضتُ علَيه رقْيةً كُنْتُ َأرقي بِها الْمجانين في ا        "َل عميرٍ   و قَ زاد فيه أحمد  .  به بمثله 

  ".  محمد بن زيد وَأدركْتُه وهو يرقي بِها الْمجانين:اطْرح منْها كَذَا وكَذَا وارق بِما بقي قَاَل

 )14( مـن طريـق إبـراهيم      )13(وعبد الرزاق ،  من طريق عبد اهللا بن عقبة      )12(أخرجه الطيالسي و
  .  بنحوهبه عن محمد بن زيد )هيمإبرا، عبد اهللا(كالهما 

                                                
 . 2/19البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(
 . 21940رقم ، ) ديث عمير مولى آبى اللحم رضي اهللا تعالى عنه ح( مسند أحمد  )  2(

 . 1/846 تقريب التهذيب . ذ التيمينفُ بن المهاجر بن قُهو:محمد بن زيد )  3(

 . 2732رقم،  فى الْمرَأة والْعبد يحذَيانِ من الْغَنيمة152باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود )  4(

 . 1557رقم،  هْل يسهم ِللْعبد9باب، كتاب السير، ذىسنن الترم )  5(

 . 7493رقم، )  ذكر ما رقي به المعتوه 34( ، الطب كتاب، سنن النسائي الكبرى )  6(

 . 6898 رقم، بيان اإلباحة في االستعانة بالنساء والعبيد لإلمام في مغازيه، كتاب الجهاد، مسند أبي عوانة )  7(

 . 1170، 2544رقم، وجل عز اهللا كتاب من واألصل، كتاب قسم الفيء، على الصحيحين للحاكمالمستدرك  )  8(

 . 18427رقم،  الْعبِيد والنِّساء والصبيانِ يحضرون الْوقْعة46َباب، السير كتاب، السنن الكبرى للبيهقي )  9(
 . 21941رقم، ) الى عنه حديث عمير مولى آبى اللحم رضي اهللا تع( مسند أحمد  )  10(

 . 17/67  للطبرانيالمعجم الكبير )  11(

 . 1311رقم، عمير مولَى آبِي اللَّحمِ، مسند الطيالسي )  12(

 . 9454رقم، باب سهم العبد، كتاب الجهاد، مصنف عبد الرزاق )  13(

 .  لم يعثر الباحث على ترجمة له )  14(
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وابـن  ،   من طريق حفص بن غياث     )3(وأبو عوانة ، )2(والدارمي، )1(وأخرجه ابن أبي شيبة   
حفـص بـن    (كالهمـا   ،  من طريق هشام بن سعد     )6(والطبراني، )5(وابن ماجة ،  أيضاً )4(أبي شيبة 
  .  به بنحوهعن محمد بن زيد) وهشام بن سعد، غياث

  . به بنحوه عن محمد بن زيد من طريق عبد اهللا بن لهيعة )7( الطبراني  وأخرجه

  :تراجم رواة الحديث

ورضخَ لَه وَأعطَاه     ولَم يسهِم لَه النَّبِي      ،ابي شهد خيبر  ـ صح عمير مولى آبي اللحم الغفاري     -
 هفًا تَقَلَّديمِ   .سآبِي اللَّح ماسو  :    اِلكم دبع ناِهللا ب دبرِيفًـا،        عا عرشَـاع كَـانفَارٍ، ونِ غاِهللا ب دبنِ عب 

أخرج حديثه أحمد وأصحاب السنن األربعة من        )8(ِلَأنَّه كَان يمتَنع من َأكِْل اللَّحمِ     ؛  وسمي آبِي اللَّحمِ  
  .)9(طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ

  . ـ باقي رواة الحديث ثقات

  :حديثالحكم على ال

 :وقال الحـاكم ، )10(  هذَا حديثٌ حسن صحيح    : قال  الترمذي وممن صححه . إسناده صحيح 
 اهجخَري لَمو نَادالِْإس يححيثٌ صدذَا ح11(ه( .  

  
       

 
 

                                                
 . 33881، 38042رقم، العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح، ركتاب السي، مصنف ابن أبي شيبة )  1(

 . 2518رقم، في سهام العبيد والصبيان35باب ، كتاب السير، سنن الدارمي )  2(

 . 6899 رقم، بيان اإلباحة في االستعانة بالنساء والعبيد لإلمام في مغازيه، كتاب الجهاد، مسند أبي عوانة )  3(

 . 33882رقم، العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح، كتاب السير، مصنف ابن أبي شيبة )  4(

 . 2855رقم، العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين )   37( كتاب الجهاد  باب، سنن ابن ماجه )  5(

 . 17/67  للطبرانيالمعجم الكبير )  6(
 . 17/67  للطبرانيالمعجم الكبير )  7(

  .2097  /4معرفة الصحابة ألبي نعيم  )  8(

  .731 / 4اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )  9(

 . 1557رقم،  هْل يسهم ِللْعبد)   9(باب، كتاب السير، سنن الترمذى )  10(

 . 2/131  للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  11(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   } خرج  { 
 ا كان أو أمةً    العين المبتاعة عبد   يحصل من غَلة   ما    بالخراجِ  يريد ]الخَراج بالضمان [فيه   ) ـه( 

 عليه أو لـم   لم يطْلعه البائع قديمٍا ثم يعثُر منه على عيبٍا وذلك أن يشْترِيه فيستَغلَّه زمانًأو ملْكً 
 فـي   لو كان تلفٌبيع المه ألن للمشتري ما استغلَّ ويكون  المبِيعة وأخْذُ الثَّمنِ   ه فله رد العينِ   يعرِفْ

   يده لكَان من ضمان  تعلِّ  والباء في بالضمانِ   .  شيء  له على البائعِ   ه ولم يكنقةٌ م بمحذوف  ه  تقدير
   .)1(أي بسببه:  بالضمانالخَراج مستحقٌ

  

  )47(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد

  بـن الزبيـر     حدثَني مخْلَد بن خُفَاف بنِ ِإيماء عن عروةَ        :قَاَل )4(عنِ ابنِ َأبِي ذْئبٍ    )3(حدثَنَا يحيى  
   ."الْخَراج بِالضمانِ :"قَاَل عن النَّبِي  عن عاِئشَةَ

  :تخريج الحديث

ـ  ،)6(يـوالطيالس ،)5(ه الشافعي ـ           أخرج ـ    ،)7(د الـرزاق  ـوعب  ،)8(ةـوابـن أبـي شيب
  ،)13(يـوالنسائ، )12(رمذيـوالت ،)11(و داودـوأب ،)10(دـوأحم ،)9(ويةــراهبن ااق ـسحإو

                                                
 . 2/19البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(
 . 24224رقم، ئشة رضي اهللا عنهاحديث السيدة عا، مسند أحمد )  2(

  .329 / 31تهذيب الكمال . يحيى بن سعيد بنِ فَروخٍ القَطَّان َأبو سعيدهو )  3(

 . 1/871  البن حجرتقريب التهذيب.   محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارثهو:ابنِ َأبِي ذْئبٍ )  4(

الجزء الثاني من اختالف الحديث مـن األصـل         ،  الحديث وترك المعاد منها    كتاب اختالف ، مسند الشافعي  )  5(
 . 916رقم، العتيق

 .1567رقم،مسنَد عاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين رضي اللَّه عنْها( ،مسند الطيالسي )  6(

 . 14777رقم، باب الضمان مع النماء، البيوع كتابمصنف عبد الرزاق )  7(

 . 21181رقم، في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها، كتاب البيوع واألقضية، ن أبي شيبةمصنف اب )  8(
 . 750 رقم، مايروى عن عروة عن عائشة، مسند إسحاق بن راهوية )  9(

 .25999 ،24224 رقم، حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها، مسند أحمد )  10(

 .3511,3510رقم، فيمنِ اشْتَرى عبدا فَاستَعملَه ثُم وجد بِه عيبا 37باب، اإلجارةكتاب ، سنن أبي داود )  11(

 . 1285رقم،  ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا53باب، كتاب البيوع، سنن الترمذي )  12(

 . 4502رقم،  الْخَراجِ بِالضمان15ِباب، كتاب البيوع، سنن النَسائى )  13(
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عـن   بن أبي ذئب من طريق ا   )5(والبيهقي ،)4(والحاكم ،)3(وابن حبان    ،)2(وأبو يعلى  ،)1(وابن ماجة 
  .  بنحوهبهٍ مخْلَد بنِ خُفَاف

الدار ،)11(وابن حبان   ، )10(وأبو عوانة ،)9(وأبو يعلى ،)8(وابن ماجة ،)7(وأبو داود ،،)6(أخرجه الشافعي 
 هشام بـن عـروة بـه        عن خَاِلد الزنْجِى     بنِ مسلمِ من طريق )14(والبيهقي،، )13(، والحاكم )12(قطني
  .  مطوالً

  :تراجم رواة الحديث

 روى مخلـد    : قال ابن سـعد    . )16(روى له األربعة    )15( مقبول   :مخْلَد بن خُفَاف الغفاري    -
لـم  : قال ابو حـاتم   و، فيه نظر  )19(:والعقيلي، )18(وقال البخاري ، )17( به ركذُحديثا واحدا فَ  

نـه  قول بـه أل أنى أغير: ثم قال، سناد تقوم به الحجة  إوليس هذا   ، يرو عنه غير أبي ذئب    

                                                
 . 2242رقم،  الْخَراجِ بِالضمان43ِباب، كتاب التجارات، سنن ابن ماجه  ) 1(

 . 4537 رقم، مسند عائشة رضي اهللا عنها، مسند أبي يعلى )  2(

 . 4928رقم، ذكر البيان بأن الغالم المبيع إذا وجد به العيب أن يرده، كتاب البيوع، صحيح ابن حبان )  3(

 . 2142 رقم، كتاب البيوع،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  4(

، 11056رقـم ، باب الْمشْتَرِى يجِد بِما اشْتَراه عيبا وقَد استَغَلَّه زمانًـا      ، البيوع كتاب، السنن الكبرى للبيهقي   )  5(
11054 . 

ث مـن األصـل     الجزء الثاني من اختالف الحدي    ، كتاب اختالف الحديث وترك المعاد منها     ، مسند الشافعي  )  6(
 . 917رقم، العتيق

 . 3512 رقم،  فيمنِ اشْتَرى عبدا فَاستَعملَه ثُم وجد بِه عيبا37باب، اإلجارةكتاب ، سنن أبي داود )  7(

 . 2243رقم،  الْخَراجِ بِالضمان43ِباب، كتاب التجارات، سنن ابن ماجه )  8(

 . 4614 رقم، ئشة رضي اهللا عنهامسند عا تابع، مسند أبي يعلى )  9(

 . 5494 رقم،  الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم79باب، البيوع كتاب، مسند أبي عوانة )  10(

 . 4927رقم، ذكر البيان بأن الغالم المبيع إذا وجد به العيب أن يرده، كتاب البيوع، صحيح ابن حبان )  11(

 . 2632 رقم، وعالبي كتاب، سنن الدارقطنى )  12(

 . 2137 رقم، كتاب البيوع، المستدرك على الصحيحين للحاكم )  13(

 . 11058رقم، باب الْمشْتَرِى يجِد بِما اشْتَراه عيبا وقَد استَغَلَّه زمانًا، البيوع كتاب، السنن الكبرى للبيهقي )  14(
 . 1/927  البن حجرتقريب التهذيب )  15(

 . 27/338  للمزيلكمالتهذيب ا )  16(

 . 1/274البن سعدالطبقات الكبرى  )  17(

 . 6/388للذهبيميزان االعتدال  )  18(

 . 4/1374للعقيليالضعفاء الكبير  )  19(
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وذكره ابن حبـان فـي     .)3(مخلد مدني ثقة  )2( :وقال ابن وضاح  ، )1(راء الرجال آصلح من   أ
  . )5( هذا الحديث ال يعرف له غير:وقال ابن عدي، )4(الثقات

  .  عند المتابعةوذلك،  هو كما قال ابن حجر مقبول:قال الباحث

  . ـ باقي رواة الحديث جميعهم ثقات

  :الحكم على الحديث

: قال ابن حجـر   و، ،وقد تابعه هشام بن عروة    ، مقبول مخْلَد بن خُفَاف     ضعيف فيه إسناده  
، )8(ابـن حجـر   و،)7(وقال الذهبي.)6(بيه به أتابعه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن         

ولم يعثـر الباحـث علـى       ، عن يزيد بن عياض عن مخلد      روى حديثه المذكور الهيثم بن جميل     
 هـذَا   قال الترمـذي  . ومن خالل المتابعات يرتقي الحديث إلى درجة  الحسن        :قال الباحث ،الرواية

، )9( من غَيرِ هذَا الْوجه والْعمُل علَى هذَا عنْد َأهِل الْعلْمِ          حديثٌ حسن صحيح وقَد روِي هذَا الْحديثُ      
  . )10(وكذلك حسنه البغوي

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ا ها تَشْبيه  ثَمرِ  أي طَعم  ] اُألترجة طَيب رِيحها طَيب خَراجها     مثُل[ أبي موسى     حديثُ ومنه) س   ( 

  . )11(ها اَألرضين وغير الذي هو نفْعبالخَراجِ

  

                                                
 . 8/347البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  1(

 . 7/133 األعالم للزركلي . محمد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد اهللا )  2(

 . 10/67   البن حجرذيبتهذيب الته )  3(

 . 7/505ثقات ابن حبان  )  4(

 . 6/445الكامل البن عدي  )  5(

 . 10/67   البن حجرتهذيب التهذيب )  6(
 . 6/388للذهبي ميزان االعتدال  )  7(

 . 10/67   البن حجرتهذيب التهذيب )  8(

 . 2/561سنن الترمذي  )  9(

 . 8/163شرح السنة للبغوي  )  10(

 . 2/20  البن األثيرلنهاية في غريب الحديثا )  11(



 -  126  -  

  )48(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)1(قال اإلمام البخاري

 :قَاَل )6( عن َأبِي موسى الَْأشْعرِي   )5(عن َأنَسٍ )4(عن قَتَادةَ )3(حدثَنَا َأبو عوانَةَ  )2(حدثَنَا قُتَيبةُ            
رِيحها طَيـب وطَعمهـا طَيـب    )7(مثَُل الْمْؤمنِ الَّذي يقْرُأ الْقُرآن كَمثَِل الُْأتْرجة :"       قَاَل رسوُل اهللاِ  

             ي يالَّـذ قنَافثَُل الْممو لْوا حهمطَعا ولَه لَا رِيح ةرثَِل التَّمكَم آنُأ الْقُرقْري لَا ينِ الَّذْؤمثَُل الْممُأ  وقْـر
  انَةحيثَُل الرم آنثَـِل                  الْقُركَم آنُأ الْقُـرقْـري لَـا يالَّـذ قنَـافثَُل الْممو را مهمطَعو با طَيهرِيح

نْظَلَة8(الْح(را مهمطَعو ا رِيحلَه سلَي")9( .  

  :تخريج الحديث

 بـه  عوانَةَ يب َأعن ، كالهما كَامٍل الْجحدرِى يعيد وَأب  س  بنِ قُتَيبةمن طريق    )10(أخرجه مسلم       
  . بمثله

  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 رٍ  وفي حديثه[ بدنمن قَر اترتَم ها وهو افتعَل]فاخْتَرجج11( منه أي أخْر( .  

                                                
 . 5427رقم،  ذكر الطعام30باب ، كتاب الطعمة، صحيح البخاري )  1(
  .523 / 23تهذيب الكمال . َأبو رجاء قُتَيبةُ بن سعيد بنِ جميِل بنِ طَرِيف هو )  2(

  .441 / 30تهذيب الكمال .يشْكُرِيالوضاح بن عبد اِهللا، الهو:َأبو عوانَةَ )  3(

  .498 / 23تهذيب الكمال .  قَتَادةُ بن دعامةَ بنِ قَتَادةَ بنِ عزِيزٍ هو)  4(

  .126 / 1اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .َأنَس بن ماِلك بنِ النَّضرِ بنِ ضمضمٍ اَألنْصارِي هو)  5(

  .211 / 4اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .بنِ سلَيمِ  عبد اِهللا بن قَيسِهو:شْعرِيَأبو موسى اَأل )  6(

عون المعبود  .ثَمر معروف يقَال لَها تُرنْج جامع ِلطيبِ الطَّعم والراِئحة وحسن اللَّون ومنَافع كَثيرة            : الُْأتْرجة)   7(
9/2114 .  

)8  ( نْظَلَةالحنظل نبات يمتد على األرض كالبطيخ وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جـدا ويـضرب           :الْح
 . 8/134 تحفة األحوذي . المثل بمرارته

من حديث حماد بن سلمة عن الجريري عن قـسامة   وجدت الحديث عند الخطابي بنفس اللفظة       :  قال الباحث  )  9(
  .366 / 2غريب الحديث للخطابي . سناد غير مكتملولكن اإل،بن زهير عن أبي موسىا

 . 1896رقم، فَضيلَة حافظ الْقُرآن37ِباب ، صالة المسافربن، صحيح مسلم ) 10(

 . 2/20البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  11(
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  )49(قم الحديث ر

  : رحمه اهللا)1( عوانةي أبقال اإلمام 

         ورِىالد دمحم نب اسبثَنَا الْعدو ح ياغَانرِ   :قاال )3( )2(الصو النَّضثَنَا َأبدـمِ     :  حالْقَاس ـنب ماشه
قَاَل رسوُل   َ ...: نِ ماِلك رضى اللَّه عنْه قَالَ     عن َأنَسِ ب    حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة عن ثَابِت البناني      

  اللَّه:»     ضاَألراتُ ووما السهضرع نَّةوا ِإلَى جقُولُ : قَالَ . »قُومي :     ارِىامِ اَألنْـصمالْح نب ريمع  :
 : فَقَاَل رسوُل اللَّه     . )4(بخٍ بخٍ : قَاَل. »نَعم «:رض؟ قَالَ يا رسوَل اللَّه جنَّةٌ عرضها السمواتُ واألَ      

:  قَـالَ  .  َأن َأكُون من َأهلها    ءالَ واللَّه يا رسوَل اللَّه ِإالَّ رجا      : قَاَل . »ما يحملُك علَى قَوِلك بخٍ بخٍ     «
لَِئن َأنَا حييتُ حتَّـى آكُـَل       : فَجعَل يْأكُُل منْهن ثُم قَالَ     نهمن قَر   فَاخْتَرج تَمرات   .»فَِإنَّك من َأهلها  «

    . تَمراتى هذه ِإنَّها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ قَاَل فَرمى بِما كَان معه من التَّمرِ ثُم قَاتَلَهم حتَّى قُتَل

  :تخريج الحديث
 ،)10(والبيهقـي ، )9(والحاكم،)8(وأبو داود ،)7(واإلمام مسلم ،)6(وعبد بن حميد  ، )5(أخرجه أحمد 

  .  به بنحوهبن المغيرة سليمان عن، هاشم بن القاسم من طريق
  :تراجم رواة الحديث

  . رواة هذا الحديث جميعهم ثقات
  :الحكم على الحديث

  . )11(وممن صححه الحاكم،  بنحوهرواه مسلم في صحيحه، إسناده صحيح
       

                                                
 . 7335رقم، جلبيان ثواب الشهيد الذي يقتل في سبيل اهللا عز و)  50(، الجهاد كتاب، مسند أبي عوانة )  1(

)2  ( ياغَانفَرٍهو: الصعاقَ بنِ جحِإس بن دمح396 / 24تهذيب الكمال . م.  

)3  ( ياغَانعند بشان، وقد يقـرن     " جاغان   " :وهذه النسبة إلى قرية بمرو يقال     " صاغان  "  هذه النسبة إلى     :الص
 . 3/508األنساب للسمعاني ".  ن صاغا " :فعرب فقيل" كزه وجاغان " :فيقال" كزه " ب 

  .166 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم .كلمة تطلق لتفخيم األمر وتعظيمه: بخٍ بخٍ  )  4(

 . 12421 رقم، مسند أنس بن مالك رضي اهللا عنه، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أحمد )  5(

  .1276 رقم، 2/268مسند عبد بن حميد  )  6(

 . 5024 رقم، ثُبوت الْجنَّة ِللشَّهِيد 41 باب اإلمارةكتاب ، صحيح مسلم )  7(
 . 2620رقم،  بعث الْعيون92ِباب، الجهادكتاب ، سنن أبي داود )  8(

، جمـوحِ  ذكْر منَاقبِ عميرِ بنِ الْحمامِ بـنِ الْ     ، كتاب معرفة الصحابة  ،  للحاكم المستدرك على الصحيحين   )  9(
 . 5827رقم

 . 18373 ،18661رقم، من تَبرع بِالتَّعرضِ ِللْقَتِْل 34باب ، كتاب السير، السنن الكبرى للبيهقي )  10(

 . 3/426  للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  11(



 -  128  -  

  : اهللاه رحم األثيرِبن اقاَل
  } خردق  { 
  عبد كان يبيـع الخُرديـقَ      دعا رسوَل اللّه    : قالت[ عنها    رضي اللّه   عائشةَ في حديث ) س  ( 

  وأنـشد .  خُورديـك ه أصـلُ بعـر  مالمرق فارسي:  الخُرديق]  اللّه يدعو رسولَ كان ال يزالُ  
الفراء :  

  .)1( شُحيماً نَتَّخذْ خُرديقارِْ واشْتَ. .. ا لَنَا دقيقًرِْقالت سلَيمى اشْتَ
  

  )50(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له
  

       
 

  : اهللاهرحم  األثيرِ ابنقاَل
  } خردل  { 
 .  المـصروع  مرمـي  هـو ال   ]ه ومنهم المخَردل  فمنهم الموبقُ بعمل  [ النار    أهلِ في حديث  ) ـه( 

 قَطَّعوقيل الم هتُقَطِّع   الصراط وِي في النار     كالِليبهحتى ي  .   لتُ اللحمدوالذال  بالدالِ -  يقال خر - 
  . )2( هوقطّعتُ  أعضاءهأي فَصلتُ

  )51(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)3(قال اإلمام البخاري

وعطَاء بن يزِيـد َأن َأبـا       )6(َأخْبرني سعيد   عنِ الزهرِي )5(رنَا شُعيب َأخْب)4(حدثَنَا َأبو الْيمانِ           
     نِ النَّبِيا عمرهةَ َأخْبريره  ودمحي مثَندح7(و(  اقزالر دبثَنَا عدح  رمعنَا مرَأخْب     ـنع رِيهنِ الزع

                                                
 . 2/20البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(

 . 2/20يرالبن األثالنهاية في غريب الحديث  )  2(
 . 6573رقم، باب الصراط جسر جهنم، كتاب القاق، صحيح البخاري )  3(

 . 1/264البن حجر تقريب التهذيب . الحكَم بن نَافعٍ البهراني الحمصيهو: َأبو اليمانِ  )  4(

)5  ( بيو بِشْرٍهو:شُعنَارٍ َأبيةَ دزمَأبِي ح 1/437بن حجرال تقريب التهذيب .  بن . 

 . 7/242 سير أعالم النبالء . سعيد بن المسيبِ بنِ حزنٍ هو )  6(

)7  (  دومحهو ا: موِيدالع الَنغَي 23/215 سير أعالم النبالء . بن . 
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 زِيدنِ يب طَاءعيثةَ قَاَل اللَّيريرَأبِي ه نع:فَقَاَل: قَاَل ُأنَاس ةاميالْق مونَا يبى رْل نَروَل اِهللا هسا ري : 
 ونارْل تُضقَالُوا     )1(ه ابحا سونَهد سسِ لَيي الشَّموَل اِهللا قَالَ     :فسا رـرِ      : لَا يي الْقَمف ونارْل تُضه 

 فَِإنَّكُم تَرونَه يوم الْقيامة كَـذَِلك يجمـع اُهللا          : لَا يا رسوَل اِهللا قَالَ     :ةَ الْبدرِ لَيس دونَه سحاب قَالُوا     لَيلَ
فَـَأكُون   اِهللا  رسـوُل  :جهنَّم قَاَل ويضرب جِسروفيه ،... من كَان يعبد شَيًئا فَلْيتَّبِعه     :النَّاس فَيقُولُ 

          كَلَاِليب بِهو لِّمس لِّمس ماللَّه ِئذموِل يسالر اءعدو جِيزي نَل مانِ   َأودعالس كثُْل شَو2(م(    كشَو تُمَأيا رَأم 
غَير َأنَّها لَا يعلَم قَدر عظَمها ِإلَّا اُهللا         انِ فَِإنَّها مثُْل شَوك السعد    : بلَى يا رسوَل اِهللا قَالَ     :السعدانِ قَالُوا 

  الحديث.. . ثُم ينْجو  بِعمله ومنْهم الْمخَردُل النَّاس بَِأعماِلهِم منْهم الْموبقُ  فَتَخْطَفُ

  :تخريج الحديث

  .   به بمثلهعنِ ابنِ شهابٍمن طريق إبراهيمِ بن سعد )3(   أخرجه البخاري

   .  بنحوهبهمن طريق يعقوب بن إبراهيم عن ابن شهاب )4(أخرجه مسلمو

  :تراجم رواة الحديث

-    بن ه اقزالر دبعم     ،رِييمام بن نافع الح ـ موالهم، الي ماني      نْ، أبـو بكـر الـصعاني .  يفتُـو  
: لرحلة في زمانه في الحديث، حتى قيـل       أحد أئمة الحديث المشهورين، وإليه كانت ا      .  )5(هـ211

  إنه لم يل إلى أحد بعد رسول اهللا       رح  ما روأبـو   )7(وثقه ابـن معـين    . )6(ل إلى عبد الرزاق   ح ،
، )12(، وذكره ابن حبـان فـي الثقـات   )11( ، والبزار)10( شيبةأبي، ويعقوب بن   )9(، والعجلي )8(داود

                                                
  .335 / 2 الفائق في غريب الحديث و األثر .أى ال يضار بعضكم بعضاً بمعنى ال يخالف )  1(
غريب الحـديث البـن     .السعدان بقٌْل لَه ثَمر مستَدير مشَوك الوجه ِإذا وطَئه اِإلنْسان عفَّر رِجلَه           : السعدانِ   )  2(

  .480 / 1الجوزي 

، )بهـا نَـاظرةٌ  ِإلَـى ر *وجـوه يومِئـذ نَاضـرةٌ   ( قَوِل اللَّه تَعالَى 24باب، كتاب التوحيد ، صحيح البخارى  )  3(
 . 7437رقم

 . 469رقم،  معرِفَة طَرِيق الرْؤية83باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم )  4(

 . 607ص  البن حجرتقريب التهذيب)  5(

  . 2/752 البن رجب شرح علل الترمذي)  6(

  . 280 صمعين بن يحيى زكريا ألبي الجنيد ابن سؤاالت)  7(
  . 6/280بن حجر تهذيب التهذيب ال)  8(

  . 2/93معرفة الثقات للعجلي )  9(

  . 18/58تهذيب الكمال للمزي )  10(

  . 6/280تهذيب التهذيب البن حجر )  11(

  . 8/412الثقات البن حبان )  12(
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 ؟ا من عبد الـرزاق    حديثً ا أحسن رأيت أحد  :قلت ألحمد بن حنبل   " : أحمد بن صالح المصري    وقال
لـو ارتـد    ": هكذا نجد أن األئمة أثنوا عليه ووثقوه حتى بالغ ابن معين في ذلك فقال             .  )1(" ال :قال

  . )2("عبد الرزاق عن اإلسالم ما تركنا حديثه

  :لكن العلماء تكلموا فيه لثالثة أمور

يد اهللا بن   ب ع إن : قال أحمد  :وقيل له - معين   سمعت يحيى بن  : "قال ابن أبي خيثمة   .  التشيع: األول
 أغلى في ذلك منـه  -واهللا الذي ال إله إال هو    - كان عبد الرزاق     :فقال،  -ه للتشيع رد حديثُ موسى ي 

 وسـيأتي بعـض     . )3(" ما سمعت من عبيد اهللا     أضعافولقد سمعت من عبد الرزاق      ،  مائة ضعف 
  . كالم العلماء في وصفه بالتشيع

بد الرزاق وإن كان حافظًا؛ إال أنه كان يخطئ إذا حدث من حفظـه، لـذلك نـص                   أن ع  :الثاني
من سـمع مـن الكتـب فهـو         : "قال اإلمام أحمد  .  العلماء على أن ما حدث من كتابه فهو أصح        

ثقة، لكنـه يخطـئ   : "، وقال الدارقطني )5("ما حدث من كتابه فهو أصح     : "، وقال البخاري  )4("أصح
وكـان  ،  وذاكـر ،  وحفظ،  فنَّوص،  عموكان ممن ج  : "وقال ابن حبان  ،  )6("على معمر في أحاديث   

  . )7(" إذا حدث من حفظه على تشيع فيهيخطئممن 

وقـد رحـل إليـه ثقـات     ، وحديث كثير،   أصناف  بن همام  ولعبد الرزاق : "قال ابن عدي  
ى ووقـد ر   . نهم نسبوه إلـى التـشيع     أإال   اولم يروا بحديثه بأس   ،  وكتبوا عنه ،  وأئمتهم،  المسلمين

من روايته لهـذه  - به هومرفهذا أعظم ما ، أحاديث في الفضائل مما ال يوافقه عليه أحد من الثقات     
وأما في باب الصدق فأرجو أنه ال بأس به إال أنـه قـد   ،  -ولما رواه في مثالب غيرهم    ،  األحاديث

  . )8("ومثالب آخرين مناكير، سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت

قـال اإلمـام   .   أن عبد الرزاق عمي في آخر حياته فكان يحدث من حفظه ويلَقَّن فَيـتَلَقَّن        :الثالث
 سمع منه بعدما ذهـب بـصره        ن وم . أتينا عبد الرزاق قبل المائتين، وهو صحيح البصر       : "أحمد

                                                
  . 18/58تهذيب الكمال للمزي )  1(

 . 3/860الضعفاء الكبير للعقيلي )  2(

  . 18/59تهذيب الكمال للمزي )  3(
  . 18/59تهذيب الكمال للمزي   )4(

  . 6/130التاريخ الكبير للبخاري )  5(

  . 4/343ميزان االعتدال للذهبي )  6(

  . 8/412الثقات البن حبان )  7(

  . 5/315البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  8(
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لمـا  : "، وقال ابن رجب   )2("فيه نظر لمن حدث عنه بَِأخَرة     : "، وقال النسائي  )1("فهو ضعيف السماع  
ا، كان بصيرويحد3("طلَ، ولما حدث من حفظه خَاث من كتابه كان حديثه جيد( .  

إن عبـد   ،  واهللا الذي ال إله إال هو     " : العنبري قال  عباس بن عبد العظيم    لكن ال  :قال الباحث 
هـذا مـا وافـق    : "، وقد تعقبه الذهبي فقال)4("ومحمد بن عمر الواقدي أصدق منه   ،  الرزاق كذاب 

وأئمة العلم يحتجون به إال في تلك المناكير المعدودة في سعة           ،   بل سائر الحفاظ    عليه مسلم  اسالعب
 ما رحجر فقال      )5("ىو ابن ـ ثَ بغير تَ  اإلنكاروهذا إقدام على    : "، لكن تعقب الذهبي ـ فقـد ذَ  ،  تب ر كَ
عن زيد بـن المبـارك      ،  بري حدثنا عباس العن   :نه قال أ )6( الفَرهياني في المدخل عن     سماعيلياإل
 لم يخرج أحد من هؤالء الكبـار مـن          :وعن زيد قال  ،   كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحديث      :قال

لكن ابن حجر مع ذلك وافق الـذهبي فـي أن         ، )7(" انتهى .  ال يحدث عنه   أنهاهنا إال وهو مجمع     
 اإلشـارة ره  كَ ذَ نغرض م ا على قائله ف   وهذا وإن كان مردود   : "هذا الطعن مردود على قائله فقال     
  . )8("اإلى أن للعباس بن عبد العظيم موافقً

 بسبب بعض رواياتـه التـي رواهـا بعـد           -واهللا أعلم - ولعل هذا التكذيب     :قال الباحث 
أ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن          بعال ي ":  أحمد قالاالختالط، إذ كان يلَقَّن فَيتَلَقَّن،      

قـال إن هـذا   ي: "، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه عبد الرزاق، فقال          )9("أحاديث باطلة 
ر غيـر   كَوقد ذَ : "، وقال ابن رجب   )10("وهو حديث موضوع  ،  دخل على عبد الرزاق   ُأالحديث مما   

    واحد أن عبد الرزاق حث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، فلعل تلك األحاديث ممـا             د
وال يـصح  ، ي كما قاله اإلمام أحمد، واهللا أعلم، وبعضها مما رواه عنه الـضعفاء م أن ع ها بعد نَقِّلُ

  . )11("عنه

                                                
  . 215صتاريخ أبي زرعة الدمشقي )  1(

  . 69الضعفاء والمتروكين للنسائي ص)  2(

  . 2/765  البن رجبشرح علل الترمذي)  3(

  . 3/859للعقيلي الضعفاء الكبير )  4(

  . 4/343 للذهبي ميزان االعتدال)  5(

)6  (يانيه2/716تذكرة الحفاظ .  أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سيارهو :الفَر . 
   . 6/281البن حجر تهذيب التهذيب )  7(
  . 6/281ر  البن حجتهذيب التهذيب)  8(

  . 2/765  البن رجبشرح علل الترمذي)  9(

  . 2/48علل الحديث البن أبي حاتم )  10(

  . 2/753  البن رجبشرح علل الترمذي)  11(
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وأما الروايات التي غلط فيها فال تُخرجه عن حد الثقة؛ إذ من المعلوم أن الثقـة يخطـئ؛           
وشيخه في هذا الحديث معمر، وقد نص العلماء على أن عبد الرزاق مقدم على غيره في معمـر                  

ـ - البصريين، كان هؤالء حديث من إلى أحب رممع الرزاق، عن عبد حديث" :قال أحمدقد  ف  ييعن
إذا : "، وقـال  )1("بالبـصرة  احفظً يحدثهم كانو،  -باليمن ييعن- فيها وينظر،  كتبه يتعاهد -امعمر

عبد الرزاق متثبت فـي     ": يعقوب بن شيبة  ، وقال   )2("اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق     
  . )3("اإلتقانمر، جيد مع

 سمع منه قبل    ن م ن حديث  م احتج به الشيخان في جملة    : "وأما اختالطه فقد قال ابن حجر     
  . )4("فأما بعدها فكان قد تغير، ن سمع منه قبل المائتينوضابط ذلك م، االختالط

  . رواة الحديث ثقاتـ باقي 
       

 
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  :  زهير بنِ كعبِه قصيد ومن-

  . )5(ا أي مقَطَّع قطَع" معفُور خَراديُل  لَحم من القَومِ. ..  يغْدو فيلْحم ضرغَامينِ عيشُهما
  

  (*)الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

   . )6(سبق تخريج هذا الحديث
 

       
 
 
 

                                                
  . 2/767 شرح علل الترمذي، و18/57للمزي تهذيب الكمال )  1(
  . 2/706 البن رجب شرح علل الترمذي، و566-9/565  للذهبيسير أعالم النبالء)  2(

  . 2/706 البن رجب شرح علل الترمذي)  3(

 . 1/419فتح الباري البن حجر هدي الساري مقدمة )  4(

 . 1/430البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  5(

 )  . 31( انظر الحديث رقم)  6(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرر  { 

  بالضم خَر يخر  ]ا ال أخر إال قائم    على أن    اللّه  رسولَ بايعتُ[ حزام    بنِ  حكيمٍ في حديث  ) ـ ه (
 إال متَمـسكاً   ال أمـوتُ  :  ومعنى الحـديث   .  يخر بالكسر   وخَر الماء  .  من علْوٍ  إذا سقطَ : والكسر
 وقيـل  . باً لـه  وُأموري إال قمتُ به منْتَـص     من تجارتي   في شيء  ال أقع :  وقيل معناه  . باإلسالم
  . )1(ال َأغْبِن وال ُأغْبن: معناه

  )52(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2( أحمدقال اإلمام

عن يوسفَ بنِ ماهك يحدثُ عن حكـيمِ        )3(عن َأبِي بِشْرٍ    حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ     
 يا رسـوَل اللَّـه الرجـُل    : قُلْتُ:ِإلَّا قَاِئما قَاَل  علَى َأن لَا َأخر  بايعتُ رسوَل اللَّه   : حزامٍ قَالَ  بنِا

كنْدع سا لَيم قَاَل لَا تَبِع هي َأفََأبِيعنْدع سلَيو عيي الْبَألُنسي" .  

  :تخريج الحديث

، )8(وابـن أبـي شـيبة     ،)7(وابن ماجـة  ، )6( والترمذي ،)5(والنسائي، )4(اود وأبو د          أخرجه
من طريق جعفر بن     ،)12(الطيالسيو ، َأبِي بِشْرٍ   من طريق  )11(والبيهقي   ،)10(َأبو عوانَة و ،)9(وأحمد
  بـنِ عن يوسف، ثالثتهم،  بن أبي تميمـة َأيوبطريق ن  م ،)14(والطبراني ،)13( وعبد الرزاق  ،إياس

 كاهبنحوه به م .  

                                                
 . 2/21البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(
 . 15312رقم،  النبي مسند حكيم بن حزام عن، مسند أحمد )  2(
 . 1/198 تقريب التهذيب . وحشيةَ جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي هو:َأبو بِشْرٍ )  3(
 . 3505رقم،  فى الرجِل يبِيع ما لَيس عنْده34باب، اإلجارةكتاب ، سنن أبي داود )  4(
 . 1083رقم، سجودباب كَيفَ يخر ِلل، التطبيقكتاب ، سنن النَسائى )  5(
 . 1232رقم، باب ما جاء في كَراهية بيعِ ما لَيس عنْدك، البيوعكتاب ، سنن الترمذي )  6(
 .  2187 رقم، باب النَّهيِ عن بيعِ ما لَيس عنْدك وعن رِبحِ ما لَم يضمن، التجاراتكتاب، سنن ابن ماجة )  7(
 . 20874رقم،  في الرجِل يساوِم الرجل بِالشّيء فال يكون عنده)  55(، ف ابن أبي شيبةمصن )  8(
 . 15311رقم، مسند حكيم بن حزام عن النبي ، مسند أحمد )  9(
)10  ( وانَةَ هوو عَأب :شْكُرِياِهللا،الي دبع بن احض441 / 30 تهذيب الكمال . الو.  
 . 11019 رقم،  ما ورد فى كَراهية التَّبايعِ بِالْعينَة56باب، البيوع كتاب، رى للبيهقيالسنن الكب )  11(

  1456 رقم،)حكيم بن حزامٍ(،مسند الطيالسي  )  12(

 . 14212رقم، يستوفى حتى الطعام بيع عن النهي باب، كتاب البيوع، مصنف عبد الرزاق )  13(

 . 3/195براني المعجم الكبير للط )  14(
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  :تراجم رواة الحديث

  .  )1(مات سنة ست ومائة وقيل قبل ذلك  ثقة : الفارسي المكيبهزاديوسفُ بن ماهك بن  -

 البخـاري مـن   روى عنـه ، )3(روى له الجماعة )2(روى عن حكيم بن حزام وعنه أيوب     
ي الْعلم والْوضوء وتَفْسير سورة اقْتَربت وفضائل       جعفَر بن ِإياس وابن جريج ف     و،  َأبو بشر  طريق  
، وثقه ابـن    في الطبقة الثانية من أهل مكة      )6(وخليفة بن خياط  ،  )5(ذكره محمد بن سعد   ، و )4(الْقُرآن
، )11(والـذهبي ، )10(النـسائي   و، )9(ابن خراش و، )8(ويحيى بن معين  ، )7(قليل الحديث : وقال، سعد

أخرج ابن حبـان فـي      و،  مرسل :أحمداإلمام  قال  :وقال العراقي ، )12(اتوذكره ابن حبان في الثق    
 فـي    ابـن حجـر    ذكـره  )13(روى عن أبي بن كعب مرسـال      : وقال أيصاً صحيحه حديثه عنه،    

  . )14(التهذيب

  .  ثقة لكنه مرسل كما قال أحمد:قال الباحث

-      ذَِليفَرٍ الهعج بن دمحالكتاب إال أن فيه غفلـة مـات         ثقة صحيح    :البصري المعروف بغندر   م
 كتبـت عـن غنـدر       :عمرو بن العباس  قال  . )16(روى له الجماعة  )15(سنة ثالث أو أربع وتسعين      

، حديثه كله إال حديثه عن سعيد بن أبي عروبة فإن عبد الرحمن بن مهدي نهاني أن أسـمع منـه                
 مـا   ":  غندراً يقول   سمعت :وقال،  الفالسبن علي   وأنكر ذلك عمرو    ، سمع منه بعد االختالط   ألنه  

                                                
 . 1/1095البن حجر تقريب التهذيب  )  1(

 . 11/370  البن حجرتهذيب التهذيب )  2(

 . 32/453للمزيتهذيب الكمال  )  3(
 . 2/813للكالباذي رجال صحيح البخاري  )  4(

 . 5/470  البن سعدالطبقات الكبرى )  5(

 . 1/281طبقات ابن خياط  )  6(

 . 5/470 ن سعد البالطبقات الكبرى )  7(

 . 1/226)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين  )  8(

 . 11/370 البن حجر تهذيب التهذيب )  9(

 . 32/453للمزيتهذيب الكمال  )  10(

 . 2/400من له رواية في الكتب الستة ، 2/400الكاشف للذهبي  )  11(
 . 5/549ثقات ابن حبان  )  12(

 . 1/355  للعالئياة المراسيلتحفة التحصيل في ذكر رو )  13(

 . 11/370البن حجر تهذيب التهذيب  )  14(

 . 1/833 البن حجرتقريب التهذيب  )  15(

 . 25/9 للمزيتهذيب الكمال  )  16(
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وقال علي بن   ،  )2(" يعني أنه سمع منه قديماً       :"قال ابن رجب  ،  )1("أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد     
كنت إذا ذكرت غندرا ليحيى عوج فمه وكان يضعفه يريد واهللا أعلم أنه كان يضعفه في                : المديني

ول أث شعبة بحديث فـي      حد: عبد الرحمن وأما حديثه عن شعبة فقد قال       ، )3(سعيد بن أبي عروبة   
: قـال البخـاري   و،  سمع علمي كله وهو يسألنى    ،   فقدتك :ما أتيناه فتطلع عليه غندر يستفهمه فقال      

نى كنت كتبت يعنى كتبه وكنا نـستفيد مـن          أ لو ددت    :"كان عبد الرحمن يحثنا على غندر ويقول      
 صاحب  :قلت؟  كتابما فعل الصحيح ال   : قال لى وكيع     :وقال لى على  ،  "كتب غندر  في حياة شعبة     

 قـال و،  " هو أحب إلى من عبد الرحمن في شـعبة         :قال لى على  ،   نعم يعنى غندرا   :قال؟  الطيالسة
ويحيى بـن  ، )5(وثقه ابن سعد. )4( جالس غندر شعبة نحوا من عشرين سنة: لى على  قال: البخاري
أصـح النـاس     أراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر وكان من          :بن معين اقال  و، )7(والعجلي، )6(معين
بن عيينة فنظر فيـه     ا من جرب الطيالسة فيه حديث        أخرج إلينا غندر جراباً    :ل يحيى اقو، )8(كتابا

 أن  هـدفهم وقـد كـان     ، خلف المخرمي ونظرنا فيه على أن نصيب فيه خطأ فما أصبنا فيه خطأ            
 ثـم   سمعت يحيى يقول كل ما كان غندر يحدث فما كان قد سمعه            )9(يصيبوا فيه خطأ فما أصابوا    

عرضه على المحدث قال فيه حدثنا وإن كان قد سمع الحديث من المحدث ولم يكن يعرضه عليـه       
يقول فالن وال يقول حدثنا وإذا كان في كتابه ما قد سمعه من المحدث ثم عرض عليه كـان فـي           

وأفطر يوما منذ خمـسين  ، علم أني أصوم يوماًإ يا هذا : قال لي غندر:قال يحيىو،  )10(كتابه عين 
كـان  : وقال ابن حبان  ، )12(كان صدوقا وكان مؤديا وفى حديث شعبة ثقة       : وقال أبو حاتم  ، )11(سنة

  . )13(من خيار عباد اهللا ومن أصحهم كتابا على غفلة فيه

                                                
 . 1/163من روى عنهم البخاري في الصحيح  )  1(

 . 2/189شرح علل الترمذي البن رجب  )  2(

 . 2/677 لباجيلالتعديل والتجريح  )  3(

 . 1/57التاريخ الكبير للبخاري  )  4(

 . 7/296  البن سعدالطبقات الكبرى )  5(

 . 7/221البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  6(

 . 2/234الثقات للعجلي  )  7(

 . 2/162الكاشف للذهبي  )  8(
 . 4/245تاريخ ابن معين رواية الدوري  )  9(

 . 4/246تاريخ ابن معين رواية الدوري  )  10(

 . 4/94تاريخ ابن معين رواية الدوري  )  11(

 . 7/221البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  12(

 . 9/50ثقات ابن حبان  )  13(
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سعيد بن أبي   تكلم العلماء في روايته عن      .  ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة       :قال الباحث 
: يقول غنـدر . وأما روايته عن شعبة فصحيحة. )1(تالط سمع منه بعد االخ:قال ابن رجب . عروبة

قال و، )2(حد غيره وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه       ألزمت شُعبة عشرين سنة لم أكتب فيها عن         
قال ابن  و، )3(فيما بينهم  إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكماً        : عبد اهللا ابن المبارك   

    . )5(كان من أثبت الناس في حديث شعبةقال العجلي و، )4(ثبت منىأمهدى غندر في شعبة 

  .  باقي رواة هذا الحديث ثقات-
   :الحكم على الحديث

أسقطه يوسف بـن ماهـك قـال    ،  عبد اهللا ابن عصمة   في سنده ،  ضعيف النقطاعه  هإسناد
   .  بينهما عبد اهللا ابن عصمة:حمدأواألصح ما قال  :العراقي

  : ومما يدلل على إنقطاعه
 يحيى بنِ َأبِى كَثيرٍ عن يعلَى بنِ حكيمٍ          من طريق  )8(والبيهقي، )7(الدارقطنيو، )6( أحمد أخرجه  ما  

يا رسوَل اللَّـه ِإنِّـى   :  قُلْتُ:عن يوسفَ بنِ ماهك عن عبد اللَّه بنِ عصمةَ عن حكيمِ بنِ حزامٍ قَالَ            
يا ابـن َأخـى الَ تَبِـيعن شَـيًئا حتَّـى      «: ع فَما يحلُّ لى منْها وما يحرم علَى؟ قَالَ   َأبتَاع هذه الْبيو  

هلٌ    :قال البيهقي  . »تَقْبِضتَّصم نسح نَادذَا ِإسيرتقي الحـديث إلـى     بهذه المتابعة   و: قال الباحث .ه
  . الحسن لغيره

       
  : اهللاهم رح األثيرِ ابنقاَل

أي : ى جرت بـالجيم   رو وي .  أي سقَطت وذهبت   ]إالَّ خَرت خَطَاياه  [  الوضوء  وفي حديث      ـ 
9( الوضوءجرت مع ماء( .  

                                                
 . 1/285شرح علل الترمذي البن رجب  )  1(

 . 2/201 لنحوي لالمعرفة والتاريخ )  2(

 . 7/221البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  3(

 . 7/221ن أبي حاتم البالجرح والتعديل  )  4(
 . 2/234الثقات للعجلي  )  5(

 . 15316 رقم، مسند حكيم بن حزام عن النبي ، مسند أحمد )  6(

 . 2445رقم، كتاب البيوع، سنن الدارقطني )  7(

 . 10998رقم، طَعامٍ النَّهىِ عن بيعِ ما لَم يقْبض وِإن كَان غَير 49باب، كتاب البيوع، السنن الكبرى للبيهقي )  8(

 . 2/21البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  9(
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  )53( الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( مسلمقال اإلمام

          رِىقعفَرٍ الْمعج نب دمى َأحثَند2(ح(     نب رثَنَا النَّضدح       ادثَنَا شَددارٍ حمع نةُ بكْرِمثَنَا عدح دمحم
 ولَقى شَداد َأبـا ُأمامـةَ   : قَاَل عكْرِمةُ-  بن عبد اللَّه َأبو عمارٍ ويحيى بن َأبِى كَثيرٍ عن َأبِى ُأمامةَ    ا

 قَاَل عمرو بـن     : عن َأبِى ُأمامةَ قَالَ    -َأثْنَى علَيه فَضالً وخَيرا     ِإلَى الشَّامِ و    وصحب َأنَسا  )3(وواثلَةَ
 ىلَمةَ السسبع:                 ـمهو ءلَى شَـىوا عسلَي مَأنَّهو الَلَةلَى ضع النَّاس َأن َأظُن ةيلاهى الْجَأنَا فكُنْتُ و 

  مفَس ثَاناَألو وندبعتُـيـوُل             عسفَِإذَا ر هلَيتُ عمى فَقَدلَتاحلَى رتُ عدا فَقَعارَأخْب خْبِركَّةَ يٍل بِمجبِر 
  اللَّه         َكَّةبِم هلَيخَلْتُ عتَّى دفَتَلَطَّفْتُ ح همقَو هلَيع اءءرا جيتَخْفسفَقُلْتُوفيه  ، ...م:      اللَّـه ـا نَبِـىي 

وءضقَاَلفَالْو نْهى عثْندح : »هوءضو بقَرٌل يجر نْكُما مم رنْتَثقُ فَيتَنْشسيو ضمضتَمتْ  فَيِإالَّ خَـر 

    . »الحديث.. ...وجهِه  خَطَايا

  :تخريج الحديث
  . انفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث
 بيعـة  أهل من،  بكنيته مشهور،  الكرام الصحابة أحد،  وهب بن جلَانع بن صدي هو :ُأمامةَ َأبو -

  . )4(هـ86 تُوفِّي . الصحابة من بالشام بقي من آخر من وكان، بصفين علي مع وكان، الرضوان

ـ 160توفي قبيل   ،   وهو أبو عمار العجلي اليمامي     :  عكرمة بن عمار    -  )5(وثقه ابـن معـين    .  ه
أحمد بـن   و،  )8(صدوقٌ ليس به بأس   : وقال مرة ،  )7(ثبت: وقال مرة ،  "يثهيكتبون حد :" )6(وزاد مرة 

، روي عنه النضر بـن محمـد ألـف حـديث          :  وزاد )11(والعجلي،  )10(وأحمد بن صالح  ،  )9(حنبل
                                                

 . 1967رقم،  ِإسالَمِ عمرِو بنِ عبسة52َباب، المسافربن صالة،  صحيح مسلم )  1(
)2  ( رِىقع5/344األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى معقر، وهي بلدة باليمن،: الْم . 
  .591 / 6اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ، بن اَألسقَعِ بنِ كَعبِ بنِ عامرٍا هو:واثلَةُ )  3(
  . 3/420 حجر ابن - الصحابة تمييز في اإلصابة)  4(
 . 4/123 – رواية الدوري – تاريخ ابن معين )  5(
 . 5/273الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  6(
 . 5/272عدي الكامل في ضعفاء الرجال البن )  7(
 . 7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  8(
 . 20/261تهذيب الكمال للمزي )  9(
 . 177/ 1  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  10(
 . 2/144الثقات للعجلي )  11(
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، )3(وإسـحاق بـن أحمـد بـن خلـف البخـاري      ، )2(وأبو داود،  ثَبتٌ:  وزاد )1(بن شيبة اويعقوب  
 لـو   : عنه فقال   السختياني وسئل أيوب ، )6(ن حبان في الثقات   وذكره اب ،  )5(والذهبي،  )4(والدارقطني

أصحابنا ثقة   كان عكرمة بن عمار عند    : ي بن المدين  يقال عل  و ،)7(لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه      
ابن  روى عنه و،  عكرمة بن عمار ثقة عندهم    : يبن عمار الموصل  اوقال محمد بن عبد اهللا      ، )8(اثبتً
قال أحمـد بـن   . وقد تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير        . )9(اما سمعت فيه إال خير    ،  يمهد
مضطرب الحديث عـن غيـر      : قال أيضا و،  )10(مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير      : حنبل

سـمعت  : يوقال أبو زرعة الدمـشق    ، )11(اكان حديثه عن إياس بن سلمة صالح      و،  إياس بن سلمة  
: قـال و،  بن عمار عن يحيى بن أبى كثير      اة  عكرمو،  أحمد بن حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة       

بن أبى كثير ليست بذاك       عن يحيى  هأحاديث: )13( يوقال على بن المدين   ، )12(عكرمة أوثق الرجلين  
مضطرب فى حديث يحيى بـن أبـى        : وقال البخارى ، )14(كان يحيى بن سعيد يضعفهما      ،  مناكير
، ربما دلـس و،  حديثهيربما وهم ف و،  اكان صدوقً : وقال أبو حاتم  ، )15(لم يكن عنده كتاب     و،  كثير
حديثه عن يحيـى بـن    فى: وقال أبو داود، )16( كثير بعض األغاليط يعن يحيى بن أب     حديثه يفو

، )18(ليس به بأس إال فى حديثه عن يحيى بن أبـى كثيـر            : وقال النسائى ، )17(أبى كثير اضطراب  

                                                
 . 7/233 تهذيب التهذيب البن حجر ) 1(

 . 361رقم ، 1/264سؤاالت اآلجري ألبي داود )  2(

 . 20/262 للمزي تهذيب الكمال)  3(

 . 403 رقم 55/ 1 سؤاالت البرقاني للدارقطني ) 4(

 . 2/33 الكاشف للذهبي ) 5(
  . 5/233الثقات البن حبان )  6(
  . 177/ 1  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  7(
 . 169 رقم 1/133سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )  8(

  . 20/262تهذيب الكمال للمزي )  9(
 . 20/258ذيب الكمال للمزي ته) 10(

 . 7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 11(

 . 20/259تهذيب الكمال للمزي ) 12(

 . 20/260تهذيب الكمال للمزي ) 13(
 . 20/259تهذيب الكمال للمزي ) 14(

 . 5/272 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ) 15(

 . 7/10الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) 16(

 . 20/261 الكمال للمزي تهذيب) 17(

 . 20/261تهذيب الكمال للمزي )  18(
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ووثقه يحيى بن   ،   القطان يحيى و الثورى و روى عنه شعبة  ،  صدوق: وقال زكريا بن يحيى الساجى    
وقـال  ، )1(يحيى بن أبى كثيـر  وأحمد بن حنبل إال أن يحيى القطان ضعفه فى أحاديث عن     ،  معين

مستقيم الحـديث إذا روى عنـه       : بن عدى  ا وقال، )2(فى حديثه نكرة    و،  اكان صدوقً : ابن خراش 
لـيس بـه   : ل ابن شاهينوقا، )4(وليس بالقائم،  جل حديثه عن يحيى   : وقال أبو أحمد الحاكم   ، )3(ثقة

   .)5(بأس صدوق

 يكـن  ولم،  اضطراب كثير أبى بن يحيى عن روايته وفى،  يغلط صدوق: وقال ابن حجر  
   . )6(كتاب له

وروى عنه شعبة والثـوري  ، وقد أطلق األئمة توثيقه وقبول حديثه،  هو ثقةٌ:قال الباحـث  
جل حديثه  : وكما قال الحاكم  ،  ثيروإنما تكلموا في حديثه عن يحيى بن أبي ك        ،  وابن مهدي والقطان  

: وقـال ، ولكن اإلمام أحمد استثنى روايتة عن إياس بن سـلمة ، فحديثه عنه مضطرب  ،  عن يحيى 
  :إال أنه اتُّهم بأمرين، صالحة

  . االختالط: األول

ولكـن  : قلت. )7("خْتَلَطَ فى آخرِ عمرِه وساء حفْظُه فَروى ما لَم يتَابع علَيه          ا :"قال البيهقي 
حتى ولـو  ،  فلم يذكر كل من ترجم لعكرمة أن أحدا من أهل العلم رماه باالختالط            ،  هذا لم يسلّم به   

وهـذا ال   ،   بناء على قول البيهقي فيـه      )8(وإنما أورده أبو البركات المعروف بابن الكيال        ،  بالتغير
  . ر ال في اختالطهيصح إنما تكلم العلماء في اضطراب روايته عن يحيى بن أبي كثي

  . التدليس: الثاني

عبـدالرحمن بـن    وقـال   ،  )9(والدارقطني،  وأبو حاتم الرازي  ،  وممن وصفه بهذا اإلمام أحمد    
ملى علـى  ل يعج فَ:قال، لى عكرمة بن عمار اليماميإا نَ بِر م :ى قال لي سفيان الثوري بمنً     :مهدى

                                                
 . 20/261تهذيب الكمال للمزي )  1(

 . 20/263تهذيب الكمال للمزي ) 2(

 . 5/277 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )3(

  . 7/233 تهذيب التهذيب البن حجر ) 4(
 . 177/ 1  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  5(

  . 1/687  البن حجرالتهذيبتقريب )  6(
 . 8/303  للبيهقيالسنن الكبرى )  7(

  . ، بل لم يشر كل من ترجم لعكرمة إلى قول البيهقي هذا1/490 الكواكب النيرات البن الكيال )  8(
 . 88 رقم 42، طبقات المدلسين البن حجر ص 7/11الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  9(
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التـي  ، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     ،  )1(سمعت،   حدثني :لاق،  وقفه عند كل حديث   وي،  سفيان
  . فُأمن تدليسه، وقد صرح في روايته  هذه بالسماع، ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع

  .  ثقاترواة الحديثباقي  -
       

  

األثيرِقال ابن رحم اهللاه :  
ارة[ ومنه حديث قُسيا أي كثيرةُ]وإذا أنا بعينٍ خَرر2(ن الج( .  

  )54( الحديث رقم 

  : النبوةفي دالئِل )3( البيهقي  اإلمامقاَل

حد  الرحمنِثنا أبو عبد محمد  الحسينِ  بن  بن  محمد  بن    موسى السلمي رحم اهللا قال  ه  :ثنا حد
  أبو العباس الوليد بن  سعيد  حاتمٍ  بن  من حفظه قال  ،   عيسى الفسطاطي بمكةَ    بن : أخبرنا محمد  بـن  

 حدثنا علـي  : قال،   القرشي  سعيد  بن  محمد عيسى بن ،  أخبرنا أبي :  األخباري قال   محمد سى بن عي
 مدقَ:  قال  عباسٍ  بنِ اِهللاعن عبد ،   عباس  بنِ اِهللا عبد  بنِ عن علي ،   علي  بنِ عن سليمان ،   سليمان بنا

الجارود ابن  عبد اهللا وكان سيدفلما دخَل. ..ها في قوم المسجد   أنـشد الجـارود  أبياتـاً      النبـي
 لنـا   مـن يعـرفُ   القيسِ عبد وفدهل في جماعة، يا جارود " :   قال النبي   ثم .. .  بها بعجِفُأ

ـ   .. .  عن قس   في القومِ  ن م  فتحدثَ .. .  اهللا ه يا رسولَ  نا نعرفُ كلُّ: قساً؟ قال  وكان مم   ثَن تحـد 
ـ   من قـس   لقد رأيتُ ،   العالمين  رب وصفوةَ،   المرسلين يا سيد : فقال،.... من األنصار  رجٌل ا عجب ،

:  وقـال   طويلةً  قصةً  ذكر م ثُ .. . "؟ عنه ه منه وحفظتَ  هوما الذي رأيتَ  : "  فقال .  منه مرغباً  وشهدتُ
 م وهو يتـرنَّ  به األرض ينكتُ من أراكبيده قضيب،  شجرة  في ظلِّ   ساعدةَ  بنِ  فإذا أنا بقس   فدنوتُ
 ارة خـر  وإذا بعـينٍ  ،   الـسالم   عليه فرد  تُم منه فسلَّ  فدنوتُ:  ثم قال  .. . ر هذا الشع  وذكر بشعرٍ

  الحديث...

  :تخريج الحديث

 عن أبي   )أحمد بن عبد الملك بن علي المؤذن      (من طريق أبي صالح     )4(أخرجه ابن عساكر  
  .  بنحوهعبدالرحمن محمد بن الحسين به

                                                
 . 1/117بي حاتم  الجرح والتعديل البن أ)  1(

  . 2/21  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(

 . 420 رقم، ذكر حديث قس بن ساعدة اإليادي، دالئل النبوة للبيهقي )  3(

 . 3/436  البن عساكرتاريخ دمشق )  4(



 -  141  -  

 من طريق سعيد    )3(البيهقي و ، من طريق الشَّعبِي   )2(نيوالطبرا،  )1(وأخرجه ابن أبي عاصم   
  . بن عباس مختصراًعبد اهللا عن ،  كالهمابن جبيرا

  :تراجم رواة الحديث

عـم الخليفتـين الـسفاح      ،  أحـد األشـراف   ،  سليمان بن علي بن عبداهللا بن عباس الهاشمي        -
ذكره ابـن   . سائي وابن ماجه   روى له الن   . )4(مات سنة اثنتين وأربعين ومائة    ،  مقبول،  والمنصور

   . )6(في الحديث هو مع شرفه في قومه ال يعرف حاله:  وقال ابن القطان. )5(حبان في الثقات

 حاله لتساهله في     من وتوثيق ابن حبان ال يغير    ،  كما قال ابن حجر   مقبول   هو   : الباحث لاق
  . التوثيق

  .  لم أقف على ترجمته:علي بن سليمان -

  .  لم أقف على ترجمته:يد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي الول:أبو العباس -

  . لم أقف على ترجمته: محمد بن عيسى بن محمد األخباري -

 لم يخرج لـه أصـحاب   . )7(عيسى بن محمد بن سعيد أبو موسى مولى بني هاشم       هو  : أبوه -
   . )9(وال يتابع عليهمجهول ال يعرف : وقال العقيلي، )8(ليس بقوي: قال أبو حاتم. الكتب الستة

  .  هو مجهول:ال الباحثق

، شيخ الـصوفية  ،  النيسابوري،  أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي          -
 لم يروِ له أصـحاب      . مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة    ،  وتفسيرهم،  وطبقاتهم،  وصاحب تاريخهم 

هـو غيـر    :وقـال ، )هـ422توفي (ان قال لي محمد بن يوسف القط: قال الخطيب. الكتب الستة 
، جمع من الكتب ما لم يسبق إلى ترتيبـه        ): 448توفي  (وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي      ، )10(ثقة

                                                
 . 1631 رقم 3/260اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )  1(

  . 22 رقم، 50وفي األحاديث الطوال ص.  12561 رقم، 12/88المعجم الكبير للطبراني  )  2(

 . 419رقم، 2/102 (-دالئل النبوة للبيهقي  )  3(

 . 1/411  البن حجرتقريب التهذيب )  4(

 . 6/381الثقات البن حبان  )  5(
  . 4/185 البن حجرتهذيب التهذيب  )  6(

  .176 / 11تاريخ بغداد )  7(

 . 6/286بي حاتم  البن أالجرح والتعديل )  8(

 . 3/1093للعقيليالضعفاء الكبير  )  9(

 . 2/248  للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  10(
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 وقـال   . )1( للحـديث  كان كثير الـسماع   : وقال الحاكم ،  حتى بلغت فهرست تصانيفه مائة أو أكثر      
   . )2(ليس بعمدةتكلموا فيه و: وقال أيضاً، وفي القلب مما يتفرد به: الذهبي

  . الذهبي بقوله ليس بعمدةإلى ذلك كما ذهب ،  الراجح تضعيفه: الباحثلاق

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وفيه من  ،  وفيه من لم أقف على ترجمته     ،  فيه من هو ضعيف   ،   الحديث ضعيف جداً   هإسناد
، وضـعف بعـضها   ،  عض شواهد الحديث  ب وقد ذكر اإلمام البيهقي معلقاً على الحديث      ،  هو مقبول 

، أصـله مـشهور  : والحديث قال فيه ابن كثير  ، )3(دل على أن للحديث أصالً واهللا أعلم      ي وهذا: قال
والحديث ذكره ابن الجوزي في     ،  )4(وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة        

ـ      : وقال فيه ابن حجر   ،  )5(ضوعاتوالم وفيـه شـعره    ،  ديث قـس  قد أفرد بعض الرواة طريق ح
وعلى هذا يتأكد ضعف    ، )6(وطرقه كلها ضعيفة  ،  وغيرها،  وهو في المطوالت للطبراني   ،  وخطبته

  . هذا الحديث الشديد
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
عنـي   ي ]لو رأيتُ العير تَخْرِشُ ما بين البتَيها مامسـسته        [ أبي هريرة    ومنه حديثُ ) س  (        

 ويروى بالجيم والشين المعجمة     . يء إذا أخذتَه وحصلته   ش وقيل معناه من اخْتَرشْتُ ال     . المدينةَ
  . )7(األكِل: أظنُّه بالجيم والسين المهملة من الجرس:  وقال الحربي. وقد تقدم

  )55( الحديث رقم
  :تخريج الحديث

   . لم يعثر الباحث على تخريج  له

                                                
، سير أعالم  3/523، ميزان العتدال    3/1046، تذكرة الحفاظ    1/225، الكشف الحثيث    2/248تاريخ بغداد    )  1(

 . 6/479، تاريخ اإلسالم للذهبي 17/247النبالء 

  . 6/119للذهبي  -ل ميزان االعتدا )  2(
 420 رقم، ذكر حديث قس بن ساعدة اإليادي، دالئل النبوة للبيهقي )  3(

 . 1/152السيرة النبوية البن كثير  )  4(

 . 1/214الموضوعات البن الجوزي  )  5(

  . 5/552اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )  6(

 .  2/22البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  7(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرص { 

 ]أيما امرأة جعلَت في ُأذُنها خُرصاً من ذَهب جعل في ُأذُنها مثُله خُرصـاً مـن النـار          [ فيه   .. . 
  صلْى األذُن- بالضم والكسر    -الخُرلْى وهو من حقيل كان هذا قبـل  .  الحلْقة الصغيرة من الح 

  . )1( وقيل هو خاص بمن لم تؤد زكاةَ حلْيها. نساء للالنسخ فإنه قد ثَبت إباحةُ الذَّهبِ

  )56(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام النسائي

عن يحيى بنِ َأبِـي      )3( حدثَني َأبِي  : حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ قَالَ     : َأخْبرنَا عبيد اللَّه بن سعيد قَالَ           
 َأيما امـرَأة  :قَاَل حدثَني محمود بن عمرٍو َأن َأسماء بِنْتَ يزِيد حدثَتْه  َأن رسوَل اللَّه             :كَثيرٍ قَالَ 

ها خُرصا من   وَأيما امرَأة جعلَتْ في ُأذُن    تَحلَّتْ يعني بِقلَادة من ذَهبٍ جعَل في عنُقها مثْلُها من النَّارِ            
ةاميالْق موالنَّارِ ي نا مصخُر ثْلَها مهي ُأذُنلَّ فجو زع َل اللَّهعبٍ جذَه  

  : تخريج الحديث

 ،)7(وأحمد، )6(إسحاق بن راهويه  و ،من طريق أبان بن يزيد    ،)5(وأحمد ،)4( أبو داود    أخرجه  
  من طريق همام بـن يحيـى       )10(والبيهقي ،الدستوائيهشام  من طريق    ،)9(والطبراني ،)8(والطحاوي
  .  عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه،ثالثتهم

                                                
 . 2/22البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(

 . 5154رقم، الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، كتاب الزينة، سنن النسائي )  2(

  .215 / 30 تهذيب الكمال .هشام بن أبي عبد اهللا الدستوائي هو )  3(

 . 4240رقم، لنِّساء ما جاء فى الذَّهبِ ِل8باب ، الخاتم، سنن أبي داود )  4(

 . 27605رقم، من حديث أسماء ابنة يزيد رضي اهللا عنها، مسند أحمد )  5(

 . 2288رقم، أسماء ابنة يزيد رضي اهللا عنهاما يروى ، مسند إسحاق بن راهوية )  6(
 .27584، 27577رقم، مسند أحمد ـ من حديث أسماء ابنة يزيد رضي اهللا عنها )  7(

 4207 رقم،في لبس النساء الذهبباب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ،  للطحاويمشكل اآلثار )  8(

 . 496رقم ، محمود بن عمرو عن أسماء،  للطبرانيالمعجم الكبير )  9(

، بِ سياق َأخْبارٍ تَـدلُّ علَـى تَحـرِيمِ التَّحلـى بِالـذَّه            74للبيهقي باب ، الزكاة كتاب،  للبيهقي السنن الكبرى  )  10(
 . 7805رقم
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  :تراجم رواة الحديث

ـ 200 وفيت )2( البصري )1(معاذ بن هشام بن أبي عبداهللا واسمه سنبر الدستوائي         -  وثقـه   .  ه
معـاذ بـن    : )5(ن معين سئل يحيى ب  و،  )4(وذكره ابن حبان في الثقات    ،  "مأمون": وزاد، )3(ابن قانع 

و قال ابن   . اإلمام المحدث الثقة  : )7(وقال الذهبي ،  ثقة و ثقة: فقال؟  )6(هشام أثبت في شعبة أو غُنْدر     
إنما رغـب فيـه   ، لم يكن بالثقة: )9(وقال ابن معين. ليس بذاك القوي :  عن ابن معين   )8(أبى خيثمة 

. ليس بحجة و،  صدوق: ى بن معين  عن يحي ،  )10(وقال عباس الدوري  ، أصحاب الحديث لعلوإسناده  
، أكره أن أقول شيًئا   : معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال     : قلت ألبى داود  : )11(و قال أبو عبيد اآلجري    

، أو يحيـى القطـان    ،  يحيى بن معـين   ،  ال أدرى من يحيى   : وقال أبو عبيد  ،  كان يحيى ال يرضاه   
، م عن أبيه عن قتادة حديث كثيـر لمعاذ بن هشاو: )12(قال أبو أحمد بن عدى  . أظنه يحيى القطان  و
. أرجو أنه صدوق  و،  هو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء      و،  لمعاذ عن غير أبيه أحاديث صالحة     و

  .صدوق ربما وهم: )13(وقال ابن حجر
، فقد أخرج له الجماعة ووثقه ابن قانع وذكره ابن حبان في الثقات           ،   هو ثقة  :قال الباحث   

ليس بـذاك  : ومرة يقول، صدوق ليس بحجة: ومرة يقول ،   يوثقه فمرة: واختلف فيه قول ابن معين    
أنّه : ومما يقوي حديثه  ،  وتوقف فيه أبو داود فلم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً         ،  ووثقه الذهبي ،  القوي

يقـول  ،  كان عنده جّل حديث أبيه وهو عنده في كتاب وكان يميز ما سمع من أبيه مما لم يـسمع                  
قـال  و،  سمع أبى عـن قتـادة عـشرة آالف        :  معاذ بن هشام يقول    سمعت": )14(علي بن المديني  

                                                
)1  ( تُوائيسا، وإلى ثياب جلبت منها             :الدتُوساألنساب للسمعاني  .  هذه النسبة إلى بلدة من بالد األهواز يقال لها د

2/476 . 
 . 10/177البن حجرتهذيب التهذيب  )  2(

 . 10/197تهذيب التهذيب البن حجر  ) 3(

 . 9/176الثقات البن حبان )  4(

 . 8/249تعديل البن أبي حاتم الجرح وال)  5(

  .5 / 25تهذيب الكمال ".  غُنْدر"هو محمد بن جعفر الملقّب بـ )  6(

 . 9/372سير أعالم النبالء للذهبي  )  7(

 . 28/142تهذيب الكمال للمزي  )  8(

 . 118 /1 رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين  )  9(
  .4/263 - رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )  10(

 . 360 رقم 1/263سؤاالت اآلجري ألبي داود  )  11(

 . 6/434الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )  12(

 . 1/952تقريب التهذيب البن حجر  )  13(

 . 28/141تهذيب الكمال للمزي  )  14(
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، فأنكرنا عليـه  ،  عندي عشرة آالف  : قال؟  ماعندك: قيل له و،  سمعت معاذ بن هشام بمكة    : )1(أيضا
ـ     ، سخرنا منهو ، فلما جئنا إلى البصرة أخرج إلينا من الكتب نحوا مما قال ـ يعنـى عـن أبيـه 

: وأنت ترى أن معاذاً في هـذه الروايـة يقـول          . "جعل يميزها هذا لم أسمعه ف   و،  هذا سمعته : فقال
ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه اهللا ذكر في التلخـيص           ،  فيكون معاذٌ في أبيه ثقة متقن     ،  حدثني أبي 

 ثم ذكر أن معاذ بـن هـشام         )3("ينضح من بول الغالم ويغسل من بول الجارية       " :حديث )2(الحبير
صـدوقٌ   ":فقال،  غيره من الثقات ثم يذكر أن البخاري قد صححه        وخالفه  ،  تفرد برفع هذا الحديث   

إسـناده  :"ثم قال الحافظ عن نفـس الحـديث       ،  يصحح حديثه حتى مع التفرد أو المخالفة      " له أوهام 
. ونقل عن غير البخاري تصحيح الحديث من األئمة منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم             " صحيح

معاذ بن هـشام ثقـة      :" د شرحه لحديث في صحيح البخاري      عن :قال ثم نرى أن الحافظ ابن حجر     
  . )4("صاحب غرائب

 روى لـه أبـو      :)5(مقبول من الثالثة   محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن االنصاري المدني         - 
 : قال ابن حزم   )6(داود والنسائي حديثا واحدا عن عمته أسماء بنت يزيد في النهي عن قالدة الذهب             

  )7( فيه جهالة: وقال الذهبي،مجهول الحال: الحسن بن القطان وقال أبو،محمود ضعيف
  . هو مجهول الحال: قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

بن ا قال   .  لم يتابع على حديثه    مجهول الْحال   محمود بن عمرو   ة فيه علالو، إسناده ضعيف 
و راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قـد روى           وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمر       :القطان

  . )8(عنه جماعة
       

 

                                                
 . 28/141تهذيب الكمال للمزي )  1(

 . 1/50التلخيص الحبير البن حجر  ) 2(

 . 377رقم، بوِل الصبِى يصيب الثَّوب) 138 (باب، ب الطهارةكتا، سنن أبي داود ) 3(
 . 3901برقم .  7/423فتح الباري البن حجر  )  4(

 . 1/925تقريب التهذيب البن حجر )  5(

 . 27/304تهذيب الكمال للمزي  )  6(

 . 6/383ميزان االعتدال للذهبي )  7(

  . 11/298البن القيم حاشية ابن القيم . 3/590 القطان بنال امبيان الوهم واإليهام في كتاب األحك)  8(
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  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 تُلْقـي الخُـرص      على الصدقة فَجعلَت المرأةُ     وحثَّهن  النساء أنه وعظَ [ومنه الحديث   ) ـه(   

  . )1( ]والخاتَم

  )57(الحديث رقم

  : هللا رحمه ا)2(قال اإلمام مسلم

 حدثَنَا سفْيان بن عيينَةَ حدثَنَا      ٍ:قَاَل َأبو بكْر   )3(وابن َأبِى عمر    وحدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ     
وب4(َأي( قَاَل:  طَاءتُ ععمس )اسٍ  :قَاَل   )5بع نتُ ابعمقُوُل  سي:      وِل اللَّهسلَى رع دَأشْه    ـَللَّى قَبلَص

  ةقَالَ –الْخُطْب : -             قَةدبِالص نهرَأمو نظَهعوو نهفَذَكَّر نفََأتَاه اءعِ النِّسمسي لَم َأى َأنَّهفَر خَطَب ثُم 
  . لشَّىءوا )7(بِثَوبِه فَجعلَت الْمرَأةُ تُلْقى الْخَاتَم والْخُرص )6(وبِالٌَل قَاِئٌل

  :تخريج الحديث

و ،إسماعيل(كالهما ،  الحجاجِبنِ وشعبة،  علَيةَ بنِِِ من طريق إسماعيل)8(أخرجه البخاري
  . بنحوه به  بن أبي تميمة أيوبعن ،)شعبة

  أيضاً مـن طريـق     )11(ومسلم، سعيد بنِ جبيرٍ   من طريق    )10(مسلمو ،)9(وأخرجه البخاري 
  .  بنحوه عنِ ابنِ عباسٍ)وطاوس، سعيد بنِ جبيرٍ(كالهما  ،ان كَيس بنِطَاوسٍ

  : تراجم رواة الحديث
  . رواة هذا الحديث جميعهم ثقات

  

       

                                                
  . 2/22  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  1(
  . 2082 رقم، حدثَنى محمد بن رافعٍو1باب، صالة العيدين، صحيح مسلم)  2(
  .907 / 1 تقريب التهذيب .محمد بن يحيى بن أبي عمرهو )  3(
  . 158 / 1 تقريب التهذيب .ن أبي تميمة كيسان السختيانيأيوب بهو )  4(
  . 677 / 1 تقريب التهذيب .عطاء بن أبي رباحهو )  5(
  . 6/174 شرح النووي على مسلم . أي فاتحا ثوبه لألخذ فيه: قَاِئٌل )  6(
)7  (ص2/22 النهاية في غريب الحديث .  الحلقة الصغيرة من الحلى وهو من حلى األذن:الْخُر .  
  . 1449، 98رقم. باب عظة اإلمام النساء وتعليمهن ، كتاب العلم، صحيح البخاري)  8(
  . 5883، 1431 رقم، باب التحريض على الصدقة، كتاب الزكاة، صحيح البخاري)  9(
  . 2094رقم .  تَرك الصالَة قَبَل الْعيد وبعدها فى الْمصلَّى3باب ، صالة العيدين، صحيح مسلم)  10(
  . 2081رقم، حدثَنى محمد بن رافعٍو) 1(باب، صالة العيدين، صحيح مسلم)  11(
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  :  اهللاهرحم رِياألث  ابنقاَل
إذا حزر مـا    : ا والكَرمة يخْرصها خَرص   خلةَ الن  خَرص ] والكَرم  النخلِ  بخَرصِ ه أمر أنَّ[وفيه   ) ـه( 

   رطب تَما ومن العنبِ  عليها من الر ص    زبيبا فهو من الخَر : ألن ر إنَّ الظنزالح   ما هـو تقـدير  بظـن 
   )1( وقد تكرر في الحديث. وفاعل ذلك الخارِص؟  يقال كم خرص أرضك. واالسم الخرص بالكسر

  )58(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2( الشافعيقال اإلمام

َأخْبرنَا عبد اللَّه بن نَافعٍ عن محمد بنِ صاِلحٍ التَّمار عنِ ابنِ شهابٍ عن سعيد بنِ الْمـسيبِ    
           وَل اللَّهسر َأن نْهع اللَّه ىضر يدنِ َأستَّابِ بع نعقَاَل :»      صخْـرا يكَم صخْرمِ يالْكَر كَاةى زف 

  . »النَّخُْل ثُم يَؤدى زكَاتُه زبِيبا كَما تَُؤدى زكَاةُ النَّخِْل تَمرا

 :تخريج الحديث

  من طريق عبد الرحمن بن إسـحاق       )5(والبيهقي  ،)4(ابن أبي شيبة    و،)3( أبو داود            أخرجه
  .  بنحوهبهعنِ ابنِ شهابٍ 
، )10(والطبرانـي  ،)9(وابـن حبـان   ، )8(بن خزيمة وا ،)7(ابن ماجة و، )6( الترمذي وأخرجه

  ن ـبو ،ن طريق محمد بن صالحـ م)14(والبغوي، )13(والبيهقي، )12(والدار قطني، )11(اكمـوالح
  

                                                
   . 2/22البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(
  . 423 رقم، )ومن كتاب الزكاة من أوله إال ما كان معادا ( ، مسند الشافعي)  2(
  . 1605رقم، ى خَرصِ الْعنَبِ ف14باب، كتاب الزكاة، سنن أبي داود)  3(
  . 10666رقم، ما خالف به أبو حنيفة األثر، حنيفة أبي على الرد كتاب، مصنف ابن أبي شيبة)  4(
  . 7684رقم، باب كَيفَ تُْؤخَذُ زكَاةُ النَّخِْل والْعنَبِ، الزكاة كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  5(
  . 446رقم ، اجاء في الخرصباب م، أبواب الزكاة، سنن الترمذي)  6(
  . 1819رقم،  خَرصِ النَّخِْل والْعنَب18ِباب، كتاب الزكاة، سنن ابن ماجه)  7(
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكـاة النخـل              ، الزكاة كتاب، صحيح ابن خزيمة  )  8(

  . 2316رقم، تمرا
  . 3279 رقم، ار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله في النخلذكر اإلخب، كتاب الزكاة، صحيح ابن حبان)  9(
  . 8837 رقم، ) من اسمه مقدام ( ، المعجم األوسط)  10(
  . 6602 رقم، ذكر عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب رضي اهللا عنهما، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  11(
  . 1797رقم، لصدقَة فيما َأخْرجت اَألرض وخَرصِ الثِّمارِباب فى قَدرِ ا، كتاب الزكاة، سنن الدارقطنى)  12(
  . 13503رقم، باب اَألغْلَب علَى َأفْواه الْعامة، الصدقات قسم كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  13(
  . 1579رقم، باب زكاة الثمار وخرصها، كتاب الزكاة، شرح السنة للبغوي)  14(
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  .  عن ابن شهاب به بنحوهكالهما، من طريق عباد بن اسحاق)2(والبيهقي، )1(الجارود

، )5(اسحاق بن راهويـه   و ،)4(عبد الرزاق و،)3(أبو داود وله شاهد من حديث عائشة أخرجه       
 )11(ابنِ جـريجٍ   من طريق    )10(والبيهقي، )9(والدارقطني  ، )8(الطبرانيو، )7(ابن خزيمة و، )6(وأحمد

ةورع نابٍ عهنِ شنِ ابعاِئشَةع نبنحوه ؤضي اهللا عنها ع  .  

  :تراجم رواة الحديث

أسلم يوم الفـتح واسـتعمله       : أبو عبد الرحمن   ميةَ األموي عتَّاب بن ُأسيد بنِ َأبِي الْعيصِ بنِ أُ        -
وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحـج بالنـاس            ،على مكة لما سار إلى حنين      النبي  

  . )12(سنة الفتح وأقره أبو بكر على مكة إلى أن مات في آخر خالفة عمر 

مات سنة ثمـان    ،  صدوق يخطئ ،  صارمولى األن ،  المدني )13(محمد بن صالح بن دينار التمار      -
، )15(وثقـه ابـن سـعد   . وابن ماجـه ،  والنسائي،  والترمذي،   روى له أبو داود    . )14(وستين ومائة 

   .)19(وذكره ابن حبان في الثقات، )18(والعجلي، )17(وأبو داود، ثقة ثقة: وقال، )16(وأحمد

                                                
  . 351رقم، أول كتاب الزكاة5باب ، كتاب الصالة، لسنن البن الجارودالمنتقى من ا)  1(
  . 7682رقم، باب كَيفَ تُْؤخَذُ زكَاةُ النَّخِْل والْعنَبِ، الزكاة كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  2(
  . 1608رقم، متَى يخْرص التَّمر16 باب ، كتاب الزكاة، سنن أبي داود)  3(
  . 7219رقم،، باب متى يخرص، كتاب الزكاة، زاقمصنف عبد الر)  4(
  . 904 رقم،  ) ما يروى عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة عن النبي ( ، مسند إسحاق بن راهوية)  5(
  . 25305 رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)  6(
  . 2315رقم، م الخارص يخرص الثمارباب وقت بعثة اإلما، كتاب الزكاة، صحيح ابن خزيمة)  7(
  . 1/143للطبرانيالمعجم الكبير )  8(
  . 1801رقم،  في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض وخرص الثمار19باب، سنن الدارقطني)  9(
  . 7690رقم، خَرصِ التَّمرِ والدِليِل علَى َأن لَه حكْما46باب ، كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي)  10(
  . 338 / 18تهذيب الكمال .  عبد الملك بن عبد العزِيزِ بنِ جريجٍهو: ابن جريجٍ )  11(
  . 429 / 4اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  12(
)13  (ار1/477  األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى بيع التمر: التَّم   
   . 1/854البن حجر تقريب التهذيب )  14(
   . 1/447)   القسم المتمم(الطبقات الكبرى )  15(
   . 1/138  المبرد بنالبحر الدم )  16(
  . 9/200  البن حجرتهذيب التهذيب.  25/377ترجمته في تهذيب الكمال )  17(
   . 2/240الثقات للعجلي )  18(
  . 7/390الثقات البن حبان )  19(
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   . )2(متروك: نيوقال الدارقط، )1(وال يعجبني حديثه، شيخ ليس بالقوي: وقال أبو حاتم

 حاتم لتضعيفه والراجح التوسط فيـه فهـو   يبال ألو، لدارقطني لتركهحجة ل ولم أجد   :قال الباحث 
  . صدوق

ثقة صحيح الكتاب في حفظـه  ، موالهم أبو محمد المدني،  عبداهللا بن نافع الصائغِ المخْزومـي   -
، ومـسلم ،   فـي األدب المفـرد      روى له البخـاري    . )3(بعدها: وقيل،  مات سنة ست ومائتين   ،  لين

   . )6( والعجلي. )5(ليس به بأس: وقال مرة .والنسائي، )4(وثقه ابن معين. وأصحاب السنن األربعة

وإذا حـدث مـن حفظـه ربمـا     ، كان صحيح الكتاب : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات    
 وقال أحمد   . )8(ليه أحد كان قد لزم مالك بن أنس لزوماً شديداً ال يقدم ع          :  وقال ابن سعد   . )7(أخطأ

:  وقال أبو زرعة   . )9(ولم يكن في الحديث بذاك    ،  اً فيه فيعكان ض ،  لم يكن صاحب حديث   : بن حنبل 
 . )10(وكتابـه أصـح   ،  تعرف حفظه وتنكـر   ،  وهو لين ،  ليس بالحافظ :  وقال أبو حاتم   . ال بأس به  

يعـرف حفظـه    ،  نسأعن مالك بن    :  وقال في موضع آخر    . )11(في حفظه شيء  : وقال البخاري 
روى عن مالـك  :  وقال ابن عدي. )13(فقيه يعتبر به:  وقال الدارقطني. )12( . صحأوينكر وكتابه   

   . )14(وهو في رواياته مستقيم الحديث، غرائب

كـان  : سمعت أحمد يقـول   :  وقال أبو داود   . ليس بالحافظ عندهم  : وقال أبو أحمد الحاكم   
لم :  وقال الخليلي  . ث مالك كله ثم دخله بآخرة شك      كان يحفظ حدي  ،  أعلم الناس برأي مالك وحديثه    

                                                
  . 7/287  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  1(
   . 1/60 لدارقطنيل سؤاالت البرقاني)  2(
   . 1/552  البن حجرتقريب التهذيب)  3(
   . 1/152)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  4(
  . 6/208  للمزيتهذيب الكمال)  5(
  . 2/63الثقات للعجلي )  6(
  . 8/348الثقات البن حبان )  7(
   . 5/438البن سعد الطبقات الكبرى )  8(
   . 1/91 المبرد بنال  بحر الدم )9(
  . 5/183البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  10(
   . 2/282التاريخ الصغير للبخاري )  11(
   . 5/213التاريخ الكبير للبخاري )  12(
  . 1/40  لدارقطنيلسؤاالت البرقاني )  13(
   . 4/242الكامل البن عدي )  14(
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: وقـال ابـن قـانع     ،  وروى عنه حديثين أو ثالثـة     ،  وهو ثقة أثنى عليه الشافعي    ،  يرضوا حفظه 
   . )1(صالح

  . في حفظه شئهو صدوق :  الباحثلاق

  :الحكم على الحديث
خَاِلد قد تابعه   و، عبد اهللا بن نافع صدوق في حفظه شيء كما قال البخاري          رجاله ثقات غير    

سعيد لَـم   :  قَاَل َأبو داود   .والحديث فيه انقطاع  :ال الباحث ق.  كما في رواية الطبراني    بن نزارٍ الَْأيلي  ا
عـنِ  ،  رواه صاِلح بن َأبِي الَْأخْـضرِ     " : رسال فقال وأعله الدارقطني باإل   . )2(يسمع من عتَّابٍ شَيًئا   

رِيهبِ  ،  الزيسنِ الْمنِ ابةَ  ،  عريرَأبِي ه نع .  اِلكم لَهسَأرو   ،رمعميٌل،  وقعو  ،  ـرِيهنِ الزع  ،  ـنع
يدعس  ،   نِ النَّبِيع   لًاسر3(م( . وقال :    حَأص يدعن سُل عرسالم)4( . ي   :قال ابن الملقن   واققَاَل عبد الْب

وانقطاعه ، ِإنَّه منْقَطع :  وكَذَا قَاَل الْمنْذرِي   . هذَا ِإسنَاد منْقَطع  :  وقَاَل عبد الْحق   . يدرِكهلم  : بن قَانع ا
ومولد سعيد بن الْمسيب فـي    ،  ِلَأن عتاب بن أسيد ماتَ في الْيوم الَّذي ماتَ فيه الصديق          ؛  ظَاهر جدا 
هذَا حديث ِإسـنَاده    : "اِإلمام" وقَاَل الشَّيخ تَقي الدين في       . )5(ركَان مولده سنة عش   : وقيل،  خلَافَة عمر 

 ِلَأن الْمشْهور في مولد سعيد َأنه سـنة      ؛  فَِإن سعيد بن الْمسيب لم يدرك عتاب بن أسيد        ؛  لَيس بِمتَّصل 
 وكَـذَا   . )6( بعد سنة عشْرين  ِإن مولده   :  وقد قيل  . خمس عشرة من الْهِجرة بعد وفَاة عتاب بِسنتَينِ       

وسعيد بـن   ،  ِلَأن عتابا توفّي سنة ثَلَاث عشرة     ؛  هذَا الحديث مرسل  : "شرح الْمهذّب "قَاَل النَّووِي في    
 ومما يَؤكد إرسـال هـذَا الحـديث      ": قال ابن الملقن  . )7(بَِأربع: وقيل،  الْمسيب ولد بعد ذَِلك بِسنتَينِ    

َأن الدارقُطْني أخرجه من حديث الْواقدي بِزِيـادة الْمـسور بـن مخرمـة بـين سـعيد        "قطاعه  وان
  . )10(ارسال ابن المسيب عندنا حسن قال الشافعي ، )9( )8(."وعتاب

                                                
  . 6/47  البن حجرذيب، تهذيب الته6/208  للمزيتهذيب الكمال)  1(
   . 2/24سنن أبي داود )  2(
  . 3/53سنن الدارقطني )  3(
  . 14/111العلل للدارقطني )  4(
   . 5/539 البن الملقنالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير )  5(
   . 5/540  البن الملقنالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)  6(
  . 5/451للنوويلمهذب المجموع شرح ا)  7(
   . 5/540  البن الملقنالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)  8(
واَألصح َأنَّها حجـة    .  ِإنَّها حجة مطلقًا  : اخْتلف َأصحابنَا في مراسيل سعيد بن الْمسيب، فَقيل         :قال ابن الملقن  )  9(

ند َأو يرسل من جِهة ُأخْرى، َأو يقُول بِه بعـض الـصحابة، َأو َأكثـر           ِإما َأن يس  : ِإذا اعتضدت بِأحد ُأمور     
فقد أجمع الْعلماء من الصحابة والتَّابِعين فَمـن بعـدهم علَـى    ؛ ) أي في الحديث(الْعلماء، وقد وجد ذَِلك هنَا     

  . 5/540  البن الملقنأحاديث الشرح الكبير البدر المنير في تخريج . وجوب الزكَاة في التَّمر والزبِيب
  . 1/61 لنووي لالمجموع شرح المهذب)  10(
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هـذا  : وممن قال بذلك اإلمام الترمذي قال    .  وخالصة القول أن الحديث حسن     :قال الباحث 
، )1(يب وقَد روى ابن جريجٍ هذَا الْحديثَ عن ابنِ شهابٍ عن عروةَ عن عاِئـشَةَ              حديثٌ حسن غَرِ  ال
  . )2(قال حديث ابن جريج غلط وحديث عتاب بن أسيد أصحو

  

       
 

  : اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
ه في فيه ويخْرِج عرجونه عاريـاً منـه          هو أن يضع   ]ا العنَب خَرص  ه كان يأكلُ  أنَّ[ وفيه   -      

في بعضِهكذا جاء الروايات وِيرطاً بالطاء والم3( وسيجيء.  خَر( .  
  

  )59(الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  .           لم يعثر الباحث له على تخريج
       

  

  : اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
  } خرط { 
 يقال خَرط العنْقود واخْتَرطـه إذا       ] العنب خَرطاٌ   كان يأكلُ  السالم و الصالةُه عليه   أنَّ[فيه   ) ـه( 

  . )4(ه عارياً منه عرجونَجوضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخْرِ

  )60(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)5(قال اإلمام  الطبراني

             ىانررٍو الْقَطمع نب دمثَنَا َأحد6( ح(َث      طَّارعٍ الْعامج نب دمحنَا م)ارِ      )7بالْج دبع نب داوثَنَا د ،
  ،يالْكُوف انملَيو ساسٍ،         َأببنِ عنِ ابارٍ،عسنِ يبِيبِ بح نع ،ودارو الْجرأيـت النبـي   :قـال ثَنَا َأب  

   "يْأكُُل الْعنَب خَرطًا "

                                                
  644رقم، 2/29سنن الترمذي )  1(
  . 181 رقم، 1/104علل الترمذي )  2(
  . 2/23البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(
  . 2/23البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  4(
  . 12727رقم، بِيبِ بنِ يسارٍ، عنِ ابنِ عباسٍح، المعجم الكبير)  5(
)6  (يانر4/521األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى القطران وبيعه: القَط .  
  . 4/207 األنساب للسمعاني . والطيب" العطر " هذه النسبة إلى بيع : العطار)  7(
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  :تخريج الحديث

ـ عن ،  عبد الْجبارِ بنِ داود من طريق )3(وابن عساكر ،  )2(والبيهقي،  )1( أخرجه العقيلي           يَأب
وداربمثلهبه، الْج  .  

 سليمان بـن الربيـع   عن إسحاق بن عبد اهللا   من طريق  )5(والبيهقي، )4(وأخرجه ابن عدي  
  عـن  ابن عبـاس  مولىحصين بن نمير عن حسين بن قيس عن عكرمةعن  كادح بن رحمة  عن

  .  بن عبد المطلب بمثله بن عباس عن العباسعبد اهللا

  :تراجم رواة الحديث

     .)6(رافضي كذبه يحيى بن معين  الكوفي زياد بن المنذر أبو الجارود األعمى -

يدل حديثه على   ،  عرفه وهو ضعيف الحديث   أال  : قال أبو حاتم  . )7( الكوفى   داود بن عبد الحميد    -
  .)8(ضعفه

متـروك  :" بـن عبـد البـر    اوقال  ، .ضعيف: أبو حاتم قال  .)9(مد بن جامع البصري العطار    مح -
  . )10("الحديث

  ـ باقي رواة الحديث ثقات 

  :الحكم على الحديث

  .تان ثق فهماأحمد بن عمرو و حبيب بن يسارهذا الحديث موضوع لضعف رواته عدا

  رواه وقال الهيثمي ، )12( ضعيفوقال العراقي، )11(ال أصل لهالحديث  :ال العقيليـق

                                                
  . 548 رقم، 2/383للعقيليالضعفاء الكبير )  1(
  . 5566رقم، َأكُْل اللَّحمِ، باب في الْمطَاعمِ والْمشاربِ وما يجِب التَّورع عنْه منْها، ب اإليمانشع)  2(
  . 1019رقم، باب ذكر سالحه ومركوبه ومعرفة مطعومه ومشروبه، السيرة النبوية، تاريخ دمشق)  3(
  . 6/84الكامل البن عدي )  4(
  . 5565رقم، َأكُْل اللَّحمِ، ي الْمطَاعمِ والْمشاربِ وما يجِب التَّورع عنْه منْهاباب ف، شعب اإليمان)  5(
  . 1/348البن حجرتقريب التهذيب )  6(
  . 3/418 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  7(
  . 3/418البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  8(
  . 7/24البن حجرلسان الميزان )  9(
   . 5/173 الغابة البن األثير أسد)  10(
   . 2/383للعقيلي الضعفاء الكبير )  11(
  . 1/152 الفتني -تذكرة الموضوعات )  12(
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وأما الطريق األخرى التي رواهـا البيهقـي   ، )1(الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب     
 كَـادح بـن رحمـةَ       : قال ابن عدي   . )2(وابن عدي فهي أيضاً ضعيفة بل قال األلباني موضوعة        

ـ        اأحاديثه عامة غير محفوظة وال يتابع عليه       شبه حديثـه حـديث      في أسانيده وال في متونـه وي
 داود بـن عبـد      ورواية البيهقي فيها  ، )3( أحد االصالحين فإن أحاديثهم يقع فيها ما ال يتابعهم عليه        

وأبـو  ، )6( زرعـة  أبـو  و ،وقال البخاري ،  )5(كان يكذب ، )4(ليس بثقة قال يحيى بن معين     : الْجبارِ
منكـر الحـديث جـدا مظلـم     : ابن حبانوقال ، )8( ليس بثقةوقال النسائي ،  منكر الحديث  :)7(حاتم

وقال ابن  ،  )11(تركوه: وقال الذهبي ، )10(يتبين على رواياته ضعفه   وقال ابن عدي    ، )9(الرواية بمرة 
  . )12( ضعيفحجر

، مع أن مثله اليتقوى بالمتابعـات     ، والشواهد ما يقويه  ، لم أجد من المتابعات   : قال الباحث 
  . )13(  ليس فيه إسناد قوي: البيهقيوالشواهد قال

  
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
وفي حديثيفَه[ الخوف  صالةط]فاخْتَرط سه وهو افْتَعل من الخَرمدلَّه من غ14( أي س( .  

                                                
  . 5/48للهيثميمجمع الزوائد )  1(
  . 1/224السلسلة الضعيفة لاللباني )  2(
  . 6/84الكامل البن عدي )  3(
  . 3/70تاريخ ابن معين رواية الدوري )  4(
  . 4/383 معين رواية الدوري تاريخ ابن)  5(
  . 2/438ألبي زرعةسؤاالت البرذعي )  6(
  . 3/401البن حجرلسان الميزان )  7(
   . 1/174الضعفاء والمتروكين للنسائي )  8(
   . 1/290المجروحين البن حبان )  9(
  . 3/85الكامل البن عدي )  10(
  . 1/219المغني في الضعفاء للذهبي )  11(
  . 1/97البن حجرب تهذيب التهذي)  12(
   . 2/288الموضوعات البن الجوزي )  13(
  . 2/23ابن األثير النهاية في غريب الحديث )  14(
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  )61(الحديث رقم 
    :  رحمه اهللا)1(قال اإلمام البخاري

عن محمد بنِ َأبِي عتيق عنِ ابـنِ شـهابٍ          )3(لَيمانعن س  )2(قَاَل حدثَني َأخي    حدثَنَا ِإسماعيلُ       
     َؤِلينَانٍ الدنِ َأبِي سنَانِ بس ن4(ع(                ـعا مغَـز َأنَّـه هرا َأخْبمنْهاُهللا ع يضاِهللا ر دبنِ عابِرِ بج نع

 )5(في واد كَثيرِ الْعـضاه      قَفََل معه فََأدركَتْهم الْقَاِئلَةُ      رسوُل اهللاِ   قبَل نَجد فَلَما قَفَلَ    رسوِل اِهللا   
 )6(تَحتَ سمرة  وتَفَرقَ النَّاس في الْعضاه يستَظلُّون بِالشَّجرِ ونَزَل رسوُل اِهللا           فَنَزَل رسوُل اِهللا    

    ابِرقَاَل ج فَهيا سلَّقَ بِهوُل اِهللا        فَ :فَعسِإذَا ر ةً ثُممنَا نَومن        ـاِلسج ابِيرَأع هنْدفَِإذَا ع ونَا فَجِْئنَاهعدي
 مـن  : فَقَاَل ِلي )7( وَأنَا نَاِئم فَاستَيقَظْتُ وهو في يده صلْتًا       سيفي  ِإن هذَا اخْتَرطَ   :"فَقَاَل رسوُل اِهللا    

  .  اُهللا فَها هو ذَا جاِلس ثُم لَم يعاقبه رسوُل اِهللا : قُلْتُ؟ييمنَعك منِّ

  : تخريج الحديث

   بنحوهبهعنِ ابنِ شهابٍ من طريق إبراهيم بن سعد )8(أخرجه مسلم 

أيـضاً مـن    )11(والبخاري،  من طريق يحيى بن أبي كثير )10(ومسلم، )9(وأخرجه البخاري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بـن           ،ثالثتهم ،ان بن أبي سنان   ـسن و ،ريـطريق الزه 

  . عبد اهللا بنحوه

  

                                                
  . 4135رقم، باب غزوة ذات الرقاع، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  1(
  . 16/444 تهذيب الكمال.  عبد الحميد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي هو)  2(
  . 405 / 1 تقريب التهذيب .سلَيمان بن بِالٍَل التَّيميهو )  3(
)4  (َؤِلينَانة والدئل الدابة، األنساب للـسمعاني                 :الدِئل بن ك2/508 هذه النسبة إلى أبي األسود ورهطه وهوالد ،

  . 34 / 1لب اللباب في تحرير األنساب 
)5  ( اهضاةُ: الْعضالعكشَو رٍ لَه497 / 1 غريب الحديث البن الجوزي . كُلُّ شَج .  
)6  (ةرم7/427فتح الباري البن حجر ،  أي شجرة كثيرة الورق:س .  
   . 17/199 عمدة القاري . أي مجرداً من الغمد بمعنى مصلوتاً: صلْتًا)  7(
  . 6090 رقم.  وعصمة اللَّه تَعالَى لَه من النَّاسِ تَوكُّله علَى اللَّه4 باب، الفضائلكتاب ، صحيح مسلم)  8(
  . 4136/4137 رقم، باب غزوة ذات الرقاع، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  9(
  . 1986رقم، باب صالَة الْخَوف، صالة المسافربن، صحيح مسلم)  10(
باب مـن علـق   ، وكتاب الجهاد ، 4139 رقم، باب غزوة بني المصطلق   ، كتاب المغازي ، صحيح البخاري )  11(

  . 2910 رقم، سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
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  :تراجم رواة الحديث

 أبو عبد اهللا    بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي             ا هو :إسماعيل -
 )1(وعـشرين بن أبي أويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة مات سنة ست   

اللعـان واللبـاس     و ومسلم في الحـج والجهـاد     ، )2( روى عنه البخَارِي في الِْإيمان وغير موضع      
  يحيى بن معـين    وقال، ال بأس به  : )5(بن حنبل أحمد  ، )4(يحيى بن معين    قال  ،  )3(االيمان و والبيوع

ف أضعف الناس اليحل    ضعي: مرةقال  و،  )6(بن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث     : في موضع آخر  
قال البخاري وإسـماعيل    ،  )8(مخلط  يكذب ليس بشيء     :وقال أيضاً ، )7(ن يحدث عنه بشيء   ألمسلم  

بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أبي أويس بن أبي عامر األصبحي بن أخت مالـك بـن أنـس وهـو              ا
  . )9(إسماعيل بن أبي أويس أبو عبد اهللا

 وقال في موضع    )11( ضعيف :قال النسائي و، )10(محله الصدق وكان مغفال   : وقال أبو حاتم  
وابن أبـي أويـس هـذا    : وقال ابن عدي )13(ذكره بن حبان في كتاب الثقات  و، )12( ليس بثقة  :آخر

نه ال يتابعه أحد عليها وعن سليمان بن بالل وغيرهمـا مـن             أروى عن خاله مالك أحاديث غير       
بخاري يحدث عنه الكثير وهو خيـر       شيوخه وقد حدث عنه الناس وأثنى عليه بن معين وأحمد وال          

   .)14(من أبيه أبي أويس

                                                
  . 1/141البن ححرتقريب التهذيب  )  1(
  . 1/69للكالباذي رجال صحيح البخاري . 3/126للمزيتهذيب الكمال )  2(
  1/56 منجويه البنرجال مسلم )  3(
  . 1/86 تاريخ ابن معين رواية ابن محرز  )4(
  . 1/23 يوسف بن المبرد -)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم  )  5(
  . 8/99الثقات البن حبان  ) 6(
  . 1/65تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )   7(
  . 1/312 معين بن يحيى زكريا ألبيسؤاالت ابن الجنيد)  8(
  . 1/323البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  9(
  . 2/181ي حاتم البن أب الجرح والتعديل  )10(
  . 1/152الضعفاء والمتروكين للنسائي  ) 11(
  . 1/323البن عديالكامل في ضعفاء الرجال  ) 12(
  . 8/99الثقات البن حبان )  13(
  . 1/323البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  14(
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صدوق له مناكير ضعفه لـذلك      : وقال الذهبي ، )1(ختاره في الصحيح  أ ال   :وقال الدارقطني 
  . )3( محدث مكثر فيه لين : وقال مرة )2(النسائي

ه بـان   بالغ النسائي في الكالم عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعل          ": قال أبو القاسم الاللكائي   
  . )4("له ما لم يبن لغيره ألن كالم هؤالء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف

 لـم ضـعف النـسائي       ": قلت للدار قطني  : قال البرقاني : عن سبب تضعيف النسائي له    و
 ذكر محمد بن موسى الهاشمي ـ وهذا أحد األئمة وكان أبو عبد  ": فقال؟ إسماعيل بن أبي أويس

 أنـه  "النـسائي "م يخص به ولده ـ فذكر عن أبي عبد الرحمن  الرحمن يعني النسائي يخصه ما ل
 فما زلـت بعـد ذلـك     :قال،   ثم توقف أبو عبد الرحمن     : قال .  حكى لي سلمة بن شبيب عنه      :قال

 سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس         :قلي لي : أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي       
  . )5(" إذا اختلفوا في شئ فيما بينهم ربما كنت أضع الحديث ألهل المدينة: يقول

لعّل هذا كـان مـن      :"  قال الحافظ ابن حجر    .ضعيف كان يضع الحديث    هو   :قال الباحث 
    ه ثم انصلحوأما الشيخان فال يظن بهما أنهما أخرجا عنه إال الـصحيح مـن              ،إسماعيل في شبيبت
فإسماعيَل   عنه بعدما انصلح حاله    وهذا يظهر أن الشيخان أخذا     .)6(" حديثه الذي شارك فيه الثقات    

 أن  :ذكر ابن حجـر    و،.أكبر من البخاري بخمسة وخمسين عاما، ومن مسلم بخمسة وستين عاما          
 هذه األحاديـث  : وقال ،إسماعيل بن أبي أويس كان إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك األحاديث لنفسه            

   .)7(انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي
  .ديث ثقاتـ باقي رواة الح

  
       

 
 

                                                
  . 1/379للذهبيميزان االعتدال ) 1(
  .  1/79للذهبيالمغني في الضعفاء ) 2(
  . 1/379للذهبيتدال ميزان االع ) 3(
  . 1/323البن عديالكامل في ضعفاء الرجال  ) 4(
  . 1/487شرح علل الترمذي البن رجب . 1/3لبرقانيل للدارقطنيسؤاالت البرقاني الصغير  )  5(
  . 273 / 1البن حجرتهذيب التهذيب  )  6(
  . 5/401البن حجرتغليق التعليق  )  7(
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  :  اهللاهرحم األثيرِ ابنقاَل
 ه وتأخـذْ  هه أي مالم تقتطع    مالَ ها مالم تخترع   زوجِ  عليها من مالِ   قُنفَي)1( الْمغيبةَ  فيه إن  )ـه (
  .  )2( االستهالك  وقيل االختراع الخيانةُختراعواال

  )62(الحديث رقم 

  : اهللارحمه)  3( قال اإلمام البخاري

 بـن   عنِ ابنِ شهابٍ َأخْبرني عـروةُ      َأخْبرنَا يونُس ) 5( َأخْبرنَا عبد اهللاِ  )  4( حدثَنَا ابن مقَاتلٍ  
ـ  : بِنْتُ عتْبةَ فَقَالَتْ جاءتْ هنْد: عنْها قَالَتْ َأن عاِئشَةَ رضي اهللاُ  الزبير ـا سَأب وَل اِهللا ِإنسا ري  انفْي

يكسٌل مجالَنَا)  6( ريع ي لَهالَّذ نم مُأطْع َأن جرح لَيْل عقَاَل؟ فَه :وفرعلَا ِإلَّا بِالْم ".   

  :تخريج الحديث

من طريق  ) 8( مسلمو،ويونس بن يزيد  ، من طريق شعيب بن أبي حمزة     ) 7(  البخاري أخرجه
   .  بنحوهبهعنِ الزهرِى   أربعتهم،) عبد اهللا بن مسلممحمد بن( وابن أخيه ، معمر بن راشد

عن عروة بن الزبير به     ،  هشام بن عروة    مسهِرٍ عن   بنِ على من طريق )  9( وأخرجه مسلم 
  . بنحوه

  
                                                

 تفسير غريب ما فى .  زوجها يقال أغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها          التي غاب عنها   : الْمغيبةُ )  1(
  . 1/84لحميديلالصحيحين البخارى ومسلم 

 .  2/23النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 5359قمر، باب نَفَقَة الْمرَأة ِإذَا غَاب عنْها زوجها ونَفَقَة الْولَد، النفقات، صحيح البخاري )  3(

 . 26/491للمزي تهذيب الكمال . محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الكسائي هو)  4(

 . 1/540البن حجر  تقريب التهذيب .  عبد اهللا بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة هو)  5(

)6  (  يكسٌل مجيٌلأي : رخ567 / 2 غريب الحديث للحربي .ب.  

باب من رَأى ِللْقَاضي َأن يحكُم بِعلْمه في َأمرِ النَّاسِ ِإذَا لَم يخَف الظُّنُـون               ، تاب األحكام ك، صحيح البخاري  )  7(
وكتاب مناقـب   ، 2460 رقم، باب قصاصِ الْمظْلُومِ ِإذَا وجد ماَل ظَاِلمه      ، كتاب المظالم ، 7161رقم، والتُّهمةَ
َأحـب  ، وكتاب األيمان والنـذور   ، 3825رقم، نْد بِنْت عتْبةَ بنِ ربِيعةَ رضي اُهللا عنْها       باب ذكْرِ ه  ، األنصار

هدعب النَّاسِ ِإلَي بَأح نذَا لَمه ِإنو 6641 رقم، النَّاسِ ِإلَي . 

 . 4576 رقم،  قَضية هنْد)  4(باب، كتاب األقضية، صحيح مسلم )  8(

 . 4574 رقم،  قَضية هنْد)  4(باب، كتاب األقضية، صحيح مسلم )  9(
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  :تراجم رواة الحديث

-يلاَألي ادبنِ َأبِي النِّج دزِيي بن نُسويان مات سنة تسع وخمسين أبو يزيد مولى آل أبي سف )1( ي  

  .  ثقة)2(على الصحيح وقيل سنة ستين 

وذكره ابـن  ، )6(ال بأس به: قال أبو زرعةو، )5(والنسائي، )4(العجلي)3(وثقه يحيى بن معين  
ذكره خليفة بن خيـاط فـي   . )8(وذكره الدار قطني فيمن ضبط حديث الزهري  ، )7(حبان في الثقات  

  . )9(الطبقة الثالثة من أهل مصر

بن المبارك ما رأيت أحـدا  زاد ا،  كتابه صحيح:بن مهديوعبد الرحمن ، بن المباركاقال  
كان حلو الحديث كثيـره     : قال ابن سعد  و، )10(أروى للزهري من معمر إال أن يونس أحفظ للمسند        

 كان اإلمام أحمد سـئ الـرأي فـي          :وقال ابن رجب  ، )11(وليس بحجة وربما جاء بالشيء المنكر     
: من أثبت في الزهـري؟ قـال  : ئل أحمد سحين:، قال أبو الحسن الميموني)12(داً يونس بن يزيد ج  

كان يجئ عن سعيد بأشياء ليست من       : وقال، )13(روى أحاديث منكرة  : يونس؟ قال : معمر، فقيل له  
عن سعيد وبعضه عن الزهـري،       كان يكتب أول الحديث، فينقطع الكالم، فيكون أوله       قد  حديثه، و 

ونقل ، )14(يلى وكان سيئ الحفظ   رأيت يونس األ  :  قوله  وكيع عنبن حنبل   احمد  أونقل  فيشتبه عليه،   

                                                
)1  (يلمما يلي الشام وقيل هـي  وقيل هي، أيلةوتسمى  هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر،          :اَألي 

 خرج منهـا  بين الفسطاط ومكة على شاطىء بحر القلزم تعد في بالد الشاموقيل هي  آخر الحجاز وأول الشام     
 . 1/292 لحمويلمعجم البلدان .  1/237، األنساب للسمعاني فنجماعة من العلماء والفضالء كل 

 . 1/1100 بن حجر التقريب التهذيب )   2(

 . 32/556للمزي تهذيب الكمال )   3(

 . 2/379الثقات للعجلي )   4(

 . 32/557  للمزيتهذيب الكمال)   5(

 . 9/249 أبي حاتمالبنالجرح والتعديل )   6(

 . 7/648الثقات البن حبان )   7(

 . 1/189العلل للدارقطني )   8(

 . 1/543البن خياط طبقات خليفة )   9(
 . 32/553للمزي تهذيب الكمال )   10(

 . 7/520البن سعد الطبقات الكبرى )   11(

 . 1/309شرح علل الترمذي البن رجب )   12(

 . 1/180  بن المبردليوسف)   أو ذمهفي من مدحه أحمد(بحر الدم )   13(

 . 9/248البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   14(
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قـال  و، )1(لقيت يونس بن يزيد بمكة فجهدت به الجهد أن يقيم حديثا فلم يقدر عليه : هلوقعنه أيضاً   
 فـي  :وقال ابـن حجـر   ، )2( كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده شيء           :أبو زرعة 

  . )3(في غير الزهرييخطيء و قليالًهميروايته عن الزهري 

فهـم  ، وقد روى الشيخان عن مثل هؤالء     ، ويخطيء قليالً ، هو ثقة ولكنه يهم   : قال الباحث 
، وإن روى بالعنعة طالما لم يتهم بالتـدليس       ، والخطأ القليل ، فاليضر الوهم ، في عداد الموثوق بهم   

 بحـديث   عالماًوأنه كان   ، )4( الزهرى  أثبت الناس في    بن معين من   يحيىكما قال   ، ويونس بن يزيد  
ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إال ما كان مـن            :  في كالم آخر له    قال أحمد ، و )5(الزهري

على . نحن ال نقدم  في الزهري     : حمد بن صالح  أقال  و، )6(يلي، فإنه كتب كل شئ، هنالك     يونس األ 
  . )7(حداًأيونس 

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرف {    
 جمع مخْرف بالفتح وهـو       المخارفُ ] حتى يرجِع   الجنة  على مخارِف   المريضِ عائد[فيه   ) ـه( 

 يخْتَرفُ ثمارها وقيل     الجنة ه على نخلِ   من الثَّواب كأنَّ    فيما يجوز  أي أن العائد  :  من النخل  الحائطُ
 وقيل  . تنيأي يج :  من أيهما شاء    يخْترفُ  بين صفَّينِ من نخلٍ     جمع مخْرفة وهي سكَّةٌ    المخارفُ
  )8( الجنة إلى طريق تؤديهه على طريقأي أنَّ:  الطريقالمخْرفةُ

  

 
                                                

 . 2/685زرعة بوألسؤاالت البرذعي )   1(

 . 2/685 زرعة بوألسؤاالت البرذعي )   2(

 . 1/1100البن حجر تقريب التهذيب )   3(
 . 3/116تاريخ ابن معين رواية الدوري ) 4(

 . 9/248 بي حاتمالبن أالجرح والتعديل ) 5(

 . 1/180 بن المبردليوسف)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم ) 6(

 . 2/17البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 7(

  . 2/24  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   8(



 -  160  -  

  )63(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( مسلمقال اإلمام 

 - يعنيانِ ابن زيـد  - حدثَنَا حماد :قَاالَ )3(الزهرانى )2(حدثَنَا سعيد بن منْصورٍ وَأبو الربِيعِ     
 وبَأي ن4(ع(   َةالَبَأبِى ق نع)5(   اءمَأبِى َأس نع)6(    انبثَو نع)بِيعِ   )7و الرقَاَل َأب:      ِإلَى النَّبِـى هفَعر  

  .»عاِئد الْمرِيضِ فى مخْرفَة الْجنَّة حتَّى يرجِع : »  اللَّه  قَاَل رسوُل:وفى حديث سعيد قَاَل

  :تخريج الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات        
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

 . ا من نَخْل   أي بستانً  ]ه صدقة ا وإنني قد جعلتُ    لي مخْرفً  إن[  أبي طلحةَ   حديثُ ومن األولِ  ) ـه( 
  . )8( وعلى الرطَبوالمخْرف بالفتح يقع على النخِل

                                                
  . 6716رقم، فَضِل عيادة الْمرِيض13ِباب ، واآلدب والصلة البر، صحيح مسلم)   1(
  . 409 / 11 تهذيب الكمال .سلَيمان بن داود بن حماد بن سعدهو:    َأبو الربِيعِ )2(
)3   (ىانرههذه النسبة إلى بني زهران، هكذا ذكره ابن ماكوال، والمشهور بهذه النسبة أبو الربيع سليمان بن         : الز

  . 3/180   األنساب للسمعاني. داود الزهراني العتكي من أهل البصرة
  . 457 / 3 تهذيب الكمال .أيوب بن أبي تميمةهو )   4(
  . 542 / 14تهذيب الكمال .عبد اهللا بن زيد بن عمرو ويقال بن عامرهو : َأبو قالَبةَ )   5(
  . 1/744تقريب التهذيب . عمرو بن مرثدهو :  َأسماء وَأبِ)   6(
  . 413 / 1اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . صحابي مشهور ثوبان مولى رسول اهللا هو)   7(
   . 2/24البن األثير النهاية في غريب الحديث )   8(
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  )64(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( أحمدقال اإلمام

 حوثَنَا رد2(ح(  اكَرِيثَنَا زدح )ةَ      )3كْرِمع نينَارٍ عد نو برمنَا عرلًا      َأخْبجر اسٍ َأنبنِ عنِ ابع
فَـِإن ِلـي مخْرفًـا      " : نَعم قَـالَ   : يا رسوَل اللَّه ِإن ُأمه تُوفِّيتْ َأفَينْفَعها ِإن تَصدقْتُ عنْها فَقَالَ           :قَاَل

  ".وُأشْهِدك َأنِّي قَد تَصدقْتُ بِه عنْها

  :تخريج الحديث

، )6(والترمـذي ، )5(أبـو داود  ،  من طريق محمد بـن عبـد الـرحيم         )4(البخاريأخرجه  
  . به بنحوهعمرو بن دينار عن عكرمة من طريق  )8(والحاكم ،)7(والنسائي

  .  من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة به مختصراً)9(وأخرجه ابن خزيمة

  :تراجم رواة الحديث

ثبت عالم بالتفسير مات سنة أربـع   ثقة )10( أصله بربريعكرمة أبو عبد اهللا مولى بن عبـاس   -
ومحمـد  ، )13(، والقاسم بن محمد   )12(سعيد بن المسيب  :  جماعة، منهم  هكذب )11(ومائة وقيل بعد ذلك   

وغيرهم، وأنكر ذلـك   ، )15(ومالك  ، مجاهدو، )14(، ويحيى بن سعيد األنصاري، وعطاء     بن سيرين ا
                                                

  . 3504 رقم،  )مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي ( ، مسند أحمد)   1(
  . 238 / 9تهذيب الكمال .روح بن عبادة بن العالء بن حسان بن عمرو بن مرثدهو )   2(
  . 356 / 9تهذيب الكمال .زكريا بن إسحاق المكيهو )   3(
  . 2770رقم، باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود وكذلك الصدقة، كتاب الوصايا، صحيح البخاري)   4(
  . 2884رقم،  ما جاء فيمن ماتَ عن غَيرِ وصية يتَصدقُ عنْه15باب، كتاب الوصايا، سنن أبي داود)   5(
  . 669 رقم، ما جاء في  في الصدقة عن الميت33باب ، أبواب الزكاة، سنن الترمذي)   6(
  . 3657 رقم،  فضل الصدقة عن الميت8باب، كتاب الوصايا، سنن النسائي)   7(
  . 1478 رقم، الصدقة عن الميت، كتاب الزكاة، المستدرك على الصحيحين)   8(
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفـاع الميـت فـي             ، الزكاة كتاب، صحيح ابن خزيمة  )   9(

  . 2502رقم، اآلخرة بها
  .  1/306  األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى بالد البربر وهي ناحية كبيرة من بالد المغرب: بربري) 10(
  . 687 - 1البن حجر تقريب التهذيب ) 11 (
لم يتركه البخاري بتكذيبه، بل خرج له، واعتذر عـن          لكن  رمة، و وقد كذب ابن المسيب عك    :قال ابن رجب  )  12(

  . 1/482 شرح علل الترمذي البن رجب . تكذيب من كذبه في كتاب القراءة خلف اإلمام
 . 202 - 1شرح علل الترمذي البن رجب )  13(

 . 5/266البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  14(

 . 1/136للذهبي من تكلم فيه وهو موثق )  15(
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 أما أنا   :تهم فسكت ثم قال    كان عكرمة ي    هل رجلسأله   حيث:مثل أيوب السختياني  جماعة آخرون،   
 ألنه كـان   : رد قائالً  يحيى بن معين   ولكن   كان مالك ال يرى عكرمة ثقة     و، )1(فإني لم أكن أتهمه     

 كان عكرمـة يـرى رأي       :وقال ابن المديني  ،  كان يرى رأي الخوارج    :وقال أحمد ، يكره عكرمة 
بن عمـر   ا سمعت   :البكاءوقال أبو خلف عبد اهللا بن عيسى الخراز عن يحيى            ،)2( نجدة الحروري 

لكـن ابـن     )3(بن عباس ايقول لنافع اتق اهللا ويحك يا نافع وال تكذب علي كما كذب عكرمة على               
  . )4(بن عمر وال تثبت عنه بدعةالم يثبت تكذيبه عن  :حجر نفى عنه الكذب فقال

هم وقد وثقه جمع من العلماء مـن      ، فقد نفى العلماء عنه تهمة الكذب     ،  هو ثقة  :قال الباحث 
وهو بـريء ممـا يرميـه       :وزاد العجلي ، والعجلي وغيرهم ، )6(يحيى بن معين  و، )5(ابن أبي ذئب  

، )8( كان عكرمة من علماء الناس في زمانـه بـالقرآن    :وقال ابن حبان  ، )7(الناس به من الحرورية   
 عنه الثقات فهو مستقيم الحديث إال أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتي              ىإذا رو : وقال ابن عدي  

ن قبل ضعيف ال من قبله ولم يمتنع األئمة من الرواية عنه وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثـه                 م
قـال  و، )9(في صحاحهم وهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه وهـو ال بـأس بـه            

ئمة القدماء لكن    احتج بحديثه األ   :وقال الحاكم أبو أحمد   .  )10(روى له البخارى دون مسلم    : البيهقى
  . )12( صدوق حافظ عالم:وقال الذهبي، )11(الصحاح حيز  منلمتأخرين أخرج حديثهبعض ا

  .  باقي رواة الحديث جميهم ثقات-
                                                

  . 406 - 1لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  1(
 نجـدة بـن     هو : نجدة الحروري و، 20/278للمزي  تهذيب الكمال   ، 1/136للذهبيمن تكلم فيه وهو موثق      )  2(

نـسبة إليـه، مـن      " النجديـة   " رأس الفرقـة    : عامر الحروري الحنفي، من بني حنيفة، من بكر بن وائل         
" انفرد عن سـائر     .  من كبار أصحاب الثورات في صدر االسالم      .  النجداتالحرورية، ويعرف أصحابها ب   

موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج         .  والحروري نسبة إلى حروراء   ، بآراء" الخوارج  
  . 8/10األعالم للزركلي .  به، فنسبوا إليه

 . 7/237البن حجر  تهذيب التهذيب )  3(

  . 1/687البن حجر تقريب التهذيب )  4(
 . 1/202شرح علل الترمذي البن رجب ، 20/282 للمزيتهذيب الكمال )  5(

  . 1/162)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  6(
 . 2/145الثقات للعجلي )  7(
  . 5/229ثقات ابن حبان )   8(
  . 271-5  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  9(
  . 479 - 1 وويلنلتهذيب األسماء )  10(
   . 239 - 7البن حجر تهذيب التهذيب )  11(
  .  1/136للذهبي من تكلم فيه وهو موثق )  12(
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  :الحكم على الحديث

 هذَا حديثٌ حسن وبِه يقُوُل َأهُل الْعلْمِ يقُولُون لَـيس شَـيء             :قال الترمذي  . إسناده صحيح 
إسناده صحيح علـى    : وممن صححه شعيب األرنؤوط قال    ،)1( الصدقَةُ والدعاء  يصُل ِإلَى الْميت ِإلَّا   

  .)2(شرط البخاري
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )3( منه الرطب يخرفُ نخٍلا أي حائطَ به مخرفً فابتعتُبي قتادةَأ ومنه حديثُ

  )65(الحديث رقم

  :رحمه اهللا )4(البخاريقال اإلمام 

               اِلكنَا مرفَ َأخْبوسي ناِهللا ب دبثَنَا عد5(ح(    يدعنِ سى بيحي نع )6(       نِ َأفْلَحيرِ بنِ كَثب رمع نع 
نَـينٍ فَلَمـا   عـام ح   خَرجنَا مع النَّبِي : قَاَل)9( عن َأبِي قَتَادةَ)8( )7(عن َأبِي محمد مولَى َأبِي قَتَادةَ  

                 ـنم تُهبرفَـض ينملسالْم نلًا مجلَا رع قَد ينشْرِكالْم نلًا مجتُ رَأيلَةٌ فَروج ينملسنَا كَانَتْ ِللْمالْتَقَي
   ِل عبلَى حع اِئهرو فيبِالس هقتُ ال  اتَل   فَقَطَعَأقْبو عرد  ي ضنمفَض لَيع      تـوالْم ا رِيحنْهتُ مدجةً وم

ـ : ما باُل النَّاسِ قَاَل:ثُم َأدركَه الْموتُ فََأرسلَني فَلَحقْتُ عمر بن الْخَطَّابِ فَقُلْتُ       م  َأمر اِهللا عز وجلَّ ثُ
 لَسجوا وعجر   النَّبِي  فَقَاَل:     لَيع يلًا لَهقَتََل قَت نفَقُلْتُ     م هلَبس نَةٌ فَلَهيب تُ    :هلَـسج ِلي ثُـم دشْهي نم 

                                                
   .48 / 2سنن الترمذي )  1(
   .370 / 1مسند أحمد )  2(
   . 2/24البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  3(
ويوم حنَينٍ ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عـنْكُم شَـيًئا   (ى   قَوِل اللَّه تَعالَ   54 المغازي باب    تابصحيح البخاري ك  )   4(

          ينَتَهكس َل اللَّهَأنْز ثُم بِرِيندم تُملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ضاَألر كُملَياقَتْ عضو (  ِلـهِإلَى قَو )   ـيمحر رقـم ، )غَفُـور 
4321 .  

  . 91 / 27تهذيب الكمال .ك بن أنس بن مالك بن أبي عامر هو مال)  5(
  . 346 / 31تهذيب الكمال .يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاريهو )   6(
فتح الباري البـن حجـر      . واإلسناد كله مدنيون، وفيه ثالثة من التابعين في نسق أولهم يحيى          :قال الحافظ ابن حجر   )  7(

5/555 . 

   . 29/278  تهذيب الكمال .  نافع بن عباس ويقال بن عياش األقرعهو:د محموَأبِ)  8(
  .572 / 1اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .الحارث بن ربعي األنصاريهو:أبو قتادة )  9(
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     قَاَل النَّبِي قَاَل ثُم:   ُتُ فَقُلْتفَقُم ثْلَهتُ     :ملَسج ِلي ثُم دشْهي نقَالَ  : قَالَ  م ثُم :   النَّبِي     ُـتفَقُم ثْلَهم
 ما لَك يا َأبا قَتَادةَ فََأخْبرتُه فَقَاَل رجٌل صدقَ وسلَبه عنْدي فََأرضه منِّي فَقَاَل َأبو بكْرٍ لَاهـا اِهللا      :فَقَاَل

صـدقَ   :فَيعطيك سلَبه فَقَـاَل النَّبِـي     عنِ اِهللا ورسوِله ِإذًا لَا يعمد ِإلَى َأسد من ُأسد اِهللا يقَاتلُ     
 يهطَانفََأع هطفًافََأعخْرم تُ بِهتَعفَاباٍل تََأثَّلْتُهُل ملََأو ةَ فَِإنَّهملي سني بلَامِ)1( في الِْإسف  .  

  :تخريج الحديث

  بـنِ   من طريق هـشيمِ    )4(مسلمو،طريق الليث بن سعد      من   )3(ومسلم، )2(البخاريأخرجه  
  . بنحوهبه  عن يحيى بنِ سعيد، كالهمابشير

عن يحيـى بـنِ      من طريق اإلمام مالك بن أنس        )6(مسلمو، مختصراً)5(البخاريأخرجه  و
 يدعبمثله بهس .  

  :تراجم رواة الحديث

  .               رواة الحديث جميعهم ثقات
   

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
:  يقـال .  ثَمرِهـا  أي في اجتنـاء ] في خرافة الجنة المريضِ عائد[  آخر وفي حديث ) س  (      

  . )7(  أخْرفها خَرفاً وخرافاًخَرفْت النَّخلةَ

  (*)رقم الحديث

  . )8( سبق تخريجه :           قال الباحث

                                                
)1   (أي أقتنيته وتأصلته   :تََأثَّلْتُه  )شرح النووي علـى  . وقيل جمعته،  وأثلة الشيء أصله)  أي جعلته أصل مالي 

  .  4/323فتح الباري البن حجر ، 12/61مسلم 
الشهادة تكون عند الحاكم في والية القضاء أو قبل ذلك للخـصم        )  21(ألحكام باب   صحيح البخاري كتاب ا   )  2(

 . 7170رقم 

 . 4667استحقاق القاتل سلب القتيل رقم )    13(صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب)  3(
 . 4667 استحقاق القاتل سلب القتيل رقم 13صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب )  4(

 . 2100 رقم، وغَيرِها الْفتْنَة في السلَاحِ بيعِ باب، كتاب البيوع،  البخاريصحيح)   5(

 . 4667استحقاق القاتل سلب القتيل رقم )   13(صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب )  6(

  . 2/24البن األثير النهاية في غريب الحديث )  7(

 . لكنه قال مخرفة، مسلمالذي أخرجه )   63(انظر الحديث رقم )  8(



 -  165  -  

  :  اهللاهرحم   األثيرِ ابنقاَل
سم ما يخْتَرف من    ا:  الخُرفة بالضم  ] على خُرفَة الجنة    المريضِ عائد[ آخر   وفي حديث ) ـه(    

  . )1(  يدرِك حينالنخِل

  

  )66(الحديث رقم 

  : رحمه اهللالطيالسي  )2(َأبو داوداإلمام   قال

، )7(عن َأبِي َأسـماء ، )6( عن َأبِي قالَبةَ، )5( عن عاصمٍ، )4( وثَابِتٌ َأبو زيد،  )3( حدثَنَا شُعبةُ         
انبثَو نع ، النَّبِي َأن قَاَل :"فَةي خُررِيضِ فالْم اِئدع جِعرتَّى يح نَّةالْج" .  

  :تخريج الحديث

 ،)11( وابن أبي شـيبة    ،)10( والترمذي، )9( ومسلم ،من طريق عاصم   )8( وأخرجه البخاري 
الد الحـذاء   خمن طريق   ، )16(والبغوي ،)15( والبيهقي ،)14(والقضاعي ،)13( والطبراني ،)12( وأحمد

  . بنحوه به عن أبي قالبة

                                                
  . 2/24البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 1081 رقم، وثَوبان رحمه اللَّه، مسند الطيالسي)  2(

  . 1/436   تقريب التهذيب. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكيهو )  3(

)4  ( ديو ز1/187  تقريب التهذيب . ثابت بن يزيد األحول أبو زيد البصريهو : َأب .  
 . 1/471 تقريب التهذيب . عاصم بن سليمان األحول أبو عبد الرحمنهو )  5(

 . 1/508  البن حجرتقريب التهذيب.  عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجرميهو : أبو قالبة )  6(

 . 1/744  تقريب التهذيب . عمرو بن مرثد الرحبي الدمشقي ويقال اسمه عبد اهللاهو : أبو أسماء )  7(

 .  521 رقم، باب فضل عيادة المريض،  للبخارياألدب المفرد)  8(

 .6717,6718رقم،  فَضِل عيادة الْمرِيض13ِباب،  البر والصلة واآلدبكتاب، صحيح مسلم)  9(

 . 967رقم، ماجاء في عيادة المريض2باب، أبواب الجنائز، ذيسنن الترم)  10(

 . 10937 رقم، ما جاء في ثَوابِ عيادة الْمرِيض2ِباب ، كتَاب الْجنَاِئزِ، مصنف ابن أبي شيبة)  11(

 .22446، 22444 رقم، من حديث ثوبان رضي اهللا تعالى عنه، مسند أحمد)  12(
  . 2/101  للطبرانيالمعجم الكبير)  13(

 . 385رقم، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، مسند الشهاب)  14(

الثَّاِلثُ والـستُّون   ، شعب اإليمان و ،6818رقم،  فَضِل الْعيادة  11باب، كتاب الجنائز ، السنن الكبرى للبيهقي  )  15(
 . 8739 رقم، من شُعبِ الِْإيمانِ وهو باب في عيادة الْمرِيضِ

 . 1404رقم، باب عيادة المريض وثوابه، كتاب الجنائز، شرح السنة للبغوي)  16(
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مـن   )6( والبغـوي ، )5( البيهقيو، )4(والقضاعي،)3(أحمدو،)2( والترمذي،)1(مسلم وأخرجه
  . بنحوه  بهعن أبي أسماء )شَراحيُل بن آدةَ( طريق أبي األشعث
  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات -
  :الحكم على الحديث

  . )7(وبان حديثٌ حسن صحيح حديثُ ثَ:وممن صححه اإلمام الترمذي قال .إسناده صحيح
  

       
  

  : اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 من ثَمرِهـا فَعيـٌل       أي مخْروفٌ  ] في الجنة   له خَريفٌ   المريضِ عائد[ آخر   وفي حديث  ) ـه(   

   .)8( بمعنى مفعول

  )67(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )9( داودو أبقال اإلمام

 :عن عبد اللَّه بنِ نَافعٍ عن على قَـالَ         )11(عنِ الْحكَمِ  )10(حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ َأخْبرنَا شُعبةُ     
" ونرتَغْفسي لَكَألْفَ م ونعبس هعم جا ِإالَّ خَريسما مرِيضم ودعٍل يجر نا مم  كَـانو بِحصتَّى يح لَه 

                 كَانو ىسمتَّى يح لَه ونرتَغْفسي لَكَألْفَ م ونعبس هعم جا خَربِحصم َأتَاه نمو نَّةى الْجخَرِيفٌ ف لَه
  . "فى الْجنَّة )12(لَه خَرِيفٌ 

                                                
 . 6719رقم،  فَضِل عيادة الْمرِيض13ِباب،  البر والصلة واآلدبكتاب، صحيح مسلم)  1(

 . 968رقم، ماجاء في عيادة المريض2باب، أبواب الجنائز، سنن الترمذي)  2(

 . 22451 رقم، وبان رضي اهللا تعالى عنهمن حديث ث، مسند أحمد)  3(

 . 384 رقم، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، مسند الشهاب)  4(

 . 6820رقم،  فَضِل الْعيادة11باب، كتاب الجنائز، السنن الكبرى للبيهقي)  5(

 . 1409رقم، باب عيادة المريض وثوابه، كتاب الجنائز، شرح السنة للبغوي)  6(

  . 2/290نن الترمذي س)  7(
 . 2/24البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  8(

  . 3100رقم.  فى فَضِل الْعيادة علَى وضوء7باب،  الجنائز كتاب، سنن أبي داود)   9(
 . 1/436 تقريب التهذيب .  شعبة بن الحجاج بن الورد العتكيهو)  10(

 . 7/114للمزي  تهذيب الكمال .  ويقال أبو عبد اهللا ويقال أبو عمر الكوفيالحكم بن عتيبة الكندي أبو محمدهو )  11(

 . 2/24  النهاية في غريب الحديث .  أي مخروف من ثمرها فعيل بمعنى مفعول:خريف في الجنة)  12(
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  :تخريج الحديث
 من طريـق    )3(والبيهقي، )2(أحمدو،ي مويى األشعري   من طريق أب   )1(ابن أبي شيبة          أخرجه  

بـه     عليعن، ثالثتهم أبي فاختة سعيد بن عالقةمن طريق   )4(والترمذي   ،عن عبد اهللا بن نافع    
  .  بمثله بهعن علي،  عبد الرحمنِ بنِ َأبِي لَيلَى من طريق)5(وأخرجه الحاكم . بنحوه

  

  :تراجم رواة الحديث
روى له أبو داود والنسائي في       )6( صدوق   : أبو جعفر الهاشمي موالهم     بن نافع الكوفي   عبد اهللا  -

ـ ، )8( صدوق : وقال ،بن حبان في كتاب الثقات    اذكره  . )7(مسند علي سعيد بن َأبِي بردةَ         ابـن   لاق
   . )9( وكان غالما للحسن ابن علي رضي اهللا عنهما،ووقع في رواية ابن جرير: حجر

صب من ضعفه من كبار العاشرة مات سـنة ثـالث            ثقة لم ي   :بن كثير العبدي البصري   محمد   -
  ، )11(روى عنه البخاري وأبو داود وروى له الباقون، )10(وعشرين وله تسعون سنة

لـم يكـن    «: وقال، )12(كأنه ضعفه ،  كان في حديثه ألفاظ   «:  فقال هعن معين بنسئل يحيى   
    .)13(»يستأهل أن يكتب عنه

، )14( ال تكتبوا عنه لـم يكـن بالثقـة   : قال لنا يحيى بن معين:كر بن أبي خيثمةقال أبو ب و
   .)15(" ثقة:"وقال أحمد بن حنبل

  

                                                
 . 10944 رقم، ثوات عيادة المريض ما جاء2باب، الجنائز كتاب، مصنف ابن أبي شيبة)  1(
 . 976 ،975رقم، ند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهمس، مسند أحمد)  2(
الـسنن الكبـرى   ، 8742رقم، الثَّاِلثُ والستُّون من شُعبِ الِْإيمانِ وهو باب في عيادة الْمرِيضِ    ، شعب اإليمان )  3(

 . 6824 رقم.  فَضِل الْعيادة11باب، الجنائز كتاب، للبيهقي
 . 969 رقم،  في عيادة الْمرِيضِما جاء 2باب، واب الجنائزأب، سنن الترمذي)  4(
 . 1211رقم، ثوات عيادة المريض، الجنائز كتاب، المستدرك على الصحيحين)  5(
 . 1/552البن حجر تقريب التهذيب )  6(
 . 16/212للمزي تهذيب الكمال )  7(
 . 7/54الثقات البن حبان )  8(
 . 6/48ر البن حجتهذيب التهذيب )  9(
 . 1/891البن حجر تقريب التهذيب )  10(
 . 1/357 معين بن يحيى زكريا ألبيسؤاالت ابن الجنيد )  11(
 . 9/371  البن حجرتهذيب التهذيب)  12(
 . 1/357 معين بن يحيى زكريا ألبيسؤاالت ابن الجنيد )  13(

 . 1/357 معين بن يحيى زكريا ألبيسؤاالت ابن الجنيد )  14(

 . 9/371البن حجر  التهذيب تهذيب)  15(
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  . )2(كان تقيا فاضال :قالو، ذكره بن حبان في كتاب الثقات، )1("صدوق": وقال أبو حاتم
هو مـن  ف، ه ولعل هذا من تشددولم أجد من تكلم فيه سوى ابن معين  ، هو ثقة  :قال الباحث 

 روى عنه البخاري ثالثة أحاديث في العلم والبيوع والتفـسير قـد       :قال ابن حجر  ، رجال البخاري 
  . )3(توبع عليها

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

صحيح علَى شَـرط  ه  ِإسنَاد:مع أن الحاكم قال. عبد اهللا بن نافع صدوق          إسناده حسن فيه  
نِالشَّيخَي  ، اهجخَري لَمشـعيب   غير ذلك وممن وافـق هـذا القـول        لكن دراسة السند تظهر     " )4( و 

  . )5(حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبداهللا بن نافع: قالاألرنؤوط 
  

       
 
 

      :  اهللاه رحميرِاألث  ابنقاَل
  . )6(مايجتنى فيه الثمر: خْرف بالكسر الم] مخْرقاً فأتى عذْقاه أخذَأنَّ[وفيه  ) ـه ( 

  )68(الحديث رقم
  : رحمه اهللا)7(قال اإلمام  الطبراني

    ا الْغَالبِيكَرِيبن ز دمحثَنَا مدح  ،    ييرِينالس دمحبن م كَّارثَنَا بدبـن      ،  )8(ح اللَّـه ـدبثَنَا عدح 
رمعٍ ،  عنَاف ن9(ع(  ،  ِناع بن عرم)10(  ،    وَل اللَّهسر َأن        ـايهف جخْري كُني لَم ةاعي سف جخَر  ،  ثُـم

وَأنَا َأخْرجنـي الَّـذي   :"قَاَل، َأخْرجني الْجوع: قَاَل، "ما َأخْرجك يا َأبا بكْرٍ؟  :"فَقَاَل لَه ،  خَرج َأبو بكْرٍ  

                                                
  . 9/78الثقات البن حبان )  1(

 . 8/70البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  2(

 . 1/442البن حجر مقدمة فتح البارى )  3(

  . 1/341  للحاكمالمستدرك على الصحيحين)  4(

 . 1/121مسند أحمد )  5(

 . 2/24البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  6(
 . 569رقم، من اسمه مالك، للطبرانيجم الكبير المع)  7(

)8  (  ييرِينبكار بن عبد اهللا بن محمـد بـن         : هذه النسبة إلى والد محمد بن سيرين، والمشهور بهذه النسبة         : الس
 . 3/360األنساب للسمعاني .  سيرين السيريني من أهل البصرة

 . 1/996ريب التهذيب   تق. نافع أبو عبد اهللا المدني مولى بن عمرهو )  9(

  . 4/181 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر. عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوىهو)  10(
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كجقَاَل،  "َأخْر : ع جخَر ثُمرم ،؟:"فَقَاَل لَهرما عي كجا َأخْرقِّ   : قَاَل، "مبِـالْح ثَـكعي بالَّذي ونجَأخْر
وعالْج  ،    وِل اللَّهسِإلَى ر ارس ثُم ابِهحَأص نم نَاس ،مـثَمِ   :"فَقَاَل لَهينْزِِل َأبِـي الْهقُوا بنا ِإلَى مانْطَل

ِإن َأبـا الْهيـثَمِ قَـد ذَهـب         : قَالَت امرَأتُه ،  طَلَقُوا فَلَما انْتَهوا ِإلَى منْزِِل َأبِي الْهيثَمِ      فَانْ،  "بن التَّيهانِ ا
   اءالْم نلَنَا م بذتَعسي  ،  اِئطوا ِإلَى الْحوروا    ،  فَدلَسفَج اِئطالْح ابب متْ لَهثَمِ  ،  فَفَتَحيو الْهَأب اءفَقَالَتْ  ،فَج

 َأتُهرام ؟  : لَهكنْدع نرِي مفَقَالَتْ،  ال: فَقَاَل،  تَد :    وُل اللَّهسر كنْدع هابحَأصو  ،   هسلَّقَ فَرخََل فَعفَد
 لَى نَخْلَةع  ،     بحرى ويح هِملَيع لَّمفَس مَأتَاه فًا  ،  ثُمخْرَأتَى م 1(ثُم(    فََأتَى ذْقًالَهع)ا   )2طَبر مفَ لَهفَاخْتَر ،

يهِمدَأي نيب هبفَص بِه مالحديث. .. فََأتَاه  

  :تخريج الحديث

  . به مختصراً محمد بنِ بكَّارِ من طريق)3(أخرجه الحاكم

   :اناهدشوله 

  . من حديث أبي هريرة-1

 ،)8(َأبِـى حـازِمٍ    مـن طريـق      )7(والبيهقي، )6(والطبراني، )5(وأبو يعلى  ،)4(أخرجه مسلم 
 ،كالهمـا  عبد الرحمنِ بنِ عوف       سلمة بنِ  ي َأب  من طريق  )11(، والبغوي )10(والبيهقي ،)9(والترمذي

  . بنحوه  عن َأبِى هريرةَ

  

                                                
 النهايـة فـي   .  وإنما سمي مخْرفاً َألنه يخْتَرفُ فيه َأي يجتَنَـى .  أي حائط نخل يخرف منه الرطب    :مخْرفًا)  1(

 . 2/1140 العرب البن منظور لسان، 2/24غريب الحديث 

 . 4/2861لسان العرب البن منظور .  القنْو من النخل والعنقود من العنب وجمعه َأعذاقٌ وعذوقهو:العذْق)  2(

 . 7284رقم ، كتاب األطعمة، للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  3(

 . 5434رقم، غَيره ِإلَى دارِ من يثقُ بِرِضاه بِذَِلك جوازِ استتْباعه )  20(باب، كتاب األشربة، صحيح مسلم)  4(

 . 6181 رقم، ]مسند أبي هريرة [مسند أبي يعلى )  5(

 . 571رقم، من اسمه مالك، للطبرانيالمعجم الكبير )  6(
 . 4282رقم، تَعديد نعمِ اِهللا عز وجلَّ، وما يجِب من شُكْرِهافي باب، شعب اإليمان)  7(

  .259 / 11تهذيب الكمال  .سلمان األشجعي الكوفي مولى عزة االشجعيةهو : َأبو حازِمٍ)  8(

 . 2369 رقم، ما جاء في معيشة أصحاب النبي )  39(باب، أبواب الزهد، سنن الترمذي)  9(

 . 4284رقم، ب من شُكْرِهاتَعديد نعمِ اِهللا عز وجلَّ، وما يجِفي باب، شعب اإليمان)  10(

 . 3612رقم، باب تحريم اللعب بالنرد، كتاب اإلستئذان، شرح السنة للبغوي)  11(
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  : من حديث ابن عباس-2

 بـن   عبـد اهللا    من طريـق   )4(والطبراني، )3(ابن حبان  و ،)2(والحاكم  ، )1(أخرجه أبو يعلى  
  . رضي اهللا عنهما بنحوه بن عباساعن  )5( يونس بن عبيد عن عكرمة عنعيسى

  : تراجم رواة الحديث

مـات سـنة أربـع وعـشرين      )6(بكَّار بن محمد بنِ عبد اِهللا بن محمد بن سيرين الـسيريني       -
قال و، )9(لمون فيه يتك: وقال البخاري ، )8(كتبت عنه وليس به بأس    : قال يحيى بن معين    .)7(ومائتين

 قد كتبت عنه وهو ذاهـب       : زرعة وب أ قالو،  مضطرب،  ال يسكن القلب عليه    كتبت عنه : و حاتم بأ
وقـال  ، )10(حدث عنه حدث عن ابن عون بما ليس من حديثـه         أحاديث مناكير وال    أروى  الحديث  
تجاج بخبره  ال يعجبني االح  ،  يروي عن ابن عون والعمري أشياء مقلوبة ال يتابع عليها         : ابن حبان 
، ال يتـابع عليهـا    :وقال، العقيلي مجموعة من األحاديث رواها عن ابن عون        وذكر، )11(إذا انفرد 

 صوم الصوم  أفضل "مثل حديث   )12( واستدرك قائالً أن هناك أحاديث توبع عليها       وليست بمحفوظة 
  . )15( فيه ضعف يسير:وقال الذهبي . )14 ( )13("داود أخي

،  تكلم العلماء في روايته عن عبد اهللا بـن عمرالعمـري        هو صدوق يخطيء  : قال الباحث 
وقد وافقهم كما هو مبين في التخـريج        ، ومثله ينظر في روايته هل وافق الثقات أم ال        ، وابن عون 

  . من خالل شواهد الحديث

                                                
 . 250رقم، ) مسند عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه(، مسند أبي يعلى)  1(

 . 5254رقم، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحيحين)  2(
 . 5216 رقم، ذكر األمر بتحميد اهللا جل وعال عند الفراغ من الطعام، ةكتاب األطعم، صحيح ابن حبان)  3(

 . 2247رقم، 2/365  للطبرانيالمعجم األوسط)  4(

 . 1/687 تقريب التهذيب . عكرمة أبو عبد اهللا مولى بن عباسهو )  5(

 . 1/111للذهبيالمغني في الضعفاء )  6(

 . 2/332  البن حجرلسان الميزان)  7(

 . 19/384  للذهبي سير أعالم النبالء. 2/409البن أبي حاتمح والتعديل الجر)  8(

 . 2/122التاريخ الكبير للبخاري )  9(

 . 2/409  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  10(
 . 10/398للذهبيسير أعالم النبالء )  11(

 . 770رقم، باب ما جاء في سرد الصومِ، أبواب الصوم، سنن الترمذي)  12(

 . 1/173للعقيليالضعفاء الكبير )  13(

 . 770رقم ، باب ما جاء في سرد الصومِ، أبواب الصيام، سنن الترمذي)  14(

 . 1/307  للذهبيالعبر في خبر من غبر)  15(
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    . )2(كذاب :قال الذهبيو ،)1( قال الدارقطني يضع الحديث محمد بن زكريا بن دينار الغالبي -
   . واة الحديث ثقاتـ باقي ر

  :الحكم على الحديث
  : ألمرين         إسناده ضعيف جداً

  . والوضع، اتهم بالكذب: محمد بن زكريافيه  -1
2-   دمحم بن كَّارطـرق أخـرى     وللحـديث    :قال الباحـث   .صدوق يخطيء ولم أجد من تابعه      ب

  . تخريج كما هو مبين في ال،والترمذي وغيرهما ،صحيحة فقد أخرجه مسلم
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   . )3(أي يجنيه:  هو الذي يخْرفُ الثمر] أبعد من الخارفإن الشجر[وفيه ) س  ( 

  )69(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)4(لحربي ا قال اإلمام

         دح دواق ثَنَا عيسى بندح رهَأز بِنْت بن ثَنَا بِشْردةَ   حقَتَاد نع انرمَأنَـسٍ   )5(ثَنَا ع نع  : َأن
 النَّبِى قَاَل :الخَارِف نم دعَأب ةرالشَّج ا: ؟ قَالُوا َأيهعُل:  قَال. )6(فَرفُّ اُألوالص فَكَذَاك   .  

  :تخريج الحديث

 .  به بنحوه قتادة  عن بن أبي عروبة سعيدمن طريق )8(وابن عدي ،)7(أخرجه أبو زرعة  
  عن قتادة عن أبـي قالبـة        بن زاذان   منصور من طريق  مرسالً   )9(رجه أبو زرعة  ـأخو

)ديز اِهللا بن دببنحوه) ع .  

                                                
 . 1/2الضعفاء والمتروكين للدارقطني، 1/148سؤاالت الحاكم للدارقطني )  1(

 . 5/201للذهبي ميزان االعتدال )  2(

 . 2/24البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(

  . 1/178غريب الحديث للحربي )  4(
 . 1/798  تقريب التهذيب . قتادة بن دعامة بن قتادةهو )  5(

 . 1/183 غريب الحديث للحربي . الفَرع َأعلَى كُلِّ شَىء: فَرعها )  6(

 . 2/340سؤاالت البرذعي )  7(

 . 7/253مل البن عدي الكا)  8(

 . 2/341سؤاالت البرذعي )  9(
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  :تراجم  رواة الحديث

-   راومات بـين   ،  ورمي برأي الخوارج  ،  صدوق يهم ،  البصري،  أبو العوام القطان  ،  عمران بن د
حـدث عنـه    " . وأصحاب الـسنن األربعـة  ،  روى له البخاري تعليقاً . )1(الستين والسبعين ومائة  
 ،" أحسن الثنـاء عليـه     مع أنه "، " بن سعيد القطان      يحدث عنه يحيى   ولم "، "عبدالرحمن بن مهدي  
وذكـره  . )3(" ثقـة  "بصري:  وقال العجلي  ،)2("أرجو أن يكون صالح الحديث    ": وقال أحمد بن حنبل   
  .)5("كان من أخص الناس بقتادة": ابن شاهين في الثقاتوقال .  )4(ابن حبان في الثقات

كـان  ": وقال الدارقطني .  "صدوق": وقال الحاكم، والساجي  .)6(صدوق يهم : قال البخاري     
  .   )8("هو ممن يكتب حديثه": وقال أبو أحمد بن عدي. )7("كثير المخالفة والوهم

كـان  :  وقال مرة. )10(يس بشيء ل:  وقال في موضع آخر. )9(ليس بالقوى: قال ابن معين     
   . )13("ضعيف":  وقال النسائي. )12(ضعيف : وقال أبو داود.)11(ولم يكن داعية، يرى رأى الخوارج

فقد توسـط  ، ورمي برأي الخوارج ،  أنه صدوق يهم  ،   الراجح فيه قول ابن حجر     :قال الباحث   
  . فيه غير واحد

-   دواق وقال ،  لم أجد من ذكره    )14(:قال الهيثمي . ه له لم أعثر على ترجم   :  قال الباحث  : عيسى بن
  . لم أعرفه: )15(األلباني

                                                
 . 429تقريب التهذيب ص)  1(

 . 3/25العلل ومعرفة الرجال )  2(

 . 2/189الثقات للعجلي )  3(
 . 7/243الثقات البن حبان )  4(

 . 182تاريخ أسماء الثقات ص)  5(

 . 12/209تهذيب التهذيب )  6(

، تهـذيب التهـذيب،     3/236، ميـزان االعتـدال      22/328 تهذيب الكمال    ،3/300الضعفاء الكبير للعقيلي    )  7(
12/209 . 

 . 5/88الكامل في الضعفاء )  8(

 . 4/185 الدوري رواية - معين ابن تاريخ)  9(

 . 348، 4/157 الدوري رواية - معين ابن تاريخ)  10(
 . 4/141 الدوري رواية - معين ابن تاريخ)  11(

 . 419، 1/418سؤاالت اآلجري )  12(

 . 85الضعفاء والمتروكين للنسائي ص)  13(

 2/22مجمع الزوائد للهيثمي )  14(

 . 2/266السلسلة الضعيفة لاللباني )  15(
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 مـات   "صدوق فيه لـين   ":   بِشْر بن آدم يزيد بن بِنْت َأزهر السمانِ الْبصرِي أبو عبد الرحمن             -
يت  قال ابن سعد سمع سماعا كثيرا ورأ       . روي له أبو داود والترمذي وابن ماجة      . )1(هـ  54سنة  

وقـال أبـو    ، "ال أعرفـه  ")3( :وقال يحيى بن معين   )2(أصحاب الحديث يتقون حديثه والكتابة عنه       
 )7( " ليس بقـوي   ":الدارقطنيقال  و، )6( " صالح :"وقال مرة ، )5(" ال بأس به   :"وقال النسائي ، )4(حاتم

 يشبه أن يكـون هـو الـذي يـروي عنـه     : وقال ابن عدي، )8(في كتاب الثقات  وذكره ابن حبان  
وقـال  ، )10( "ال يعرفـه  " أنه   : وهذا الذي قال يحيى بن معين       منكر جداً  اًلم أر له حديث    )9(البخاري
  . ثقة )11(:الذهبي

  . صدوق فيه لين: هو كما قال ابن حجر :قال الباحث

  :الحكم على الحديث

أن :قـال و، )12(أنكر أبو زرعة حديث الخارف    وقد  ، إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن واقد     
 هـو غَرِيـب مـن    :لدارقطنيوقال ا، )13(ن حديث قتادة إال أنه أوهم في قوله عن أنس         له أصل م  
يدعس يثدالمٍ، حى بنِ سحيي غَير نهع روِه15( منكر جداً الحديثهذا: وقال الذهبي، )14( ،لَم ي( ،  

َأشـبه  هـو   سالً و مر،  عن َأبِي قالبة  ،  عن قَتادة ،  رواه منصور بن زاذان    :قال الدارقطني 
  . )16(بِالصوابِ

                                                
  . 1/167البن حجر تقريب التهذيب )  1(

 . 7/356  البن سعدالطبقات الكبرى)  2(

 . 1/78 تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي)  3(
 . 2/351البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  4(

  . 4/92للمزي تهذيب الكمال )   5(

 . 1/191سؤاالت الحاكم للدارقطني )  6(

 . 1/84للنسائيمشيخة النسائي )  7(

 . 8/144الثقات البن حبان )  8(

 . 1/104من روى عنهم البخاري في الصحيح )  9(

 . 2/16الكامل البن عدي )  10(

 . 1/104للذهبيالمغني في الضعفاء )  11(
  . 2/340 زرعة أبو، سؤاالت البرذعي)  12(

 . 2/341 زرعة أبو، سؤاالت البرذعي)  13(

 . 12/154 زرعة أبو، العلل للدارقطني)  14(

 7/183ميزان االعتدال )  15(

 . 12/154العلل للدارقطني )  16(
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   : اهللاه رحمرِياألث  ابنقاَل
الزمان المعروفُ مـن    :  الخَرِيف ] قبل أغْنيائهم بأربعين خَرِيفاً    فُقَراء أمتي يدخُلون الجنَّةَ   [ وفيه  
 في السنَة إال     ال يكون  يفَ الخَرِ  ألنّ  به أربعين سنَةً    ويريد .  والشتاء  السنّة ما بين الصيف    فصوِل
   . )1(ا فقد مضت أربعون سنة واحدة فإذا انْقَضى أربعون خريفًمرةً

  )70(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام الطبراني 

    تَرِياقَ التُّسحبن ِإس نيسثَنَا الْحدرٍ   ،  )3(ححبن ب يلثَنَا عدةُ     ،  حثَنَا قَتَـادـدُل    حيبـن الْفُـض
اوِيه4( الر(  ،ثَ   : قَاَلدحرٍ ياضا حتَ َأبعمس  ،    يشْقمالد طَاءينِ بن عضنِ الْواِلمٍ ،  عس نع)5(  ،  ـنع

قَاَل،   َأبِيه :    وَل اللَّهستُ رعمس  ،قُوُلي:"       اِئهِميَل َأغْننَّةَ قَبي الْجتُأم اءخُُل فُقَردخَرِيفًـا   ي ينعببِـَأر  ،
وال ،  )7(الَّذين ال يْؤذَن لَهم علَى السدات     ،  الشَّعثَةُ رءوسهم ،  ثيابهم )6(هم الدسمةُ :قَاَل،  صفْهم لَنَا : قُلْتُ

 اتنِّعتَمالْم ونحنْكا  ،   يهغَارِبمضِ وشَارِقُ اَألرم كَُّل بِهِموي ،عي هِملَـيي عكُلَّ الَّذ طُون ،  نطَـوعال يو
مي لَهكُلَّ الَّذ"  .    

  :تخريج الحديث
  بـنِ عليعن  ) عبد الكَرِيمِ بنِ يزِيد اِهللا بنِعبيد(  زرعةَي َأب   من طريق   )8(أخرجه البيهقي 

  .  بمثلهبهبحرٍ 
  :والحديث له شواهد

  يرةََأبِي هر  من حديث -1
   ،)12(الترمذي و،من طريق عقيل بن سمير )11(والبيهقي، )10(وأبو يعلى ،)9( النسائيأخرجه

                                                
 . 2/24البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 13223رقم، 12/315المعجم الكبير للطبراني )  2(

)3  (تَرِيهذه النسبة إلى تستر بلدة من كور األهواز من خوزستان يقولها الناس ششتر بها قبر البـراء بـن     :التُّس 
 . 1/216اللباب في تهذيب األنساب .  مالك رضي اهللا عنه

)4  (اوِيه3/108عاني   األنساب للسم. نسبة إلى قبيلة رهاء وهو بطن من اليمن من مذحج: الر .  

 . 1/360 تقريب التهذيب . سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطابهو )  5(

  .515 / 2غريب الحديث للحربي .الشَّىء القَليُل:  الدسم :الدسمةُ)  6(

)7  ( اتدة: السد179 / 1غريب الحديث البن سالم . هي الظُّلَّةُ تكون بباب الدار:الس.  
 . 9896رقم، باب في الزهد وقصرِ الَْأمِل، شعب اإليمان)  8(

 . 11285 رقم، }وِإن يوما عنْد ربك كََألْف سنَة مما تَعدون { : قَولُه تَعالَى، السنن الكبرى للنسائي)  9(

 . 6018رقم، ابرينذكر تفضل اهللا جل وعال على فقراء هذه األمة الص، مسند أبي يعلى)  10(

 . 9897رقم، باب في الزهد وقصرِ الَْأمِل،  للبيهقيشعب اإليمان)  11(

 . 2354 رقم، باب ما جاء َأن فُقَراء الْمهاجِرِين يدخُلُون الْجنَّةَ قَبَل َأغْنياِئهِم،  الزهدكتاب، سنن الترمذي)  12(
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 ،)6( َأبِـي سـلَمةَ    من طريق  )5(وابن حبان ، )4(والبزار ،)3(وأحمد ،)2(ابن أبي شيبة  و ،)1(وابن ماجة 
  .  محتصراًعن َأبِي هريرةَ ،كالهما

  . اص عبد اهللا بن عمرو بن الع  من حديث-2

 عبـد اهللا  عن، عبد اهللا بن يزيد المعافريمن طريق    )9(والبيهقي ،)8(أحمدو ،)7( مسلم أخرجه
  .  مطوالًبن عمرو بن العاصا

  .  َأنَسِ بنِ ماِلك  من حديث-3
  .  مطوالًعن َأنَسِ بنِ ماِلك،  النُّعمانِ بنِالْحارِثمن طريق  )10(أخرجه البيهقي
  :تراجم رواة الحديث

-  الو ين بن عطاء بن كنانة أبو عبد اهللا أو أبو كنانة            ضياعصدوق سيء الحفظ ورمي  )11( الخُز
بـن  اروى له أبو داود والنسائي في مسند علي و    )12(بالقدر مات سنة ست وخمسين وهو بن سبعين       

ابـن  قال ، من أهل الشام  خامسة  ومحمد بن سعد في الطبقة ال     ، )14(ذكره خليفة بن خياط   . )13(ماجة  
 :قال احمد بن حنبـل و، )16(" ال بأس به ": قال يحيى بن معين   و، )15("كان ضعيفًا فى الحديث   ": سعد

                                                
 . 4122 رقم، منزلة الفقراء)   6(باب ، دكتاب الزه، سنن ابن ماجة)  1(

 . 35533 رقم، كتاب الزهد، مصنف ابن أبي شيبة)  2(

 . 7933، 8502 رقم)    مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد)  3(

 . 7931رقم، ) مسند أبي هريرة(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  4(
 . 676 رقم، هذه األمة الصابرينذكر تفضل اهللا جل وعال على فقراء ، صحيح ابن حبان)  5(

 . 1/1155تقريب التهذيب .  ِإسماعيل: وقيَل.  بن عبد الرحمنِ بنِ عوف اسمه عبد اِهللاهو ا: َأبو سلَمةَ)  6(

 . 7654 رقم، حدثنا قتيبة بن سعيد)  1(باب ،  الزهد والرقائقكتاب، صحيح مسلم)  7(

 . 6578 رقم، )سند عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعالى عنهمام(، مسند أحمد)  8(

 . 10011رقم، وصبرِه علَى شَداِئد الدنْيا فَصٌل في زهد النَّبِي ، شعب اإليمان)  9(

 . 10025، 1380رقم، وصبرِه علَى شَداِئد الدنْيا فَصٌل في زهد النَّبِي ،  للبيهقيشعب اإليمان)  10(

)11  (ياعاألنساب   . بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي، وفي آخرها العين المهملة، هذه النسبة إلى خزاعة            : الخُز  
  . 2/358للسمعاني 

 . 1/1036البن حجرتقريب التهذيب )  12(

 . 30/452للمزيتهذيب الكمال )  13(

 . 1/576 خياط بنلخليفة ، طبقات خليفة)  14(

 . 7/466البن سعد  الكبرى الطبقات)  15(

 . 9/50البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  16(
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 قالو، )3( ثقة وقال مرة ، )2( قدري صالح الحديث   :قال أبو داود  و، )1(" ليس به بأس كان يرى القدر      "
ي بأحاديثـه   مـا أدر  : وقال ابن عدي  ، )5(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )4("تعرف وتنكر ":أبو حاتم 

ولم يكـن فـي الحـديث      ، وقال الهيثم بن خارجة عن الوليد بن مسلم كان صاحب خطب          ، )6(بأسا
وقال أبو زرعـة    ، "وثق منه أ غيره   :"وقال ابراهيم الحربي  ،  الحديث وقال الجوزجاني واهي  ، بذاك

 فأين  :قلت ثقة   : قلت فالوضين بن عطاء قال     . قلت لدحيم فما تقول في أبي معبد قال ثقة        : الدمشقي
وقـال ابـن    ، )8(وبعضهم ضـعفه  ،  ثقة :وقال الذهبي ، )7(سنه ولقيه  فوقه لِ  : قال ؟هو من أبي معبد   

  . )9("فيه لين": الملقن

   . فيه كالم من جهة حفظه ،هو صدوق :قال الباحث

  .مجهول )12(والذهبي، )11(قال أبو حاتم )10(عبد الملك بن عبد ربه  بن زيتونهو  :أبو حاضر -

- ِل بن قتادة    قَتَاديالْفُض نةُ ب يشر13( الح(  ميد مقبول مات سنة مائتين    أبو ح)جده قتـادة بـن      )14
وذكره بن حبان فـي     ،  )16(" شيخ :"قال أبو حاتم  . )15(النسائي وابن ماجة  روى له   عياش له صحبة      

   .)17(كتاب الثقات

                                                
 . 2/537لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  1(

 . 7/125ميزان االعتدال )  2(

 . 3/115العلل ومعرفة الرجال )  3(

 . 9/50البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  4(

 . 7/564الثقات البن حبان )  5(
 . 7/89بن عدي الكامل ال)  6(

 . 11/106البن حجرتهذيب التهذيب )  7(

 . 2/349للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  8(

 . 2/427البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير )  9(

 . 5/359  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  10(

 . 2/133حاتم  علل الحديث البن أبي و، 9/362  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  11(

 . 7/352  للضعفاءميزان االعتدال، 2/779  للضعفاءالمغني في الضعفاء)  12(

)13  (يشرهذه النسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة ، وأكثرهم نزلوا البصرة، ومنها تفرقـت إلـى                  : الح
 . 2/202األنساب للسمعاني .   البالد

 . 1/798البن حجرتقريب التهذيب )  14(

 . 8/319البن حجر تهذيب التهذيب ) 15(

 . 7/135الجرح والتعديل )  16(

 . 7/341الثقات البن حبان )  17(
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سه ولحيتـه روى   كان يخضب رأ   :وقال محمد بن الحارث   ، )1("كان ثقة ": وقال ابن شاهين  
في غزاة غزاهـا فأصـاب    له النسائي حديثا واحدا حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي     

  . )4(وثق :وقال الذهبي، )3( الحديث.. . )2(أصحابه جوع وفنيت أزوادهم

  . وإال فلين الحديث، وذلك عند المتابعة، مقبول: هو كما قال ابن حجر :قال الباحث

  . ث ثقات باقي رواة الحدي-

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف لما فيه من علل

1- الوف     :ين بن عطاء  ضعسيء الحفظ فهـو لهـذا      "  قال األلباني  .  سيء الحفظ وألجل ذلك ض
 فقـد  . وهذا ليس على إطالقه: قلت)6( بأنه سيء الحفظ ابن حجرقد جزم الحافظ: قالو،  )5(ضعيف

  . وقال عنه ابن حجر صدوق، ي التخريجوثقه جمع من العلماء كما هو مبين ف

  . وال تعديالً، ولم يذكر فيه جرحاً، مجهول: أبو حاضر -2

  . لم يتابع على حديثه فهو بذلك لين الحديث:مقبول :قتادة بن الفضيل بن قتادة -3

وللحديث شواهد كمـا هـو      : قال الباحث . )7(هذَا حديث باطل بهذا اإلسناد      : قال أبو حاتم  
  .التخريج أغلبها صحيحمبين قي 

  
       

 
 
 

                                                
 . 1/189  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  1(

 . 8745رقم ، جمع زاد الناس إذا فني زادهم وقسم ذلك كله بين جميعهم، كتاب السير، سنن النسائي الكبرى)  2(
 . 23/519تهذيب الكمال )  3(

 . 2/134الكاشف للذهبي ، 2/134للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  4(

 . 1/418السلسلة الضعيفة لاللباني )  5(

 . 3/309السلسلة الضعيفة لاللباني )  6(

 . 2/133 علل الحديث البن أبي حاتم)  7(
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  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  :  ورجزِه األكوعِ بنوفي حديث سلَمةَ ) ـه ( 

وال [: روايـة الهـروي والجـوهري     (  وال تميـراتٌ وال رغيـفُ         ... لم يغْذُها مد وال نَصيفُ    
 يكـون   اللّبن: قال األزهري . ن غَذَاها لَبن خَريفُ   لَك )  .  الشبع  دون األكُل: والتعجيفُ] )1(تعجيف

  مالروايةُ:  وقال الهروي  . في الخريف أدس شْبِه أنَّ   الخريفُ  اللّبنفي   ى اللبنرى الّثمـار    ه أجرجم 
ف على االستعارةالحديثَالتي تُخْتَر الطَّري ريدي لب العهد2( بالح(   

  

  )71(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)3(معمر بن راشدقال اإلمام 
عن امِشَه نِ ب ع رةَو  ،عبِ أَ نيكَ: اَلقَ،   هان    وُل اللَّهسر  ف نَفَ،  رٍفَي سَلزـ  ر ـ ٌلج م نـ  الم رِاجِهين 
  : اَلقَفَ، مهِ بِزجرفَ

  فُــيــ ولَا رغراتٌـميـولَا تُ   .. .         )4(فـذها مد ولَا نَصيـغـ يملَ         
  )7(والصرِيفُ)6(والقَارِص )5(المخْض  .. .          ذَاها اللَّبن الخَرِيفُـن غَـكـلَ         

  
اراَألنْص فَقَالَت :با كَعبِنَا، انْزِْل ي ضرعا يِإنَّم فَقَاَل، فَِإنَّه اِلكم نب بَل كَعفَنَز:  

  فُـيــراتٌ ولَا رغــولَا تُمي   .. .     يفـد ولَا نَصـا مـم يغذهـلَ
نْظَُلـلَكا الحغَذَاه 8(ن( ُفيالنَّق)9(    . ..   مذْقَةٌـو)10( ُـكَطالخَن ةـرفـي)11(  

                                                
ما يدلُّ على هـزال، واآلخَـر    العين والجيم والفاء أصالنِ صحيحان، أحده قال ابن فارس  )  عجف (:تعجيف)  1(

 . 4/236معجم مقاييس اللغة البن فارس .  على حبس النفس وصبرِها على الشَّيء أو عنه

 . 2/25  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  2(

 . 1118رقم، باب الشعر والرجز، جامع معمر بن راشد)  3(

 . 5/432معجم مقاييس اللغة البن فارس .  ، أي بلَغتْ نصف عمرهابين المسنَّة والحدثة: النَّصف:نَصيف)  4(

)5  (  خْضخُوض: قال ابن منظور    : الممهو اللبن الذي   الم   ضخبده  ف  قد ملسان العرب البـن منظـور       . ُأخذ ز 
6/4154 . 

)6  ( قْرِص اللسان لُحموضته : القارِص : القارِص205 / 2يث و األثر الفائق في غريب الحد.اللبن الذى ي .  
  .233 / 3 الفائق في غريب الحديث و األثر .الحليب ساعةَ يصرفُ عن الضرع :الصريفُ)  7(
 . 2/1025 لسان العرب البن منظور .  الشجر المر واحدته حنْظَلة:الحنْظَل)  8(

 غريـب   . بالعصا حتى ينهشم فيخرج هبيـده      هأي قرعت نقفت الحنظل   و،النقف هشم الرأس والهامة     : النَّقْفُ  )  9(
  .494 / 2الحديث للخطابي

 .  4/115الفائق في غريب الحديث واألثر .  الشَّربة من اللبن الممزوجِ: المذْقة )  10(

 . 4/311النهاية في غريب الحديث .  رديء الكَتَّان لتغير لونها وذهابه بالمزج: الخنيف)  11(
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  . ابكرا فَمهرمَأفَ، را شَمهنَي بونكُ ينَأ  يبِ النَّافَخَفَ: َلقاَ، )2(والكَنيف )1(تَبِيتُ بين الزرب
  :تخريج الحديث

 بـه   بن جريج عن هشام بن عروة     عبد الملك      من طريق   )3(أخرجه أبو الفرج األصفهاني   
  . بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

 األسدي أبو عبد اهللا المدني ثقة فقيه مشهور مـات سـنة       عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد       -
  . )4(مولده في أوائل خالفة عثمانأربع وتسعين على الصحيح و

-       قيل أبو عبد اهللا المـدنى     و،  أبو المنذر ،   القرشى األسدى  ام هشام بن عروة بن الزبير بن العو ،
  :متفق على توثيقه إال أنه اتُّهِم بأمرين،  هـ146 أو 145توفي 

  . )5(التدليس: األولى

كان هشام بـن    : حيى بن سعيد يقول   سمعت ي :  قال علي بن المديني    :"قال أبو زرعة العراقي        
ومـا  ،  بين اثنـين   ر رسول اهللا    يما خُ : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     ،  عروة يحدث عن أبيه   

ما خير رسـول    : أخبرني أبي عن عائشة قالت    : قال،  فلما سألته ،  )6( الحديث .. . ضرب بيده شيئاً  
 الحـاكم  وأخرجه، إنما هو عن الزهريلم أسمع من أبي إال هذا والباقي لم أسمعه         ،  اهللا بين أمرين  

  . )8(" عن ابن المديني)7( الحديث علوم كتابهفي

                                                
 . 3/11تاج العروس .  مسيُل الماء: سرِ الزرب بالكَ)  1(

 غريـب  .أي الساتر ومنه يقال كنفْت الرجل اذا حطْته ومنه يقال َأنت في كَنف اهللا َأي في ستْر اهللا              : الكَنيفُ  )  2(
  .572 / 1الحديث البن قتيبة 

 . 16/244ألصفهاني ل -األغاني )  3(

 .  1/674  البن حجرتقريب التهذيب)  4(

   يلقه، موهماً ولم عاصره عمن منه، أو يسمع لم ما لقيه عمن يروي أنه: أحدهما: قسمان والتدليس:التدليس)  5(
   به، تعمية المشهور خالف على كنيته أو الشيخ باسم اإلتيان فهو: التدليس من الثاني لقسم وأما.  منه سمعه أنه

 . 1/7  البن كثيرالحديث علوم اختصار في الحثيث الباعث.  حاله على للوقوف ألمره، وتوعيراً
 يسروا  ، وكتاب األدب، باب قول النبي       3560: ، رقم أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي        )  6(

، وأخرجـه  2327: ، وكتاب الحدود، باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهللا، رقم   6126: وال تعسروا، رقم  
 . 2327:  لآلثام، واختياره من المباح أسهله، رقمباعدته مسلم، كتاب الفضائل، باب م

 . 1/164  للحاكممعرفة علوم الحديث)  7(

 . 1/97المدلسين ـ أبو زرعة )  8(
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ـ     ثبت ثقة لم ي   : )1(قال يعقوب بن شيبة   " : ثم قال أبو زرعة العراقي      إال  يءنكـر عليـه ش
والـذي  ،  فأنكر ذلك عليه أهل بلده    ،   في الرواية عن أبيه    )3(فإنه انبسط ،  )2(بعدما صار إلى العراق   

أن هشاماً تسهل ألهل العراق أنه كان ال يحدث عن أبيه إال بما سمعه منه فكان تـسهله                   )4(يروي
  . )5("أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه

إالّ أن اإلمـام  . )6(" وهذا صريح في نسبته إلـى التـدليس   :" قال أبو زرعة العراقي معلّقًا    
و . )7(" من وصفه به   ر أَ ملَو،  ساً نظر  بمجرد هذا مدلِّ    هشامٍ لعوفي ج :" العالئي نازع في هذا وقال    

وذكره في المرتبة األولى من مراتب المدلسين الـذين ينـدر مـنهم            ،  )8(ربما دلّس : قال ابن حجرٍ  
  . )9(واحتمل األئمة تدليسهم، التدليس

  . االختالط: الثانية

إالّ أن الـذهبي رحمـه اهللا رد    ، رحمه اهللا)10(وممن رماه باالختالط أبو الحسن ابن القطان      
وال عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنـه هـو    ،  الرجل حجة مطلقاً  :" وقال،  هذا بقوة 

     راوسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغي  ،   ر حفظه إذا كَ   فإن الحافظ قد يتغية ذهنه  وتنقُ،  ربدفليس ،  ص ح
وما هذا التغير بضارٍ    ،  أحد بمعصوم من السهو والنسيان    وما ثَم   ،  كهو في شبييته  ،  هو في شيخوخته  

                                                
 . 16/61 تاريخ بغداد وروايته أخرجها الخطيب البغدادي في)  1(

كما وقع ،  ن عن هشام أوهام تُحتمل    في حديث العراقيي   : " 6/46قال الذهبي رحمه اهللا في سير أعالم النبالء         )  2(
:  أثناء حديثه عن تغير هـشام  2/605وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي        " في حديثهم عن معمر أوهام    

حديثه بالمدينة أحسن من حديثه بالعراق وربما جاء عنه بعض االختالف وال يكاد يكون االخـتالف عنـه                  "
عـن  :  أنه يقلب إسناده كأنه على ما تذكر من حفظه، يقول  بمفحش، يسند الحديث أحياناً ويوصله أخرى، ال      

، إذا أتقنه  ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي         ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي         أبيه عن النبي    
 هـ . ا" أسنده وإذا هابه أرسله كذا قال يعقوب ين شيبة 

  . 1/282 لسان العرب البن منظور . بسط الشيء نشره :انبسط)  3(

ولعّل الـصواب إن    )   والذي يروي   ( رفعت فوزي بلفظ    .  كذا في طبعة كتاب المدلسين للعراقي تحقيق د       )  4(
تـاريخ  (أي الذي يراه يعقوب بن شيبة، بدليل أن هذه الرواية أخرجها الخطيب في  )   والذي نرى   ( شاء اهللا 
والذي نـرى أن    : قال جدي   ( وب وفيه    من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب عن جده يعق          )  16/61بغداد  
 ". نرى"  بلفظ1/517، وكذا نقله العالّمة المعلّمي في التنكيل )  هشاماً 

 . 1/98المدلسين ـ أبو زرعة )    5(
  )  1/98 (-المدلسين ـ أبو زرعة )   6(
  . 1/111 للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل)   7(
 . 573تقريب التهذيب البن حجر )  8(

 . 30 رقم 26/ 1طبقات المدلسين البن حجر )  9(

 . 5/504بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان )  10(
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   به   ،  وهشام لم يختلط قط   ،   االختالط أصالً وإنما الذي يضر وحديثه محتج به فـي     ،  هذا أمر مقطوع
فأرني إمامـاً مـن     ،  )1(قول مردود مرذول  " إنه اختلط "فقول ابن القطان    ،  الموطأ والصحاح والسنن  

 الكبار سلفهذا شعبة وهو في الذّ     ، من الخطأ والوهم   مواألوزاعـي ،  وكذلك معمـر  ،  وة له أوهام  ر ،
  . )2("ومالك رحمة اهللا عليهم

بل هـو حجـة     ،  لعدم المتابع له  ،  وهذا القول ال عبرة به    ":  متعقّبا ابن القطان   قال العالئي و
الحـافظ  لذلك قال . )3(" فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك؛وإن كان وقع شيء ما ،  مطلقاً

  . )4("ولم نر له في ذلك سلفًا:" ابن حجر بعد أن نقل كالم ابن القطان

  . واالختالط كما سبق بيانه، وضعف األئمة نسبتة إلى  التدليس، هو ثقة: قال الباحث

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف وذلك لعدة أمور

  . لنبي  تابعي لم يلق ا فهو السند فيه انقطاع حيث أرسله عروة-1   

  . وتقويه،  ال يوجد قرينة تعضده-3   
 

       
  

  :  اهللاه رحمرِياألث  ابنقاَل

 ذَود نأتي علَيهِن في خُـرف فَنَـستَمتع مـن            اللّه يا رسولَ : قلتُ[ الجارود   وفي حديث ) س   ( 
ـ    قيلَ ]حرقُ النار   المؤمنِ ضالَّةُ: ظُهورهن وقد علمتَ ما يكفينا من الظَّهر قال        ه فـي    معنى قوِل

   . )5( إلى الخريفن خُروجهِأي في وقت: خُرف

                                                
 .  302-4/301 عروة من كتابه ميزان االعتدال نوللذهبي فيه أيضاً كالم شديد نقله في ترجمة هشام ب)  1(

  . 1/517نفيسا للمعلِّمي رحمه اهللا في كتابه التنكيل ، وانظر كالماً 6/35سير أعالم النبالء للذهبي )  2(
  . 43رقم ، 1/126المختلطين للعالئي )   3(
  . 11/51  البن حجرتهذيب التهذيب)  4(
  . 2/25البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  5(
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  )72(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام أحمد

 :قَاَل )4(بنِ الشِّخِّيرِ عن مطَرف      )3(َأخْبرنَا سعيد الْجريرِي عن َأبِي الْعلَاء      )2(حدثَنَا ِإسماعيلُ         
      وِل اللَّهسر ني علَغَانيثَانِ بدح             وثَنَا َأبدح بِهاحَل صا قَبمهرِي َأيا لَا َأدمقْتُهدص فْتُ َأنِّي قَدرع قَد

 يذْممٍ الْجلس5(م(     ودارثَنَا الْجدسِ حالْقَي دبةُ عيمذقَاَل  ج:   عم نا نَحنَميب     وِل اللَّهسر      ِـضعـي بف
  يا رسوَل اللَّه قَد علمتُ ما يكْفينَا مـن الظَّهـرِ  :َأسفَارِه وفي الظَّهرِ قلَّةٌ ِإذْ تَذَاكَر الْقَوم الظَّهر فَقُلْتُ      

متع بِظُهورِهم قَاَل لَا ضالَّةُ الْمسلم حرقُ       فَنَستَ  نَْأتي علَيهِن في جرف    )6( وما يكْفينَا قُلْتُ ذَود    :فَقَاَل
  .الحديث...  الْمسلمِ حرقُ النَّار فَلَا تَقْربنَّها ضالَّةُ النَّارِ

  :تخريج الحديث

وأبـو  ،)11(  والبـزار   )10( والـدارمي  ،)9(وأحمد، )8(والطيالسي،)7(        أخرجه الترمذي، والنسائي  
يزيـد بـن عبـد اهللا        العالء   أبيمن طريق   ،  )15(والبيهقي، )14(والطبراني، )13(نوابن حبا ،)12(يعلى

عن أبـي   )ومطرف بن شخير  ، يزيد بن عبد اهللا   (كالهما   من طريق مطرف بن شخير     ،)16(والنسائي
  .  بنحوهبهمسلم الجذمي 

                                                
  . 20754رقم، )   حديث الجارود العبدي( ، مسند أحمد)  1(
  . 17/112 سير أعالم النبالء .  علَيةَ ِإسماعيُل بن ِإبراهيم بنِ مقْسمٍ ابنهو:ِإسماعيُل)  2(
  . 1/1078  البن حجر تقريب التهذيب. يزِيد بنِ عبد اِهللا بنِ الشِّخِّيرِ بنِ العامريهو  : الْعلَاءوَأبِ)  3(
  . 67 / 28 تهذيب الكمال .مطرف بن عبد اهللا بن الشخير  هو )4(
)5  (يذْم2/34األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى جذيمة والمنتسب إليه طرفة أبو مسلم الجذمي: الْج .  
  . 366 / 1غريب الحديث البن الجوزي .هو القطيع من اِإلبِِل ما بين الثَّالث إلى العشْرِ:ذَود)  6(
  . 5763رقم، ف الناقلين للخبر في ذالكذكر اختال، كتاب الضوال، السنن الكبرى للنسائي)  7(
  . 1390 رقم، ) الْجارود بن الْمعلَّى(، مسند الطيالسي)  8(
  . 20756رقم، )   حديث الجارود العبدي( ، مسند أحمد)  9(
  . 3643رقم، في الضالة)  61(باب، من كتاب البيوع، سنن الدارمي)  10(
  . 5766، 4349رقم، ) ند زيد بن أرقم رضي اهللا عنهمس(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  11(
  . 1539، 919رقم)   ما أسند جارود العبدي(، مسند أبي يعلى)  12(
  . 4887 رقم، بيان أن ضالة المسلم حرق النار، كتاب اللقطة، صحيح ابن حبان)  13(
  . 2114رقم، ) الجارود بن عمرو(، للطبرانيالمعجم الكبير )  14(
  . 12431 رقم،  ما يجوز لَه َأخْذُه وما الَ يجوز مما يجِده2باب، كتاب اللقطة، رى للبيهقيالسنن الكب)  15(
الـسنن الكبـرى   .  5765رقم، ذكر اختالف الناقلين للخبر في ذالك ، كتاب الضوال ، السنن الكبرى للنسائي  )  16(

  . 5778رقم، اإلشهاد على اللقطة، للنسائي
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 من طريـق    )3(والبزار،من طريق مطرف بن شخير    ،)2(والطحاوي، )1(وأخرجه عبدالرزاق 
 زيد بـي  و،مطرف( ثالثتهم يزيد بن عبد اهللا من طريق )4(والطبراني، )زيد بي علي (أبي القموص 

   . عن الجارود بنحوه)يزيدو ،علي

  :تراجم رواة الحديث
أبـو   )6( الجارود بن العالء العبـدي     : بن عمرو بن المعلى وقيل     :ويقال، )5(الْجارود بن الْمعلَّى   -

وقدم الجارود سنة عشر فـي      ،  كان نصرانيا ، شنَه بشر بن ح    اسم : أبو غياث ويقال   :المنذر ويقال 
    وفد عبد القيس األخير وسالنبي   ر   دينه ولقـب الجـارود   فيكان حسن اإلسالم صلبا فبإسالمه 

وكان الجارود صهر أبي هريرة وكان      ، وكان سيد عبد القيس   ، ألنه غزا بكر بن وائل فاستأصلهمم     
 قتـل بنهاونـد   :ك سنة إحدى وعشرين في خالفة عمر وقيلوذل، معه بالبحرين قتل بأرض فارس 

  .  بقي إلى خالفة عثمان:مع النعمان بن مقرن وقيل

وذكره ابن أبى حـاتم فـى       ، )8(ابن خياط في الطبقة األولى     ذكره، )7(مقبول: الجذْمي مسلمٍ َأبو -
 :قال أبو بكر البغـدادي    . )10(اتوذكره ابن حبان في الثق    ، )9(ولم يذكر له جرحا وال تعديالً     ،  الكنى

   )12( ثقة:وقال الذهبي، )11(إنه من جذيمة عبد القيس وال يعرف اسمه وال نسبه

   .   أنه ثقةيترجح لدي قول الذهبي ما :قال الباحث

                                                
  . 18603رقم، كتاب اللقطة، رزاقمصنف عبد ال)  1(
  . 4110رقم، الضوال في أحكام  باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ،  للطحاويمشكل اآلثار)  2(
  . 4350رقم، ) مسند زيد بن أرقم رضي اهللا عنه(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  3(
  . 2111رقم، )الجارود بن عمرو(، للطبرانيالمعجم الكبير)  4(
ومن النَّاسِ من فَرقَ بينَهمـا، وجعلَهمـا    الْجارود بن الْمعلَّى، والْجارود بن الْمنْذرِ، هما واحد       : قال أبو نعيم    )  5(

 والـصحيح   قيل إنه الجارود بـن العـالء      : وقال ابن حبان    .  2/601معرفة الصحابة ألبي نعيم     . تَرجمتَينِ
ارلَّى  َالْجعالْم نب الثقات البن حبان   .  والجارود لقب واسمه بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى له صحبة           ، ود

3/59 .   
الجارود بن المعلى العبدي،    : هذه النسبة إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي فممن نسب بهذه النسبة            : العبدي)  6(

  . 4/135  األنساب للسمعاني . من عبد القيس
  . 1/1205البن حجرريب التهذيب تق)  7(
  . 1/339 بن خياط خليفةلطبقات خليفة )  8(
  . 9/435البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  9(
  . 5/581الثقات البن حبان )  10(
  . 2/115ألبي بمر البغداديتكملة اإلكمال )  11(
  . 2/460 الكاشف للذهبي، )2/460للذهبي من له رواية في الكتب الستة )  12(
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 وخالصة القول فيه أنـه ثقـة      ، )30( في الحديث رقم      سبقت ترجمته    الجريرِي سعيد بن إياس   -
  . )1( سنين مات سنة أربع وأربعيناختلط قبل موته بثالث

  . ـ بقية الرواة جميعهم ثقات
  :الحكم على الحديث

  .صحيح          إسناده 
       

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 ]إنما أبعثُكُم كالكبِاش تَلْتَقطُون خرفان بنـي إسـرائيل    [ عليه السالم     المسيحِ وفي حديث ) س   ( 

  . )2( والجهالعلَماء وبالخرفان الشُّبانِ الكبِارِ والأراد بالكباش
  )73(الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  .         لم يعثر الباحث على تخريج له  مسنداً
       

  

  :  اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
 مـن   رجٍلاسم:  خُرافَةَ]ةَقال لها حدثيني قالت ما ُأحدثُك حديثَ خُرِافَ  [  عائشةَ وفي حديث ) س  ( 

وه علـى كـل مـا        وأجر  خُرافة  بما رأى فكذبوه وقالوا حديثٌ     ثُحدي فكان    الجنّ هعذْرة استَهوتْ 
 ]خُرافـةُ حـقٌ   [ه قال   أنَّ  ى عن النبي  رو وي . يكَذّبونه من األحاديث وعلى كل ما يستَملَح منه       

3( أعلمواللّه( .  
  )74( الحديث رقم
  . فيه روايتان

  :الرواية األولى
  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام أحمد

عـن   )5(حدثَنَا مجاِلد بن سعيد عن عـامرٍ        يعني الثَّقَفي   حدثَنَا َأبو عقيلٍ    حدثَنَا َأبو النَّضر  
وقرساِئشَةَ قَالَتْ   مع نع: "    وُل اللَّهسثَ ردح ن        نـنْهَأةٌ مـريثًا فَقَالَتْ امدح لَةذَاتَ لَي هاءـا   :سي 

                                                
  . 1/374البن حجر   تقريب التهذيب )1(
   . 2/25البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(
  . 2/25البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(
  . 25283 رقم، )حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)  4(
  . 1/475 حجر البن تقريب التهذيب .عامر بن شَراحيَل الشَّعبِيهو  )5(
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 )1( َأتَدرون ما خُرافَةُ ِإن خُرافَةَ كَان رجلًا مـن عـذْرةَ      :فَقَاَل رسوَل اللَّه كَان الْحديثُ حديثَ خُرافَةَ     
     يهِنكَثَ ففَم ةيلاهي الْجف الْجِن تْهرَأى             َأسـا ربِم ثُ النَّاسدحي ِإلَى الِْإنْسِ فَكَان وهدر ا طَوِيلًا ثُمرهد 

   . " حديثُ خُرافَةَ:فَقَاَل النَّاسفيهِم من الَْأعاجِيبِ 

  :تخريج الحديث

  .به بنحوه يلاحعامر بن شرعن  سعيد نٍ بمجاِلدِ من طريق )2(أخرجه الترمذي

 سعيد  نٍ ب عن مجاِلدِ  )حماد بن أسامة  (  من طريق أبي أسامة    )3(سحاق بن راهويه  أخرجه إ و
  .  مرسالًعن عامر بن شرحبيل بنحوه

سعيد عن  يزيد بن عمرو بن البراء      عن   محمد بن يونس      من طريق  )4(وأخرجه الطبراني   
  . بنحوه. شةعن عائ  علي بن أبي سارة عن ثابت البناني عن أنس بن مالكعنبن عبد اهللا ا

  :جم رواة الحديثاتر

 )6(أبو عائشة الكـوفي   )5( الوادعي   الهمداني بن أمية بن عبد اهللا     مسروق بن اَألجدع بن مالك     -
 روايته  إال أن   ، )7( سنة ثالث وستين   :ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة اثنتين ويقال       : قال ابن حجر  
 عنـد    حيـث روى عنهـا       )8( مرسله كما ذكر العالئي    مانأم رو زوجه  و،  الصديق عن أبي بكر  

 اً أحد األعالم الثقات لم نر أحـد        إنه :وقال، السبط بن العجمي   وقد رد ذلك    . اختالطه آخر عمره  
، وإنما تكلموا عن روايته عن أم رومان أنهـا مرسـلة          ،  من األئمة قد نسبه إلى االختالط والتغير      

لدين الحلبي عن بعض فضالء الشافعية أنه ذكر فـي بعـض            ظ برهان ا  ف أما ما أورده الحا    :وقال
ولعله رواه لهؤالء عنـد اختالطـه       : مؤلفاته روايته عن أم رومان ونسبه فيها إلى االختالط وقال         

 فلم يحدد اسم من قال ذلك وال اسم هذه المؤلفات التي نـسب فيهـا مـسروق إلـى                    . آخر عمره 
ا المشار إليه أنه من فضالء الشافعية إنما نسبه إلـى           ثم إن هذ  ،  االختالط حتى يمكن الرجوع إليها    
                                                

 عذق الشحير إذا طال نباتـه وثمرتـه         :هي أرض عذق بفتح أوله وثانيه والقاف قال ابن األعرابي         : عذْرةَ  )  1(
  . 4/91للحمويمعجم البلدان .   بالعذق وخبراء العذق موضع معروف بناحية الصمان

  . 252رقم،  في السمرِه  ما جاء في كَالَمِ رسوِل اللَّ)  38(باب، الشمائل للترمذي)  2(
  . 1436 رقم، )ما يروى عن رجال أهل الكوفة عن عائشة رضي اهللا عنها(مسند إسحاق بن راهوية )  3(
  . 6068رقم، 6/155للطبراني المعجم األوسط )  4(
)5 (يعادساب للسمعاني   األن. هذه النسبة إلى وادعة، وهو بطن من همدان، وهو وادعة بن عمرو بن عامر        : الو

5/556 .   
  . 6/291اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  6(
  . 1/935 البن حجرتقريب التهذيب )  7(
  . 1/277  للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل)  8(
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وأيضاً فإن أحداً من األئمـة  ، االختالط بصيغة ممرضة لم يقطع فيها بتغيره ووقوعه في االختالط       
وكـان  ،  لم ينسبه إلى االختالط فال عبرة بقول هذا المجهول المخالف ألقوال األئمة في مـسروق              

  . )1(  واهللا تعالى أعلم.  أال يذكر مسروقاً فيمن اختلطوااألحرى بالحافظ برهان الدين الحلبي

  . قيل عنه من اإلرسال واإلختالط  هو ثقة والعبرة لما:قال الباحث
ـ 144 وفيأبو عمرو الكوفي ت   ،   مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني      -  النقـاد علـى     جماهير.  ه

 ويحيى بـن    ،حمن بن مهدي   وممن نص على اختالطه عبدالر     ة ضبطه واختالطه  بسبب قلّ ،  ضعفه
 لـيس   :"وقـال مـرة   ،  " ثقة :" النسائي وقال،  )3(صدوق: وقال البخاري ،  )2( وغيرهما ،سعيد القطان 

االسـانيد ويرفـع    كـان يقلـب     :وقال ابن حبان  ،  )5 ("كوفي ضعيف  ":وقال مرة أخرى  ، )4("بالقوي
وقال ابن  . )7(. "ه لصدقه  يحتمل حديث  ":وقال محمد بن المثنى   .  )6(ال يجوز االحتجاج به   ،  المراسيل

وعن غير جابر من الصحابة أحاديـث       ،  مجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة        و :"عدي
وجملة ما يرويه عن الشعبي وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنه وعامة ما                ،  صالحة

  )8("يرويه غير محفوظ
   . فرد حديثه بسبب االختالط ،وقد تُكلّم فيه بسبب اختالطه، هو ضعيف:قال الباحث

- دبيٍل     عقنِ عب روى عن مجالد بن سـعيد      )9( الكوفي نزيل بغداد صدوق    أبو عقيل الثقفي   اللَّه ،
  ثقة ال بأس     :"قال يحيى بن معين   . )10(  روى له األربعة   . روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم      و
 وزاد عثمـان ، " منكـر الحـديث  :"ن معـين  وقال المفضل بن غسان الغالبي عن يحيى ب       ، )11("به

   .)12(" ال بأس به:"الدارمي

                                                
  . 1/350  لسبط بن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط)  1(
 .  223-27/222يب الكمال للمزي ، تهذ1/506 الكواكب النيرات البن الكيال )  2(

 . 10/41تهذيب التهذيب البن حجر )  3(

  . 223/ 27تهذيب الكمال للمزي ، 2/239الكاشف للذهبي )  4(
  . 1/236الضعفاء والمتروكين للنسائي )   5(
  . 3/10المجروحين البن حبان )  6(
 . 10/41تهذيب التهذيب البن حجر )  7(

  . 6/423ل البن عدي الكامل في ضعفاء الرجا)  8(
 . 1/527البن حجر تقريب التهذيب )  9(

 . 15/315  للمزيتهذيب الكمال)  10(

  تاريخ بغداد .  5/125البن أبي حاتم الجرح والتعديل ، 1/138)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  11(
 . 10/18للخطيب البغدادي 

  . 4/148  للذهبي ميزان االعتدال. 5/282البن حجرذيب تهذيب الته.  15/315للمزي تهذيب الكمال )  12(
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:  مـرة حمـد أوقـال  ،  )1(" ثقة صالح الحـديث    :"حمد بن حنبل عن أبيه    أقال عبد اهللا بن     و
، )4( شـيخ  :وقال أبو حـاتم   ، )3( "ثقة": وقال أبو داود والنسائي   ، )2 (صاحب حديث األجدع شيطان   

، )5(يعتبر حديثه إذا لم يكن دونه وفوقـه شـيخ ضـعيف    :وقال، وذكره بن حبان في كتاب الثقات     
وقـال   .  ثقـة  :القطـان  بن الحسن أبوو، عمر بن شاهين   قالو، )6("َأحد الثِّقات  :"وقال الدارقطني 

  . )7(صدوق: الذهبي

   . هو صدوق :قال الباحث
  .ـ باقي رواة الحديث ثقات

  :الحكم على الحديث
قال أبو عيـسى  ه جمع من العلماء بسبب اختالطه  ضعفمجالد بن سعيدإسناده ضعيف فيه   

م من أهل العلم في مجالد بن سعيد،إنما تكلموا فيه من قبل حفظه وكثـرة               وكذلك من تكل  : الترمذي
وكـذلك روايـة ابـن      ، ولكنه توبع عليه في رواية الطبراني كما هو مبين في التخريج          ، )8(خطئه

 :قال الـدار قطنـي  .  هي مرسلة ولكنها صحيحةراهويه من طريق أبي أسامة المبينة في التخريج  
  . لك يرتقي الحديث إلى الحسن لغيرهوبذ، )9(َأشبه بِالصوابِأنها 

       
  :الرواية الثانية

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ويروى عن النبي  َّخُرافةُ حقٌ[ه قال أن[10( أعلم واللّه( .  

  :تخريج الحديث
  . ث على تخريج له  مسنداًلم يعثر الباح

  

                                                
 يوسف بن المبردل)   في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم بحر الدم   ، 5/125البن أبي حاتم    الجرح والتعديل   )  1(

 . 3/392 لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال  . 1/0

 . 1/182 لإلمام أحمد عديلهموت الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت)  2(

  . 15/316 للمزيتهذيب الكمال )  3(

  . 5/125البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  4(

 . 8/344الثقات البن حبان )  5(
  . 14/292العلل للدارقطني )  6(

  . 1/575الكاشف للذهبي )  7(

  . 1/422شرح علل الترمذي البن رجب )  8(

 . 3635رقم، 1/422ن رجب شرح علل الترمذي الب)  9(

 . 2/25البن األثير النهاية في غريب الحديث )  10(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرفج { 
  التي تَقَـع    الطَّويلةُ  هي الوِاسعةُ  ])1(أنه كَره السراويَل المخَرفَجةَ     [  أبي هريرةَ  في حديث  ) ـه( 

  )2( مخَرفَج  ومنه عيشٌ.  القَدمينعلى ظُهورِ

  )75(الحديث رقم

  : تخريج الحديث

  .        لم يعثر الباحث  على الحديث مسندا      
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خرق  { 
 .  مـشْتَديرة  هـا ثَقْـب    التي في أذن    الخَرقاء ] أو خَرقاء  أنه نَهى أن يضحى بشَرقاء    [فيه   ) ـه( 

  . )3(الشَّقُّ : والخَرقُ
  

  )76(الحديث رقم
  :  رحمه اهللا)4(ائيقال اإلمام النس

قَ عن شُريحِ بنِ النُّعمانِ عن      ا حدثَنَا َأبو بكْرِ بن عياشٍ عن َأبِي ِإسح        :  َأخْبرنَا َأحمد بن نَاصحٍ قَالَ    
َأو  )7(َأو شَرقَاء  )6( مدابرة َأو )5(َأن نُضحي بِمقَابلَة     نَهى رسوُل اللَّه      :"قَاَل  علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ   

قَاءخَر اءعدج 8( َأو(".   
  

                                                
  للزمخـشري    الفائق في غريب الحـديث واألثـر        . هي الواسعة التى تقع على ظهور القدمين      : المخَرفَجة  )  1(

  . 1/196للرازي الصحاح  مختار .  1/365

 . 2/25البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(

 . 2/26البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(

 . 4386 رقم،  الْخَرقَاء وهي الَّتي تُخْرقُ ُأذُنُها، كتاب الضحايا، سنن النسائي)  4(
 .  3/87غريب الحديث البن سالم . معلقا يترك ثم شيء أذنُها مقدم من يقطع أن :المقابلة)  5(

  .322 / 1غريب الحديث البن الجوزي .مؤخر ُأذُنها شيء ثُم يترك معلَّقاً أن يقْطَع من :المدابرةُ)  6(

 . 2/231الفائق في غريب الحديث واألثر .  المشقوقة األذن باثنتين: الشَّرقاء )  7(

)8  (  اءعدغريب الحـديث    .3/87 غريب الحديث البن سالم      .ذناألمقطوعة  أو  ، المجدوعة األذن : الجدعاء: ج 
  .142 / 1بن الجوزي ال
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  :تخريج الحديث
 من طريـق    )5(والحاكم  ، )4(والطحاوي، )3(وابن الجارود ،)2(أحمدو، )1( ابن ماجة            أخرجه

  . بنحوهبهعن شُريحِ بنِ النُّعمانِ  ،السبِيعي  ِإسحاقٍعن أبي أبي بكر بن عياش
،  من طريق علـي بـن صـالح        )7(أحمد من طريق زكريا بن زائدة،و     )6( النسائي وأخرجه

 مـن   )10(والطحاوي، )9(والنسائي،  من طريق شريك بن عبد اهللا      )8(والترمذي، وإسرائيل بن يونس  
: قلـت ألبـي إسـحاق     : قال قيس ،   من طريق قيس بن الربيع     )11(والحاكم،  طريق زياد بن خيثمة   

  . به بنحوه  ِإسحاقعن أبي،ستتهم ، عنه بن أشوعسعيد حدثني :  قالسمعته من شريح؟
 معاوِيـةَ   بنِزهيرِ من طريق )15(والبيهقي، )14(أحمدو ،)13(، والنسائي)12(أبو داود وأخرجه  

ـ عـن   من طريق إسرائيل بن يـونس    )19(والبغوي، )18(والحاكم، )17(والدارمي ،)16(والترمذي  يَأب
ٍٍٍٍٍٍٍاقحِإس يالسعبه بنحوه بِي .   

                                                
 . 3142 رقم،  ما يكْره َأن يضحى بِه)  8(باب، كتاب األضاحي، سنن ابن ماجة)  1(

 . 609 رقم، )   مسند علي بن أبي طالب( ، مسند أحمد)  2(

 . 906رقم، باب ما جاء في الضحايا)   22( ، باب ما جاء في األطعمة، المنتقى من السنن البن الجارود)  3(

العيوب التي ال يجوز الهـدايا والـضحايا إذا   ) 1(باب، كتاب الصيد والذبائح واألضاحي، شرح معاني اآلثار  )  4(
 . 5734رقم، كانت بها

 . 7638رقم، كتاب األضاحي،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين)  5(

 . 4384 رقم،  ُأذُنهاالْمقَابلَةُ وهي ما قُطع طَرفُ، كتاب الضحايا، سنن النسائي)  6(

 . 1061رقم، )   مسند علي بن أبي طالب( ، مسند أحمد)  7(

 . 1498 رقم،  ما يكْره من الَْأضاحي)  6(باب. أبواب األضاحي، سنن الترمذي)  8(
 .  4387 رقم، الشَّرقَاء وهي مشْقُوقَةُ الُْأذُنِ، كتاب الضحايا، سنن النسائي)  9(

العيوب التي ال يجوز الهدايا والـضحايا إذا     ) 1(باب، كتاب الصيد والذبائح واألضاحي   ،  شرح معاني اآلثار   ) 10(
 . 5731رقم، كانت بها

 . 4/225  للحاكمالصحيحين على المستدرك)  11(

 . 2806 رقم، باب ما يكْره من الضحايا، كتاب الضحايا، سنن أبي داود)  12(

 . 4385 رقم، الْمدابرةُ وهي ما قُطع من مَؤخَّرِ ُأذُنها، كتاب الضحايا، سنن النسائي)  13(

 . 1275رقم، )مسند علي بن أبي طالب ( ، مسند أحمد)  14(

معرفـة  ، 19576رقـم ، ما ورد النَّهى عنِ التَّضحية بِه     )   7 (باب، كتاب الضحايا ، السنن الكبرى للبيهقي  )  15(
 . 5859 رقم، ما ال يضحى به، الصيد كتاب،  واآلثار للبيهقيالسنن

 . 1498 رقم، ما يكْره من الَْأضاحي)  6 (باب. أبواب األضاحي، سنن الترمذي)  16(

 . 1995رقم، ما الَ يجوز فى اَألضاحى)   3(باب، كتاب األضاحي،، سنن الدارمي)  17(

 . 7639رقم، كتاب األضاحي، للحاكم المستدرك على الصحيحين)  18(

 . 1121 رقم، باب الركعتين بعد العشاء، كتاب الطهارة، شرح السنة للبغوي)  19(
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  بنِريحِ عن شُ، أشوع ابنِ الثوري، عنسفيان من طريق )1(وأخرجه الدارقطني في العلل
 فَوقَفَ ... ال مدابرة وال مقابلة : فسأله رجل عن األضحية فقال، كنت عند علي:النعمان قال

  .الحديث على علي رضي اهللا عنه

  :تراجم رواة الحديث
 . واألصـح أنهـا اسـمه   ،  مشهور بكنيته ،  ئ المقر يفوالكُ  يدس األَ مٍاِل س نِ ب اشِي ع ن ب رِكْو ب بَأ -

  فِّيصدوقًا عارفًـا بالحـديث  :" وزاد)3( وثقه وابن سعد. )2( قبلها بسنة أو سنتين:وقيل،  هـ194تُو 
ولكنه ،  صدوقرجل  : "وقال ابن معين مرة   )5(وابن معين ،  )4(وأبو داود ،  "الغلط كثير أنه إال،  والعلم

، " بعض الخطأ  يخطئكان  :"  وزاد )8(والعجلي،  )7("صدوق" :أحمد وزاد و. )6("ليس بمستقيم الحديث  
 عـن  سـألته  مـا  احاضر عياش بن بكر أبو كان لو": سعيد بن يحيى عن يالمدين بني  عل وقال
 وقال، )10(")9(وجهه حلّكَ عنده ركذُ إذا سعيد بن يحيى وكان،  بكر أبى فوق إسرائيل: قال ثم،  شيء
، أقربهما ما: فقال،  األحوص يوأب،  عياش بن بكر يأب عن يأب سألت": حاتم يأب بن الرحمن عبد
 فـي  هما: فقال أحفظ؟ أيهما عياش بن بكر يوأب شريك عن يأب ئلوس: قال،  بدأت بأيهما أبالى ال

 بـشر  بـن  اهللا وعبـد ،  عيـاش  بن بكر أبو: يألب قلت،  اكتاب أصح بكر أبا أن غير،  سواء الحفظ
ا  قال أب و،  )11("وأوثق منه أحفظ بكر أبو: قال ؟يقّالرإسحاق بكر من أبي     يوسماع أب ": و حاتم أيض 

   .)12("ليس بذاك القوي

                                                
  . 3/239العلل للدارقطني )  1(

 . 1118ص  البن حجرتقريب التهذيب)  2(

 . 6/386الطبقات الكبرى البن سعد )  3(
 . 1/151سؤاالت اآلجري ألبي داود )   4(

 . 101ص )   رواية الدارمي( ابن معين تاريخ)  5(

  . 2/69)   رواية ابن محرز(تاريخ ابن معين )  6(
 . 9/349الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  7(

  . 492معرفة الثقات للعجلي ص)  8(
 من أساليب علماء الجرح والتعديل في الكالم على الرواة استخدام اإلشارات أو الحركات، وكل واحدة منهـا              )  9(

ف وجهـه، أو    رِصأن يحرك رأسه، أو يعوج فمه، أو ي       : لها داللتها إما على تعديل الراوي أو جرحه، مثل          
ينفض يده وغيرها، وما فعله يحيى بن سعيد هنا في كالمه عن أبي بكر بن عياش هو من هذا الباب حيـث                

، وهذا ظاهر فـي     وسٍب في ع  رشّكَتَ:  هو -2/574 البن منظور    كما في لسان العرب   -والكلوح  " ح وجهه كلّ"
 . 538، وانظر شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ألبي الحسن السليماني ص التجريح

 . 25 /4الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  10(

 . 9/349الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  11(

   .1/35 علل الحديث البن أبي حاتم )  12(
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وذكره ابـن   ، )1("حديثه حتملوااو العلم أهل عنه حدث وقد،  بالحافظ يكن لم": البزار وقال
، عليـه  يثنـون  يمهد وابن،  المبارك وابن،  يالثور كان": ابن عبد البر   قالو، )2( الثقات فيحبان  
ـ ،  حديثـه  فـي  يهم أنه إال،  األحوص يوأب شريك مثل إسحاق يأب يف عندهم وهو  حفظـه  يوف
  . )3("ءيش

 أبـو ":  الـدارمي  سـعيد  بن عثمان قالو، )4("اضطراب حديثه في": شيبة بن يعقوب وقال
 سـمعت : قـال و،  واألمانة صدقال أهل من هماو،  الحديث يف بذاك ليسا عياش ابنا والحسن،  بكر

 األعمـش؟  يف حاله كيف: قلت،  الحديث في عياش بن بكر أبا يضعف نمير بن اهللا عبد بن محمد
  . )6("يهم صدوق": يالساج وقال، )5("وغيره األعمش يف ضعيف هو: قال

 فيما ذكره عنـه    لى االختالط إنسبه  فإن البخاري     ،  واختلط،  هو صدوق يهم  : قال الباحث 
ـ وعن الزيلعي نقل صاحب االغتباط بمن ر      ،  )7( نصب الراية  فيلزيلعي  اإلمام ا  ي مـن الـرواة     م

  . )9("وكتابه صحيح، لما كبر ساء حفظه: "وأشار إلى ذلك ابن حجر فقال، )8(باالختالط

 :وقيـل ،  هـ129 تُوفِّي   .  اهللا الهمداني  دب ع نو ب رم ع :واسمه،  )10(،   السبِيعي هو: أبو إسحاق  -
، )13 ( بـذلك  وصفه النـسائي  ،  )12(مشهور بالتدليس ،  )11(اختلط بأخرة ،  عابد،  مكثر،   ثقة . بل ذلك ق

  . )14(وذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين

                                                
 . 12/33ذيب البن حجر تهذيب الته)  1(

 . 7/668الثقات البن حبان)  2(
 . 33 /12تهذيب التهذيب البن حجر )  3(

 . 12/33تهذيب التهذيب البن حجر )  4(

 . 4/26الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  5(

 .  12/33 البن حجر التهذيب تهذيب)  6(

 .  1/408نصب الراية للزيلعي)  7(

 . 1/382  لسبط ابن العجميي باالختالطاالغتباط بمن رم)  8(

 . 1118ص  البن حجرتقريب التهذيب)  9(

)10 (يعبِيسـبع  بـن  سـبيع  هو:  وقيل هذه النسبة إلى سبيع، وهو بطن من همدان، وهو سبيع بن صعب           : الس ،
  . 3/218  األنساب للسمعاني . السبيع لنزول هذه القبيلة بها: وبالكوفة محلة معروفة يقال لها

 . 1/739البن حجر تقريب التهذيب )  11(

  . 1/77 زرعة يبألالمدلسين ، 1/122ذكر المدلسين )  12(

  1/42بن حجر الطبقات المدلسين )  13(
 1/42 البن حجرطبقات المدلسين)  14(
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-    انِ الصمنِ النُّعحِ بياِئشُرد1(ي( ُالك وفمن الثالثة ،  ي)فـي   )4(وابن حبـان  ،  )3(ذكره ابن شاهين  . )2 
وقـال ابـن    ،  )6("قوي األمر : "وقال في موضع آخر   ،  )5("صالح،  جيد األمر " :هبيوقال الذ ،  ثقاتهما
، ي عن شريح بن النعمان الصائد     أبيسألت  : "وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم      . )7("صدوق: "حجر

، )8("هما شبيهان بـالمجهولين   ،  ال:  يحتج بحديثهما؟ قال   :قلت،  أقربهماما  : قال،   هبيرةَ بنِ يريمٍ     و
ه فـي حمـل العلـم       ت حالُ ملن ع وم،  وهذا منه غير صحيح   : "وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال     

 لنا بلفظ قام مقام نقـل       ربأو ع ،  ت لنا سيرته الدالة على صالحه     لَقونُ،  وأخذ الناس عنه  ،  وتحصيله
إنـه ال  : ل فيهقبل من قائ يال ؛ونحو ذلك، ورضا،  التفاصيل من األلفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة      

وإال ،  اا مفسر ويذكر جرح ،  والبد أن يضعفه بحجة   ،  أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف      ،  يحتج به 
 لم يسأعني أبا حاتم -فإنه ، كما قد جرى اآلن، ال هو وال غيره كذلك  ،  ع منه ذلك  م -لم ي فـي  ِلد 

ا عنـد   د يكون الرجل مـشهور    ق،  والشهرة إضافية ،  إال أنهم ليسوا بالمشهورين   ،  أمر هؤالء بشيء  
ـ لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لـم ي          ،  نعم . وال يشتهر عند آخرين   ،  قوم عف حالـه   ر

لـو  ،  بل كنا نترك روايته للجهل بحاله     ،  ونترك روايته به  ،   كنا نقبله منه   ؛بمشاهدة أو بإخبار مخبر   
  . )9("لم نسمع ذلك فيه

  .  هو صدوق:قال الباحث
روى عنه  . روى عن أبي بكر بن عياش      )11(أبو عبد اهللا صدوق    )10(المصيصياصح  أحمد بن ن   -

  . )12(النسائي

                                                
)1   (اِئالصدي األنساب للـسمعان  . بطن من همدان، والصايد إسم كعب بن شرحبيل       " صايد  "  هذه النسبة إلى     :ي

3/514   
 . 435البن حجر صتقريب التهذيب )  2(

 . 111ص  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  3(

 . 4/353البن حبان الثقات )  4(

 . 3/371للذهبيميزان االعتدال )  5(

 . 1/297للذهبيالمغني في الضعفاء )  6(

 . 1/435البن حجرتقريب التهذيب )  7(

 . 4/334  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  8(
 . 371-5/370ألبي الحسن القطان بيان الوهم واإليهام )  9(

)10  (يصيصهذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام، يقال لها المصيصة، وقد اسـتولت الفـرنج                 : الم
 . 5/315عليها ، األنساب للسمعاني 

 . 1/100 البن حجرتقريب التهذيب )  11(

 . 1/498زيللمتهذيب الكمال )  12(
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وذكـره ابـن حبـان فـي        " ، "صالح":  قال وفي موضع آخر  )1("ال بأس به  :" قال النسائي 
  . )4("وقال األلباني صدوق"، )3(" صدوق حدث بأحاديث مستوية:"ال الحاكم أبو أحمدوق ،)2("الثقات

  : على الحديثالحكم

وهو أبو بكـر بـن      ،  ولم يتميز الراوي عنه   ،   أبو إسحاق السبيعي اختلط    . إسناده ضعيف 
فلعله أخذ  ،  )5(بل إن أبا حاتم نص على أن سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي               ،  عياش

نـص  بل  ،  شريح بن النعمان  ولم يصرح بالسماع من     ،  ثم إن أبا إسحاق مدلس    ،  عنه بعد اختالطه  
لكن قد علمت الواسطة بينهمـا      ،  )6(الدارقطني على أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من شريح          

وهـذا  ،  وهو سعيد بن أشوع كما جاء مصرحا به في رواية الحاكم التي تقدم إيرادها في التخريج               
  . بن أشوع ثقةسعيد و، )8(وكذا الدارقطني، )7(ما رجحه أبو حاتم الرازي

وموقوفًا كمـا تقـدم فـي       ،  فروي مرفوعا ،  الحديث اختلف في رفعه ووقفه    لكن يبقى أن    
، عن ابن أشـوع   ،  ورواه الثوري : "وقال الدارقطني ،  )9("ولم يثبت رفعه  : "قال البخاري  . التخريج

  . )10("واهللا أعلم، ويشبه أن يكون القول قول الثوري . اعن علي موقوفً، عن شريح

  . اهللا أعلمفالراجح أنه موقوف و: قال الباحث
  

       
 
 

                                                
 . 1/52  للنسائيتسمية الشيوخ)  1(

 . 8/46الثقات البن حبان )  2(

 . 371-5/370ألبو الحسن القطان بيان الوهم واإليهام )  3(

 . 11/178السلسلة الضعيفة لاللباني )  4(

 . 1/35 حاتم أبي البن الحديث علل)  5(
 . 3/238  للدارقطنيالعلل)  6(

    . 2/42 حاتم علل الحديث البن أبي)  7(

 . 239-3/238  للدارقطنيالعلل)  8(

 . 4/230التاريخ الكبير للبخاري )  9(

 . 3/239العلل للدارقطني )  10(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

 هكذا جاء في حديث     ]كأنهما خَرِقان من طيرٍ صوافٍّ    [ في صفَة البقرة وآِل عمران        ومنه الحديثُ 
 اسِ فإنق     كان محفوظً  النَّومنه وإن كـان          : ا بالفتح فهو من الخَر انق من الشيء وبأي ما انْخَر
 بالحاء المهملة والزاي من     ]زقانِح[  وقيل الصواب  . القطْعة من الجراد  :  من الخرقة  بالكسر فهو 

   .)1(ما وغيره والطيرِ من الناسِالحزقَة وهي الجماعةُ
  

  )77(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام مسلم

       دبع نب زِيدنَا يرورٍ َأخْبنْصم ناقُ بحى ِإسثَندـنِ          حب دمحم نمٍ علسم نب ِليدثَنَا الْودح هبر 
      ىشرنِ الْجمحالر دبنِ عب ِليدنِ الْواجِرٍ عهرٍ قَالَ     )3(منِ نُفَيرِ بيبج نع:      انعـمس نب استُ النَّوعمس 

الَبِىالْك      تُ النَّبِىعمقُوُل سي  قُوُلي»ي     ـهمتَقْد بِه لُونمعكَانُوا ي ينالَّذ هلَأهو ةاميالْق موآنِ يْؤتَى بِالْقُر
   انرمآُل عو ةقَرةُ الْبورس« .      وُل اللَّهسا رملَه برضو        قَاَل دعب نيتُها نَسثَاٍل مـا  «ثَالَثَةَ َأممكََأنَّه

تُحاجـانِ عـن     )5(من طَيرٍ صوافَّ    َأو كََأنَّهما حزقَانِ   )4(تَانِ سوداوانِ بينَهما شَرقٌ   َأو ظُلَّ   غَمامتَانِ
  . »صاحبِهِما

  :تخريج الحديث

  .        انفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

-   انعمنِ ساسِ باهللا بن أبي بكر بن كـالب العـامري    بن عمرو بن قرط بن عبد بن خالـد النَّو
  .)6(الكالبي له وألبيه صحبة وحديثه عند مسلم في صحيحه

                                                
 . 2/26البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 1912رقم،  فَضِل قراءة الْقُرآنِ وسورة الْبقَرة)  42(باب، صالة المسافربن، صحيح مسلم)  2(
)3(ىشرهذه النسبة إلى بني جرش بطن من حمير، وقيل ان جرش موضع باليمن ويحتمل أن تكـون هـذه                   : الْج

 . 2/44القبيلة نزلته فسمي بها مثل حضرموت ومهرة وسبأ، األنساب للسمعاني 

 . 3/82 في غريب الحديث واألثر الفائق. أي بينهما فرجة؛ شاة شَرقَاء: الشَّق من قولهم: الضوء وقيل: الشَّرق)  4(

  . 3/82  الفائق في غريب الحديث واألثر . باسطات َأجنحتَها في الطَّيران: صوافّ )  5(

  . 6/478اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  6(
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ثقة لكنـه    وخالصة القول فيه أنه    ،)8(رقم   سبقت ترجمته في الحديث   : هو ابن مسلم    :  الوليد -
وقد ، و ثقة  وه عن محمد بنِ مهاجِرٍ   وهنا لم يصرح بالسماع      ، عن الضعفاء  كثير التدليس والتسوية  

  . )1(صرح عنه بالسماع في رواية أخرى

  . باقي رواة الحديث ثقات -  
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  )3( ]من جراد فاصطادتْ وشَوتْه )2(فجاءت خرقَةٌ[ عليها السالم  مريمومنه حديثُـ  

  )78(الحديث رقم

  : تخريج الحديث

  . ريج لهلم يعثر الباحث على تخ
  

       
 

  :  اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
 وقد خَرِق يخْرِقُ خَرقـاً فهـو        .  والحمقُ الجهُل:  الخُرق بالضم  ]الرفْقُ يمن والخُرق شُؤم   [وفيه  
   .)4( بالضم الخُرقُ واالسم. أخْرق

  )79(الحديث رقم

  :هللا رحمه ا)5( الشَّيخِ الَْأصبهانيوَأبِقال 

، ثَنَا الْحسن بن الْحكَمِ بنِ طَهمان     ،  ثَنَا هارون بن عبد اللَّه الْحمالُ     ،  )6(حدثَنَا محمد بن يحيى   
" :  النَّبِـي  قَاَل: قَالَتْ،  عن عاِئشَةَ ،   عن عروةَ ،  عنِ الزهرِي ،  حدثَني عبد الرحمنِ بن َأبِي ملَيكَةَ     

 نمفْقُ ي7(الر( ،قُ شُْؤمالْخُرو  ".   
                                                

 . 4332رقم،  صفَة الْجنَّة)  39 (باب، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه)  1(

 . 2/1141  لسان العرب البن منظور . عة من الجرادالخرقة القط)  2(
 .  2/26 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(

 . 2/26البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  4(

 . 191رقم، 1/80أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني )  5(

  . 2/219تذكرة الحفاظ وذيوله ، ن الوليدأبو عبد اهللا محمد بن يحيى بن منده واسم منده إبراهيم بهو)  6(

)7  ( نم3/671 لمناويلفيض القدير . أي بركة ونماء : ي . 
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  :تخرج الحديث
ـ عـن   ،   )عبد الرحمن بن أبي مليكة    ( غرارةي  َأبمن طريق   ،)1(أخرجه ابن أبي حاتم    ه َأبِي

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي           ،)أبو بكر بن عبيد اهللا بن أبي مليكة         (
 فـي    لم يكـن    الرفقَ  فإن  الرفق  باب  عليهم ا أدخلَ  خير  بيت  بأهلِ  اهللاُ وإذا أراد "  فيه ادز .اهللا عنها 

   ."ه إال شانَيء في ش لم يكن الخرقَه وإن إال زانَ قطٌّيءش
 غـرارة ي   َأب عن، محمد الشَّافعي  نِ ب هيمِِإبرا من طريق    )3(البيهقيو ،)2(الخرائطي وأخرجه

،  في الكامل من طريق أبـي عاصـم        )5(وابن عدي ،  في التاريخ  )4(وأخرجه البخاري  . والًبه مط 
  .  به مختصراً التَّميمي غرارةي َأبعن،ومسدد كالهما

  :تراجم رواة الحديث
   . )6( ضعيفعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد اهللا بن أبي مليكة التيمي المدني -

قال  . )7(البصري أبو سعيد وهو ابن عزة الدباغ بصرى        لحنَفياالحسن بن الحكم بن طهمان       ـ  
وحديثـه  ، قربه من عبد اهللا بن العالء بن خالدأما : بى عنه فقالأسألت  : بن أبي حاتم عبد الرحمن 

رازى من عنـدنا  : أبو زرعة قالو، نه مات قديما فلذلك ال يعرفونه صالح وبالبصرة ال يعرفونه أل    
، ليس له من الحديث إال القليـل      : ثم قال ،  نيأورد له ابن عدي حديث    و، )8(انحدثنا عنه يوسف القط   

، )10( فيه ولـم يتـرك  ملكُتُوقال ،  لكنهما معروفا المتن: قال الذهبي)9( وأنكر ما رأيت له ما ذكرته   
  . )12("ضعيف:"  وقال الهيثمي)11(وكذلك قال ابن حجر

  . لين الحديثوذلك عند المتابعة وإال ف، هو مقبول: قال الباحث

  . باقي رواة الحديث ثقات -
                                                

 . 1953 رقم، 5/245.  سعد الحميد:تحقيق-ابن أبي حاتم:علل الحديث)  1(

 . 740 رقم، 2/2مكارم األخالق ومعاليها للخرائطي )  2(
باب ما جاء في الجالل    ، لبيهقيوا،األسماء والصفات   و. 8060 ،7326 رقم، 10/164للبيهقي  شعب اإليمان   )  3(

 .322رقم ، والجبروت والكبرياء والعظمة والمجد
 . 468رقم، 1/157التاريخ الكبير للبخاري )  4(
 . 1664رقم، 6/188الكامل في ضعفاء الرجال )  5(
  . 1/571البن حجر تقريب التهذيب )  6(
  . 3/7اتم البن أبي حالجرح والتعديل )  7(
 . 3/8  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  8(
 . 2/325البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  9(

  . 2/233للذهبي ميزان االعتدال )  10(

 . 3/38 البن حجر لسان الميزان)  11(

 . 10/284للهيثمي مجمع الزوائد )  12(
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  :الحكم على الحديث

والحديث له شاهد أخرجه    .  ضعيف  عبد الرحمن بن أبي مليكة     :إسناده ضعيف والعلة فيه   
بي وائل عـن عبـد اهللا بـن    أمحمد بن الحسن عن المعلى بن عرفان عن  من طريق   )1(الطبراني
  :مرينوذلك أل لكن هذا الشاهد ضعيف جداً،  بمثلهمسعود

 قالو، )4( ليس بشيء  )3(أحمدو،  بن معين  يحيىفيه  قال   )2(محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني      -1
  .)5(" كذاب":وقال مرة، "ال يكتب حديثه:"أيضاً أحمد

  .)6(" منكر الحديث:قال البخاري .ضعيف :المعلى بن عرفان -2
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 فـي   بما يجِب أن يعمله ولم يكن أي جاهلٌ  ]تُعين صانعاً أو تَصنَع ألخْرق    [ الحديثُ ومنه) س   ( 

  . )7( بها يكتَسبيديه صنْعةٌ
  

  )80(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)8( البخاريقال اإلمام

   َأبِيه نةَ عورنِ عشَامِ به نى عوسم ناِهللا ب ديبثَنَا عدح )ورـرِ عيبالز نـ  )ةُ اب ـ ـع  ين َأبِ
 ِإيمان بِاِهللا وجِهاد في سـبِيله   :َأي الْعمِل َأفْضُل قَالَ     سَألْتُ النَّبِي    :قَاَل  عن َأبِي ذَر   ")9(مراوِحٍ

                                                
 . 4087 رقم، )من اسمه علي(، للطبرانيالمعجم األوسط )  1(

 . 7/61البن حجر الميزان لسان )  2(

 . 3/50الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )  3(

 . 3/364تاريخ ابن معين رواية الدوري )  4(

 . 3/50الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )  5(

 . 1/129الضعفاء للبخاري ، 1/114الضعفاء الصغير للبخاري )  6(

 . 2/26ثير البن األالنهاية في غريب الحديث )  7(
 . 2518رقم،  َأى الرقَابِ َأفْضُل)  2(باب، العتق كتاب، صحيح البخارى)  8(

 اإلصابة في تمييـز الـصحابة   . أبو مراوح الغفاري موالهم يقال اسمه سعد ولد على عهد رسول اهللا    هو)  9(
م واسمه كنيته قال اال أن       أجمعوا على أنه ثقة وليس يوقف له على اس         : قال بن عبدالبر   . 7/394البن حجر   

 اسمه سعد وذكره فى الكنى ولم يذكر اسـمه ويقـال فـى نـسبه        :مسلم بن الحجاج ذكره فى الطبقات فقال      
 . 2/76 شرح النووي على مسلم . الغفارى ويقال الليثى قال أبو على الغسانى هوالغفارى ثم الليثى
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 تُعـين   : فَِإن لَم َأفْعـْل قَـالَ      :هلها قُلْتُ عنْد أَ    َأعلَاها ثَمنًا وَأنْفَسها   :َأي الرقَابِ َأفْضُل قَالَ   ـتُ فَ ـقُلْ
 تَدع النَّاس من الشَّر فَِإنَّها صدقَةٌ تَصدقُ بِهـا          : قَالَ ؟ فَِإن لَم َأفْعلْ   :قَاَل  َأو تَصنَع ِلَأخْرقَ   )1( صانعا

كلَى نَفْسع" .  

  :تخريج الحديث

حبِيبٍ األعور مولَى عروةَ بنِ     و، زيد عن هشَامِ بنِ عروةَ     بنِ حماد من طريق    )2(أخرجه مسلم 
  .  به بنحوه بنِ الزبيرِعن عروة، كالهماالزبيرِ

  :تراجم رواة الحديث

  .  ثقات رواة الحديث كلهم -
  

       
  

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  وهـي تأنيـثُ   جاهلـةٌ  أي حمقَاء] مثْلَهن  بخَرقَاء  أن أجيئهن  هتُفكر[ جابر   ومنه حديثُ ) س  ( 

  . )3(األخْرق

  )81(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام البخاري

 هـْل   :" ِلي رسـوُل اِهللا      : قَالَ :عن جابِرٍ قَالَ  )6(حدثَنَا سفْيان َأخْبرنَا عمرو    )5(حدثَنَا قُتَيبةُ 
 : فَهلَّا جارِيةً تُلَاعبك قُلْـتُ     : لَا بْل ثَيبا قَالَ    : قُلْتُ ؟ماذَا َأبِكْرا َأم ثَيبا   : قَاَل   . نَعم : قُلْتُ ؟حتَ يا جابِر  نَكَ

              فَكَرِه اتَأخَو عسِلي ت كُن نَاتب عست كتَرو دُأح موَل يَأبِي قُت وَل اِهللا ِإنسا ري   هِنِإلَـي ـعمَأج تُ َأن
  . " َأصبتَ:تَمشُطُهن وتَقُوم علَيهِن قَاَل )7(مثْلَهن ولَكنِ امرَأةً جارِيةً خَرقَاء

                                                
المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع والـصحيح     روى بالضاد   قد  ووقد   حاذقا   أي: تُعين صانعا   )  1(

  . 2/75 شرح النووي على مسلم . عند العلماء رواية الصاد المهملة

 .  261 ،260رقم، باب بيانِ كَونِ اِإليمانِ بِاللَّه تَعالَى َأفْضَل اَألعماِل، اإليمان كتاب، صحيح مسلم)  2(

 . 2/26البن األثيرث النهاية في غريب الحدي)  3(
 . 4052رقم]ِإذْ همتْ طَاِئفَتَانِ منْكُم َأن تَفْشَلَا[، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  4(

)5  ( يٍل الثَّقَفيمبنِ ج ديعس ةُ بنبَأقُتَياءجو ر523 / 23تهذيب الكمال .ب.  

  .5 / 22ب الكمال  تهذي. عمرو بن دينار المكي أبو محمد األثرمهو)  6(

 ذكر ذلـك    وسيةاسم امرأة جابر المذكورة سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك األنصارية األ            و: قال الباحث )  7(
 . 9/122فتح الباري البن حجر . ابن حجر
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  :تخريج الحديث
 ،) شَـراحيلَ  بـنِ  عامرِ( الشَّعبِيِو،عمرِوبن دينار  من طريق    )2(ومسلم، )1(البخاري أخرجه

عن جابر بن   ،ستتهم  ماِلك  بنِ المنْذرِو، دثَارِ  بنِ محارِبو،  وهب بن كيسان  و، حعطاء بن أبي ربا   و
  . عبد اهللا بنحوه

  :تراجم رواة الحديث
  . رواة الحديث جميعهم ثقات ـ 

       
 

  :  اهللاهرحم رِياألث  ابنقاَل
 دعاها فجاءت خَرِقَةً مـن      بحفلما أص [ عنهما    اللّه ا رضي  علي  فاطمةَ  تزويجِ وفي حديث  ) ـه ( 

  . )3(ها أتته تعثُر في مرطها من الخَجل أنَّيوِ ور. التَّحيرِ:  أي خَجِلة مدهوشَة من الخَرق]الحياء

  )82(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)4(لنسائيقال اإلمام ا

عن َأبِي  ،  السخْتياني  حدثَنَا َأيوب : اتم بن وردان قَالَ   حدثَنَا ح : َأخْبرنَا ِإسماعيُل بن مسعود قَالَ              
 يندالْم زِيدسٍ قَالَتْ    ،  )5(ييمع بِنْت اءمَأس نع " :       وِل اللَّـهسر ةَ بِنْتمفَاط ي زِفَافكُنْتُ ف ،  ـافَلَم

    النَّبِي اءنَا جحبَأص  االْب برفَضب  ،      ابالْب نمَأي ُأم تْ لَهفَقَاَل" فَفَتَح :     ـنمَأي ا ُأمـي ِلـي    " يعاد
" فَتَنَحين  ،وسمعن النِّساء صوتَ النَّبِي     ،  يا ُأم َأيمن  ،  نَعم: " قَاَل؟  هو َأخُوك وتُنْكحه  :  قَالَتْ . "َأخي
، ونَضح علَيه من الْماء  ،   فَدعا لَه رسوُل اللَّه     ،  فَجاء علي : قَالَتْ" ا في نَاحية    واخْتَبْأتُ َأنَ : " قَالَتْ

                                                
بـاب  النكاح  وكتاب  ، 6387، 5367رقم، باب عونِ الْمرَأة زوجها في ولَده     ، كتاب النفقات ، صحيح البخاري )  1(

 اتبوِيجِ الثَّيوكتاب الوكالة ، 5080، 5079رقم، تَز ،             كَـم نـيبي لَمًئا وشَي يطعي لًا َأنجٌل رجكََّل رِإذَا و ابب
     النَّاس فُهارتَعا يلَى مطَى عي فََأعطعِل الْإِ   ، و كتاب الجهاد  ، 2309رقم، يجْئذَانِ الرتاس اببامو ، 2967رقم، م

 . 2097رقم، باب شراء الدواب والْحميرِ، كتاب البيوع

 اسـتحبابِ  )  16(باب،  الرضاع وكتاب، 3711 رقم،  استحبابِ نكَاحِ الْبِكْرِ   )  16(باب، الرضاع، صحيح مسلم )  2(
 . 3710، 3715، 3714، 3709، 3713رقم، نكَاحِ الْبِكْرِ

 . 2/26البن األثيرهاية في غريب الحديث الن)  3(

 8455 رقم، ذكر ما خص به علي دون غيره من األولين واآلخرين، السنن الكبرى للنسائي)  4(

وعرف بكنيته وما جعلني أجزم أنه شيخ أليوب أن أيوب من الطبقة التي تلـي               ، لم يرد اسمه  :  قال الباحث    ) 5(
بو يزيد من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين فاحتمـال سـماعه         طبقته فأيوب من صغار التابعين بينما أ      

 . منه كبير 
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فَقَد َأنْكَحتُك َأحب َأهـِل     ،  اسكُني: "  فَقَاَل لَها  فَجاءتْ خَرِقَةً من الْحياء   " ادعوا ِلي فَاطمةَ    : " ثُم قَالَ 
مـن  : " فَقَـالَ " فَرَأى سوادا    فَخَرج رسوُل اللَّه    ،  ونَضح علَيها من الْماء   ،  ودعا لَها ،  "ي  بيتي ِإلَ 

كُنْت في زِفَاف فَاطمةَ بِنْت رسـوِل       : " قَاَل،  نَعم: قُلْتُ" ابنَةُ عميسٍ   : اَلـ قَ .اءـَأسم: قُلْتُ" ؟  هذَا
 اللَّه ُتينَهقَالَتْ: قُلْتُ" ؟ كْرِم ما ِلي : " نَععفَد" .   

  :تخرج الحديث
حاتم بن  ( هَأبِيعن  ،   حاتمِ    بنِ صاِلحِمن طريق    ،)3(والطبراني، )2(والحاكم، )1(أخرجه أحمد        
 حماد بن زيد عن أيوب السختياني     من طريق   مرسالً   )4(وأخرجه ابن عساكر   .  بنحوه به،  )وردان

 من طريق مسلم بن     )6(والطبراني،  من طريق إسماعيل بن مسعود     )5(وأخرجه النسائي  . بنحوهبه  
  .  به بنحوه حاتمِ بنِ وردانإبراهيم كالهماعن

  .  بنحوهعن َأسماء بِنْت عميسٍ، كالهماوأبي يزيد،  عكرمةمن طريق )7(وأخرجه الطبراني

  :تراجم رواة الحديث

هجرةُ الْحبشَة وهجـرةٌ  : كَانَتْ من الْمهاجِرات ممن لَها هجرتَانِ   )8(تُ عميسٍ الْخَثْعميةُ  َأسماء بِنْ  -
ينَةدبِالْم  ،   نَاتْؤمالْم اتى الَْأخَودِإح يهو  ،      النَّبِي جوونَةُ زميا مكَانَتْ ُأخْتُه  انْهى عوجمع مـن    ر 
   . )9(أبو يزيدأو  َأبو زيد الْمدنيابة والتابعين منهمالصح

: فَقَـالَ ،  هسئل ماِلك عنْ   )11(روى له البخاري والنسائي    )10( نزيل البصرة مقبول   أبو يزيد المدني   -
   .)13( ثقة:صور عن يحيى بن معيننقال إسحاق بن مو، )12(أعرفه

                                                
 . 1342رقم،  ) فضائل فاطمة بنت رسول اهللا ( ،  أحمد بن حنبل-فضائل الصحابة )  1(
 . 4735 رقم، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحيحين)  2(
 . 346رقم، 24/136للطبرانيالمعجم الكبير )  3(
  . 42/133، ) علي بن أبي طالب(،  البن عساكرتاريخ دمشق)   4(
 . 124رقم، ذكر ما خص به علي دون األولين واآلخرين، للنسائيخصائص علي )  5(
 . 346رقم، 24/136للطبرانيالمعجم الكبير )  6(
 .365رقم ،24/137  للطبرانيالمعجم الكبير)  7(
 . 7/484اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  8(
 . 6/3255معرفة الصحابة ألبي نعيم )  9(
 . 1/1225 البن حجر تقريب التهذيب)  10(
 . 12/251البن حجر تهذيب التهذيب )  11(
 . 2/230علل الحديث البن أبي حاتم )  12(
 . 9/459البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )  13(
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، )1( تسأل عن رجل روى عنه أيـوب : فقال؟ سألت أحمد عنه:جري عن أبي داود  وقال اآل 
 ال أعلم لـه     :سئل أبو زرعة الرازي عن اسمه فقال      و،   شيخ ال يسمى يكتب حديثه     :و حاتم أبقال  و
 أبو يزيد المدني ليس يعرف بالمدينة والبـصريون         :وقال الدوالبي ،  )3(ثقة: وقال الذهبي ، )2( سماًإ

  . )4(يروون عنه

  . مع من العلماءوثقه ج. ثقة الراجح أنه :قال الباحث

  .  ثقات باقي رواة الحديث-

  :الحكم على الحديث

الحـديث  " :وقد نقل األلباني كالماً للذهبي أنه قال   ، الحديث رواته ثقات ولكن تُكِّلم في متنه      
ولـم  ،  ولعل الحاكم سكت عنه من أجل ذلك      ،  )5("ألن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة      ؛  غلط

فقد سئل عن هـذا     : وهذا ظاهر كالم الدار قطني    : ال الباحث ق، )6(عادتهيذكر الحكم على الحديث ك    
عن أبـي   ،  عن أيوب ،  واختُلفَ عنه ؛فرواه حاتم بن وردان     ،  يرويه أيوب السختياني  : الحديث فقال 
  . عن أسماء بنت عميس، يزيد المدني

 بالصواب مـع     أي أشبه  :ال الباحث ق. )7(وقول حماد أشبه  ، فأرسله،  وخالفه حماد بن زيد   
   . واهللا أعلم، إرساله

إال أن يكـون    ؛  فإن رجاله ثقـات   ؛   وال أجد في إسناده علة ظاهرة      :وأردف األلباني قائالً  
إن أسـماء بنـت عمـيس    ": فقد قال في إسناد ابن عساكر   ؛  نقطاع بين أبي يزيد المدني وأسماء     اإل

  .  )8( واهللا أعلم.  وهذا صورته اإلرسال".. .قالت
  

       

                                                
 موسوعة أقوال اإلمـام أحمـد فـي         . 8/221بيللذهميزان االعتدال   ، 12/251البن حجر   تهذيب التهذيب   )  1(

 . 10/57الجرح والتعديل 

 . 9/459البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )  2(

 . 2/472الكاشف للذهبي ، 2/472من له رواية في الكتب الستة )  3(
 . 3/1181الكنى واألسماء للدوالبي )  4(

  . 10/637السلسلة الضعيفة لاللباني )  5(

 . 4735 رقم، كتاب معرفة الصحابة،  على الصحيحينالمستدرك)  6(

 . 4052رقم، 15/305العلل للدارقطني )  7(

  . 10/637السلسلة الضعيفة لاللباني )  8(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   ؟)1(ا ه وقع ميتً أنَّ أراد]فوقع فَخَرِقَ[ مكحول ومنه حديثٌ) س  ( 

  )83(الحديث رقم
  :تخريج الحديث

  .           لم يعثر الباحث على تخريج له
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  ثـوب   مخْرِاق وهو في األصلِ     هي جمع  )2 (] المالئكة   يقُالبرقُ مخَارِ  [  علي وفي حديث  ) ـه( 

ه  وتَـسوقُ   الـسحاب   تَزجر بهـا المالئكـةُ     ه آلةٌ  أنَّ ا أراد ب به الصبيان بعضهم بعض    ضر وي يلَفُّ
ويفسقُ[:  عباس  ابنِه حديثُرروطٌالبمن نورٍ س رجبه المالئكةُ تَز 3 (] السحاب( .  

  )84( قمالحديث ر
  :رحمه اهللا)4(قال اإلمام أحمد

    دمو َأحثَنَا َأبد5(ح(               ـننٍ عسح نْدع نَاهَأيَئةٌ ريه كَانَتْ لَهو يلجالْع ِليدالْو نب اللَّه دبثَنَا عدح
.. .  َأقْبلَتْ يهود ِإلَى رسوِل اللَّه       :اَلبنِ عباسٍ قَ  عبد اهللا   بكَيرِ بنِ شهابٍ عن سعيد بنِ جبيرٍ عنِ         

 ملَك من ملَاِئكَة اللَّه عز وجلَّ موكٌَّل بِالسحابِ بِيده َأو فـي             : َأخْبِرنَا ما هذَا الرعد قَالَ     : قَالُوا وفيه  
 فَما هذَا الصوتُ الَّـذي يـسمع        :حيثُ َأمر اللَّه قَالُوا   من نَارٍ يزجر بِه السحاب يسوقُه        يده مخْراقٌ 

    الحديث.. .  صوتُه:قَاَل
  : تخريج الحديث

)  دكَـينٍ   بنِ الفَضِل(  نعيم من طريق أبي  )8(والطبراني، )7(والنسائي، )6(           أخرجه الترمذي 
  .  بنحوهبهابٍ  بن شه بكَيرٍعن الوليد  اهللا بنِ عبدعن

                                                
  . 2/26 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 .  هذه الرواية موقوفة على عليرضي اهللا عنه:قال الباحث )  2(

  . 2/26  البن األثيرديثالنهاية في غريب الح)  3(
 . 2483 رقم،  ) مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي (، مسند أحمد)  4(

)5  ( دمو َأحتقريب التهذيب هو: َأب ،رِييبمٍ الزهربنِ د رمرِ بنِ عيبنِ الزاِهللا اب دبع بن دمح1/861البن حجر م   
 . 3117رقم، باب ومن سورة الرعد، أبواب تفسير القرآن، رمذيسنن الت)  6(

 . 9024رقم، كَيفَ تُْؤنثُ الْمرَأةُ، وكَيفَ يذْكر الرجُل، كتاب عشرة النساء، السنن الكبرى للنسائي)  7(

 . 12429رقم، 12/45للطبرانيالمعجم الكبير)  8(
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بنِ  عبد اِهللا     بنِ محمد(  أحمد من طريق أبي  )3(وابن منده ، )2(والمقدسي، )1(وأخرجه الحربي 
  .  به بنحوه الوليد بنِ اِهللا عبدعن) الزبيرِ

موسـى  مـن طريـق     )5(والخرائطي  ، بهرام بنِ الحميد عبد من طريق    )4(وأخرجه أحمد 
  . بنحوهبن عباسا بن حوشب عن  شهرعن،البزار

  :تراجم رواة الحديث

وروى عنه عبداهللا بـن     ، روى عن سعيد بن جبير      مقبول من السادسة     الكوفيبكَيرِ بنِ شهابٍ     -
وقـال  ، )8(وذكره ابن حبان فـي الثقـات  ، )7(ياًن يكون كوف أهو شيخ يمكن    : قال أبو حاتم   )6(الوليد

 روى له الترمـذي     :وقال المزي في التهذيب   ،  مقبول :ن حجر وقال اب ، )9(عراقي صدوق : الذهبي
عـن الرعـد     بن عباس في سؤال اليهود النبي       اوالنسائي حديثا واحدا عن سعيد بن جبير عن         

  . )10(وغير ذلك

  . يبدو لي من خالل أقوال العلماء أنه قليل الرواية فهو لذلك مقبول :قال الباحث

- دبع     ِليدنِ الْوب ٍل       اللَّهقعنِ مب اللَّه دبنِ عبينزروى له  . )12( العجلي ثقة  :الكوفي ويقال له  )11( الم
  . )13(الترمذي والنسائي 

                                                
 . 2/688رعد الباب ، ) الرابع والستونالحديث(، غريب الحديث للحربي)  1(
 . 61رقم، 10/69األحاديث المختارة للضياء المقدسي )  2(

 . 44رقم ، ذكر آية أخرى تدل على وحدانية اهللا عز وجل، التوحيد البن منده)  3(

 . 2483 رقم،  )  مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي (، مسند أحمد)  4(

 . 1053 رقم، 1/226 األخالق للخرائطي مكارم)  5(

 . 1/430 البن حجرتهذيب التهذيب )  6(

 . 2/404 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  7(

 . 6/106الثقات البن حبان )  8(

 . 1/115 للذهبيالمغني في الضعفاء ، 2/67للذهبيميزان االعتدال )  9(
 . 4/239  للمزيتهذيب الكمال)  10(

األنـساب للـسمعاني   .   ه النسبة إلى مزن، وهي قرية من قرى سمرقند على ثالثـة فرسـاخ       هذ: المزني)  11(
5/277 . 

 . 1/555 البن حجرتقريب التهذيب )  12(

 . 16/268 للمزيتهذيب الكمال )  13(
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أحمد بن عبد اهللا    و، ثقة يحيى بن معين   و، )1(مهأياس بن عبد من قبل      إه  د وج :قال البخاري 
صـالح   ")5(:والنسائي، )4(بو حاتم وقال أ ،  )3(" مجهول ال أعرفه   :"قال علي بن المديني   و،  )2( العجلي
  . )6(وذكره ابن حبان في الثقات، "الحديث

 العلمـاء   فـأكثر  هو ثقة وقول ابن المديني أنه مجهول قد يكون مجهول بالنسبة لـه               :قال الباحث 
  . يوثقونه

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

  عـن  بهـرام  بن دالحمي بدعو،بزارموسى ال تابعه  ، مقبول بكير بن شهاب  يه  حسن ف سناده  ا
 ،ومضعف، ء بين موثق  اختلف فيه العلما   بن حوشب    اًشهرلكن    .بن عباس ا بن حوشب عن  شهر  

أنـه صـدوق كثيـر اإلرسـال     وخالصة القول فيـه   ، )42(وقد سبقت ترجمته في الحديث رقم      
  .قد وثقه جماعة على رأسهم البخاري وابن معينوواألوهام، 

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
وا بهـا    واجتلد ه حلَّوا ُأزرهم وجعلوها مخَاريقَ     مع  وفْتَيةً  أيمن إن[ومنه الحديث   ) س  ( 

 فرآهم النبي  فقال :     ا وال مويتَحاللّه اس نال مرسولِ ن   تَتَروا وُأملهـم   :  أيمن تقول  ه اس استغفر
7( ]لهم فَبِْألىٍ ما استغفر(.   

                                                
 . 5/216التاريخ الكبير للبخاري )  1(

  . 2/65الثقات للعجلي )  2(
  . 2/26  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  3(

 . 5/187  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  4(

 . 16/268 للمزيتهذيب الكمال )  5(

  . 7/26الثقات البن حبان )  6(

 . 2/26البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  7(
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  )85(الحديث رقم

  :رحمه اهللا)1 (قال اإلمام أحمد بن حنبل
          ونارثَنَا هد2 (ح(      ورمثَنَا عدبٍ حهو نب اللَّه دبثَنَا عدح) 3(        يمرـضالْح ـادزِي نب انملَيس َأن

وفَئة من قُريشٍ    )4(  َأنَّه مر وصاحب لَه بَِأيمن     جزء الزبيدي حدثَه  حدثَه َأن عبد اللَّه بن الْحارِث بنِ        
 ِإن  :قَـالُوا   فَلَما مررنَا بِهِم   :وهم عراةٌ قَاَل عبد اللَّه    يجتَلدون بِها     قَد حلُّوا ُأزرهم فَجعلُوها مخَارِيقَ    

  ُؤلَاءهونيسس5 (ق( عـفَد  وَل اللَّهسر ِإن ثُم موه واددتَب وهرصا َأبفَلَم هِملَيع جخَر)ـوُل  )6سر عجفَر 
  اللَّه         ُقُولي تُهعمفَس ةرجالْح اءركُنْتُ َأنَا وخََل وتَّى دا حبغْضم:  اللَّه انحبس   اللَّـه نا  لَا مويـتَحاس

     وَل اللَّهسا ري ملَه رتَغْفتَقُوُل اس هنْدع نمَأي ُأموا وتَتَراس وِلهسر نلَا مواللَّه دبـا   )7 ( فَبِلَْأيٍ: قَاَل عم
وناره نَأنَا م تُهعمسو د اللَّهبقَاَل ع ملَه رتَغْفَأس  

  :تخريج الحديث
  .  بنحوهبهمن طريق عبد اهللا بن لهيعة عن سليمان بن زياد  )8 (زارأخرجه الب

 وعمرِمن طريق    )12 (وضياء المقدسي ، )11 (والبيهقي،  )10 (وأبو يعلى ، )9 (وأخرجه الحربي 
  .  به بنحوه زِياد بنِ  سلَيمانِ عنالحارث بنا

                                                
 . 17748 رقم، ) حديث عبد اهللا بن الحرث بن جزء الزبيدي ( ، مسند أحمد)  1(

  .107 / 30 تهذيب الكمال .لمروزي أبو علي الخزازهارون بن معروف اهو )  2(

  .570 / 21تهذيب الكمال .عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد اهللا األنصاريهو)  3(

)4  (نمهو:َأي               يشبفُ بِالْحرعيو اءبرنِ َأبِي الْحنِ بِلَاِل برِو بمنِ عب ديبع ناب وهو نمَأي ُأم ننِ      ابةَ بامَأخَا ُأس كَان ،
      نَةُ النَّبِياضا حمهُأم ،هِلُأم ديز       ْلَتنَز يهفنٍ، ونَيح موي تُشْهِداس ، }       ـهبر و ِلقَاءجري كَان نمعرفـة   . }فَم 

 . 1/318الصحابة ألبي نعيم 

)5  (ين        هو:القَسؤساء النصارى في الدئيس من رس العالم     رلْم وقيل هو الكَيلسان العرب البن منظـور       . والع  
5/3625 . 

  .226 / 1 لسان العرب البن منظور . التبديد التفريق وتبدد القوم ِإذا تفرقوا وتبدد الشيء تفرق:تَبددوا)  6(

 . 2/170فتح الباري ـ البن رجب .  أنه أستغفر لهم بعد شدة امتناعه من ذَِلك:  أي بشدة، والمعنى :فَبِلَْأيٍ)  7(

 . 3785رقم، ) مسند عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي اهللا عنه(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  8(

 رقم، 3/944غريب الحديث للحربي )  9(

 . 1540 رقم، ) عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزبيديمسند (، مسند أبي يعلى)  10(

 . 7372رقم، فَصٌل في ستْرِ الْعورة، الحياء، نشعب اإليما)  11(

 . 205 رقم، 9/215األحاديث المختارة للضياء المقدسي )  12(



 -  206  -  

  :تراجم رواة الحديث

- دباِهللا ع نب ارِثنِ الْحب زجبن عبد اهللا بن معد يكرب بن عمرو          ءيديبحليف أبي وداعـة      الز
وحكى الطبري أنه كان اسمه       له صحبة سكن مصر روى عن النبي         :قال البخاري . )1 (السهمي

   .)2 (عبد اهللا وهو آخر من مات بمصر من الصحابة العاصي فسماه رسول اهللا 
، )4 (  حديثاً واحـداً   روى له البخاري في األدب    ،  )3 ( " ثقة "سليمان بن زياد الحضرمي المصري     -

وقال عبد الرحمن بن    ، )7 (يعقوب الفسوي و، )6 ( يحيى بن معين   "ثقةو"، )5 (توفي سنة خمسين ومائتين   
 ليس  :"وقال النسائي ، )8 ( " شيخ :" صحيح الحديث قلت ما حاله قال      : سألت أبي عنه فقال    :أبي حاتم 
 ابـن يـونس     وذكر  أن  ، " واه :"وقال الذهبي ، )10 (" الثقات بان في كتاب  بن ح اوذكره  "، )9 ("به بأس 

بـن  ا وزاد   :وقـال ،  وذكر ذلك ابن حجر   ،  )11 ( في روايته عن ابن وهب نظر يقال إنه اختلط         :قال
    .)12 ( عند القضاة توفي سنة خمسين ومائتينكان مقبوالً: يونس

وقد ذُكر فـي حاشـية     ، زوم به ومانسب إليه من اإلختال ط غير مج      ، هو ثقة  :قال الباحث 
عـن  وما ذكره الـذهبي  ،  بنسبته لإلختالطلم يتكلم أحد من األئمة بقول صريحكتاب اإلغتباط أنه    

    .)13 (فقد أورده بصيغة فيها تليين واهللا تعالى أعلمابن يونس 
  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

  . )14(وممن صححه األلباني ،إسناده صحيح
       

                                                
 . 4/46اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  1(
 . 4/46اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .  5/23التاريخ الكبير للبخاري )  2(
  . 1/407  تقريب التهذيب البن حجر)  3(
 .  11/430  للمزيتهذيب الكمال)  4(
  . 4/153  لسان الميزان البن حجر )  5(
  . 11/429  للمزيتهذيب الكمال)  6(
 . 4/168 تهذيب التهذيب البن حجر )  7(
 . 4/118البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  8(
  . 4/168 تهذيب التهذيب البن حجر )  9(
 . 4/314الثقات البن حبان )  10(
  . 3/294للذهبي ميزان االعتدال )  11(
  . 4/153  البن حجرلسان الميزان)  12(
  . 1/157  البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط)  13(
  .140 / 1صحيح السيرة النبوية )  14(
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    :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

  } خرم { 

:  واألخْرم .  والشَّق  الثَّقْب  الخَرمِ أصُل]  خَرماء  على ناقة   الناس يخطب   اللّه رأيتُ رسولَ [فيه  
ة أنفُ     المثقوبتَرفُه شيئً    األذن والذي قُطعت وبلغُا ال ي  ه أو طَر عدر وقد انْخَ  الجه ثَقْمأي انْـشَقَّ  : ب

   .)1(  ماءرم واألنثى خَرفإذا لم ينْشَقّ فهو أخْ

  )86(الحديث رقم
   :رحمه اهللا )2 (قال اإلمام  ابن أبي شيبة

     يعكثَنَا ود3(ح(  ،ـع    نِ َأبِي خَاِلديَل باعمِإس ن  ، يهَأخ نع)لٍ  ،  )4َأبِي كَاه نقَاَل،  ع:"   تُ النَّبِيَأير
 اءمخَر لَى نَاقَةع خْطُبا، يهطَامبِخ كسمم يشبحو" .  

  :تخريج الحديث
 ،)9(وابـن أبـي خيثمـة     ،)8(أحمـد و،)7(وابـن ماجـة    ،)6(والنـسائي  ،)5(البخاري        أخرجه  

سعيد بـن   من طريق      ،)14(والبيهقي ،)13(وابن قانع  ،)12(وأبو نعيم  ،)11(وابن حبان ، )10(والطبراني
  .  بنحوهعن َأبِي كَاهٍل، لدأبي خا

                                                
  . 2/27البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 5908رقم، كتاب الصالة، مصنف ابن أبي شيبة)  2(

  .1037 / 1 تقريب التهذيب .وكيع بن الجراح بن مليحهو )  3(

)4  ( يهسعيد بن أبي خالد هو: َأخيسم1/376 تقريب التهذيب البن حجر . .  الَْأح .  
 . 640رقم، 7/142التاريخ الكبير للبخاري )  5(

، الْخُطْبةُ علَى الْبعيـرِ   ، السنن الكبرى للنسائي  ، 1572 مرق، لْخُطْبةُ علَى الْبعيرِ  ، العيدين صالة، سنن النسائي )  6(
 . 4081 رقم

 .1284 ،1284رقم، باب ما جاء فى الْخُطْبة فى الْعيدينِ، والسنة الصالة إقامة كتاب، سنن ابن ماجه)  7(

 .16715، 18725رقم)  حديث قيس بن عائذ رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  8(

 . 4330، 4329، 4328رقم، 2/1002  البن أبي خيثمة  تاريخ ابن أبي خيثمة)9(

 . 924رقم، ) قيس بن عائذ(، للطبرانيالمعجم الكبير )  10(

ذكر اإلباحة للمرء ان يخطب الناس عند رمي الجمـرة علـى            ، العقبة جمرة رمي باب، صحيح ابن حبان  )  11(
 . 3874 رقم، راحلته

 . 6969 رقم، َأبو كَاهٍل الَْأخْمسي، باب الْكَاف، نعيممعرفة الصحابة ألبي )  12(

 . 597رقم، 2/131معجم الصحابة ـ ابن قانع )  13(

،  من َأباح َأن يخْطُب علَى منْبـرٍ َأو علَـى راحلَـة   )21 (باب، العيدين صالة كتاب، السنن الكبرى للبيهقي )  14(
 . 6430رقم



 -  208  -  

 إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائـذ      عبيد عن    محمد بن    من طريق  )1(وأخرجه أحمد 
  . دون ذكر أخيه . بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

روى  وقيل عبد اهللا بن مالـك روى عـن النبـي          ،  قَيسِ بنِ عاِئذ   هو :)2(الَْأحمسي كَاهٍل َأبو -
وقـال  ، له صحبة )5(:  وابن أبي حاتم    )4(قال البخاري )3(اعيل بن أبي خالد عن أخيه عنه      حديثه إسم 

  . )6(  كان إماما للحي وعداده في أهل الكوفة:بن حبانا

بن ماجة ولـم   اروى له النسائي و    )7( الكوفي أخو إسماعيل صدوق    الَْأحمسي سعيد بن أبي خالد      -
  . )11(وثق: وقال الذهبي، )10(ن حبان في الثقاتوذكره اب، )9(وثقه العجلي، )8(يسمياه 

  . هو صدوق :قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

 الهرماس بن زيـاد     من حديث  : وله شاهد  . صدوق: سعيد بن أبي خالد    فيه، إسناده حسن 
يحيي بـن   ريق  من ط  )14(وأحمد،  هاشم بن القاسم   من طريق   )13(أخرجه ابن أبي شيبة   . )12(الباهلي

                                                
 . 17602 رقم، )   ديث قيس بن عائذح( ، مسند أحمد)  1(

)2  (يسم1/91 هذه النسبة إلى أحمس وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة ، األنساب للسمعاني :الَْأح . 
 10440 رقم، 7/340اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  3(

 . 7/142التاريخ الكبير للبخاري )  4(

  . 5/150تم البن أبي حاالجرح والتعديل )  5(

 . 3/342الثقات البن حبان )  6(

  . 1/376 تقريب التهذيب البن حجر )  7(

 . 4/20 تهذيب التهذيب البن حجر  . 10/412للمزيتهذيب الكمال )   8(

 . 1/396الثقات للعجلي )  9(

 . 4/283الثقات البن حبان )  10(
 . 1/434هبي الكاشف للذ، 1/434للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  11(

: ديرٍ، سكَن الْيمامةَ، وقيـلَ    حَأبا  : هرماس بن زِياد بنِ عمرِو بنِ عامرٍ الْباهلي، من قَيسِ عيلَان، يكْنَى           هو  )  12(
  .2761 / 5اسمه شُريح، معرفة الصحابة ألبي نعيم 

 . 529 رقم، 2/54مسند ابن أبي شيبة )  13(

 . 15968 رقم، )   حديث الهرماس بن زياد( سند أحمد م)  14(
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يخطب على   رأيت رسول اهللا    :  الهرماس بن زياد الباهلي قال     عنسعيد عن عكرمة بن عمارة      
  إسناده حسنو. "راحلته يوم النحر بمنى

  . مع العلم أن للحديث طرقاً أخرى.  لغيرهحيحالص وبهذا الشاهد يرتقي الحديث إلى
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  تَـسميةً  األذنِ المقْطوعـةَ   قيـل أراد   ] يضحى بالمخرمـة اُألذُن    ه أن رِكَ[ومنه الحديث    ) ـه ( 

للشيءبأصل ه أو ألنمة من أبنيةالمخر و المبالغة كأن1(ا كثيرةماً وشُقوقً فيها خُر( .  

  (*)الحديث رقم 

   )2(سبق تخريجه :            قال الباحث
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   )3(ذهابه وانقضاُؤه:  وانْخرامهأهل كُلِّ زمانٍ:  القرن] ذلك القرن أن ينْخَرِميريد[وفيه 

  )87( الحديث رقم

  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام مسلم

 َأخْبرنَـا عبـد     : حدثَنَا وقَاَل عبـد    :حدثَنَا محمد بن رافعٍ وعبد بن حميد قَاَل محمد بن رافعٍ            
  رمعنَا مرَأخْب اقزكْ         بن راشد    الرو بَأبو اللَّه دبع نب اِلمى سنرَأخْب رِىهنِ الزع   دبع َأن انملَيس نرِ ب

        وُل اللَّهسلَّى بِنَا رقَاَل ص رمع نب اللَّه َفَقَـال قَام لَّما سفَلَم هاتيرِ حى آخف شَاءالَةَ الْعص لَةذَاتَ لَي: 
 قَاَل  . »الَ يبقَى ممن هو علَى ظَهرِ اَألرضِ َأحد       َأرَأيتَكُم لَيلَتَكُم هذه فَِإن علَى رْأسِ ماَئة سنَة منْها          «

 رمع نلَ :ابهفَو        وِل اللَّهسر قَالَةى مف النَّاس          ـنَةس اَئةم نع يثاداَألح هذه نم ثُوندتَحا ييمف لْكت
     وُل اللَّهسا قَاَل رِإنَّمو:  ه نمقَى مبضِالَ يرِ اَألرلَى ظَهع موالْي و نْخَرِمي َأن بِذَِلك رِيدي دَأح    ذَِلـك

نالْقَر .  
                                                

 . 2/27البن األثير ب الحديث النهاية في غري)  1(

 . وهنا ذكره بالمعنى، )  خَرقَاء َأو جدعاء(ذكر فيه)   76(انظر الحديث رقم )  2(

  . 2/27البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(

، » نَفْس منْفُوسةٌ الْيوم   الَ تَْأتى ماَئةُ سنَة وعلَى اَألرضِ      « قَوِله   )  53(باب، فضائل الصحابة ، صحيح مسلم )  4(
 . 6642رقم
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  :تخريج الحديث

 وَأبِي بكْرِ بنِ سلَيمان بـنِ َأبِـي حثْمـةَ         ،  عبد اللَّه   بنِ  ساِلمِ من طريق  )1(أخرجه البخاري     
  .  بنحوه اللَّه بن عمرعبدِعن  ،كالهما

  :تراجم رواة الحديث

  . ثقاتجميعهم رواة الحديث    -
  

       
 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   اللّـه   رسـولِ  كان عليهـا طريـقُ   والروحاءثَنيةٌ بين المدينة: رصغَّ هو م]خُريم[وفيه ذكْر  

  .  )2(منْصرفَة من بدر
  

  )88( الحديث رقم

  :رحمه اهللا )3(قال اإلمام  الطبراني

        ن الْميم باهرثَنَا ِإبدطَّار حيد الْععن سة بدعسثَنَا مدـن     حزِيـز بد الْعبي عثَندح يامزر الْحنْذ
 عن عطَاء بن يسار عن ابـن  )4(عمران حدثَني عبد الرحمن وعبد اللَّه بن زيد بن َأسلَم عن َأبِيهِما  

عامر بن الطُّفَيل بن ماِلـك قَـدما        َأن َأربد بن قَيس بن حزم بن جلَيد بن جعفَر بن كلَاب و             عباس
 َأتَجعُل ِلي الَْأمر ِإن َأسلَمت من بعدك؟        :قَاَل عامر بن الطُّفَيل   " وفيه.. .الْمدينَة علَى رسول اللَّه     

فَخَرجا حتَّى ِإذَا كَانَا    وفيه  .. . "لَيس ذَِلك لَك ولَا ِلقَومك ولَكن لَك َأعنَّة الْخَيل          " :قَاَل رسول اللَّه    
 )5(َأرسَل اللَّه قَرحة    حتَّى ِإذَا كَان بِالْخَرِيمِ   بِالرقْمِ َأرسَل اللَّه علَى َأربد صاعقَة فَقَتَلَتْه وخَرج عامر          

الحديث.. . فََأخَذَتْه .    

   

                                                
باب ذكْرِ الْعشَاء والْعتَمة ومـن      ، باب السمرِ في الْفقْه والْخَيرِ بعد الْعشَاء      ، مواقيت الصالة ، صحيح البخاري )  1(

آهارعاسلْمِ، كتاب العلم، 564، 601رقم وي الْعرِ فمالس اب116رقم، ب . 
  . 2/27البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(

 . 9127رقم، ) من اسمه مسعدة ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  3(

 . 1/350البن حجرتقريب التهذيب . العدوي زيد بن أسلمهو : َأبِيهِما)  4(

حبة تخـرج فـي   : وقيل . ما يخرج من األعضاء مثل الدمل أو جرح بالضم كالجراحة بالسيف   هي  :  قَرحة   ) 5(
 . 6/499فتح الباري البن حجر .  5/255 لقاريلالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح .البدن 
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  :تخريج الحديث

 بـه إبراهيم بـن المنـذر      عن  مسعدة بن سعد    من طريق   ،)2(يموأبو نع ، )1(      أخرجه الطبراني 
  . بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

 العدوي مولى آل عمر أبو محمد المدني صدوق فيه لين من السابعة             عبد اهللا بن زيد بن أسلم      -
وضعفه يحيـى بـن     ،  )4(كان أثبت ولد أسلم في الحديث      :قال ابن سعد  . )3(مات سنة أربع وستين   

وقـال  ،  )9(وقال أبو حاتم ليس به بأس     ، )8(والترمذي  ، )7( أحمد ثقةوو،  )6( بن المديني  عليو)5(معين
 بنو زيد بن أسلم أسامة وعبد اهللا وعبد الرحمن ضـعفاء          :قال السعدي و، )10(ليس بالقوي : النسائي

وهـو  ، قليل الحـديث : وقال ابن عدي، )11( زيغ عن الحق في بدعة ذكرت عنهمدونفي الحديث  
 كان شيخا صالحا كثيـر      :وقال ابن حبان  ، )12(ب حديثه على أنه قد وثقه غير واحد       مع ضعفه يكت  

شياء عن الثقات التى إذا سمعها المبتدئ في هـذه الـصناعة شـهد        يأتي باأل ،  الخطأ فاحش الوهم  
  . )13(عليها بالوضع

  . هو كما قال ابن حجر صدوق فيه لين: قال الباحث

  .)14(والهم ضعيف مات سنة اثنتين وثمانين معبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي -

                                                
ـ      ، األحاديث الطوال للطبراني  ، 10/312للطبراني  المعجم الكبير   )  1( د بـن  حـديث عـامر بـن الطفيـل وارب

 . 39رقم، 1/80قيس
  . 1/128دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني )  2(

 . 1/508  البن حجرتقريب التهذيب)  3(

 . 5/413البن سعد الطبقات الكبرى )  4(

 . 3/197، 1/151 . 3/157 )  رواية الدوري(و)  رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  5(

 . 4/185بن عديالالكامل في ضعفاء الرجال )  6(

 . 1/85 يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم ، 2/473، 1/344العلل ومعرفة الرجال)  7(

 . 135رقم، ) 1/84 (-علل الترمذي )  8(

 . 5/59البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  9(
 . 1/202 الضعفاء والمتروكين للنسائي)  10(

 . 4/186بن عدي الالكامل في ضعفاء الرجال )  11(

 . 4/186البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  12(

 . 2/10المجروحين البن حبان )  13(

 . 1/578البن حجرتقريب التهذيب )  14(
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 يعرف بابن أبـي ثابـت متـروك مـات سـنة سـبع          عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز       -
  .)1(وتسعين

صـدوق مـات سـنة سـت     ،  بن المغيرة الحزاميإبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنـذر   -
وثقه ،)4(روى له الترمذي والنسائي     و، )3( غير موضع  روى عنه البخَارِي في الْعلم وفي     .)2(وثالثين

وقـال  ، لكونه خلط في القرآن هوذم )8( حاتم وأبو)7(أحمدولكن  ، )6(والدار قطني ، )5(يحيى بن معين  
الخطيـب البغـدادي     فرد"عنده مناكير   ": قال زكريا بن يحيى الساجي    و، )9( ليس به بأس   :النسائي

ن يكون عن المجهولين ومن ليس بمـشهور عنـد          أال  إد في حديثه    ما المناكير فقل ما يوج     أ :الًائق
  . )10(المحدثين ومع هذا فان يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه

  . . هو صدوق على أقل أحواله :قال الباحث

   .)11(ن كاتبهوكا، كان مولى خالد بن عبد اهللا القسري أمير العراق، مسعدة بن سعيد الْعطَّار -
  . لم أعثر على كالم فيه :قال الباحث

  :الحكم على الحديث

  : وذلك لما فيه من العلل، إسناده ضعيف جداً

   ضعيف جداً: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-1

منكر ،  ضعيف الحديث ،  متروك الحديث  :قال أبو حاتم  . يروي المناكير :عبد العزيز بن عمران    -2
لم يرو   :قال الطبراني . وعبد الرحمن ، رد عمران بالحديث عن عبد اهللا     كذالك تف  .)12(الحديث جدا   

                                                
 . 1/614البن حجرتقريب التهذيب )  1(

 . 1/116  حجر بن التقريب التهذيب)  2(

 . 1/59رجال صحيح البخاري )  3(

  . 2/211 للمزيتهذيب الكمال )  4(

  . 6/179 للبغداديتاريخ بغداد )  5(

 . 5/127موسوعة أقوال الدارقطني )  6(

 . 1/17 المبرد بن -بحر الدم )  7(
 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  8(

 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  9(

 . 6/179للبغدادي تاريخ بغداد )  10(

 . 6/145البن عساكر مختصر تاريخ دمشق )  11(

 . 5/391البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  12(



 -  213  -  

هذا الحديث عن زيد بن أسلم إال ابناه وال رواه عنهما إال عبد العزيز بن عمران تفرد به إبـراهيم           
  .)2( وهو ضعيف:في إسناده عبد العزيز بن عمران :قال وممن ضعفه  الهيثمي ،)1(بن المنذر ا

       
 

  :  اهللاه رحميرِاألث ابن قاَل
: ا دلـيالً وقـال    م وبعث معه  ما على جملٍ   فَحمله  األسلمي مر بأوسٍ [ الهجرة   وفي حديث ) س   ( 

   لمبهما حيث تَع خارمِ  اسلُكق  من مالطُّر [خْرِم بكسر الراء المخارمفـي  وهـو الطريـقُ  :  جمع م 
  . )3( الجبلفهو منْقَطَع أنْ:  وقيل.  أو الرملالجبِل

  )89(الحديث رقم

  :رحمه اهللا )4(قال اإلمام الطبراني

    يقَطِل السالْفَض نب دمح5(حدثنا م(،     يالْثَّقَف قثَيو نب ضقَاَل،   ثنا الْفَي :     ـنب ـخْري صثَندح
           نِ حاِهللا ب دبنِ عسِ بنِ َأوب اِلكنِ مب اسنِ ِإيب اِلكم يلَمرٍ الَْأسجِ    ،   جـرِل الْعَأه نخٌ مقَـالَ ،  )6(شَي :

    اسِإي نب اِلكي َأبِي منرَأخْب  ،     هرَأخْب اِلكم نب اسِإي اهَأب َأن  ،          ـاهَأب َأن هـرسٍ َأخْبَأو نب اِلكم اهَأب َأن
      لَمرٍ الَْأسجنِ حاِهللا ب دبع نب سقَالَ َأو وُل اِهللا   : " يسبِي ر رم ٍكْرو بَأب هعمو     نـيبخـذوات ب

فَةح7(الْج(  ،َشرهاو)8(  ،    داحٍل وملَى  جا عمهو)9(  ،   ينَةدانِ ِإلَى الْمهجتَوا ممهـلِ   ،  ولَى فَحا عملَهمفَح 

                                                
 . 9127رقم، ) من اسمه مسعدة ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  1(

   .124 / 7مجمع الزوائد )  2(
 . 2/27البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(

 .  611رقم، باب سمة اإلبل وأين موضعه منها، للطبرانيالمعجم الكبير )  4(

)5  (قَطالسهذه النسبه إلى بيع السقط، وهي االشياء الخسيسة، كالخرز، والمالعق، وخواتيم الـشبة والحديـد               : ي
 . 3/262األنساب للسمعاني  . وغيرها

هي قرية جامعة فـي واد  :وقيل، بين مكة والمدينة، وليس بمكة   وقيل موضع   ، هو موضع بمكة  قيل  : الْعرجِ  )  6(
 . 4/98 لحمويلمعجم البلدان و، 4/177عاني  األنساب للسم. من نواحي الطائف

قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل وهي ميقـات أهـل مـصر                   : الْجحفَة  )  7(
  .111 / 2 معجم البلدان .والشام

 . 5/397 معجم البلدان . هي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر:اهرشَ)  8(

أسـد  .  كانا على جمل واحد والصحيح أنهما كانا على بعيـرين  هماأن: جاء في هذا الحديث     : قال ابن األثير    )9(
 . 221/ 1الغابة البن األثير 



 -  214  -  

  اءدالر ناب هِإبِل  ، مهعثَ معبو    قَاُل لَهي ا لَها غُلَام :ودعس1(م(  ، ا   : فَقَاَل لَهبِهِم لُكُأس     ـنم لَـمـثُ تَعيح
 ثُـم رجـع رسـوُل اللَّـه         ،  ولَا تُفَارِقْهما حتَّى يقْضيا حاجتَهما منْك ومن جملك       ،  الطُّرق مخَارِمِ

َأن يـْأمر    فََأمره رسوُل اللَّـه     ،  وكَان مغَفَّال ال يسم اِإلبِلَ    ،   بن عبد اللَّه   مسعودا ِإلَى سيده َأوسِ   
  الحديث.. . ْ َأوسا َأن يسمها في َأعنَاقها قَيد الْفَرسِ

  :تخريج الحديث
  بـنِ  محمـد طريق  من   )3(وأبو نعيم  ،الخزار علي بن أحمد من طريق  )2(         أخرجه ابن قانع  

 مالـك  عن إياس بن مالك عن مالك بن إياس عنصخر بن مالك  عن  الفيض بن وثيق    عن   الْفَضِل
  . بنحوهأوس بن عبد اهللا بن حجر  عن أوس بنا

 عـن ، محمد بن إسـحاق   عن   ،َأحمد بن محمد بن الفَضل    من طريق      )4(وأخرجه أبو نعيم  
  ِإيـاس بـن  عن،  سيارٍد اِهللا بن عبعن، ن عبادوسى ب معن، هي َأخعن،   عباد بنِ موسى   محمد بن 

اِلكم ،َأبِيه ن5(مختصراً) مالك بن أوس( ع(.   
  :تراجم رواة الحديث

ـ  ـ يكنى أبا تميم وربما ينسأوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي    - ل أوس بـن  ـب إلى جـده فقي
أسلم  )8(جروس بن عبد اهللا بن ح     أنه  أحيح  والص )7(أبو أوس تميم بن حجر األسلمي     : وقيل ،)6(حجر

     .)10(له صحبةوقد ذكر ابن حجر أن  ،)9(وكان يسكن العرج، المدينة بعد قدوم رسول اهللا 
                                                

ابن وقال   . 4/311البن سعد   الطبقات الكبرى   .  مسعود بن هنيدة مولى اوس بن حجر أبى تميم االسلمي         هو)  1(
، 8/281البن أبي حاتم     الجرح والتعديل    . بن حجر االسلمي غالم فروة     مسعود مولى ابن تميم      هو:بى حاتم أ
وس أوس فاعتقه وهذا ال يوافق رواية مالك بـن           لفروة ثم صار أل    نه كان غالماً  أكأنه جمع بين الروايات ب    و

 . اريوهذا ماذُكر في حاشية التاريخ للبخ     ، مه واهللا اعلم  أ لبريدة من جهة     وسا كان جداً  أن يقال لعل    أقرب  فاأل
  . 7/422التاريخ الكبير للبخاري 

 . 1/36معجم الصحابة ـ ابن قانع )  2(
)3  (سَأو همنِ اسم اب992رقم، معرفة الصحابة ألبي نعيم ب . 
 . 963رقم، باب منِ اسمه َأوس، معرفة الصحابة ألبي نعيم)  4(
ماِلك بنِ ِإياس بنِ ماِلك بنِ َأوسِ بنِ عبد اِهللا بنِ حجرٍ الَْأسلَمي مجودا،              رواه صخْر بن     َ الْحديثُ :قال أبو نعيم  )  5(

 يةرواوقد ذكر ابن حجر أن      : قلت   . 1/298 معرفة الصحابة ألبي نعيم      . خلَافَ ما رواه عبد اِهللا بن سيارٍ      
 اإلصابة في تمييز الـصحابة  . ةمرسل ما هاجر رسول اهللا ل عبد اهللا بن يسار عن إياس بن مالك بن أوس      

 . 1/157البن حجر 
 . 1/157اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  6(

 . 1/221أسد الغابة البن األثير )  7(

 . 2/391 ماكوال بنالإكمال الكمال )  8(

 . 1/221أسد الغابة البن األثير )  9(

 . 5/708 البن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة)  10(
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 لـه صـحبة     :قال أبو عمر  و، )1( له وألبيه صحبة   مالك بن أوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي         -
، ِإن الصحبةَ ِلَأبِيـه َأوسٍ    : وقيَل،  خْتَلَفٌ في صحبته  م:وقال أبو نعيم  ، )2(فيما ذكر بعضهم وفيه نظر    

يححالص وه3(و(.   

  . الصحيح ما ذهب إليه ابن حجر من أن له صحبة:قال الباحث

أخرجه : قال ابن منده  :قال ابن األثير  ، )4( بن عبد اهللا بن حجر األسلَمي       إياس بن مالك بن أوس      -
    .)5( وهو تابعي ولجده أوس صحبة،  إسحاق السراج في الصحابةمحمد بن

- اسِإي نب اِلكلم يعثر الباحث على ترجمة له:م .  

 بن مالك بن اوس بن عبد اهللا بن حجر السلمى روى عن ابيـه روى                صخر بن مالك بن اياس     -
   .)6(عنه الفيض بن وثيق

  . اً والتعديالًلم يذكر فيه أحد من العلماء جرح :قال الباحث 

  .)7(" كذاب:" قال ابن معين:الفيض بن وثيق -

قـال  سنة ثمان وثمانين ومائتين  توفي    السقَطيمحمد بن الفضل بن جابر بن شاذان أبو جعفر           -
وقـال  ، )10(وقال ابن الملقن ضعيف   )9(وذكره الدارقطني فقال صدوق   )8(كان ثقة   الخطيب البغدادي   

   .)11(لهلَا يعرف حاابن القطان 

                                                
  . 5/708اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  1(

 . 1/271جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  2(
  . 5/2482معرفة الصحابة ألبي نعيم )  3(

 . . 1/261اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  4(

 بعض الْواهمين في الصحابة، وهو تَابِعي، وِلجِده َأوسٍ          ذَكَره :قال أبو نعيم  .  1/237 أسد الغابة البن األثير   )  5(
    َأبِيه ماس هلَيقَطَ عسةٌ، وبحبن منده الوهم اقال أبو نعيم نسب    و)   1/297 (- معرفة الصحابة ألبي نعيم      . ص

 منده بأنه تابعي فما بقـي عليـه         بناوقال بن األثير قد أخبر      ، وهو منه بريء  ، ) محمد بن اسحاق  (للسراج  
 . 1/237  أسد الغابة البن األثير. عتب اال أنه نقل عن السراج ما في تاريخه خالفه

 . 4/428البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  6(

الضعفاء والمتـروكين البـن     . 12/398  للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ، 2/516للذهبيالمغني في الضعفاء    )  7(
 . 11/ 3الجوزي 

  . 3/153الخطيب البغدادي تاريخ بغداد )  8(

 . 1/98سؤاالت الحاكم للدارقطني )  9(

 . 8/217البن الملقن البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير )  10(

 . 3/127البن القطان بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  11(
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  . هو صدوق على أقل أحواله: قال الباحث

  :الحكم على الحديث

  . رووذلك لعدة أم         إسناده ضعيف جداً

، وهذا يعتبر جرح مفـسر    ،  فقد وصفه ابن معين وغيره بالكذب      :الفيض بن وثيق   ضعف . 1
التعتبر توثيقاً له بنص بعض العلمـاء أن روايـة الثقـة ليـست توثيقـاً       حاتم  اورواية أب 
الجـرح  ولكـن   ، وأما رواية أبي زرعة فقد ذكروا أنه ال يروي إال عن ثقـة            ، للضعيف

لذلك أورده الذهبي في الضعفاء مؤيداً  البن معين فيمـا ذهـب             . المفسر مقدم عليه قطعاً   
  .)1(إليه

  . لم يذكر فيه أحد من العلماء جرحاً والتعديالً: ياسإصخر بن مالك بن  . 2

3 . اسِإي نب اِلكل مجهو:م.  
       

 
 
 
 

                                                
 . 2/516للذهبي المغني في الضعفاء )  1(
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  المبحث الثاني

 الخاء مع الزاي
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خزر { 
قَطَّـع  يَلَحم  :  الخَزِيرة ]على خَزِيرة تُصنَع له    أنه حبس رسوَل اللّه     [ عتْبان   في حديث  ) ـه( 

 .  فهـي عـصيدة     فيها لحم   فإن لم يكن   يقُ فإذا نَضج ذُر عليه الدق      ويصب عليه ماء كَثير    صغاراً
    ساً من دقيقم وقيل هي حسود  .    قيقة وإذا كان من نُخَالـة فهـو    وقيل إذا كان من درِيرفهي ح 

  . )1(خَزِيرة

  )90(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

 :عنِ ابنِ شـهابٍ قَـالَ     )3( حدثَني عقَيلٌ  :قَاَلبن سعد     حدثَني اللَّيثُ  :حدثَنَا سعيد بن عفَيرٍ قَالَ    
   ودمحي منروِل اِهللا             اَأخْبسابِ رحَأص نم وهو اِلكم نب انتْبع َأن ارِيبِيعِ الَْأنْصالر نب    شَـهِد نمم

 يا رسوَل اِهللا قَد َأنْكَرتُ بصرِي وَأنَا ُأصلِّي ِلقَومي فَِإذَا           :قَاَلفَ بدرا من الَْأنْصارِ َأنَّه َأتَى رسوَل اِهللا        
كَانَت الَْأمطَار ساَل الْوادي الَّذي بيني وبينَهم لَم َأستَطع َأن آتي مسجِدهم فَُأصـلِّي بِهِـم ووددتُ يـا                   

  ينتَْأت وَل اِهللا َأنَّكسى قَاَلرلصم ذَهي فََأتَّختيي بف لِّيي فَتُص:وُل اِهللا : فَقَاَل لَهسر    اُهللا شَـاء ُل ِإنَأفْعس
 انتْبوُل اِهللا     :قَاَل عسا رفَغَد           وُل اِهللاسر تَْأذَنفَاس ارالنَّه تَفَعار ينكْرٍ حو بَأبو    لجي فَلَم نْتُ لَهفََأذ س

حتَّى دخََل الْبيتَ ثُم قَاَل َأين تُحب َأن ُأصلِّي من بيتك قَاَل فََأشَرتُ لَه ِإلَى نَاحية من الْبيت فَقَام رسوُل                    
  . الحديث.. . صنَعنَاها لَه زِيرة وحبسنَاه علَى خَ:فَكَبر فَقُمنَا فَصفَّنَا فَصلَّى ركْعتَينِ ثُم سلَّم قَاَل اِهللا 

  : تخريج الحديث

من طريق أنـس بـن مالـك         أيضاً   )6(مسلمو ،من طريق ابن شهاب   )5(ومسلم، )4(أخرجه البخاري 
  . بنحوهبه  الربِيعِ  بنِمحمودعن كالهما 

                                                
 . 2/28البن األثيرنهاية في غريب الحديث ال)  1(

 . 425رقم، باب الْمساجِد في الْبيوت، كتاب الصالة، صحيح البخاري)  2(
  .242 / 20تهذيب الكمال . عقَيٌل بن خالد بن عقيلهو )  3(

الرخْصة في الْمطَرِ والْعلَّة    باب  ، وكتاب األذان ، 5401رقم، باب الْخَزِيرة ، كتاب األطعمة ، صحيح البخاري )   4(
هلحي رف لِّيصي 667 رقم، َأن . 

 . 1530، 1529، 1528رقم، الرخْصة فى التَّخَلُّف عنِ الْجماعة بِعذْرٍ)48 (باب، المساجد، صحيح مسلم)   5(

 . 158 رقم، يمانِ وهو غَير شَاك فيه من لَقى اللَّه بِاِإل)  12(باب، اإليمان كتاب صحيح مسلم)   6(
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  :تراجم رواة الحديث

-  جِيرلم يذكره بن إسحاق فـيهم وحديثـه   بدري عند الجمهور و  عتبان بن مالك بن عمرو الخَز
  ذكر .وكان إمام قومه بني سالم ، في الصحيحين من طريق أنس ومحمود بن الربيع وغيرهما عنه

  . )1(آخى بينه وبين عمر مات في خالفة معاوية وقد كبر بن سعد أن النبي ا

وق علـى أقـّل      صـد  وخالصة القول فيه أنه   ،سبقت ترجمته في الحديث الثالث       : سعيد بن عفَير   -
  .والبخاري أعلم بشيوخه فلعله كان عنده ثقة،أحواله

  . ـ باقي رجال اإلسناد كلهم ثقات
  

       
 

  : اهللاهرحم  رِي األث ابنقاَل
 حذيفة   وفي حديث ]كأن   اُألنُوف العيون   بهم خُنْس ربالتحريك  ] خُز ريقُ العينِ :  الخَزها ضوصغَر  . 

  . )2(م خُزر أخْزر وقوورجٌل

  )91(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)3(قال اإلمام أحمد

 لَـا   :"قَاَل  بلَغَني َأن رسوَل اللَّه      :قَاَل عنِ الْحسنِ   حدثَنَا عوفٌ  :قَاَل حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ   
      رالشَّع لُوننْتَعا يملُوا قَوتَّى تُقَاتةُ حاعالس تَقُوم          الْـُأنُوف خُـنْس وهجالْو اضرا عملُوا قَوتَّى تُقَاتحو 
  . )4("صغَار الَْأعينِ كََأن وجوههم الْمجان الْمطْرقَةُ

  :تخريج الحديث

 أخرجـه أحمـد بـن       وقد،انفرد اإلمام أحمد بهذه الرواية المرسلة عن الحسن البصري          
 . بن سيرين عن أبي هريرة بمثلهمن طريق محمدموصوالً  )5(حنبل

                                                
 . 5400رقم، 4/432اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ) 1(

 . 2/28البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 2(

 . 10396 رقم، )مسند أبي هريرة رضي اهللا عنه( مسند أحمد ) 3(

 . ا هو في النهاية البن األثيرلم أعثر على الحديث من رواية حذيفة كم: قال الباحث) 4(

 10397رقم ،)  مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد )5(
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عن كالهما وسعيد بن المسيب  ،)3( من طريق األعرج ،)2(ومسلم ،)1( البخاريوأخرجه
  . أبي هريرة بنحوه

 من طريق أبي صـالح الـسمان،        )5(مسلم،و من طريق همام بن منبه     )4(وأخرجه البخاري 
 بن منبـه عنـد البخـاري        وفي رواية همام  .  عن أبي هريرة بنحوه    ،ثالثتهموقيس بن أبي حازم     

التصريح بأنهم خوز وكرمان، وفي رواية أبي صالح السمان عند مسلم التصريح بأنهم الترك، وال               
  .تنافي بينهما ألن المعنى واحد

  
  :تراجم رواة الحديث

 األنصاري موالهم ثقة فقيه فاضل مـشهور        الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار        -
وأبـو  ، )6( لَم يسمع من َأبِي هريـرةَ شَـيًئا  :قَاَلوقد ذكر ذلك النسائي    .وكان يرسل كثيرا ويدلس   

كـان  و، كان من سـادات التـابعين     : قال ابن حجر  ،  )9(والعالئي، )8(وسبط بن العجمي  ، )7(زرعة
 . )11( )10(مكثرا من الحديث ويرسل كثيرا عن كل أحد وصفه النسائي وغيره بتدليس اإلسناد

  
  

                                                
،و كتاب الجهاد والـسير، بـاب      3571رقم، باب علَامات النُّبوة في الِْإسلَامِ    ، كتاب المناقب ، صحيح البخاري )   1(

 ،2929: ون الشعر، رقم، وكتاب الجهاد والسير، باب قتال الذين ينتعل2928: قتال الترك، رقم

 الَ تَقُوم الساعةُ حتَّى يمر الرجُل بِقَبرِ الرجِل فَيتَمنَّـى َأن            ) 18 (باب، الساعة وأشراط الفتن، صحيح مسلم )   2(
الَءالْب نم تيالْم كَانم كُون7496، 7495رقم، ي. 

)3   (جرهو:اَألع نِ بنمحالر دبع  زمر467 / 17تهذيب الكمال . ه.  

 .3590: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم   )4(

باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنـى أن يكـون              صحيح مسلم، كتاب أشراط الساعة،         )5(
 .2912: ، رقممكان الميت من البالء

 .  3461 رقم، باب ما جاء في الْخَلْعِ، كتاب الطالق ،سنن النسائي)   6(

 .  9رقم، 1/41المدلسين ـ أبو زرعة )   7(

 . 1/20للسبط بن العجميالتبيين ألسماء المدلسين )   8(
 . 1/105للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )   9(

 . 1/29طبقات المدلسين ـ ابن حجر )   10(

هو أن يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصـره ولـم                   : دتدليس اإلسنا )   11(
الشذا الفياح من علوم ابـن  . يلقه، موهما أنه قد لقيه، وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر          

 . 1/173الصالح لألبناسي 
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ومع ذلك فقد ذكره ابـن حجـر فـي            بعض العلماء في آخرين أرسل عنهم      وذكر أقوال 
 مات سنة عـشر ومائـة وقـد    . التي احتمل العلماء تدليسهم  )1(المرتبة الثانية من مراتب المدلسين    

  . )2(قارب التسعين

  . وتدليسه اليضر فهو من  المرتبة الثانية، هو ثقة :قال الباحث
مات سنة ست أو سبع وأربعين ولـه        أبو سهل ثقة رمي بالقدر وبالتشيع       : جميلَةَ َأبِي بن عوفُ -

عرابـي يـسمى     كـان عـوف األ     : مروان بن معاوية   قال، )4(أخرج له البخاري   )3(ست وثمانون 
 األعرابـي   رأيت داود بن أبي هند يـضرب عوفـاً  :وقال محمد بن عبد اهللا األنصاري،  الصدوق

 : يرفع أمره ويقـول    :وقال بعضهم ،  كان ثقة كثير الحديث    :وقال ابن سعد  ، ،ويقول ويلك يا قدري   
 :)7(وأحمـد ، )6(يحيى بن معينوقال ، )5(إنه ليجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحد وكان يتشيع  

ـ أ لي شعبة في     : قال :سمعت يحيى قال   :علي المديني وقال علي بن    ، ثقة س الَّحاديث عوف عن خَ
؟ اًترى لفظهم واحـد   : يرة إذا جمعهم قال لي شعبة     بي هر أبي هريرة ومحمد بن سيرين عن       أعن  

ذكره ابن حبان   و، )10( ثقة :وقال النسائي ،  )9( ثقة صالح الحديث   : أبو حاتم  قالو، )8(وكأنه ينكر عليه  
قـال  : الذهبيوقال  ، )13( ليس بذاك  :ومرة قال ، )12( كان قدريا ثقة   :وقال الدار قطني  ، )11(في الثقات 

وقال ، )14(يقرأ لهم حديث عوف واهللا لقد كان عوف قدريا رافضيا شيطانا           وهو   :بنْدار بن الحسينِ  
  . )15(ثبتهم جميعاأ قال ابن سعد عن محمد بن عبداهللا االنصاري كان :ابن حجر

  

                                                
 . 1/29طبقات المدلسين ـ ابن حجر )   1(

 . 1/236  البن حجرذيبتقريب الته)   2(
 . 1/757البن حجر تقريب التهذيب )   3(

 . 1/195للحاكم تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )   4(

 . 7/258البن سعدالطبقات الكبرى )   5(

 . 7/15 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   6(

 . 1/121 يوسف بن المبردل)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )   7(

 . 1/147البن أبي حاتمالجرح والتعديل    )8(

 . 7/15 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   9(

 . 8/148البن حجرتهذيب التهذيب )   10(
 . 7/296الثقات البن حبان )   11(

 . 1/254للدارقطني المؤتلف والمختلف )   12(

  . 1/261سؤاالت الحاكم للدارقطني )   13(

 . 5/368 للذهبيميزان االعتدال)   14(

  . 8/149 البن حجرتهذيب التهذيب )   15(
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وقوله ، وحتى لو ثبت القول بتشيعه    ، ورميه بالقدر ، والعبرة لمن قال بتشيعه   ،  هو ثقة  :قال الباحث 
  .  إلى مذهبه لم يدعر فال يقدح ذلك فيه طالمابالقد

  :الحكم على الحديث

محمد بن   ولكن الحديث أخرجه أحمد موصوالً من طريق        .ن فيه انقطاعاً  ألاسناده ضعيف   
سيرين،عن أبي هريرة بمثله، بإسناد صحيح، وله متابعات كثيرة عند البخاري ومسلم عـن أبـي                

  .  يره، وعليه فالحديث حسن لغ-كما هو مبين في التخريج-هريرة بنحوه 
  

       
  

رحمه اهللايرِ األثقال ابن :  
  } خزز  { 

 ثيـاب :  الخـز المعـروف أوالً     ] عليه  والجلوسِ  الخَزّ أنه نَهى عن ركُوبِ   [  علي في حديث ) س(
  وفج من صسم تُنْسيراحةٌ   وإببوهي م  حابةُ  وقد لَبسها الص  والتَّابعون فيكون  عنها ألجـلِ    النَّهي  

 ن بالخَز النَّوع اآلخر وهو المعروف اآلن فهو حـرام أل    ريد أُ  وإن .  المتْرفين  وزِي لتَّشبه بالعجمِ ا
  . )2( ] والحريرم يستَحلُّون الخَزّقَو[ الحديث ُلحمعليه يو)1(جميعه معموٌل من اإلبريسم

  )92( الحديث رقم

  . وفيه روايتان

  :الرواية األولى

  . )3 (]نه نَهى عن ركُوب الخَز والجلوس عليهأ[

   :رحمه اهللا)4(قال اإلمام الطحاوي

 ثنا َأسد بـن موسـى       :حدثنا الربِيع بن سلَيمان الْمرادي ونَصر بن مرزوق جميعا قَاالَ                    
ن حبِيبِ بن أبي ثَابِت عن عاصمِ بن ضمرةَ         ع بن عبد الْعزِيزِ عنِ ابنِ جريجٍ     ا ثنا عبد الْمجِيد     :قال

                                                
 تـاج  . الحرِيـر الخـام  : والـسين  ، مع فَتْحِ الهمزة: هو بِكَسر الراء، أي : قال ابن األعرابِي    : اَألبرِيسم  )   1(

 . 31/181لزبيديلالعروس 

 . 2/28  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   2(

 . 2/28  البن األثيري غريب الحديثالنهاية ف)   3(

 . 2736رقم، 7/258مشكل اآلثار )   4(
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   يلرضي اهللا عنه  عن ع       جرعليها س غْلَةبِب يُأت فقال   َأنَّه نهى رسول اِهللا     ":خَز  عن الْخَز   ـنعو
  ".وبِ عليها عليها وعن الركُالركُوبِ عليه وعن جلوسٍ عليه وعن جلُود النُّمورِ وعن جلُوسٍ

  :تخريج الحديث

   .  بنحوهبه خَاِلد بنِ طَهمان عن حبيب بن أبي ثابت من طريق)1(أخرجه عبد الرزاق

  :تراجم رواة الحديث

روى لـه  . )3(مات سنة أربـع وسـبعين  صدوق من الثالثة     الكوفي)2(السلُوِلي عاصمِ بنِ ضمرةَ   -
، )5(ما حدثنى عاصم بحديث قط إال عن على رضى اهللا عنـه     :  السبيعي  اسحاق وبأ قال )4(األربعة  

  . )6(جاورنا عاصم بن ضمرة ثالثين سنة فما سمعته يحدث حديثا إال عن علي: وقال

أي : وقـال أحمـد  ، )9(العجلي و ،)8(وعلي بن المديني  ، )7(ويحيى بن معين    ، وثقه ابن سعد  
 هـو عنـدي     أيـضاً : وقال أحمـد   )10( أي ليس له مناكير    :شيء لعاصم من المناكير قال الحسين     

كـان   :وقال ابن حبان، )13( ليس به بأس:وقال النسائي، )12(صالح الحديث   : وقال البزار ،  )11(حجة
قـال  و، )14(رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا فلما فحش ذاك منه استحق الترك 

                                                
 . 218رقم ، ) باب جلود السباع ( ، الطهارة كتاب، مصنف عبد الرزاق)   1(

)2   (لُوِليبهـا    هذه النسبة إلى بني سلول، وهي قبيلة من الكوفة نزلت الكوفة، وصارت محلـة معروفـة                :الس
 . 3/282نساب للسمعاني  األ. لنزولهم إياها

  . 1/472البن حجر تقريب التهذيب )   3(

  . 13/498 للمزيتهذيب الكمال )   4(

 . 6/482التاريخ الكبير للبخاري )   5(

  . 1/504  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)   6(

 . 5/224 بن عدي الالكامل في ضعفاء الرجال، 1/149)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )   7(

  . 6/345  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)   8(

 . 2/8الثقات للعجلي )   9(

 . 1/287ألحمد سؤاالت أبي داود )   10(
  . 4/7للذهبي ميزان االعتدال ، 1/143 العجمي ابن سبطل الكشف الحثيث)   11(

 . 5/40  البن حجرتهذيب التهذيب)   12(

  . 5/40 تهذيب التهذيب .  1/320هبي للذالمغني في الضعفاء )   13(

 . 2/125المجروحين البن حبان )   14(
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 :وقال ابن شـاهين   ، )1(البلية منه  ينفرد عن علي بأحاديث باطلة ال يتابعه الثقات عليها و          :ابن عدي 
  . )2(ثقة شيعي

  .  هو صدوق كما قال ابن حجر:قال الباحث

- بِحيب بابِثَ يأبِ ني       ،  تلى الَْأسدي الْكَاهيحو يينَار َأبمه قيس بن د3(واس( يم الْكُوفلَاهوم)ثقـة   . )4
وممن وصفه بـذلك    . )5(شرة ومائة   كان كثير اإلرسال والتدليس مات سنة تسع ع       لكنه  فقيه جليل و  

لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن       :  علي بن المديني   وقال،  )7(والدارقطني،  وابن خزيمة ،  )6(ابن حبان 
ـ  هأحاديثو: وزاد ابن المديني  ، )9(قال أبو زرعة  كذلك  و،  )8(ًبن ضمرة إال حديثا واحدا    اعاصم    ه عن
وقـال  ، )11(وبهذا المعنى قال أبو داود     ،)10(إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطي       ،  التصح

سألت أبي عن سلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت أيهما أحـب إليـك    :عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
 روى  :وقـال البـزار   ، )12( سلمة بن كهيل أثبت حديثا من حبيب بن أبي ثابت          : فقال ؟وأثبت حديثا 

وذكره ابـن حجـر   )14(صح سماعه منهوذكر الدارقطني في سننه أنه ال ي   ، )13( عاصم المناكير  عن
  . والتي يجب أن يصريح أهلها بالسماع. )15(في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين

   . لكنه كثير اإلرسال والتدليس هو ثقة :قال الباحث

                                                
 . 5/224  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)   1(

  . 1/150البن شاهين تاريخ أسماء الثقات )   2(
)3  (يل5/23 األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى بني كاهل: الكَاه . 

 . 1/190 الكالباذي خاريلبلرجال صحيح البخاري )   4(

 . 1084رقم، 1/218  البن حجرتقريب التهذيب)  5(

 . 4/137الثقات البن حبان )  6(

 . 38طبقات المدلسين البن حجر ص)  7(

 . 1/28المراسيل البن أبي حاتم )  8(

  . 1/158للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  9(

 . 1/413شرح علل الترمذي البن رجب )  10(
  . 1/156سؤاالت اآلجري ألبي داود )  11(

 . 2/67لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال ) 12(

 . 5/40  البن حجرتهذيب التهذيب) 13(

  . 1/158للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) 14(

 . 1/37  البن حجرطبقات المدلسين) 15(
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، )27( في الحـديث رقـم       سبقت ترجمته . هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       : ابن جريج  -
ذكره ابن حجر في المرتبـة الثالثـة مـن مراتـب            ،،  مع ثقته فإنه يدلس   وخالصة القول فيه أنه     

  .  بالسما ع هنالم يصرحو.الذين ال يقبل حديثهم إال بالتصريح بالسماع)1(المدلسين

ـ  206 تُـوفي . يكّالم يدمالح دبع وبَأ، يدزاَأل  عبد الْعزِيزِ بنِ َأبِي رواد     عبد الْمجِيد بنِ   - . )2(هـ
، )6(والعالئـي   ، )5(أبو زرعـة  وممن قال بذلك    . )4(وكان يدلس ،  )3(مرجئا وكان،   يخطئ  صدوق

  .  )7(وذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين

  .هو صدوق يخطيء ويدلس :قال الباحث

أسـد الـسنة صـدوق     أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان األموي               -
البخاري في التعـاليق    روى له    )9( مات سنة اثنتي عشرة ومئتين وله ثمانون       )8(وفيه نصب يغرب  

وقـال  ، )11(سمعت أحمد ذكر أسد بن موسى فذكره بخيـر        : قال أبو داود  ،)10(وأبي داود والنسائي  
 :وزاد العجلي ، )14(والبزار، )13(وثقه العجلي ، )12("سد السنة   أ " يقال له ،  مشهور الحديث  :البخاري
وذكره ابن حبان فـي     ، )16( له ثقة ولو لم يصنف كان خيراً     : وقال النسائي ،  )15(صاحب سنة وكان  

                                                
 . 1/41طبقات المدلسين ـ ابن حجر ) 1(

 . 4160 رقم، 1/620  البن حجرذيبتقريب الته)  2(

 . 620ص تقريب التهذيب البن حجر)   3(

 . 1/41  ـ ابن حجرطبقات المدلسين)   4(

 . 2/31  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   5(
 . 1/107جامع التحصيل في أحكام المراسيل )   6(

 . 1/41ـ ابن حجر طبقات المدلسين )   7(

ألنهـم نـصبوا لـه أي         هم المتدينون ببغض علي   : أهل النصب و. 1/134 البن حجر  تقريب التهذيب )   8(
 . 1/482شرح قصيدة ابن القيم . عادوه

 . 1/134  البن حجرتقريب التهذيب)   9(

 . 1/228تهذيب التهذيب ـ ابن حجر )   10(

 . 1/20سؤاالت أبي داود ألحمد )  11(

 . 2/49التاريخ الكبير للبخاري )  12(
 . 1/221ثقات للعجلي ال)  13(

 . 1/228  البن حجرتهذيب التهذيب)  14(

 . 1/221الثقات للعجلي )  15(

ذكر من تكلم فيه وهو موثـق       ، 1/294، تذكرة الحفاظ وذيوله للذهبي   ، 1/228  البن حجر  تهذيب التهذيب )  16(
 . 1/241الكاشف للذهبي ، 1/43للذهبي 
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 هذا تضعيف مـردود قـال   :لكن الذهبي قالو، )2( منكر الحديث ضعيف :وقال ابن حزم  ، )1(الثقات
  . )3(حسب اآلفة من غيرهأهو ثقة قال ف وأبو سعيد بن يونس حدث بأحاديث منكرة

 َأبـو   . ووممن وثقـه أيـضاً    ،  فقد وثقه جمع من العلماء     ور مشه و ثقة ـه :قال الباحث 
  . )4(القطانالْحسن 

  . ـ باقي رواة الحديث ثقات

  :الحكم على الحديث

  : من العلل فيه لماه ضعيفإسناد

ولم يصرح بالسماع في روايتـه عـن        ، ثقة لكنه مدلس من الثالثة    : حبيب بن أبي ثابت    . 1
  .عاصم

 . ولم يتابع علي روايته من الثقات، عن عليينفرد بالرواية  :عاصم بن ضمرة . 2

3 . عدب جِالما يدبن عبد صدوق يخطيء ويدلس وقد تابعه: يزِزِالعانمخالد بن طَه . 

 .مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماعثقة لكنه : ابن جريج . 4

زيـد بـن   من طريق ي)6(والبيهقي، )5( وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه الطيالسي  
 بن أبـي  معاويةعن ، محمد بنِ سيرين المعتمر عن   من طريق أبي  )8(وأبو داود ، )7(وأحمد، طهمان
 كـان  :بـن سـيرين   ا  قـال  . والَ النِّمار ،  الَ تَركَبوا الْخَز  : يقُوُل سمعتُ رسوَل اِهللا    :  قَالَ سفيان

:  قـال  شعيب األرنؤوط ن صححه   ومم، وهو صحيح ، ) )9معاوية ال يتهم في الحديث عن النبي        
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المعتمر يزيد بن طهمان فمن رجـال أبـي               و، إسناده صحيح 

  . )10(داود وابن ماجة وهو ثقة

                                                
 . 8/136الثقات البن حبان )  1(

 . 1/228البن حجرتهذيب تهذيب ال)  2(

 . 1/364ميزان االعتدال للذهبي )   3(

 . 5/633البن القطان بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )   4(

 . 1058 رقم، ) معاوِيةُ بن َأبِي سفْيان، رحمه اللَّه (مسند الطيالسي)   5(
 . 74رقم، لْمنْعِ من االنْتفَاعِ بِشَعرِ الْميتَةا) 19(بابكتاب الطهارة ، السنن الكبرى للبيهقي)   6(

 . 16840 رقم، )حديث معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا تعالى عنه( ، مسند أحمد)   7(

 . 4131رقم،  فى جلُود النُّمورِ والسباعِ)  42(باب، اللباس كتاب، سنن أبي داود)   8(

 . 3/450 م أحمد لإلماالعلل ومعرفة الرجال)   9(

 . 16886 رقم، 4/93مسند أحمد )   10(
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  . وبهذا الشاهد يرتقي  الحديث إلى الحسن لغيره:ال الباحث ق
  

       
  :الرواية الثانية

    )1 (]رقَوم يستَحلُّون الخَز والحري[

   :رحمه اهللا)2( داودو أبقال اإلمام 

حدثَنَا عبد الْوهابِ بن نَجدةَ حدثَنَا بِشْر بن بكْرٍ عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ حـدثَنَا                          
 ةُ بيطسٍ ـعقَي غَنْمٍ        ن ننِ بمحالر دبتُ ععمرٍ    قَاَل سامو عى َأبثَندقَاَل ح رِىاَألشْع َ      اِلـكو مَأب و-

لَيكُونَن من ُأمتى َأقْوام يستَحلُّون الْخَز      «يقُوُل   َأنَّه سمع رسوَل اللَّه      -واللَّه يمين ُأخْرى ما كَذَبنى      
رِيرالْحالحديث. .. »و .    

  :تخريج الحديث

 عبـد  من طريق صدقة بن خالد عـن )6(والبيهقي ، )5(والطبراني، )4(وابن حبان ، )3( البخاري أخرجه
 زِيدنِ ينِ بمحبنحوهبهالر  .  

  .  به بنحوه عبد الرحمنِ بنِ يزِيدمن طريق بشر بن بكر عن )7(وأخرجه البيهقي

  :تراجم رواة الحديث

 عبيد قـال سـعيد      : اسمه عمرو وقيل   :لف في اسمه قيل    مشهور بكنيته مخت   أبو مالك األشعري   -
 رواه الحـاكم أبـو      . أبو مالك األشعري اسمه عمرو     :البرذعي سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول       

هو الذي روى عنه عبد الرحمن بن       :أحمد وزاد غيره هو عمرو بن الحارث بن هانئ وقال غيره            
  . )8(غنم حديث المعازف

                                                
 . 2/28  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   1(

 . 4041رقم، باب ما جاء فى الْخَز، كتاب اللباس، سنن أبي داود)   2(

 . 5590رقم، يه بِغَيرِ اسمهباب ما جاء فيمن يستَحلُّ الْخَمر ويسم، كتاب األشربة، صحيح البخاري)   3(

 . 6754رقم، ذكر اإلخبار عن استحالل المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان، صحيح ابن حبان)   4(
 . 1/334مسند الشاميين ، 3/282للطبرانيالمعجم الكبير )   5(

، هى من الْمعـازِف والْمزاميـرِ ونَحوِهـا       باب ما جاء فى ذَم الْمالَ     ، الشهادات كتاب، السنن الكبرى للبيهقي  )  6(
 . 3354رقم، كتاب الشهادات باب من تجوز شهادتهالسنن الصغير ـ البيهقي ، 21516رقم

 . 6317رقم،  ما ورد من التَّشْديد فى لُبسِ الْخَز)  20(باب، الخوف صالة كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)   7(

 . 7/356 في تمييز الصحابة البن حجر اإلصابة)  8(
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 : عبد اهللا بن وهـب وقيـل       : عبيد بن وهب وقيل    :اختلف في اسمه فقيل     )1(أبو عامر األشعري   -
 عبد اهللا بن عمار وهو والـد عـامر بـن أبـي عـامر األشـعري لـه            :عبد اهللا بن هانئ وقيل    

أبـو  و، البخاري وغيره من طريق عبد الرحمن بن غنم عنه حـديث المعـازف  له  روى  )2(صحبة
  . )3(عامر هذا غير عم أبي موسى

 :وقـال ، وأبي مالك وجعل لهما ترجمة واحدة، جمع الكالباذي بين أبي عامر    :قال الباحث 
                   رِيـامر الَْأشْـعـو عالك َأو َأبو مرو َأبمع بِيريم بن الْحاهرِإبى ويسو عَأبة ون أبي شيباب اهمس 

  . )4(الشَّامي توفّي َأبو مالك الَْأشْعرِي في زمن عمر بن الْخطاب
- ع    رِيغَنْمٍ الَْأشْع ننِ بمحالر دـة            )5(بيطع نهى عور رِيامر الَْأشْعالك َأو أبي عن أبي محدث ع

 ثقة بعثه عمر    :قال ابن سعد  ، )7(مات سنة ثمان وسبعين    مختلف في صحبته  )6(بن قيس في الَْأشْرِبة   
 بـن  حمد أقالو، )8(جبل وروى عنه وأبوهبن الخطاب إلى الشام يفقه الناس وكان قد لقي معاذ بن  ا

 ليـست   :وقال أبو حاتم  ، )10(كانت له صحبة  :وقال البخاري ، )9(ولم يسمع منه   أدرك النبي   :حنبل
وقال )13(من اليمن في السفينة    كان ممن قدم على رسول اهللا       : )12(بن يونس اوقال  ، )11(له صحبة 
وابـن  ، )15(بـن عبـد البـر     قال ا ،)14(زعموا أن له صحبة وليس ذلك بصحيح عندي       : ابن حبان 

ولم يره ولم يفد عليه والزم معاذ بن جبل منذ بعثه            كان مسلما على عهد رسول اهللا        :)16(األثير
   . إلى اليمن إلى أن مات في خالفة عمر يعرف بصاحب معاذ لمالزمته له رسول اهللا 

                                                
 . 7/253اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   1(

 . 4/1705 االستيعاب البن عبد البر)   2(

 . 7/253اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   3(
 . 2/879للكالباذي رجال صحيح البخاري )   4(

 . 4/350اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   5(

 . 2/878  للكالياذيرجال صحيح البخاري)   6(

  . 5/247التاريخ الكبير للبخاري )   7(

 . 7/441  البن سعدالطبقات الكبرى)   8(

 . 1/98 يوسف بن المبرد -)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )   9(

  . 5/247التاريخ الكبير للبخاري )   10(

 . 5/274اتم  البن أبي حالجرح والتعديل)   11(
 . 3/76هوعبد الرحمن بن أحمد بن االمام يونس بن عبد األعلى الصدفي المصري، تذكرة الحفاظ وذيوله )   12(

 . 4/350اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   13(

 . 5/78الثقات البن حبان )   14(

 . 2/850االستيعاب البن عبد البر )   15(

 . 3/502أسد الغابة البن األثير )   16(
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ـ  ، فقد عاش في زمن النبي    ،  الصحيح أنه ليست له صحبة     :قال الباحث  والقـول  ، رهولم ي
ـ ومما يدلل على ما ذهبت إليه ما        ، ولم يجزم بصحبته سوى البخاري    ، بصحبته ضعيف   أبـو   هقال
قَاَل َأبـو   و، )2(هو الذي تفقه عليه التابعون بالشام     : وقيل، هو رأس التابعين  : قال )1(مسهر الغساني 

وهو من كبار التابعين    ، رؤية له  ال   :قال العالئي و، )3( ماتَ في خلَافَة عبد الْملك بن مروان       :مسهر
   . )4( إن له صحبة وذلك ضعيف:وقد قيل، فحديثه مرسل

  . ـ باقي رواة الحديث كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث

 وقـد ، وكذلك البخاري ،  عامرٍ َأو َأبو ماِلك     أبو :رواه أبو داود بالشك فقال     إسناده صحيح   
يستَحلُّون الْحـر  :  بِوجهينِ الحديثوقَد روِي هذَا، )5( قاله الزيلعيعليقًاذَكَره الْبخَارِي في صحيحه تَ   

اءبِح  ،  اءروهي رواية البخاري و ،بِخَاء وِيرو ،زـقِّ بـن عبـد      قَاَل: قال الزيلعي. ايوالْح دبع
  . )6( والَْأوُل هو الصواب:في َأحكَامه الرحمن األشبيلي

  

       
 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خزع { 
 )7(ه وال يعين عليه ثم غـدر فَخـزع  أن ال يقاتلَ   النبي عاهد األشرف بن كعبأن[فيه   ) ـه( 

هـاء فـي    وخَزع منه كقوِلك نَاَل منه ووضع منه وال    . القَطْع:  الخَزع ]له فأمر بقَتْله   منه هجاؤه 
اه قَطَـع  أن هجاءه  إي:  المعنى ويكون لكَعبٍويجوز أن يكون، أي نال منه بهجائه   : منه للنبي   

  ) 8(منه عهده وذمتَه
                                                

 . 1/381 تذكرة الحفاظ .  عبد األعلى بن مسهر الغساني الدمشقي الحافظ يعرف بابن أبي دارمةهو)   1(

 . 3/322األعالم للزركلي )   2(

 . 2/878رجال صحيح البخاري )   3(

ـ    تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل     ، 1/225  للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل    )  4( ة  ألبـي زرع
 . 1/203 العراقي

 . 4/231نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي )   5(
الدرايـة فـي تخـريج    ، 4/231نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي    )   6(

 . 2/222 العسقالني حجر بنالأحاديث الهداية 

، وقد ذكر البغوي اللفظـه نفـسها       )  فَلَما َأبى َأن ينْزِع   ( وإنما وجدته بلفظ  ، لم أجده بهذا اللفظ   : قال الباحث )   7(
  . 11/46شرح السنة للبغوي .ولكن دون إسناد

 . 2/28البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   8(
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  )93(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)1( داودو أبقال اإلمام 

عنِ الزهرِى عـن    )2( َأخْبرنَا شُعيب  :ثَهم قَالَ َأن الْحكَم بن نَافعٍ حد      حدثَنَا محمد بن يحيى بنِ فَارِسٍ     
          َأبِيه نع اِلكنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه دبنِ عنِ بمحالر دب3(ع( -     هِملَـيع يـبت ينالَّذ الثَّالَثَة دَأح كَانو - 

       و النَّبِىجهي فاَألشْر نب بكَع كَانو يو       النَّبِى كَانشٍ ويقُر كُفَّار هلَيع ضرح   َينَةدالْم مقَد ينح
لُهَأهـو               النَّبِـى ـْؤذُونكَـانُوا يو ودهالْيو ثَاناَألو وندبعي شْرِكُونالْمو ونملسالْم منْها َأخْالَطٌ م 

    اللَّه رفََأم هابحَأصو هنَبِي       َل اللَّهَأنْز يهِمفْوِ فَفالْعرِ وببِالص  )       تَـابُأوتُـوا الْك ينالَّذ نم نعملَتَسو
كُملقَب نةَ )ماآلي  َأذَى النَّبِى نع نْزِعي َأن فاَألشْر نب بى كَعا َأبفَلَم النَّبِى رَأم  اذعم نب دعس

 عبي طًا َأنهثَ ر        ـودهالْي ـتفَزِع ـا قَتَلُـوهفَلَم ـهةَ قَتْلصق ذَكَرةَ ولَمسم نب دمحثَ معفَب قْتُلُونَهي
 لَى النَّبِىا عوفَغَد شْرِكُونالْموَلنَا فَقُتباحالحديث...فَقَالُوا طُرِقَ ص.  

  :تخريج الحديث
  . بمثله بهعنِ الزهرِى   َأبِي حمزةَبنِ عيبِشُمن طريق )4(أخرجه البيهقي

من طريق عقيـل بـن       )6(والطبراني، من طريق معمر بن راشد     )5(وأخرجه عبد الرزاق  
  . )7( قاله البخاري  مرسالًبهعن ابن شهاب  ،خالد كالهما

  :تراجم رواة الحديث
  . ثقاتجميعهم  رواة الحديث  -

  :الحكم على الحديث
قد روِي هذا الحديث من طريق عبـد الـرحمن   و، وممن صححه األلباني ،  إسناده صحيح         

والحديث رواه البخاري وغيره مـن  ، بن عبد اهللا بن كعب مرسالً دون ذكر أبيه كما قال البخاري      ا
  . طريق آخر بنحوه

                                                
 . 3002رقم، ود من الْمدينَة كَيفَ كَان ِإخْراج الْيه22باب ، الخراجكتاب ، سنن أبي داود)   1(

  .516 / 12تهذيب الكمال .  دينَارٍ َأبو بِشْرٍ اُألموِياسمه، بن َأبِي حمزةَ شُعيبهو )   2(

  .537 / 1 تقريب التهذيب .عبد اهللا بن كعب بن مالكهو )   3(
، 19099رقـم ، ْؤخَذُ منْه الْجِزيةُ من َأهِل اَألوثَـانِ      من الَ تُ  )  1 (باب، الجزية كتاب، السنن الكبرى للبيهقي  )   4(

 . 1055رقم، 3/196دالئل النبوة للبيهقي 

 . 9388 رقم، باب البيات، كتاب الجهاد، مصنف عبد الرزاق)   5(

 . 152رقم، 19/76للطبرانيالمعجم الكبير )   6(

 . 5/308التاريخ الكبير للبخاري )   7(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  أي فرقوها وبه سميت القبيلـةُ      ]أو تَخَزعوها فَتَوزعوها  [ في األضحية     أنسٍ وفي حديث ) س   ( 

  . )1(اأي اقتسمناه قطع:  وتَخَزعنا الشيء بيننَاهم بمكةَخُزاعة لتَفَرقَ

  )94(الحديث رقم

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

 عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَاَل قَاَل النَّبِي     ينعنِ ابنِ سيرِ  )4(عن َأيوب  َأخْبرنَا ابن علَيةَ  )3(حدثَنَا صدقَةُ 
 :          ٌَل فَقَالجر فَقَام دعفَلْي لَاةَل الصقَب حذَب كَان نرِ مالنَّح موي:         يهى فشْتَهي موذَا يه وَل اِهللا ِإنسا ري 

      نم رةٌ خَيذَعي جنْدعو انَهجِير ذَكَرو ماللَّح              لَغَـترِي َأبفَلَـا َأد ـي ذَِلـكف لَه خَّصمٍ فَرلَح شَاتَي 
       انْكَفََأ النَّبِي لَا ثُم َأم اهوس نةُ مخْصالر  ـاوهعزفَتَو ةمِإلَى غُنَي النَّاس قَاما ومهحنِ فَذَبشَيِإلَى كَب  َأو

  . قَاَل فَتَجزعوها

  :تخريج الحديث

من طريق   )6( ومسلم ، عبد اهللاِ   بنِ عليِو،  مسرهد  بنِ  مسدد  من طريق  )5(خرجه البخاري وأ
  .  به بنحوه علَيةبنِ  ِإسماعيِلعن، خمستهم  حربٍ بنِو النَّاقد وزهيرٍوعمرٍ ، َأيوبيحيى بنِ

  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات

  : اهللاه رحم األثيرِابن قاَل
  } خزق  { 
...  في حديث    يديا رسولَ  قلتُ[ ع  راضِ فقال     اللّهعي بالممق ومـا أصـاب        :  إنَّا نَركُْل ما خَـز

  . )7( وسهم خازِق وخاسق.  فيها الرمية ونَفَذَإذا أصاب:  خَزق السهم وخَسق]بعرضه فال تأكْل
  

                                                
 . 2/28البن األثيرغريب الحديث النهاية في )   1(

 . 5549رقم، باب ما يشْتَهى من اللَّحمِ يوم النَّحرِ، كتَاب الَْأضاحي، صحيح البخاري)   2(

  .144 / 13 تهذيب الكمال .صدقة بن الفضل أبو الفضلهو )   3(
 . 1/158تقريب التهذيب .  هو بن أبي تميمة كيسان:أيوب)   4(

باب من ذَبح قَبَل الـصلَاة   ، كتاب الضاحي ، 954رقم، باب الَْأكِْل يوم النَّحرِ   ، كتاب العيدين ، صحيح البخاري )   5(
اد5561رقم، َأع . 

 . 5191رقم، باب وقْتها، كتاب الضاحي، صحيح مسلم)   6(

 . 2/29 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   7(
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  )95( الحديث رقم
  :رحمه اهللا)1(ل اإلمام البخاريقا

عن همامِ بنِ الْحارِث عن عـدي       )3(عن ِإبراهيم   )2(حدثَنَا قَبِيصةُ حدثَنَا سفْيان عن منْصورٍ     
ا َأمسكْن علَيك قُلْـتُ وِإن   كُْل م: ِإنَّا نُرسُل الْكلَاب الْمعلَّمةَ قَاَل: قُلْتُ يا رسوَل اِهللا:قَاَل  بنِ حاتمٍ ا

قُلْتُ: قَاَل؟قَتَلْن قَتَلْن ِإناضِ: ورعي بِالْممِإنَّا نَرقَ)4( وا خَزفَلَا تَْأكُْل ،قَاَل كُْل م هضربِع ابا َأصمو .  

  :تخريج الحديث
 بـن   عنِ عـدي  ،كالهما الشَّعبِيو،ثهمامِ بنِ الْحارِ  من طريق    )6(و مسلم ،)5(أخرجه البخاري          
  .بنحوه  حاتمٍ

  :تراجم رواة الحديث
ثقة إال أنه   . هـ196 تُوفِّي   . يوفكُ الْ انرمو ع بَأ،   يعخَ النَّ دوس األَ نِ ب سِي قَ نِ ب ديزِ ي ن ب مياهربِإ -

  . )10(وسبط بن العجمي، )9(الئيوالع، )8(وممن ذكر ذلك أبو زرعة . )7(اًكثير يرسل
 :وقد ذكر العالئـي   ، همامِ بنِ الْحارِث   لم يذكر أحد من األئمة أنه أرسل عن          :قال الباحث 

والتي احتمـل  ، )12(وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية   ، )11(جماعة من األئمة صححوا مراسيله    أن  
  . العلماء تدليسهم

  

                                                
 . 5477رقم، باب ما َأصاب الْمعراض بِعرضه، والتسمية على الصيد، والصيد، كتاب الذبائح، اريصحيح البخ)   1(

  .546 / 28تهذيب الكمال ، منْصور بن المعتَمرِ بن عبد اهللا بن ربيعة)   2(
 . 1/118البن حجرقريب التهذيب ت، يعخَ النَّدوس اَألنِ بسِي قَنِ بديزِ ين بمياهربِإ)   3(

 للقـاري   مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح      . هو السهم الثقيل الذي ال ريش له وال نصل        : الْمعراضِ)   4(
12/322 . 

اب الـذَّباِئحِ   كتَو، 7397رقم، باب السَؤاِل بَِأسماء اِهللا تَعالَى واِلاستعاذَة بِها      ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري )   5(
ديالصاضِ  ، ورعالْم ديص ابو، 5476 رقم، ب      ا آخَركَلْب ديالص عم دجِإذَا و ابكتاب البيـوع  ، 5486رقم، ب ،

 اتهشَبيرِ الْمتَفْس ابب)اتشْتَبِه2054 رقم، )الْم . 

 .5081، 5086، 5083رقم،  بِالْكالَبِ الْمعلَّمة الصيد)  1(باب، الصيد والذبائحكتاب ، صحيح مسلم)   6(

 . 1/118البن حجرتقريب التهذيب )   7(
 2رقم ، 1/34المدلسين ـ أبو زرعة )   8(

 . 1/141  للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل)   9(

 . 2رقم ، 1/14 البن العجمي، التبيين ألسماء المدلسين)   10(

 . 1/141  للعالئيي أحكام المراسيلجامع التحصيل ف)   11(

 . 35 رقم، 1/28طبقات المدلسين ـ ابن حجر )   12(
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مات ليلة الجمعة   )2(أبو عامر الكوفي  )1(بن عقبة السوائي  قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان         -
روى عنه البخَارِي في الِْإيمـان  و، سمع سفْيان الثَّوري )3(في شهر محرم سنة خمس عشرة ومائتين      

يحيـى  و، )5"( صدوقا كثير الحديث عن سفيان الثوري      كان" وزاد،  ابن سعد  ثقةو، )4(وغير موضع 
وقـال  ، )8(والـذهبي ، )7(والعجلي،  )6(في حديث الثوري ليس بذلك القوى     : تبرهإال أنه اع  بن معين   ا

وابن حجر  ، )11(وقال الذهبي في الميزان   ، )10(وذكره ابن حبان في الثقات    )9(" ليس به بأس   :"النسائي
  . )12( ربما خالفوزاد ابن حجر،  صدوق:في التقريب

أمـا فـي غيـر      ، ط عن سفيان   ال يضب  وكان صغيراً ،   كثير الغلط  كان": اإلمام أحمد قال  
وسئل أبو زرعة عن أبي نعـيم وقبيـصة      ، )13"( ال بأس به كثير الحديث      كان صالحاً  :الثوري فقال 

 مـن   حـداً أر  أصـدوق لـم     ": وقال أبو حاتم  ، )14(قبيصة أفضل الرجلين وأبو نعيم أوثقهما     : فقال
بى نعـيم  أ بن الجعد والمحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد ال يغيره سوى قبيصة بن عقبة وعلى 

قال إسحاق  و، )16( قبيصة بن عقبة صدوق    :"عبد الرحمن بن يوسف بن خراش     قال  )15("في الثوري 
  . )17(حفظ من قبيصة بن عقبةأ ما رأيت من الشيوخ :بن سيارا

                                                
هذه النسبة إلى سواديزة، وهي قرية من قرى نخـشب، وكـان       و، السوادي: النسبة الصحيحة :قال السمعاني )   1(

: وائيالـس و. السوائي  : قرب سمرقند، ويقولون   أهل نسف ينسبون إليها ونسف هي نخشب بما وراء النهر         
  .55 / 1معجم البلدان .3/328األنساب للسمعاني . بضم السين نسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة

 . 9/395للذهبيلسان الميزان )   2(

 . 14961 رقم، 9/21الثقات البن حبان )   3(

 . 2/621رجال صحيح البخاري )   4(
 . 6/403البن سعدالطبقات الكبرى )   5(

 . 1/376شرح علل الترمذي البن رجب ، 7/126البن أبي حاتم والتعديل الجرح)   6(

 . 1511 رقم، 2/214الثقات للعجلي )   7(

 . 2/522 للذهبيالمغني في الضعفاء )   8(

 . 8/313البن حجر تهذيب التهذيب )   9(

 . 9/21ثقات ابن حبان )   10(

 . 5/465  للذهبيميزان االعتدال)   11(

 . 14961 رقم، 9/21ن حبان الثقات الب)   12(
 . 845 رقم، 1/129، يوسف بن المبردلفي من مدحه أحمد أو ذمه (بحر الدم )   13(

 . 5/465  للذهبيميزان االعتدال)   14(

 . 7/126  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)   15(

 . 12/475للخطيب البغداديتاريخ بغداد )   16(

 . 12/475 للخطيب البغداديتاريخ بغداد )   17(
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  . )1(موثق مع وجود غلطهعند البعض  هو محتج به :قال الذهبي

  :وذلك لإلعتبارات التالية، تف في هذا الحديثوالغلط من، هو صدوق على أقل أحواله :قال الباحث

روى عنه البخـاري أربعـة وأربعـين         :قال ابن حجر  . وهو أحد شيوخه  ،  رواية البخاري له   -1
  )3(وروى له الباقون بواسطة ابنه عقبة، دون واسطةروى عنه  :وقال، )2( حديثا

  وتابعه ، رير عن منصور فقد تابعه عليه اسحاق بن إبراهيم عن ج.  وجود متابعات للحديث-2

قـال  . وهذا يدلل على عدم غلطه في هـذا الحـديث         . عبد اهللا بن مسلمة عن فضيل عن منصور       
   )4(ذلكاآلجري عن أبي داود كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة ال يحفظون ثم حفظوا بعد 

 :قـال قبيـصة  . قـول  وهذا يدلل على أنه يعقل مـا ي حدثَنَا سفْيان : تصريحه بالسماع فقد قال   -3
: قـال الفـسوي  و، ومن كان في سنه يعقل مايسمع:قلت)5(جالست الثوري وأنا ابن ست عشرة سنة      

  . )6(صليت بسفيان الفريضة: سمعت قبيصة يقول

  . ـ باقي رواة الحديث ثقات

  
  

       
 

 
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
   )8( أي أصبتُهم بها]بالنَّبل )7( خَزقْتُهمتُ في الشَّجراءفإذا كن[ األكوع  بنِ سلَمةَوفي حديث) هـ( 

                                                
 . 5/465 للذهبيميزان االعتدال )   1(

  . 8/313 البن حجرتهذيب التهذيب )   2(

 . 8/312البن حجرتهذيب التهذيب )   3(
 . 12/475للخطيب البغداديتاريخ بغداد ، 1/206سؤاالت اآلجري ألبي داود )   4(

 . 5/466 للذهبيميزان االعتدال )   5(

 . 1/274 ي للذهبتذكرة الحفاظ وذيوله)   6(

 . لم أجد الحديث بهذ ه اللفظة بالخاء والزاي وإنما بالحاء والراء: قال الباحث)   7(

 . 2/29البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   8(
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  )96(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)1(قال اإلمام  ابن أبي شيبة
حدثَني ِإيـاس بـن     : قَاَل،  حدثَنَا عكْرِمةُ بن عمارٍ   : قَاَل،  حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ َأبو النَّضرِ             

 .. . فَقَتَـَل راعيهـا  ،  َأغَار عبد الرحمنِ بن عيينَةَ علَى ِإبِِل رسوِل اِهللا    وفيه ،... عن َأبِيه ،  مةَسلَ
بعتُ ثُم اتَّ ،  يا صباحاه : ثُم نَاديت ثَالَثَ مرات   ،  وجعلْت وجهِي من قبِل الْمدينَة    ،  فَقُمت علَى تَلٍّ  : قَاَل

مي  ،  الْقَولنَبي وفيي سعم  ،   بِهِم رقَأعو يهِمملْتُ َأرع2(فَج(  ،   رالشَّج كْثُري ينح ذَاكـي    .. . وفَِإذَا كُنْتُ ف
 مقْتُهرَأح ةرِل الشَّجارِ       : قَاَل.. . بِالنَّبتُ ِإلَى فَوتَّى نَظَرح ي ذَاكدقْعتُ مرِحا بـوِل اِهللا     فَمسسِ ر 
 رالشَّج تَخَلَّلُوني  ،   يداَألس ماَألخْر ملُهِإذَا َأووِل اِهللا        ،  وسر ةَ فَارِسو قَتَادَأب لَى َأثَرِهعو  ،  ِلَى َأثَرعو

  ينْدالْك ادقْدةَ الْمقَاَل، َأبِي قَتَاد :بِرِيندم ينشْرِكا الْملَّووُل اِهللا يه وف. .. فَوسقَاَل ر :  نَاـانسفُر رخَي
ثُـم  ، سهم الْفَارِسِ والراجِِل جميعـا  فََأعطَاني رسوُل اِهللا    ،  وخَير رجالَتنَا سلَمةُ  ،  الْيوم َأبو قَتَادةَ  

ينَةدِإلَى الْم يناجِعر اءبضلَى الْعع هاءري وفَندالحديث ... َأر .  
   :تخريج الحديث

مـن طريـق    ، )7(وابن عساكر ، )6(والبيهقي،)5(وابن حبان ، )4(وأبو داود ، )3(أخرجه مسلم           
 عبـد   اللَّه بنِعبيد و،) عمرٍو  الملك بنِ  عبد( عامرٍ   ي َأب من طريق  أيضاً   )8(مسلمو،  هاشم بن القاسم  

جِيدى بنِ (  حذيفة يأبريق   من ط  )9(وأبو عوانة ، الْمسوم دوعسعكرمة بن عمـار  عن ،أربعتهم ،) م  
هشام بـن عبـد     ( الطيالسي الوليد أبو من طريق )11(والطبراني،  )10(ابن حبان أخرجه  و . به بنحوه 

  . مختصراً به  عكرمة بن عمارعن )الملك

  
                                                

 . 38157رقم،  ما جاء في غَزوة ذي قَرد)  38 (، كتاب المغازي، مصنف ابن أبي شيبة)  1(

  لسان العرب البن منظور . قتُُل مركوبهم يقال عقَرت به ِإذا قتلت مر كوبه وجعلته راجالً      َأي أَ : وَأعقر بهم   )  2(
4/3035 . 

 . 4779رقم،  غَزوة ذى قَرد وغَيرِها)  45(باب، والسير الجهادكتاب، صحيح مسلم)  3(

 . 2754رقم، لَى َأهِل الْعسكَرِ فى السرِية تَرد ع)  159(باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود)   4(

 . 7173رقم، ذكر سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه، صحيح ابن حبان)   5(

 . 1528رقم، 4/182دالئل النبوة للبيهقي )  6(
 . 22/97البن عساكرتاريخ دمشق )  7(

 . 4779رقم،  غَزوة ذى قَرد وغَيرِها)  45(باب، والسير الجهادكتاب، صحيح مسلم)  8(

 . 6821 رقم، بيان الخبر الموجب على اإلمام إذا ادعى على رجل قتل رجل أن يسأله أقتلته، مسند أبي عوانة)  9(

 . 7175رقم، ذكر غزوات سلمة بن األكوع مع المصطفى ، صحيح ابن حبان)   10(

 . 3/239للطبرانيالمعجم الكبير )  11(
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  :تراجم رواة الحديث

، أول مـشاهده الحديبيـة  ، سنان بن عبـد اهللا    : واسم األكوع ،  سلَمة بن عمرو بن األكوع    :أبيه   -
  . )1(هـ على الصحيح74 وفيت، ويسبق الفرس عدوا، وكان من الشجعان

 وقـد أطلـق     ول فيه أنه ثقة   الق وخالصة، )54( في الحديث    سبقت ترجمته  :  عكرمة بن عمار    -
   .  إال أنه مدلس من الثالثة وقد صرح بالسماع، فُأمن تدليسه ،األئمة توثيقه وقبول حديثه

  . باقي رواة الحديث ثقات -

  : الحكم على الحديث

  :غير أنه تكلم في عكرمة بعدة أمور    إسناده صحيح

  .  وقد انتفت هذه التهمة كما هو مبين في ترجمته:ختالط اال-1

  .  حدثني إياس:وقد صرح بالسماع فقال: التدليس-2

 :روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب لذلك قال عنـه ابـن حجـر               :ضطراب اال -3
إن روايته لهذا الحديث ألكبر دليل علـى        !  ومن ذا الذي ال يغلط؟     :قال األلباني . صدوق يغلط 

كذلك روى له   ، ته يزيد بن أبي عبيد    تابعه على رواي  : قال الباحث ،)2(حفظه وضبطه لما يرويه   
 العلمـاء صـححوا     وزد على ذلك أن   ، وأخرج حديثه  كما سبق تخريجه     ، مسلم في صحيحه  
  . روايته عن إياس

       
 

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )3(الحديث في  وقد تكرر] اِلمعراضِ إالَّ أن يخْزِقال تْأكُْل من صيد[ الحسن ومنه حديثُ) س  ( 

  (*)الحديث رقم 

  . )4(سبق تخريجه:قال الباحث
  

       
 

                                                
 . 3/151اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر البن حجر )  1(

 . 17/48لأللبانيالسلسلة الصحيحة )   2(

 . 2/29البن األثير غريب الحديث النهاية في)   3(

 . بنحو هذه األلفاظ)  95(انظر الحديث رقم )   4(
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  : اهللاه رحمثيرِاأل  ابنقاَل
  } خزل {  
 أي يقْتَطعونـا    ]ناوقد دفَّت دافَّةٌ منكم يريدون أن يخْتَزِلُونا من أصـل         [ األنصار   في حديث ) س  ( 

  . )1(ويذهبوا بنَا منْفَرِدين

  

  )97(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

هيم بن سعد عن صاِلحٍ عنِ ابنِ شهابٍ عن عبيد          حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا حدثَني ِإبرا       
 )3( تُطْرونـي  ال:قَاَل ِإن رسوَل اِهللا   .... :اِهللا بنِ عبد اِهللا بنِ عتْبةَ بنِ مسعود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ           

        اِهللا و دبقُولُوا عو ميرم نى ابيسع ا ُأطْرِيكَمولُهسي    رف منَاهتَّى َأتَيةَ      فَانْطَلَقْنَا حدـاعي سنب يفَةقس
      هِمانَيرظَه نيٌل بمزٌل مجذَ  :فَقُلْتُ فَِإذَا ره نةَ فَقُلْتُ    : فَقَالُوا   ا؟ مادبع نب دعذَا سقَـالُوا      :ه ـا لَـهم : 

كوعي     يلًا تَشَهنَا قَللَسا جقَالَ          فَلَم ثُم لُهَأه وا هلَى اِهللا بِمفََأثْنَى ع مهيبخَط اِهللا      :د ارَأنْص نفَنَح دعا بَأم 
فَـِإذَا هـم يرِيـدون َأن    من قَـومكُم  )4(وقَد دفَّتْ دافَّةٌ  ، وكَتيبةُ الِْإسلَامِ وَأنْتُم معشَر الْمهاجِرِين رهطٌ     

  .  الحديث.. . من الَْأمرِ)5(من َأصلنَا وَأن يحضنُونَا زِلُونَايخْتَ

  :تخريج الحديث

 ، من طريق يونس بن يزيد كالهما      )7(ومسلم،  من طريق معمر بن راشد     )6(أخرجه البخاري        
  . مختصراً بهعن ابن شهاب 

  

                                                
 . 2/29البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

 . 6830: حصنت، رقمصحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا ُأ)  2(

  . 1/30  غريب الحديث البن الجوزي.  اِإلطراء اِإلفراط في المدح وأراد ال تمدحوني بالباطل:ال تُطْروني)   3(

البـن   كـشف المـشكل مـن حـديث الـصحيحين      . أي جاءت جماعة والدفيف سير في لين  : دفَّتْ دافَّةٌ   )   4(
 . 1/45الجوزي

 كشف المشكل من حـديث      . حضنت الرجل عن األمر إذا نحيته عنه وانفردت به دونه         نى  والمع :يحضنُونَا)   5(
 . 1/45 البن الجوزيالصحيحين 

: ، رقم  وحض على اتفاق أهل العلم       النبي ركَباب ما ذَ  صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،       )   6(
7323 .  

 . 1691:  في الزنا، رقمصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب)  7(
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  . ة عن ابن شهاب به مختصراً من طريق سفيان بن عيين)2(ومسلم، )1(وأخرجه البخاري       

  :رواة الحديث تراجم 

  .  الحديث جميعهم  ثقاترواة ـ             
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ونَنَا[ اآلخر  الحديثُ  ومنهخْتَزِلُوه دون به]أرادوا أن ينْفَرِد3( أي ي (  

  )98(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  .  يعثر الباحث على تخريج لهلم           
  

       
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)4( أي أنْفَرد]أنْخَزل عبد اللّه بن أبي من ذلك المكان[ومنه حديث أحد 

  )99(الحديث رقم 

قال اإلمامعبد الرزاق رحمه اهللا)5( همام بن:  

 عن مرٍعم  عن الزهري  في حديث ه  نت وقعةُ  كا :قال  َ  عن عروة د في شوال علـى رأسِ    أح 
أشهرٍ ستة   ـا  " في قوله  عن عروةَ: بني النضير قال الزهري من وقعةم اكُما َأرم دعب نم تُميصعو

ونبتُح" إن  النبي    قال يوم أح   د حين غزا أبو سفياندرعـاً ي لبستُ كأنِّي رأيتُإنِّ : قريش وكفار  
  يا رسـولَ :فقال رجٌلوفيه ،...ها وا من وراِئ وقاتلُ  كممدينة فاجلسوا في ضيعت    فأولتها ال  حصينةً

ـ ها حتـى ي    يـضع  ه أن  لبس ألمتَ    إذا   ه ال ينبغي لنبي    إنَّ : بنا فقال   بأبي أنت وأمي فاجلس    اِهللا ى لق
                                                

 . 6829: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب االعتراف بالزنا، رقم)   1(

 . 1691: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم)  2(

 . 2/29البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   3(

 . 2/29البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   4(

 . 9735 رقم، ) وقعة أحد(، كتاب المغازي، نف عبد الرزاقمص)   5(
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من كثبٍ   على القومِ  نا الطريقَ  يدلُّ  فهل من رجلٍ   الناس    حتى إذا كـان     بين يديه     فانطلقت به األدالء
بالشوطانخَ من الجبانة َلزاِهللا عبد بن لُ من ثُ أو قريبٍ الجيشِ أبي بثلثِالحديث.. . الجيشث   

  :تخريج الحديث

عن عروة بـن الزبيـر      )محمد بن عبد الرحمن    (من طريق أبي األسود    )1(أخرجه البيهقي 
  . بنحوه

  . مختصراً ن الشافعيأيضاً من طريق الربيع بن سليمان ع)2(وأخرجه البيهقي

، من طريق عفان بن مـسلم      موصوالً   )3(أخرجه ابن أبي شيبة    من حديث جابر     له شاهد و
 ، منْهـالٍ   بـنِ  الْحجـاجِ من طريق   )5(والدارمي،    بن عبد الوارث    الصمد  عبد من طريق  )4(وأحمد
 عن جابِرِ بـنِ عبـد اللَّـه    )بن مسلمِ بنِ تَدرسمحمد  (  الزبيرِ يَأبعن   سلَمةَ    بنِ حماد عن   ثالثتهم

  . مختصراً

  :تراجم رواة الحديث

  . ثقاتجميعهم رواة الحديث  -

  : الحكم على الحديث

  .      إسناده ضعيف
لكنه روي موصوالً من حـديث      ،  حيث رواه عروة مرسالً     إال أنه فيه انقطاعاً     ثقات الحديث رواته 

من طريق أخرى بسند حسن عـن       )6(أخرجه البيهقي   ،  خريجه وبإلضافة إلى ذلك   جابر كما سبق ت   
سيفَه ذُو الْفَقَارِ يوم بدرٍ قَـاَل ابـن عبـاسٍ           تَنَفََّل رسوُل اللَّه    : رضى اللَّه عنْهما قَالَ   ابن عباس   

                                                
وكتـاب  ، 18316 رقـم ، من لَيس ِلِإلمامِ َأن يغْزو بِه بِحالٍ   )  26(باب، السير كتاب، السنن الكبرى للبيهقي  )   1(

دالئل النبـوة  ، 13661رقم. ى الْعدو ولَو بِنَفْسهلَم يكُن لَه ِإذَا لَبِس ْألمتَه َأن ينْزِعها حتَّى يلْقَ     )  5 ( باب النكاح
 . 1068رقم، 3/221للبيهقي 

 . 18316رقم، من لَيس ِلِإلمامِ َأن يغْزو بِه بِحاٍل)  26(باب، السير كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)   2(

 . 31129 رقم، كتاب الرؤيا، مصنف ابن أبي شيبة)   3(
 . 14787 رقم، )   مسند جابر بن عبد اهللا( ، مسند أحمد)   4(

 في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلـك           )  13(باب، من كتاب الرؤيا  ، سنن الدارمي )   5(
 . 2205رقم، في النوم

ينْزِعها حتَّى يلْقَى الْعـدو ولَـو       لَم يكُن لَه ِإذَا لَبِس ْألمتَه َأن        )  5 ( باب كتاب النكاح ، السنن الكبرى للبيهقي  )   6(
ه13662رقم.  بِنَفْس . 
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لَما جاءه الْمشْرِكُون   َأن رسوَل اللَّه    :  يوم ُأحد وذَِلك   وهو الَّذى رَأى فيه الرْؤيا    :رضى اللَّه عنْهما    
  . الحديث.. . يوم ُأحد كَان رْأيه َأن يقيم بِالْمدينَة فَيقَاتلَهم فيها

  
       

 
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خزم  { 
جمع خزامة وهي حلَقَةَ من شَعر تجعل فـي         :  الخزام ]في اإلسالم  امال خزام وال زِم   [فيه   ) ـه( 

  تراقيها ونحو ذلك من أنـواعِ      ها وتَخْرِقُ  أنُوفَ سرائيل تَخْزِم إأحد جانبي منْخري البعير كانت بنو       
عه اللّهالتعذيب فوضفْعُل تعالى عن هذهأي ال ي ةاألم ام1( في اإلسالم الخز( .  

  

  )100(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام عبد الرزاق

 معم نوسٍ ، ـعنِ طَاونِ ابع داشنِ روسٍ قَاَل )3( رِ بطَاو نع ، ثلَي نعـوُل   : وسقَـاَل ر
  . "رهب في اِإلسالَمِوالَ تَ )5(والَ تَبتَُّلبن جريج اوزاد  ،والَ سياحةَ)4( الَ خزام والَ زِمام: " اِهللا 

  :تخريج الحديث
 من طريق   )8(وابن أبي شيبة  الحسن بن مسلم،   من طريق    )7(وابن قتيبة  ،)6(أبو داود أخرجه  
  . عن طاووس بن كيسان بنحوه، ثالثتهم،بن طاووسوعبد اهللا ا، ليث بن أبي سليم

                                                
  . 2/29البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 15860رقم، باب الخزامة، والنذور األيمان كتاب، مصنف عبد الرزاق)  2(

 . 130 / 15 الكمال تهذيب. عبد اِهللا بن طَاووسٍ َأبو محمد اليمانيهو )  3(

الفائق فـي غريـب الحـديث واألثـر      . هو أن يخرق األنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة لتقاد به          : زِمام  ال)  4(
 . 2/122 للزمخشري

 . 2/122للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  ترك النكاح من البتْل وهو القَطْعهو : التبتّل )   5(

 . 186، 200رقم، 1/204اود المراسيل ألبي د)  6(

  . 1/444غريب الحديث البن قتيبة )  7(

 . 12547رقم، كتاب األيمان والنذور، مصنف ابن أبي شيبة)  8(



 -  240  -  

  :تراجم رواة الحديث

وكَان من َأبنَاء الْفرس مولَى     ، الْيماني )1(الْخَولَاني مذَانيالهطَاوس بن كيسان َأبو عبد الرحمن        -
مـات   )2(بنه عبد اهللا هريرة روى عنه وسمع ابن عمر وابن عباس وَأب  بجير بن ريسان الْحميرِي 

ـ   وو، الثانية  الطبقة ذكره ابن سعد في      )3(سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك      ، )4(ن معـين    ثقة يحيى ب
باد أهل اليمن ومن     كان من ع   :قال ابن حبان  . وغيرهم، )7(وابن حجر ، )6(أبو زرعة و، )5(والعجلي

ومـع  ، )8(وكان مستجاب الدعوة  ، وكان طاوس قد حج أربعين حجة     ،  فقهائهم ومن سادات التابعين   
 :قيلو، )11(ميوسبط بن العج  ، )10(والعالئي، )9(وممن ذكر ذلك أبو زرعة    ،  إنه دلس  :ذلك فقد قيل  

ذكـره حـسين    و، )12(  شـيئا  وعلـي ، عمـر و، عثمانو، معاذ بن جبل  و، عائشةإنه لم يسمع من     
 من علم ابن عباس وكان يرسله بعد ذلـك           في أثناء كالم له أنه أخذ من عكرمة كثيراً          الكرابيسي

  . )13( وصفه بذلك أحداً لم أر:قال العالئي، عنه وهذا يقتضي أن يكون مدلسا

هو ثقة رغم تدليسه فقد ذكره ابن حجر في المرتبة األولـى مـن مراتـب     :احـث قال الب    
  . تدليسهمالذين قل  )14(المدلسين

  غير ذلك صدوق اختلط جـداً      : أنس وقيل  :واسم أبيه أيمن وقيل   .  اللَيثُ بن َأبِي سلَيمٍ بنِ زنَيمٍ      - 
ري فـي التعـاليق ومـسلم     البخـا روي لـه    . )15(ولم يتميز حديثه فترك مات سنة ثمان وأربعين       

                                                
)1   (ي2/419 األنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن قبيلتان نزل أكثرهما الشام: الْخَولَان . 

 . 1/376 باذي للكالرجال صحيح البخاري)   2(
 . 1/462البن حجر تقريب التهذيب )   3(

 . 4/501البن أبي حاتم الجرح والتعديل )   4(

 . 2/38الثقات للعجلي )   5(

  . 4/501البن أبي حاتم الجرح والتعديل )   6(

 . 1/462البن حجرتقريب التهذيب )   7(

 . 4/391الثقات البن حبان )   8(

 . 1/60 المدلسين ـ أبو زرعة)   9(

 . 1/201للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل )   10(
 . 1/34للسبط بن العجمي التبيين ألسماء المدلسين )   11(

  . 1/99المراسيل البن أبي حاتم )   12(

  . 1/107 للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل)   13(

 . 14رقم، 1/21طبقات المدلسين ـ ابن حجر )   14(

 . 1/817  البن حجرقريب التهذيب ت)  15(
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وكان ضعيفا في الحديث كـان يـسأل        ، صالحا عابدا    كان ليث رجالً  :  قال ابن سعد   . )1(واالربعة
 هضعف)2( عن الشيء فيختلفون فيه فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد لذلك            ومجاهداً عطاء وطاووساً 

وقـال  ، )4( عنـه   ولكن حـدث النـاس     ، مضطرب الحديث  :وقال اإلمام أحمد  ،  )3(بن معين ايحيى  
أبـو   وقـال ، )6(جائز الحديث وقال مرة ال بأس بـه       : قال العجلي ،  )5(يضعف حديثه : الجوزجاني

وقـال ابـن    ، )8( ضـعيف  النسائيقال  و، )7(ال يشتغل به هو مضطرب الحديث     : أبو حاتم  و زرعة
 :وقال ابن حبـان   ، )9( ولكن ليس بحجة   ، ليث صدوق  : في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة       :شاهين

فكان يقلب االسـانيد    ،   ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان ال يدرى ما يحدث به            ،كان من العباد  
وقـال  ، )10(ويرفع المراسيل ويأتى عن الثقات بما ليس من أحاديثهم كل ذلك كان منه في اختالطه              

له أحاديث صالحة وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما مـن ثقـات النـاس ومـع          : ابن عدي 
 صاحب سنة يخرج حديثه ثم قال إنما أنكروا         :وقال الدارقطني ، )11(لذي فيه يكتب حديثه   الضعف ا 

وقـال  ،  ليس بـالقوي :وقال الحاكم أبو أحمد  ، )12(عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب      
صـابه اخـتالط    أ كان أحد العباد إال أنه       :وقال البزار ،  مجمع على سوء حفظه   :الحاكم أبو عبداهللا    

:  وقال أبو حـاتم )13( ترك حديثهحداًأ وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا وإال فال نعلم         ،يثهفاضطرب حد 
برأ ساحة يكتب حديثـه وهـو ضـعيف         أكان  ،  بى زياد أحب إلى من يزيد بن      أبى سليم   أليث بن   
  . )14(الحديث

وليث بن أبي سـليم  : قال ابن حجر، ولم يتميز حديثه،  اختلط جداًهو ضعيف :قال الباحث 
ما رأينا من كالم األئمة والنقاد ـ كان صالحاً عابداً صدوقاً لكن كان سيء الحفظ كثير الغلط  ـ ك

                                                
  . 8/417   البن حجرتهذيب التهذيب)  1(
 . 6/349البن سعدالطبقات الكبرى )  2(

 . 6/87 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  3(

  . 2/379لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  4(

 . 8/419  البن حجرتهذيب التهذيب )  5(

  .2/231الثقات للعجلي )  6(

 . 7/179 الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  7(

 . 1/230الضعفاء والمتروكين للنسائي )  8(

 . 1/196البن شاهين تاريخ أسماء الثقات )  9(
 . 2/231المجروحين البن حبان )  10(

 . 6/89الكامل في ضعفاء الرجال )  11(

 . 1/58 للدارقطنيسؤاالت البرقاني )  12(

 . 8/419  ن حجرالبتهذيب التهذيب )  13(

 . 7/178البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  14(
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 ال يشتغل بـه وهـو   :واختلط في آخر عمره فمثله كما قال أبو حاتم وأبو زرعة          ،ضعيف الحديث 
  . )3(واأللباني، )2(وممن ضعفه أيضاً أبو الحسن ابن القطان، )1(مضطرب الحديث

  . لحديث ثقات باقي رواة ا-

  :الحكم على الحديث

  : وفيه علتانإسناده ضعيف 

  . فيه انقطاع في السند حيث أسقط الصحابي من السند: األولى

  .  ولم يتميز حديثه اختلط جداً ضعف ليث بن أبي سليم فإنه  :الثانية

  :وللحديث أيضاً شواهد  وقد تابعه الحسن بن مسلم كما سبق تخريجه:قال الباحث

تخذ بيتا فقعد يتعبد فيـه      ا" : عثمان بن مظعون   نأ : أبي قالبة  من حديث : )4(واه ابن سعد   ما ر  -1
 إن اهللا لـم يبعثنـي   :فأتاه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه فقال يا عثمان فبلغ ذلك النبي  

  . "بالرهبانية مرتين أو ثالثا وإن خير الدين عند اهللا الحنيفية السمحة

  . ه ثقات غير أنه مرسلالحديث رجالو هذا 

  . عنِ التَّبتُِّلنَهى رسوُل اللَّه :  قَالَتْعن عاِئشَةَ: )5( ما أخرجه الدارمي-2

  . رواته جميعهم ثقات :قال الباحث

لَما كَان مـن َأمـرِ عثْمـان بـنِ        :  قَالَ عن سعد بنِ َأبِى وقَّاصٍ    : )6(ما أخرجه الدارمي أيضاً    -3
م           وُل اللَّهسر هثَ ِإلَيعب اءالنِّس كتَر نم ى كَانونٍ الَّذظْعفَقَاَل :»       ِإنِّـى لَـم ـانثْمـا عي   ـرُأوم

ةيانبهى؟  ،  بِالرنَّتس نتَ عبغكما قال ابـن     يونس بن بكير صدوق يخطىء    وفيه   . »الحديث.. . َأر 
  .  يرتقي إلى الحسن لغيرهالمتابعةث بوخالصة القول أن الحدي   . )7(حجر

  

       
 

                                                
 . 8/419  البن حجرتهذيب التهذيب)   1(

 . 3/156البن القطان بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )   2(
  . 1/120السلسلة الضعيفة لاللباني )   3(

 . 3/395البن سعد الطبقات الكبرى )   4(

 . 2214 رقم، 2/1386سنن الدارمي )   5(

 . 2215رقم، 2/1386سنن الدارمي)   6(

  . 1/1098البن حجرتقريب التهذيب )   7(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
: جمع خَزيـان  :  خزايا ]مرحباً بالوفْد غير خَزايا وال ندامى     [ القيس    وفْد عبد  في حديث } خزا   { 

 وخَزِي يخْزى   . مرأة خزياء أي استَحيا فهو خَزيان وا    :  يقال خَزِي يخْزى خَزاية    . وهو المستَحيِ 
  . )1(أي ذَلَّ وهان: خزيا

  

  )101(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

                 ارِثالْو دبثَنَا عدةَ حرسيم نب انرمثَنَا عد3(ح(   ِاحو التَّيثَنَا َأبدح)4(   َةرمَأبِي ج نع )نِ )5ع 
مرحبا بِالْوفْد   :قَاَل  لَما قَدم وفْد عبد الْقَيسِ علَى النَّبِي         :بنِ عباسٍ رضي اُهللا عنْهما قَالَ       عبد اهللا 

ينَـك مـضر    ِإنَّا حي من ربِيعةَ وبينَنَا وب: يا رسوَل اهللاِ : فَقَالُوا .الَّذين جاءوا غَير خَزايا ولَا نَدامى     
وِإنَّا لَا نَصُل ِإلَيك ِإلَّا في الشَّهرِ الْحرامِ فَمرنَا بَِأمرٍ فَصٍل نَدخُُل بِه الْجنَّةَ ونَدعو بِـه مـن وراءنَـا         

 خُمس مـا غَنمـتُم ولَـا         َأربع وَأربع َأقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ وصوموا رمضان وَأعطُوا         :فَقَاَل
اءبي الدوا فب6(تَشْر( ،ِنْتَمالْحو)7( ،يروالنَّق)8(ِ ،فَّتزالْمو)9( .  
  :تخريج الحديث

  .  بنحوه به من طريق شعبة عن أبي جمرة)11(ومسلم، )10(أخرجه البخاري
                                                

 . 2/30البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 6176رقم، مرحبا)   النَّبِي (باب قَوِل الرجِل ، كتاب األدب، صحيح البخاري)   2(

  .632 / 1  البن حجرتقريب التهذيب.  سعيد بنِ ذَكْوان العنْبرِيعبد الوارِث بنهو)   3(

  .1073 / 1البن حجر تقريب التهذيب .  يزِيد بن حميد الضبعي البصرِيهو:َأبو التَّياحِ)   4(
 . 1/1000ن حجرالب تقريب التهذيب . الضبعي عمران بن نَصر جمرةَ َأبو)   5(
)6   (  اءبذُ فيها الديباج على مسلم للـسيوطي  وقيل .  القرع اليابس أي الوعاء منه  هو  : الدنْتَبةُ يع1/20هي القَر . 

 . 1/319غريب الحديث البن الجوزي 
 حمر مقَيرةٌ يْؤتَى بِها مـن       جِراروقيل هي    . وهي جرار خُضر كان يحمُل فيها إلى المدينة الخُمر        : الحنْتَمِ  )   7(

 . 2/667 غريب الحديث للحربي . 1/246، الجوزي  الحديث البن. الشَّامِ
الفائق فـي غريـب   .  جِذع نَخْلة ينْقَر ويجعُل فيه كالْمراقي ويصعد به إلى الغُرف     أو  ، أصل خشبة : النَّقيرِ  )   8(

 . 3/134، 407/ 1للزمخشري الحديث واألثر 
الفائق في غريب الحـديث واألثـر   .  الوعاء المطلي بالزفت وهي أوعيه تسرع بالشدة في الشراب     : اُلمزفَّت  ) 9(

 . 1/407للزمخشري
لْـم   وفْد عبد الْقَيسِ علَى َأن يحفَظُـوا الِْإيمـان والْع          باب تَحرِيضِ النَّبِي    ، كتاب العلم ، صحيح البخاري )   10(

مهاءرأخبار اآلحادو. 87رقم، و ، النَّبِي اةصو اببمهاءرو نلِّغُوا مبي بِ َأنرالْع فُود7266رقم،  و . 

  . 125  رقم،اَألمرِ بِاِإليمانِ بِاللَّه ورسوِله وشَراِئعِ الدينِ والدعاء ِإلَيه) 8(باب، اإليمان كتاب، صحيح مسلم)   11(
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  عبـاد   بنِ بادعو، وحماد بن زيد  ،  من طريق قرة بن خالد     )2(ومسلم، )1(وأخرجه البخاري 
  . عن أبي جمرة به بنحوه، ثالثتهم

  :تراجم رواة الحديث

  .               رواة الحديث جميعهم ثقات
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ومنه الدعاءالمأثور  ]ايا وال نادمينغَير3( ] خَز( .    

  )102(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام أحمد

           يماهرِإب نيُل باعمثَنَا ِإسدفٌ  :قَاَل  حوثَنَا عدوصِ    حو الْقَمي َأبثَندح)    ـيلع نب ديقَـالَ  ) ز : 
  فْدالْو دي َأحثَند5(ح(       وِل اللَّهسلَى روا عفَدو ينالَّذ    َسِ قَالالْقَي دبع ننَا لَ  :ميدَأهى      وـدهـا ييمف ه

 :ثُـم قَـالَ   وفيه  .. .  هذه هديةٌ  : قُلْنَا ؟ ما هذَا  :فَقَاَل )8(َأو برني ، )7(َأو قربةً من تَعضوضٍ   ، )6(نَوطًا
ِإذْ بعـض    )9(موتُـورِين ولَا  ،   اللَّهم اغْفر ِلعبد الْقَيسِ ِإذْ َأسلَموا طَاِئعين غَير كَارِهين غَير خَزايا          

 وابتَهَل وجهه هاهنَا من الْقبلَة يعني عن يمـينِ الْقبلَـة            :قَومنَا لَا يسلمون حتَّى يخْزوا ويوتَروا قَالَ      
  ر َأهِل الْمشْرِق عبد الْقَيسِ ِإن خَي:حتَّى استَقْبَل الْقبلَةَ ثُم يدعو ِلعبد الْقَيسِ ثُم قَاَل

                                                
باب َأداء الْخُمـسِ مـن    ، فرض الخمس ، 4368رقم، باب وفْد عبد الْقَيسِ   ، كتاب المغازي ، صحيح البخاري )   1(

 . 4369، 3095رقم، الدينِ

، 124 رقم، والدعاء ِإلَيه  اَألمرِ بِاِإليمانِ بِاللَّه ورسوِله وشَراِئعِ الدينِ        )  8(باب، اإليمان كتاب، صحيح مسلم )   2(
5293 . 

 . 2/30  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   3(

 . 17829 رقم،  ) حديث وفد عدب القيس عن النبي ( ، مسند أحمد)   4(

)5   ( فْدالْو دـو   ذكر فيهـا أن  قيس بن النعمان العبديعند ترجمته ل ذكر البسوي رواية للحديث قي تاريخه  : َأحَأب
 . 1/297للبسوي المعرفة والتاريخ . ني نسيت اسمهإ قيس بن النعمان ف هو يكونقد: قالالْقَموصِ

 . 3/232 للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  الجلّة الصغيرة: النَّوط )   6(

 . 3/232للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  ضرب من التَّمر: التَّعضوض )   7(

)8   (  رنْىفْرة      : البب صشْركثير اللّحاء أحمر م خْمللزمخـشري الفائق في غريـب الحـديث واألثـر      .  تمر ض 
2/131 . 

)9   ( تُورِينوم :تُورو6/4758 لسان العرب البن منظور . الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه هو الم . 
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  :تخريج الحديث

  . عن عوف بن أبي جميلة به بمثله،  من طريق محمد بن جعفر)1(           أخرجه أحمد أيضاً

  . مختصراً  بن أبي جميلة بهعن عوف، القَطَّانمن طريق يحيى  )3(الحربيو، )2(ابن قانعأخرجه و

  :تراجم رواة الحديث

  .ثقةوخالصة القول فيه أنه ، )94( في الحديث سبقت ترجمته: عوف بن أبي جميلة-

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

   . )6(وشعيب األرنؤوط )5(يواأللبان،)4(وممن صححه  أيضاً الهيثمي، إسناده صحيح
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 هكذا جـاء   .  يستَحيا منها   أي بِجرِيمة  ]ا وال فَاراً بِخَزيه    عاصي  ال يعيذُ   الحرم إن[  اآلخر والحديثُ
  . )7(في رواية

  

  (*)الحديث رقم 

  . )8(سبق تخريجه :قال الباحث
  

       
 

                                                
 . 17830رقم،  ) حديث وفد عدب القيس عن النبي ( ، مسند أحمد)   1(

 . 883 رقم، ) باب القاف(، بن قانعالمعجم الصحابة )   2(

 . 3/924غريب الحديث للحربي )   3(
 . 5/88للهيثميمجمع الزوائد )   4(

  .665 / 14السلسلة الضعيفة لاللباني )   5(

 . 17863 رقم، ) د القيسبحديث وفد ع( مسند أحمد )   6(

 . 2/30  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   7(

 . لكنه اختصر في معاني الكلمات، س األلفاظجاء به هنا بنف)  36(انظر الحديث رقم )   8(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

 .  منه خَـزاه يخْـزوه  قاُل ي. ره أي قَه]خَزاه اللّه[روى  وي]أخْزاه اللّه[ الخمر  شارب ومنه حديثُ 
وقد تكرراية في الحديث ذكري والخَزز1( الخ( .  

  

  )103(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

                      ادالْه نثَنَا ابداضٍ حيع نب ثَنَا َأنَسدفَرٍ حعنِ جاِهللا ب دبع نب يلثَنَا عدـنِ     )3(حب دمحم نع
بِسكْران فََأمر بِضربِه فَمنَّا من يـضرِبه         ُأتي النَّبِي    :"ِإبراهيم عن َأبِي سلَمةَ عن َأبِي هريرةَ قَالَ       

          را انْصفَلَم بِهبِثَو هرِبضي ننَّا ممو هلبِنَع هرِبضي ننَّا ممو هداهللاُ     :فَ قَالَ بِي اهَأخْز ا لَهٌل مجفَقَـاَل     ر
  . "لَا تَكُونُوا عون الشَّيطَانِ علَى َأخيكُم": رسوُل اِهللا 

  :تخريج الحديث
   .  به بنحوهَأنَس بن عياض أيضاً من طريق قتيبة عن )4(         أخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث

أبو عبد اهللا المدني ثقة له أفـراد مـات سـنة              التَّيمي الحارث بن خالد     محمد بن إبراهيم بن    -
وابن ، يعقوب بن شيبة  و، )7(بن معين وأبو حاتم   اوثقه   )6(روى له الجماعة   )5(عشرين على الصحيح  

وقال أبو  ، )10( في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير      :وقال أحمد ، )9(والذهبي، )8(والنسائي، خراش
أرسل عـن   وذكر ابن حجر في التهذيب أنه       ، )11(ةوابن عباس مرسل  ،   عن ابن عمر   هايترو :حاتم

                                                
 . 2/30البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 6781رقم،  لَيس بِخَارِجٍ من الْملَّةباب ما يكْره من لَعنِ شَارِبِ الْخَمرِ وِإنَّه، الْحدود كتَاب، صحيح البخاري)   2(

  .1077 / 1 تقريب التهذيب . يزِيد بن عبد اهللا بن ُأسامة بن الْهاد َأبو عبد اهللاهو:بن الْهادا)   3(

 . 6777رقم، باب الضربِ بِالْجرِيد والنِّعاِل، كتاب الحدود، صحيح البخاري)   4(

 . 1/819 بن حجرالتقريب التهذيب )   5(

 . 24/305 للمزيتهذيب الكمال )   6(
 . 7/184  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)   7(

 . 24/304  للمزي تهذيب الكمال. 7، 9/6البن حجرتهذيب التهذيب )   8(

 . 1/124للذهبي تذكرة الحفاظ )   9(

 . 1/133 المبرد بن يوسفل)  ذمه أو أحمد مدحه من في(بحر الدم )   10(

 . 7/184  البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   11(
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حديثه عن سعد بن أبي وقـاص  : قال أبو زرعة: قال العالئيو، )1( بن زيدأسيد بن حضير وأسامة 
حديثه عن عائشة في الترمذي والنسائي وعن أبي سعيد في الترمذي وابن ماجة             و، فيما قيل  مرسل

   . )2(اجة وليس في شيء من ذلك تصريح بالسماعبن ماوعن جابر في 

: وقـال ، هو ثقة لم يذكر أحد أنه أرسل عن أبي سلمة وقد ذكره ابن حبان في الثقات               : قال الباحث 
ال بأس به وال أعلم له شيئا منكرا إذا حـدث عنـه   :وقال ابن عدي، أكثر روايته عن أبى سلمةإن  
على االحتجاج بحديثهم في الصحيح في بعض ما        لماء  العتفق  من ا  م وقد ذكر ابن رجب أنه    ، )3(ثقة

  . )4(يتفردون به

  .  باقي رواة الحديث جميعهم ثقات-
       

 
 
 

                                                
 . 9/6البن حجرتهذيب التهذيب )   1(

 . 1/261  للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل)   2(

 . 6/131الكامل في ضعفاء الرجال )   3(
خالف  وأما تصرف الشيخين واألكثرين فيدل على        :قال ابن رجب  . 2/102شرح علل الترمذي البن رجب      )   4(

 مقدمـة   قال مـسلم فـي  :ال فليس بمنكر وق   - وليس له علة     -هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه          
حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكـون قـد      :صحيحه

 شرح علـل الترمـذي   . لهمشارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة             
 . 2/102البن رجب 
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  المبحث الثالث
  الخاء مع السين

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خسأ  { 

قال اخْسأوا فيها   [ ومنه قوله تعالى     . دالمبع:  والخَاسيء . أي طَردتُه وأبعدتُه  ] فَخَسأتُ الكَلْب [ فيه  
   )1( القَمىء بمعنى الصاغرُئ ويكون الخَاس وانخسَأيقال خَسأتُه فخَسىء وخَسَأ] وال تُكَلِّمونِ

  )104(الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له
       

 

   : اهللاهرحم  رِي األث ابنقاَل
  } خسس { 
 بـي   يرفـع  أن أخيه وأرادإن َأبِي زوجني من ابنِ  :  فَتَاةً دخَلت عليها فقالت    أن [ عائشةَ ي حديث  ف

 يقـال   .  عليها الخَـسيس    الَّتي يكون  الةُالح:  والخَسيسة والخَساسة  . الدنىء:  الخَسيس ]خَسيستَه
ريستُ خَعتْفستيسن خَسلْتَ:هه ومالً إذا فَععبه ف 2(هتُ يكون فيه رِفْع(.   
  

  )105(الحديث رقم
   : رحمه اهللا)3(ابن أبي شيبةاإلمام  قال

رِيسِإد ناِهللا ب دبثَنَا عد4(ح( ،ٍسمكَه نع)ةَ، )5ديرنِ بنِ اباِئشَةَ: قَاَل عتْ فَتَاةٌ إلَى عاءفَقَالَتْ، ج :  

                                                
 . 2/31  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)   1(

 . 2/31البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   2(

 16230 رقم، يستأمرها: ن قال الرجل يزوج ابنته م، كتاب النكاح، مصنف ابن أبي شيبة)   3(

، "خَاِلد بن إدرِيـس : " في المطبوع إلى اًفي تصحذُكر في حاشية مصنف ابن أبي شيبة أن هناك       : قال الباحث )   4(
وال يعرف في رواة الحديث من اسمه خالد بن إدريس، وقد تكررت رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبـد            

، وقد ذكر الدارقطني رواية عبد اهللا بن إدريس، لهذا الحديث،         )  33971(همس، برقم   اِهللا بن ِإدريس، عن كَ    
 . 3861رقم، 15/89العلل للدارقطني .  عن كهمس

  .814 / 1 تقريب التهذيب .كَهمس بن الحسنِ التَّميمي الحنَفي البصرِيهو )   5(
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    ني من ابنجوَأبِي ز إن    هتيسبي خَس فَعرِلي يهَأخ ،  ت ذَِلكِإنِّي كَرِهاِئـشَةُ   ،  وا عـرِي  : فَقَالَتْ لَهانْتَظ
َأما إذَا  : فَقَالَتْ،  فَجعَل اَألمر إلَيها  ،  َأرسَل إلَى َأبِيها   فَلَما جاء رسوُل اِهللا      حتَّى يْأتي رسوُل اِهللا     

إلَي راَألم َأبِيكَان نَعا صت مزَأج ؟،  فَقَد ءرِ شَياَألم نم اءْل ِللنِّسه لَمَأع ت َأندا َأر1(إنَّم( .  

  : تخريج الحديث

، )4(وأحمـد ،)3(ابـن راهويـه  و،وابن ماجـة  ، غُرابٍ بنِ علي من طريق )2( النسائي أخرجه
  . بنحوهبه   الْحسنِ بنِكَهمسٍعن )ووكيع،علي (كالهما ،من طريق وكيع بن الجراح)5(والدارقطني

من طريـق   )8(والبيهقي، من طريق جعفر ابن سليمان    )7(والدارقطني، )6( الطبراني وأخرجه
  .  به بنحوهكَهمسِعن ، )وعبد الوهاب ، جعفر(كالهما ،عبد الوهاب بن عطاء

 عـن كَهمـسِ بـنِ        وكيعِ من طريق )9( أخرجه ابن ماجة   بن الحصيبِ  بريدةوله شاهد من حديث     
 َأبِيه نةَ عديرنِ باب ننِ عسة (الْحيدربنحوه) ب.  

  :تراجم رواة الحديث

- باِهللا بـع بِ ـديصةَ بنِ الحديرب وخالصة القول ، في الحديث الخامس سبقت ترجمه:ن  

  . إال أنه لم يسمع من عائشة، ثقة  فيه أنه

  .  ثقاتلحديثرواة ا باقي -

                                                
 لـم يـسأل    وأشباهها على الثيب دون البكر خالف مقتضاها ألن النبي         عمل هذه القضايا  : قال ابن القيم    )   1(

             نزل هذا منزلة العمـوم     عن ذلك وال استفصل ولو كان الحكم يختلف بذلك الستفصل وسأل عنه والشافعي ي
 . 6/59الجوزية قيم بنال حاشية ابن القيم . ويحتج به كثيراً

 . 3269 رقم، زوجها َأبوها وهي كَارِهةٌالْبِكْر ي، كتاب النكاح، سنن النسائي)   2(

ما يروى عن يحيى بن يعمر وعبد اهللا بن الحارث ومشيخة من أهل البصرة عن    ( مسند إسحاق بن راهوية     )   3(
 . 1359رقم،  ) عائشة عن النبي 

 . 25043 رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)   4(
 . 3104رقم، النكاح، دارقطنىسنن ال)   5(

 . 6842رقم، 7/58للطبرانيالمعجم األوسط )   6(

 . 3104رقم، النكاح، سنن الدارقطنى)   7(

 . 14044رقم،  ما جاء فى ِإنْكَاحِ اآلباء اَألبكَار)  99(باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي)   8(

 . 1874 رقم،  من زوج ابنَتَه وهي كَارِهةٌ)  12( باب، كتاب النكاح، سنن ابن ماجة)   9(
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  :الحكم على الحديث

          إسناده ضعيف رغم أن  رواته ثقات إال أن فيه انقطاعاً حيث لم يـسمع عبـد اهللا مـن                    
، ولد في السنة الثالثة من خالفة عمر بن الخطاب سنة خمـس عـشرة             عائشة فقد ذكر المزي أنه      

، )2(وقـال الـداقطني  ، ا الْحديثُ يرسلُونَه هذَ:قَاَل)1(وممن أيد هذا القول النسائي  ، فسماعه منها بعيد  
وقـد أكـد ذلـك    .  هذَا مرسٌل ابن بريدةَ لَم يسمع من عاِئشَةَ رضى اللَّه عنْها شَـيًئا             :)3(والبيهقي  
أي أنـه أقـرب     . هـو َأشـبه بِالـصوابِ     : استدرك  قائالً  )5(ولكن الدارقطني في علله   ، )4(األلباني
  .  ورواته جميعهم ثقات، كما هو مبين في التخريج وللحديث شاهد، للصحيح

  

       
 

   : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خسف { 

ـ  خَسفَ القَمر بـوزنِ قاُل ي] أحد وال لحياته لموتإن الشَّمس والقمر ال ينْخسفَانِ [فيه   ض رإذا ب 
    فاعلُ     كان الفْعُل له وخُسفَ القمر مسد الخُـسوفُ    . ه على ما لم يروقد و     فـي الحـديث   ا  كثيـر

  فَتَغْليبـاً   هذا الحديث  ه في مثلِ   فأما إطالقُ   ال الخُسوفُ   الكُسوفُ  لها في اللغة   للشمس والمعروفُ 
 قد جاء   ها فإنَّ  أيض  وللمعاوضة  فجمع بينهما فيما يخُص القمر      الشمسِ  على تأنيث   لتذكيره للقمرِ

 خرى   أُ في رواية]إن الشمس  نْكَسفان   والقمروأما إطالقُ  ] ال ي  وفمنفـردةً    على الـشمسِ    الخُس 
فالشتراك  وفوالكُس وففي معنى ذهابِ    الخس  نورِه  افُ . هماما وإظالمسواالنْخ  طَاوعفُته    مخَـس 
  . )6(فانْخَسف

  )106(الحديث رقم

  :وفيه روايتان

  . )7 (]إن الشَّمس والقمر ال ينْخسفَان لموت أحد وال لحياته[ :لىالرواية األو

                                                
 . 5369رقم، 5/178السنن الكبرى للنسائي )   1(

 . 3106رقم، 4/336سنن الدارقطني )   2(
 . 14044رقم، 7/118السنن الكبرى للبيهقي )   3(

 . 2/141لأللبانيالتعليقات الرضية )   4(

 . 3861رقم، 15/89العلل للدارقطني )   5(

 . 2/31البن األثير النهاية في غريب الحديث )   6(

 . 2/31البن األثير النهاية في غريب الحديث )   7(
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  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام البخاري

               اِلكم نةَ علَمسم ناِهللا ب دبثَنَا عد2(ح(      َأبِيه نةَ عورنِ عشَامِ به نـا        عاِئـشَةَ َأنَّهع ـنع
بِالنَّاسِ فَقَام فََأطَاَل الْقيـام ثُـم        فَصلَّى رسوُل اِهللا     مس في عهد رسوِل اِهللا       خَسفَت الشَّ  :"قَالَتْ

                وند ـوهو كُـوعفََأطَاَل الر كَعر ِل ثُمامِ الَْأويالْق وند وهو اميفََأطَاَل الْق قَام ثُم كُوعفََأطَاَل الر كَعر
عِ الَْأوِل ثُم سجد فََأطَاَل السجود ثُم فَعَل في الركْعة الثَّانية مثَْل ما فَعَل في الُْأولَى ثُم انْصرفَ                  الركُو

 لَتانْج قَدو    رالْقَمو سالشَّم قَاَل ِإن ثُم هلَيَأثْنَى عاَهللا و دمفَح النَّاس فَخَطَب سالشَّم   ـاتآي ـنتَانِ مآي 
ِلموت َأحد ولَا ِلحياته فَِإذَا رَأيتُم ذَِلك فَادعوا اَهللا وكَبروا وصلُّوا وتَصدقُوا ثُم قَاَل               )3(اِهللا لَا ينْخَسفَانِ  

            بع ينزي اِهللا َأن نم رَأغْي دَأح نا ماِهللا مو دمحةَ ما ُأمي            اِهللا لَـوو ـدمحـةَ ما ُأمي تُهَأم ينتَز َأو هد
  . "تَعلَمون ما َأعلَم لَضحكْتُم قَليلًا ولبكَيتُم كَثيرا

  :تخريج الحديث

  .  بمثلهبهعن عروة بن الزبير ،  عروةبنِ  هشَامِ من طريق)4(أخرجه مسلم

  . عن عروة بن الزبير به بنحوه، بن شهابمن طريق ا)6(ومسلم، )5(وأخرجه البخاري

عن عروة بن الزبيـر     ،والزهري كالهما ،  من طريق هشام بن عروة     )7(وأخرجه البخاري 
  . به بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات -

  
       

 

                                                
 . 1044رقم، باب الصدقَة في الْكُسوف، كتاب الكسوف، صحيح البخاري)   1(

 . 1/913البن حجر   تقريب التهذيب  . مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرهو )   2(

 . 2/31البن األثير النهاية في غريب الحديث . الخسف النقصان والهوان: لَا ينْخَسفَانِ )   3(
 . 2127 رقم، صالَة الْكُسوف)   1 (باب، الكسوف، صحيح مسلم)   4(

وُل كَسفَت الشَّمس باب هْل يقُ  و، 1046رقم، باب خُطْبة الِْإمامِ في الْكُسوف    ، كتاب الكسوف ، صحيح البخاري )   5(
 . 3203 رقم، باب صفَة الشَّمسِ والْقَمرِ، وكتاب بدء الخلق، 1047رفمَأو خَسفَتْ 

 .2131، 2130، 2129 رقم، صالَة الْكُسوف)   1 (باب، الكسوف، صحيح مسلم)   6(

 . 1057 رقم، وت َأحد ولَا ِلحياتهباب لَا تَنْكَسفُ الشَّمس ِلم، كتاب الكسوف، صحيح البخاري)   7(
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  . )1 (]إن الشمس والقمر ال ينْكَسفان[ :الرواية الثانية

  :رحمه اهللا)2( قال اإلمام البخاري

         ددثَنَا مسدقَاَل ح:    يدعس نى بيحثَنَا يديلَ    حاعمِإس ن3 (ع(قَاَل:   سي قَـيثَندح )َأبِـي     )4 ـنع 
ودعسسوُل اِهللا    : قَالَ :قَاَل )5 (مر "        اتيلَا ِلحو دَأح توفَانِ ِلمنْكَسلَا ي رالْقَمو ستَانِ   الشَّما آيمنَّهلَكو ه

  . "فَصلُّوا من آيات اِهللا فَِإذَا رَأيتُموهما 

  :تخريج الحديث

  بـنِ  معتَمـرِ  من طريـق     )7(ومسلم، حميد  بنِ ِإبراهيمِ من طريق    )6( أيضاً أخرجه البخاري 
انملَيمِو، سشَيرِ بنِهيشِل، ثالثتهم ، بياعمِإس نبنِع بمثلهبه  َأبِي خَاِلد  .  

  :تراجم رواة الحديث

 ثقة ويقال له رؤية وهو مات بعـد التـسعين أو   قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد اهللا الكوفي  -
  .  اتهم بأمرين)8 (قبلها وقد جاز المائة

  : اإلرسال-1

روى و،  لم يسمع قيس بن أبي حازم من أبي الدرداء وال من سلمان            :قال علي بن المديني   
هذا وفي   :قال العالئي . )9 (عن بالل ولم يلقه وروى عن عقبة بن عامر فال أدري سمع منه أم ال                

والصحابة بها مجتمعـون     القول نظر فإن قيسا لم يكن مدلسا وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي              
نه سـمع   وقد صرح علي بن المديني في كتابه العلل أ        ، )10 (فإذا روى عن أحد الظاهر سماعه منه      

   . )11 (أبي مسعودمن 

                                                
 . 2/31البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 1057رقم، باب لَا تَنْكَسفُ الشَّمس ِلموت َأحد ولَا ِلحياته، كتاب في أبواب الكسوف، صحيح البخاري)   2(

 . 3/69 تهذيب الكمال . يقال كثير البجلي األحمسيإسماعيل بن أبي خالد واسمه هرمز ويقال سعد و)   3(

)4   (يلجاِهللا الب دبو عازِمٍ َأبَأبِي ح بن س24/10 للمزيتهذيب الكمال .  قَي . 

 . 4/524اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .  عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاريهو: أبو مسعود)   5(

 . 1041رقم، باب الصلَاة في كُسوف الشَّمسِ، اب َأبواب الْكُسوفكتَ، صحيح البخاري)   6(
 . 2154، 2153رقم، »الصالَةَ جامعةً «ذكْرِ النِّداء بِصالَة الْكُسوف ) 5(باب، الكسوفكتاب ، صحيح مسلم)   7(

 . 1/803تقريب التهذيب البن حجر )   8(

 . 1/168المراسيل البن أبي حاتم ، 1/50العلل البن المديني )   9(

 . 1/257للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )   10(

 . 1/49العلل البن المديني )   11(



 -  253  -  

  : ختالط اال-2

     وعنـد  ، )1 ("كان ثبتا وقد كبر حتى جـاوز المائـة وخـرف         ": قال إسماعيل بن أبي خالد    
 كبر قيس حتى جاز المائة بسنين كثيرة حتـى          :" سماعيل بن أبي خالد   ابن حجر في التهذيب قال إ     

، )3 ("من تكلم فيه فقد آذى نفـسه      أجمعوا على االحتجاج به و    " :قال الذهبي  )2 ("خرف وذهب عقله  
 :وقال ابن العجمـي   ، "كان قيس أوثق من الزهري    ": معاوية بن صالح  قال   :وقال سبط بن العجمي   
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنـسائي         :قال ابن الكيال  ،  )4 (كاد أن يكون صحابيا   

اية عنهم في الصحيحين إنمـا هـي    مثل هؤالء الثقات الرو:وقال سبط بن العجمي  ،)5 (وابن ماجة 
   . )6 (قبل التغير واالختالط
وقد أثبت ابن المـديني لـه       ،  هو ثقة من كبار التابعين كاد أن يكون صحابياً         :قال الباحث 

  . السماع من أبي مسعود
  باقي رواة الحديث ثقات -
  

       
 

   : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خسا { 
  . )7(  يعني فَرداً أم زوجاً]أخَساً أم زكاً  اللّه ي كم حدثَني أبي عن رسوِلما أدرِ[فيه ) س( 

                                                
 . 1/380  البن الكيالالكواكب النيرات، 5/477للذهبي ميزان االعتدال )   1(

 . 8/347البن حجرتهذيب التهذيب )   2(
 . 5/477 للذهبيميزان االعتدال )   3(

 . 1/291 العجمي بن سبطلاالغتباط بمن رمي باالختالط )   4(

 . 1/380البن الكيالالكواكب النيرات )   5(

 . 1/291 العجمي بن سبطلاالغتباط بمن رمي باالختالط )  6(

  . 2/32البن األثير النهاية في غريب الحديث )   7(
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  )107(الحديث رقم

   : اهللاهمام رحم ه  بن)1( الرزاقعبد  اإلمامقاَل

 قال ما أدري كـم   عن أبيه )2( عمارة  بنِ  عن ثعلبةَ   بن قيسٍ   عن األسود   الربيعِ  بنِ عن قيسٍ 
اهللاِ عن رسولِ  ثني هذا الحديثَ  حد   "  ما من عبد  يتوضأ في حسوضوءه حتى يسيلََ   ن  ُعلـى    الماء 

  مـن قبـلِ     الماء  حتى يسيلَ   قدميه  ثم يغسلُ  رفقيهِ على مِ   الماء  ذراعيه حتى يسيلَََ   ه ثم يغسلُ  وجهِ
عقبيهه إال غُ صالتَ ثم يصلي فيحسنفَر3(فلَ له ما س( ".   

  :تخريج الحديث

  . بنحوه به  الربِيعِ بنِقَيسِعن )6(من طريق الحماني)5(وأبو نعيم، )4(اويأخرجه الطح

وفي رواية أبي    .  به بنحوه   الربِيعِ  بنِ قَيسِمن طريق عبد الرزاق عن      )7(وأخرجه أبو نعيم  
  . "َأفْرادا وَأزواجا لَا َأدرِي كَم سمعتُ رسوَل اِهللا " :نعيم

  :تراجم رواة الحديث

 يقـال إن لـه      :بـن حبـان   اقـال   )8( والد ثعلبة سكَن الْكُوفَةَ   ،   عباد َأبو ثَعلَبةَ الْعبدي    هو :أبيه -
   .)10(وقد أكد المزي في التهذيب صحبته .)9(صحبة

                                                
 . 146رقم، الوضوء والصالةباب ما يكفر ، كتاب الطهاره، مصنف عبد الرزاق)   1(

وقد تبين لي ذلـك مـن خـالل    ، لم أعثر علي ترجمة له بهذا اإلسم وإنما اسمه ثعلبة بن عباد : قال الباحث )   2(
وأبو نعيم الحديث عن ثعلبـة بـن        ، وقد روى الطحاوي  ، البحث في كتب السنن قكثيراً مايروي عنه األسود       

وهـم  :  بـن أحمـد    وقَاَل سلَيمان .  ثَعلَبةُ بن عمارةَ  : بن ِإبراهيم في حديثه   قَاَل ِإسحاقُ   .  أبو نعيم    قَاَل، عباد
وبمثله ، ثَعلَبةُ بن عباد  : ِإسحاقُ فيه، ِإنَّما هو ثَعلَبةُ بن عباد ورواه عاصم بن علي وغَيرهما، عن قَيسٍ فَقَالُوا              

هكذا رواه إسحاق الديري عن عبد الرزاق ووهم فـي          قال  ، ) 1/520 مجمع الزوائد (ال الهيثمي في كتابه     ق
 . 1/520 للهيثمي مجمع الزوائد.  اسمه والصواب ثعلبة بن عباد

 . لم أعثر على الحدديث باللفظة نفسها: قال الباحث)   3(
 . 176، 9 رقم، ن في وضوء الصالة باب فرض الرجلي)  9(، للطحاويشرح معاني اآلثار )   4(

 . 4861رقم، منِ اسمه عباد، معرفة الصحابة ألبي نعيم)   5(
)6   ( يانمهو : الحدمحو مغَلِّسِ َأبالم ةُ بنارب21/177للذهبي سير أعالم النبالء . ج . 

 . 4861رقم، منِ اسمه عباد، معرفة الصحابة ألبي نعيم)   7(

 . 4/1931معرفة الصحابة ألبي نعيم  . 3/620اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  8(

 . 3/307الثقات البن حبان )  9(

 . 4/395للمزي تهذيب الكمال )  10(
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-    اد العبديذكـره  .)2(أبيه عباد العبدي     روى عن   ،  )1( البصري مقبول من الرابعة    : ثعلبة بن عب
وقـال ابـن    ، )4(صحح حديثه الترمذي  :  في موضعٍ آخر   :وقال ابن حجر  ،  )3(لثقاتابن حبان في ا   

، :"زاد ابـن القطـان    ،  مجهول: )9(الذهبيو،  )8(وابن القطان ،  )7(وابن حزم ،  )6(والعجلي،  )5(المديني
  . )10(" وثعلبة هذا منهم:قال ابن المديني، د يروي عن مجاهيلهِفإنه قد ع، وهو وإن كان ثقة

  . وإال فلين الحديث،  هو مقبول أي عند المتابعة:قال الباحث

صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس مـن     ،أبو محمد الكوفي  ،  يدسقَيس بن الربِيعِ األَ    -
، )13(وشعبة بن الحجـاج   ،  )12(وثقه سفيان الثوري  . )11(هـ167تُوفِّي  حديثه فحدث به من السابعة      

  . )15(يهعل الثناء نسحي معاذ بن معاذوكان ، )14(وأبو الوليد الطيالسي

 سـتة  الربيـع  بـن  قيس عن كتبت: يقول الوليد أبا سمعت": يلهالذُّ يحيى بن محمد وقال
 بـن  سـفيان  سمعت": يونس بن جيرس وقال. )16("دينار آالف ستة من يإل أحب هي،  حديث آالف
  . )17("الربيع بن قيس من احديثً أجود بالكوفة ارجلً رأيت ما: يقول عيينة

                                                
  .188 / 1تقريب التهذيب   )1(

 . 4/395للمزي تهذيب الكمال )  2(

 . 4/98الثقات البن حبان ) 3(

  .  2/22بن حجر تهذيب التهذيب ال)  4(
 . 2/22تهذيب التهذيب البن حجر )  5(

 . 2/22تهذيب التهذيب البن حجر )   6(

  ِ . 5/102المحلى البن حزم )  7(
  . 4/196بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان )  8(
  . 1/122المغني في الضعفاء للذهبي ) 9(

  . 4/196م البن القطان بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكا)  10(
 . 1/804  البن حجرتقريب التهذيب)  11(

 . 12/458  للخطيبتاريخ بغداد)  12(
 . 12/458  للخطيبتاريخ بغداد)  13(

 . 12/458  للخطيبتاريخ بغداد)  14(

 . 24/35تهذيب الكمال للمزي)  15(

 . 12/458 للخطيبتاريخ بغداد )  16(

 . 7/97  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  17(
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وقال فـي   ،  )2("بشيء ليس": مرة قالو،  )1("هحديثُ بتَكْي ال،  ضعيف: "وأما ابن معين فقال   
قال و. )4("اشيًئ ييساوِ ال،  الحديث ضعيف ":أخرى مرة وقال،  )3("بشيء حديثه ليس: "موضع آخر 

 حنبل بن أحمد وسئل، )5("ادسألت أبي عن قيس بن الربيع فضعفه ج       : " بن علي بن المديني    عبد اهللا 
 أحمد ييعن- سألته": يلمروذا بكر أبو وقال،  )6("منكرة أحاديث ىور":قالف ه؟فَعض شيء أي: عنه

 كـان : وقـال ،  )7(بلى: قال شعبة؟ عن ىور قد أليس :قلت،  هنَيلَفَ،  الربيع بن قيس عن -حنبل بنا
ـ و،  )9("لين فيه": زرعة وأب قالو، )8 ("!المستعان اهللا: قال الربيع بن قيس ذكر إذا وكيع ـ  ِئس ه ل عن

، ومحله الصدق ،  أحلى فأراه اآلن   وأما،  عهدي به وال ينشط الناس في الرواية عنه       " :الأبو حاتم فق  
،  ليلـى  أبي من محمد بن عبد الرحمن بن        ي إل أحبوهو  ،  وال يحتج به  ،  كتب حديثه ي،  يوليس بقوِ 

 وال يتَحال أكتب حديث قـيس بـن الربيـع وال          : محمد بن عيسى الترمذي    وقال، )10(" بحديثهما ج
 قـال . )13("الحـديث  متروك": آخر موضع في وقال،  )12("بثقة ليس": النسائي وقال، )11(أروي عنه 

وكان عبد الرحمن بن مهـدي      ،  ب عليه أشياء من حديثه    لَقَ،   له نبا أهلكه وإنما" :علي بن المديني  
يح14("ا ثم تركهث عنه زمانًد( .  

    .  هو ضعيف ألن من تكلم فيه عنده زيادة علم بخالف غيره:قال الباحث

  :الحكم على الحديث

 مقبول تفرد   وثعلبة بن عباد  ،وقد تفرد به  ،  وهو ضعيف  قيس بن الربيع           إسناده ضعيف فيه    
  .ولم أجد من تابعه ،بالرواية عن أبيه

                                                
 . 12/459 للخطيبتاريخ بغداد )  1(
  . 192ص)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  2(
 . 7/98  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  3(

 . 7/98 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  4 (

 . 12/460  للخطيبتاريخ بغداد)  5(

 . 7/98 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  6(

  . 1/121أحمد رواية المروذي علل )  7(

 . 3/368  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال) 8(

 . 7/98 البن أبي حاتم الجرح والتعديل) 9(
 . 7/98 البن أبي حاتم الجرح والتعديل) 10 (

 . 706رقم، 1/379 علل الترمذي) 11(

 . 24/35تهذيب الكمال للمزي )  12(

  .228 /1  للنسائيالضعفاء والمتروكين)  13(

 . 460-12/459  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)    14(



 -  257  -  

  :  وله شاهدان

  د اللَّه الْمجمرِنُعيمِ بنِ عب من حديث -1

 حميـد    وعبد بنِ  ، زكَرِياء بنِ دينَارٍ    بنِ  والْقَاسمِ ، الْعالَء  بنِ محمدمن طريق   )1(       أخرجه مسلم 
 نُعيمِ بنِ عبد     عمارةُ بن غَزِيةَ اَألنْصارِى عن     عنمان بنِ بِالٍَل     مخْلَد عن سلَي    بنِ خَاِلدعن  ، ثالثتهم

 رَأيتُ َأبا هريرةَ يتَوضُأ فَغَسَل وجهه فََأسبغَ الْوضوء ثُم غَسَل يده الْيمنَـى حتَّـى   :"اللَّه الْمجمرِ قَالَ 
دضى الْعف عتَّى َأشْرى حرسالْي هدي ثُم دضى الْعف عالحديث.. . َأشْر .  

  .  َأبِي هريرةَ من حديث-2

 َأبِـي هريـرةَ     عن عن َأبِي زرعةَ      عمارة  فُضيٍل عن   بنِ محمد من طريق    )2(       أخرجه أحمد 
لَيـه جـاوز    ثُم دعا بِوضوء فَتَوضَأ وغَسَل ذراعيه حتَّى جاوز الْمرفَقَينِ فَلَما غَسَل رِج           " .. . وفيه

  . الحديث.. "الْكَعبينِ ِإلَى الساقَينِ

  
       

 
 
 
 

                                                
 . 602رقم،  استحبابِ ِإطَالَة الْغُرة والتَّحجِيِل فى الْوضوء)  12( بابالطهارةكتاب ، صحيح مسلم)  1(

 . 7166 رقم، )   مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد)  2(
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  المبحث الرابع
 الخاء مع الشين

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشب  { 
نْـذر  إن شْئتَ جمعتَ علَيهم األخْشَبينِ فقال دعني أُ       : إن جِبرِيَل عليه السالم قال له     [فيه   ) ـه( 

وهـو جبـل مـشْرِفٌ      ،  )2(واألحمر،  )1(الجبالَنِ المطفَان بمكة وهما أبو قُبيس     :  األخْشَبانِ ]قَومي
انوجهعقيكُلُّ جبٍل. ه على قُع واألخشب نٍ غليظ3( الحجارة خَش( .  

  )108(الحديث رقم

   :رحمه اهللا)4(قال اإلمام البخاري

 :قَـالَ  عنِ ابنِ شـهابٍ   )6( َأخْبرني يونُس  :قَاَل)5( بن يوسفَ َأخْبرنَا ابن وهبٍ     حدثَنَا عبد اهللاِ  
هْل َأتَى علَيـك:     حدثَتْه َأنَّها قَالَتْ ِللنَّبِي      َأن عاِئشَةَ رضي اُهللا عنْها زوج النَّبِي         حدثَني عروةُ 
  َأشَد كَان موقَالَ   ي دمِ ُأحوي نم ": ـةقَبالْع موي منْهيتُ ما لَقم َأشَد كَانيتُ وا لَقم كمقَو نيتُ ملَق ِإذْ   لَقَد

                َأنَا متُ فَانْطَلَقْتُ ودا َأري ِإلَى منجِبي كُلَاٍل فَلَم دبنِ عاِليَل بي دبنِ علَى ابي عتُ نَفْسضرلَى  عع وممه
فَرفَعتُ رْأسي فَِإذَا َأنَا بِسحابة قَد َأظَلَّتْني فَنَظَرتُ فَِإذَا فيها          )7(ِإلَّا وَأنَا بِقَرنِ الثَّعاِلبِ    وجهِي فَلَم َأستَفقْ  

 علَيك وقَد بعثَ اُهللا ِإلَيك ملَك الْجِبـاِل        جِبرِيُل فَنَاداني فَقَاَل ِإن اَهللا قَد سمع قَوَل قَومك لَك وما ردوا           
ِإن  ذَِلـك فيمـا شـْئتَ    : يا محمد فَقَالَ  :ِلتَْأمره بِما شْئتَ فيهِم فَنَاداني ملَك الْجِباِل فَسلَّم علَي ثُم قَالَ          

بْل َأرجو َأن يخْرِج اُهللا من َأصلَابِهِم من يعبـد اَهللا            : النَّبِي   فَقَاَل شْئتَ َأن ُأطْبِقَ علَيهِم الَْأخْشَبينِ    
  ".وحده لَا يشْرِك بِه شَيًئا

                                                
  .80 / 1 معجم البلدان. هو اسم الجبل المشرف على مكة وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما:َأبو قُبيسٍ)   1(

  .117 / 1 معجم البلدان .اسم جبل مشرف على قعيقعان بمكة كان يسمى في الجاهلية األعرف: حمر اَأل)   2(
 . 2/32البت األثيرالنهاية في غريب الحديث )   3(

 . 3231رقم، باب ِإذَا قَاَل َأحدكُم آمين والْملَاِئكَةُ في السماء آمين، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري)   4(

 . 1/556البن حجر  تقريب التهذيب . عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشيهو )   5(

 . 1/1100البن حجر   تقريب التهذيب . يونس بن يزيد بن أبي النجادهو )   6(

  .332 / 4 معجم البلدان . هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة:بِقَرنِ الثَّعاِلبِ)   7(
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   :تخريج الحديث

 سواد  و بنِ وعمرِ، يحيى    بنِ  وحرملَة ،عمرِو بنِ سرحٍ    بنِ َأحمدمن طريق   )1(أخرجه مسلم   
امالْعبه بنحوهعبد اهللا بن وهبعن ،ثالثتهم، رِى  .  

  

  :تراجم رواة الحديث

-        ادبنِ َأبِي النِّج دزِيي بن نُسووخالصة القول فيه أنه ثقة     ، )63( سبقت ترجمته في الحديث      )2( ي
  . )3( بن معين يحيى كما قال  أثبت الناس في الزهرىلكنه من، ويخطيء قليالً، يهم

  . ديث كلهم ثقاتباقي رواة الح -
  

       
 

   : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  )6( جمع األخْشَبِ])5(ها أخاشبكأنَّ )4(على حراجِيج [ ومنه حديث وفْد مذْحج 

  )109(الحديث رقم

  :تخريج الحديث

   . )7( علي الحديث مسنداًلم يعثر الباحث          
       

  

  : اهللاهم رح األثيرِ ابنقاَل
هم خُشُب   كأنَّ  أراد أنهم ينَامون الليلَ    ] صخُب بالنَّهار  خُشُب بالليلِ [وفي حديث المنافقين     ) ـه ( 

   )8(ا وتُضم الشّين وتُسكَّن تخفيفً]هم خُشُب مسنَّدةكأنَّ[: مطَرحة ال يصلُّون فيه ومنه قوله تعالى

                                                
 . 4754 رقم، من َأذَى الْمشْرِكين والْمنَافقين  ما لَقى النَّبِى )   39(باب، والسير الجهاد، سلمصحيح م)   1(

  . 1/1100 بن حجر التقريب التهذيب )  2(
  . 3/116تاريخ ابن معين رواية الدوري )  3(
)4 (راجيجرةُ       :الحاموجٍ وهي الناقةُ الطويلةُ وقيل الضجرةُ القَلْبِ    جمع حلسان العرب البن منظـور      .  وقيل الحاد 

2/1160 .  

)5 ( يظُهو: اَألخْشَبالغَل ن2/1161  لسان العرب البن منظور .  الجِبل الخَش  .  
  .  2/32البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 6(
 . 1/639  غريب الحديث في كتابهلخطابيعند ا دون إسناد لكني وجدته: قال الباحث) 7(

 . 2/32البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  8(
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  )110(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)1( قال اإلمام أحمد

           زِيدثَنَا يد2(ح(       يحمةَ الْجامقُد نب كلالْم دبنَا عرَأخْب)3(        اتنِ َأبِي الْفُـركْرِ بنِ باقَ بحِإس نع
   يدعس ناعرِيقْبالْم يدعنِ َأبِي سب َأبِيه نع  النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نع قَاَل":  ـاتلَامع ينقنَافِللْم ِإن 

ولَـا   )5(اجِد ِإلَّا هجرا  ـولَا يقْربون الْمس   وغَنيمتُهم غُلُولٌ  )4(يعرفُون بِها تَحيتُهم لَعنَةٌ وطَعامهم نُهبةٌ     
 وقَـاَل يزِيـد   ،صخُب بِالنَّهارِ ون ولَا يْؤلَفُون خُشُب بِاللَّيلِ   مستَكْبِرِين لَا يْألَفُ  )6(يْأتُون الصلَاةَ ِإلَّا دبرا     

  ".مرةً سخُب بِالنَّهارِ

  :تخريج الحديث

من طريـق يزيـد بـن    ، )8(والبيهقي ،  من طريق عبد الرحمن بن مقاتل   )7(أخرجه البزار 
   .  بنحوه به قُدامةَ الْملك بنِعبد عن هارون كالهما

  :تراجم رواة الحديث

 وخالصة القول فيه أنه   ،  )25( في الحديث    سبقت ترجمته ،  :إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني      -
  . )9( مجهول

 فـي الحـديث     سبقت ترجمتـه  ،  الْجمحيعبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب            -
   .)11 (ات  ال يجوز االحتجاج به فيما لم يوافق الثق)10(ضعيفوهو ، )25(

  .  باقي رجال الحديث ثقات-
                                                

 . 7926رقم، )   مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد)  1(

  .1084 / 1 تقريب التهذيب . بن هارون بنِ زاذي زِيدهو ي)  2(

)3  (يحم1/21 لسيوطيل اللباب في تحرير األنساب.  بطن من قريشوهي هذه النسبة إلى بني جمح : الْج . 

  .59 / 12 فتح الباري البن حجر . هو المال المنهوب والمراد به المأخوذ جهرا قهرا:نُهبةٌ)  4(

  .  1/409للزمخشري الفائق في غريب الحديث واألثر .  أي تركا وإعراضا:هجرا)  5(
: يريـد   . آخرالصالةأي يأتون   الشيء الصالة وغيرها    والدابِر يقال للمتََأخِّر والتّابِع، وهو آخر َأوقات        : دبرا)  6(

لسان العرب البـن    ، 11/261 لزبيديل  تاج العروس     . نَّهم يتَثاقلون عن الصالة فاذا كاد األمام يفرغ أتوها        أ
  .  2/272غريب الحديث البن قتيبة ، 2/1318منظور 

 . 8444رقم، 2/435 البحر الزخار ـ مسند البزار )  7(

 . 2702رقم، فَصٌل الْمشْي ِإلَى الْمساجِد، الصالة،  اإليمانشعب)  8(

  .  1/131  البن حجرتقريب التهذيب ) 9(
 . 1/626  البن حجرتقريب التهذيب)  10(

  . 5/363البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  11(
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  :الحكم على الحديث

وقـد تفـرد   ، عبد الملك بن قدامةوضعف ، إسحاق بن أبي الفرات   لجهالة  . إسناده ضعيف 
هذا الحديث الَ نعلمه يروى عن      :قال البزار . برواية الحديث عن شيخه إسحاق ومدار الحديث عليه       

سناد وإسحاق بن بكر ال نعلم حدث عنه إالَّ عبـد الملـك بـن              إالَّ من هذا الوجه بهذا اإل      النبي  
  . )2(وممن ضعف هذا الحديث األلباني، )1(قدامة

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشخش  { 
ـ  إالَّ سمعتُ خَشْخَشَةً فقلتُ الجنةَما دخلتُ: ه قال لبالل رضي اللّه عنه أنَّ[فيه  ) س  (  م هـذا؟  ن 

  . )3( السالح كصوت لها صوتٌحركةٌ:  الخَشْخَشَة]وا باللفقال

  )111(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4( مسلمقال اإلمام

حدثَنى َأبو جعفَرٍ محمد بن الْفَرجِ حدثَنَا زيد بن الْحبابِ َأخْبرنى عبد الْعزِيزِ بن َأبِى سلَمةَ َأخْبرنَـا                  
محم            وَل اللَّهسر َأن اللَّه دبنِ عابِرِ بج نرِ عنْكَدالْم نب دَأةَ َأبِـى       « :قَاَلـرتُ امَأينَّةَ فَرُأرِيتُ الْج

   . » َأمامى فَِإذَا بِالٌَل طَلْحةَ ثُم سمعتُ خَشْخَشَةً

  :تخريج الحديث

  . انفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

وخالصـة  ،  في الحديث الخامس سبقت ترجمته )5( العكْلي زيد بن الحبابِ بنِ الريانِ أبو الحسين       -
   روى  َأبِى سلَمةَ الْعزِيزِ بنِعبدوروايته هنا عن . يخطيء في حديث الثوري القول فيه أنه صدوق

                                                
 . 8444رقم، 2/435البحر الزخار ـ مسند البزار )  1(

   . 12/794اني السلسلة الضعيفة لاللب)  2(
  .  2/33البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(
، من فَضاِئِل ُأم سلَيمٍ ُأم َأنَسِ بنِ ماِلك وبِالٍَل رضـى اهللا عنهمـا           ) 19 (باب، الصحابة فضائل، صحيح مسلم )  4(

 . 6475رقم

)5  (يكْلهي امرأة حضنت ولد عوف بن إيـاس فنـسبوا           وقيل، وهو بطن من تميم   " عكل  "  هذه النسبة إلى     :الع
  .  4/223األنساب للسمعاني .  إليها
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  . )1(البخاري في القراءة خلف اإلمام وغيرهو، عنه مسلم

 القرشي موالهم البغدادي جار أحمد صدوق مات سـنة سـت           محمد بن الفرج بن عبد الوارث      -
، )5(ليس بـه بـأس    : أحمدو، )4(قال يحيى بن معين   ، )3(أربعة أحاديث روى عنه مسلم    . )2(وثالثين

محمد بن إسـحاق    و، )8(وثقه الذهبي )7(بن حبان في كتاب الثقات    ا وذكره   )6(وقال أبو زرعة صدوق   
  . )9(مد بن عبد اهللا الحضرميالسراج ومح

  . هو ثقة إن شاء اهللا :ال الباحثق

  باقي رواة الحديث ثقات  -
       

 
  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشرم { 
] دبرٍ لَـسلَكْتُموه   )10(وا خَشْرم ا بِذراع حتى لو سلكُ    كم ذراع  سنَن من كان قبلَ    لَتَركَبن[فيه  ) ـه( 

ا لجماعـة    اسـم   في الـشعرِ   وقد جاء الخشرم  [: قال الهروي (  والزنابير   حِلمأوى النَّ : الخَشْرم
) ِ  خَـشْرم متَبـدد     ]الطريدة[ دة   . ..  خَلْفَ الطّري  هاوكأنَّ:  الصيد  كالبِ  في صفة  وأنشد] نابيرالز

  . )11(النَّحل: ر والدب.  عليهما أنفُسهماقُوقد يطلَ

  

                                                
  . 10/46للمزيتهذيب الكمال )  1(

 . 1/888البن حجرتقريب التهذيب )  2(

 . 9/354 البن حجرتهذيب التهذيب ) 3(

 . 26/275للمزي تهذيب الكمال . 2/604لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال ) 4(

 .  1/142  يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(م بحر الد) 5(

 . 26/275 للمزيتهذيب الكمال )  6(

 . 9/89الثقات البن حبان )  7(

 . 2/210 الكاشف للذهبي . 2/210للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  8(
 . 26/275 للمزيتهذيب الكمال )  9(

 النحـل   أو مـأوى قيل هـو بيـت   : خَشْرم  كلمة   ومعنى، فظة نفسها لم أعثر على الحديث بالل    :قال الباحث )  10(
الفـائق فـي غريـب الحـديث واألثـر          .   والزنابير والدبرِ وقد يطلق عليهـا َأنفـسها والـدبر النحـل           

  . 2/1162لسان العرب البن منظور .  1/373للزمخشري
  . 2/33البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  ) 11(
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  )112(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)1(ل اإلمام الحاكمقا

عنِ ابنِ  ،  عن عكْرِمةَ ،  وموسى بن ميسرةَ  ،   حدثَني ثَور بن يزِيد   ،   الْمديني حدثَنَا َأبو ُأويسٍ  
وذراعا بِذراعٍ حتَّى لَـو  ، شبرٍنَن من كَان قَبلَكُم شبرا بِلَتَركَبن س " :قَاَل رسوُل اللَّه  : قَاَل،  عباسٍ

خَلْتُملَد بض رجخََل حد مهدَأح َأن ، وهلْتُملَفَع بِالطَّرِيق َأتَهرام عامج مهدَأح َأن تَّى لَوحو ".  

  :تخريج الحديث

ـ عن  إسماعيل بن أبان الوراق     من طريق  )3(والدوالبي، )2(أخرجه المروزي     أويـس  يأب
  .   بنحوهبهن عكرمة ع وموسى بن ميسرة )4( ثور بن زيد الكنانيعن

   .  َأبِي واقد اللَّيثيوله شاهد من حديث

 من طريق سـفيان بـن       )8(والطبراني،)7(وابن أبي شيبة  ، )6(الحميديو، )5( الترمذي أخرجه
  .  بنحوهَأبِي واقد اللَّيثيعنِ الزهرِي عن سنَانِ بنِ َأبِي سنَانٍ عن عيينة 

، من طريـق يـونس    ) 10(وابن حبان ، وعقيل بن خالد  ،  من طريق معمر   )9(وأخرجه أحمد 
  .  به بنحوهعنِ الزهرِي،وابن اسحاق ستتهم، وإبراهيم بن سعد،  من طريق مالك)11(والطبراني

                                                
  . 8535 رقم، كتاب الفتن والمالحم،  للحاكم على الصحيحينالمستدرك ) 1(
  .  43رقم، 1/18السنة للمروزي )  2(
  . 2/731الكنى واألسماء للدوالبي )  3(
رجـال  .  من تالميذ عكرمة وليس الكناني كما ذكره المروزي       ، ثَور بن زيد الديلي الْمديني    هو  :قال الباحث )  4(

  . 1/133للكالباذيصحيح البخاري 
  .  2180رقم،  ما جاء لَتَركَبن سنَن من كَان قَبلَكُم)  18(باب، أبواب الفتن، سنن الترمذي)  5(
  . 848 رقم، )   حديث أبي واقد الليثي( مسند الحميدي )  6(
  38530رقم، كتاب الفتن، مصنف ابن أبي شيبة)  7(
  .  3/244للطبرانيالمعجم الكبير )  8(
  . 21947، 21950 رقم، )  حديث أبى واقد الليثي( مسند أحمد )  9(
  .  6702رقم، ذكر اإلخبار عن اتباع هذه األمة سنن من قبلهم من األمم صحيح ابن حبان)  10(
  .  3/244للطبرانيالمعجم الكبير )  11(



 -  264  -  

   :تراجم رواة الحديث

أبو أويس المـدني قريـب    )1( اَألصبحين أبي عامر    عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك ب          -
 :وقـال مـرة   ليس بثقة    : يحيى بن معين   الق )2(صهره صدوق يهم مات سنة سبع وستين      و،  مالك

، )5(كان ضـعيفا  :وقال مرة، )4(ابنا ضعيفاً حكان عند أص  : وقال ابن المديني  ، )3(صدوق ليس بحجة  
 مـا روى   :وقال البخاري ، )7(صالح :وقال مرة ، )6(قةث: أو قال ،  ليس به بأس  : أحمد بن حنبل   قالو

يكتـب   :وقال أبو حـاتم   ، صالح صدوق كأنه لين   : أبو زرعة  قالو، )8(صل كتابه فهو أصح   أمن  
كـان   :وقال ابن حبان  ، )10( مدني ليس بالقوي   :وقال النسائي ، )9(وليس بالقوى ،  حديثه وال يحتج به   
وال هو ممن سـلك سـنن الثقـات         ،   الترك قـؤه حتى استح  ـلم يفحش خط  و، ممن يخطئ كثيرا  

 حتجاج بما وافـق  ات من أخباره واإلـوالذى أرى في أمره تنكب ما خالف الثق      ،  مـفيسلك مسلكه 
  ه عن الزهري فـي بعـضه      ـ حديث :دارقطنيـ ال الـقو، )12(بن شاهين وثقه ا  )11(ات منها ـثباأل

  . )13(شيء 

  . م يكن فاحشاًهو صدوق عنده بعض الوهم والخطأ ولكن ل :قال الباحث

  . باقي رواة الحديث ثقات -

                                                
)1  (يحببن قحطـان، وأصـبح    هذه النسبة إلى أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك وهو من يعرب             :اَألص 

  . 1/174 األنساب للسمعاني. صارت قبيلة
  . 1/518  البن حجرتقريب التهذيب)  2(
  . 1/487شرح علل الترمذي البن رجب .  5/92البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  3(
  . 1/487شرح علل الترمذي البن رجب )  4(
  . 2/668للعقيليالضعفاء الكبير ، 10/6للخطيب البغدادي تاريخ بغداد )  5(
  .  1/87المبرد بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في(بحر الدم )  6(
  . 15/168للمزيتهذيب الكمال )  7(
  .  5/127التاريخ الكبير للبخاري )  8(
  .  5/92البن أبي حاتم الجرح والتعديل ) 9(
  . 15/170للمزي تهذيب الكمال ) 10(
  .  2/24المجروحين البن حبان ) 11(
  . 1/126 بن شاهينا تاريخ أسماء الثقات )12(
  . 1/73 لدارقطنيل سؤاالت البرقاني) 13(
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  :الحكم على الحديث
وقـد صـححه   ،ولكنه ليس بالفاحش،عنده بعض الوهم لحال أبي أويس فهو ضعيفإسناده  

باإلضافة إلى ذلك فإن للحـديث      ، وله شاهد من حديث أبي واقد كما تقدم        ،)1(الحاكم في المستدرك  
 )3(ومـسلم  ، )محمد بن مطـرف (  غَسانيَأبمن طريق  )2(أصالً في الصحيحين فقد أخرجه البخاري 

، َأبو غَسان (كالهما  ،  ميسرةَ  بنِ حفْصِمن طريق   )4( كما قال النووي   على وجه المتابعة واالستشهاد   
لَتَتَّبِعن سنَن  « بلفظ  َأسلَم عن عطَاء بنِ يسارٍ عن َأبِى سعيد الْخُدرِى          بنِ زيدعن   )حفْص بن ميسرةَ  و

  . »الحديث.. . الَّذين من قَبلكُم شبرا بِشبرٍ

   .وعليه فإن الحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره
       

 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشش { 
 أي  ] األرضِ  من خَـشاشِ   ها تأكلُ أن امرأةً ربطَتْ هرة فلم تُطْعمها ولم تَدع       [في الحديث    ) ـه( 

 ويروى بالحـاء    .  وهي بمعناه  ]من خَشيشها [ وفي رواية    . هوامها وحشَراتها الواحدة خَشاشة   
المهم  ل وهو يابس النَّبات   مهوقيل إنَّ  .  وهو و    ما هو خُشَيشٌ بضم الخاء  المعجمة  خَشاشٍ  تصغير 

  . )5( حذفعلى الحذف أو خُشَيشٌ من غيرِ

  )113(الحديث رقم

   : رحمه اهللا) 6(قال اإلمام البخاري
 عـنِ ابـنِ     )8( حدثَنَا عبيد اِهللا بن عمر عن نَافعٍ       )7(حدثَنَا نَصر بن علي َأخْبرنَا عبد الَْأعلَى      

       نِ النَّبِيا عمنْهاُهللا ع يضر رمع قَاَل":  رام خَلَتد           لَـمـا وهمتُطْع ا فَلَـمطَتْهبر ةري هف َأةٌ النَّار
  . "الَْأرضِ  تَدعها تَْأكُُل من خَشَاشِ

                                                
  . 8535 رقم، كتاب الفتن والمالحم،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين ) 1(
  . 3456رقم، باب ما ذُكر عن بني ِإسراِئيَل، كتاب األنبياء، صحيح البخاري) 2(
  . 6952رقم،  اتِّباعِ سنَنِ الْيهود والنَّصارى)  3 ( بابكتاب العلم، صحيح مسلم) 3(
  . 1/17شرح النووي على مسلم ) 4(
  .  2/33  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 5(
   . 3318 رقم، باب خَمس من الدواب فَواسقُ يقْتَلْن في الْحرمِ، كتاب بدء، صحيح البخاري ) 6(
  .  1/562البن حجر تقريب التهذيب . ألعلى بن عبد األعلى البصري أبو محمدعبد ا ) 7(
  .  9/105للذهبي سير أعالم النبالء .  نَافع َأبو عبد اِهللا القُرشي ثُم العدوِي، العمرِي، مولَى ابنِ عمر هو) 8(
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   :تخريج الحديث

  من طريق عبيـد اهللا بـن عمـر         ) 2(ومسلم،  من طريق مالك بن أنس     )1(أخرجه البخاري 
   . بنحوه بنِ عمرعبد اهللا عنِ مولى بن عمر عن نَافعٍ ،كالهما

   .  به بنحوه عن نَافعٍ من طريق جويرية بن أسماء)4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث 

  . رواة الحديث جميعهم ثقات -
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 خـشاشٌ مـن     ه كان ألبي جهل في أنف     ها جمالً أنه أهدى في عمرت   [ الحديبية   وفي حديث ) س  ( 

    )5(ه أسرع النقياد ليكون يشَد به الزمام البعيرِ في أنْفعويد يجعُل:  الخشاشُ]ذَهبٍ

  

  )114(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا)    6(قال اإلمام الطبراني 

    يدرِ اَألزبن النَّض دمحثَنَا مدبن     ،  ح كلالْم دببن ع دمثَنَا َأحدح  يانرالْح داقو ،    ـدمحثَنَا مدح
رضـي اللَّـه    عنِ ابنِ عبـاسٍ ، )7(عن مجاهد ،عنِ ابنِ َأبِي نَجِيحٍ ،  عن محمد بن ِإسحاقَ   ،سلَمةَ بنا

 بِي جهِل بن هشَامٍ علَيه خَـشَاشٌ      في عمرة الْحديبِية جمَل أَ     َأهدى رسوُل اللَّه     :قَاَل،  تَعالَى عنْهما 

  . وما فَعَل ذَِلك ِإال ِليغيظَ قُريشًا، وهو الزمام، من ذَهبٍ

                                                
   . 2363 رقم،  الْماءباب فَضِل سقْيِ، كتاب المساقاة، صحيح البخاري ) 1(
  . 6843 رقم، تَحرِيمِ تَعذيبِ الْهِرة)  37 (باب، البر والصلة واآلدبكتاب ، صحيح مسلم ) 2(
  .  3482رقم، حدثَنَا َأبو الْيمانِ)  54(باب ، كتاب المناقب، صحيح البخارى ) 3(
)  37 (بـاب ، البر والصلة واآلدب  وكتاب  ، 5989 رقم، رةتَحرِيمِ قَتِْل الْهِ  )  40(باب  ، السالم، صحيح مسلم  ) 4(

ةيبِ الْهِرذرِيمِ تَع6841 رقم، تَح .  
 . 2/33  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  5(

 . 11148رقم، 11/92للطبراني المعجم الكبير )  6(

  . 1/921 البن حجرالتهذيب   تقريب . المكِّي الحجاجِ َأبو جبرٍ بن مجاهدهو )  7(
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   :تخريج الحديث
عن ،  محمد بن إسحاق  من طريق    )4(والبزار ،)3 (والطبراني )2(أحمدو ،)1( أبو داود  أخرجه

  .  بنحوه بهعبد اهللا بن أبي نجيح
بـن   و ، سـعد   بـنِ  ِإبراهيمِو ،ن طريق جرير بن حازم    ـم )6(البيهقي و ،)5(مدوأخرجه أح 

 عن عبد اهللا بن أبي نجـيح ، ثالثتهم  من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى     )8(والحاكم ،) 7(خزيمة  
   . به بنحوه

   . به بنحوه، عن مجاهد  القَتَّات زاذان أبو يحيى من طريق )9(وأخرجه الطحاوي
 مـن طريـق   ،)13(والطبرانـي   ، )12(والطحاوي،)11(ابن أبي شيبة  و، )10(بن ماجة اوأخرجه  

  .  بنحوهبنِ عباسٍعبد اهللا عنِ ، بجرة  بنمقْسمٍ
  

  :تراجم رواة الحديث

 مولى األخـنس بـن   -أبو يسار المكي " يسار الثقفي:" نجيحواسم أبي :عبد اهللا بن أبي نُجـيح   -
ـ 131 توفي   -شريق الثقفي    ، )16( وغيره )15(وممن وصفه بذلك النسائي   ،  قة إال أنه مدلس   ث،  )14( ه

                                                
 . 1751 رقم،  فى الْهدىِ)  13(باب، كتاب المناسك، سنن أبي داود)  1(

 . 2362 رقم، ) مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب( مسند أحمد)  2(

 . 11147رقم، 11/91للطبرانيالمعجم الكبير )  3(

 . 4911رقم، ) رضي اهللا عنهمامسند ابن عباس (،  مسند البزار-البحر الزخار )  4(

 . 2466 رقم، )مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب( مسند أحمد)   5(

 . 10451رقم،  جوازِ الذَّكَرِ واُألنْثَى فى الْهدايا)  323(باب، الحج كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)   6(

 .2897 رقم،ن الذكران و اإلناث جميعاباب إباحة الهدى م،كتاب المناسك،صحيح ابن خزيمة )   7(

 .1668 رقم،كتاب المناسك، المستدرك على الصحيحين) 8(

 .1203رقم،في استعماله الفضة برة لهديهباب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ،مشكل اآلثار )  9(

 .  3100 رقم، باب الْهديِ من الِْإنَاث والذُّكُورِ، متاب المناسك، سنن ابن ماجة)  10(

 . 14000رقم، في الرجُل يهدي الْجمَل والْبخْتي)  167(باب ، كتاب الحج، مصنف ابن أبي شيبة)  11(

، في اسـتعماله الفـضة بـرة لهديـه     باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا    ، للطحاويمشكل اآلثار   )  12(
 . 1205رقم

 . 12057رقم ، 11/378للطبرانيالمعجم الكبير )   13(

  . 16/216تهذيب الكمال للمزي )  14(

  . 123ذكر المدلسين للنسائي ص )  15(
  . 37، التبيين ألسماء المدلسين للسبط ابن العجمي ص 64المدلسين ألبي زرعة العراقي ص )  16(
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 التي ال يقبـل حـديثها إال بالتـصريح          )1(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين        
  . بالسماع

- محمد ب إِ ن ساقَح نِب ي أنـه  :  القول فيه  خالصةو ،)18(سبقت ترجمته في الحديث     :ارٍس
:  مكثر من التدليس، قال اإلمام أحمـد        من الرابعة  ، لكنه مدلس  ث إن شاء اهللا   حسن الحدي ،  صدوق

"و)2("اهو كثير التدليس جد ،رمبالتشيع والقدري  .  

  .  باقي  رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

   وذلك ألمرينإسناده ضعيف

إبراهيم بن  ،و جرير بن حازم   وقد تابعه  ، مدلس من المرتبة الرابعة    فيه محمد بن اسحاق    . 1
 . كماهو مبين في التخريجوعبد األعلى بن عبد األعلى، ،سعد

 زاذان أبـو    وقد تابعـه   ، بالسماع ولم يصرح ،  مدلس من الثالثة   وعبد اهللا بن أبي نجيح     . 2
  .، عن مجاهد القَتَّات يحيى

  . الحديث بمتابعاته يرتقي إلى الحسن لغيره وخالصة القول أن

د روِي، عن ابنِ عباس من غير وجه رواه مقسم وغيره، عن ابنِ عباس             هذا الحديث ق   :قال البزار 
  . وحديث ابن أبي نجيح عن مجاهد أحسن مخرجا من حديث مقسم

  
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ـ     هو الذي جعلَ   ] المخْشُوش  كالبعيرِ  معه الشجرةُ  فانْقادتْ[ جابر   ومنه حديثُ ) س   (  ه  فـي أنف
  )3( البعيره يدخَل في أنف إذا دخَل فيه ألنَّ في الشيء والخشاش مشْتقٌّ من خَشَّ. لخشاشُا

                                                
  . 39طبقات المدلسين البن حجرص )  1(
  . 4/1200 لعقيليلالضعفاء الكبير )  2(
  . 2/34البن األثيرحديث  النهاية في غريب ال) 3(
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  )115(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1 (قال اإلمام مسلم 
        ادبع نب دمحمو وفرعم نب ونارثَنَا هدح-      يثدالْح ا في لَفْظبتَقَاراقُ - ويالسو  ونارِله  ،

عن عبادةَ بنِ الْوِليد بنِ عبادةَ بنِ       ،  عن يعقُوب بنِ مجاهد َأبِى حزرةَ     ،  حدثَنَا حاتم بن ِإسماعيلَ   : قَاالَ
تامَل أَ          : قَاَل،  الصارِ قَباَألنْص نذَا الحي مفي ه لْمالْع َأبِى نَطْلُبتُ َأنَا وجكُواخَرلهي ُل  ، نَأو فَكَـان

 فى مسجِدنَا هذَا وفـى   --َأتَانَا رسوُل اللَّه    وفيه  ، .. . صاحب رسوِل اهللا     )2(من لَقينَا َأبا الْيسرِ   
           ونِ ثُمجرا بِالْعكَّهةً فَحنُخَام جِدسالْم لَةبى قَأى فنِ طَابٍ فَراب ونجرع هدنَا  يلَيَل عفَقَالَ  َأقْب : »   كُـمَأي

    نْهع اللَّه رِضعي َأن بحقَالَ   :قَاَل.  »؟ي نَا ثُمفَخَشَع : »      نْهع اللَّه رِضعي َأن بحي كُمقَـالَ .  »؟َأي: 
فَـِإن   « :قَـالَ .  الَ َأينَا يا رسوَل اللَّـه      :نَا قُلْ . »؟َأيكُم يحب َأن يعرِض اللَّه عنْه     « :فَخَشَعنَا ثُم قَالَ  

          ـهينمي ـنالَ عو هِـهجـَل وبق قَنصبفَالَ ي هِهجَل وبالَى قتَعو كارتَب اللَّه لِّى فَِإنصي ِإذَا قَام كُمدَأح
فَـانْطَلَقَ   وفيه،...»ن عجِلَتْ بِه بادرةٌ فَلْيقُْل بِثَوبِه هكَذَا        ولْيبصقْ عن يسارِه تَحتَ رِجله الْيسرى فَإِ      

فَانْقَادتْ معه  ،  " انقادي علَى بِِإذْنِ اهللا    ":فَقَاَل،  فََأخَذَ بِغُصنٍ من َأغْصانها   ،  ِإلَى ِإحداهما  رسوُل اهللا   
  .  الحديث.. .. ده الذي يصانع قَاِئكَالْبعيرِ المخْشُوشِ

  :تخريج الحديث
  . فرد به مسلم دون البخاريان

  :دراسة رجال اإلسناد
  . رواة الحديث جميعهم  ثقات -

  

       
  :ه اهللا رحم األثيرِ ابنقاَل

  )3(والُدخ أي َأ]خُشُّوا بين كالمكم ال إله إال اللّه[ومنه الحديث 

  )116( الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  . على تخريج لهالباحث عثر يلم 

                                                
  . 7704صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم )  1(
  . 7/468اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .  هو كَعب بن عمرو بن عباد:َأبو الْيسرِ) 2(
  . 2/34البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   3(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  )1( ] يمشي حتى خَشَّ فيهم رجٌلفخرج[ ُأنيس  بنِ اللّه عبدوفي حديث ) ـه ( 

  

  )117( الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له

  
       

 
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
أي ] قال فَخَـشَعنا ؟  عنه اللّه أن يعرِض  كم يحب أي: أنه أقْبل علينا فقال   [ جابر   وفي حديث ) س  ( 

 أبـي   هكذا جاء في كتابِ.  في البدن كالخُضوعِ  والبصرِ  في الصوت   والخُشوع . خَشينا وخضعنا 
: الجشَع: ه فقال  بالجيم وشرحه الحميدي في غريبِ     ]فَجشعنا[  مسلمٍ  والذي جاء في كتابِ    . موسى

  . )2(الفَزع والخوف

  

  (*)الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  . )3( سبق تخريج الحديث          
       

 
 

                                                
 . 2/34البن األثيرلنهاية في غريب الحديث ا)  1(

 . 2/34البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(

َأيكُـم يحـب َأن     «قَاَل فَخَشَعنَا ثُم قَاَل     .  »َأيكُم يحب َأن يعرِض اللَّه عنْه       «وفيه)   115(انظر الحديث رقم    )  3(
    نْهع اللَّه رِضعقَاَل     قَا.  »ي نَا ثُمَل فَخَشَع»     نْهع اللَّه رِضعي َأن بحي كُمصـحيح مـسلم     .  »الحـديث . . َأي 

 . 7704، رقم )8/232(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشف  { 
ـ  فأسمعِ الخَشْفة فـأنظر ي ال أراني أدخُُل الجنةَ    فإنِّ؟  ما عملُك : قال ِلبالل [فيه   ) ـه(  ] ك إالَّ رأيتُ

 وقيل همـا  .  والخَشَفة بالتحريك الحركة.  وقيل هو الصوت. الحس والحركة :  بالسكون الخَشْفةُ
   . )1( بمعنًى وكذلك الخَشْف

  

  (*)الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  . )2(سبق تخريج الحديث          
       

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  )3( ]ي قَدمأمي خَشْفَفسمعت [ومنه حديث أبي هريرة  -

  )118(الحديث رقم

  : رحمه اهللا )4( مسلمقال اإلمام

  دو النَّاقرمثَنَا عديـرٍ               حَأبِـى كَث نارٍ عمع نةُ بكْرِمثَنَا عدح ىاممالْي يونُس نب رمثَنَا عدح
 كُنْتُ َأدعو ُأمى ِإلَى اِإلسالَمِ وهى مشْرِكَةٌ فَدعوتُها         :يرةَ قَالَ  حدثَنى َأبو هر   )5(يزِيد بنِ عبد الرحمنِ   

      وِل اللَّهسى رى فتْنعما فََأسموي  وَل اللَّهستُ رفََأتَي ها َأكْرم وَل اللَّـهسا رى قُلْتُ يكَأنَا َأبِإنِّـى  :و 
    ى ِإلَى اِإلسعو ُأمكُنْتُ َأد           ُأم ىدهي َأن اللَّه عفَاد ها َأكْرم يكى فتْنعمفََأس موا الْيتُهوعفَد لَىى عالَمِ فَتَْأب

      وُل اللَّهسةَ فَقَاَل رريرَأبِى ه:»    َةريرَأبِى ه ُأم داه مـ     . »اللَّه  ه  فَخَرجتُ مستَبشرا بِدعوة نَبِى اللَّ
           ىمى خَشْفَ قَدتْ ُأمعمافٌ فَسجم وابِ فَِإذَا هتُ ِإلَى الْبرا جِْئتُ فَصـا      : فَقَالَتْ )6( فَلَمـا َأبي كَانَكم 

                                                
 . 2/34البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . »ذَا بِالٌَل  ثُم سمعتُ خَشْخَشَةً َأمامى فَِإوفيه، أخرجه مسلم بمعناه)   111(انظر الحديث رقم )  2(

 . 2/34البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(
 . 6551رقم، من فَضاِئِل َأبِى هريرةَ الدوسى رضى اهللا عنه)  35 (باب، الصحابة فضائل، صحيح مسلم)  4(

قـال أبـو عوانـة      . بن غُفَيلَةَ او   ُأذَينَةَ أ   يزيد بن عبد اهللا بن     : هو يزيد بن عبد الرحمن وقيل      : قيل :أبو كثير )  5(
  .221 / 34تهذيب الكمال . 1/1196البن حجر غفيلة أصح من أذينة تقريب التهذيب :اإلسفراييني

)6  ( يم2/1167 لسان العرب البن منظـور  .  أي صوتهما في االرض. الخَشْفُ صوت ليس بالشديد:خَشْفَ قَد . 
 . 16/52شرح النووي على مسلم 
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 رِهـا  وعجِلَتْ عن خما   ، فَاغْتَسلَتْ ولَبِستْ درعها   - : الْماء قَالَ    وسمعتُ خَضخَضةَ الْماء   . هريرةَ

.. . يا َأبا هريرةَ َأشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وَأشْهد َأن محمـدا عبـده ورسـولُهَ    :فَفَتَحت الْباب ثم قَالَتْ   
   . الحديث

  :تخريج الحديث

 حدثني أبو   :عكرمة بن عمار قال    عن   هشام بن عبد الملك    من طريق    )1 (أخرجه البخاري 
     . مختصراً الحديث... يقولرضي اهللا عنه سمعت أبا هريرة :ير قالكث

   : تراجم رواة الحديث
 في روايتـه  إال    ثقه وخالصة القول فيه أنه   ،)54(سبقت ترجمته في الحديث      :  عكرمة بن عمار    -

 التـي ،  )3(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     ، )2(يحيى القطان   ا  ضعفه فقد    يحيى بن أبى كثير    عن
وقد صرح بالسماع في روايـة      ، )4(وهنا لم يصرح بالسماع   ،  ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع     

  .  فأمن تدليسهحدثني أبو كثير يزِيد بنِ عبد الرحمنِ:البخاري المتقدمة فقال
  .  باقي رجال اإلسناد جميهم ثقات-

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خشم { 
  )5( وهو الخُشَام الشيءالذي ال يجِد ريح:  األخْشَم]لَقي اللّه تعالى وهو أخْشَم[فيه ) س ( 

  

  )119(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له
       

                                                
  . 34 رقم، ) باب عرض اإلسالم على األم النصرانية ( ، للبخاريدب المفرد األ)  1(
 . 20/261تهذيب الكمال للمزي ) 2(

  .  1/42طبقات المدلسين ـ ابن حجر ) 3(
شـرح  .  المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبـوت الـسماع         ن ما كان فى الصحيحين عن     إ: قال النووي   ) 4(

  . 1/33النووي على مسلم 

 . 2/35البن األثيرالنهاية في غريب الحديث ) 5(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  }خشن { 
 واخْـشَوشَن  .  أي كثيرة السالح خَشنَته] خَشْنَاءفإذا بِكَتيبة[ إلى ُأحد    الخروجِ في حديث ) س   ( 

شَن. هالشيء مبالغةٌ في خُشُونَتواخْشَو  :إذا لبسن1( الخَش(  

  )120(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(بن أبي شيبةقال اإلمام ا

خَـرج  : حدثَنَا محمد بن عمرٍو ، عن سعد بنِ الْمنْذرِ ، قَاَل            : حدثَنَا يعلَى بن عبيد ، قَاَل       
مـن  :  ، فَقَـاَل     )4(ةٌ خَشْنَاء فَِإذَا كَتيب  فَنَظَر خَلْفَه    )3(ِإلَى ُأحد ، فَلَما خَلَّفَ ثَنيةَ الْوداعِ       رسوُل اِهللا   

الَ ، بْل   : َأقَد َأسلَموا ؟ قَالُوا     : عبد اِهللا بن ُأبي ابن سلُوَل ومواِليه من الْيهود ، قَاَل            : هُؤالَء ؟ قَالُوا    
  . مشْرِكين علَى الْمشْرِكينمروهم فَلْيرجِعوا فَِإنَّا الَ نَستَعين بِالْ: علَى دينهِم ، قَاَل 

  :تخريج الحديث

 موصـوالً   )9(والبيهقي، )8(والحاكم ،)7(والطحاوي،)6(والطبراني، )5(أخرجه محمد بن سعد   
عـن َأبِـي حميـد     سـعد بـنِ الْمنْـذرِ        ، عن محمد بنِ عمرٍو عن     من طريق الفضل بن موسى      

يداعبنحوه)10(الس  .  

  

                                                
 . 2/35البن األثير النهاية في غريب الحديث) 1(

 . 37922 رقم، من كرِهها ؟، في االستعانة بِالمشرِكين)  99(، كتاب السير، مصنف ابن أبي شيبة)  2(

  .86 / 2 معجم البلدان .هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة:ثَنيةَ الْوداعِ )  3(

)4  (خَشْنَاء ةيبراً ي أ:بِكَت353 / 1 غريب الحديث البن قتيبة .وخُشونة فيهم توع.  

 . 2/48، من قتل من المسلمين يوم أحد، أحدا غزوة رسول اهللا ،  البن سعدالطبقات الكبرى)  5(

 . 5142 رقم، ) من اسمه محمد (،  للطبرانيالمعجم األوسط)  6(

 . 4/34  في استعانَته بِمن طَلَب اِلاستعانَةَ بِه من الْكُفَّارِه باب بيان مشْكِل ما روِي عن رسوِل اللَّ، مشكل اآلثار)  7(

 . 2517 رقم، كتاب الجهاد، المستدرك على الصحيحين)  8(

 . 18335 رقم،  ما جاء فى االستعانَة بِالْمشْرِكين)  27(باب، السير كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  9(

 . 1/42للسيوطيلب اللباب في تحرير األنساب .   إلى ساعدة بن كعب من الخزرجنسبة:ديالساع)  10(
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  :تراجم رواة الحديث

-       يداعالس ديمنِ َأبِي حرِ بنْذنِ الْمب دعوقد ينسب إلى جده مقبول من . نصاري المدنياألس
، ولم يـذكر فيـه جرحـاً   ، بي حاتمأذكره ابن ، )2( داود في فضائل االنصاروأب روى له   .)1(الثالثة

  . )3(وذكره ابن حبان في الثقات، والتعديالً

  .مقبول: هو كما قال ابن حجر :الباحثقال 

 مـات سـنة خمـس    )4( المدني صدوق له أوهـام    اللَّيثي محمد بن عمرو بن علْقَمة بن وقاص       -
 كان كثير   :قال ابن سعد   . )6(روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات       )5( وأربعين ومائة 

 مـا زال    : سئل ابن معين عن محمد بن عمـرو فقـال          :قال ابن أبي خيثمة   ، و )7(الحديث يستضعف 
 وما علة ذلك قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشئ من روايتـه ثـم   :قون حديثه قيل لهتالناس ي 

 بـن    قلـت ليحيـى    : علي بن المديني   قالو، )8(يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة         
شياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبـد       أ:  يقول  ليس ممن تريد كان    :محمد بن عمروكيف هو؟ قال    : سعيد

  . )9(  مما قلت لك فقال فيه نحواًهسألت مالكا عن: لعلي :يحيىوقال ابن حاطب،  الرحمن

وقال يعقوب بـن شـيبة هـو    ، )10(كان يحيى بن سعيد يضعفه بعض الضعف: قال علي و
   وقال، )12(" ي ليس بقو:" الجوزجانييعقوب بن إبراهيم، وقال )11(وـا هـلى الضعف مإو، وسط

                                                
هذه عادة ابن حجر حيث يطلق كلمة مقبول علـى قليـل            : قال الباحث   . 1/371البن حجر   تقريب التهذيب   )  1(

 ومن ليس فيه جرح والتعديل، الرواية
 . 3/419البن حجر تهذيب التهذيب )  2(

  . 6/378بن حبان الثقات ال)  3(

 . 1/884  البن حجرتقريب التهذيب)  4(

 . 2/196 منجويه بنالرجال مسلم )  5(

 . 9/334البن حجر تهذيب التهذيب )  6(

 . 9/334البن حجر تهذيب التهذيب )  7(

 الضعفاء والمتـروكين البـن      . 8/31البن أبي حاتم     الجرح والتعديل    . 9/334البن حجر   تهذيب التهذيب   )  8(
 . 2/621للذهبي المغني في الضعفاء . 3/88الجوزي 

  . 9/333البن حجر  تهذيب التهذيب . 8/31  البن أبي حاتموالتعديلالجرح )   9(
 . 1/94المديني بن لعليسؤاالت ابن أبي شيبة )  10(

 . 9/334البن حجر تهذيب التهذيب )  11(

 . 1/165للذهبي من تكلم فيه وهو موثق )  12(
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وقال ، )1("حتى اشتهاها أصحاب اإلسناد فكتبوها    ه   لم يكونوا يكتبون حديث    :"بن سعيد القطان  ايحيى  
 :" وقـال مـرة  " ليس به بأس :" وقال النسائي  )2("صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ     ": مـأبو حات 

 واحد يتفـرد عنـه   له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل": وقال ابن عدي  )3( "ثقة
 وذكـره   )4("بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه ال بأس به              

  . )5("يخطئكان :"ابن حبان في الثقات وقال

بـن   وعلـي    )7(ثقه يحيى بن معين   و، )6( " لم يكن به بأس    :"قال ابن المبارك  : وقال الحاكم 
 شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عـن أبـي          : "ل مرة وقا، )9(" صدوق: "وقال الذهبي ، )8(المديني

  )10( "سلمة بن عبدالرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة

وابن معين على ذلك كما سبق فـي        ، وقد اتفق يحيى بن سعيد    ،  هو صدوق له أوهام    :قال الباحث 
  . )11(ترجمته

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  

  
                                                

 . 4/1268للعقيلي الكبير الضعفاء )  1(

 . 8/31البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  2(

 . 9/334البن حجر  تهذيب التهذيب . 2/207الكاشف للذهبي )  3(
 . 6/224البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  4(

  . 7/377الثقات البن حبان )  5(
 . 9/334البن حجر تهذيب التهذيب )  6(

 . 1/107ية ابن محرز تاريخ ابن معين روا)  7(

 . 1/94المديني بن لعليسؤاالت ابن أبي شيبة )  8(

 . 1/165للذهبي من تكلم فيه وهو موثق )  9(

 . 6/283  للذهبيميزان االعتدال)  10(

بعد ذكره   :  الترمذي  قال أبو عيسى   . وإنما لسوء حفظه  ، ترك البعض الرواية عنه ليس لكذبه     : قال الباحث )  11(
وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد تـرك الروايـة عـن    الرواية عنهم بن سعيد ة ترك يحيى ا  لعدد من الروا  

وذكر عن يحيى بن سعيد أنه      ، هؤالء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم           
وقـال  . ه   ترك - ال يثبت على رواية واحدة       -كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا            

 وقد حدث عن هؤالء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد اهللا بـن المبـارك، ووكيـع بـن               :ابن رجب 
 . 1/133شرح علل الترمذي البن رجب ).بن مهدي، وغيرهم من األئمةاالجراح، وعبد الرحمن 
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  :الحكم على الحديث

وقد تفرد بالروايـة عـن      ،  فهو صدوق له أوهام    حمد بن عمرو   م والعلة فيه ، إسناده ضعيف 
لكنه روي موصـوالً مـن      ، والحديث أيضاً فيه انقطاعاً   . ولم يتابع ،وسعد مقبول   ، سعد بن المنذر  

خبيـب بـن   وله شاهد أيضاً مـن حـديث    ،  كما هو مبين في التخريجَأبِي حميد الساعدي حديث  
 مـن طريـق   )5(والبيهقي، )4  (، والحاكم)3 (، والطبراني )2(وأحمد، )1(يبة  أخرجه ابن أبي ش   . إساف

مِمتَلنِ سب         َأبِيه ننِ، عمحالر دبنِ عبِ بيخُب نع يدع6( س(    هدج نع ،)7(   نْـهع اللَّه يضبنحـوه  ر )8( .
  . وعليه فالحديث بالمتابعة والشاهد يرتقي إلى الحسن لغيره

  
       

  

  

  

  

  

                                                
 . 33831رقم، ن كرِهها ؟م، في االستعانة بِالمشرِكين)   99(باب، كتاب السير، مصنف ابن أبي شيبة)  1(

 . 15763 رقم، )   حديث جد خبيب( مسند أحمد )  2(

 . 4194رقم، 4/223 (-للطبرانيالمعجم الكبير )  3(

 . 2516 رقم، كتاب الجهاد، المستدرك على الصحيحين)  4(

 . 18336 رقم، شْرِكين ما جاء فى االستعانَة بِالْم)  27(باب، كتاب السير، السنن الكبرى للبيهقي)   5(

 اإلصابة في تمييز الصحابة البـن       . ساف الجهني ذكره البغوي في الصحابة     أعبد الرحمن بن خبيب بن      هو  )  6(
 . 4/299حجر 

خبيب بن إساف ويقال يساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بـن الخـزرج           هو  )  7(
 . 2/443ن عبد البر  االستيعاب الب. األنصاري الخزرجي

 . ذكره الحاكم في المستدرك قال بعده خبيب هذا هو بن عبد الرحمن بن األسود بن حارثة       بعد أن   :قال الباحث )  8(
الحديث رواه أحمـد عـن     . قال ابن حجر وهذا وهم    .  2516رقم، 2/121 للحاكم المستدرك على الصحيحين  

بن عبد البر في ترجمة خبيب بـن  ان خبيب وأورده يزيد بن هارون فوقع عنده عن خبيب بن عبد الرحمن ب          
 . 1/234 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . يساف وهو الصواب
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( األخْشَن للخَشن هو تصغير]ُأخَيشن في ذات اللّه[ومنه الحديث 

  )121(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا)2( بن هشامالملك عبدقال 

 نِ اباقَ عحـنِ            :قَاَل نِ ِإسب انملَيس نمٍ عزنِ حرِ بمعنِ منِ بمحالر دبع نب اللّه دبي عثَندفَح
محمد بنِ كَعبِ بنِ عجرةَ عن عمته زينَب بِنْت كَعبٍ وكَانَتْ عنْد َأبِي سعيد الْخُدرِي ، عـن َأبِـي                    

فينَا خَطيبا ، فَـسمعته    اشْتَكَى النّاس عليا رِضوان اللّه علَيه فَقَام رسوُل اللّه          :خُدرِي قَالَ سعيد الْ 
  يقُوُل َأيها النّاس لَا تَشْكُوا عليا ، فَواَللّه إنّه لََأخْشَن في ذَات اللّه َأو في سبِيِل اللّه من َأن يشْكَى

  :تخريج الحديث

 بـن    محمـد   عن  من طريق إبراهيم بن سعد     )5(وابن عساكر ، )4(والحاكم، )3(أخرجه أحمد 
  . مثلهب  بهإسحاق

  من طريق زياد بن عبـد اهللا       )7(وأبو نعيم ،  بن الفضل   من طريق سلمة   )6(أخرجه الطبري 
  .  بنحوهبه بن إسحاق  محمدعن

  :تراجم رواة الحديث

فـي  آخـرون   صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري وذكرهـا   عجرةزينب بنت كعب بن   -        
 ومسند أحمد روى عنها ابنـا أخويهـا    :التابعين وروايتها عن زوجها أبي سعيد في السنن األربعة        

لهـا   :قالبن حبان في الثقات و   ا وذكرها   )8(سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة         
  . )9(صحبة

                                                
 . 2/35البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 2/603] شَكَا عليا جنَده إلَى الرسوِل ِلانْتزاعه عنْهم حلَلًا من بز الْيمنِ [سيرة ابن هشام )  2(

من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد           ومن فضائل علي    (  أحمد بن حنبل   -فضائل الصحابة   )  3(
 . 1161رقم، )اهللا 

 . 4638رقم، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحيحين)  4(
 . 42/3، )علي بن أبي طالب(  البن عساكرتاريخ دمشق)  5(

 . 2/202 وفد بني عامر بن صعصعة، غزوة تبوكذكر الخبر عن ، تاريخ الطبري)  6(

 . 1/68، ) علي بن أبي طالب(، حلية األولياء ألبي نعيم)  7(

 . 7/679اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  8(

 . 4/271الثقات البن حبان )  9(
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- محمد ب إِ ن ساقَح نِب ي وخالصـة القـول فيـه أنـه        ،  )18( في الحديث    سبقت ترجمته   :ارٍس
حـدثَني   :قد صرح بالسماع فقـال و ، الرابعةمنلكنه مدلس ، ث إن شاء اهللاـحسن الحدي،  صدوق

 نب اللَّه دبفأمن تدليسهع .  

   باقي رواة الحديث جميعهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقـد   ، بن إسحاق صدوق مدلس من الرابعة لكنه حـسن الحـديث  فيه محمد ،حسنإسناده  
 صحح حديثـه    وقد .فأمن تدليسه ،حدثَني عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ بنِ معمر       :فقال،  صرح بالسماع 

" المـسند   "  جيد ، رجاله ثقات معروفون و ليس في          ه إسناد :وقال األلباني ،)2(وابن الملقن ،)1(الحاكم
   . )3("أن يشكى  من : " قوله

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )4( األرضما خَشُن من:  الخشَان]ذَنّبوا خشَانَه[ ظَبيان وفي حديث) س ( 

  (*)الحديث رقم

  :تخريج الحديث

  )5(سبق تخريجه: قال الباحث   
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي أبقَـى    ] مؤتَه دافَع الناس وخَاشَـى بهـم        يوم أنه لما أخَذَ الرايةَ   [ خالد   في حديث و ) ـه ( 

ر فانْحازذل من الخَشْية:  خَاشَى. عليهم وح6(أي تارِكْته:  فالناً يقال خَاشَيتُ. فَاع(  
 

                                                
 . 4638رقم، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحيحين)  1(
  .250 / 8ريج أحاديث الشرح الكبير البدر المنير في تخ)  2(

  .478 / 5السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة )  3(

 . 2/35البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   4(

 . بمثله)   43(انظر الحديث رقم )  5(

 . 2/35البن األثير النهاية في غريب الحديث )  6(
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  )122(الحديث رقم 

  :   رحمه اهللا)1(قال عبد الملك بن هشام

: قـال ، )2(عن أبيـه عبـاد  ، يحيى بن عباد بن عبداهللا بن الزبيرحدثني و :قال ابن إسحاق  
ة ووكَان في تلْـك الْغَـز  ، وكَان َأحد بني مرةَ بن عوف، )3( حدثَني َأبِي الَّذي َأرضعني  حدثني أبي 
ثُـم  ،   ثُم عقَرهـا  ،  اقْتَحم عن فَرسٍ لَه شَقْراء    لَكََأنِّي َأنْظُر ِإلَى جعفَرٍ حين      ،  واللَّه: قَاَل،  غَزوة مْؤتَةَ 

فقاتل حتـى قتـل   .. .. ثُم تَقَدم بِها، َأخَذَ عبد اللَّه بن رواحةَ الرايةَ     ،  فَلَما قُتَل جعفَر  ،  قَاتََل حتَّى قُتلَ  
يـا معـشر المـسلمين      :فقال. م أخو بني العجالن   ثم َأخَذَ الرايةَ ثَابِتُ بن َأقْر     : قال. رضى اهللا عنه  

   نْكُمٍل مجلَى روا عحطَلما أنا بفاعل  :قال. أنت: قالوا،،  اص  ،      ِليـدبن الْو لَى خَاِلدع النَّاس طَلَحفَاص ،،
مالْقَو افَعةَ دايا َأخَذَ الرحتى انصرف بالناس )4(ثم انحاز وانحيز عنه، بهم وخاشى، فَلَم  .    

فَقَاتََل بِها  ،  َأخَذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ    :"قَاَل رسوُل اللَّه    ،   ولَما ُأصيب  :)5(قال ابن إسحاق  
  . الحديث.. .. "فَقَاتََل بِها حتَّى قُتَل شَهِيداً، ثُم َأخَذَها جعفَر، حتَّى قُتَل شَهِيدا

  :تخريج الحديث

بن عباد عـن    محمد بن إسحاق عن يحيى        من طريق     )7(والطبراني ، )6(أخرجه الطبري 
  . عباد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن الزبير بنحوه

   . به مختصراًمن طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد  )8(وأخرجه أبو نعيم

  

                                                
 . 5/27البن هشام السيرة النبوية )  1(

)2  (امِ عورِ بنِ العيباِهللا بنِ الز دبع بن اد136 / 14 تهذيب الكمال .ب.  

هو ماء الرجل والمرأة    في ثدي المرأة    اللبن   في وجود    سببالأن  معنى ذلك   : حدثَني َأبِي الَّذي َأرضعني   :قوله)  3(
 :. . .  عاِئشَةَ رضي اُهللا عنْها قَالَت     َأن" البخاري في صحيحه   ىروفقد   .معا فوجب أن يكون الرضاع منهما     

                  ـكمع فَِإنَّـه ي لَـهسِ فَقَاَل اْئذَنيَأةُ َأبِي الْقُعري امتْنعضَأر نلَكي ونعضَأر وه سَل لَيجالر وَل اِهللا ِإنسا ري . 
 . 3/308 لزرقانيل  شرح الزرقاني. 4796رقم، 6/120صحيح البخاري 

 تَركُوا مركَزهم ِإلَـى     : انْحاز الْقَوم  و. االنحياز أن يجمع نفسه وينضم بعضه إلى بعض       : انحاز وانحيز عنه    )  4(
 رهم7/441 لسنديل حاشية السندي على ابن ماجهو، 2/237غريب الحديث للخطابي . آخ . 

  .825 / 1 تقريب التهذيب .محمد بن إسحاق بن يسارهو )  5(
 
  . 2/151لطبري ل والملوك األمم تاريخ ) 6(

 . 196رقم، 1/147للطبراني المعجم الكبير )  7(

 . 1/118، ) جعفر بن أبي طالب(، حلية األولياء ألبي نعيم)  8(
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   :تراجم رواة الحديث

 أمـه أسـماء     لقرشي األسدي عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي ا              -
وهو صغير وحدث عنه بجملـة مـن         بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي           

 الحديث وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة يكنى أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب روى عنه                  
ه باسـم جـده وكنـاه       وسما ابنه عباد وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة وحنكه النبي            

  . )1(بن الزبير في جمادى األولى سنة ثالث وسبعين من الهجرةابكنيته قتل 

  .  بقاقي رواة الحديث جميعهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقـد  ، فيه محمد بن إسحاق صدوق مدلس من الرابعة لكنه حسن الحـديث            ،حسنإسناده  
ثابـت مـع   فسماع عبد اهللا بن الزبير من النبـي     أما،حدثَني يحيى بن عباد    :صرح بالسماع، فقال  

وقد ذكـر ذلـك     ، )2( وهو ابن ثَمان سنين وَأربعة أشهر       تُوفِّي النَّبِي      : قَاَل الْواقدي  ،صغر سنه 
، )3(أبـو حـاتم    وقد أثبت له السماع مـن النبـي         ، اًنسكان فصيحا لَ  :وقال، المزي في التهذيب  

   .)5 (وابن حجر في اإلصابة، )4(والعجلي في ثقاته

  
       

 
 

                                                
 . 4/89اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  1(

 . 1/388  للكالباذيرجال صحيح البخاري)   2(

 . 5/56 حاتمالبن أبيالجرح والتعديل )  3(

 . 2/29الثقات للعجلي )  4(

 . 4/89اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  5(
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  الفصل الثالث
حىت نهاية باب " اخلاء مع الصاد"األحاديث الواردة من باب 

  . "اخلاء مع  الفاء"
  

  

  :  مباحثأربعة     وفيه 
  . الخاء مع الصاد:       المبحث األول
  . الخاء مع الضاد:       المبحث الثاني
   . الخاء مع الطاء:       المبحث الثالث
  . الخاء مع الفاء:       المبحث الرابع
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  المبحث األول
 الخاء مع الصاد

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
   } خصب  { 

 ب[ فيه ذكرصموضعٍ  في غيرِ   متكرراً ]الْخ   وهو ضد  الج بد . تبأخْص األرض  بوأخْـص  القـوم  
يبومكانب وخَصخْص1( م(.   

  )123(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام مسلم

              رِيرثَنَا جدبٍ حرح نب ريهى زثَندلٍ  حيهس نع  َأبِيه نةَ قَـالَ      )3(عـريرَأبِى ه نقَـاَل   : ع 
   وُل اللَّهسر:»   ِبصى الْخف تُمافَرا    ِإذَا سظَّهطُوا اِإلبَِل حفََأع  م     نَةى السف تُمافَرِإذَا سضِ واَألر 4(ن( َ

  . »َ َ فَاجتَنبوا الطَّرِيقَ فَِإنَّها مْأوى الْهوام بِاللَّيِل وِإذَا عرستُم بِاللَّيِل،فََأسرِعوا علَيها السير 

  :تخريج الحديث

   . انفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

- لسيان     : همهو ابن أبي صالح ذكوان الس  ، قـال  . )5(توفي في خالفة المنصور، أبو يزيد المدني
سهيل بـن  : يحيى بن معينقال و، )6(ا فى الحديث سهيل بن أبى صالح ثبتً كنا نعد : سفيان بن عيينة  

: ل مـرة  وقا،  ليس حديثهما بحجة  و،  عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء      العالء بن  و أبى صالح 
وابن ، )9(وثقه ابن سعد  .  )8(لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه      :وقال مرة ،  )7(وفيه لين ،  هو صويلح 

                                                
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

مراعاة مصلَحة الدواب فى السيرِ والنَّهـىِ عـنِ التَّعـرِيسِ فـى             )  54(باب  ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم )  2(
  . 5068رقم، رِيقالطَّ

)3  (313 / 1 تقريب التهذيب . ذكوان أبو صالح السمانهو :َأبِيه .  
)4  (نَة1/171لحميديل تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم .  السنة هي الجدب والشدة:الس . 
  . 1/421البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 12/225تهذيب الكمال للمزي )  6(

  . 2/526للعقيلي فاء الكبير الضع)  7(

 . 4/232تهذيب التهذيب البن حجر )  8(

  . 6/226البن سعدالطبقات الكبرى )  9(
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يكتب : وقال أبو حاتم  ، )3(ما أصلح حديثه  : وقال أحمد بن حنبل   ، )2(والعجلي،  في قول آخر   )1(معين
بـن  اوقال  ،  )6(الثقاتوذكره ابن حبان في     ، )5(ليس به بأس  : يوقال النسائ ، )4(ال يحتج به     و حديثه
هـذا يـدل علـى     و. عن جماعة عن أبيه    و حدث عن أبيه   و روى عنه األئمة  ،  لسهيل نسخ  :عدى

هو عندى ثبت ال بأس بـه       و،  ما سمع من غير أبيه عنه      و تمييز الرجل كونه ميز ما سمع من أبيه       
ليـه   عـاب ذلـك ع     قـد و،  روى له البخاري مقرونًا بغيـره     : وقال ابن حجر  ، )7(مقبول األخبار 

؟ "الـصحيح " كتاب   ي حديث سهيل ف   يك البخار ر تَ مِل: يسألت الدارقطن : يملَالس قالو،  )8(النسائى
اهللا خير من أبـى      و سهيل:  بحديث سهيل قال    إذا مر  يال أعرف له فيه عذرا فقد كان النسائ       : فقال

  . )9(و غيرهما ، يحيى بن بكيرو، اليمان

سهيل أحد أركان   :  على مسلم إخراج حديثه    بي من ع   فى باب  :قال الحاكم  :قال ابن حجر  و
قد روى  و،  الشواهد إال أن غالبها فى الشواهد     و،  قد أكثر مسلم الرواية عنه فى األصول      و،  الحديث

حديثه بالعراق أنه نسى الكثير     ي  ثم قيل ف  ،  هو الحكم فى شيوخ أهل المدينة الناقد لهم       و،  عنه مالك 
     . )10(وساء حفظه فى آخر عمره، منه

  آخر عمره فـذهب بعـض      ي ف )11 (رسامصدوق إال أنه أصابه بِ    : يوقال أبو الفتح األزد   
  )12(حديثه 

 لـم  :"وأما تضعيف ابن معين له وبخاصة قولـه ، حسن الحديث، هو صدوقٌ : قال الباحث 
، إال أنه اتهم باالختالط   ،  سوء حفظه  و فلعله محمول في حال تغيره    " يزل أهل الحديث يتقون حديثه    

ال عبـرة   :"إال أن الذهبي نازعه وقال    ،  )13(بن القطان الفاسي  ن نص على اختالطه أبو الحسن       ومم

                                                
 . 3/447الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  1(

 . 440/ 1الثقات للعجلي )  2(

 . 4/247الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  3(

  .4/247الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  4(

 . 12/227تهذيب الكمال للمزي )  5(

 . 6/417الثقات البن حبان )  6(

 . 3/449الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )  7(

 . 4/232تهذيب التهذيب البن حجر )  8(
  . 1/13سؤاالت السلمي للدارقطني )  9(

 . 4/232تهذيب التهذيب البن حجر )  10(

)11  (امس106 / 1سير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم  تف.مرض يغير العقل : البِر.  

 .  4/232تهذيب التهذيب البن حجر )  12(

 . 1/46، الكواكب النيرات البن الكيال . 3/399 بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان)  13(
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 اختلطـا  "وسهيل بن أبي صالح "،"أي هشام بن عروة"بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه  
راوتغي  ،   ر حفظه إذا كَ   فإن الحافظ قد يتغية ذهنه  وتنقُ،  ربدكهو في   ،فليس هو في شيخوخته   ،  ص ح

وما هذا التغير بضارٍ أصالً وإنما الـذي يـضر   ، وما ثَم أحد بمعصوم من السهو والنسيان،  شبييته
   . )2("وقد كان اعتل بعلة فنسى بعض حديثه، روى عنه شعبة ومالك: "وقال أيضا، )1(االختالط 

يح الكتـاب    الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صح      )3(يـن قرط الضب  ـجرير بن عبد الحميد ب     - 
 كان في آخر عمره يهـم مـن         :لـقي . )4(ون سنة ـدى وسبع ـن وله إح  ـمات سنة ثمان وثماني   

ب عن جرير بن عبد الحميـد       ـ ال تكت  :ولـبن المبارك يق  ا سمعت   :قال الحسن بن عيسى   ، حفظه
، )6(يحيـى بـن معـين   وقـال  ، )5(ل ومحمد بن سالم وعبيدة بن معتب ـحديث السري بن إسماعي   

 فقـال   :اختلط عليه حديث أشعث وعاصم األحول حتى قدم عليه بهز بن أسد قال             :)7(مدواإلمام أح 
 فكيف تكتـب    :ل ليحيى يق.  فعرفها فحدث بها الناس    :له هذا حديث عاصم وهذا حديث أشعث قال       

، حـديث سـفيان    :يحيىوقال   )8( أال تراه قد بين أمرها وقصتها      : فقال ؟هذه عن جرير وهى هكذا    
لـيس  فحـديث جريـر   أمـا  بن السائب مستقيم واوحماد بن سلمة عن عطاء     ، وشعبة بن الحجاج  

   .)9(بذاك

نُسب  :وقال البيهقي ، )10(وشريك كان يخطئ  ،  أقل سقطا من شريك    اً جرير إن :ل أحمد قاو
     فْظالْح ءوِإلَى س رِهمرِ عى آخ12(ابـن سـعد      :ومع ذلك وثقه جمع مـن العلمـاء مـنهم         ، )11(ف( ،

                                                
  . 6/35سير أعالم النبالء للذهبي )  1(
  . 3/339  للذهبيميزان االعتدال)  2(

)3  (يبضبة بن  : وفي قريش ، ضبة بن أد بن طابخة    : وهم جماعة، ففي مضر   " بني ضبة   "  هذه النسبة إلى     :الض
 . 4/10األنساب للسمعاني .  ضبة بن عمرو بن الحارث: وفي هذيل، الحارث

 . 1/196البن حجر تقريب التهذيب )  4(

 . 3/457الكامل البن عدي )  5(

 . 3/263ة الدوري تاريخ ابن معين رواي)  6(

 . 1/543لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال )  7(
 . 3/263تاريخ ابن معين رواية الدوري )  8(

 . 3/309تاريخ ابن معين رواية الدوري )  9(

 . 1/33 المبرد بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في(بحر الدم )  10(

 . 6/87السنن الكبرى للبيهقي )  11(

 . 7/381  البن سعدبرىالطبقات الك)  12(
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قـال  و، )4(وذكره ابن حبان في الثقـات     ، )3(والنسائي،  )2(يحتج بحديثه :وقال، و حاتم وأب )1(والعجلي
  . )5(هل العلمأصدوق من :أبو زرعة

نسب إليه مـن   ومع ذلك فما ،  هو ثقة وفي هذا الحديث لم يروِ عمن اتهم بهم          :قال الباحث 
 االختالط اصطالحاً   هذا ال يدخل في معنى    و، يحيى بن معين  وقد كتب عنه    ، اختالط فقد تم تمييزه   

كيـف تـروي عـن    :  هذه الحكايةبولذلك قيل ليحيى بن معين عق، )6(كما قال السبط بن العجمي  
 جرير بن عبد الحميد     من أن  : قوله  حاتم يبأل نسبأما ما و. أال تراه قد بين لهم أمرها     : جرير؟ قال 

ما ذكر الذهبي في     ك تغير قبل موته وحجبه أوالده فال يصح وإنما عرف ذلك عن جرير بن حازم             
  . )8(ووافق الذهبي فيما ذهب إليهابن حجر كالم أبي حاتم  تعقبقد و)7(ميزانه

عن سهيل عـن     )9(زيز بن محمد كما عند اإلمام مسلم      وقد تابع جريراً على حديثه عبد الع      
  . أبيه عن أبي هريرة بنحوه

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
       

  

   :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
فأقْبلْنا من وِفَادتنا وإنَّما كانت عندنا خَصبةٌ نَعلفهـا إبِلَنَـا           [ وفْد عبد القَيسِ     وفي حديث  ) ـه( 

  . )10( الحمِل الكثيرةُ وقيل هي النخلةُ. الدقَل وجمعها خصاب:  الخَصبة]وحميرنا

                                                
 . 1/267الثقات للعجلي )  1(

 . 2/506البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  2(

 . 2/66البن حجرتهذيب التهذيب )  3(

 . 6/145الثقات البن حبان ) 4(

 . 2/507البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) 5(

 . 1/76البن العجمي االغتباط بمن رمي باالختالط ) 6(
 . 2/119للذهبيتدال ميزان االع) 7(

 . 2/66البن حجرتهذيب التهذيب ) 8(

، مراعاة مصلَحة الدواب فى السيرِ والنَّهىِ عنِ التَّعرِيسِ فى الطَّرِيق         ) 54(باب  ، كتاب اإلمارة ، صحيح مسلم )  9(
 . 5069رقم

 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  10(
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  )124(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)1(قال اإلمام البخاري

حد  قال  إسماعيلَ ثنا موسى بن : حد   ثنا يحيى بن العصري قال   الرحمنِ  عبد : حد   ثنا شـهاب 
  نا إلى النبـي   لما بدا لنا في وفادت    : ه يذكر قال   القيس سمع   عبد  وفد  بعض  العصري أن   عباد بنا

فأقبلَ وفيه ،.. .رنا حتى إذا شارفنا القدوم    س  القوم   على النبي   ألونَيسه هم حتى كان بعقبِ    ويخبر 
قله فجاؤوا   منهم إلى ث    رجلٍ  كلُّ  نعم فقاموا سراعاً   :كم شيء قالوا   هل معكم من أزودتُ    :الحديث قال 

  )3( ؟ وتسمون هـذا الـصرفان     : نعم قال  : قالوا )2(؟ون هذا التعضوض  سم تُ : فقال ....  التمرِ بصبرِ
  شيوخِ ه لكم وقال بعض   عكم وأينَ  تمرِ  هو خير  : قال . قالوا نعم   )4( ؟وتسمون هذا البرني   . نعم :قالوا
نـا تلـك   تِادفَفلما رجعنا من و  ها إبلنا وحميرنا     نعلفُ ما كانت عندنا خصبةٌ   ه بركة وإنَّ   وأعظم :الحي
     . فيهانا منها ورأينا البركةَت ثمارحتى تحولَّ اهاسلنَفَنا فيها وت رغبتُمعظُ

  :تخريج الحديث

 عبـد الـرحمنِ      يحيى بـنِ    من طريق يونس بن محمد عن      )6(وابن شبة ، )5(رجه أحمد أخ
رِيصنِ   من طريق موسى بن إسماعيل عن      )7(بن أبي خيثمة   أحمدوأخرجه   .  بنحوه به الْعى بيحي  

   .  به بنحوهعبد الرحمنِ

  :تراجم رواة الحديث

  . )9(قبولم )8(شهاب بن عباد العبدي البصري -

                                                
باب هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهـل          (، )باب خير المجالس أوسعها   (، للبخاريرد  األدب المف )  1(

 . 1198رقم، يتكىء بين أيديهم

)2  ( وضض205 / 2الفائق في غريب الحديث و األثر . ضرب من التمر : التَّع.  

  .130 / 2 الفائق في غريب الحديث و األثر.أجود التمر وَأوزنَه : الصرفَان )  3(

)4  ( رنْىفْرة : البب صشْركثير اللّحاء أحمر م خْم131 / 2الفائق في غريب الحديث و األثر .تمر ض.  

 . 15559رقم، )   بقية حديث وفد عبد القيس( ، مسند أحمد)  5(

 . 2/586تاريخ المدينة البن شبة )  6(

 . 840رقم، 1/246تاريخ ابن أبي خيثمة )  7(
وابـن  ، والمـزي ، وابن حبان،وقال البسوي ، شهاب بن عباد البصري  :ترجم له أبو حاتم فقال    : ل الباحث   قا)  8(

 ،575 / 12 تهذيب الكمـال     .362 / 4 ثقات ابن حبان     ،116 / 2 المعرفة والتاريخ    .العصري: قالوا حجر
األشج أشـج عبـد     عن  رواه شهاب    يحتمل أن يكون الحديث كله       :قال ابن حجر  . 323 / 4تهذيب التهذيب   

 . 2/605البن حجر  تعجيل المنفعة . القيس

 . 1/441البن حجرتقريب التهذيب )  9(
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، )2(والتعديالً  ، وذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً      ، )1(روى له البخاري في كتاب األدب     
    . )3(وذكره ابن حبان في الثقات

  .)5( البصري مقبول)4(العصرِييحيى بن عبد الرحمن  -

، )7(والتعـديالً ، وذكره أبو حاتم ولم يذكر فيـه جرحـاً       ، )6(روى له البخاري في األدب       
  . )9(ال يعرف:وقال الذهبي، )8(بن حبان في كتاب الثقات اذكره و

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

ولم أجـد مـن     ، ويحيى لم يعرف  ، إسناده ضعيف فيه راويين مقبولين وذلك عند المتابعة       
وتبعـه  ،  ثقاتـه هم فيوالتعديل سوى ابن حبان ذكر   ، بجرحٍولم يتكلم فيهم أحد     ، تابعه على حديثه  

، )11(وممـن ضـعف الحـديث األلبـاني     ، )10(قال في رواية أحمد رواته ثقـات       :الهيثمي فوثقهم 
   عنه سوى اثنين ولم يؤثر توثيقه عـن غيـر ابـن            وِيحيى بن عبد الرحمن لم ير     ألن   األرنؤوطو

 وعلى كل حال فالحـديث لـه      ، ومثله يتوقف فيه حتى يتبين حاله على رأي الجمهور        ، )12( حبان
  بـنِ   طَاِلبِ عن صدران    بنِ محمد من طريق    )14(والطبراني، )13(شاهد يتقوى به أخرجه أبو يعلى     

  .  بنحوه)مزِيدة بن جابِرٍ( عن جده،   الْعصرِيهود بن عبد اهللا العبديعن ، حجيرٍ

                                                
 . 12/575للمزيتهذيب الكمال )  1(

 . 9/361البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  2(
 . 4/362الثقات البن حبان )  3(

)4  (رِيصاألنساب للـسمعاني  .  عصر بن عوف: ووهو بطن من عبد القيس، وه  " عصر  "  هذه النسبة إلى     :الع
4/201 . 

 . 1/1061البن حجرتقريب التهذيب )   5(

 . 31/441للمزي تهذيب الكمال )   6(

 . 9/167البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   7(

 . 9/252الثقات البن حبان )   8(

  . 7/199للذهبيميزان االعتدال )  9(
 . 8/324للهيثميمجمع الزوائد )  10(

 . 4/343لأللبانيالسلسلة الصحيحة   )11(

 . 15559رقم، )   بقية حديث وفد عبد القيس( ، مسند أحمد)  12(

 . 6850 رقم،  -حديث جد هود عن النبي  مسند أبي يعلى)   13(

 .  812رقم ، من اسمه مزيدة،  للطبرانيالمعجم الكبير)   14(
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               . وبناءاً على ماسبق يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خصر  { 
مـا يخْتَـصره اإلنـسان بيـده        :  المخْصرة ] إلى البقيع ومعه مخْصرة له     ه خرج أنَّ[فيه   ) ـه( 

  . )1( عليه وقد يتَّكىءه من عصاً أو عكَّازة أو مقْرعة أو قضيبٍفَيمسكُ

  )125(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا )2(قال اإلمام البخاري

      رِيرثَنَا جدةَ حبَأبِي شَي نب انثْمثَنَا عدورٍ  حنْصم ن3(ع(          ـدبَأبِـي ع نةَ عديبنِ عب دعس نع
 يلَمنِ السمح4(الر( يلع نع  قَاَل:      قَديعِ الْغَرقي بف ةنَازي جكُنَّا ف )وُل    )6( )5ساِهللا   فََأتَانَا ر   ـدفَقَع

 ما منْكُم من َأحد وما من نَفْسٍ        :ِمخْصرته ثُم قَالَ   َجعَل ينْكُتُ   فَنَكَّس  )7(وقَعدنَا حولَه ومعه مخْصرةٌ   
ةنْفُوس8(م(          يتْ شَقبكُت ِإلَّا قَدالنَّارِ وو نَّةالْج نا مكَانُهم بلٌ    ِإلَّا كُتجةً قَاَل ريدعس ـوَل اِهللا     :ةً َأوسا ري 

                   ةادعـِل الـسِل َأهمِإلَى ع يرصيفَس ةادعِل السَأه ننَّا مم كَان نَل فَممالْع عنَدتَابِنَا ولَى كُل عَأفَلَا نَتَّك
        ِإلَى ع يرصيفَس ِل الشَّقَاءَأه ننَّا مم كَان نموةِل الشَّقَاوِل َأهقَاَل. م:    ونرـسيفَي ةادعـُل الـسا َأهَأم 

  ةادعِل السِل َأهمَأ           ،ِلعقَر ثُم ِل الشَّقَاءِل َأهمِلع ونرسيفَي ةُل الشَّقَاوا َأهَأماتَّقَـى      [ وطَـى وَأع نا مفََأم
   الْآيةَ ] وصدقَ بِالْحسنَى

  

                                                
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

بـاب موعظَـة    ، وكتاب الجنـائز  . 4948رقم، ]وكَذَّب بِالْحسنَى [باب قَولُه   ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري  ) 2(
لَهوح ابِهحَأص ودقُعرِ والْقَب نْدع ثدح1362 رقم، الْم . 

 . 9/494 للذهبيالم النبالء  سير أع. منْصور بن المعتَمرِ َأبو عتَّابٍ السلَميهو )  3(

 .499 / 1تقريب التهذيب . عبد اِهللا بن حبِيبِ بنِ ربيعةَ الكُوفيهو)  4(
)5  (قَديعِ الْغَرق1/123 للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  مقبرة بالمدينةهي  :ب . 

)6  (قَدالْغَر:ر كل شَجر له شوك مثل الطَّلْح والسدر والسم273 / 1 غريب الحديث البن قتيبة .لَم والس.  

الفائق فـي غريـب الحـديث واألثـر        .  قضيب يشير به الخطيب والملك إذا خاطب      :  المخْصرة   :مخْصرةٌ)  7(
 . 1/374للزمخشري

)8  (ةنْفُوسنَفْسٍ م:2/425 غريب الحديث البن الجوزي .  أي مولودة . 
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  :تخريج الحديث

  بـنِ منْـصور   من طريـق  )3(مسلمو ،  الَْأعمشِ  من طريق  )2(ومسلم، )1(أخرجه البخاري   
ومنـصور  ، من طريق األعمش)4(وأخرجه البخاري  .به بنحوه عبيدةَ    بنِ عنِ سعدِ كالهما  ٍ  المعتَمرِ  

  . به بنحوهسعد بن عبيدةَ بن المعتمر كالهما عن ا
  :تراجم رواة الحديث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 ]رونالمتَخَـص [ وفي رواية   ]هم النُّور المخْتَصرون يوم القيامة على وجوه    [ومنه الحديث   ) ـه( 

معنـاه  : قـال ثعلـب  : يرفي الدر النث ( اأراد أنهم يأتون ومعهم أعمال لهم صاِلحة يتّكئون عليه    
  . )6) (5( حكاه ابن الجوزي. المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التعب

  )126(الحديث رقم
   : رحمه اهللا)7(قال اإلمام أبو يعلى

 : قَـالَ    عنِ ابـنِ ِإسـحاقَ     : قَالَ )9( حدثَنَا َأبِي   حدثنا يعقوب بن إبراهيم   )8(حدثنا أبو خيثمة  
 دعاه رسوُل اِهللا    : قَاَل )10(عن َأبِيه ،   ابنِ عبد اِهللا بنِ ُأنَيسٍ     حدثَني محمد بن جعفَرِ بنِ الزبيرِ عنِ      

                                                
فََأما مـن   [باب قَولُه   ، كتاب التفسير  و . 4949رقم، ]فَسنُيسره ِللْعسرى [باب  ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري )  1(

 .  6605، 6903رقم، ]وكَان َأمر اِهللا قَدرا مقْدورا[باب ، وكتاب القدر، 4945رقم، ]َأعطَى واتَّقَى
يفية الْخَلْق اآلدمى فى بطْنِ ُأمه وكتَابة رِزقه وَأجله وعمله وشَقَاوته            كَ )  1( باب . كتاب القدر ، صحيح مسلم )  2(

هتادعس6903رقم، و . 
عمله وشَقَاوته   كَيفية الْخَلْق اآلدمى فى بطْنِ ُأمه وكتَابة رِزقه وَأجله و          )  1( باب . كتاب القدر ، صحيح مسلم )  3(

هتادعس6901رقم، و . 
 .  6217رقم، باب الرجِل ينْكُتُ الشَّيء بِيده في الَْأرضِ، كتاب األدب، صحيح البخاري)  4(
 . 1/280بن الجوزي الغريب الحديث البن الجوزي  )  5(
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  6(
 . 905 رقم، ) بقية من مسند عبد اهللا بن أنيس(، أبي يعلىمسند )  7(
  .341 / 1 تقريب التهذيب . زهير بن حرب بن شدادهو:َأبو خَيثَمةَ)  8(

  .108 / 1 تقريب التهذيب . براهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريهو إ:أبيه)  9(

 اإلصـابة فـي تمييـز    . و يحيى المدني حليف بني سلمة من األنصار       عبد اهللا بن أنيس الجهني أب      هو:أبيه)  10(
 . 4/15الصحابة البن حجر 
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يا رسوَل  : قُلْتُ: وفيه.. . ، جمع ِلي النَّاس ِليغْزوني     ِإنَّه بلَغَني َأن ابن سفْيان بنِ نُبيحٍ الْهذَِلي       : فَقَاَل
فَمشَيتُ معه شَيًئا حتَّى ِإذَا َأمكَنَني حملْتُ علَيه الـسيفَ حتَّـى            : قَاَل.....انْعتْه ِلي حتَّى َأعرِفَه   ،  اِهللا

وِل اِهللا  ،  ...،  قَتَلْتُهسلَى رتُ عما قَدفَلَم ي قَاَلآنفَر :جالْو َأفْلَح قَدـوُل   : قَاَل ...هسـي رعم قَام ثُم
ِلـم  ، يـا رسـوَل اهللاِ  : فَقُلْتُ ..َأمسك هذه الْعصا عنْدك: فََأدخَلَني بيتَه فََأعطَاني عصا فَقَاَل اِهللا 

َأوِ ،  )1(الْمخْتَـصرون  َأقَـلَّ النَّـاسِ      ِإن،  آيةٌ بيني وبينَك يـوم الْقيامـة      : قَاَل؟  َأعطَيتَني هذه الْعصا  
ونرتَخَصالْم  ،ِئذموي  ، هفياِهللا بِس دبا عنَهـي   ، فَقَرف ـهعتْ مما فَضبِه راتَ َأمتَّى ِإذَ مح هعْل متَز فَلَم

  . )2(كَفَنه ثُم دفنَا جميعا

  :تخريج الحديث
، )6(أحمد،  سعيد بنِ من طريق عبد الوارث      )5(والبيهقي، )4(ابن خزيمة و، )3(أخرجه أبوداود 

  .  بنحوهبهبنِ ِإسحاقَ  محمدعنِ من طريق إبراهيم بن سعد كالهما )7(وابن حبان
  .  أيضاً من طريق محمد بن سلمة به بنحوه)8(البيهقيأخرجه و

الـدراوردي  يز بن محمد    عبد العز  من طريق محمد بن أبي عمر عن         )9(وأخرجه الفاكهي 
  .بنحوه عن عبد اهللا بن أنيسالْقُرظي، عن يزيد بن عبد اهللا بن الهاد عن محمد بن كعب

  :تراجم رواة الحديث
ذكـره  . )10(سمع منه محمد بن ابراهيم التيمى المدنى      ،   الجهنينيس  أعبد اهللا بن عبد اهللا بن        -

  . )12(وذكره ابن حبان في الثقات، )11(جرحاً وال تعديالًولم يذكر فيه ، أبو حاتم في كتابه

                                                
)1  (ونرتَخَصرهم وقيل            :الْموا أيديهم على خواصعجدون فإذا تعبوا وضكُئـون علـى      :  فهم الذين يتَههـم المت

  .1/375للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  اعمالهم يوم القيامة
 ولكن اللفظة في هذا الحديث مطابقة للفظة ابن األثير، لم أعثر على نفس الرواية عند ابن األثير:قال الباحث)  2(
 . 1251رقم، صالَة الطَّاِلبِ)   20 ( باب-، صالة السفر، سنن أبي داود)  3(
 . 982 رقم، كتاب الصالة باب الرخصة في الصالة ماشيا عند العدو، صحيح ابن خزيمة)  4(
 . 18341رقم،  من يبدُأ بِجِهاده من الْمشْرِكين)  28(باب، السير كتاب، السنن الكبرى للبيهقي)  5(
 . 16090 رقم، )   حديث عبد اهللا بن أنيس( ، مسند أحمد)  6(
 . 7160رقم، ذكر عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا تعالى عنه، صحيح ابن حبان)  7(
، كتاب صالة الخـوف ،  السنن الكبرى للبيهقيو، 1389 رقم، باب قتل ابن نُبيح الهذلي    ، نبوة للبيهقي دالئل ال )  8(

 . 6237رقم،  كَيفية صالَة شدة الْخَوف)  7(باب
  .  2727رقم، 5/10أخبار مكة للفاكهي  )  9(
  . 4/1200 لعقيليلالضعفاء الكبير )  10(
  .  5/90 ي حاتم البن أبالجرح والتعديل )  11(
  .  5/37الثقات البن حبان )  12(
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  . وال تعديل، هو مجهول لم يتكلم فيه أحد بجرح:قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

  عبد عنمحمد بن كعب     تابعه   ،        إسناده ضعيف فيه راوي مجهول هو ابن عبد اهللا بن أنيس          
 ،مدلس من الرابعـة      ثقات غير محمد بن اسحق       هوباقي رجال  ،كما عند الفاكهي     ُأنَيسٍ اِهللا بنِ 

بذلك يرتقي الحـديث    و ،يزيد بن عبد اهللا بن الهاد عن محمد بن كعب         وتابعه  ،وقد صرح بالتحديث  
  . إلى الحسن لغيره

  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي  ]لَموا فاسَألْهم قُضبهم الثالثة التي إذا تَخَصروا بها سجِد لهم         فإذا أس [ومنه الحديث    ) ـه ( 

 . كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سجد لهم أصحابهم ألنهـم إنَّمـا يمـسكونها إذا ظهـروا للنـاس                 
    )1( المخَاصر والجمع. والمخْصرةُ كانت من شعار الملوك

  )127(الحديث رقم 

قال اإلمام محمد  2( سعد  بن( رحم  اهللاه  :    

 أخبرنا علي بن  محمد   عن يزيد عياضٍ بن قال عن الزهري : اِهللا رسـولُ  كتـب     إلـى
بنِ  ونعيمٍ  ومسروحٍ الحارث  كالل من حميرٍ    عبد  س أنتم ما آمنتم باهللا ورسولِ     لم  اَهللاه وأن  ه ال  وحـد

له بعثَ  شريك   عيسى بك  ه وخلقَ  موسى بآيات لمات ه قالت اليهود:ا  عزيراهللا وقالـت النـصارى  بن : 
 إذا : المخزومـي وقـال   أبي ربيعةَ بنِ  مع عياشٍ   بالكتابِ  وبعثَ : اهللا قال   ثالثة عيسى بن    ثالثُ اُهللا

ـ  ركعتـين و   وصلِّ، ك فأحسن طهور  رهطَّ ثم تَ  . حصبِ حتى تُ   ليالً نهم فال تدخلَ   أرض جئتَ اهللاَ ِلس  
باهللاِ واستعذْ،  قبوَل وال النجاح    اك و  وخذ كتابي بيمينقـابلون واقـرأْ  هم ه بيمينك في أيمانهم فـإنَّ دفع 
  آمـن  : منها فقـلْ    فإذا فرغتَ  ")3(لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من َأهِل الْكتَابِ والْمشْرِكين منْفَكِّين         "عليهم
المؤمنين  وأنا أولُ  محمد ....لَموا فاسم الثالثة التي إذا حضروا بها سـجدوا فإذا أسهبقُض مَألْه... 

    .الحديث

                                                
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 1/282البن سعدالطبقات الكبرى )  2(

 .598ص، 1: آية رقمالبينة سورة )  3(
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  :تخريج الحديث

 عن يزيد بن عيـاض       المدائني علي بن محمد  أبو الحسن   من طريق   )1(أخرجه ابن عساكر  
  .  بنحوهبه

  :تراجم رواة الحديث

-     بهدعنِ جاضِ بيع نب زِيدي يثكذبه ،ل البصرة وقد ينسب لجده     أبو الحكم المدني نزي     اللَّي
  .)2(مالك وغيره من السادسة

-   دمحم بن يلهو  :ع ياِئنـدنِ المعروف بالمسو الحَأب فياِهللا بنِ َأبِي س دب3(بنِ ع( ، ـارِياَألخْب)4( . 
في بها  مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو بصري سكن المدائن ثم انتقل عنها إلى بغداد تو               

 : حدثت أبا عاصم النبيل بحديث فقال      :قال أبو قالبة  . )5(في ذي القعدة سنة أربع وعشرين ومائتين      
سبحان اهللا أبو الحـسن     : ليس له إسناد ولكن حدثنيه أبو الحسن المدائني قال لي         : قلت ؟عمن هذا   

كتـب  أ :حيى بن معين  قال لي ي  : بن أبي خيثمة  اوقال  ، )7( ثقة ثقة ثقة   :بن معين اقال يحيى    )6(أستاذ
وقـال  ،  أنه سرد الصوم قبل موته بثالثـين سـنة    : وذكر الحارث بن أبي أسامة     عن المدائني كتباً  

قل ما لـه    ،  ليس بالقوي  :ال ابن عدي  ـوق، )8(ي ذلك   ـ كان عالما بأيام الناس صدوقا ف      :الطبري
 وأيـأم العـرب   ،  ألنسابكان عالماً بالمغازي والسير وا     :يـوقال الذهب ، )9(من الروايات المسندة  

  . )11(بن حبان وهو على شرطه اي ثقات ـلم أره ف :رـوقال ابن حج، )10(يديهين صدوقاً فيما ب

  . هوثقة وثقه بن معين وغيره:قال الباحث

                                                
  5479رقم، الرمحين ذي ربيعة أبي بن عياش،  البن عساكرتاريخ دمشق)  1(

 . 1/1081  البن حجرتقريب التهذيب)  2(

)3  (ياِئندهذه النسبة إلى المدائن، وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة، وكانت دار مملكة االكاسرة على سـبعة          :الم
 . 5/230األنساب للسمعاني .  فراسخ من بغداد

)4  (ارِياألنـساب    هذه النسبة إلى االخبار ويقال لمن يروي الحكايات والقصص والنـوادر االخبـاري،             :اَألخْب 
 . 1/94للسمعاني 

 . 12/54للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  5(

 . 6/13البن حجرلسان الميزان )  6(
 . 12/54للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  7(

 . 6/13البن حجرلسان الميزان )  8(

 . 12/54للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  9(

  . 16/289تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي )  2(
 . 6/13البن حجر  لسان الميزان )11(
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  :الحكم على الحديث

  : ألمرين، إسناده ضعيف جداً

1-     بهدعنِ جاضِ بيع نب زِيدومتـروك  ، وأنه منكر الحـديث    ،والضعف، وصفه العلماء بالكذب  :ي
  . الحديث

   فيه انقطاع في السند-2
       

 

   :ه اهللا رحم األثيرِ ابنقاَل
ـ         هو من المخْصرة و     قيلَ ] مخْتَصراً ي الرجلُ نَهى أن يصلِّ  [وفيه   تَّكُئهو أن يأخُذَ بيـده عـصاً ي 
 . هها في فَرض   بِتَمام  السورةَ  أو آيتين وال يقرأُ     آيةً  السورة  من آخرِ  معناه أن يقرأَ  :  وقيلَ . عليها

 علـى  ه يدي وهو واضع  أي يصلِّ  راًمتخَص: ه ورواه غير  . هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة      
  . )1(خَصرِه وكذلك المخْتَصرة

  )128(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2(قال اإلمام البخاري

   ع نو برمثَنَا عدحي3(ل(  ىيحثَنَا يدح )4(  شَامثَنَا هدح )5(     دمحثَنَا مدح  )ةَ   )6ـريرَأبِي ه نع  
   . "َأن يصلِّي الرجُل مخْتَصراً  نَهى النَّبِي :"قَاَل

  :تخريج الحديث
    . بمثله بهبن سيرين  عن محمد  بن حسانهشَامٍ من طريق )7(أخرجه مسلم

فقـد  . به بنحوه   سيرين  بنِ عن محمد   َأبِي تَميمةَ   بنِ  من طريق أيوب   )8(وأخرجه البخاري 
  . "نهى عن الخصر في الصالة " ذكر في الرواية أن النبي 

                                                
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  ) 1(

 . 1220رقم، باب الْخَصرِ في الصلَاة، الصلَاة في الْعمِل كتَاب، صحيح البخاري ) 2(

  .741 / 1 تقريب التهذيب . عمرو بن علي بنِ بحرِ بنِ كَنيزٍهو ) 3(
  .1055 / 1تقريب التهذيب . حيى بن سعيد بنِ فَروخٍ القَطَّان َأبو سعيديهو ) 4(

 . 30/181 تهذيب الكمال .  أبو عبد اهللا البصريالقُردوسيهشام بن حسان األزدي هو ) 5(

  .853 / 1تقريب التهذيب .محمد بن سيرين البصري هو ) 6(

 . 1246رقم، كَراهة االخْتصارِ فى الصالَة)  12 (باب، المساجد، صحيح مسلم)  7(

 . 1219رقم، باب الْخَصرِ في الصلَاة، الصلَاة في الْعمِل كتَاب، صحيح البخاري) 8(
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   :تراجم رواة الحديث

   .  رواة الحديث جميعهم ثقات-

   

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 التـي فيهـا      اآليات  يختَصر  أن  أراد  قيلَ ] السجدة أنه نَهى عن اخْتصارِ   [ومنه الحديث    ) ـه ( 
دةُالسج  الةفي الص  وقيلَ .  فيها  فيسجد  السورةَ  أن يقرأَ   أراد     ها ولم    فإذا انتهى إلى السجدةزاوج 

  . )1 (يسجد لها 
  )129(الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له      
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 فـي صـالَتهم      اليهود  أي أنه فعلُ   ] راحةُ أهِل النَّار   صار في الصالة  االخْت[ومنه الحديث    ) ـه( 

  )2( الذين هم خَاِلدون فيها راحة  النَّارِه ليس ألهِل على أنَّ النَّارِوهم أهُل
  )*(الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  )3(          سبق تخريجه
       

  

  : رحمه اهللا األثيرِ ابنقاَل
 بِيد   الرجلُ  يأخذَ أن:  المخاصرة ]فخرج مخَاصراً مروان  [ العيد    صالةَ  وذكر  أبي سعيد  ثُومنه حدي 

  . )4(ه  صاحبِ خَصرِ منهما عند يتَماشَيان ويد كُلِّ واحد آخَررجٍل

                                                
 . 2/36البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 2/37البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(

 ). َأن يصلِّي الرجُل مخْتَصراً نَهى النَّبِي ( وقد روي بمعناه  ،) 128(انظر الحديث رقم  )3(

  .37 / 2  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  4(



 -  295  -  

  )130(يث رقم الحد

  :رحمه اهللا)1(قال اإلمام مسلم
 حدثَنَا ِإسماعيُل بن جعفَرٍ عـن داود بـنِ   : قَالُوا )2(وابن حجرٍ ، حدثَنَا يحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ            

كَان يخْـرج يـوم     درِى َأن رسوَل اللَّه     قَيسٍ عن عياضِ بنِ عبد اللَّه بنِ سعد عن َأبِى سعيد الْخُ           
اَألضحى ويوم الْفطْرِ فَيبدُأ بِالصالَة فَِإذَا صلَّى صالَتَه وسلَّم قَام فََأقْبَل علَى النَّاسِ وهم جلُوس فـى               

 :سِ َأو كَانَتْ لَه حاجةٌ بِغَيرِ ذَِلك َأمرهم بِها وكَان يقُـولُ مصالَّهم فَِإن كَان لَه حاجةٌ بِبعث ذَكَره ِللنَّا   
 وكَان َأكْثَر من يتَصدقُ النِّساء ثُم ينْصرِفُ فَلَم يزْل كَذَِلك حتَّى كَـان     . »تَصدقُوا تَصدقُوا تَصدقُوا  «

  .الحديث... حتَّى َأتَينَا الْمصلَّىمروان   اصرافَخَرجتُ مخَمروان بن الْحكَمِ 
  :تخريج الحديث

  . بنحوه  سعد به َأسلَم عن عياضِ بنِ عبد اِهللا بنِ بنِزيد من طريق ()أخرجه البخاري
  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-
       

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خصص { 
بيـت يعمـل مـن    :  الخُص]. لَه وهى  خُصا وهو يصلح عمروٍ بنِ اللّه بعبد ه مر أنَّ[فيه  ) س  ( 

 به لمـا  ميس) وخُصوص أيضاً كما في القاموس( الخشب والقَصب وجمعه خصاص وأخْصاص   
  . )3(فيه من الخصاص وهي الفُرج واألنْقاب

  )131(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام أحمد

 : عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        )5(عن َأبِي السفَرِ    حدثَنَا الَْأعمشُ   حدثَنَا َأبو معاوِيةَ  
     وُل اللَّهسبِنَا ر رم     َا لَنَا فَقَالخُص حلنُص ننَحذَا  :وا هقَالَ      خُ : قُلْنَا ؟ م هحلنُص نى فَنَحها لَنَا وص: 

  .  َأما ِإن الَْأمر َأعجُل من ذَِلك:فَقَاَل

                                                
 . 2090رقم، وحدثني محمد بن رافع)  1(باب ، صالة العيدينكتاب ، صحيح مسلم)  1(
  . 691 / 1 تقريب التهذيب .علي بن حجر بن إياسهو )  2(
 . 5/233البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  3(
  . 6502 رقم، )مسند عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعالى عنهما(، مسند أحمد)  4(
 ر، )مسند عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعالى عنهما(، مسند أحمد)  5(ه:َأبو السفَرِ)  5(
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  : تخريج الحديث

 من طريق يزيـد يـن       )3(وابن حبان ، من طريق حفص   )2(وأبو داود ، )1(البخاري أخرجه
  .  بنحوه بهعمشِعنِ اَأل، ثالثتهم ، الْمورعِ بنِمحاضرِ من طريق )4(موهب والبيهقي

وابـن  ، )9(و البزار ، )8(وابـن أبي شيبة  ،)7(وابن ماجة ، )6(، والترمذي )5(وأخرجه أبو داود  
  .  بنحوه بهعنِ اَألعمشِ،  مـن طريق أبـي معاويـة  )11(البيهقيو ،)10(حبان

  :تراجم رواة الحديث
وخالصـة  ، )35(لجديث   في ا   سبقت ترجمته  :الضرير الكوفي  محمد بن خازم  هو  :أبو معاوية    -

  . وقد صرح هنا بالسماع فُأمن تدليسه،مدلس من الثانية ، القول فيه أنه ثقة
  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث
وزالـت علـة    ، إسناده صحيح وقد زالت علة التدليس عن أبي معاوية بتصريحه بالسماع          

وقد توبع على حديثـه     ، روايته عن األعمش  والحديث من   ، والخطأ بكونه ثبتاً في األعمش    ، الوهم
عن عبـد اِهللا بـنِ   ، هذَا الْحديثُ الَ نَعلَمه يروى ِإالَّ إن  :أما قول البزار  . كما هو مبين في التخريج    

 صـحة  فهذا القـول اليطعـن فـي   . )12(ولَم يسند اَألعمشُ عن َأبِي السفَرِ ِإالَّ هذَا الْحديثَ ،  عمرٍو
  . )13( هذَا حديثٌ حسن صحيح:وممن صححه أيضاً الترمذي فقال، الحديث

                                                
  . 6502 قم

 .456رقم ،بنيان المفرد  باب التطاول في ال
 . 5237رقم، ما جاء فى الْبِنَاء)  170(باب ، كتاب األدب، سنن أبي داود)  2(

  .2997رقم، لم يرد به على البتات" األمر أسرع من ذلك" : ذكر البيان بأن قوله، فصل في األمل، صحيح ابن حبان)  3(

 . 10220رقم،  فيما بلَغَنَا عنِ الصحابة رضي اُهللا عنْهمفَصٌل، الَْأمِل وقصرِ الزهد، شعب اإليمان)  4(

 . 5238رقم، ما جاء فى الْبِنَاء)  170(باب ، كتاب األدب، سنن أبي داود)  5(

 . 2333رقم، باب ما جاء في قصرِ الَْأمِل، أبواب الزهد، سنن الترمذي)  6(

 . 4160 رقم، باب في الْبِنَاء والْخَرابِ ،كتاب الزهد، سنن ابن ماجة)  7(

 . 35446رقم، 19/48 كتاب الزهد، مصنف ابن أبي شيبة)  8(

 . 2436رقم، مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، البحر الزخار ـ مسند البزار)  9(
 في عمارة هـذه الـدنيا الزائلـة      ذكر الزجر عن أن يطول المرء أمله      ، فصل في األمل  ، صحيح ابن حبان  )  10(

 . 2996رقم، الفانية

 . 10220رقم، فَصٌل فيما بلَغَنَا عنِ الصحابة رضي اُهللا عنْهم، الَْأمِل وقصرِ الزهد، شعب اإليمان)  11(

 . 2436مرق، مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، البحر الزخار ـ مسند البزار)  12(

 . 2333رقم، باب ما جاء في قصرِ الَْأمِل، أبواب الزهد، سنن الترمذي)  13(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( أي فُرجتَه] البابفألْقَم عينيه خَصاصةَ  أن أعرابيا أتَى باب النبي[ومنه الحديث ) س(

  )132(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)2(النسائيقال اإلمام 

 حدثَنَا يحيى عـن     : قَالَ )3( حدثَنَا َأبان  : حدثَنَا مسلم بن ِإبراهيم قَالَ     : َأخْبرنَا عمرو بن منْصورٍ قَالَ    
            اِلكنِ مَأنَسِ ب نةَ عنِ َأبِي طَلْحب اللَّه دبنِ عقَ بحِإس     سر ابا َأتَى بابِيرَأع َأن     وِل اللَّـه   فَـَألْقَم 

فَتَوخَّاه بِحديدة َأو عود ِليفْقََأ عينَه فَلَما َأن بصر انْقَمع فَقَاَل            فَبصر بِه النَّبِي    عينَه خُصاصةَ الْبابِ    
 النَّبِي لَه:"نَكيتَّ لَفَقَْأتُ عثَب لَو ا ِإنَّكَأم."  

  :تخريج الحديث

أبان بن  عن  ،  من طريق موسى بن إسماعيل     )6(والبيهقي، )5(والطحاوي،)4(أخرجه البخاري 
  .  به بنحوهيزيد

  .  به بنحوهأبان بن يزيدعن ، من طريق مسلم بن إبراهيم)7(والطبراني، وأخرجه

  :تراجم رواة الحديث

لكنـه  .  ثقة  أنه وخالصة القول فيه  ، )20( في الجديث    سبقت ترجمته يحيى بن أبي كثير الطائي       -
  . وقد صرح بالسماع  في هذه الرواية فُأمن تدليسه،الثانية مدلس من 

    .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

 فقد صرح بالسماع مع العلم أنه من الطبقـة الثانيـة   يحيى بن أبي كثير أما  .إسناده صحيح 
  . التي احتمل العلماء تدليسهم

                                                
  . 4/266البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  1(

 . 4873 رقم، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واخالف الناقلين له،  كتاب القسامةسنن النسائي )  2(

  .104 / 1 تقريب التهذيب .ارأبان بن يزيد العط هو )  3(
 . 1091رقم، باب النظر في الدور، كتاب اإلستئذان، األدب المفرد)  4(

، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السالم فيمن اطلع على رجل فـي منزلـه بغيـر إذنـه       ، مشكل اآلثار  )  5(
 . 785رقم

  . 18109 رقم،  التَّعدى واالطِّالَعِ ) 37(باب، كتاب األشربة والحد فيه، السنن الكبرى للبيهقي )  6(

  . 731رقم، مما أسند إلى أنس بن مالك، للطبرانيالمعجم الكبير  )  7(
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  : اهللاه رحمرِ األثي ابنقاَل
 فَضالةَ وفي حديث  ]      هم في الصالةتاٌل من قَامرِج رخة كان ياصمن الخَص [وععف  أي الجوالـض  . 

  . )1(وأصلُها الفَقر والحاجةُ إلى الشيء

  )133(الحديث رقم

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام الترمذي

           اسبثَنَا الْعد3(ح(   ورِيالد،ح بثَنَا عـد  ب اللَّه ـد  زِيدي ي،نثَنَا حدحٍـْحيشُر نةُ بـي  ،ونرَأخْب 
َأن  ،َأخْبره عن فَـضالَةَ بـنِ عبيـد       ،  اِلك الْجنْبِي ـَأن َأبا علي عمرو بن م     ، الْخَولَاني   )4(َأبو هانئٍ 

   وَل اللَّهسر  ِإذَا كَان             ةاصالْخَـص ـنم لَاةي الـصف هِمتقَام ناٌل مرِج رخلَّى بِالنَّاسِ يص     ـمهو 
 فَّةالص ابحَأص   ابرقُوَل الَْأعتَّى يح:   انُونجم َأو ينانجم ُؤلَاءه   وُل اللَّهسلَّى رفَِإذَا ص   َفرانْـص

 وَأنَا يومِئذ مـع     :ون ما لَكُم عنْد اللَّه لََأحببتُم َأن تَزدادوا فَاقَةً وحاجةً قَاَل فَضالَةُ            لَو تَعلَم  :ِإلَيهِم فَقَالَ 
 وِل اللَّهسر   

  :تخريج الحديث

 من طريق عبـد اهللا      )9(والبيهقي، )8(والطبراني، )7(وابن حبان ، )6(والبزار، )5(أخرجه أحمد 
 عن،كالهما، من طريق عبد اهللا بن الحسين      )10( وابن عساكر  ،)الرحمن المقريء أبو عبد   ( بن يزيد ا

ةوينِِِححٍ بيبنحوه به شُر  .  

 ي َأب  عن ،كالهما، بن لهيعة وعبد اهللا   ،  من طريق عبد اهللا بن وهب      )11(وأخرجه الطبراني 
  .  به بنحوههانٍئ

                                                
 . 2/37البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 2368 رقم، ما جاء في معيشَة َأصحابِ النَّبِي ) 39 (باب، أبواب الزهد، سنن الترمذي)  2(

)3  (رِيوالد اسبمٍهو :الْعاتبنِ ح دمحم بن اسبِل عو الفَض24/24للذهبي سير أعالم النبالء . َأب . 

 . 1/276البن حجر تقريب التهذيب . حميد بن هانئ أبو هانئ الخوالني المصريهو : َأبو هانٍئ )  4(

 . 23938 رقم، )   مسند فضالة بن عبيد األنصاري( ، مسند أحمد)  5(

 . 3748رقم، ) مسند فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  6(

ذكر اإلخبار بأن على المرء عند العدم النظر إلى ما أدخر لـه مـن   ، باب الورع والتوكل، صحيح ابن حبان )  7(
 . 724 رقم، األجر دون التلهف على ما فاته من بغيته

 . 798رقم ، عمرو بن مالك عن فضالة، للطبراني الكبير المعجم)  8(

 . 9957، 9834رقم، باب في الزهد وقصرِ الَْأمِل،  للبيهقيشعب اإليمان)  9(

 . 231رقم، 1/123معجم ابن عساكر )  10(

 . 799رقم ، عمرو بن مالك عن فضالة، للطبرانيالمعجم الكبير )   11(
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  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات -

  : على الحديثالحكم

 هوممـن صـحح   ، هـو ثقـة   و،   رجال الشيخين غير أبي هانىء     ورجاله،  إسناده صحيح 
  . )1(هذَا حديثٌ صحيح:الترمذي قال

  
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ةَ الموت التـي    يريد حادثَ ] الدجاَل وكذا وكذا وخُويصةَ أحدكم    : بادروا باألعمال ستا  [وفيه  ) ـه(

 العـرضِ  و رتْ الحتقَارِها في جنْبِ مابعدها من البعث       خاصة وصغِّ   وهي تصغير   إنسانٍ تَخُص كلَّ 
 فـي األعمـالِ   ) أي اإلسـراع    ( نْكمـاشُ   اال:  ومعنى مبادرتها باألعمال   .  ذلك والحساب وغيرِ 

  . )2( ودواهها مصائب الست إشارةٌ إلى أنَّ وفي تأنيث. ها وقوعهتمام بها قبَل واال. الصالحة

  )134(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)3(قال اإلمام مسلم 

      ىشيالْع طَامبِس نةُ بيثَنَا ُأمدعٍ     ،حيرز نب زِيدثَنَا يدةُ ،حبثَنَا شُعدةَ       حقَتَـاد ـنـنِ  ، )4( عع
 الـدجاَل   )5(بادروا بِاَألعماِل سـتا   « :قَاَلعن َأبِى هريرةَ عنِ النَّبِى      ، ياحٍ عن زِياد بنِ رِ    ،الْحسنِ

ةامالْع رَأما وغْرِبِهم نسِ مالشَّم طُلُوعضِ وةَ اَألرابدو خَانالد6(و(كُمدةَ َأحصيخُوو « .   

  :تخريج الحديث

  .  مسلم دون البخاري           انفرد به

  
                                                

 . 2368 رقم،  ما جاء في معيشَة َأصحابِ النَّبِي )  39(باب، الزهدأبواب ، سنن الترمذي)  1(

 . 2/37البن األثيرلنهاية في غريب الحديث  ا)  2(
 . 7585 رقم،  فى بقية من َأحاديث الدجاِل)  25(باب، الفتن وأشراط الساعةكتاب ، صحيح مسلم)  3(

 . 9/323 سير أعالم النبالء . امةَ بنِ قَتَادةَ بنِ عزِيزٍ السدوسي قَتَادةُ بن دعهو)  4(

 الفائق في غريب الحـديث واألثـر        . نكماش في األعمال الصالحة قبل وقوعها     اإلأي   :بادروا بِاَألعماِل ستا  )  5(
1/376 . 

 .  3/302  البن األثير النهاية في غريب الحديث. أراد بالعامة القيامة ألنها تعم الناس بالموت: وأمر العامة )  6(
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  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات -
  

       
  

  : اهللاه رحميرِ األث ابنقاَل
ه  بِخـدمتك وصـغّرته ِلـصغَر سـنِّ         أي الذي يخْتَص   ]  أنَس  )1(وخُويصتُك[ أم سليم    ومنه حديثُ 

2(يومئذ( .  
  

  )135(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3(اري البخقال اإلمام

دخَـَل     حدثَني خَاِلد هو ابن الْحارِث حدثَنَا حميد عن َأنَسٍ         : قَالَ  حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى   
  النَّبِي     ٍملَيس لَى ُأمنٍ قَالَ   )4(عمسرٍ وبِتَم فََأتَتْه:     و قَاِئهي سف نَكُمموا سيدفَـِإنِّي      َأع اِئهي وِعف كُمرتَم

 يـا  :صاِئم ثُم قَام ِإلَى نَاحية من الْبيت فَصلَّى غَير الْمكْتُوبة فَدعا ِلُأم سلَيمٍ وَأهِل بيتها فَقَالَتْ ُأم سلَيمٍ 
دمك َأنَس فَما تَرك خَير آخرة ولَا دنْيا ِإلَّا دعـا            خَا : قَالَتْ ؟ ما هي  : قَالَ  رسوَل اِهللا ِإن ِلي خُويصةً    

  ".فَِإنِّي لَمن َأكْثَرِ الَْأنْصارِ مالًا   اللهم ارزقْه مالًا وولَدا وبارِك لَه:ِلي بِه قَاَل

  :تخريج الحديث

ِإسحاق بن عبد اهللا بن     من طريق )6(ومسلم،  من طريق قتادة بن دعامة     )5(وأخرجه البخاري 
   .  عن أنس بن مالك مختصراًوثابت البناني ثالثتهم ،أبي طَلْحة

                                                
 .  كما هو في الحديث خُويصةًلم أجده بنفس اللفظة وإنما وجدته بلفظة: قال الباحث )  1(

 . 2/37  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  2(

 . 1982رقم، دهمباب من زار قَوما فَلَم يفْطر عنْ، كتاب الصوم، صحيح البخاري)  3(

  .656 / 7اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .  الغُميصاء بِنْتُ ملْحان اَألنْصارِيةُهي:ُأم سلَيمٍ)  4(

 رقم،  نَفْسهومن خَص َأخَاه بِالدعاء دون ] وصلِّ علَيهِم [باب قَوِل اِهللا تَعالَى     ، كتاب الدعوات ، صحيح البخاري )  5(
باب الـدعاء بِكَثْـرة   و، 6344رقم،  ِلخَادمه بِطُوِل الْعمرِ وبِكَثْرة ماِله   النَّبِي  )   دعاء(باب دعوة   و، 6334

كَةرالْب عاِل مو، 6378/6379رقم، الْمكَةرالْب عم لَدالْو ةبِكَثْر اءعالد اب6380/6381رقم، ب . 

جوازِ الْجماعة فى النَّافلَة والصالَة علَى حصيرٍ وخُمرة وثَوبٍ وغَيرِهـا           )  49 (باب، المساجد، صحيح مسلم )  6(
 اترالطَّاه نرضى اهللا عنـه      )  32 (باب، الصحابة فضائلوكتاب   ،1533رقم، م اِلكنِ ماِئِل َأنَسِ بفَض نم ،

 .6531رقم
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  :تراجم رواة الحديث

وخالصـة  ،)41( في الحـديث  سبقت ترجمته . حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري       -
  ثابـت  ( بواسطة هن معظم حديثه عن   أ:قال ابن حجر  ،  أنس كثير التدليس عن  لكنه   ثقة القول فيه أنه  

ينَانعامة   وقتادة البوبالتحديث في أحاديث كثيرة فـي  ، وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع     ،) بن د 
  . )1 (البخاري وغيره

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

   : اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
  } خصف { 
 ] فيهـا   عليها خَـصفَة فوقـع     صرِه سوء فَمر ببئرٍ    في ب   رجلٌ ى فأقبلَ ه كان يصلِّ  أنَّ[فيه   ) ـه( 

ها فَعل بمعنى مفْعـول      وكأنَّ وهي الجلّة التي يكنَز فيها التمر     : واحدة الخَصف : الخَصفة بالتحريك 
   . )2( من الخُوص منسوجه شيءوهو ضم الشيء إلى الشيء ألنَّ من الخَصف

  

  )136(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا .)3(دارقطنيقال اإلمام ال

             ورِيابسكْرٍ النَّيو بثَنَا َأبد4(ح(  ،    يلَمفَ السوسي نب دمنا َأح  ، اججنا ح)5( ،   ـانثْمثَنَا عـدحو
، حدثَنَا حمـاد  : قَالُوا،  )8(شَةَوابن عائِ ، )7(ثنا موسى : قَالَا،  )6(نا ِإبراهيم الْحربِي  ، بن محمد بنِ بشيرٍ   ا

  ذَّاءالْح خَاِلد نةَ ،  عفْصح ن9(ع(  ،  ةاِليَأبِي الْع نقَاَل،   ع :   النَّبِي كَان  ابِهحلِّي بَِأصصى  ،  يمَأع اءفَج

                                                
  .38 / 1بن حجر الطبقات المدلسين )  1(
 
 . 2/37البن األثير النهاية في غريب الحديث ) 2(

باب فى ما روِى فيمن نَام قَاعدا وقَاِئما ومضطَجِعا وما يلْزم من الطَّهـارة              ، كتاب الطهارة ، سنن الدارقطنى )  3(
ى ذَِلك541، 540رقم، ف . 

  .120 / 10  للخطيب البغداديعبد اهللا بن محمد بن زياد النيسابوري، تاريخ بغدادهو : بكرأبو )  4(
  .224 / 1 تقريب التهذيب .حجاج بن المنهالهو )  5(

 . 1/24للخطيب البغدادي تاريخ بغداد . أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيهو )  6(

 . 1/977البن حجريب  تقريب التهذ. موسى بن إسماعيل المنقريهو )  7(

  .644 / 1 تقريب التهذيب .عبيد اهللا بن محمد بن حفص البصريهو :ابن عاِئشَةَ)  8(

  .1349 / 1تقريب التهذيب .  حفْصةُ بِنْتُ سيرِين ُأم الهذَيِل الفَقيهةُهي)   9(
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فَـَأمر ،  عض َأصحابِ رسوِل اللَّه فَضحك ب،  فَوطَئ علَى خَصفَة علَى رْأسِ بِْئرٍ فَتَردى في الْبِْئرِ        
 وُل اللَّهسر  ضعلَاةَ " بالصو وءضالْو يدعي َأن كحض ن1("م( .    

  

  :تخريج الحديث

من طريـق   )4(والدارقطني، من طريق هشام بن حسان     .)3(والبيهقي،)2(أخرجه عبد الرزاق  
  .  بنحوهبهعن حفصة بنت سيرين ،ثالثتهم ، يق خالد الحذاءمن طر،)5(والهيثمي، طَهمان بنِمطر 

  .به بنحوهعن خَاِلد الْحذَّاء ، الثوري سفْيانِمن طريق )6(وأخرجه الدارقطني

عن أبي  ،) يزِيد  بنِ حمدم(  أبي هشام  من طريق   .)8(والدارقطني، .)7(وأخرجه ابن أبي شيبة   
  . العالية بنحوه

  :ثتراجم رواة الحدي

ـ 90ي  توف،  هو رفَيع بن مهران الرياحي    :  أبو العالية  - ثقة كثير اإلرسال مات سنة تـسعين       ،   ه
لم يـسمع   وابن معين   ،  شعبة :قال:وممن قال بذلك العالئي قال    ، وقيل ثالث وتسعين وقيل بعد ذلك     

بـن  قـال ا  ،  وسمع منـه  ، ولكنه أدرك عمر بن الخطاب    ،  )9(من علي بن أبي طالب مع أنه أدركه       

                                                
ال ينقض، وذهب النخعي والحسن إلى أنـه        فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه       اختلف العلماء في المسألة     )  1(

مـن  "ينقض الوضوء والصالة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي مستدلين بحديث الدارقطني    
نواقض الوضوء محصورة فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم        :قال النووي . "ضحك منكم فليعد الوضوء والصالة      
ا نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلـك ممـا             وأما م : يثبت في النقض بالضحك شئ أصال     

 شـرح عمدة القـاري  .2/61للنووي  المجموع شرح المهذب     .رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث      
 . 3/48لعيني لالبخاري صحيح

 . 3760 رقم، باب الضحك والتبسم في الصالة، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق)  2(

 . 698رقم،  تَرك الْوضوء من الْقَهقَهة فى الصالَة)  155(باب، كتاب الطهارة، هقىسنن البي)  3(

 . 543رقم، باب أحاديث القهقهة في الصالة وعللها)  58(، كتاب الطهارة، سنن الدارقطني)  4(

 . 89 رقم، باب ما جاء في الضحك، كتاب الطهارة، مسند الحارث)  5(

باب فى ما روِى فيمن نَام قَاعدا وقَاِئما ومضطَجِعا وما يلْزم من الطَّهـارة              ، كتاب الطهارة ، نىسنن الدارقط )  6(
ى ذَِلك540 رقم، ف . 

 . 3938رقم، من كَان يعيد الْوضوء والصالَةَ)  162 (، كتاب الصالة، مصنف ابن أبي شيبة)   7(

باب فى ما روِى فيمن نَام قَاعدا وقَاِئما ومضطَجِعا وما يلْزم من الطَّهـارة              ، كتاب الطهارة ، نىسنن الدارقط )  8(
ى ذَِلك548، 552رقم، ف . 

 . 3/247، تهذيب التهذيب البن حجر 190 رقم 175جامع التحصيل للعالئي ص )  9(
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: عن أبى العالية قـال    ،  عن حفصة ،  عن هشام ،  حدثنا معمر ،  أبو العالية سمع من عمر    : )1(المدينى
وابـن  ، وأبى موسـى ، يسمع من عل: اأيضي قال علو، قرأت القرآن على عهد عمر ثالث مرات 

  . )2(  رضي اهللا عنهموابن عمر، عباس

وأسـقط  ، مباشـرةً  عن النبي   فقد روى   ، وقد ثبت إرساله في هذا الحديث     : قال الباحث 
وأكثر ما نقم عليـه مـن هـذا         ،  وألبي العالية الرياحي أحاديث صالحة     :قال ابن عدي  . الصحابي

الحديث حديث الضحك في الصالة وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العاليـة                
  )3 (. لحة وبه يعرف ومن أجله تكلموا فيه وسائر أحاديثه مستقيمة صا،والحديث له

وتغيـر حفظـه   ، ثقه عابد أثبت الناس في ثابت، أبو سلمة، حماد بن سلمة بن دينار البـصري   -
، والترمـذي ،  وأبو داود ،  مسلمو،  روى له البخاري تعليقاً    ..)4(مات سنة سبع وستين ومائة    ،  بأخرة

 أحد األئمة   هو:فقال البيهقي   ى اختالطه  نص عل  قدو:  السبط بن العجمي   قال. وابن ماجه ،  والنسائي
وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن       ،  المسلمين إال أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري         

وما سوى حديثه عن ثابت ال يبلغ اثني عشر حـديثاً أخرجهـا فـي    ، ثابت ما سمع منه قبل تغيره     
، .)7(وابن معـين   .)6(وربما حدث بالحديث المنكر   ، كثير الحديث    :وقال،  ابن سعد  ثقةو)5 (الشواهد  

رجـل  : ووثقه العجلـي وزاد   ، )8(وكان رجل صدق  ،  حديثه في أول أمره وآخره واحد     : وقال مرة 
 بالروايـة   كثيرا ولم يـر كان حماد بن سلمة يخطىء خطأً : أحمد قالو، .)9( حسن الحديث ،  صالح

ودونهما ،  بةوشع،  فغيره من أقرانه مثل الثوري    ،  ن كان يخطىء  إ:ابن حبان قال  لكن  ، )10(عنه بأسا 
من تكلم في   : وهو كما قال ابن المديني    ،  هو من أئمة المسلمين   : وقال ابن عدي   ،)11(كانوا يخطؤن 
   .)12 (فاتهموه في الدين، حماد بن سلمة

                                                
 . 3/247 تهذيب التهذيب البن حجر ،190 رقم 175جامع التحصيل للعالئي ص )  1(

  . 3/246تهذيب التهذيب البن حجر )  2(

  . 3/170الكامل البن عدي )  3(

 . 1/268البن حجرتقريب التهذيب )  4(

 . 1/96البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط )  5(

 . 7/282البن سعدالطبقات الكبرى )  6(

 . 1/49)   ارميرواية عثمان الد(تاريخ ابن معين )  7(
 . 4/312تاريخ ابن معين رواية الدوري )  8(

 . 1/319الثقات للعجلي )  9(

 . 2/394 زرعة يبألسؤاالت البرذعي )  10(

 . 6/216الثقات البن حبان )  11(

 . 2/362 ميزان االعتدال للذهبي . 2/266البم عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  12(
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لـه  : وفي موضـع آخـر قـال       ..)1(وليس في قوة مالك   ،  ثقة صدوق يغلط  : وقال الذهبي 
  )3 (ال الذهبيق كما  وتحايده البخاريفي أحاديث عدة في األصول  مسلمبه احتج وقد )2(أوهام

إال أنه توبع في حديثه هـذا كمـا سـبق           ، لكنه اختلط بآخَره فأخطأ   ،   ثقة هو :ال الباحث ق
  . وعلي بن زيد، وعطاء، وثابت البناني،  وهو أثبت الناس في حميد. تخريجه

  .باقي رواة الحديث ثقات -

  :الحكم على الحديث

وللحديث طرق أخرى كثيـرة إال      ، ، إال أنه فيه انقطاعاً    إسناده ضعيف مع أن رواته ثقات     
 في الـضحك  س لي:بن عدي قَاَل َأحمد بن حنْبلقال أبو أحمد :قال ابن الجوزي ، أن جميعها معلول  

الـصلَاة  في الضحك في      لَم يثْبتْ عن النَّبِي      :وكَذَا قَاَل محمد بن يحيى الذُّهلي      )4(حديث صحيح 
رةومدار أحاديث الضحك في الصالة   ، )5(خَباِليقـال  .وقد تكلـم العلمـاء فيـه   ،  يرجع ِإلَى أبي الْع

عن محمد بـنِ سـيرِين    ذكرالبيهقي   وقد، )6(حديث أبي العالية الرياحي رياح      : الشافعي رحمه اهللا  
بنِ سـيرِين   اوكَان  ،  ي الْعاِلية فَِإنَّهما لَا يباِليانِ عن من َأخَذَا       لَا تَْأخُذُوا بِمراسيِل الْحسنِ ولَا َأبِ     : قوله

وحديثُ الَْأعمى الَّذي وقَع في الْبِْئرِ مداره علَى َأبِـي          :قال ابن حجر  ، )7(عاِلما بَِأبِي الْعاِلية وبِالْحسنِ   
اض قَدو ةاِلي8 (طرب عليه فيهالْع( .   

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )9( ]ى عليهاكان له خَصفَةٌ يحجرها ويصلِّ[ ومنه الحديث 

  

                                                
 . 1/349الكاشف للذهبي )  1(

 . 2/360  للذهبيميزان االعتدال  )2(

 . 2/360  للذهبيميزان االعتدال)  3(

 . 1/198  البن الجوزيالتحقيق في أحاديث الخالف)  4(
  . 1/393معرفة السنن واآلثار للبيهقي )  5(

  . 1/393معرفة السنن واآلثار للبيهقي )  6(

 . 553رقم، 1/314سنن الدارقطني )  7(

 . 1/327البن حجرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير )  8(

  . 2/38 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   9(
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  )137(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )1(البخاريقال اإلمام 

 كِّيزِ         )2( :وقَاَل الْم نب دمحي مثَندحو يدعس ناِهللا ب دبثَنَا عدفَـرٍ       حعج ـنب دمحثَنَا مدح ادي  
 عن بسرِ بنِ سـعيد      )3( حدثَني ساِلم َأبو النَّضرِمولَى عمر بنِ عبيد اهللاِ        :حدثَنَا عبد اِهللا بن سعيد قَالَ     

   نِ ثَابِتب ديز نع  وُل اِهللا    :قَاَلسررتَجاح  ًةريجح فَةًموُل اِهللا       )4(خَصسر جا فَخَريرصح َأو 
 يصلِّي فيها فَتَتَبع ِإلَيه رِجاٌل وجاءوا يصلُّون بِصلَاته ثُم جاءوا لَيلَةً فَحضروا وَأبطََأ رسـوُل اِهللا                 

نْهفَلَ ـع ـم    و ماتَهووا َأصفَعفَر هِمِإلَي جخْري وامبصـوُل  )5(حسر ما فَقَاَل لَهبغْضم هِمِإلَي جفَخَر ابالْب 
ما زاَل بِكُم صنيعكُم حتَّى ظَنَنْتُ َأنَّه سيكْتَب علَيكُم فَعلَيكُم بِالصلَاة في بيوتكُم فَـِإن خَيـر :                  اِهللا  

  . صلَاةَ الْمكْتُوبةَصلَاة الْمرء في بيته ِإلَّا ال

  :تخريج الحديث

   . بمثله  به النَّضرِي َأب ساِلمِ من طريق عبد اهللا بن سعيد عن)6(أخرجه مسلم

  ساِلمِ عن موسى بن عقبة  عن  ، خالد بن وهيب  من طريق  )8(ومسلم، )7(وأخرجه البخاري 
  .  بنحوه النَّضرِيَأب

  :تراجم رواة الحديث

  موالهم أبو بكر المدني صدوق ربما وهم مـات   سعيد بن أبي هند الفَزارِيعبد اهللا بن  -       
 صـالح تعـرف     :القطـان  قال يحيى بن سـعيد    . )10(ةـه الجماع ـروى ل  )9(سنة بضع وأربعين  

                                                
  . 6113 رقم، باب ما يجوز من الْغَضبِ والشِّدة ِلَأمرِ اِهللا، كتاب األدب، صحيح البخاري)  1(

  .476 / 28 تهذيب الكمال . قَد التَّميميمكِّي بن ِإبراهيم بنِ بشيرِ بنِ فَرهو )  2(

  . 1/359البن حجر تقريب التهذيب . سالم بن أبي أميةهو )  3(

  .38 / 2 النهاية في غريب الحديث.الثياب الغالظ جدا تشبيها بالخصف المنسوج من الخوصهي : مخَصفَةً )  4(

  .33 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين.الحجارةوهي صغار ، أي رموه بالحصباء :حصبوا الباب)  5(

،  استحبابِ صالَة النَّافلَة فى بيته وجوازِها فـى الْمـسجِد          )  29(باب، المسافربن صالةكتاب  ، صحيح مسلم )  6(
  . 1861رقم

باب ما يكْره من كَثْرة السَؤاِل      ، موكتاب اإلعتصا ، 731رقم، باب صلَاة اللَّيلِ  ، كتاب األذان ، صحيح البخاري )  7(
يهنعا لَا يم تَكَلُّف7290 رقم، و .  

،  استحبابِ صالَة النَّافلَة فى بيته وجوازِها فـى الْمـسجِد          ) 29 (باب، المسافربن صالةكتاب  ، صحيح مسلم )  8(
  . 1862رقم

  . 1/512البن حجر تقريب التهذيب )  9(

  . 11/93للمزيتهذيب الكمال )  10(
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، )4(ثقـة ثقـة   : وقـال مـرة   ، حمد بن حنبـل   وأ، )3( يحيى بن معين   و ،)2( ابن سعد  ثقةو )1(وتنكر
ضـعيف  : وقال أبـو حـاتم     ،يهابو زرعة و  وقال أ ، )7(وابن القطان ، )6( بن شاهين وا، )5(لعجليوا

، )10( كان يهم في الشئ بعد الشئ      :بن حبان ا قال و  )9(بن حبان في كتاب الثقات    اذكره  و، )8(الحديث

  )11(صدوق: وقال الذهبي

إال أنه لم يهم في هذا الحديث فقد تابعه موسـى بـن   ،صدوق ربما وهم هو :قال الباحـث  
   .وبذلك زال وهمه،ين في التخريج عقبة كما هو مب

-       ياديْؤيؤُ     ،  )12(محمد بن زياد بن عبيد اهللا الزصـدوق يخطـىء     . أبو عبد اهللا البصري يلقب ي 
قـال ابـن    و)14( ربما أخطـأ   :بن حبان في كتاب الثقات وقال     اذكره  ، )13(مات في حدود الخمسين   

روى )17( ثقـة  : موضع آخر قـال    وفي، )16( صدوق: قال الذهبي  و ،)15(قال ابن مندة ضعيف   :حجر

                                                
. ومرة بالمـشَاهير  ، أي يأتي مرة بالمنَاكير   ، تعرف وتُنكر : قولهومعنى  . 1/340للذهبيالمغني في الضعفاء    )  1(

  . 190 / 1تدريب الراوي 
 . 1/362البن سعدالطبقات الكبرى )  2(

  . 5/71البن أبي حاتمتعديل الجرح والو، 3/74تاريخ ابن معين رواية الدوري  )  3(

  . 5/71البن أبي حاتمالجرح والتعديل و، 1/86 (-يوسف بن المبرد لبحر الدم في من مدحه أحمد أو ذمه)  4(

  . 2/31الثقات للعجلي )  5(

 . 1/126البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )   6(
 . 5/196البن القطانبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  7(

  . 5/71البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  8(

  . 7/12الثقات البن حبان )  9(

 . 1/219بن حبان  المشاهير علماء األمصار)  10(

 . 1/558الكاشف للذهبي )  11(

)12 (ياديهذه النسبة إلى اسم بعض أجداد المنتسب إليه، وهو يحيى بن كثير الزيادي، األنـساب للـسمعاني       :الز 
3/185 . 

 . 1/845  البن حجرتقريب التهذيب )  13(
  .114 / 9الثقات البن حبان  ) 14(

  . 9/149  البن حجرتهذيب التهذيب ) 15(

 . 2/171الكاشف للذهبي  ) 16(

  11/154للذهبي سير أعالم النبالء  ) 17(
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 :ثـم قـال  ،  قاله ابن عساكر أيضاً:قال ابن حجر  )1(شبه مقرون بغيره  ) الَْأدب  ( عنه البخَارِي في    
  . )2(نه أخرج عنه في االدب حديثا من روايته عن محمد بن جعفر أل:إنما قال ذلك

عن موسى  ، خالد بن يبوهوقد تابعه   ، كما قال ابن حجر     صدوق يخطىء  هو صدوق :قال الباحث 
   .ل ذلك أنه لم يخطيء في هذا الحديثدف ، ساِلمِعن بن عقبةا

  . ـ باقي رواة الحديث كلهم ثقات
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )3(  وتُجمع على الخصاف أيضاً]ه كان مضطَجِعاً على خَصفةأنَّ[ اآلخر والحديثُ) س  ( 

  )138(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام الحاكم

              قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعثَنَا َأبدح  ،   يشْقمةَ الدعرو زثَنَا َأب   ،     بِيهالْـو خَاِلد نب دمثَنَا َأح ،
عـن  ،  عنِ ابنِ عباسٍ، نِ عبد اللَّه بنِ َأبِي ثَورٍ   عن عبيد اللَّه ب   ،  عنِ الزهرِي ،  ثَنَا محمد بن ِإسحاقَ   

 وِإنَّـه   )5(فَـدخَلْتُ علَيـه فـي مـشْربة        استَْأذَنْتُ علَى رسوِل اللَّه     : قَاَل  ،عمر بنِ الْخَطَّابِ  
  فَةلَى خَصع طَجِعض6(لَم(     تَحابِ ولَى التُّرلَع ضهعب َأنو         هْأسقَ رفَو َأنةٌ ِليفًا وشُوحةٌ مادوِس هْأستَ ر

 ينطع ابتُ فَقُلْتُ ، )7(لََأهلَسج ثُم هلَيتُ علَّمظٌ فَسقَر ةبشْرالْم ةيي نَاحفو :   َأنْـتَ نَبِـي وَل اللَّهسا ري
     كو هخَلْق نم تُهيرخو تُهفْوصو اجِ       اللَّهيبالدرِيرِ وشِ الْحفُربِ ورِ الذَّهرلَى سع رصقَيى ورفَقَالَ . س  :

يا عمر ِإن ُأولَِئك قَد عجلَتْ لَهم طَيباتُهم وهي وشيكَةُ اِلانْقطَاعِ وِإنَّا قَوم قَد ُأخِّرتْ لَنَا طَيباتُنَا فـي         " 
  . "آخرتنَا 

  
                                                

 . 2/648للكالباذيرجال صحيح البخاري  )  1(

  . 9/149  البن حجرتهذيب التهذيب )  2(

 . 2/38البن األثيرنهاية في غريب الحديث ال)   3(
 . 7172رقم، كتَاب الَْأطْعمة،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين)  4(

)5  (ةبشْرة :مشْربفة:  الم2/216غريب الحديث البن قتيبة ، الغُر . 

)6  ( فَة33 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم  .نوع من الحصير: خَص.  

)7  ( ينطع :ننْتباغ حتى يِإذا جعلته في الد لْدطَنْت الجنَةٌ يقال عنْتنةٌ أي مطغريب الحديث البن الجوزي.ع   
2 / 106.  
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  :ريج الحديثتخ

عـن  ،كالهمـا ،من طريق معمر بن راشـد     )2(مسلمو، من طريق عقيل بن خالد     )1(البخاري
  . بنحوه به ، الزهري

عـن  ،  كالهما الوليد  بن وسماك،   حنَين  بنِ عبيدمن طريق    )4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري 
  .  به بنحوهبن عباسعبد اهللا 

  :تراجم رواة الحديث
روى عنه  )6(أبو سعيد صدوق مات سنة أربع عشرة      )5(الكنْدي،  ى الوهبِي أحمد بن خالد بن موس     -

وذكره ابـن   ، )8(ثقة يحيي بن معين     و، )7(البخاري في كتاب القراءة خلف اإلمام وفي كتاب األدب        
، )11(عن ابن حزم قوله مجهول     ونقل ابن القطان  ،)10(ال بأس به  :الدارقطنيوقال  )9(حبان في الثقات  

 :قـال بو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه و         أنقل  :وقال ابن حجر  ، )12( ثقه :وقال الذهبي 
  . )13(وقع في كالم بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه ولم أقف على ذلك صريحا فاهللا أعلم

  . هو صدوق: قال الباحث

   .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

                                                
، يرِهـا باب الْغُرفَة والْعلِّية الْمشْرِفَة وغَيرِ الْمـشْرِفَة فـي الـسطُوحِ وغَ           ، كتاب المظالم ، صحيح البخاري  )  1(

 . 2468رقم

وِإن تَظَـاهرا   (فى اِإليالَء واعتزاِل النِّساء وتَخْييرِهن وقَوِله تَعـالَى         ) 5 (باب، كتاب الطالق ، صحيح مسلم )  2(
هلَي3768قم، )ع . 

 اُهللا لَكُم تَحلَّةَ َأيمانكُم واُهللا مولَـاكُم        قَد فَرض ] [تَبتَغي مرضاةَ َأزواجِك  [باب  ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري )  3(
يمكالْح يملالْع وه4913رقم، ]و . 

وِإن تَظَـاهرا   ( فى اِإليالَء واعتزاِل النِّساء وتَخْييرِهن وقَوِله تَعالَى         )   5 (باب، كتاب الطالق ، صحيح مسلم )  4(
هلَي3764,3765رقم، )ع . 

)5  (ينْد5/104هذه النسبة إلى قرية من قرى سمرقند، األنساب للسمعاني :الك . 

 . 1/88البن حجر تقريب التهذيب )  6(

 . 1/300  للمزيتهذيب الكمال)  7(

 . 2/49البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  8(
  . 8/6الثقات البن حبان  )  9(

 . 1/16للدارقطنيسؤاالت البرقاني )  10(

 . 5/400البن القطانبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  11(

 . 18/73للذهبيسير أعالم النبالء )  12(

 . 1/24البن حجر تهذيب التهذيب  )  13(
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  : الحكم على الحديث

  هنـا  لم يصرح و ،مدلس من المرتبة الرابعة    ارٍس ي نِب اقَحس إِ نِ ب دمحمإسناده ضعيف فيه    
وقد سبق بيانه فـي  ، ومسلم، كما عند البخاريمعمر بن راشد  و،  بن خالد   تابعه عقيل  قدو ،بالسماع
  .وعليه فالحديث بمتابعاته يرتقي إلى الحسن لغيره، التخريج

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1(الضم والجمع:  أي كان يخْرِزها من الخَصف] يخْصفُ نَعلَهوهو قاعد[ه   وفي

  )139(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد

 فَّانثَنَا عد3(ح( َقَال :  يدهثَنَا مدح )4(       َأبِيه نةَ عورع نب شَامثَنَا هدـئِ      حا ساِئشَةَ َأنَّهع نلَتْ ع
     وُل اللَّهسر ا كَانم   هتيي بُل فمعـُل     : قَالَتْ؟يمعـا يـُل ممعيو لَـهفُ نَعخْصيو هبيطُ ثَوخي كَان 
هِموتيي باُل فجالر" .  
  :تخريج الحديث

 من طريق سفيان    )7(وأحمد، من طريق مهدي بن ميمون     )6(وأبو يعلى ، )5(وأخرجه البخاري 
  . عن هشام به بنحوه،  كالهماوريالث

الزهـري عـن     من طريق    )11(والبغوي، )10(والبيهقي، )9(وأحمد، )8(أخرجه عبد الرزاق  و         
  .  بنحوهبه هشام

                                                
  . 2/38البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  1(

  . 24903رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد )  2(

  .681 / 1 تقريب التهذيب . عفَّان بن مسلمِ بنِ عبد اِهللا البصرِي الصفَّار هو)  3(

  .592 / 28تهذيب الكمال . مهدي بن ميمونٍ َأبو يحيى  هو)  4(

 . 539رقم، باب ما يعمل الرجل في بيته، األدب المفرد)  5(

 . 4876 رقم، ]ضي اهللا عنها مسند عائشة ر[تابع ، مسند أبي يعلى )  6(

  . 25341رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد )  7(
 . 20492 رقم، باب عمل النبي ، مصنف عبد الرزاق)  8(

  . 24749رقم، )حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها (، مسند أحمد )  9(

فَصٌل في التَّواضعِ، وتَرك الزهوِ، والـصلَف، والْخُيلَـاء، والْفَخْـرِ،           ، باب في حسنِ الْخُلُق   ، شعب اإليمان  ) 10(
 . 7845قم، والْمدحِ

 . 3675 رقم، باب تحريم اللعب بالنرد، كتاب االستئذان، شرح السنة للبغوي )  11(
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  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات -

  :الحكم على الحديث

فرد عليه السبط بن    ، )1(ان وهو ثقة ربما وهم    ف في ع  :إال أن ابن حجر قال    . إسناده صحيح 
أما نسبته إلى االختالط فلم تقـع        الوهم اليسير قد يقع فيه الثقات األثبات وال يضرهم        بأن   :العجمي

ن إ: وقـال ، ولكن العالئي رد ذلـك ، )2(في قول أحد من األئمة إال في قول أبي خيثمة وابن معين           
مـا  وزاد  ، مثله قال ابن الكيـال    و ،)4()3(هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم األول          

وقد أحسن  ، وعليه فإنه ال يعد فيمن اختلط وتغير في آخر عمره         ، )5(ضره ألنه ما حدث فيه بخطأ       
 األولى أال يذكره فـي      المختلطين بل  مع   هأن يذكر البن الكيال   وما ينبغي   : ابن العجمي حينما قال   

لمعنى االصطالحي فإنه تغير بـسبب مـرض        وهذا ال يعد تغيراً واختالطاُ با     ، وزاد، كتابه أصال 
ولم يسمع منـه فيهـا      ،  اًالموت وقد مات بعد هذا التغير بأيام وهي فترة يسيرة لم يحدث فيها أحد             

  . )6(أحد

  
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  )7( ] النَّعلخاصفُ[  علي في ذكرِومنه الحديثُ

                                                
  . 1/681 البن حجرتقريب التهذيب )   1(

  . 1/250بن العجميالاالغتباط بمن رمي باالختالط  )  2(

  . 1/86المختلطين للعالئي )  3(

 وإما  ،من لم يوجب ذلك له ضعفا أصال ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة االختالط وقلته               هم   :القسم األول )  4(
.  ألنه لم يرو شيئا حال اختالطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حـازم وعفـان بـن مـسلم ونحوهمـا                     

  .3/  1المختلطين للعالئي

  . 1/490البن الكيالالكواكب النيرات )   5(

  . 1/250البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط  )  6(

  . 2/38  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  7(



 -  311  -  

  )140(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)1(ترمذيقال اإلمام ال

 عن رِبعـي بـنِ     )بن المعتَمرِ ا (عن منْصورٍ  عن شَرِيك )2(حدثَنَا سفْيان بن وكيعٍ حدثَنَا َأبِي     
ن الْمـشْرِكين فـيهِم     يوم الْحديبِية خَرج ِإلَينَا نَاس م      كَان لَما: حراشٍ حدثَنَا علي بن َأبِي طَاِلبٍ قَالَ      

 يا رسوَل اللَّه خَرج ِإلَيك نَـاس مـن َأبنَاِئنَـا    :سهيُل بن عمرٍو وُأنَاس من رَؤساء الْمشْرِكين فَقَالُوا    
          ا مارروا فجا خَرِإنَّمينِ وي الدف قْهف ملَه سلَيَأرِقَّاِئنَا ونَا وانِإخْونَـا      وِإلَي مهددنَا فَاراعيضاِلنَا ووَأم ن

يا معشَر قُريشٍ لَتَنْتَهن َأو لَيبعـثَن اللَّـه    : فَِإن لَم يكُن لَهم فقْه في الدينِ سنُفَقِّههم فَقَاَل النَّبِي      :قَاَل
    فيبِالس كُمرِقَاب رِبضي نم كُملَيانِ        علَى الِْإيمع هقَلْب اللَّه نتَحام ينِ قَدلَى الدـا      : قَالُوا . عي ـوه نم 

 وَل اللَّهسكْرٍ    ؟رو بَأب فَقَاَل لَه :     وَل اللَّهسا ري وه ن؟ م  رمقَاَل عو :     وَل اللَّهسا ري وه نقَالَ ؟ م :   ـوه 
   . الحديث.. . عطَى عليا نَعلَه يخْصفُهاوكَان َأ )3( خَاصفُ النَّعِل
  :تخريج الحديث

 من طريـق    )6(والحاكم، )5( والطحاوي ، من طريق أسود بن عامر     )4(أخرجه ابن أبي شيبة   
دمحنِ ميد بعبنحوه بهعن شريك بن عبد اهللا ،، كالهماس  .  

سـعيد بـن أبـى       من طريق    )8(نيوالطبرا،  كُهيل  بنِ سلَمة من طريق    )7(وأخرجه البزار 
   . عن ربعي بن حراش به بنحوه،كالهما،بردة

  :تراجم رواة الحديث

 الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اهللا صـدوق يخطـىء     )9(النَّخَعيشريك بن عبد اهللا      -
 مـات   كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادال فاضال عابدا شديدا على أهل البدع              

                                                
 . 3715 رقم، باب منَاقبِ علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ رضي اللَّه عنْه، أبواب المناقب، سنن الترمذي)  1(

  . 30/462 للمزي تهذيب الكمال . الكوفي  سفيانوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبوهو )  2(

  .373 / 1 الفائق في غريب الحديث و األثر .وهو ضم الشىء إلى الشىء؛  الخْصفْ :خَاصفُ النَّعِل)  3(

 . 32744 رقم، كتاب الفضائل، مصنف ابن أبي شيبة )  4(

 من قوله للقرشيين الذين كانوا جـاءوا        اب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا         ب، للطحاويثار  مشكل اآل )   5(
 . 3425 رقميا محمد، إنه قد لحق بك أبناؤنا وأرقاؤنا، فارددهم علينا، : من مكة فقالوا 

  . 2565رقم، تاب قسم الفيء،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  6(

 . 905 رقم، مسند علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، لبزارالبحر الزخار ـ مسند ا )  7(

 . 3862 رقم، من اسمه علي، باب الطاء،  للطبرانيالمعجم األوسط )  8(

)9  ( ي5/473وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة،ومنها انتشر ذكرهم، األنساب للسمعاني  هذه النسبة إلى النخع،:النَّخَع . 
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استشهد به البخاري في الجامع وروى له في رفـع اليـدين فـي                .)1(سنة سبع أو ثمان وسبعين    
  .)2(  وروى له مسلم في المتابعات،الصالة وغيره

 قلت ليحيى بن    :قال عبد الجبار بن محمد    و، )3( ليس حديثه بشيء   : بن المبارك  قال عبد اهللا  
وقد علق السبط ابـن العجمـي       ، )4( زال مختلطا   ما : زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة قال       :سعيد

والظـاهر   يحتمل أن ال يريد يحيى بن سعيد بهذه العبارة االختالط المعروف     :على كالم يحيى فقال   
، )5(ولكن ال يسلم حفظه من االضطراب والخطأ      : وقال ما زال مخلطا واهللا أعلم       :أنه لم يرده لقوله   

 ثقـة إال  :وقال يحيى بن معـين ، )6(ث وكان يغلط كثيرا  ثقة مأمونا كثير الحدي   كان  :وقال ابن سعد  
 سيء الحفـظ مـضطرب   :وقال الجوزجاني، )7(إذا خالف فغيره أحب إلينا منه فأنه يغلط وال يتقن     

كتبـه  :قال يعقوب بن شيبة وغيـره     و، )9(كوفي ثقة حسن الحديث   : وقال العجلي ، )8( الحديث مائل 
فمن سمع منه من كتبـه      : مار الموصلي الحافظ  وقال محمد بن ع   ،  وحفظه فيه اضطراب  ،  صحاح

  .)10(ولم يسمع من شريك من كتابه إال إسحاق األزرق: قال، فهو صحيح

يغلـط  ،  كان كثير الحديث صاحب وهـم :قال،  زرعة عن شريك يحتج بحديثه    و اب وسئل  
 أبـو  وقـال ، )11( ال تقل بواطيل : إنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل فقال أبو زرعة        :أحيانا فقيل له  

كان في آخر أمره يخطىء فيمـا       :وقال، وذكره ابن حبان في الثقات    ، )12(له اغاليط ،  صدوق: حاتم
يروى تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيـد                 

                                                
  . 1/436 ن حجر البتقريب التهذيب )  1(

   .474 / 12تهذيب الكمال  )  2(
 . 4/7  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال) 3(

 . 4/366البن أبي حاتم الجرح والتعديل  ) 4(

 . 1/170  البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط )  5(

 . 6/378البن سعدالطبقات الكبرى )   6(

 . 3/373للذهبيميزان االعتدال  )  7(

  .150 / 1أحوال الرجال للجوزجاني  )  8(
  . 1/453الثقات للعجلي )  9(

 )  2/205 (-شرح علل الترمذي البن رجب  )  10(

 . 4/367البن أبي حاتمالجرح والتعديل  )  11(

  . 4/367البن أبي حاتمالجرح والتعديل  )  12(
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: يوقال ابن عـد   ، )1(بن هارون وإسحاق األزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة          ا
  )2(ولشريك حديث كثير من المقطوع والمسند 

قـال   . ف حديثه كلـه ضعوليس معنى ذلك أن ي، يخطيء كثيراً،  هو صدوق  :قال الباحث 
الغالب على حديثه الصحة واإلستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه مـن                :ابن عدي 

، )3(سب فيه الى شـيء مـن الـضعف   ن ينأسوء حفظه ال أنه يتعمد في الحديث شيئا مما يستحق   
والذي نقل عن يحيى    ، ويبدو لي أن هذا رد على يحيى بن سعيد الذي ضعفه كما ذكر ابن العجمي              

لم يكن شريك عند يحيى القطان بشيء وهـو         :  يحيى  قال :فقال . لم يوافقه على ذلك   بن معين أنه    ا
قال عيسى بن يـونس     قد  و. )5 (وروقد أثبت يحيى بن معين أنه كان عالماً بحديث منص         ، )4(ثقة ثقة 

    )6(ما رأيت أحدا أورع في علمه من شريك

بوراقـه   الكوفي كان صدوقا إال أنه ابتلي      )7(الرَؤاسي أبو محمد سفْيان بن وكيعِ بنِ الْجراحِ ،        -
  )9( ضعيف:قال الذهبي، )8( من العاشرة فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقد توبع على حديثه كمـا هـو        ،  ضعفه العلماء   سفيان بن وكيع   إسناد ضعيف والعلة فيه   
أما شريك وهو الموصوف بسوء الحفظ فقد توبع أيضاً مـع أنـه ثبـت فـي                 ، مبين في التخريج  

   .منصور

  . لغيرهإلى الحسن   يرتقيالحديث بمتابعاتهف وعليه
      

                                                
 . 6/444الثقات البن حبان  )  1(

 . 4/22ن عديالبالكامل في ضعفاء الرجال  )  2(

 . 4/22البن عديالكامل في ضعفاء الرجال  )  3(

 . 1/170  البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط )  4(
 . 4/367البن أبي حاتمالجرح والتعديل  )  5(

  . 1/253البن الكيال الكواكب النيرات  )  6(

)7  ( يَؤاس2/40للجزرياللباب في تهذيب األنساب  .  هذه النسبة إلى رؤاس وهو الحارث بن كالب:الر . 

 . 1/395البن حجرتقريب التهذيب  )  8(

 . 1/449  الكاشف للذهبي . 1/449للذهبي من له رواية في الكتب الستة )  9(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
مـستَودعٍ  ... الَِل وفـي  في الظِّمن قَبلها طبتَ  :  النبي   يمدح   العباسِ ومنه شعر ) ـه(     
  . )2)(1( الجنة عليهما من ورقي الجنَّة حيث خَصفَ آدم وحواءـث يخْصفُ الورقُ أي فـحي

  

  )141(م الحديث رق

  :رحمه اهللا)3(قال اإلمام الطبراني

   دمبن َأح اندبثَنَا عد4(ح(  ،   ارزرٍو الْبمبن ع دمَأحح،  و        ـادمى بن حوسبن م دمحثَنَا مدحو
رِيبرى     : قَالُوا،  الْبيحا بن يكَرِينِ زكَّيو السثَنَا َأبدأَ  ،  ح مي عثَندنٍ  حـصبن ح رحبِي ز ،   هـدج ـنع

فَقَاَل لَه الْعباس بـن  ، كُنَّا عنْد النَّبِي : قَاَل خُريم بن َأوسِ بن حارِثَةَ بن المٍ: قَاَل، حميد بن منْهبٍ 
   اللَّه همحبِ رطَّلالْم دبع :  كحدَأم َأن ِإنِّي ُأرِيد وَل اللَّهسا ري ، النَّبِي فَقَاَل لَه : ِضفْـضال ي ات5(ه( 

 فَاك اللَّه  ، اسبقُوُل،  فََأنْشََأ الْعـي الظِّـاللِ      : يـتَ فبا طهلعٍ    قَبدتَوـسـي مففُ    )6(وخْـصـثُ ييح 
  . الحديث...الْورقُ

  

                                                
والخَـصف  ] 22: األعراف [وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورق الْجنَّة      "هذا إشارة إلى قوله تعالى    : قال الباحث   )  1(

، وكأنَّهما كانا يضمان الورق بعضه إلى بعض ليكون لهمـا لبـساً وسـتْراً         ، هو أن تضم الشيء إلى الشيء     
 . 1/363غريب الحديث البن قتيبة 

 . 2/38ابن األثير النهاية في غريب الحديث  )  2(

 . 4167رقم، المٍ خُريم بن َأوسِ بن حارِثَةَ بن )  394(، للطبرنيالمعجم الكبير  )  3(

)4  (اندبهو :عازِيواَأله ادى بنِ زِيسوبنِ م دمَأح اِهللا بن دب27/184للذهبي سير أعالم النبالء .  ع . 

)5  (ض اهللا فاكفْضال ي:ط ثَغْركقسال يفضض اهللا فاك أي ال يسقط أسنانك والفض الكسر : وقيل . ، أي ال ي      .
  .197 / 2غريب الحديث البن الجوزي . 1/360يث البن قتيبة غريب الحد

يحتمل معنيين أحدهما أن يكون أراد بالمستودع الموضع الذي جعل به آدم وحواء عليهما السالم         : المستودع  )  6(
 .362 / 1غريب الحديث البن قتيبة .واآلخر أن يكون أراد الرحم والنُّطْفة فيه،من الجنّة واستودعاه 
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  :تخريج الحديث

،  موسى بنِ حماد    بنِ ومحمد،   َأحمد نِ ب  عبدانِ  من طريق  )2(وأبو نعيم ، )1(وأخرجه الطبراني 
، عبد الوهاب بـن عيـسى بـن أبـي حيـة            من طريق    )3(والدارقطني، حسين بن محمد بن زياد    و

  .  به بنحوه يحيىزكَرِيا بنِعن ، خمستهم، الحسن بن محمد بن الصباح من طريق )4(والبيهقي

  يحيى زكَرِيا بنِ عن   محمد بنِ شَاكرٍ      اللَّه بنِ  عبد  من طريق  )6(والبيهقي، )5(أخرجه الحاكم 
  . بنحوه به

  :تراجم رواة الحديث

لَقي وذكر أبو نعيم أنه     ، )8(له صحبة :قال ابن حبان  . )7(الطائيخُريم بن َأوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لَامٍ         -
  . )9(َأبا ِلحاء:يكْنَى،  فََأسلَمبعد رجوعه من تَبوك  اِهللا رسوَل

   . )10(ياِئ الطَّةَثَارِح بن  حميد بن منْهب-

   عرف له غير    أ ال،   وعثمان ي سماعه من عل   وإنما،  ال تصح له صحبة   " :قال ابن عبد البر
ـ ،  لم يذكر أحد حارثة   : "وقال ابن حجر  ،  )11("وقد ذكره في الصحابة قوم وال يصح      ،  ذلك ا وال منهب

  . )12("ا في الصحابةيدمر حكَن ذَ ممه ويوقَفذلك مما ي، في الصحابة

                                                
 . 4168رقم،  خُريم بن َأوسِ بن حارِثَةَ بن المٍ)  394(، للطبرنيالمعجم الكبير  )  1(
دالئل النبوة ألبي نعيم    و، 2520رقم، ) خُريم بن َأوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لَامٍ الطَّاِئي       (، معرفة الصحابة ألبي نعيم    )  2(

 . 1/150األصبهاني 

 )  خريم بن أوس الطائي عن النبي       (، ) باب خريم وخزيم وحريم وحريم    (،  للدارقطني ختلفالمؤتلف والم  )  3(
2/850 . 

 2018رقم، باب تلقي الناس رسول اهللا حين قدم من غزوة تبوك، دالئل النبوة للبيهقي )  4(

 5426 رقم، كتاب معرفة الصحابة،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين )  5(

 . 2017رقم، 5/267لبيهقيدالئل النبوة ل)  6(

 . 2/274اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )  7(
 . 3/113الثقات البن حبان  )  8(

 . 2/982معرفة الصحابة ألبي نعيم  )  9(

 . 2/129اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  10(

 . 1/378 البن عبد البر ستيعاباإل)  11(

 . 2/129بن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة ال)  12(
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سمع جـده   ،  عن جده حميد بن منهب    ،  ذكر الحاكم إسنادا من طريق زحر بن حصن       قد  و
وأمثـالهم مـن الـرواة ال    ، هذا حديثٌ تفرد به رواته األعراب عن آبائهم:"ثم قال، خريم بن أوس  

يض2(")1( ونع( ،عرفون:"به الذهبي بقولهفتعقولكنهم ال ي")3( .  

  . هو مجهول: قال الباحث

-  ر بنحز ح ذكـره  و، ولم يتكلما فيه بجرح أو تعـديل ، )5(وابن أبي حاتم،  )4( ذكره البخاري  :نص
  . )7("ال يعرف": وقال الذهبي، )6(ابن حبان في الثقات

فعلـى مذهبـه فـي توثيـق     ، ثقاتذكْر ابن حبان له في الأما و، هو مجهول: قال الباحث 
  . المجاهيل في هذا الكتاب

خُريم بن َأوسِ بن حارِثَـةَ   بن ةَثَارِح بن حميد بن منْهبٍ بن بن عمر بن حصن  زكَرِيا بن يحيى     -
ن أبي  ذكره اب ،  )8(الكوفي نزيل بغداد مات سنة إحدى وخمسين ومئتين         َأبو السكَّينِ    ياِئالطَّبن المٍ   ا

فكأنـه مـا عرفـه      : قال ابن حجر  ،  ال تعديالً  و  جرحاً يذكر فيه  ولم  ،  )9(حاتم في الجرح والتعديل   
:  فأبو السكين الكالبي قال    : قلت للدارقطني  :وقال الحاكم ، )11(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )10(جيدا

ـ  :وقـال البرقـاني   ،  )12(هو الطائي كوفي ليس بالقوي يحدث بأحاديث ليـست بمـضيئة           معت  س

                                                
أي ليسوا  :وله ال يضعون  ، )ونفُعضي ال أعراب، ومثلهم  رواته (103 /2 جاء في سير أعالم النبالء للذهبي        )  1(

 . متهمين بالوضع

 . 3/327  على الصحيحين للحاكممستدركال)  2(

  . 104 - 103 /2  للذهبيسير أعالم النبالء)  3(
  .  3/445التاريخ الكبير للبخاري )  4(
 . 3/619 البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  5(

  . 8/258البن حبانالثقات )  6(
  للـذهبي  سـير أعـالم النـبالء     و،  3/102  للذهبي وميزان االعتدال ،  2/238  للذهبي ي في الضعفاء  ـالمغن)  7(

2/103- 104 . 
  . 9/383للمزي تهذيب الكمال )  8(

 . 3/595الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  9(

 . 3/292تهذيب التهذيب البن حجر )  10(

 . 8/254الثقات البن حبان )  11(

  . 329رقم ، 1/212سؤاالت الحاكم للدارقطني )  12(
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حاديـث  أ يحـدث ب   يضاًأه  ـوقال الحاكم عن  ، )1(بن يحيى الطائي متروك     زكريا :الدارقطني يقول 
  . )4(صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني: وقال ابن حجر )3(وثقه الخطيب البغدادي، )2(خطأ 

وقد أخرج له البخاري في صحيحه      ،  صدوق له أوهام   :هو كما قال ابن حجر    : قال الباحث 
عن المحارب في قصة ابنِ عمـر حـين   ، )5(قال ابن حجر في الفتح حديثاً واحداً في العيدين          كما  

     همفَلَزِقَتْ قَد همصِ قَدي َأخْمحِ فمالر نَانس هابوقد أخـرج  : واستدرك ابن حجر كالمه قائالً، )6(َأص
 دخََل الْحجاج علَى ابنِ عمر       قال عيد بنِ الْعاصِ  بنِ س اسعيد بنِ عمرِو    من حديث   . )7 (شاهده بجانبه 

وَأنَا عنْده فَقَاَل كَيفَ هو فَقَاَل صاِلح فَقَاَل من َأصابك قَاَل َأصابني من َأمر بِحمِل السلَاحِ في يومٍ لَا                   
    اججي الْحنعي لُهمح يهلُّ فحوقد تقرر أن البخـاري  :"  خالصة لكالمه فقال   ابن حجر وقد وضع   )8( ي

  . )9("ال يخرج شيًئا مما أنكر عليه، حيث يخرج لبعض من فيه مقال

-      رِيبرالب ادمى بنِ حسوم بن دمحم   ،  يادغْدالب دمو َأحنِ     . َأبماَئتَيو نيعستعٍ وبنَةَ َأرس فِّي10( تُو( .
قرأت في كتاب أبى الفتح عبيـد اهللا بـن    : وقال الخطيب البغدادي  . )11(دارقطني ليس بالقوي  قال ال 

ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن         : حمد بن كامل يقول   أحمد النحوي بخطه سمعت القاضي      أ
وقـال  . )12(كان إخباريا صاحب فهم ومعرفة بأيـام النـاس        :وقال الخطيب أيضاً  ، موسى البربري 

  . )14(َأكْثَر عنْه الطَّبراني)13( معروف شيخ:الذهبي

  .  هو صدوق لم يتكلم فيه أحد سوى الدارقظني:قال الباحث

                                                
 . 166رقم ، 31/ 1سؤاالت البرقاني للدارقطني)  1(
  . 3/292البن حجر تهذيب التهذيب )  2(

 4569 رقم، 8/456  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  3(

  . 1/340 البن حجر   التهذيبتقريب)   4(

  . 1/403فتح الباري البن حجر )  5(

 966رقم ، باب ما يكْره من حمِل السلَاحِ في الْعيد والْحرمِ، كتاب العيدين، صحيح البخاري)  6(

  . 1/403فتح الباري البن حجر )  7(

  . 967رقم ،  من حمِل السلَاحِ في الْعيد والْحرمِباب ما يكْره، كتاب العيدين، صحيح البخاري)  8(
  . 1/189فتح الباري البن حجر )  9(
 . 27/95للذهبيسير أعالم النبالء )  10(

 . 1/152سؤاالت الحاكم للدارقطني )  11(

 . 3/243 للخطيب البغداديتاريخ بغداد  )  12(

 . 6/350للذهبي ميزان االعتدال )  13(

 . 27/95للذهبيالم النبالء سير أع)  14(
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-      الْخَاِلق دبنِ عرِو بمع نب دمكْرٍ ا     :َأحو بهو الحافظ َأب    ارزلبالبرِصصاحب المسند الكبيـر    ،  ي
الموقال الدارقطني ،  )2( أبو عبد الرحمن النسائي    هجرح. )1(للَّع :  ويتكـل علـى    ،  اثقة يخطئ كثير

سناد والمتن حدث بالمسند بمصر حفظا ينظر في كتب الناس          يخطىء في اإل   :أيضاً وقال،  )3(حفظه
 وقـال الخطيـب     )4(ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب فأخطأ في أحاديث كثيرة يتكلمون فيـه             

  . )6( صدوق مشهور:ن في اللسا ابن حجروقال )5("كان ثقة: "البغدادي
ويحتاج لمتابع لكثرة خطئه وقد توبـع كمـا         ، هو صدوق كما قال ابن حجر      :قال الباحثُ 

  . سبق بيانه  في التخريج
  . ـ باقي رواة الحديث ثقات

  :الحكم على الحديث
  .  وهما مجهوالننص حزحر بنو، ةَثَارِح بن  حميد بن منْهبوالعلة فيه، إسناده ضعيف جداً

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )7(ه من حاالت منه أو حالةٌ من شُعبه وجزء أي شُعبةٌ] النِّفاق من خصاِلكانت فيه خَصلةٌ[وفيه 

  )142(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا)8(قال اإلمام البخاري
عـن   ،عن عبد اِهللا بنِ مرةَ ،عنِ الَْأعمشِ، الثوري ان حدثَنَا سفْي: قَاَل حدثَنَا قَبِيصةُ بن عقْبةَ   

وقرساِهللا     ،م دبع نرٍو عمنِ عب    النَّبِي َأن كَانَـتْ           :قَاَل نما وقاً خَاِلصنَافم كَان يهف كُن نم عبَأر 
حتَّى يدعها ِإذَا اْؤتُمن خَان وِإذَا حدثَ كَذَب وِإذَا عاهد           لنِّفَاقفيه خَصلَةٌ منْهن كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من ا       

  . "غَدر وِإذَا خَاصم فَجر تَابعه شُعبةُ عنِ الَْأعمشِ
                                                

  . 2/653 لذهبيلتذكرة الحفاظ ، و4/334  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  1(
 . 4/334  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  2(

  . 1/137 لدارقطنيلسؤاالت السلفي لخميس )  3(
  . 1/92سؤاالت الحاكم للدارقطني )   4(

  . 4/334  للخطيب البغداديتاريخ بغداد)  5(

  . 1/563البن حجرلسان الميزان )  6(

 . 2/38البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  7(

 . 34رقم، باب علَامة الْمنَافق، كتاب اإليمان، صحيح البخاري)  8(
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  :تخريج الحديث

مـن  )2(مـسلم و،وجرير بن عبد الحميد     ، من طريق شعبة بن الحجاج    )1(أخرجه البخاري   
  .  مهران به بنحوه بنِ عن سلَيمانِأربعتهم،  وعبد اهللا بن نمير، لثوريطريق سفيان ا

  :تراجم رواة الحديث

 فـي الحـديث رقـم       سبقت ترجمته . قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائي          -
 صدوقا كثير الحديث عن سفيان      كان" وزاد،  ابن سعد  ثقةو،صدوقوخالصة القول فيه أنه     ، )98(
والغلط منتـف  ، )4(في حديث الثوري ليس بذلك القوى    : إال أنه اعتبره  يحيى بن معين    و، )3"(وريالث

روى عنه البخـاري    : قال ابن حجر  . وهو أحد شيوخه  ، وذلك لرواية البخاري له   ، في هذا الحديث  
  .)6(وروى له الباقون بواسطة ابنه عقبة، دون واسطةروى عنه : وقال، )5( أربعة وأربعين حديثا

  .  باقي رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خصم  { 
ال ولكن السبعةُ الدنانير التـي      : قال؟  لَّة أمن ع  قالت له أم سلمة أراك ساهم الوجه      [فيه   ) ـه( 

طَرفُـه وجانبـه   :  شـيء صم كـلِّ   خُ ]ُأتينا بها أمسِ نَسيتُها في خُصمِ الفراش فبِتُّ ولم أقْسمها         
   . )7( )ويروى بالضاد المعجمة وسيأتي(وجمعه خُصوم وأخْصام 

                                                
 ِإثْـمِ مـن   باب، كتاب الجزية والموادعة   و،2459رقم، باب ِإذَا خَاصم فَجر   ، كتاب المظالم ، صحيح البخاري )  1(

رغَد ثُم داه3178رقم، ع . 

 . 219رقم،  بيانِ خصاِل الْمنَافق)   27(باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم)  2(
 . 6/403البن سعدالطبقات الكبرى )   3(

 . 1/376شرح علل الترمذي البن رجب ، 7/126البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   4(

  . 8/313 البن حجرتهذيب التهذيب )   5(

 . 8/312البن حجرتهذيب التهذيب )   6(

  . 2/38البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  7(



 -  320  -  

  )143(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام  ابن أبي شيبة

                 يلع نب نيسثَنَا حد2(ح(ٍ  ، َةامو ُأسَأبةَ ،   واِئدز نع)3(  ،  لالْم دبع نرٍ  عيمنِ عب ك  ،  ـنع
يع4(رِب(  ،  ةلَمس ُأم نع)5(َ  ،ْخَلَ ":قَالَتوُل اِهللا     تدسر لَيع    هجالْو ماهس وهو)6(َ  ،    ذَاك فَظَنَنْـتُ َأن

لَكنِ السبعةُ الدنَانير الَّتـي     و،  الَ: قَاَل؟  َأمن علَّة ،  َأراك ساهم الْوجه  ،  يا رسوَل اهللاِ  : فَقُلْتُ،  من تَغَيرٍ 
  ".الْفراشِ فَبِتُّ ولَم َأقْسمها)7(ُأتينَا بِها َأمسِ نَسيتُها في خُصمِ 

  :تخريج الحديث

مـن  )12(البيهقي و ،)11(والطبراني  ، )10(وأبو يعلى ،  )9(وأحمد، )8(إسحاق بن راهوية  أخرجه  
  .  بنحوه بهلْملك بنِ عميرٍعن عبد ا، طريق زائدة بن قدامة

 من طريـق    )17(والبيهقي، )16(والخطابي، )15(وابن حبان ، )14(والحربي، )13(وأخرجه أحمد 
  .  به بنحوهعن عبد الْملك بنِ عميرٍ، ) عبد اِهللا بنِالوضاحِ( أبي عوانة

                                                
 . 35513 رقم، كتاب الزهد، مصنف ابن أبي شيبة)  1(

  . 1/249ابن حجر تقريب التهذيب .  الحسين بن علي بنِ الوِليد هو)  2(

  .333 / 1تقريب التهذيب .ةَ َأبو الصلْت زاِئدةُ بن قُدامهو )  3(

  .318 / 1 تقريب التهذيب .رِبعي بن حراشِ أبو مريم العبسيهو )  4(

  . 6/3460، معرفة الصحابة ألبي نعيم هنْد بِنْتُ َأبِي ُأميةَ الْمخْزوميةُ وهي زوج النَّبِي هي : ُأم سلَمةَ )  5(

)6  (هجالْو ماهس: ومهبِ:  السرى الحُل فجوالر ماله نم هجالو وسب3/1112 غريب الحديث للحربي . ع .  
  . 1/533 غريب الحديث للخطابي . الخصم الناحية من الشيء والزاوية منه: خُصمِ  )  7(

 . 1873 – 59 رقم، ) المغيرة مسند أم المؤمنين أم سلمة بنت( ، مسند إسحاق بن راهوية)  8(

  . 26672 رقم، )حديث أم سلمة زوج النبي ( ، مسند أحمد)  9(

 . 7017 رقم، )مسند أم سلمة زوج النبي  (، مسند أبي يعلى)  10(

  . 751رقم، ) رِبعي بنِ حراشٍ عن ُأم سلَمةَ(، للطبرانيالمعجم الكبير )  11(

 . 304رقم، 1/345ي دالئل النبوة للبيهق)  12(

  . 26514 رقم، )حديث أم سلمة زوج النبي (، مسند أحمد)  13(

  . 3/1111غريب الحديث للحربي )  14(
ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من رد حقوق الناس علـيهم وتركـه     ، كتاب الغصب ، صحيح ابن حبان  )  15(

  . 5160 رقم، االتكال على هذه الدنيا الفانية الزائلة

 .  1/533 غريب الحديث للخطابي ) 16(

االخْتيارِ فى التَّعجِيِل بِقسمة مـاِل الْفَـىء ِإذَا         )  53 (باب، كتاب قسم الفىء والغني   ، السنن الكبرى للبيهقي  )  17(
عتَم13411رقم، اج .  
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  :تراجم رواة الحديث

-       يحليف بني عدي الكوفي ثقة مات سنة ست وثالثـين          ،  )1(عبد الملك بن عمير بن سويد اللَّخْم
 ليس بـه    :وقال النسائي ، )5(والذهبي، )4( والعجلي،  )3(بن معين  يحيى   وثقه)2(وله مائة وثالث سنين   

  :إال أنه اتهم بأمرين، )6(بأس
   .  التدليس-1

بن اال  ق)10(والعالئي،  )9(والسبط بن العجمي  ، )8(وأبو زرعة ، )7(وممن ذكره بذلك ابن حبان    
ذكر العالئي عن يحيى أنه لم يـسمع   و، )11( مرسل    عنه معين لم يسمع من عدي بن حاتم شيئا هو        

 في حديثه عـن     : أبو زرعة  قال:  العالئي من عمارة بن رويبة يدخل بينه وبين عمارة رجال وقال         
 ،)12(ولم يسمع منه     وذلك واضح وقد رأى عليا     :قال العالئي . مرسل  أبي عبيدة بن الجراح   

  .  التي يجب التصريح فيها بالسماع)13(وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة
حـدثَني  : وقد صرح بالسماع في رواية أحمد كما هو مبين في التخريج فقال           : قال الباحث 

 يعاشٍارِبرح نفأمن تدليسه، ب .  
  . ختالط اال-2

عبـد الملـك بـن    :أحمد  اإلمام وقال، )14(عبد الملك بن عمير مخلط: يحيى بن معين قال  
مـع قلـة     :وقـال ، )15(عمير مضطرب جدا في حديثه اختلف عنه الحفاظ يعني فيما رووا عنهم             

                                                
)1  (ي5/132األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام، :اللَّخْم . 
   . 1/625  البن حجرتقريب التهذيب)  2(
 . 3/272تاريخ ابن معين رواية الدوري )  3(
  . 2/104الثقات للعجلي )  4(
  . 4/405للذهبي ميزان االعتدال )  5(
  . 18/375للمزي تهذيب الكمال )  6(
 . 5/117الثقات البن حبان )  7(
 . 1/70المدلسين ـ أبو زرعة )  8(
 . 47رقم، 1/39لسبط بن العجميالتبيين ألسماء المدلسين )  9(
 . 32رقم، 1/108للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  10(
 . 3/519تاريخ ابن معين رواية الدوري )  11(
 . 1/230للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  12(
 . 5/361البن أي حاتمالجرح والتعديل )  13(
 . 41رقم، 1/70المدلسين ـ أبو زرعة . 18/374للمزيتهذيب الكمال )  14(

من تكلم فيـه وهـو موثـق        و، 1/295 وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت)  15(
 . 1/126للذهبي
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:  أبو حـاتم   قالو، )1(وقد ضعفه جداً  ، وقد غلط في كثير منها    ،  ما أرى له خمسمائة حديث    ،  حديثه
ساء حفظه لما وقع فـي   :وقال السبط بن العجمي، )2(تغير حفظه قبل موته  ،  ليس بحافظ هو صالح   

 :وقال ابن حجر في الفـتح   ، )3(وقد احتج به أصحاب الكتب الستة جميعاً      ،  الشيخوخة وأصابه الكبر  
احتج به الجماعة وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في االحتجاج ومـن روايـة بعـض                  

 عاش مائـة وثـالث      المتأخرين عنه في المتابعات وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه ألنه            
   . )4(سنين 

ن في صحيحيهما بمثل هـؤالء الثقـات الـذين          اإن احتج الشيخ  و :قال السبط بن العجمي   
وهو مـا أشـار إليـه ابـن         ،  )5(تغيروا في الكبر فإنه يحمل ذلك على روايتهم قبل التغير والهرم          

أو ) الصحيحين  ( في  أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته         : واعلم": الصالح في علومه بقوله   
  . )6("أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل االختالط واهللا أعلم: أحدهما فإنا نعرف على الجملة

وأمـا بالنـسبة    ، هو ثقة وبالنسبة لتدليسه فقد صرح بالسماع في رواية أحمد          :قال الباحث 
 ألنه لم يـأت  م اختالطهاء العلم احتمل الذي من القسم األوله العالئيذكرفقد ، الختالطه فال يضر 
  .)7(فيه بحديث منكر 

  . ـ باقي رواة الحديث جميعهم ثقات

  :الحكم على الحديث

شـعيب  و،)8(وممن صـححه الهيثمـي    ،          إسناده صحيح وجميع رواته من رجال الشيخين      
  )9(األرنؤوط

 
       

                                         

                                                
 . 5/361البن أي حاتمالجرح والتعديل )  1(

 . 5/361البن أي حاتمالجرح والتعديل )  2(

 . 1/226البن العجمي االغتباط بمن رمي باالختالط ) 3(

 . 1/422فتح الباري البن حجر )  4(
 . 1/226البن العجمياالغتباط بمن رمي باالختالط )  5(

 . 1/248مقدمة ابن الصالح )  6(

 . 1/76المختلطين للعالئي )  7(

  .414 / 10مجمع الزوائد )  8(

  .565 / 11حيح ابن حبان صو ،26557 رقم،293 / 6مسند أحمد )  9(
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  المبحث الثاني
  ء مع الضادالخا

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خضب { 
ستعارة واألشْـبه أن يكـون       أيَ بلَّها من طريق اال     ]فيه بكَى حتى خَضب دمعه الحصى     [) هـ  ( 

أرادكاءبالغةَ في البالم ّرمى حتى احب الحصه فَخَضع1( دم( .     

  )144(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

  عن سعيد بنِ جبيرٍ عـنِ ابـنِ عبـاسٍ     حدثَنَا ابن عيينَةَ عن سلَيمان الَْأحولِ      حدثَنَا قَبِيصةُ 

 حـصباء   يوم الْخَميسِ وما يوم الْخَميسِ ثُم بكَى حتَّى خَـضب دمعـه الْ             :رضي اُهللا عنْهما َأنَّه قَالَ    

 اْئتُوني بِكتَابٍ َأكْتُب لَكُم كتَابا لَن تَضلُّوا بعـده          :وجعه يوم الْخَميسِ فَقَالَ     اشْتَد بِرسوِل اِهللا     :فَقَاَل
دعوني فَالَّذي َأنَا فيه خَير      :قَاَل رسوُل اِهللا     هجر :َأبدا فَتَنَازعوا ولَا ينْبغي عنْد نَبِي تَنَازع فَقَالُوا       

  هي ِإلَيونعا تَدمم              فْـدوا الْوَأجِيزبِ ورالْع ةزِيرج نم ينشْرِكوا الْمَأخْرِج بِثَلَاث هتوم نْدى عصَأوو 
         حم نب قُوبعقَاَل ييتُ الثَّاِلثَةَ ونَسو مها كُنْتُ ُأجِيزوِ مبِنَحدم:        ـننِ عمحالر دبع نةَ بيرغَألْتُ الْمس 

   . " والْعرج َأوُل تهامةَ: مكَّةُ والْمدينَةُ والْيمامةُ والْيمن وقَاَل يعقُوب:جزِيرة الْعربِ فَقَاَل

  :تخريج الحديث

 ،كالهمـا ،  بنِ مـصرف طَلْحةو،  الَْأحولِ مٍ بنِ َأبِي مسل    من طريق سلَيمانِ   )3(أخرجه مسلم 
  . عن سعيد بنِ جبيرٍ به بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

إال  ،صـدوق وخالصة القول فيه أنه     ، )98 (سبقت ترجمته في الحديث رقم     .قبيصة بن عقبة    -
ـ ،وروايته هنا عن سفيان بن عيينـة      ، ك القوى افي حديث الثوري ليس بذ    أنه   د صـرح فيهـا     وق

  .بالسماع

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

                                                
  . 2/39النهاية في غريب الحديث البن األثير )  1(
 . 3053رقم، باب هْل يستَشْفَع ِإلَى َأهِل الذِّمة ومعاملَتهِم، كتاب الجهاد، صحيح البخاري)   2(

 . 4319 رقم، ه شَىء يوصى فيهتَرك الْوصية ِلمن لَيس لَ)   6(باب، الوصيةكتاب ، صحيح مسلم)   3(
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   : اهللاه رحمرِي األث ابنقاَل
 المخْـضب   ]أجلسوني في مخْضبٍ فاغْسلوني   [: ه الذي مات فيه   ه قال في مرض   وفيه أنَّ  ) ـه ( 

  . )1(شبه المركَن وهي إجانةٌ تُغْسل فيها الثياب: بالكسر

  )145(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا)2(مام البخاريقال اإل

عن عبيد اِهللا   ،ةَعن موسى بنِ َأبِي عاِئشَ    ،)ابن قدامة ( حدثَنَا زاِئدةُ  :حدثَنَا َأحمد بن يونُس قَالَ    
 :قَالَـتْ   رسوِل اِهللا    عن مرضِ   َألَا تُحدثيني  : دخَلْتُ علَى عاِئشَةَ فَقُلْتُ    :بنِ عبد اِهللا بنِ عتْبةَ قَالَ     ا

    لَى ثَقَُل النَّبِيب قُلْنَا   :فَقَاَل لَّى النَّاسقَالَ    : َأص ونَكرنْتَظي مبِ        : لَا هخْـضـي الْمف ـاءوا ِلي معض   
 لَـا هـم     :صلَّى النَّـاس قُلْنَـا    َأ : فَُأغْمي علَيه ثُم َأفَاقَ فَقَاَل       )3( فَفَعلْنَا فَاغْتَسَل فَذَهب ِلينُوء    :قَالَتْ

ِإلَى َأبِي بكْرٍ بَِأن يصلِّي بِالنَّاسِ فََأتَاه الرسـوُل          فََأرسَل النَّبِي    وفيه،....ينْتَظرونَك يا رسوَل اِهللا     
 وكَان رجلًا رقيقًا يـا عمـر صـلِّ    :رٍيْأمرك َأن تُصلِّي بِالنَّاسِ فَقَاَل َأبو بكْ  ِإن رسوَل اِهللا    :فَقَاَل

رمع كْرٍ :بِالنَّاسِ فَقَاَل لَهو بلَّى َأبفَص قُّ بِذَِلك4(الحديث....  َأنْتَ َأح(.  

  : تخريج الحديث

  . بمثلهبه موسى بنِ َأبِي عاِئشَةَ عن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا  من طريق )5(أخرجه مسلم

  . به بنحوهعن عبيد اِهللا بنِ عبد اِهللا  من طريق ابن شهاب )7(ومسلم، )6(أخرجه البخاريو

  

                                                
 . 2/39البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

حدثَنَا بِشْر بن    باب، وكتاب الطب ، 687رقم  ، باب ِإنَّما جعَل الِْإمام ِليْؤتَم بِه     ، كتاب األذان ، صحيح البخاري )  2(
دمح5714رقم، م . 

 . 1/199 فتح الباري البن حجر . ليقوم وينهض أي :فذهب لينوء)  3(

 . قال الباحث لم أجده مسنداً باللفظة نفسها)   4(

، استخْالَف اِإلمامِ ِإذَا عرض لَه عذْر من مرضٍ وسـفَرٍ وغَيرِهمـا         ) 21 (باب، كتاب الصالة ، صحيح مسلم )  5(
 . 963رقم

بـاب الْغُـسِل    ، كتاب الوضـوء  ، 4442رقم، ووفَاتهاب مرضِ النَّبِي    ب، كتاب المغازي ، صحيح البخاري )  6(
 )  39 (بـاب ، كتـاب األذان  ، 198، 195رقم، والْوضوء في الْمخْضبِ والْقَدحِ والْخَشَبِ والْحجارة     )  الْغَسِل(

 . 665رقم، حد الْمرِيضِ َأن يشْهد الْجماعةَ

، استخْالَف اِإلمامِ ِإذَا عرض لَه عذْر من مرضٍ وسـفَرٍ وغَيرِهمـا         ) 21 (باب، كتاب الصالة ،  مسلم صحيح)  7(
  . 966، 965، 964رقم
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  :تراجم رواة الحديث

-      يفالكُو ياندماِئشَةَ الهَأبِي ع ى بنسوموالهم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة وكان          م 
وقـال  ، )3(يـه كان سفيان الثوري يحسن الثناء عل: سعيد قال يحيى بن    )2(روى له الجماعة  )1(يرسل

وثقـه  ،  )4(كان إذا رأيته ذكـرت اهللا لرؤيتـه        : عن جرير بن عبد الحميد     :محمد بن حميد الرازي   
يريبنـى روايـة    : وقال أبو حـاتم   ، )7(بن سفيان  يعقوبو، )6(ويحيى بن معين  ، )5 (بن عيينة سفيان  

: قـال  . ما تقول فيـه : قلت، د اهللا في مرض النبي     بى عائشة حديث عبيداهللا بن عب     أموسى بن   
كـان  :قالو،  وذكره ابن حبان في الثقات    ،  )8(يكتب حديثه : يحتج بحديثه؟ قال  : قلت،  صالح الحديث 

 سليمان بن صـرد     وقد ذكر أبو زرعة العراقي في التحفة أنه أرسل عن         ، )9(موسى من المجتهدين  
  . )10(وعن عمرو بن حريث 

ولم يجد  ،)11(عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة      وقد أكد العالئي سماعه من      ،ةهو ثق  :قال الباحث 
ـ  ع :وما قاله أبو حاتم رد عليه ابن حجر في التهذيب فقال           ،الباحث من قال بإرساله عنه     ى أبـو   نَ

بـدء  ( فـي  له البخاري روى ، )12(حاتم أنه اضطرب فيه وهذا من تعنته وإال فهو حديث صحيح     
  .)14(في الصالةومسلم ، )13()الْوحي

أن  هذه وأمره أبا بكر الـصديق        قد روي صالة رسول اهللا     :  الحاكم قال أبو عبد اهللا   
منهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وعلـي بـن أبـي        : اس جماعة غير عائشة     ـي بالن ـيصل

  .)15( وغيرهم من الصحابة وأكثرها مخرجة في الصحيح ، طالب 

                                                
 . 1/982  البن حجرتقريب التهذيب)  1(

 . 29/91للمزيتهذيب الكمال )  2(
 . 8/156 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  3(

 . 29/91للمزي مال تهذيب الك)  4(

 . 8/156 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  5(

 . 1/105تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )  6(

 . 10/315البن حجر تهذيب التهذيب )  7(

 . 8/156 البن أبي حاتم الجرح والتعديل)  8(

 . 5/404الثقات البن حبان )  9(

 . 1/320 قي للعراتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)  10(
  .288 / 1جامع التحصيل في أحكام المراسيل )  11(

 . 10/315البن حجر تهذيب التهذيب )  12(

 . 2/698للكالباذي رجال صحيح البخاري )  13(

 . 2/263 منجويه بنالرجال مسلم )  14(

 .186 / 1معرفة علوم الحديث )   15(
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  . ثقات باقي رواة الحديث -
       

 

  :  اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خضد  { 

 .  أي تَعبه وما أصابه مـن اإلعيـاء        ]ثم قالوا السفَر وخَضده   [ مسعود    بنِ  عروةَ  في إسالمِ  .. . 
   . )1( وقد يكون الخَضد بمعنى القَطْع.  إبانة له اللَّين من غيرِ الشيءكسر: وأصل الخَضد

  

   )146(الحديث رقم 
   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام  الواقدي

              رِيهالز نع رمعي مثَندبِ   ،  حيسنِ الْمب يدعس نرِ  ،  عيبنِ الزةَ بورعقَالَا،  و :  يمكثَنَا حدح
َأعطَانيها ، ثُم سَألْته ماَئةً فََأعطَانيهـا ،  بِحنَينٍ  ماَئةً من الِْإبِِل فَ       سَألْت رسوَل اللّه     :قَاَلبن حزامٍ   ا

          وُل اللّهسقَاَل ر ا ، ثُميهطَاناَئةً فََأعَألْته مس ثُم            ٌةلْـوةٌ حراَل خَـضذَا الْمه امٍ ، إنزح نب يمكا حي
 فَقَـدم   وفيـه  ،... .ه بِِإشْراف نَفْسٍ لَم يبارك لَه فيه      فَمن َأخَذَه بِسخَاوة نَفْسٍ بورِك لَه فيه ومن َأخَذَ        

  ودعسم    لَى النّبِيينَةَ عدالْم                 إلَـى مهوعي فَـَأدمقَـو يِلي فَـآت يذَنا وَل اللّهسا رقَاَل ي ثُم لَمفََأس
 قَاَل يا رسوَل اللّه لَو وجـدوني نَاِئمـا مـا             قَاتلُوك إنّهم إذًا  َقَاَل رسوُل اللّه     وفيه.. .. الِْإسلَامِ

فَقَدم علَـى   ،   واستَْأذَنَه الثّاِلثَةَ فَقَاَل إن شْئت فَاخْرج فَخَرج إلَى الطّاِئف فَسار إلَيها خَمسا            . َأيقَظُوني
     همقَو فََأنْكَر نْزِلَهخََل مفَد شَاءع همةَ      قَوبالر يْأتي َل َأنقَب نْزِلَهم خُولَهقَالُوا  )3( د ثُم  :  هرصح قَد فَرالس 

فَجاءوا منْزِلَه فَحيوه تَحيةَ الشّرك فَكَان َأوَل ما َأنْكَر علَيهِم تَحيةُ الشّرك فَقَاَل علَـيكُم تَحيـةُ َأهـِل            
نّةا. الْجعد لَامِثُمإلَى الِْإس م4(الحديث.. . ه(.  

  :تخريج الحديث

من طريق يونس    ،)7( والبخاري ،من طريق سفيان بن عيينة     )6(ومسلم،  )5(أخرجه البخاري 
  .  به مختصراًعنِ الزهرِى كالهما، بن يزيدا

                                                
  . 2/39البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(
  . 1/946،  إلَى الْجِعرانَةمسيرِ النّبِي ، الواقدي واقد بن عمر بن محمد مغازي الواقدي)  2(
 الفائق في غريب الحديث     . وقيل الصنم ، وكانت صخْرةً يعبدها ثقَيف قوم عروة بالطائف       هى الَّالت : الربة  )  3(

 . 2/555 غريب الحديث للخطابي . 2/30للزمخشريواألثر 
ذكره مختصراً بإسناد غير مكتمل نـسب روايتـه         ،لم أعثر عليه باللفظة نفسها سوى الخطَّابي        : قال الباحث )  4(

  .555 / 2غريب الحديث للخطابي . حدثني محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه،يرويه الواقدي:للوافدي فقال
 . 6441 رقم، )ل خضرة حلوة هذا الما(  قول النبي )  11 (باب، كتاب الرقاق، صحيح البخاري)  5(
 . 2434رقم،  بيانِ َأن الْيد الْعلْيا خَير من الْيد السفْلَى)  33(باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  6(

 . 1472رقم ، باب اِلاستعفَاف عنِ الْمسَألَة، كتاب الزكاة، صحيح البخاري)  7(



 -  327  -  

  :تراجم رواة الحديث

 أخـي خديجـة زوج       بن م بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي األسدي            ـحكي -
 ولد في جوف الكعبة قال وكان من سادات قريش وكان           وحكى الزبير بن بكار أن حكيماً      النبي  

قبل المبعث وكان يوده ويحبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسالمه حتى أسلم عام الفـتح     صديق النبي   
  .)1(مات سنة خمسين وقيل سنة أربع وقيل ثمان وخمسين وقيل سنة ستين

  . )2(الواقدي متروك محمد بن عمر بن واقد األسلمي هو : قديالوا -

  .  ثقاترواة الحديث باقي -

  : الحكم على الحديث

ومـسلم الجـزء    ، البخـاري  وقد أخرج ،متروك  :  محمد بن واقد   فيه،  ضعيف جداً  إسناده
  . األول منه كما هو مبين في التخريج

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )3( ]تَقْطَع به دابِرهم وتَخْضد به شَوكَتَهم[ الدعاء ه حديثُومن

  

  ) 147(الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  . على تخريج لهالباحث عثر يلم 
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
    يانها [ومنه حديث ظَبيدشِّحون خَضرقومون بأمره    ]يحونه ويلصأي ي  . يديل بمعنـى     والخَضفَع 

   . )4(مفعول 

                                                
 . 2/112بن حجر اإلصابة في تمييز الصحابة ال)  1(

  . 1/882البن حجر تقريب التهذيب )  2(
  . 2/39البن األثير النهاية في غريب الحديث  ) 3(

  . 2/39البن األثير النهاية في غريب الحديث  ) 4(
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  (*)الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  )1 (سبق تخريجه:        قال الباحث
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 وفي حديث مِ[ة بن أبي الصلت      أميبالنِّع وبالذَّنبِ  محفُود  ودخْضـ        ] م نْقطيريد به ها هنا أنـه م ع 

  . )2(رسالحجة كأنه منْك
  

  )148(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3(ابن عساكرقال 

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم أنا أبو الفضل أحمد بن علي بـن    
 أنا أبي أنا أحمـد      )5( أنا عبد الوهاب بن جعفر أنا أبو سليمان بن زبر          )4(الفرات أنا رشأ بن نظيف    

خالد بن يحيى ين أيوب بن سلمة بن عبد اهللا بن الوليـد بـن    بن محمد بن نصر حدثني يحيى بن        ا
 عن أبيه عن األعرج الزهري عن عبد اهللا بن عبد الرحمن الجمحي عن ابن شهاب قال                 )6(المغيرة

 أقـول   يا ابن عبد المطلب ما هذا الذي تقول قال قال رسول اهللا             ...... قال أمية بن أبي الصلت    
بسم اهللا الرحمن الـرحيم يـس    " قال رسول اهللا    وفيه  ،.... إال هو    إلهال  إني رسول اهللا وأن اهللا      

فخرج حتى قدم الطائف فقـدم      وفيه  ،...حتى أذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه       " والقرآن الحكيم   
 إلى أن   : فوجدها تجلي أدما لها قال فقال دعيني حتى أنام قال فوضع رأسه قالت أخته              )7(على أخته 

هاأنـا ذا لـديكما    فقال لبيكمـا لبيكمـا   وفيه،... يت فإذا طائران أبيضانشقت ناحية من سقف الب  
  .الحديث... ود بالدم ضمحفود بالنعم مخ

                                                
  . أخرجه اإلمام ابن شبة بمثله)  43( انظر الحديث رقم ) 1(

  . 2/39البن األثير النهاية في غريب الحديث ) 2(

  .285 / 9 تاريخ دمشق ) 3(
  .91 / 30تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي . أبو الحسن الدمشقي المقريء. رشا بن نظيف بن ما شاء اهللاهو )  4(

 تاريخ اإلسالم لإلمام    .محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ربيعة بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر              هو  ،أبو سليمان )  5(
  .650 / 26الذهبي 

 .1067 / 1 تقريب التهذيب .يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزوميهو ـ :ن خالديحيى ب)  6(

  .49 / 8 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .الْفَارِعةُ بنت أبي الصلت هي )  7(
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  :تخريج الحديث
  . مختصراًبن عباس رضي اهللا عنهماعبد اهللا عن ، )2(أبي صالح من طريق )1(أخرجه الفاكهي

  :تراجم رواة الحديث

 ،)4( أبو سعيد المدني روى عن الزهري روى له الترمذي)3(الجمحيعبد اهللا بن عبد الرحمن  -
 عبد اهللا بن :بن معينا قلت ليحيى :قال عثمان بن سعيد الدارميو ،)5(ذكره ابن حبان في الثقات

 ،)7( مجهول:بن عدياوقال  ،)6( عرفهأ ال: فقال؟بن شهاباعبد الرحمن الجمحي كيف حديثه عن 
  .)9(شيخ: قال الذهبيو ،)8( ليس بالقوي:قال الدارقطنيو

    .مقبول وذلك عند المتابعة وإال فلين الحديث هو  :قال الباحث
  )10( متروك: المدني األعرج يعرف بابن أبي ثابتعبد العزيز بن عمران بن الزهري -
  .)11( مجهول: قال أبو حاتم ، المغيرةُ بن ِإسماعيلهو :أبيه -
هم في أبي علي بن هارون      تُُأز الكتاني   قال عبد العزي   :عبد الوهاب بن جعفر الميداني الدمشقي      -

أحاديثه منـاكير وال    : )14(حاتم الرازي أبو  و ،)13( أحمد  اإلمام قال.)12(. وكان رحمه اهللا فيه تساهل    
  .عرفه ن

   . هو ضعيف:قال الباحث

                                                
 . 1971، 1970رقم، 3/201أخبار مكة ـ الفاكهي )  1(

 . 9/35للذهبي سير أعالم النبالء .  مولَى ُأم المْؤمنين جويرِيةَ الغَطَفَانيةذَكْوان بن عبد اِهللا : صاِلحٍ َأبو)  2(

)3   (يحماألنساب . هذه النسبة إلى بني جمح وهم بطن من قريش وهو جمع بن عمرو بن هصيص القضاء                :الج
  . 85 / 2للسمعاني 

 .229 / 15تهذيب الكمال )  4(

  .42 / 7ن الثقات البن حبا)  5(

 .27 رقم،46 / 1) رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  6(

  .246 / 4الكامل البن عدي )  7(

   .212 / 1 العلل للدارقطني  )  8(
إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إال           : قال ابن أبي حاتم   . 569 / 1 الكاشف للذهبي   )   9(

    .159 / 1 التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .صدوقهو الو ،أنه دون الثانية
  .614 / 1تقريب التهذيب )  10(

  .418 / 1 علل الحديث البن أبي حاتم )  11(

  .500 / 17 سير أعالم النبالء ،412 / 2المغني في الضعفاء )  12(

  .103 / 1 بحر الدم )  13(

 .72 / 6الجرح والتعديل )  14(
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   .)2(  مقيت)1( رافضي: أحمد بن علي بن الفرات الدمشقي -

  :الحكم على الحديث

  : وذلك لعدة أمور جداًضعيفإسناده 

 .  لم يتابعمقبول عبد اهللا بن عبد الرحمن الجمحيفيه  . 1

 . عبد العزيز بن عمران األعرج متروك . 2

 .مجهول: المغيرةُ بن ِإسماعيل  . 3

  .ضعيف :عبد الوهاب بن جعفر الميداني الدمشقي . 4

  . مقيت رافضي:أحمد بن علي بن الفرات  . 5
  

       
 

  : اهللاه رحمرِ األثي ابنقاَل
  } خضر { 
 ثم  الحديثَ  الدنيا وذكر   لكم من زهرة    اللّه  عليكم بعدي ما يخْرِج     ما أخافُ   أخْوفَ إن[فيه   ) ـه( 
 ال يأتي إال بالخير وإن مما ينْبِتُ الربيع ما يقْتُل حبطاً أو يلم إالَّ آكلَةَ الخَضر فإنها             إن الخير : قال
ما هذا المـاُل     فَثَلَطتْ وبالتْ ثم رتعت وإنَّ      حتى إذا امتدت خاصرتاها استَقْبلت عين الشمسِ       أكَلتْ

طي منه المسكينلم هو لمن أعسالم صاحب مونع لْوح رالسبيلخض وابن تيم3(] والي( .    
  )149(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام البخاري
 محثَنَا مدح    حثَنَا فُلَيدنَانٍ حس نب 5(د( ، ٌلَالثَنَا هدح)6( ،         يدـعَأبِـي س نارٍ عسنِ يب طَاءع نع

رِيالْخُد      وَل اِهللاسر َأن    َرِ فَقَالنْبلَى الْمع قَام":          كُملَـيع فْتَحا يي مدعب نم كُملَيا َأخْشَى عِإنَّم 
ِإن الْخَير لَا يْأتي ِإلَّا بِالْخَيرِ وِإنَّـه كُلَّمـا ينْبِـتُ             وفيه ،...ت الَْأرضِ ثُم ذَكَر زهرةَ الدنْيا     من بركَا 

                                                
  .264 / 1العتدال ميزان ا  )1(
 .161 / 1 االملل والنحل .يبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه بالغَهم من يؤمن:الرافضة    )2(

  .  2/40البن األثيرالنهاية في غريب الحديث  )  3(
  . 2842 رقم، باب فَضِل النَّفَقَة في سبِيِل اِهللا، كتاب الجهاد، صحيح البخاري)  4(
  . 787 / 1تقريب التهذيب .فُلَيح بن سلَيمان بنِ َأبِي المغيرة هو )  5(
  . 343 / 30 تهذيب الكمال .هالَُل بن َأبِي ميمونَةَ هو )  6(
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ـ          )3( ِإلَّا آكلَةَ الْخَضرِ   )2( َأو يلم  )1(الربِيع ما يقْتُُل حبطًا    تَلَـَأتْ خَاصتَّـى ِإذَا اما َأكَلَـتْ حا  كُلَّمتَاهر
ونعم صاحب الْمـسلمِ     )5(وِإن هذَا الْماَل خَضرةٌ حلْوةٌ     )4(استَقْبلَت الشَّمس فَثَلَطَتْ وبالَتْ ثُم رتَعتْ     

   ثالحدي..ِلمن َأخَذَه بِحقِّه فَجعلَه في سبِيِل اِهللا والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيِل

  :تخريج الحديث

 بهيحيى بنِ َأبِى كَثيرٍ عن هالَِل بنِ َأبِى ميمونَةَ           من طريق      )7(ومسلم، )6(أخرجه البخاري 
 َأنَسٍ عن زيد بنِ َأسلَم عن عطَـاء بـنِ      بنِ ماِلك من طريق    )9(ومسلم، )8(وأخرجه البخاري . بنحوه
 سعد عن سعيد بنِ َأبِى سعيد الْمقْبرِى عـن           بنِ اللَّيثمن طريق    )10(وأخرجه مسلم .  به بنحوه  يسارٍ

 دعنِ سب اللَّه دبنِ عاضِ بيعنعي َأبرِىالْخُد يدعبنحوه س  .  

  :تراجم رواة الحديث

       ياعالخُز ةريغبنِ َأبِي الم انملَيس بن حفُلَي  ُيلَمأبو يحيى المدني ويقال فليح لقب واسـمه           اَألس 
   . )12(روى له الجماعة، )11( الخطأ مات سنة ثمان وستين ومائةعبد الملك صدوق كثير

    

                                                
  . 710 / 1غريب الحديث للخطابي . الحبط أن تأكل الدابة فتكثر حتى ينتفخ لذلك بطنها:حبطًا)  1(
)2  ( مل2/40البن األثبر النهاية في غريب الحديث .  يدنو من الهالكو أيقرب : ي .   
  . 2/40البن األثبر   النهاية في غريب الحديث . نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدهاهو : الْخَضرِ )  3(
 شبعت منها    أراد أنها إذا   :قال ابن األثير  :حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت        قوله  )  4(

بركت مستقبلة عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت وتجتر وتثلط فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط وإنما تحبط                  
  النهايـة فـي   . الماشية ألنها تمتلئ بطونها وال تثلط وال تبول فتنتفخ أجوافها فيعرض لها المرض فتهلـك             

 تفسير غريب ما فى الـصحيحين       - م   . رقيقا ما يخرج من رجيعه سهال    هو  :الثَّلْطُو . 2/41غريب الحديث   
  . 97 / 1البخارى ومسلم 

إن العرب تسمى الشيء المشرق خضرا تشبيها له بالنبات األخضر ويقال إنمـا          : قال الخطابي  :خَضرةٌ حلْوةٌ )  5(
  . 1/711 غريب الحديث للخطابي .  لحسنه وإشراق وجههسمي الخضر خضراً

  . 1465رقم، باب الصدقَة علَى الْيتَامى، لزكاةكتاب ا، صحيح البخاري)   6(
  .  2470رقم، تَخَوف ما يخْرج من زهرة الدنْيا)   42(باب ، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  7(
  . 6427 رقم، التَّنَافُسِ فيهاالدنْيا و)   زهرة(من زهرة ) يحذَّر(باب ما يحذَر ، كتاب الرقاق، صحيح البخاري)  8(
  .  2469رقم، تَخَوف ما يخْرج من زهرة الدنْيا)   42(باب ، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  9(
  . 2468رقم، تَخَوف ما يخْرج من زهرة الدنْيا)   42(باب ، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  10(
  . 1/787حجر البن تقريب التهذيب )  11(
  . 3/171تاريخ ابن معين رواية الدوري )  12(
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وقـال  ، )2( ال يحتج بحديثه:وقال )1(ر فليح بن سليمان عند يحيى بن معين فلم يقو أمره         كذُ  
  )3(ليس بشيء :مرة

زاد أبـو   و، )6( ضـعيف  :أبو زرعـة  و، )5(مدينيعلي بن ال  وقال  ، )4( ضعيف :وقال مرة   
  في : وقال النسائي،  ليس بالقوي:)9 (والنسائي، )8(وقال أبو حاتم، )7(واهي الحديث :زرعة

  . )11(وذكره ابن حبان في الثقات، )10( ضعيف:موضع آخر

يرويهـا عـن    :  أحاديث صالحة كما قال ابن عدي       له ولكن،  فليح ضعيف  :قال الباحث 
غيره ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل أبي النضر وغيره أحاديـث              هالل بن علي و   

وهـو عنـدي ال      :وقال، د اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير       ـمستقيمة وغرائب وق  
  . )12(بأس به

ـ       وروى الحديث    . يحيى بنِ َأبِى كَثيرٍ   وقد تابعه    :قال الباحث  ب ـديز نَأنَسٍ ع نب اِلكنِ م
اللَّيثُ بن سعد عن سعيد بنِ َأبِى سعيد الْمقْبرِى عن عياضِ بـنِ             وكذلك  ، َأسلَم عن عطَاء بنِ يسارٍ    

     دعنِ سب اللَّه دبعنعي َأبرِىالْخُد يدعزد على ذلك أنه صرح بالسماع وهذا كله يدلل أنـه لـم   .  س
  . يخطيء في الحديث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
       

 
 

                                                
  . 23/321للمزي تهذيب الكمال  ) 1(
  . 3/257تاريخ ابن معين رواية الدوري )  2(
  3/408تاريخ ابن معين رواية الدوري  )  3(
  . 1/69تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )   4(
  . 8/273البن حجرتهذيب التهذيب )  5(
  . 2/366 زرعة أبو ـ البرذعي سؤاالت)  6(
  . 2/425زرعة أبو  ـسؤاالت البرذعي)  7(
  . 7/85البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  8(
  . 1/226الضعفاء والمتروكين للنسائي )   9(
  . 23/321للمزي تهذيب الكمال )  10(
  .  7/324الثقات البن حبان  )  11(
  . 1/267سؤاالت الحاكم للدارقطني  ) 12(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( أي غَضة ناعمةٌ طَرِية] الدنيا حلْوةٌ خَضرةإن[ ومنه الحديثُ ) ـه( 

  )150(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام مسلم

     نب دمحمثَنَّى والْم نب دمحثَنَا مدشَّارٍ قَاالَ  حةُ      : ببثَنَا شُعدفَرٍ حعج نب دمحثَنَا مدَأبِـى     ح نع
ِإن الدنْيا حلْوةٌ   « :قَاَليحدثُ عن َأبِى سعيد الْخُدرِى عنِ النَّبِى        )4(  سمعتُ َأبا نَضرةَ   : قَالَ )3(مسلَمةَ
خْلفُكُم فيها فَينْظُر كَيفَ تَعملُون فَاتَّقُوا الدنْيا واتَّقُوا النِّساء فَِإن َأوَل فتْنَـة بنـى          وِإن اللَّه مستَ   خَضرةٌ

اءى النِّساِئيَل كَانَتْ فرِإس« .   

  :تخريج الحديث

  .        تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة       ) 52(سبقت ترجمته في الحديث رقم    : لهذَِليمحمد بن جعفَرٍ ا    -
وأما روايتـه عـن   ، سمع منه بعد االختالطألنه ، حديثه عن سعيد بن أبي عروبة     تكلم العلماء في    
    . شعبة فصحيحة

  .  باقي رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 فـسر : قلت قال القرطبي في التذكرة : ))5( المنثور في الدر ( يمَأل عليه خَضراً    [ القبر   نه حديثُ وم

بالريحانفي الحديث [ ( ماً غَضعةًأي ن)6( .  

                                                
 . 2/41البن األثيرلنهاية في غريب الحديث ا)  1(

،  َأكْثَر َأهِل الْجنَّة الْفُقَراء وَأكْثَر َأهِل النَّارِ النِّساء وبيان الْفتْنَة بِالنِّساء           )  1 (باب، كتاب الرقاق ، صحيح مسلم )  2(
 . 7124رقم

 . 1/391البن حجرريب التهذيب  تق. سعيد بن يزيد بن مسلمة األزديهو : أبو مسلمة )  3(

 .1/971البن حجر  تقريب التهذيب .المنْذر بن ماِلك بنِ قُطَعةَهو : َأبو نَضرةَ)  4(

 . 5/34الدر المنثور /تفسير السيوطي)  5(

 . 2/41البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  6(
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  )151(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام مسلم

             ديمح نب دبثَنَا عدح    نب ونُسثَنَا يدح  دمحنِ       ممحالر دبع نب انبثَنَا شَيدثَنَا     حدةَ حقَتَاد نع
ِإن الْعبد ِإذَا وضع فى قَبرِه وتَولَّى عنْه َأصحابه ِإنَّـه لَيـسمع:»    قَاَل نَبِى اللَّه   :نَس بن ماِلك قَالَ   َأ

 اِلهِمعن علِ     « : قَالَ . »قَرجذَا الرى ها كُنْتَ تَقُوُل فم قُوالَنِ لَهفَي هاندقْعلَكَانِ فَيم يهْأتـا  « :قَـالَ .»يفََأم
      ولُهسرو اللَّه دبع َأنَّه دقُوُل َأشْهفَي نْؤمقَالَ . »الْم : »         لَكـدَأب النَّارِ قَد نم كدقْعِإلَى م انْظُر قَاُل لَهفَي 

    نَّةالْج نا مدقْعم بِه اللَّه« .     اللَّه قَاَل نَبِى :»ايعما جماهرةُ. »فَيقَاَل قَتَاد :   لَـه حفْـسي لَنَا َأنَّه رذُكو 
   . )3( ِإلَى يومِ يبعثُون ويمُأل علَيه خَضرا )2(فى قَبرِه سبعون ذراعا

   :تخريج الحديث
  . بنحوه به  دعامة بنِعن قَتَادة عروبةَ َأبِي بنِ  من طريق سعيد)4(أخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث
وهو رأس الطبقة الرابعة ، ثقة ثبت :السدوسي أبو الخطاب البصريقَتَادةُ بن دعامةَ بنِ قَتَادةَ ـ 

 لكنه هنا مشهور بالتدليسوقال عنه ،لثة ذكره ابن حجر في الطبقة الثا،)5( مات سنة بضع عشرة
  .فأمن تدليسه ،)6(نَس بن ماِلك َأحدثَنَا قد صرح بالسماع فقال 

  .  ثقاتباقي رواة الحديث -
  

       
 
 

                                                
عرضِ مقْعد الْميت من الْجنَّة َأوِ النَّارِ علَيه وِإثْبـات            )18 (باب، وأهلها نعيمها وصفة الجنة، صحيح مسلم )  1(

نْهم ذوالتَّعرِ وذَابِ الْقَب7395رقم، ع . 

 لـسان العـرب البـن منظـور     .  الذِّراع ما بين طرف المرفق ِإلى طرف اِإلصبع الوسطى  :سبعون ذراعا )  2(
 . 11/423فتح الباري البن حجر . السبعين تطلق للمبالغةو : حجرقال ابن. 3/1495

زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة سبعون ذراعا ويمأل خضرا إلى يوم يبعثون ولـم أقـف           :قال ابن حجر  )  3(
 . 3/238 فتح الباري البن حجر . على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة

باب ما جـاء    و، 1338رقم  ، يسمع خَفْقَ النِّعالِ  )   باب الْميت (اب الْميتُ   ب، كتاب الجنائز ، صحيح البخاري )   4(
 . 1374 رقم، في عذَابِ الْقَبرِ

  .798 / 1تقريب التهذيب )   5(

  .43 / 1بن حجر الطبقات المدلسين )   6(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 ومـا   كُـراثَ  وال  يعني الثُّوم والبـصلَ    ]تَجنَّبوا من خَضرائكم ذَوات الريح    [وفيه  ) ـه( 

  . )1(أشْبهها زوائد 
 

  )152(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام الطحاوي

 ونُسثَنَا يدبٍ  : قَاَل،  )3(حهو نثَنَا ابدرٍو   : قَاَل،   حمع نةُ بي طَلْحنرَأخْب  ، طَاءع ناسٍ   ، عبنِ عاب نع
فَـِإن  ، فَالَ يقْربنَّا في مـساجِدنَا  ،  ذَوات الريحِ ،  َل من خَضراواتكُم هذه    من َأكَ  :"قَاَل رسوُل اللَّه  : قَاَل

منُو آدب نْهتََأذَّى ما يمالَِئكَةَ تَتََأذَّى مالْم" .   

  :تخريج الحديث

  .  بمثلهبه،  بن أبي رباحعن عطَاء محمد بن عمرو من طريق )4(أخرجه الطبراني

  .  بن أبي رباح به بنحوه عن عطاء بن عمروطلحةمن طريق ،)5(خرجه الهيثميوأ

  :تراجم رواة الحديث

- يمرض7(  متروك المكي)6(طلحة بن عمرو بن عثمان الح( .  

إال أن ، )8(إمام ثقـة ،  هـ114ي توفي   المك محمد أبو،  القرشى،  أسلم رباح أبى بنهو ا :  عطاء -
  . أنه كثير اإلرسالبل نعتوه بِ، العلماء تكلموا في إرساله

ي النخع إبراهيم ومرسالت،  المرسالت أصح بالمسي بن سعيد مرسالت: قال اإلمام أحمد  
 فإنهما،  رباح أبى بن وعطاء الحسن مرسالت من أضعف ءيش المرسالت فى وليس،  بها بأس ال

                                                
 . 2/41البن األثير النهاية في غريب الحديث  )  1(

 .6119 رقم،أكل الثوم والبصل والكراث)3( باب ،كتاب الكراهة.ي اآلثار شرح معان)  2(

 . 1/1098البن حجر تقريب التهذيب . يونس بن عبد األعلى بن ميسرة الصدفيهو )  3(

 . 10/325للطبراني المعجم الكبير )  4(

، ئحة ثـم أتـي المـسجد    فيمن أكل شيء قبيح الرا    ) 15 (باب، كتاب الصالة ،  زوائد الهيثمي  -مسند الحارث )  5(
 . 133رقم

)6  ( يمرض2/230هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن من أقصاها، األنساب للسمعاني : الح . 

 . 1/464البن حجر تقريب التهذيب )   7(

ـ        : قول ابن المدينى  : قرأت بخط الذهبى    : " قال الحافظ ابن حجر   )  8( اء كان ابن جريج وقيس بن سعد تركا عط
البـن  تهـذيب التهـذيب     "  حجة إمام كبير الـشان       يك االصطالحى، بل هو ثبت رض     ر التَّ نِع لم ي  ؛بآخره
  . 7/183حجر
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، سـعيد الخـدري  أبـي  : وتكلموا في سماعه من بعض الصحابة مثل    . )1(أحد كل عن يأخذان كانا
ورافع بـن   ،  وعثمان،  وأبي بكر ،  وأم هانئ ،  وأم سلمة ،  وزيد بن خالد الجهني   ،  وعبد اهللا بن عمر   

حمد بن حنبل لم يـسمع      أ وقد نقل العراقي قول   . )2(وغيرهم من الصحابة  ،  وأسامة بن زيد  ،  خديج
   .)3(روايته عن ابن عباس في صحيح البخاري لكنه عقب قائالً ، من ابن عباس شيئا

   . هوثقة وقد أكد العراقي سماعه من ابن عباس :قال الباحث
  :الحكم على الحديث

  . وضعفه آخرين،  متروك وقد لينَه بعضهم طلحة بن عمروإسناده ضعيف جداً والعلة فيه
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )4(ها صالح خُضراً لم يبدرِ الثما هي بيع]ه نَهى عن المخَاضرةأنَّ[وفيه  ) ـه( 

  )153(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5(قال اإلمام البخاري

 حدثَني ِإسحاقُ بـن     :  قَالَ  )6( حدثَني َأبِي  :حدثَنَا ِإسحاقُ بن وهبٍ حدثَنَا عمر بن يونُس قَالَ        
 )7 (عـنِ الْمحاقَلَـة     نَهـى رسـوُل اِهللا       :"َأنَّه قَـالَ     ماِلك الَْأنْصارِي عن َأنَسِ بنِ    َأبِي طَلْحةَ 

ةرخَاضالْم8(و(ةسلَامالْمو )9( ذَةنَابالْمو )10( نَةابزالْمو )11(" .  

                                                
  .  1/195شرح علل الترمذي البن رجب .  7/182البن حجر تهذيب التهذيب )  1(
لمراسـيل  تحفـة التحـصيل فـي ذكـر رواة ا         ، و 1/237 للعالئـي جامع التحصيل في أحكام المراسـيل       )  2(

  . 1/228للعراقي
  .  1/229للعراقيتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )  3(
 . 2/41البن األثير  النهاية في غريب الحديث )  4(
 . 2207رقم، باب بيعِ الْمخَاضرة، كتاب البيوع، صحيح البخاري)  5(
  .1099 / 1 تقريب التهذيب .يونس بن القاسم الحنفيهو )  6(
يقال هي بيع الزرع بالحنطة ويقال هي اكتراء األرض بالحنطة ويقال هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من                 )  7(

 . 1/194 غريب الحديث البن قتيبة . ذلك وأكثر
)8  (ةرخَاضد صالحها:الْمرا لّما يبار خُضالثم عي1/377للزمخشري الفائق في غريب الحديث واألثر .  هي ب . 
)9  (ةسلَامأن   هو:الْم        مـن وراء المتـاع سلْموقيل هو أن ي تُ ثوبك فقد وجب البيعستَ ثوبي أو لَمسيقول ِإذا لَم

 . 2/331 غريب الحديث البن الجوزي . ثوبٍ وال ينْظُر ِإليه ثم يوقع البيع عليه
)10  (  ذَةنَابانبذْ     : الْم بِهُل لصاحجالبيع بكذا وكـذا           هو أن يقوَل الر بجك وقد وذُه ِإليأو َأنْب الثوب غريـب   .  إلي 

 . 2/386الحديث البن الجوزي 

)11 ( َنَةابزر:الْموس النخل بالتَّم298 / 1 الفائق في غريب الحديث و األثر . بيع التمر في رء.  
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  :تخريج الحديث

  .انفرد به البخاري دون مسلم من حديث أنس بن مالك

  :تراجم رواة الحديث

 )1( صدوق مات سنة بـضع وخمـسين       الواسطي زياد العالف أبو يعقوب   إسحاق بن وهب بن      -
 :وقـال ، وذكره ابن حبان في الثقـات     ، )3(صدوق:قال أبو حاتم  . )2(البخاري وابن ماجة    روى له   

  . )7(والذهبي، )6(ابن الجوزي و،)5(وثقه الخطيب البغدادي، )4(صدوق

  .  هو ثقة:قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )8(ها خَضرة  واحد بكسر الضاد أي بقُوِل] فيه خَضراترٍُأتي بِقد[ومنه الحديث 

  
  )154(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)9(قال اإلمام البخاري
 َأن   زعم عطَاء    عنِ ابنِ شهابٍ    )10( عن يونُس    قَاَل حدثَنَا ابن وهبٍ     حدثَنَا سعيد بن عفَيرٍ   

  ابِراج    النَّبِي َأن معاِهللا ز دبع نب قَاَل:قَاَل تَزِلْنَا َأوعلًا فَلْيصب ا َأوَأكََل ثُوم ننَا  : مجِدـستَزِْل معفَلْي 
      النَّبِي َأنو هتيي بف دقْعلْيو  دبِق ياتٌ  ُأترخَض يهـا            رٍ فبِم َأَل فَـُأخْبِرا فَسا رِيحلَه دجقُوٍل فَوب نم 

                                                
 . 1/132البن حجر تقريب التهذيب )  1(

 . 1/222ر البن حجتهذيب التهذيب )  2(

 . 2/236  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  3(

 . 8/118الثقات البن حبان )  4(

 . 2/88المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )  5(
 . 1/105 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )  6(

 . 1/105 الضعفاء والمتروكين البن الجوزي )  7(

 . 1/359للذهبي ميزان االعتدال )  8(

 . 855 رقموالْبصِل والْكُراث)   النِّيِئ(باب ما جاء في الثُّومِ النِّي ، كتاب األذان، صحيح البخاري)  9(

 . 11/366للذهبي سير أعالم النبالء . يونُس بن يزِيد بنِ َأبِي النِّجاد مشْكَان اَأليليهو )  10(
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 كُـْل فَـِإنِّي     : كَان معه فَلَما رآه كَرِه َأكْلَها قَالَ       )1( قَربوها ِإلَى بعضِ َأصحابِه    :فيها من الْبقُوِل فَقَالَ   
  .ُأنَاجِي من لَا تُنَاجِي 

  :حديثتخريج ال
 اِهللا   عبد  من طريق  )4(والبخاري ، وهبٍ بنِ من طريق عبد اهللا      )3(مسلمو،)2(أخرجه البخاري 

  .  به بنحوه يزِيدبنِ يونُسِعن ، كالهما، سعيدبنِا
  :تراجم رواة الحديث

كثيـر  ،  وهو إمام ثقـة   ،)157(في الحديث رقم     سبقت ترجمته ،  أسلم رباح أبى بنهو ا :  عطاء -
  . ولم يتحدث أحد في أنه أرسل عن جابر بن عبد اهللا، سالاإلر

 صـدوق علـى أقـّل       وخالصة القول فيه أنه   ، سبقت ترجمته في الحديث الثالث       : سعيد بن عفَير   -
  .والبخاري أعلم بشيوخه فلعله كان عنده ثقة ،أحواله

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
       

 
  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 الـسوء   فـي منْبِـت   الحسنَاءنها المرأةُأ جاء في الحديث  ]إياكم وخَضراء الدمن  [وفيه   ) ـه( 

      بلة فتَجيءزتُ في المب الشجرةَ التي تنْبررةً ناعمةً  ضنْبِتُها خبيـثٌ    ناضرةً  خضوم   رـثالً    قـذم 
للمرأةالجميلة صب الوجه اللَّئيمة5( المن( .    

                                                
 لم يقله بهذا اللفظ بل قال قربوها إلـى  ماني فيه النقل بالمعنى إذ الرسول قال الكر:قوله إلى بعض أصحابه )  1(

 والمراد بـالبعض  :قال ابن حجر. فالن مثال أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه     
 . 2/342 فتح الباري البن حجر . أبو أيوب األنصاري

، حجةً لَـا مـن غَيـرِ الرسـولِ          رَأى تَرك النَّكيرِ من النَّبِي       باب من ، كتاب اإلعتصام ، صحيح البخاري )  2(
 . 7359رقم

، نَهىِ من َأكََل ثُوما َأو بصالً َأو كُراثًا َأو نَحوها عن حـضورِ الْمـسجِد        )  18 (باب، المساجد، صحيح مسلم )  3(
 . 1281رقم

 . 5452رقم، باب ما يكْره من الثُّومِ والْبقُوِل، طعمةكتاب األ، صحيح البخاري)  4(

 . 2/42  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث)  5(
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  ) 155(رقم الحديث 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام  القضاعي

با أبو سعيد الحسن بن علي بن أحمد الفقيه التـستري           نأخبرنا محمد بن أحمد األصبهاني أ     
 ثنا أبو أحمد الحسن بن عبد اهللا        :بها وأبو عباد ذو النون بن محمد بن عامر التستري الصائغ قاال           

،  ثنا الْواقدي  ثنا  َأحمد بنِ الْخَليِل ،     ين الزعفراني ثنا    بن سعيد اللغوي العسكري ثنا محمد بن الحس       ا
                  ، يثطاء بن يزِيد اللَّين عن أبي وجزة يزِيد بن عبيد ، عينَار ، عى بن سعيد بن ديحن ين أبي  عع

   رِيأن النبي   : سعيد الْخُد من    ": قالالد راءاكُم وخَضو : فَقيل    )2(ِإيسا روما ل اهللا ،   ي  راءخَـض
  ".منْبِت السوءال المرَأةُ الحسنَاء في :الدمن قال

  :تخريج الحديث

  . بمثله به عن يزيد بن عبيد، يحيى بن سعيد بن دينار من طريق )3(لرامهرمزيأخرجه ا

  :تراجم رواة الحديث

  .  لم يعثر الباحث على ترجمة له:يحيى بن سعيد بن دينار -

  . )4( متروك :محمد بن عمر بن واقد األسلمي هو : قديالوا - 

  . لم يعثر الباحث على ترجمة له :محمد بن أحمد األصبهاني -

  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

محمـد بـن    والعلة فيه    ،لم يخرجه أحد من َأصحاب الْكتب الْمعتَمدة      ،  إسناده ضعيف جداً  
يحيـى  و، محمد بن أحمد األصبهاني   إلى   باإلضافة. وقد تفرد بهذا الحديث   ، تروك م بن واقد اعمر  

: وقد نقل الشوكاني عن الدار قطني قولـه       ،  لم يعثر الباحث على ترجمة لهما      :بن سعيد بن دينار   ا

                                                
 . 957 رقم، 2/96  للقضاعيمسند الشهاب)  1(

 . 1/284 غريب الحديث البن الجـوزي       .  خَضراء أي سوداء والخُضرةُ عند العرب السواد       :خضراء الدمن )  2(
  تـشبيها  نَراه َأراد فَساد النَّسبِ ِإذا خيفَ َأن يكُون ِلغَيرِ رشده وِإنَّما جعلَهـا خَـضراء الـدمنِ   :قال أبو عبيد 

 غريب الحـديث  . وأصل الدمنِ ما تُدمنُه اِإلبُل والغَنَم من َأبعارِها وَأبواِلها       ، البعر دمنة في الناضرة بالشجرة
 . 2/491الم البن س

 . 1/92للرامهرمزي   النبي عن المروية الحديث أمثال)  3(

 . 1/882البن حجر تقريب التهذيب )  4(
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غريب تفرد به الواقـدي عـن   : وقال محمد بن طاهر المقدسي   ، أن هذا الحديث ال يصح من وجه      
  . )1(ينار عنهبن سعيد بن دايحيى 

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 إذا غلـب   خضراء كَتيبةٌقاُل ي ]في كَتيبته الخضراء    رسوُل اللّه    مر[ الفتح   وفي حديث  ) ـه( 

الحديد سةعليها لُبره بالخُضادوه ستُطلقُ.  شُب برواد الخضرةَ والع2( على الس( .  

  )156( رقم الحديث

   : رحمه اهللا)3(قال ابن هشام

عن عبيد اللّه بنِ عبد اللّه بنِ       ،  حدثَني محمد بن مسلمِ بنِ شهابٍ الزهرِي      : قال ابن إسحاق  
  ودعسنِ مةَ بتْباسٍ    ،  عبنِ عب اللّه دبع نـك : قال ابن عباس ألبي سفيان    وفيه   ،....عحيـا     وـا َأبي 

     وُل اللّهسذَا ره انفْيس اَللّهشٍ ويقُر احباصي النّاسِ ويلَةُ. فا الْحي؟  قَاَل فَمُأماك َأبِي ودقَـالَ ؟ ف: 
 سوَل اللّـه  فَاركَب في عجزِ هذه الْبغْلَة حتّى آتي بِك ر        ،  واَللّه لَِئن ظَفر بِك لَيضرِبن عنُقَك     : قُلْت

فَلَما َأصبح غَدوت بِه إلَى رسـوِل       ،   وفيه .. . ركب خَلْفي ورجع صاحباه   ـ فَ :اَلـقَ؛  فََأستَْأمنَه لَك 
  اللّه      وُل اللّهسر آها رفَلَم قَاَل:  ....         َأنّي ر لَمتَع ْأنِ لَك َأني َألَم انفْيا سا َأبك يحيو  وُل اللّـهس "

ما َأحلَمك وَأكْرمك وَأوصلَك َأما هذه واَللّه فَِإن في النّفْسِ منْهـا حتّـى الْـآن    ،  قَاَل بَِأبِي َأنْتَ وُأمي   
فَـَأقُوُل سـلَيم    ؟  ذهكُلّما مرتْ قَبِيلَةٌ قَاَل يا عباس من ه       ،  ومرتْ الْقَباِئُل علَى راياتها   وفيه   ،....شَيًئا

فَيقُوُل ماِلي وِلمزينَـةَ  ، مزينَةُ: فََأقُول؟  ماِلي وِلسلَيمٍ ثُم تَمر الْقَبِيلَةُ فَيقُوُل يا عباس من هُؤلَاء         : فَيقُول
حتّى مـر  ذَا َأخْبرته بِهِم قَاَل ماِلي وِلبني فُلَانٍ فَِإ، حتّى نَفدتْ الْقَباِئُل ما تَمر بِه قَبِيلَةٌ إلّا يسَألُني عنْها        

 وُل اللّهسر اءرالْخَض هتيبي كَتف .   

  :تخريج الحديث

  . بنحوه به  عن الزهريمحمد بن إسحاقمن طريق )5(والبيهقي، )4(أخرجه الطبراني

                                                
 . 5/78 للدارقطنيأطراف الغرائب واألفراد  )  1(
 . 2/42البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(

 . 2/399] لَافُه َأبا رهمٍ خُروج الرسوِل في رمضان واستخْ[سيرة ابن هشام )  3(

 . 7264رقم، 8/12  للطبرانيالمعجم الكبير)  4(

رقم ،  المسلم يدخل دار الحرب فيشري داراً أو غيرها       )  46(باب، كتاب السر ، معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )  5(
5676 . 
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 َأبِـي   بـنِ  طريق أيـوب  من )2(والبيهقي،  من طريق يعقوب بن عقبة     )1(وأخرجه الواقدي 
عن عكرمـة   ثالثتهم   ،حسين بن عبداهللا بن عبيداهللا     من طريق    )4(وابن عساكر ،)3( والطبري ،تَميمةَ

  . مولى ابن عباس عن عبد اهللا بن عباس بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جمبعهم ثقات -

  :الحكم على الحديث

  من الزهري  قد صرح بالسماع  و من الرابعة  صدوق مدلس     محمد بن إسحاق   .حسنإسناده  
وممن صـححه ابـن     ، حدثني محمد بن مسلم الزهري     :ورواية الطبراني فقال  ،في رواية ابن هشام   

   .)5(هذا حديث صحيح :حجر قال
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
الفتح وفي حديث ]اءرت خضيشُأبيدقُر [وادماُؤهم وس6(هم  أي ده( .  

  )157(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)7 (قال اإلمام مسلم

حدثَنى عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ الدارِمى حدثَنَا يحيى بن حسان حدثَنَا حمـاد بـن سـلَمةَ           
 ِإلَـى معاوِيـةَ بـنِ َأبِـى سـفْيان وفينَـا َأبـو                وفَدنَا : عن عبد اللَّه بنِ رباحٍ قَالَ      )8(َأخْبرنَا ثَابِتٌ 

 كُنَّا مع رسـوِل  :حتَّى يدرِك طَعامنَا فَقَاَل يا َأبا هريرةَ لَو حدثْتَنَا عن رسوِل اللَّه     :فَقُلْتُ....هريرةَ
  اللَّه        ِليدالْو نب َل خَاِلدعالْفَتْحِ فَج موى          يرـسالْي ـةنِّبجلَى الْمع ريبَل الزعجنَى ومالْي ةنِّبجلَى الْمع

                                                
  . 2/816مغازي الواقدي )  1(

 . 1776رقم ، 5/32دالئل النبوة للبيهقي )  2(

 . 2/157تاريخ الطبري )  3(
 . 23/448تاريخ دمشق صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس )  4(

  . 12/261المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالني )  5(

  . 2/42النهاية في غريب الحديث البن األثير )  6(
  . 4724رقم، فَتْحِ مكَّةَ) 31 (باب، والسير الجهاد كتاب، صحيح مسلم)  7(
  . 185 / 1تقريب التهذيب . ثابت بن أسلم البنانيهو )  8(
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    قَةاذيلَى الْبةَ عديبا عَل َأبعجى فَقَالَ   )1(وادطْنِ الْوبو : »     ارِلى اَألنْص عةَ ادريرا ها َأبي« .   متُهوعفَـد 
 : قَـالَ  .  نَعـم  : قَـالُوا  . »  قُريشٍ  )2(يا معشَر اَألنْصارِ هْل تَرون َأوباشَ     « :فَجاءوا يهروِلُون فَقَالَ  

 : وَأخْفَى بِيده ووضع يمينَه علَى شـماِله وقَـالَ  . »انْظُروا ِإذَا لَقيتُموهم غَدا َأن تَحصدوهم حصدا «
 وصعد رسـوُل اللَّـه   - : قَاَل-  )3( فَما َأشْرفَ يومِئذ لَهم َأحد ِإالَّ َأنَاموه       : قَالَ . » موعدكُم الصفَا «
        َفَقَال انفْيو سَأب اءفَا فَجفََأطَافُوا بِالص اراَألنْص تاءجفَا والص:  وَل اللَّـهسا ري    اءرتْ خَـضُأبِيـد

  . الحديث.. ..  الْيومِ الَ قُريشَ بعدقُريشٍ

  :تخريج الحديث

  .  بنحوهبه  الْبنَانىِ ثَابِتعن الْمغيرة  بنِسلَيمانِمن طريق )4(أخرجه مسلم

  :تراجم رواة الحديث

وخالصة القول فيه    ،)141 (مسبقت ترجمته في الحديث رق     :حماد بن سلمة بن دينار البصري      -
 قبل اإلختالط، وقد تابعه أيضاً على        كانت رواية مسلم له  لكن  و، خطألكنه اختلط بآخَره فأ    ثقة،   أنه

   .أثبت الناس في ثابت البنانيزد على ذلك أنه  ، الْمغيرةسليمان بنحديثه 

 . باقي رواة الحديث ثقات -
  

       
 
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )5(]همفأبيدوا خضراء[ اآلخر ومنه الحديثُ) س  ( 

                                                
)1  (قَةاذيتفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى    . قيل هم الرجالة سموا بياذقة لخفة حركتهم وسرعة تقلبهم        : الْب 

  . 1/179 لحميديلومسلم 
  . 38 / 4الفائق في غريب الحديث و األثر .  أى أخالطا من الناس :َأوباشَ)  2(
)3  (وه12/133 شرح النووي على مسلم .  أي إال قتلوه فوقع إلى األرض أو يكون بمعنى أسكنوه:َأنَام .  
  . 4722رقم، فَتْحِ مكَّةَ) 31 (باب، والسير الجهاد كتاب، صحيح مسلم)  4(
  . 4/125البن األثير النهاية في غريب الحديث )   5(
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  )158(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام الطبراني

عن يزِيد بن َأبِي زِياد عن سـالم        ،)3(نا َأبِي ،   ثنا محمد بن خَاِلد بنِ عبد اهللاِ       )2(حدثنا محمود      
  مكُوا لَ امقَما استَ ،  ريشٍاستَقيموا ِلقُ "   رسول اهللا    : قال :قال عن ثَوبان  ،)4(عن أبيه ،بن أبي الجعد    ا
 يناثرفَِإن لَم تَفْعلُـوا فَكُونُـواح  ،  )5( فَُأبِيدوا خَضراءهم وا فَضعوا سيوفكُم علَى عواتقكُم      لُفعم ي ن لَ ِإفَ

   . "مكُييد َأدوا كَلَُأشْقياء تأكُ
  :تخريج الحديث

والخطيـب  ، )9(وأبونعيم، )8(والطبراني،  )7(ابيبن األعر  محمد بن أحمدو ،)6(أخرجه أحمد 
  .  بنحوهعن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان  األعمش من طريق)10(البغدادي

  .  به بنحوهعن سالم بن أبي الجعد، يزيد بن أبي زياد من طريق )11(وأخرجه الرامهرمزي
  :تراجم رواة الحديث

مـات سـنة سـبع أو ثمـان     ، موالهم الكوفي )12( واسمه رافع األشْجعي،   سالم بن أبي الجعد    -
أنكـر  ، )13(وكان يرسـل كثيـرا    ،ثقة،  مائة أو بعد ذلك ولم يثبت أنه جاوز المائة        :وتسعين وقيل 

سمعت أحمد بن حنبل وذكر أحاديـث       : قال محمد بن يحيى الذهلي    ،  اإلمام أحمد سماعه من ثوبان    
    . )14(بان ولم يلقهلم يسمع سالم من ثو: سالم بن أبي الجعد عن ثوبان فقال

                                                
  . 7815 رقم، )من اسمه محمود باب ( ، المعجم األوسط للطبراني)  1(
  . 13/94للخطيب البغدادي تاريخ بغداد . محمود بن محمد بن منويه أبو عبد اهللا الواسطيهو )  2(
  . 287 / 1 تقريب التهذيب . خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحانهو: يهأب)  3(
  . 317 / 1 تقريب التهذيب .رافع أبو الجعد الغطفانيهو : أبيه)  4(
 . 3/234للزمخـشري  الفائق في غريب الحديث واألثر      .  أهلكوا سوادهم ودهماُؤهم  أي  : فَُأبِيدوا خَضراُؤهم   )  5(

  . 1/636فيض القدير المناوي 
  . 22388 رقم، ) ومن حديث ثوبان رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  6(
  . 1268 رقم، )  يموا لقريش ما استقاموا لكماستق(، باب الجيم، معجم ابن األعرابي)  7(
  . 201رقم، ) باب األلف من اسمه أحمد ( ، المعجم الصغير للطبراني )  8(
  . 409 رقم، أحمد بن منصور المديني المعدل، األلف باب، أخبار أصبهان )  9(
  . 3/366، للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )  10(
  . 136 رقم، باب من األلفاظ النادرة، خضراءهم اأبيدو، األمثال للرامهرمزي )  11(
)12  (عي1/165 هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع، األنساب للسمعاني :األشْج  .  
   . 1/359تقريب التهذيب البن حجر )  13(
   . 10/132تهذيب الكمال للمزي )  14(
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  . وروايته عن ثوبان مرسله، هو ثقة :قال الباحث

-     يماشاله ادَأبِي زِي بن دزِيموالهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شـيعيا مـن            ي 
  . )1(الخامسة مات سنة ست وثالثين

  . )2( ضعيف ::محمد بن خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الطحان الواسطي -

  :الحكم على الحديث

محمد بن خالد بن عبد     و، يزيد بن أبي زياد   فيه راويان ضعيفان وهما     ، إسناده ضعيف جداً  
 َأبِي زِياد عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه           بنِ  لم يقل في هذا الحديث عن يزِيد       :قال الطبراني . اهللا

أما سالم فقد رواه عـن أبيـه   . )3(ن سالمتفرد به محمد بن خالد ورواه الناس عن يزيد ع،إال خالد   
  . فأمن تدليسه

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  الـسماء   الخضراء ] وال أقلَّت الغبراء أصدقَ لهجةً من أبي ذرٍّ         الخضراء ما أظلَّت [ وفي الحديث   

اءر4( األرض والغّب( .  

  )159(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)5(مذيالترقال اإلمام 

 اسبثَنَا الْعد6(ح(رِينْبالْع )ـو    )7ي َأبثَنـدـارٍ حمع نةُ بكْرِمثَنَا عدح دمحم نب رثَنَا النَّضدح 
     ينَفالْح ِليدالْو نب اكمس وٍل هيمز      َأبِيه نع ثَدرنِ مب اِلكم ن8(ع(    َأبِي نعذَر)وُل    : قَالَ )9سقَاَل ِلي ر

                                                
  .  1/1075البن حجر تقريب التهذيب )  1(
  . 1/840البن حجر تقريب التهذيب )  2(
  . 7815 رقم، ) باب من اسمه محمود ( ، المعجم األوسط للطبراني)  3(
  . 2/42النهاية في غريب الحديث البن األثير )  4(
  . 3802رقم، باب منَاقبِ َأبِي ذَر رضي اللَّه عنْه، كتاب المناقب، سنن الترمذي)  5(
  . 222 / 14 تهذيب الكمال . العنبريعباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة  هو )6(
)7  (رِينْبتميم، ينـسبون    ، وهم جماعة من بني    "بلعنبر  : " ويخفف، فيقال لهم  " بني العنبر   : "  هذه النسبة إلى   :الْع

  . 4/245األنساب للسمعاني . إلى بني العنبر بن عمرو بن تميم
  . 356 / 27 تهذيب الكمال .والد مالك بن مرثدمرثد بن عبد اهللا الزماني ويقال الذماري هو  :أبوه)  8(
مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن وقيل بن عبد اهللا وقيل            : أبو ذر الغفاري    )  9(

  . 7/125 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . اسمه بربر وقيل بالتصغير
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  اللَّه:                 َأبِـي ذَر ـنفَى ملَا َأوقَ ودَأص ةجي لَهذ نم اءرلَا َأقَلَّتْ الْغَبو اءرا َأظَلَّتْ الْخَضم   هـبش
 : رسوَل اللَّه َأفَتَعرِفُ ذَِلك لَه قَـالَ        كَالْحاسد يا  :عيسى ابنِ مريم علَيه السلَام فَقَاَل عمر بن الْخَطَّابِ        

لَه رِفُوهفَاع منَع  

  :تخريج الحديث

  :تفرد الترمذي بهذا اإلسناد وللحديث شواهد

  :َأبِي الدرداء حديث -1

 بِلَـاِل بـنِ    من طريق)4(والحاكم ،)3(وعبد بن حميد  ،)2(وأحمد، )1(            أخرجه ابن أبي شيبة   
   .  بنحوهعن َأبِي الدرداء، الدرداءَأبِي 

   . عن أبي الدرداء بنحوه نُفَيرٍ بنِجبيرِ من طريق )5(وأخرجه أحمد

   بن العاص عبد اللَّه بنِ عمرٍو حديث -2

 )11(والحـاكم ، )10(والبزار، )9(وابن ماجة ، )8(والترمذي، )7(وأحمد، )6(        أخرجه ابن أبي شيبة   
  .  بنحوهعن َأبِي حربِ بنِ َأبِي الَْأسود الديلي عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، ن طريق عثمان بن عميرم

ضـعيف  . جـد أبيـه   والصواب أن قيساًو بن قيس:ويقال،  عثمان بن عمير:قال ابن حجر  
  .)12(واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع

                                                
  . 32932 رقم، )عنِ النَّبِي  اء  ما رواه أبو الدرد(، مصنف ابن أبي شيبة)  1(
  . 27493رقم، )ومن حديث أبي الدرداء عويم ( ، مسند أحمد)  2(
  . 209 رقم، ) مسند أبي الدرداء(، مسند عبد بن حميد)  3(
  . 5435 رقم، ذكر مناقب أبي ذر الغفاري ، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك على الصحيحين)  4(
  . 21725رقم، )  ومن حديث أبي الدرداء عويم( ، مسند أحمد)  5(
  . 32931رقم، )ما جاء في أبي ذر الغفاري  )   32 ( باب، الفضائل كتاب، مصنف ابن أبي شيبة)  6(
  . 7078، 6519 رقم، ) مسند عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعالى عنهما ( ، مسند أحمد)  7(
  . 3801رقم، اقبِ َأبِي ذَر رضي اللَّه عنْهباب منَ، كتاب المناقب، سنن الترمذي)  8(
  . 156 رقم، باب فَضِل َأبِي ذَر، ]سنن ابن ماجة افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم )  9(
  . 2488رقم، ) مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  10(
  . 5470رقم، كتاب معرفة الصحابة، مستدرك على الصحيحينال)  11(
  . 1/667البن حجرتقريب التهذيب )  12(
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  :تراجم رواة الحديث

- هو   :َأبِيه    يانمالز اللَّه دبنِ عب ثَدر1(م( ويقال  ارِيالذِّم)والد مالك بن مرثد روى عن أبي ذر        ،  )2
بـن  االغفاري روى عنه ابنه مالك بن مرثد روى له البخاري في األدب والترمـذي والنـسائي و                

   . )3(ماجة

  . )4( عنه مقبول: لم يذكره أحد بجرح وال تعديل سوى ابن حجر قال:قال الباحث

  . )5(ثم الكوفي ليس به بأس من الثالثة  ماك بن الوِليد الحنَفي َأبو زميٍل اليمامي س-

وأحمـد  )8( بن حنبلوأحمد، )7(يحيى بن معينوثقه ،)6(روى له البخاري في األدب والباقون     
بن حبـان  اوذكره ، )11( ال بأس به صدوق:وقال أبو حاتم، )10(أبو زرعة   و، )9(بن عبد اهللا العجلي   ا

 وقد نقل ابن حجر عـن ابـن عبـد البـر           ،)13(  ليس به بأس   :وقال النسائي ، )12(في كتاب الثقات  
  . )14(أجمع العلماء على توثيقه :قوله

   .صدوق على أقل أحوالههو :قال الباحث     

 وقـد أطلـق     وخالصة القول فيه أنه ثقة    ، )54( سبقت ترجمته في الحديث      :  عكرمة بن عمار    -
  األئمة توثيقه وقبول حديثه ،إال أنه مدلس من الثالثة وقد صرح بالسماع، فُأمن تدليسه

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  

                                                
)1  (يانم3/163 األنساب للسمعاني .  هذه النسبة إلى زمان وهو ابن مالك بن صعب بن علي:الز .  
)2  (ارِي3/11األنساب للسمعاني  هذه النسبة إلى قرية باليمن على ستة عشر فرسخا من صنعاء، :الذِّم .  
  . 27/356للمزي تهذيب الكمال )  3(
  . 1/929البن حجر تقريب التهذيب  )  4(
  . 1/415البن حجر تقريب التهذيب  )  5(
  . 12/128للمزي تهذيب الكمال  )  6(
  . 4/280البن أبي حاتم الجرح والتعديل   )  7(
  . 1/70المبرد بن يوسفل،ذمه أو أحمد مدحه من فيبحر الدم   )  8(
  . 1/436الثقات للعجلي  )  9(
  . 4/280البن أبي حاتم الجرح والتعديل   )  10(
  . 4/280البن أبي حاتم الجرح والتعديل   )  11(
  . 4/340الثقات البن حبان )   12(
  . 4/206البن حجر تهذيب التهذيب  )  13(
  . 4/206البن حجر تهذيب التهذيب  )  14(
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  :الحكم على الحديث

 هـذَا   : قَالَ .مع أن الترمذي حسنه   ،ولم يتابع    ، مقبول مرثَد بنِ عبد اللَّه     ضعيف فيه  إسناده
  غَرِيب نسيثٌ حدوعليـه فالحـديث بـشواهده      ،وللحديث شواهد كما هو مبين في التخريج         ،)1(ح

  . يرتقي إلى الحسن لغيره
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  أن  وحقيقتـه  .  منه قَ له فيه ورزِ   أي بورك ] )2(من خُضر له في شيء فَلْيلْزمه       [وفيه   ) ـه ( 

   . )3(ه خَضراءتُجعل حالَتُ

   )160(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)4(قال اإلمام  ابن ماجة

حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا محمد بن عبد اللَّه حدثَنَا فَروةُ َأبو يونُس عن هلَاِل بنِ جبيـرٍ                   
  ".من َأصاب من شَيء فَلْيلْزمه":  قَاَل رسوُل اللَّه :عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَاَل

  .  لم أعثر عليه باللفظة نفسها مسنداً:قال الباحث

  :تخريج الحديث

عـن  ،  يونُس بنِفَروةعن ،  عبد اللَّه بنِ محمد من طريق )6(والبيهقي، )5(أخرجه أبو الشيخ  
، "زِقَ في شَيء فَلْيلْزمـه من ر: "يقُوُل سمعتُ رسوَل اِهللا : اَلقَ عن َأنَسِ بنِ ماِلك،  هلَاِل بنِ جبيرٍ  

  . سمعتُ: ولَم يقُْل" من رزقَه اُهللا رِزقًا في شَيء فَلْيلْزمه " وفي رواية للبيهقي 

  .  به بنحوه يونُس بنِفَروةعن ،  بحري أب من طريق)7(وأخرجه القضاعي

                                                
الباعث الحثيث فـي اختـصار      .  به واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفاً، ولكل حكمه         ما تفرد   : الغريب)  1(

  . 1/22 كثير بنالعلوم الحديث 
  . 2/42النهاية في غريب الحديث البن األثير )  2(
ـ    . أي من بورِك له فيه ورزِق منه      ومعناه  : من خُضر له في شيء فَلْيلْزمه       :قوله)  3( ل حالتـه    وحقيقته َأن تجع

اءر2/1183لسان العرب البن منظور ، 1/283غريب الحديث البن الجوزي .  خَض .  
  . 2147 رقم، باب ِإذَا قُسم ِللرجِل رِزقٌ من وجه فَلْيلْزمه، كتاب التجارات، سنن ابن ماجة)  4(
  . 133رقم، 1/57أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني  )  5(
  . 1185، 1184رقم، باب التَّوكُِّل بِاِهللا عز وجلَّ والتَّسليمِ لََأمرِه تَعالَى في كُلِّ شَيء، إليمانشعب ا)  6(
  . 375 رقم، من رزق من شيء فليلزمه)   270(باب، للقضاعي، مسند الشهاب)  7(
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  :جم رواة الحديثترا

 وذكره ابن حبان في     . ابن ماجة روى عنه   ، )2( )1( بصري مستور  هلَاِل بنِ جبيرٍ ويقال بن جبر      -
قـال  و، )3( يروى عن أنس بن مالك إن كان سـمع منـه      :فقال، ن أنس مشك في سماعه    و، الثقات

ال  :قـال و)5(وفيه جهالة ، مقلٌّ: وقال الذهبي ، )4(توقف ابن حبان في اتصاله وروايته عنه      : العراقي
  )6(يكاد يعرف

  .  مستور:هو كما قال ابن حجر :قال الباحث

-    لَابِيالْك ونُسي نةُ بوبن ماجة عن هالل بن جبيـر       اروى له   )8( مقبول  أبو يونس البصري   )7(فَر
ـ ، ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره ابن أبي حاتم، )9("من أصاب من شيء فليلزمه"عن أنس   ، ديالًوالتع

  . )12(ليس بقويوزاد ، )11(مختلف فيه:وقال الذهبي، )10(بن حبان في كتاب الثقات اذكره و

  .  هو كما قال ابن حجر مقبول:قال الباحث

 ثقـة   : األنصاري البصري القاضي   محمد بن عبد اهللا بن المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك             -
أطلق يحيى بن   و، )15( كان صدوقا  :ن سعد قال اب ، )14(روى له الجماعة  . )13(مات سنة خمس عشرة   

                                                
التقييـد واإليـضاح شـرح    .  ظاهر الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في ال         الحال مجهول هو   :المستور)  1(

  . 1/145مقدمة ابن الصالح 
  . 1/1026البن حجر تقريب التهذيب )  2(
  . 5/505الثقات البن حبان )  3(
  . 1/334للعراقيتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )  4(
  . 2/713للذهبيالمغني في الضعفاء )  5(
  . 7/95  للذهبيميزان االعتدال)  6(
كالب بن مرة بن كعب، وزهرة، ابني كالب بـن    :  هذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب، فمنهم إلى         :ابِيالْكلَ)  7(

  . 5/116كالب بن عامر بن صعصعة، األنساب للسمعاني : والقبيلة المعروفة، هي. مرة
  . 1/781البن حجرتقريب التهذيب )  8(
  . 23/183 للمزيتهذيب الكمال)  9(
  . 7/321بان الثقات البن ح)  10(
  . 2/121الكاشف للذهبي .2/121للذهبيمن له رواية في الكتب الستة .2/510للذهبي المغني في الضعفاء )  11(
  . 5/419  للذهبيميزان االعتدال)  12(
  . 1/865البن حجر تقريب التهذيب  )  13(
  . 25/547للمزيتهذيب الكمال  )  14(
  . 7/294 البن سعدالطبقات الكبرى )  15(
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. )2(ما كان يصنع عند أصحاب الحديث إال النظر فـي الـرأي          : قال أحمد و، )1(معين القول بتوثيقه  
 من األئمة إال ثالثة أحمد بن حنبل وسـليمان بـن             لم أر  : قال وعنه،)3( صدوق ثقة  :وقال أبو حاتم  

بن حبان  اوذكره   ، )5( ليس به بأس   :ل النسائي وقا ،)4(داود الهاشمي ومحمد بن عبد اهللا األنصاري      
قال أحمـد  و،)8( شديداً تغير تغيراً: داود قالاأب لكن )7(مأمون ثقة :وقال أبو نعيم  ،)6(في كتاب الثقات  

 ويحيى بن سعيد حديث األنصاري عـن حبيـب بـن            ، أنكر معاذ بن معاذ    :بن حنبل وأبو خيثمة   ا
قـال   ،)10)(9(وهو محرم وصـائم       احتجم النبي    :بن عباس االشهيد عن ميمون بن مهران عن       

 الـصواب  :وقال الحافظ أبو بكر الخطيب ، )11(الرواية في هذا فيها لين من غير هذا الوجه        :العقيلي
تـزوج ميمونـة وهـو      عن يزيد بن األصم أن النبـي        ،بن مهران اعن ميمون    ،حبيب الشهيد 

ما ينبغـي أن    : ولكن الذهبي قال   )13(باسبن ع ا إن غالما له أدخل عليه حديث        :ويقال ، )12(محرم
وحديثـه  :العجمي بن سبطقال  . )14(فإنه صاحب حديث  ،  يتكلم في األنصاري ألجل حديث تفرد به      

                                                
  . 2/189 الكاشف للذهبي . 9/533 سير أعالم النبالء للذهبي . 5/411للخطيب البغدادي تاريخ بغداد  )  1(
  . 1/139 يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم  )  2(
  . 7/305البن أبي حاتم الجرح والتعديل  )  3(
  . 9/533  للذهبيسير أعالم النبالء )  4(
  . 25/542  للمزيلتهذيب الكما )  5(
   . 7/443الثقات البن حبان )  6(
  . 1/139الضعفاء ألبي نعيم  )  7(
  . 25/542  للمزيتهذيب الكمال )  8(
  . 1/320  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال )  9(
  . 775رقم، باب ما جاء من الرخْصة في ذَِلك، كتاب الصوم، سنن الترمذي )  10(
  . 4/1249للعقيليء الكبير الضعفا )  11(
بـاب  ، كتـاب النكـاح   ، صحيح مسلم و، 1837 رقم، باب تَزوِيجِ الْمحرِمِ  ، جزاء الصيد ، صحيح البخاري  )  12(

    هتطْبخ ةاهكَررِمِ وحكَاحِ الْمرِيمِ نـرٍ  :قال في صحيح مسلم، كليهما عن ابن عباس . 3517رقم، تَحينُم ناب ادز
  .  بِه الزهرِى فَقَاَل َأخْبرنى يزِيد بن اَألصم َأنَّه نَكَحها وهو حالٌَلفَحدثْتُ

البـن   مقدمة فتح البارى     . 400، 1/399  البن ماكوال  الكواكب النيرات و، 25/542للمزيتهذيب الكمال    )  13(
  . 1/280 علل الحديث البن أبي حاتم . 1/439حجر

لو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفـاظ        : قال ابن رجب     . 6/209  للذهبي لميزان االعتدا )  14(
اللهم إال أن يعرف من أحد أنه كان ال يقيم متون األحاديث، فيتوقف حينئذ فيمـا                . المحدثين، وال قائل بذلك     

لل الترمذي البن رجب    شرح ع .  فأما هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فال يكفي في رد حديثه           .  انفرد به 
1/150 .  
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في الصحيحين إنما هو قبل تغيره واختالطه كما هو الحال في الثقـات الـذين اختلطـوا واحـتج       
  . )1(واهللا تعالى اعلم، بحديثهم في أصل الصحيحين

ولم أجد من تكلم فيه سوى أبوداود وقد أنكر بعضهم عليـه حـديث              ، هو ثقة  :ثقال الباح 
قـال  و ،)3(ابن حجر و ،)2( القاري على بن سلطان محمد    وهو من شيوخ البخاري كما قال     ، الحجامة

  )4(.روى عنه البخَارِي في الزكَاة وغير موضع :الكالباذي

  . باقي رواة الحديث ثقات -

  :ديثالحكم على الح

وكليهمـا تفـرد    ،  مجهول الحـال   هلَاِل بنِ جبيرٍ  و،  مقبول  فروة بن يونس   ،إسناد ضعيف 
الزبيرِ بنِ عبيد عـن نَـافعٍ   من طريق  )5(وله شاهد من حديث عائشة أخرجه ابن ماجة       ، بالحديث

  .  الحديث... كُم رِزقًا من وجه فَلَا يدعهِإذَا سبب اللَّه ِلَأحد... :قالتعاِئشَةَ ُأم الْمْؤمنين عن 

  .وعليه فالحديث بشاهده يرتقي إلى الحسن لغيره

  
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )6( ] حتى يبني والطِّينِ له في اللبنِ شَراً أخْضر بعبدإذا أراد اللّه[ ومنه الحديث 

                                                
  . 1/326البن العجمي االغتباط بمن رمي باالختالط  )  1(
  . 1/650شرح نخبة الفكر للقاري  )  2(
  . 1/439البن حجرمقدمة فتح البارى  )  3(
  . 2/657للكالباذيرجال صحيح البخاري  )  4(
  . 2148 رقم، ِل رِزقٌ من وجه فَلْيلْزمهباب ِإذَا قُسم ِللرج، كتاب التجارات، سنن ابن ماجة)  5(
 . 2/42البن األثير النهاية في غريب الحديث )  6(
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  )161(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( اإلمام الطبرانيقال

             رِيصالْم انملَيبن س وناره و ذَرثَنَا َأبدح  ،   يدفُ بن عوسثَنَا يدح  ، ارِبِيحثَنَا الْمد2(ح( ، نع
انفْيالثوري (س(  ،  ِريبَأبِي الز نع) 3(  ،     نْهالَى عتَع اللَّه يضابِرٍ رج نقَاَل،  ع :     وُل اللَّـهسقَاَل ر :

"لَه را خَضشَر دببِع اللَّه ادِإذَا َأر ينبتَّى يالطِّينِ حي اللَّبِنِ و4(ف("  .   

  :تخريج الحديث

  بـنِ   يوسف عن، حمد بن يحيى بن خالد بن حيان       من طريق أ   )5(يد        أخرجه الخطيب البغدا  
يدبنحوهبه  ،ع .    

  :تراجم رواة الحديث

-       ارِبِيحأبو محمد الكوفي ال بأس به وكان يدلس قاله أحمد           )6(عبد الرحمن بن محمد بن زياد الْم 
كثيـر  : وقـال ، ابن سعد ثقة  و .  روى له الجماعة   . )7(ومئة   من التاسعة مات سنة خمس وتسعين     

ـ و، )11(النـسائي  و )10(وأبـو زرعـة   ، )9(يحيى بـن معـين      و،  )8(الغلط ، )12(ر بـن شـاهين    عم
 :وقال أبو حـاتم   ،  )15( ليس به بأس   : النسائي في موضع آخر    و ،)14( العجلي وقال،  )13(لدارقطنيوا

                                                
المعجـم  ، 9369 رقم، ) من اسمه هارون ( ، المعجم األوسط، 1755رقم ، 2/185المعجم الكبير للطبراني    )  1(

 . 1127 رقم، )من اسمه هارون ( ، )باب الهاء( الصغير للطبراني 

)2  ( ارِبِيحعبد الرحمن بن محمد بن زياد هو : الم دمحو م598 / 1 تقريب التهذيب .َأب.  
  .895 / 1 تقريب التهذيب .محمد بن مسلمِ بنِ تَدرسهو :َأبو الزبيرِ)  3(

)4  (لَه رورِك:خَضقْبِل  له  أي من بفَلْي فة أو تجارةر1/381 الفائق في غريب الحديث واألثر .عليها في صناعة أو ح. 

 . 6247رقم، 11/381 للخطيب البغدايتاريخ بغداد )  5(

)6  (ارِبِيح5/207من أهل بغداد،  األنساب للسمعاني   هذه النسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب:الْم .  

  . 1/598البن حجرتقريب التهذيب )  7(

  . 6/392د البن سعالطبقات الكبرى )  8(

  . 5/282البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  9(

 . 9/495البن حجر لسان الميزان )  10(
 . 17/389للمزيتهذيب الكمال )  11(

 . 1/148 البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )  12(

 . 1/234سؤاالت الحاكم للدارقطني )  13(

  . 2/86الثقات للعجلي )  14(

 . 17/389للمزيتهذيب الكمال )  15(
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صدوق إذا حدث عن الثقات ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثـه بروايتـه عـن                 
ـ    :وقال الذهبي ، )2(بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره   ،)1(المجهولين   اكير عـن   ثقة لكنه يروي المن

   )4(. يغرب: قالفي موضع آخرو ،)3(المجاهيل

، )7(والعالئي، )6(وذكره أبو زرعة  ، )5(اتهم بالتدليس كما قال أحمد     صدوق    هو :قال الباحث 
الـذين  و،)9(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلـسين      و،  في المدلسين  )8(والسبط بن العجمي  

حدثنا وقد صرح بالسماع في الرواية الثانية للطبراني فقال         . التقبل روايتهم إال بالتصريح بالسماع    
  . وبهذا ُأمن تدليسه، سفيان الثوري

  . )10( حدث عن يوسف بن عدي الكوفي حدث عنه الطبرانيهارون بن سليمان المصري -

  . وال تعديل، بجرح لم أجد من ذكره :قال الباحث

  .  ثقات الحديثرواةباقي  -

  :الحكم على الحديث

لم يروه عن   :قال الطبراني .  مجهول  هارون بن سليمان المصري    سناده ضعيف والعلة فيه   إ
  . )11(سفيان إال المحاربي وال عنه إال يوسف تفرد به أبو ذر هارون بن سليمان

 كمـا فـي روايـة الخطيـب     حمد بن يحيى بن خالد بن حيـان    تابعه عليه أ   :ال الباحث ق
  . )12( يتهمكان:  الذهبي أبو علي األنصاري قالمحمد بن هارون بن شعيبوفيه ، البغدادي

  

       

                                                
  . 5/282البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  1(

  . 7/92الثقات البن حبان )  2(

 . 1/121  للذهبيمن تكلم فيه وهو موثق)  3(

 . 1/642الكاشف للذهبي )  4(

  . 4/313للذهبي ميزان االعتدال )  5(

 . 1/67المدلسين ـ أبو زرعة )  6(

 . 1/108 للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  7(
 . 1/38للسبط بن العجميالتبيين ألسماء المدلسين )  8(

 . 1/40طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  9(

 . 2/643 البغدادي الغني عبد بن محمدل تكملة اإلكمال)  10(

 . 1127 رقم، ) من اسمه هارون ( ، )باب الهاء( المعجم الصغير للطبراني )  11(

 . 2/640الذهبي المغني في الضعفاء و، 6/358للذهبي ميزان االعتدال )  12(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خضرم { 
ها وكـان    طرفُ ُأذُن   هي التي قُطع   ] مخَضرمة  على ناقة   النَّحرِ  يوم أنه خَطَب النَّاس  [فيه   ) ـه( 

 أهُل الجاهلية     م فلما جاء اإلسالمهمون نَعرمخَضي    هم النبـيأمر         ِخَـضرموا فـي غيـرأن ي 
 عط بين بين فإذا قُ     الشيء أن يجعلَ :  الخَضرمه  وأصلُ .  الجاهلية الموضع الذي يخَضرِم فيه أهلُ    
    ةافراُألذن فهي بين الو ة بعضصات      .  والناقيكاظة بين النَّجائب والعوقيل هي المنْتُوج  .  ومنـه 

   . )1( الخَضرمتَين مخَضرم ألنه أدرك واإلسالمدرك الجاهليةَ من أ لكلِّقيَل
  

  )162(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(ابن أبي شيبةقال اإلمام 

         رثَنَا غُنْدد3(ح(  ، َةبشُع نةَ   ،   عرنِ مرِو بمع نةَ ،  عرم نع)ابِ       ،  )4ـحَأص ـنـٍل مجر نع
5(النَّبِي(  ،وُل اِهللا     ": قَاَلسينَا رف قام ةمرخَضم اءرمح لَى نَاقَةع)فَقَاَل، )6 :   كُممـوي َأي ونرَأتَـد

 كَحرمة  فَِإن دماءكُم وَأموالَكُم علَيكُم حرام    : قَاَل،  هذَا َأتَدرون َأي شَهرِكُم هذَا َأتَدرون َأي بلَدكُم هذَا        
    . "يومكُم هذَا في بلَدكُم هذَا في شَهرِكُم هذَا

  :تخريج الحديث

  . بنحوه  به الحجاج بنِعن شُعبة، من طريق وكيع بن الجراح)7(أخرجه اإلمام أحمد

   من طريق محمد )10(الطبري و، من طريق يحيى بن سعيد )9(والنسائي ، )8(وأخرجه أحمد

                                                
 . 2/42  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 .38321 رقم،  من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها،كتاب الفتن، مصنف ابن أبي شيبة)  2(

)3  (ذَِليفَرٍ الهعج بن دمح833 / 1 تقريب التهذيب .المعروف بغندر م.  

 . 6/3172رةُ بن شُراحيَل الْهمداني، معرفة الصحابة ألبي نعيم مهو )  4(

قال في بعـض    .  2/154مسند ابن أبي شيبة     ( غير ابن أبي شيبة في مصنفه     ، لم أجد من ذكره   :قال الباحث )  5(
 لكن مـن رواه عنـه     ، سبع بن يساروذكر اسمه وهو أبو الغادية      ، رجل من أصحاب النبي     رواياته عن   

  . جهالة الصحابي ال تضر ألن الصحابة كلهم عدول ومع ذلك كله فجبر بن كلثوم
)6  ( ةمرخَض3/139 غريب الحديث البن سالم . المخضرمة التي قد قطع طرف أذنها: م . 

 . 15886 رقم، )   حديث رجل( ، مسند أحمد)  7(

 . 23544 رقم، )   حديث رجل( ، مسند أحمد)  8(

 . 4084رقم،  الكبرى للنسائي يوم الْحج الَْأكْبرِالسنن)  9(

 . 16448رقم، 14/125تفسير الطبري )  10(
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 من طريق   )2(وأبو نعيم ، ووهب بن جرير  ،  من طريق يعقوب بن اسحاق     )1(والطحاوي ،بن جعفر ا
  .  بن الحجاج به بنحوهعن شُعبة،وسليمان بن حرب ستتهم ، عمر بن هارون

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

، )3(وأصله في البخـاري   ، ة كلهم عدول          إسناده صحيح وجهالة الصحابي التضر فالصحاب     
  .  نَاقَة حمراء مخَضرمةدون قوله  َأبِي بكْرةَمن حديث ، )4(ومسلم

  
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 مةَإن قوماً بيتُوا ليالً وسيقَت نَعمهم فادعوا أنهم مسلمون وأنهم خضرموا خَـضر  [ومنه الحديث   

  . )5( ]اإلسالم

  )163(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا )6( داود و أبقال اإلمام

حدثَنَا َأحمد بن عبدةَ حدثَنَا عمار بن شُعيبِ بنِ عبد اللَّه بنِ الزبيبِ الْعنْبرِى حـدثَنى َأبِـى         
 من نَاحية   )7(جيشًا ِإلَى بنى الْعنْبرِ فََأخَذُوهم بِركْبة     عثَ نَبِى اللَّه     ب : سمعتُ جدى الزبيب يقُولُ    :قَاَل

      اللَّه ِإلَى نَبِى متَاقُوهفَاس الطَّاِئف     ِإلَى النَّبِى مقْتُهبتُ فَسبكفَرُفَقُلْت:       اللَّـه ـا نَبِـىي كلَيع الَمالس 

                                                
باب بيان ما أشكل علينا مما قد روي عنه عليه السالم من نهيه عن اتخاذ الـدواب                 ، للطحاويمشكل اآلثار   )  1(

 . 29 رقممجالس، 

. 7299 رقـم ، رةُ بن شُراحيَل الْهمداني، عن رجٍل من الـصحابة م، حرفُ الْميمِ، معرفة الصحابة ألبي نعيم )  2(
 . 40023 رقم، )من اسمه علي(، باب العين، أخبار أصبهانو

 . 1741رقم، باب الْخُطْبة َأيام منًى، كتاب الحج، صحيح البخاري )  3(

 . 4477رقم،  تَحرِيمِ الدماء واَألعراضِ واَألمواِلتَغْليظ) 9 (باب، كتاب القسامة، صحيح مسلم )  4(

 . 2/43البن األثير النهاية في غريب الحديث )  5(

 . 3614 رقم،  الْقَضاء بِالْيمينِ والشَّاهد)  21 (باب، اَألقضيةكتاب ، سنن أبي داود)  6(

)7  (  ةكْب63 / 3 معجم البلدان.بني عامر بين مكة والعراقهو واد من أودية الطائف وقيل من أرض :بِر.  
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آذَان النَّعمِ فَلَما قَدم بلْعنْبـر       نَّا َأسلَمنَا وخَضرمنَا  ـد كُ ـه وبركَاتُه َأتَانَا جنْدك فََأخَذُونَا وقَ     ورحمةُ اللَّ 
     اللَّه قَاَل ِلى نَبِى:»        اَألي هذى هتُْؤخَذُوا ف َل َأنقَب تُملَمَأس لَى َأنَّكُمنَةٌ عيب ْل لَكُمنَ: قُلْـتُ . »امِه  ـمع . 

 سمرةُ رجٌل من بنى الْعنْبرِ ورجٌل آخَر سماه لَه فَـشَهِد الرجـُل وَأبـى                : قُلْتُ . »من بينَتُك « :قَاَل
       اللَّه فَقَاَل نَبِى دشْهي ةُ َأنرمس:»       شَا عفُ ملفَتَح لَك دشْهي ى َأنَأب اآلخَرِ قَد كدقُلْـتُ  . »ه :  ـمنَع  . 

فَقَاسموهم  : فَقَاَل نَبِى اللَّه   . وخَضرمنَا آذَان النَّعمِ  فَاستَحلَفَنى فَحلَفْتُ بِاللَّه لَقَد َأسلَمنَا يوم كَذَا وكَذَا         
.. )2(» عقَـاالً )1(ما رزينَاكُم  ه الَ يحب ضالَلَةَ الْعملِ    َأنْصافَ اَألمواِل والَ تَمسوا ذَرارِيهم لَوالَ َأن اللَّ       

    . الحديث.. 

  :تخريج الحديث

، )6(والطبرانـي ،   عبدةَ  بنِ  َأحمد  من طريق  )5(والبيهقي، )4(وأبو نعيم ، )3(أخرجه الدارقطني 
ـ  إال أن الطبراني قـال    . هبه بنحو ،  شُعيث  بنِ عمارِعن  ،كالهما  ، من طريق سعد بن عمار      ه جدت

  . ورواه مختصراً. زينب

  .به بنحوه شُعيث  من طريق موسى بن إسماعيل عن )8(وأبو نعيم، )7(وأخرجه الطبراني

 من طريق عمـار بـن       )10(وأبو نعيم ،  من طريق عبيد اهللا بن زبيب      )9(وأخرجه الطبراني 
ثيعنشُع ِبيبنِ الزةَ بلَببنحوه ثَع  .  

  

                                                
اللُّغَة الْفَصيحة ما رزْأنَاكُم بِالْهمزِ يقُول ما َأصبنَاكُم من َأمـوالكُم  : َأي ما نَقَصنَاكُم، وقَاَل الْخَطَّابِي      : ما رزينَاكُم   )  1(

 . 1/485غريب الحديث للخطابي و، 9/493اديآب لعظيملعون المعبود .  عقَالًا انْتَهى

  أنه كى أيضاً وح ز الحكم بشاهد ويمين   ا جو بهذا الحديث على  استدل جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم        )  2(
       قَدول اللَّه  ورد  ال يجوز الحكم بشاهد ويمين وسر نين عمالْيو ةادبِالشَّه اءالْقَض ـ . ديث كما ذكر في هذا الح

-9لـشوكاني  ل األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من نيل األوطار    . 9/494آبادي لعظيملعون المعبود   
151 . 

 . 3/1354للدارقطني المؤتلف والمختلف )  3(

 .  3064رقم، 3/1219معرفة الصحابة ألبي نعيم )  4(

 . 21172 رقم،  بِالْيمينِ مع الشَّاهد الْقَضاء)  26(باب، كتاب الشهادات، السنن الكبرى للبيهقي)  5(
 . 25/16للطبراني المعجم الكبير  )  6(

  . 5299رقم ، زبيب بن ثَعلَبةَ، للطبرانيالمعجم الكبير  )  7(

 .  3064رقم، 3/1219معرفة الصحابة ألبي نعيم )  8(

  . 5299 رقم، زبيب بن ثَعلَبةَ، للطبرانيالمعجم الكبير )  9(

 .  7824رقم، 6/3434معرفة الصحابة ألبي نعيم  ) 10(



 -  356  -  

  :تراجم رواة الحديث

هو أحـد الغلْمـة الـذين       : قيل )2(،   الْعنْبرِي)1( بن ثَعلَبةَ بنِ عمرِو بن سواء     ا الزبيبهو  :أبيه -
  مـسح النَّبِـي   . )3(كان ينزل البادية على طريق الناس بين الطائف والبـصرة    ،  أعتقتهم عائشة 

ههجفْوِ    ،  وبِالْع ا لَهعدوةيافالْعو  ،هرِ     : ُأمنْبلْعب نةُ مرِينْبثُنٍ الْعرةُ بِنْتُ بلـه  :قال ابن حبـان   . )4(كَلْثَم
  . ) )5حديثه عند ولده وممن روى عن النبي و، صحبة

- ثينِ شُعب ديبنِ اِهللا عبِ بيبالز رِينْبروى عنه   روى عن جده الزبيب      )6(مقبول من السادسة   الْع
ابنه عمار بن شعيث قال عمار بن شعيث حدثني أبي وكان قد بلغ سبع عشرة ومئة سنة روى لـه          

وذكره ابن عدي فساق له حديثين منكـرين ثـم          ، )8(وذكره بن حبان في كتاب الثقات     . )7(أبو داود 
ـ  :وقال الـذهبي  ، )9( له نحو خمسة أحاديث وأرجو أنه في مقدار ما يرويه يصدق فيه            :قال ب  يكت

  .)10( حجةولعله كان، حديثه

  .مقبول: هو كما قال ابن حجر :قال الباحث 

-         رِىنْببِ الْعيبنِ الزب اللَّه دبنِ عب ثيشُع نب ارمقـال ابـن حجـر      . )11( روى له أبـو داود     .ع
  . )12(مقبول

   . لم أجد من ذكره بجرحٍ والتعديٍل :قال الباحث

  . ت باقي رواة الحديث ثقا-

                                                
 وقال ابن عبد . 3/1218 معرفة الصحابة ألبي نعيم . زبيب بن ثَعلَبةَ بنِ عمرِو بنِ سوارِهو   : قال أبو نعيم   )  1(

وسماه :   وقال ابن حجر    .)1(البر يقال له زبيب بالباء وزنيب بالنون وروى له حديثا واحدا في سبي بلعنبر               
 )  . 1(العسكري زنيبا بالنون ثم قال وأصحاب الحديث يقولونه بالباء

 . 2/552اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )  2(

 . 2/293أسد الغابة البن األثير )  3(

 . 3/1218معرفة الصحابة ألبي نعيم  )  4(

 . 3/144الثقات البن حبان )  5(

 . 1/439  البن حجريبتقريب التهذ )  6(

 . 12/540للمزي تهذيب الكمال  )  7(
 . 6/453الثقات البن حبان  )  8(

 . 4/42البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )   9(

 .  3/383للذهبي ميزان االعتدال )  10(

 . 7/353البن حجر تهذيب التهذيب )  11(

 . 1/709البن حجر تقريب التهذيب  )  12(
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  :الحكم على الحديث

ذكر ابن  وقد  ، وقد تابعه عبيد اهللا بن زبيب     ،  مقبول اِهللا عبيد بنِ شُعيثيه  ف ضعيفإسناده  
عمار بن  أما  . )1(حبان عبيداهللا في ثقات التابعين فقال يروي عن أبيه وله صحبة وعنه ابنه شعيث             

ثيوقد تابعه موسى بـن إسـماعيل   ، ذلك عند المتابعة  و، مقبول: فلم يوثقه أحد قال ابن حجر     ، شُع
  .والتعديل، الذي لم يذكره أحد بجرح، وابنه سعد، ولم يروِ عنه سوى أحمد بن عبده، وهو ثقة

   .بعاته يرتقي إلى الحسن لغيرهوعليه فالحديث بمتا
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

  } خضع  { 

 . هـا منـه    بمـا يطْمع    لهـا فـي القَـولِ       أي يلين  ] امرأته  لغيرِ  الرجلُ أنه نهى أن يخْضع   [فيه  
اال: والخُضوعوالمطاوعة نقياد  .  تعالى    ومنه قوله ] عفال تَخْضـ       بالقولِ ن ه  فيطمع الذي فـي قلبِ

ويكون الزماً كهذا الحديثُ]مرض ّتعد2( ياًّ وم( .  

  )164(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم أعثر على تخريج له :قال الباحث        
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

 خُـضوعاً    يخْـضع   الخُضعان مصدر خـضع    ]ا لقوله خُضعانً[ السمع    استراق وفي حديث ) س  ( 
فـي   و.  خاضع جمع يكون أن ويجوز. ى بالكسر كالوِجدان   ؤيرو . ا كالغُفْران والكُفْران  وخُضعانً
عاًروايةخُض 3( خاضع  لقوله جمع( .  

                                                
 . 5/20حبان الثقات البن )  1(

 . 2/43البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(

  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  3(
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  )165(الحديث رقم 

  :وفيه روايتان

  . )1("خُضعانا لقوله" :الرواية األولى

   :  رحمه اهللا)2( البخاريقال اإلمام

 يديمثَنَا الْحدح    انفْيثَنَا سد3(ح(  ورمثَنَا عدح )ةَ  : قَالَ )4كْرِمتُ ععمـ      س قُـوُل سـا    يتُ َأبعم
 ِإذَا قَضى اُهللا الَْأمر في الـسماء ضـربت الْملَاِئكَـةُ بَِأجنحتهـا              :"قَاَل  ِإن نَبِي اِهللا     :هريرةَ يقُولُ 

]   قَـالُوا  اذَا قَاَل ربكُـم   قَالُوا م  )6(فُزع عن قُلُوبِهِم  [ فَِإذَا   )5( ِلقَوِله كََأنَّه سلْسلَةٌ علَى صفْوانٍ      خُضعانًا
فَيسمعها مستَرِقُ السمعِ ومستَرِقُ السمعِ هكَـذَا بعـضه فَـوقَ           ] الْحقَّ وهو الْعلي الْكَبِير   [ِللَّذي قَاَل   

        عمسفَي هابِعَأص نيب ددبا وفَهرفَح بِكَفِّه انفْيفَ سصوضٍ وعـا         بيهلْقي ثُم تَهتَح نا ِإلَى ميهلْقةَ فَيمالْكَل 
 فَربما َأدرك الشِّهاب قَبَل َأن يلْقيهـا  )7(الْآخَر ِإلَى من تَحتَه حتَّى يلْقيها علَى ِلسانِ الساحرِ َأوِ الْكَاهنِ     

 لَنَا يوم كَذَا وكَذَا كَذَا وكَـذَا  : َألَيس قَد قَالَ :يكْذب معها ماَئةَ كَذْبة فَيقَالُ    وربما َألْقَاها قَبَل َأن يدرِكَه فَ     
 اءمالس نم عمي سالَّت ةمالْكَل لْكقُ بِتدصفَي  

  :تخريج الحديث
  . تفرد به البخاري دون مسلم

   :تراجم رواة الحديث

  . قاترواة الحديث جميعهم ث -

                                                
  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  1(
كُم قَالُوا الْحقَّ وهـو الْعلـي       حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُواماذَا قَاَل رب       [باب  ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري )  2(

الْكَبِير[ ،4800رقم .    ِلهقَو ابوب ]      بِينم ابهش هعفََأتْب عمقَ الستَرنِ اسوكتاب التوحيد ، 4701رقم، ]ِإلَّا م ، ابب
قَالُوا الْحقَّ  ه حتَّى ِإذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَاَل ربكُم ولَا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده ِإلَّا ِلمن َأذن لَ       [قَوِل اِهللا تَعالَى    

الْكَبِير يلالْع وهو [كُمباذَا خَلَقَ رقُْل مي لَم7481 رقم، و .  
  . 177 / 11تهذيب الكمال  سفْيان بن عيينَةَ بنِ َأبِي عمرانهو )  3(
  . 734 / 1تقريب التهذيب . رو بن دينار المكيعمهو )  4(
  . 1/1021البن الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين .  الصفوان الحجر األملس:صفْوانٍ)  5(
)6  (قُلُوبِهِم نع ع66 / 1تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم.أي كشف عنها الغم:فُز .  
)7  ( نخْهو : الكَاهى يالّذانكُه يعموالج ظَنّهه وَأيبِر كُونا يبِم 2/594غريب الحديث للحربي .  بِر .  
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  . )1( "خُضعا لقوله" :الرواية الثانية

  :تخريج الحديث

  . )2( لم يعثر عليه الباحث مسنداً         
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  }خضل { 

 يقال خضل واخـضلَّ إذا   .  أي بلُّوها بالدموع   ] فبكَوا حتى أخضلوا ِلحاهم     األنْصار أنه خطب [فيه  
3(ي وأخضلته أنانَد( .  

  )166(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)4(قال اإلمام أحمد

 قُوبعثَنَا يد5(ح( ثَنَا َأبِيدح)اقَ   )6حنِ ِإساب نقَالَ   ع :         ـنةَ عنِ قَتَادب رمع نب ماصي عثَندحو 
ما َأعطَى من تلْـك الْعطَايـا    ما َأعطَى رسوُل اللَّه  لَ:محمود بنِ لَبِيد عن َأبِي سعيد الْخُدرِي قَالَ    

                  هِمي َأنْفُـسارِ فالَْأنْص نم يذَا الْحه دجو ءا شَينْهارِ مي الَْأنْصف كُني لَمبِ وراِئِل الْعقَبشٍ ويي قُرف
َأفَلَا تَرضون يا معشَر الَْأنْصارِ َأن يـذْهب النَّـاس:           النبي   قَاَلوفيه  ، ... حتَّى كَثُرتْ فيهِم الْقَالَةُ   

      وِل اللَّهسبِر ونجِعتَريرِ وعالْبو بِالشَّاة            ُةُ لَكُنْـتـرلَا الْهِجلَو هدبِي دمحم ي نَفْسالَّذفَو اِلكُمي رِحف
ك النَّاس شعبا وسلَكَتْ الَْأنْصار شعبا لَسلَكْتُ شعب الَْأنْصارِ اللَّهم ارحـم            امرًأ من الَْأنْصارِ ولَو سلَ    

 رضينَا  :وقَالُوا فَبكَى الْقَوم حتَّى َأخْضلُوا ِلحاهم       :قَاَلالَْأنْصار وَأبنَاء الَْأنْصارِ وَأبنَاء َأبنَاء الَْأنْصارِ       
  . الحديث.. .. وتَفَرقْنَا  اللَّه قسما وحظا ثُم انْصرفَ رسوُل اللَّه بِرسوِل

                                                
  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  1(
إذا قضى اهللا األمر في الـسماء ضـربت         : عن النبي      هريرة ذكره البخاري معلقاً عن أبي    :قال الباحث ) 2(

  . 1/40للبخاريخلق أفعال العباد .  الحديث. .. له المالئكة بأجنحتها خضعا لقو
  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  3(
 . 11730 رقم، )   مسند أبي سعيد الخدري( ، مسند أحمد)  4(

)5  ( مياهربنِ ِإب دعبنِ س مياهرِإب بن بقُوع1087 / 1تقريب التهذيب .هو ي.  

 . 108تقريب التهذيب ص .  هيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفهو إبرا)  6(



 -  360  -  

   :تخريج الحديث

 بـن   من طريق سلمة   )2(والطبري،  من طريق عبد اهللا بن ادريس      )1(أخرجه بن أبي شيبة   
  .  بنحوه بهحاقَعن محمد بنِ ِإس، ثالثتهم ،  من طريق يونس بن بكير)3(والبيهقي، الفضل

بن معمـر من طريـق    ،  )7(والبغوي، )6(وعبد بن حميد  ، )5(وأحمد، )4(وأخرجه عبد الرزاق  
   .  بنحوه عن أبي سعيد الخدري)8( عن اَألعمشُ عن أبي صالحراشد

  :تراجم رواة الحديث

ـ      عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري أبو عمر المدني           - د  ثقة عالم بالمغازي مات بع
 :قال محمد بن سـعد    ، )10(في الصلَاة والطب والزهد   ومسلم  ، روى عنه البخاري  )9(العشرين ومائة   

 وثقـه )11(وكان ثقة كثير الحديث عالما    ، كانت له رواية للعلم وعلم بالسيرة ومغازي رسول اهللا          
فـي   يحيى بن معـين      وقال،  وغيرهم، )14( والنسائي )13(البزار  و، )12(أبو زرعة و، يحيى بن معين  

مـة  الَّصـدوق ع  : وقال الذهبي ، )16(بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره  ، )15(صدوق :موضع آخر 
ذكر له الحاكم في المستدرك حديثا في الزكاة عن قيس بن سعد بن عبادة َأن رسوَل                ، )17(بالمغازي

                                                
 . 38152 رقم، غزوة حنين وما جاء فيها، كتاب المغازي، مصنف ابن أبي شيبة)  1(

 . 2/176تاريخ الطبري )  2(

 . 1929رقم، 5/176دالئل النبوة للبيهقي )  3(

 . 19918 رقم، باب في فضائل األنصار، بن راشدكتاب الجامع لإلمام معمر ، مصنف عبد الرزاق)  4(
 . 11547 رقم، )   مسند أبي سعيد الخدري( ، مسند أحمد)  5(

 . 917 رقم، )  من مسند أبي سعيد الخدري(، ) ألم تكونوا أذلة فأعزكم اهللا ؟(، مسند عبد بن حميد)  6(

 . 3975رقم، ضي اهللا عنهمباب فضل األنصار ر، الصحابة فضائل كتاب، شرح السنة للبغوي)  7(

)8  (اذَاماِلحٍ بو صقَاُل، َأبيو :اذَان9/36للذهبي سير أعالم النبالء .  ب . 

 . 1/473البن حجرتقريب التهذيب )  9(

 . 2/97منجويه بنالرجال مسلم و، 2/559  للكالباذيرجال صحيح البخاري)  10(

 . 1/128البن سعدالطبقات الكبرى )  11(

 . 6/346 البن أبي حاتم ح والتعديلالجر)  12(
 . 5/47البن حجر وتهذيب التهذيب . 13/530للمزيتهذيب الكمال )  13(

 . 5/47البن حجرتهذيب التهذيب )   14(

 . 1/170)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  15(

 . 5/234الثقات البن حبان )  16(

 . 1/520الكاشف للذهبي  و،1/520للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  17(
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  اللَّه    ا ثم قالياعس ثَهعبي قال الـذه   :قال السبط بن العجمي   .)1( على شرط مسلم   :ب: ع يـه بـل    قب
صـح  ن هذا إرسال ظاهر وليس بتدليس علـى األ        إ:قال ابن العجمي  ، منقطع عاصم لم يدرك قيساً    

  . )2(ن يذكر عاصم مع المدلسينأوال ينبغي 

  .  عاصم ثقة تكلم الذهبي في روايته عن قيس: قال الباحث

 -  يندارٍ المسنِ ياقَ بحِإس نب دمحأنـه  : وخالصة القول فيـه ، )18 ( الحديث فيسبقت ترجمته، م
وقد صرح بالسماع فـي روايتـه هـذه    ، الرابعة   منلكنه مدلس   ،  حسن الحديث إن شاء اهللا    ،  صدوق

  . َ حدثَني عاصم:فقال

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقد صـرح   ،  مدلس من الرابعة   صدوق حاقَمحمد بن ِإس  عدا  ، رواته ثقات  . إسناده حسن 
 مـن طريـق      )3(أخرجه البخـاري  .  عبد اِهللا بنِ زيد بنِ عاصمٍ      هنا بالسماع وله شاهد من حديث     

عمرو بن يحيـى    عن  ، كالهما،  يونُس  بنِ  سريجِ  من طريق  )4(ومسلم،  خالد بن عجالن    بنِ وهيبِ
نِ زاِهللا ب دبع نيمٍ عنِ تَمب ادبع نمٍعاصنِ عب دبنحوهي  .  

    . وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحيح
        

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  ليـذهب  ش والـدهن   أي نَدي شَعرك بالمـاء     ]لي قَنَازِعك قال لها خَض  [ سليم    أم وحديثُ ) ـه( 

   .)5( الشَّعر خُصُل:  والقَنَازِع. شَعثُه

  )167(الحديث رقم 

  .  على تخريج لهلم يعثر الباحث

                                                
، يا قيس ال تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير لـه رغـاء        «، كتاب الزكاة ، المستدرك على الصحيحين للحاكم   )  1(

 . 1402 رقم

 . 37رقم، 1/35البن العجمي التبيين ألسماء المدلسين  )  2(

 . 4330رقم، باب غَزوة الطَّاِئف، كتاب المغازي، صحيح البخاري)  3(

 . 2493رقم، ِإعطَاء الْمَؤلَّفَة قُلُوبهم علَى اِإلسالَمِ) 47 (باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  4(

  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  5(
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  :هللا اه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي ] نَسيتُها في خُـضمِ الفـراش      السبعةُ الدنابير[ عنها    اللّه  رضي  سلَمةَ  أم وفي حديث ) س   ( 

  . )1(جانبه 

  (*)الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . )2(سبق تخريجه :قال الباحث
       

 

                                                
  . 2/43النهاية في غريب الحديث البن األثير )  1(
  . بمثله) 143(انظر الحديث رقم )  2(
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  المبحث الثالث
  الخاء مع الطاء

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 خَطَّـاء إذا كـان    يقال رجٌل] النساء بالخَطَّائيننإنه تَلده أمه فيحملْ[ الدجال  ومنه حديثُ  ) ـه( 

الَزِمم  ا غيرا للخَطاي     يةنلها وهو من أب تارك  بالَغةلْن با   .  الممحأي بـالكَفَرة   : لخطَّـائين  ومعنى ي
صاةال    والعجعاً للدالذين يكونون تَب  .  وقوله يحملْن  النساء   راغيـثُ   من يقوُل على لغةأكَلُوني الب 

  : ومنع قول الشاعر
 هوأم ووهأب يافيد نه  .. . ولَكيطَ أقَاربلالس نرصعي رانو1(بِح( .  

  )168(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2(اإلمام الطبرانيقال 

، نَا عثْمان بن عبد الرحمنِ    : قَاَل،   نَا علي بن الْمديني   :قَاَل،   الْمستَملي حدثَنَا محمد بن هشَامٍ   
تَلـده  : فَقَاَل، اُل عنْد النَّبِي ذُكر الدج:"قَاَل، عن َأبِي هريرةَ ،  )3(عن َأبِيه ،   عن عبد اللَّه بن طَاوسٍ    

ها، ُأمرِهي قَبوذَةٌ فنْبم يهو  ،بِالْخَطَّاِئين اءالنِّس لْتمح تْهلَدفَِإذَا و " .   

  :تخريج الحديث

 سـويد  من طريق    )5(وأبو نعيم ،  عبيد بنِ حساب    بنِ محمد من طريق    )4(أخرجه ابن عدي  
  .  بنحوهبه،  عبد الرحمنِ بنِعثْمانِعن ،كالهما،  سعيدبنِا

  :تراجم رواة الحديث
-          يحمنِ بن عبد اهللا بن سالم الجمحالر دبع بن انثْممـات سـنة     )7(ليس بالقوي    البصري )6(ع 

   . أربع وثمانين ومئة

                                                
 . 2/44البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 .  5122 رقم، ) من اسمه محمد ( ، للطبرانيالمعجم األوسط )  2(

 . 462 / 1 تقريب التهذيب  .َأبو عبد الرحمنِ بن كيسان، طَاووسٍ هو :  أبيه) 3(
 . 5/161البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  4(

  . 4/22حلية األولياء ألبي نعيم )  5(

)6  (  يحمألنـساب اللباب في تهذيب ا   . هذه النسبة إلى بني جمح وهم بطن من قريش وهو جمح بن عمرو            : الج 
 . 1/291 لجزريل

 . 1/666البن حجر تقريب التهذيب )   7(
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 ليس بـالقوي    :وقال أبو حاتم  ، )2(ول مجه :قال البخاري ،  )1(بن ماجة ا و  روى له الترمذي  
 منكر الحديث ثم ساق في ترجمته عـدة أحاديـث           :وقال ابن عدي  ، )3(وال يحتج به  ، يكتب حديثه 

هذه األحاديث لعثمان التي ذكرتها عامتها ال يوافقه عليها الثقات وله غير ما ذكرت               :ثم قال  منكرة
  . )4( وإما متناًوعامة ما يرويه مناكير إما إسناداً

  . ضعيف: قال الباحث
  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

 لَم يروِ هـذَا  :قال الطبراني. وهو ضعيف، عثمان بن عبد الرحمن  إسناده ضعيف تفرد به     
يحمنِ الْجمحالر دببن ع انثْمسٍ ِإال عنِ طَاونِ ابيثَ عد5 (الْح( .  

وقـد   ة مخالفة لما ورد من روايات صحيحة بأن الدجال موجود         وهذه الرواي  :قال الباحث 
والعمدة على مثل هذه األحاديـث      ، )6( كما عند مسلم   ،األغالل و ،رآه الصحابة الكرام مكبالً بالحديد    

   . ال على هذا الحديث الضعيف، الصحيحة

  
       

 
  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل

 عمر    ابنِ وفي حديث ] لهِم          أنهم نَصئة من نَـبنَها وقد جعلوا لصاحبِها كلَّ خاطوتَرامجاجةً يبوا د [
  . )7( والخاطئةُ ها هنا بمعنى المخْطئة  . أي كلَّ واحدة التُصيبها

                                                
 . 19/432للمزي تهذيب الكمال )  1(

 . 19/432للمزي تهذيب الكمال )  2(

 . 6/158البن أبي حاتم الجرح والتعديل )   3(

 . 162، 5/161البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )   4(

 .  5122 رقم، ) ه محمد من اسم( ، للطبرانيالمعجم األوسط )  5(

 .7575رقم ، باب قصة الْجساسة،الفتن وأشراط الساعةكتاب ’صحيح مسلم )  6(

 . 2/44البن األثير النهاية في غريب الحديث )  7(
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  )169(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( مسلمقال اإلمام

     َ      رَأخْب مشَيثَنَا هدبٍ حرح نب ريهى زثَندو بِشْرٍ  حرٍ قَالَ    ، )2(نَا َأبيبنِ جب يدعس نع:    ـناب رم 
          ونَهمري مها وروا طَيبنَص شٍ قَديقُر نانٍ متْيبِف رمع        ـنم َئـةرِ كُـلَّ خَاطبِ الطَّياحلُوا ِلصعج قَدو

هِملقُوا فَقَالَ      نَبتَفَر رمع نا بَأوا رفَلَم    رمع ناب :       اللَّه نذَا لَعَل هفَع نذَا   مَل هفَع نـوَل     مسر ِإن 
 اللَّه اضغَر وحالر يهًئا فنِ اتَّخَذَ شَيم نلَع.   

  :تخريج الحديث

عن َأبي بِشْرٍ   ، )د اهللاِ  عب  بن الوضاح( من طريق َأبي عوانَةَ   )4(ومسلم، )3(وأخرجه البخاري 
  . بنحوهه ب

  . عن ابن عمر بنحوهسعيد بن عمرو عن، سعيد بنِ من طريق ِإسحاق)5(وأخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث

 لكنه مدلّس مشهور به، )6(هـ ، ثقة ثبت183هشَيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ت  -
احبها إال بالتصريح بالسماع، وقد  التي ال يقبل حديث ص)7(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة

  .صرح بالسماع من أبي بشر فُأمن تدليسه

  .  ثقاتباقي رواة الحديث -

 
       

 
 

                                                
 . 5174رقم ، النَّهىِ عن صبرِ الْبهاِئمِ)  12(باب، صحيح مسلم الصيد والذبائح)  1(

  .5 / 5 تهذيب الكمال .فر بن إياس وهو بن أبي وحشيةجع:َأبو بِشْرٍ )  2(

 . 5515رقم، باب ما يكْره من الْمثْلَة والْمصبورة والْمجثَّمة، كتاب الذبائح والصيد، صحيح البخاري)  3(
  .5173رقم ، النَّهىِ عن صبرِ الْبهاِئمِ)  12(باب، صحيح مسلم الصيد والذبائح)  4(

 . 5514رقم، باب ما يكْره من الْمثْلَة والْمصبورة والْمجثَّمة، كتاب الذبائح والصيد، صحيح البخاري)  5(

  . 1023 / 1تقريب التهذيب   )6(
  .47 / 1 بن حجر الطبقات المدلسين )  7(
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 وفي حديث    عٍ [ الكُسوفبرِداِئه   فأخْطَأ بِدر أي غَلْطَ  ] حتى ُأدرِك  . عـل   لمـن أراد شـيئاً فف      قاُل ي

 بعـضِ نـسائه عـوض       درع ه في استعجاِله غَلط فأخذَ     ذلك كأنَّ  يقال لمن قَصد  أخْطَأ كما   : غيره
  . )1( أكثرالمشْي واألوُل: ويروى خَطَا من الخَطْو . رداِئه

  )170(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام مسلم

      انبثَنَا حدح ىارِمالد يدعس نب دمى َأحثَند3(ح(   بيهثَنَا ودح  )4( ورنْصثَنَا مدح ، هُأم نع)5( ، نع
 )6(فَفَزِع فََأخْطََأ بِدرعٍ حتَّى ُأدرِك بِرِداِئه      كَسفَت الشَّمس علَى عهد النَّبِى       :َأسماء بِنْت َأبِى بكْرٍ قَالَتْ    

     ى ثُمتاجتُ حيقَالَتْ فَقَض ذَِلك دعب        وَل اللَّهستُ رَأيفَر جِدسخَلْتُ الْمدجِْئتُ و     فََأطَاَل هعتُ ما فَقُمقَاِئم
 فَـَأقُوم   .  هذه َأضعفُ منِّـى    :الْقيام حتَّى رَأيتُنى ُأرِيد َأن َأجلس ثُم َألْتَفتُ ِإلَى الْمرَأة الضعيفَة فََأقُولُ           

   . اَل الركُوع ثُم رفَع رْأسه فََأطَاَل الْقيام حتَّى لَو َأن رجالً جاء خُيَل ِإلَيه َأنَّه لَم يركَعفَركَع فََأطَ

  :تخريج الحديث

 بِنْـت   صـفية  من طريـق     )8(ومسلم ، بِنْت الْمنْذرِ  فَاطمة  من طريق  )7(           أخرجه البخاري 
  . بنحوهعن َأسماء بِنْت َأبِي بكْرٍ رضي اُهللا عنْهما  ،كالهما ،شَيبةَ

  :تراجم رواة الحديث
  .  رواة الحديث جميعهم ثقات -

       

                                                
 . 2/44البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

.  فى صالَة الْكُسوف من َأمرِ الْجنَّة والنَّارِ     -- ما عرِض علَى النَّبِى      )3(باب، تاب الكسوف ك، صحيح مسلم )  2(
 . 2146رقم

)3  (يلاهبٍ الببِيو حالٍَل َأبه بن انب328 / 5تهذيب الكمال .ح.  

)4  ( الَنجبنِ ع خَاِلد بن بيه164 / 31 تهذيب الكمال .و.  

  .1360 / 1تقريب التهذيب .صفية بنت شيبة بن عثْمان بن أبي طلحة)  5(

)6  (     اِئهبِرِد رِكتَّى ُأدعٍ حرفََأخْطََأ بِد فـتح   . يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بـذلك           :فَفَزِع 
 . 2/527الباري البن حجر 

بـاب  ، كتاب الكسوف، .184رقم، باب من لَم يتَوضْأ ِإلَّا من الْغَشْيِ الْمثْقلِ       ، كتاب الوضوء ، صحيح البخاري )  7(
وفي الْكُساِل فجالر عم اءالنِّس لَاة1053رقم، ص . 

. لْجنَّة والنَّارِ  فى صالَة الْكُسوف من َأمرِ ا       ما عرِض علَى النَّبِى      )  3(باب، كتاب الكسوف ، صحيح مسلم )  8(
 . 2144رقم
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
  } خطب { 
 فَتـركَن إليـه     أةَ المر  الرجلُ  هو أن يخطُب   ] على خطْبة أخيه    الرجلُ نَهى أن يخطُب  [فيه   ) ـه( 

  داققا على صتَّفمعلومٍ وي      قْدقَ إال العبيا ولم يتراضيو  .         كَنـريا ولـم يتراضتَّفقا ويفأما إذا لم ي  
 ها وهو خارجتطْبمنَع من خهما إلى اآلخرِ فال يطْبـة   .  عن النَّهيأحدتقول منه خَطَب يخطُـب خ 

بالكسر فهو خاطبطبة أيضاً منه الْ واالسم1( والكالم بالضم فهو من القَوِل فأما الْخُطبةُ. خ( .  
  )171(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2(البخاريقال اإلمام 
 حدثَنَا الزهرِي عن سعيد بـنِ       )3( حدثَنَا سفْيان  )بن جعفر بن نجيح   ا(حدثَنَا علي بن عبد اهللاِ    

 ولَا يبِيع   )5( ولَا تَنَاجشُوا  )4(َأن يبِيع حاضر ِلباد     نَهى رسوُل اِهللا     :قَاَل بِي هريرةَ   الْمسيبِ عن أَ  
 يهعِ َأخيلَى بُل عجالريهَأخ ةطْبلَى خع خْطُبلَا يا وهَأةُ طَلَاقَ ُأخْترَأُل الْملَا تَسي ِإنَاِئ  ِلتَكْفََأ   وا فامه  

  :تخريج الحديث
 عن َأبِى هريـرةَ   ، كالهما   محمد بنِ سيرِين  و، سعيد بنِ الْمسيبِ   من طريق    )6(أخرجه مسلم 

  بنحوه

                                                
 . 2/45البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

، باب لَا يبِيع علَى بيعِ َأخيه ولَا يسوم علَى سومِ َأخيه حتَّى يْأذَن لَه َأو يتْـرك      ، كتاب البيوع ، صحيح البخاري )  2(
 . 2140رقم

)3  (ييع بن انفْيسانرم177 / 11تهذيب الكمال .نَةَ بنِ َأبِي ع.  

)4  (    ادِلب راضح بِيع1 المقيم بالبادية ، النهاية في غريب الحديث         : والباد . المقيم في المدن والقرى    :الحاضر: ي / 
بيعـه   أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليـه لي  :الشافعى قالوصورته كما    .398

 ن عالماً اكإذا  يحرم بهذه الشروط    وهذا  ، بسعر يومه فيقول له البلدى اتركه عندى ألبيعه على التدريج بأعلى          
بالنهى فلو لم يعلم النهى لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم وبه قال جماعة من                    

ت وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفـة يجـوز بيـع           المالكية وغيرهم وقال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يف         
 البخـاري  صـحيح   شـرح  عمـدة القـاري  . 10/164 شرح النووي على مـسلم  . الحاضر للبادى مطلقا 

 . 11/258لعينيل

 غيـره  ليقـع  شراءها يريد ال وهو ثمنها في يزيد أو ويروجها لينفقها السلعة يمدح أن هو: البيع في النجش)  5(
 . 5/20  البن األثيرالحديث بغري في النهاية.  فيها

 رقـم ،  تَحرِيمِ الْخطْبة علَى خطْبة َأخيه حتَّـى يـْأذَن َأو يتْـرك    ) 6(،) 4(باب  ، كتاب النكاح ، صحيح مسلم )  6(
3524 ،3525، 3508. 
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  . ثقاتجميعهم  رواة الحديث -
       

 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 يقال خَطَـب إلـى      .  أي يجاب إلى خطْبته    ]خَطَب أن يخَطَّب  إنه لَحرِي إن    [ومنه الحديث   ) س  ( 

  . )1(أي أجابه: فالن فَخَطَّبه وأخْطَبه
   )172(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام ابن ماجة
 عن سهِل بنِ سـعد      )3(حدثَنَا محمد بن الصباحِ حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن َأبِي حازِمٍ حدثَني َأبِي           

 رْأيـك  : قَالُوا؟ما تَقُولُون في هذَا الرجِل رجٌل فَقَاَل النَّبِي   مر علَى رسوِل اللَّه   :الساعدي قَالَ 
 :وِإن قَـالَ    شَفَع َأن يشَفَّع   وِإن  هذَا حرِي ِإن خَطَب َأن يخَطَّب     هذَا من َأشْرف النَّاسِ     :في هذَا نَقُوُل    

      كَتَ النَّبِيفَس ِلهِلقَو عمسي َأن       فَقَاَل النَّبِي ٌل آخَرجر رمو:      ذَا قَـالُواي هف ا تَقُولُوننَقُـولُ  :م : 
طَب لَم ينْكَح وِإن شَفَع لَـا يـشَفَّع وِإن    واللَّه يا رسوَل اللَّه هذَا من فُقَراء الْمسلمين هذَا حرِي ِإن خَ           

  . )4(لَهذَا خَير من مْلء الَْأرضِ مثَْل هذَا : لَا يسمع ِلقَوِله فَقَاَل النَّبِي :قَاَل
  :تخريج الحديث

 ،األصـبحي  بـن عبـد اهللا   ِإسـماعيلِ و،  حمزةَ بنِ ِإبراهيمِمن طريق    )5(أخرجه البخاري 
 )8(والبغـوي ،  الصباحِ  بنِ محمدمن طريق    )7(والبيهقي، يعقوب بن حميد  من طريق    )6(والطبراني
  .  به بنحوه َأبِي حازِمٍ الْعزِيزِ بنِ عبدعن ،خمستهم ، محمد بن إسماعيلمن طريق

                                                
 . 2/45البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 4120 رقم، ِل الْفُقَراءباب فَض، كتاب الزهد، سنن ابن ماجة)  2(

 . 1/399البن حجر  تقريب التهذيب . سلمة بن دينار أبو حازم األعرج مولى األسود بن سفيانهو  :هَأبِي)  3(

 فيـه  وهـذا ، من مثل هذا الغنيخير أي هذا الفقير من فقراء المسلمين  : لَهذَا خَير من مْلء الَْأرضِ مثَْل هذَا      )  4(
عليـه  وهذا معنى قولـه    فقير على الغني مطلقا في الدين فيكون كفؤا لمن يريدها من النساء مطلقاً              تفضيل ال 
 فجعل العمدة ذات الدين، فينبغى أن تكون العمـدة          :قال ابن بطال  ،  "عليك بذات الدين تربت يداك      ": السالم  

 . 7/184ل بن بطاالشرح صحيح البخارى . 20/87 لعينيلفى الرجل مثل ذلك، عمدة القاري 

 . 6447رقم، باب فَضِل الْفَقْرِ، كتاب الرقاقو، 5091رقم، باب الَْأكْفَاء في الدينِ، كتاب النكاح، صحيح البخاري)  5(

 .  5881رقم، ه َأبِيعنعبد الْعزِيزِ بن َأبِي حازِمٍ ،  للطبرانيالمعجم الكبير)  6(

 . 9998رقم ،  وقصرِ الَْأمِلباب في الزهد، شعب اإليمان)  7(

 . 4068رقم، باب فَضِل الْفُقَراء، كتاب الرقاق، شرح السنة للبغوي)  8(
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-      يداعالس اِلكنِ مب دعس نُل بهاسِ ،  سبا الْعكَنَّى َأبيَل، يقى: ويحو يَأب ، النَّبِي كرَأد ،  مـوي لَهو
   النَّبِي فِّيتُو   ًنَةس شَرةَ عسخَم  ،   ينانثَمانٍ ونَةَ ثَمس فِّيتُويَل،  وقو :  ينَةدبِالْم ينعستى ودِإح  ،  ـرآخ

تًا بِالْموم ةابحالصينَةوُل اِهللا ، دسر اهمنًا فَسزح هماس كَانو لًاه1(س( .  
روى . )2( قبل ذلـك   : وقيل ومئة صدوق فقيه مات سنة أربع وثمانين      :عبد العزيز بن أبي حازم     -

لم يكـن   ": قال أحمد بن حنبل   و، )4(" صدوق ثقة ليس به بأس     :"قال يحيى بن معين   . )3(له الجماعة 
ديث إال كتب أبيه فإنهم يقولون إنه سمعها وكان يتفقه لم يكن بالمدينة بعد مالـك                يعرف بطلب الح  

 أرجو أنـه ال بـأس       :"قالو، )5("ويقال إن كتب سليمان بن بالل وقعت إليه ولم يسمعها         ،  "أفقه منه 
 ،بن أبي حـازم أفقـه مـن الـدراوردي         ا": و حاتم أب و ،وقال أبو زرعة  ، )7("وثقه العجلي "، )6("به

سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي       : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم     ،  "ردي أوسع حديثا منه   والدراو
قيل ألبي فعبد   " متقاربون   :"حازم وعبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال            

 ،)9(" ليس بـه بـأس    :" وقال مرة  " ثقة :"وقال النسائي ، )8(  صالح الحديث  :العزيز بن أبي حازم قال    
  . )11("ثقة:" وقال الذهبي، )10 ("ذكره ابن حبان في الثقات"

وقد تكلم اإلمام أحمد في روايته      ،  وروايته عن أبيه صحيحة   ، الراجح أنه ثقة   :قال الباحث 
   . )12(ما أدري : قال؟ كان يدلسها لكنه عندما سِئَل أ.  فقطعن سليمان بن بالل

   . )14(أبو جعفر التاجر صدوق مات سنة أربعين)13(لجرجراِئيمحمد بن الصباحِ بنِ سفْيان ا -

                                                
 . 3/200اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ، 3/1312معرفة الصحابة ألبي نعيم )  1(

 . 1/611البن حجر تقريب التهذيب )  2(

 . 18/123للمزيتهذيب الكمال )  3(

 . 5/383البن أبي حاتمالجرح والتعديل  ) 4(

 . 1/100 المبرد بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في (الدم بحر)  5(

 . 1/221وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد  لإلمامسؤاالت أبي داود)  6(

 . 2/95الثقات للعجلي )  7(
 . 5/383  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  8(

 . 18/123للمزي تهذيب الكمال . 6/298  البن حجرذيبتهذيب الته)  9(

 . 7/117 الثقات البن حبان )  10(

 . 4/361للذهبي ميزان االعتدال )  11(

 . 3/774للعقيلي الضعفاء الكبير )   12(

)13  (اِئيرجر2/42 األنساب للسمعاني.  هذه النسبة إلى جرجرايا وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط:الج . 
 . 1/855  ابن حجرتقريب التهذيب)   14(
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 سألت يحيى بن معـين      :قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز       )1(روى عنه أبو داود وابن ماجة     
 عنده عن الوليد بـن مـسلم كتـاب          : قلت " ليس به بأس   :"عن محمد بن الصباح الجرجرائي فقال     

حدث بحديث منكـر    " :وقال يحيى مرة  ، )2(" ليس به بأس   :"بن عيينة حديث كثير فقال    اصالح وعن   
 : قال رسـول اهللا  :بن عمر قالابن أبي ليلى عن نافع عن اعن علي بن ثابت عن إسرائيل عن        

بـن  اقال يعقوب    )5("ذكره بسوء ي ولم   ")4(" والقدرية )3(صنفان ليس لهما في اإلسالم نصيب المرجئة      
ه كالموضوع وإنما يرويه على بن نزار شـيخ ضـعيف           هذا حديث منكر جدا من هذا الوج      :شيبة

  .قال أبو زرعة ثقةو، )6(بن عباس اواهي الحديث عن 

لـه   :قال الـذهبي  و. )8(بن حبان في كتاب الثقات     ذكره ا  )7( صالح الحديث  :وقال أبو حاتم  
  . )9(حديث منكر 

يره هـي  والعلة في الحديث الذي ذكره ابن معين وأنكره هو وغ       ،  هو صدوق  :قال الباحث 
  . ه ابن شيبة ضعفالذي بن نزار علىٍفي
  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث
بنحـوه  وقد رواه البخاري     ،هو صدوق ف  الصباحِ محمد بن  رواته ثقات عدا  ، إسناده حسن 

    .وإبراهيم بن حمزة كما هو مبين في التخريج ،من طريق إسماعيل بن عبد اهللا 
  

       
  

                                                
 . 9/203البن حجرتهذيب التهذيب )   1(

 . 1/84تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )   2(

ال تضر مع اإليمـان  : يقولون هم الذين  : وقيل، داقتعكانوا يؤخرون العمل عن النية واإل     هم الذين   : المرجئة)  3(
 اإلرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فـال يقـضى   :عة وقيلمعصية كما ال تنفع مع الكفر طا   

 . 1/138لشهرستانيل االملل والنحل . عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار

س لي وأنه   لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره        و . 1973رقم  ، 7/42تهذيب اآلثار للطبري    )   4(
 . 125، 1/42 الملل والنحل . هللا في أعمال العباد مشيئة

 . 4/385تاريخ ابن معين رواية الدوري )   5(

 . 9/203البن حجرتهذيب التهذيب )   6(

 . 7/289البن أبي حاتم الجرح والتعديل )   7(

 . 9/103الثقات البن حبان )   8(

 . 2/593 للذهبي المغني في الضعفاء)   9(
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  } خطر { 

 القَحـط    ذَنَبه هـزاالً ِلـشدة     ك أي ما يحر   ] ما يخْطر لنا جمل    واللّه[ االستسقاء   في حديث  ) ـه( 
  . )1( ذلك عند الشِّبع والسمنما يفعُل وإنَّ.  بذَنَبه يخْطر إذا رفَعه وحطَّه يقال خَطَر البعير. والجدبِ

  )173(ث رقم الحدي

  :رحمه اهللا )2( عبد الرزاق بن همامِ قال

 اللّهم َأعنِّـي    :قال   النَّبِى  أن " أخبرني حبِيبِ بنِ َأبِي ثَابِت أنه بلغه       : قال  عن ابنِ جريجٍ  
  نَةر بالسضفجاء على مه رِىضى اهللا   : فقال )3 ( ملَ   ،  يا نب رخْطنَواهللا ما ي ا جٌلم  لَ  لَ و دوتَزـ ا ي ا راعٍ  نَ

ـ َأا فَ اذَ م لتُ قُ :اَلقَ فَ يرِمضا الُ ع د م في قوله فأعرض عنه ثم مكث ما شاء اهللا ثُ          ادعَأفَ عاد لِّ ع يـه: 
، )4 (مرِيًئـا ،   مغيثًـا  اللهم دعوتك فاستجبت لي وسألتك فاعطيتني اللَّهم اسقنَا غَيثًا         :فقال النبي   

فما كان عشي حتى ألبـست الـسماء        ،  نَافعا غَير ضار  ،  )7 ( عاجِلًا غَير راِئث   )6 (مطبقًا،  )5 (مرِيعا
  . " بالمطر قلنا له فما يخْطر قال يهدرربال خُإالسحاب وأمطرت فما أتى أحد من وجه 

  :تخريج الحديث

 حبيب بـن أبـي       عن الرحمن عبد بن حصينٍ من طريق    مرسالً )8(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .  بنحوهثابت

                                                
 . 2/45البن األثير ية في غريب الحديث النها)  1(

 . 4907 رقم، باب االستسقاء، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق)  2(

 كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد    هيظهر لي أن  قيل أنه أبا سفيان ولكن      :قال ابن حجر في الفتح    )  3(
علـى   اد إلى كعب قال دعا رسول اهللا أيضا والحاكم من طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مرة بهذا اإلسن          

 الحديث فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعبا حضرا جميعا فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب بشيء                ... مضر فأتيته   
 . 2/512فتح الباري البن حجر .  فدل ذلك على اتحاد قصتهما

 النهاية في غريـب الحـديث   . ر عنها طَيباً يقال مرأني الطعام وأمرأني اذا لم يثقل على المعدة وانْحد     :مرِيًئا)  4(
 . 6/4166 لسان العرب البن منظور . 4/313 البن األثير

 . 1/342للزمخشريالفائق في غريب الحديث واألثر .  ذو الَمراعة وهى الخصب: المريع )  5(

 . 4/2637 البن منظور  لسان العرب. 26/52 أي ماِلئاً لألرضِ، مغَطِّياً لها، تاج العروس :مطبقًا)  6(

)7  (اِئثائث  : رالالرىءقيل و،بط:    ،ىءبط تَبِسٍال وقيل  َأي غيرح1/342 الفائق في غريب الحديث واألثـر        . م . 
 .  1/426غريب الحديث البن الجوزي 

 . 32431رقم، باب ما أعطى اهللا تعالى محمدا ، كاب الفضائل، مصنف ابن أبي شيبة)  8(
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 ،الـرحمن  عبـد  بـن حـصينٍ   من طريـق   متصالً)2(وأبو عوانة ، )1(وأخرجه ابن ماجة  
  .  بنحوهعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس  معتِّبٍ بنِعبيدةمن طريق  )3(والطيالسي

، عـن ابـنِ عبـاس      بن عباس     بن عبد اهللا   عليٍ من طريق    )5(والطبراني، )4(وأخرجه البزار 
  .  بنحوهرضي اهللا عنهما

  :تراجم رواة الحديث

- بِحيب بابِثَ يأبِ نينَار   ،  تمه قيس بن دوخالصـة  ، )95(في الحديث رقـم    سبقت ترجمته : واس
التـي التقبـل روايـتهم إال       الثالثـة   من المرتبـة ا   .كثير اإلرسال والتدليس  لكنه  ثقة  القول فيه أنه    

  . بالسماعبالتصريح

، )27(سبقت ترجمته في الحـديث رقـم        . هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       : ابن جريج  -
الـذين ال يقبـل حـديثهم إال بالتـصريح         وخالصة القول فيه أنه مع ثقته فإنه مدلس مـن الثالثة،          

   . فأمن تدليسهبالسما ع هنا صرح وقد .بالسماع

  :الحكم على الحديث

روِي متـصالً مـن     وقد  ،  أرسل فيه  ،تابِثَ يأبِ نب يببِحه انقطاعاً    في إسناده ضعيف ألن  
 كما هـو    عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس         معتِّبٍ  بنِ  عبيدة ،الرحمن عبد بن حصينٍ   طريق

حـديث بهـذه   وعليـه فال ،هو ثقةو ، بن عبد اهللا بن عباس عليٍوله أيضاً متابع وهو  .مبين في التخريج  
   .ابعة يرتقي إلى الحسن لغيرهالمت

  )7(ومسلم، )6( في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري         هأصلو:قال الباحث 
عن َأنَسِ بـنِ      ثالثتهم  عبد اللَّه بنِ َأبِى طَلْحةَ      بنِ ِإسحاقو،  دعامةَ  بنِ قَتَادةو، ثَابِت الْبنَانى من طريق   

اِلكبنحوهم  .  

                                                
، باب ما جـاء فـي الـدعاء فـي االستـسقاء      )   154( ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ، بن ماجه سنن ا )  1(

 . 1270رقم

 . 2516 رقم، باب بيان ما يخاف من الريح إذا هبت، االستسقاء كتاب، مسند أبي عوانة)  2(

، اء فـي االستـسقاء  باب ما جـاء فـي الـدع    )   154( ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    ، سنن ابن ماجه  )  3(
 . 1270رقم

 . 5239رقم، ) مسند ابن عباس رضي اهللا عنهما(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  4(

 . 12677رقم، أحاديث عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، باب العين، للطبرانيالمعجم الكبير )  5(

بـاب التَّبـسمِ    ، وكتـاب األدب  ، 1015رقم، ى الْمنْبرِ باب اِلاستسقَاء علَ  ، كتاب اإلستسقاء ، صحيح البخاري )  6(
كحالض6093رقم، و . 

 . 2117، 2116رقم،  الدعاء فى االستسقَاء)  3(باب، صالة اإلستسقاء، صحيح مسلم)  7(
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابناَلق
باً بنفسه متُعرضاً للمبارزة أو أنه كـان         أي يهزه معج   ]هفَخَرج يخْطر بسيف  [ مرحبٍ   ومنه حديثُ 

رخْطشْيته  يلُ :  في مايتَمجبِ   أي يعشْيةَ المي ممشفُ  وييوس       رخْطه  وسـيفُ ه في يده يعني أنه كان ي
1(اء للمالبسةه والبمع( .  

  )174(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا  )2(مسلماإلمام  قال

 حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ ح وحدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراهيم َأخْبرنَـا َأبـو                  
 ىقَدرٍ الْعامكْرِ   )3(عع نا عمالَهك             ىارِمنِ الدمحالر دبع نب اللَّه دبثَنَا عدحارٍ ح ومنِ عةَ بذَا  -مهو 

  يثُهدةُ             -حكْرِمثَنَا عدح جِيدالْم دبع نب اللَّه ديبع ىنَفالْح ىلو عنَا َأبرـارٍ        - َأخْبمع ـناب ـوهو - 
  ب اسى ِإيثَندى َأبِى قَالَ    حثَندةَ حلَمس ن:        وِل اللَّـهسر عةَ مبِييدنَا الْحمقَد       َةـشْرع ـعبَأر ـننَحو

 قَد علمتْ خَيبر َأنِّـى  : ويقُوُليخْطر بِسيفه فَلَما قَدمنَا خَيبر خَرج ملكُهم مرحب        : قَالَ وفيه،....ماَئةً
رقَالَ         م بلَتْ تَلَهَأقْب وبرِإذَا الْح برجطٌَل مالَحِ بى السشَاك بفَقَال     :ح رامى عمع لَه زربو :َ   قَـد 

     رغَامطٌَل مالَحِ بى السشَاك رامَأنِّى ع ربتْ خَيملةُ. ...علَمابِ  :قَاَل سـحَأص ـنم تُ فَِإذَا نَفَرجفَخَر  
  النَّبِىقُولُونقَالَ      :ي هرٍ قَتََل نَفْسامُل عمطََل عب :    تُ النَّبِىفََأتَي        ـوَل اللَّـهسا رى فَقُلْتُ يكَأنَا َأبو: 

ذَب كَ « :قَاَل.  نَاس من َأصحابِك   : قُلْتُ :قَاَل. »من قَاَل ذَِلك: »     قَاَل رسوُل اللَّه   بطََل عمُل عامرٍ  
  . الحديث....»من قَاَل ذَِلك بْل لَه َأجره مرتَينِ 

  :تخريج الحديث
  .البخاري دون مسلم به تفرد

  :تراجم رواة الحديث
  . ثقات كلهم رواة الحديث  -

 

       
 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
وفي حديثو  سجودهالس ]رخْطحتى يالشيطان ا بين ه وقَلْبِلمرء[وسة يريدس4( الو( .  

  
                                                

 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 .4779 رقم ،وغيرها قُرد ذي زوةغ باب ،والسير الجهاد تابك، مسلم صحيح  )2(

 .364 / 18 تهذيب الكمال .عبد الملك بن عمرو القيسي  هو )3(

 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  4(
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  )175(الحديث رقم 
   : رحمه اهللا)1( البخاريقال اإلمام

       اِلكنَا مرفَ قَاَل َأخْبوسي ناِهللا ب دبثَنَا عد2(ح(   نَادَأبِي الز نع )3(  ِجرنِ الْـَأعع)َأبِـي    )4 ـنع 
 َأدبر الشَّيطَان ولَه ضراطٌ حتَّى لَا يسمع التَّـْأذين            نُودي ِللصلَاة   ِإذَا :"قَاَل هريرةَ َأن رسوَل اِهللا     

    بتَّى ِإذَا ثُوَل حَأقْب اءى النِّدَل  فَِإذَا قَضَأقْب ى التَّثْوِيبتَّى ِإذَا قَضح ربَأد لَاةبِالص    نـيب ـرخْطتَّـى يح
هنَفْسو ءرالْم لَّى يص رِي كَمدُل لَا يجظَلَّ الرتَّى يح ذْكُري كُني ا لَمكَذَا ِلم كَذَا اذْكُر قُوُل اذْكُر" .  

  :تخريج الحديث

  . بمثله عن َأبِي هريرةَ ،كالهما َأبِى صاِلحٍو، همامِ بنِ منَبه من طريق )5(أخرجه مسلم

  . بنحوه بِي سلَمةَ عن َأبِي هريرةَ  َأ من طريق)6(وأخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث

 . رواة الحديث جميعهم ثقات -
  

       
 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 لـه  إن:  فقـال المنـافقون  ا يصلي فَخَطَـر خَطْـرةً     يوم  قام نَبي اللّه  [ عباس    ابنِ ومنه حديثُ 

  . )7(]قَلْبين

                                                
 . 608رقم، باب فَضِل التَّْأذينِكتاب األذان ، صحيح البخاري)  1(

  .91 / 27 تهذيب الكمال .مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرهو )  2(

)3  (نَادو الزأبو عبد الرحمنهو:َأب انذَكْو اِهللا بن دب476 / 14 تهذيب الكمال . ع.  
)4  (جرهو:اَألعيندالم زمره نِ بنمحالر دب467 / 17 تهذيب الكمال .  ع.  

 . 886، 885، 882رقم، الشَّيطَانِ عنْد سماعه فَضِل اَألذَانِ وهربِ )   8(باب، كتاب الصالة، صحيح مسلم)  5(

، 1231رقم، باب ِإذَا لَم يدرِ كَم صلَّى ثَلَاثًا َأو َأربعا سجد سجدتَينِ وهو جاِلس        ، كتاب السهو ، صحيح البخاري )  6(
 . 3285 رقم، باب صفَة ِإبليس وجنُوده، وكتاب بدء الخلق

 . 2/46البن األثير لنهاية في غريب الحديث ا)  7(
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  )176(قم الحديث ر
   : رحمه اهللا)1(قال اإلمام الترمذي

     داعنَا صرنِ َأخْبمحالر دبع نب اللَّه دبثَنَا عدح ريهثَنَا زدح يانر2(الْح(   ـنب وسنَا قَـابرَأخْب 
   اهَأب َأن انيقَالَ  )3(َأبِي ظَب ثَهداسٍ  : قُلْنَا : حبنِ عِلاب  لَّ    َأرجو زع َل اللَّهتَ قَوَأي }     نٍل مجِلر َل اللَّهعا جم
    هفوي جنِ فيقَالَ    }قَلْب نَى بِذَِلكا عم:     اللَّه نَبِي قَام     ًةخَطْر لِّي فَخَطَرصا يموفَقَالَ )4(ي :   قُوننَـافالْم 

       ى َأنَألَا تَر هعم لُّونصي ينالَّذ مهعا مقَلْبو كُمعا منِ قَلْبيقَلْب لَه َل اللَّهفََأنْز }   ـنـٍل مجِلر َل اللَّهعا جم
 هفوي جنِ في5(}قَلْب( .  
  :تخريج الحديث
 بـن   من طريق حسن  )8(أحمدو، يونُس  بنِ  َأحمد  من طريق  )7(والطبراني،)6( الترمذي أخرجه
 حفص بـن    من طريق  )9(الطبريأخرجه  و.  بمثله  به  بن معاوية  زهيركالهما عن   ، موسى األشيب 

أحمـد بـن    من طريق    )12(والحاكم ،عمرو بن خالد  من طريق   ،  )11(والطبراني)10(والطحاوي، نفيل
  .  بن معاوية به بمثلهزهيرعن ، ثالثتهم،عبد الملك بن واقد

                                                
 . 3199رقم، باب ومن سورة الَْأحزابِ، تفسير القرآن، سنن الترمذي)  1(

  .420 / 9تهذيب الكمال .زهير بن معاوِيةَ بنِ حديجِ بنِ الرحيِل هو )  2(

)3  (انيو ظَبَأب:نْبِيبٍ الجنْدج بن نيصح يف514 / 6 تهذيب الكمال .  الكُو.  

 .  الخاطر ما يخْطُر في القلب من تدبير َأو َأمرٍ وخَطَران الرجِل اهتزازه في المشي وتَبخْتُره                : فَخَطَر خَطْرةً   )  4(
 . 2/1196/1195لسان العرب البن منظور 

  : اآلية وفيها أربع تأويالتع أصحابه فأنزلأي م: أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهممعنى قوله )  5(
.  ردا على المنافقين ما كانوا قالوه ونفى اهللا عز وجل ذلك عنه وعن غيره من خلقه أن يكونـوا كـذلك                     -1
 عقل بكل واحد منهما أفضل من عقـل محمـد   ي قلبين هن في جوفأ  ادعى من بني فهر   رجالً يل أن ق و -2

 رجل يقال له ذو قلبين فأنزل اهللا عز وجل ما جعل اهللا لرجل من قلبين                كان في الجاهلية  : ليق و -3.  وكذب
كان  -4.  عبداهللا بن خطل فقدمه فضرب عنقه وهو متعلق بأستار الكعبة         هو: قال ابن عبد البر      . في جوفه 

الرجل يقول أمرتني نفسي بكذا وأمرتني نفسي بكذا فأنزل اهللا عز وجل ما جعل اهللا لرجل من قلبـين فـي                     
 التمهيد البـن  . 8/146 الطحاوى -بيان مشكل اآلثار .  فه قال أبو جعفر والتأويل األول أولى التأويالت  جو

 . 6/170 (-عبد البر 

 . 3199رقم، باب ومن سورة الَْأحزابِ، تفسير القرآن، سنن الترمذي)  6(

 .  12608رقم، أبو ظبيان عن ابن عباس،  للطبرانيالمعجم الكبير)  7(
 . 2410 رقم، )مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب عن النبي ( ، مسند أحمد)  8(

 . 20/204تفسير الطبري )  9(

 . 2856رقمباب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس، ، مشكل اآلثار)  10(

 .  12608رقم، أبو ظبيان عن ابن عباس،  للطبرانيالمعجم الكبير)  11(

 . 3514 رقم، تفسير سورة األحزاب، كتاب التفسير، حين للحاكمالمستدرك على الصحي)  12(
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  :تراجم رواة الحديث

  . )1(السادسة من، لين فيه، كوفيال، يبِنْالج، انيبظَ أبي بن قابوس

روى  )4(مقبول من كبار العاشرة   ،  )3(الحرانيأبو محمد أو أبو سعيد       )2(البجلي صاعد بن عبيد   -
  . )5(بن ماجةاله الترمذي و

   .  لم أجد من ذكره بجرحٍ وال تعديٍل:قال الباحث

   .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقد تابعه حفص بن نفيل وغيره كمـا        ،مقبول   :البجلي بن عبيد   صاعد فيه.يفإسناده ضع 
، ولينه ابن حجـر  ، ضعفه جمع من العلماء   ، ضعيف،انيبظَ أبي بن قابوسو،هو مبين في التخريج     

   . ولم أجد ما يقويه، وقد تفرد بالحديث عن أبيه

  
       

  

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل

  والخَطَـر  .  أي العوض لها وال مثْلَ     ] ال خَطَر لها    الجنةَ فان؟  أالَ هْل مشَمر للجنة   [وفيه   ) ـه( 
صل في األ  بالتحريك :  خاطَرن وما يهعليه الر  .  ثُْل الشيءلُه ومدوال يقاُل.  وع   إال فـي الـشيء  

رةالذي له قَدزِي6(  وم( .  

  

                                                
 . 1/789 البن حجرتقريب التهذيب )  1(

)10  (يلجن بجيلة اسم أمهم وهـي مـن سـعد          إ هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش، وقيل             :الب
 . 1/284ألنساب للسمعاني  ا. العشيرة وأختها باهلة ولدتا قبيلتين عظيمتين، نزلت بالكوفة

)11  (يانرحران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضالء والعلماء في كل فن وهي مـن ديـار          :الح 
ربيعة ولها تاريخ عمله أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني الحافظ ذكر فيه جماعة كثيرة مـن أهـل       

 .   2/195األنساب للسمعاني .  ن من همدانالجزيرة سماه تاريخ الجزريين وحران بط

 . 1/443البن حجرتقريب التهذيب )  4(

 . 13/5  للمزيتهذيب الكمال)  5(

 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  6(
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  )177(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا  )1( ابن ماجةإلمام قال ا

       ارِياجِرٍ الَْأنْـصهم نب دمحثَنَا مدمٍ حلسم نب ِليدثَنَا الْودح يشْقمالد انثْمع نب اسبثَنَا الْعدح
         بٍ ميكُر نى عوسنِ مب انملَيس نع رِيافعالْم اكحي الضثَنداسٍ  حبنِ علَى ابةُ    :قَاَل وـامي ُأسثَندح 

 هي    فَِإن الْجنَّةَ لَا خَطَر لَها      ذَاتَ يومٍ ِلَأصحابِه َألَا مشَمر ِللْجنَّة       رسوُل اللَّه    : قَالَ : قَالَ )2(بن زيد ا
 وقَصر مشيد ونَهر مطَّرِد وفَاكهةٌ كَثيرةٌ نَـضيجةٌ وزوجـةٌ           وريحانَةٌ تَهتَز ، ورب الْكَعبة نُور يتَلَْألَأُ   

     ةربي حا فدقَامٍ َأبي مةٌ فيرلٌَل كَثحيلَةٌ ومج نَاءس3(ح(ةرنَضو )4( ـةهِيب ةيملس ةاِليورٍ عي دقَـالُوا   ف : 
سا را يلَه ونرشَمالْم نقَاَلنَح وَل اللَّه:هلَيع ضحو ادالْجِه ذَكَر ثُم اللَّه شَاء قُولُوا ِإن   

  :تخريج الحديث

 من طريـق الوليـد بـن      )8(وابن عساكر ، )7(والبيهقي، )6(والطبراني، )5(أخرجه ابن حبان  
  .  بنحوه بهمحمد بن مهاجرعن ، مسلم

 ،من طريـق عثمـان بـن سـعيد        ،  )11(غويوالب، )10( الدنيا ابن أبي و، )9(وأخرجه البزار 
عـن  ، ثالثتهم،  عن عمرو بن عمير    )13(وأبو نعيم  ، من طريق عبد اهللا بن عون     )12(والرامهرمزي

  .  به بنحوهمحمد بن مهاجر

  
  

                                                
 . 4332رقم،  صفَة الْجنَّة)  39 (باب، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه)  1(

 . 1/49 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر .  شراحيلأسامة بن زيد بن حارثة بنهو )  2(

)3  (ةرب1/256للحميدي  تفسير غريب ما فى الصحيحين . مخططاليمنية نوع من البرود : ح . 

)4  (ةر1/133لحميديل تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم . النعمة والحسن والرونق: نَض . 

 . 7381رقم، باب وصف الجنة وأهلها، عن مناقب الصحابة خباره صحيح ابن حبان كتاب إ)  5(

 . 1421رقم ، مسند محمد بن مهاجر، مسند الشاميين للطبراني)  6(

 . 381رقم، "أال هل مشمر للجنة«البعث والنشور للبيهقي )  7(

  2929 رقم، الضحاك المعافري الدمشقي البزاز،تاريخ دمشق)  8(
 . 2591 رقم، مسند أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما، د البزارالبحر الزخار ـ مسن)  9(

 . 2 رقم ،4 / 1 ،البن أبي الدنيا صفة الجنة)  10(

 . 4386 رقم، باب صفة الجنة وأهلها وما أعد اهللا للصالحين فيها، كتاب الرقاق، شرح السنة للبغوي)  11(

 . 109 رقم، في نعت الجنة، األمثال للرامهرمزي)  12(

 . 24 رقم، "هل مشمر للجنة"ذكر المكارم التي حوت الجنة، الجنة ألبي نعيم األصبهانيصفة )  13(
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  : تراجم رواة الحديث

 . )1( األشدق صدوق فقيه في حديثه بعـض لـين           سليمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي      -
 :قال سعيد بن عبد العزيـز ، )2(ئة روى له مسلم في مقدمة كتابه واألربعةمات سنة تسع عشرة وم    

 لو قيل لي مـن أفـضل   " أيضا: وقال سعيد)3("علم أهل الشام بعد مكحولأكان سليمان بن موسى  "
كان عطاء بن أبي رباح إذا جاء سليمان بن         ": وقال أيضاً ، )4("خذت بيد سليمان بن موسى    الناس أل 

 قال لي سعيد بن     :وقال أبو مسهر  ، )5(" المسألة فقد جاءكم من يكفيكم المسألة      عن موسى يقول كفوا  
  " ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى:"عبد العزيز

ال نعلم  ": وقال سفيان بن عيينة   ،  " المسألة نصف العلم   سن سليمان بن موسى ح    ": قال سعيد    
وقـال  ، )6( "ذكره بن جريج من سليمان بن موسـى     ال ما   إ خلف بالشام مثل يزيد بن يزيد        مكحوالً

، )7(" سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى       : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول      :"المطعم بن المقدام  
ن أوسليمان بن موسى وأيـم اهللا       ،  يأتينا ن مكحوالً إ :" قال لي الزهري   :وقال شعيب بن أبي حمزة    

سمعت بن لهيعة وذكر سـليمان بـن        : ن بن محمد  وقال مروا ، "حفظ الرجلين سليمان بن موسى أل   
 وقـد  : فقلت له يا أبا عبد اهللا وال األعرج وال أبو يـونس : قال مروان" ما لقيت مثله :"موسى فقال 

وقال زيد  ، " وال األعرج وال أبو يونس ما رأيت مثل سليمان بن موسى           :سمعا من أبي هريرة قال    
وكـان يأخـذ   ، تين وكنا نجلس إليه بعد مكحول سليمان بن موسى بعد مكحول سن   :"بن واقد عاش  ا

: قال زيد بـن واقـد  و، كل يوم في باب من العلم فال يقطعه حتى يفرغ منه ثم يأخذ في باب غيره          
ـ   :"وقال أبو مسهر  ،  "ولو قد بقي لنا سليمان بن موسى كفانا الناس        "  أصـحاب مكحـول     م كان أعل

وقال عثمان بن سعيد   ، )9("محمد بن سعد  قه  وث، )8( "سليمان بن موسى ومعه يزيد بن يزيد بن جابر        
وقد أثنـى   "، )10(" ثقة :" ليحيى بن معين سليمان بن موسى ما حاله في الزهري فقال           : قلت :الدارمي

   .)11("عليه أحمد

                                                
 . 1/414البن حجرتقريب التهذيب )  1(

 . 12/94  للمزيتهذيب الكمال)  2(

 . 12/94  للمزيتهذيب الكمال)  3(

 . 3/317للذهبي ميزان االعتدال )  4(

 . 4/141  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  5(

 . 12/94  للمزيتهذيب الكمال)  6(
 . 12/94  للمزي تهذيب الكمال. 3/234لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  7(

 . 12/94  للمزيتهذيب الكمال)  8(

 . 7/457البن سعد الطبقات الكبرى )  9(

 . 1/46رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  10(

 . 2/564لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  11(
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وقـال  ، )1("صحاب مكحول سليمان بن موسى    أوثق  أ ": سمعت دحيما يقول   : أبو حاتم  قالو
صحاب مكحـول   أ من   حداًأعلم  أضطراب وال    اإل محله الصدق وفى حديثه بعض    :" أيضاً أبو حاتم 

قـال فـي     و )3(" أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحـديث       :"وقال النسائي . )2("ثبت منه أفقه منه وال    أ
   . )4(" في حديثه شيء:"موضع آخر

منكر الحديث أنا ال أروي عنه شيئا روى        " :وقال الترمذي ، )5("عنده مناكير " :قال البخاري 
 حدث عنه الثقات من النـاس وهـو أحـد    هو فقيه راوٍ:"وقال ابن عدي،  )6("مناكيرأحاديث عامتها   

وقـد  ، )7("علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها ال يرويها غيره وهو عندي ثبت صـدوق               
 كان من كبار أصـحاب      ":لاعن ابن المديني ق   عن العقيلي   "الكيال بابن" المعروف البركات أبونقل  

   ..)9( وقد ذكر ذلك ابن حجر في التقريب. )8 (" قبل موته بيسيرمكحول وكان خولط
وكـذلك  ، ةمامة ومالك بن يخامر مرسـل أ عن جابر وأبي   تهياروأن  : وكذلك ذكر العالئي     

لم يدرك  "أيضاً نقالً عن الترمذي     : وقال العالئي ،  نقل ذلك عن البخاري    )10( عن أبي سيارة   ايتهرو
   .)12(ذكره الترمذي عنه في العلل:قلت  .)") 11 من أصحاب النبي سليمان أحداً

  . هو صدوق كما قال ابن حجر في حديثه بعض اللين :قال الباحث

-  رِيافعالْم اكحبن ماجة حـديثا واحـداً   ا روى له )13( مقبول من السادسة   الدمشقي البزاز  الض ،
  . )14( فيه يتكلمون :وقال البخاري، وال يعرف له غيره، وهو حديثنا هذا

  
                                                

 . 4/141  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  1(

 . 4/141  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  2(
 . 1/186الضعفاء والمتروكين للنسائي )  3(

 . 12/94  للمزيتهذيب الكمال)  4(

 . 1/56 الضعفاء الصغير للبخاري . 4/39التاريخ الكبير للبخاري )  5(

 . 1/257علل الترمذي )  6(

 . 3/269  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  7(

 . 1/469الين الكيالالكواكب النيرات )  8(

 . 1/414البن حجرتقريب التهذيب )  9(

 تقريب التهـذيب    .  قيل اسمه عميرة بن األعزل وقيل عمر وقيل عمير وقيل الحارث بن مسلم             :َأبو سيارةَ )  10(
 . 1/1158البن حجر 

 . 1/190  للعالئي في أحكام المراسيلجامع التحصيل)  11(

 . 1/102علل الترمذي )  12(

 . 1/459البن حجر تقريب التهذيب )  13(

 . 4/336التاريخ الكبير للبخاري )  14(
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  )2(ال يعرف:قال الذهبي )1(وذكره بن حبان في كتاب الثقات

  .مقبول: هو كما قال ابن حجر، :قال الباحث

، )8( في الحـديث رقـم   سبقت ترجمته :موالهم أبو العباس الدمشقى   بن مسلم القرشي   الوليد -
ـ  القول وخالصة   :قال الباحث  ة تـدليس   أن الوليد بن مسلم ثقة؛ ولكنه مكثر من التـدليس وبخاص

  . وهو ثقةحدثَنَا محمد بن مهاجِرٍ وقد صرح هنا بالسماع فقال ، التسوية

- اسبع نب انثْمبن محمد    ع يلجصدوق يخطىء من كبار الحادية عشرة مات        :  أبو الفضل  الب 
 :هيم بن سميع  قال محمود بن ابرا   .  )4(روى عنه ابن ماجة   . )3(سنة تسع وثالثين وله ثالث وستون     

 كان للعباس بن عثمان المعلم من الوليد بن مسلم موقـع            :وقال محمود بن خالد السلمي    ،)5(كان ثقة 
 سمعت الوليد بن مسلم يقول احفظوني في عبـاس فـإن لـي فيـه                :وقال أحمد بن أبي الحواري    

    . )8( ثقة:وقال الذهبي، )7( ربما خالف:وقال، بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره ، )6(فراسة
  . وثبت في الوليد بن مسلم،  هو صدوق على أقل أحواله:قال الباحث

   .  باقي رواة الحديث ثقات-
  :الحكم على الحديث

 مختلف فيـه  سليمان بن موسى   و ،مقبول لم يتابع   الضحاك المعافري إسناده ضعيف وعلته    
عه ولعل ذلـك مـن      وقد تفرد برواية الحديث عن كريب ولم أجد من تاب         ، وفي حديثه بعض اللين   

هذا إسناد فيه مقال الضحاك المعافري ذكره ابن        ": مصباح الزجاجة "قال البوصيري في     . مناكيره
: وقال البـزار ، )9(مجهول وسليمان بن موسى األموي مختلف فيه   :  وقال الذهبي  :حبان في الثقات  

        نِ النَّبِيع اهور لَميثُ الَ نَعدذَا الْحه  اةُِإالَّ ُأسذَا الطَّرِيـقَ         ،  مةَ ِإالَّ هامُأس نطَرِيقًا ع لَه لَمالَ نَعو ،
رِيافعالْم اكحنِ الضع اهور لَمالَ نَعاجِرٍ، وهم نب دمحُل مجذَا الر10(ِإالَّ ه( .  

                                                
 . 8/325ثقات ابن حبان )  1(

 . 3/448للذهبيميزان االعتدال )  2(

 . 1/487البن حجرتقريب التهذيب )  3(

 . 5/109البن حجر تهذيب التهذيب )  4(

 . 6/218البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  5(
 . 14/233للمزي تهذيب الكمال )  6(

 . 8/511الثقات البن حبان )  7(

 . 1/536  للذهبيمن له رواية في الكتب الستة)  8(

 . 4/265للبوصيري مصباح الزجاجة )  9(

 . 2591 رقم، عنهمامسند أسامة بن زيد رضي اهللا ، البحر الزخار ـ مسند البزار)  10(
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 مـن   )1(أخرجه الخطيب البغـدادي   .  وله شاهد من حديث عبد اهللا بن عباس        :ال الباحث ق
 بـن    عن معمر   بن همام   عبد الرزاق  عن يحيى بن معين     عن، حمد بن عبيد اهللا بن صبيح     أ طريق
  .  بنحوهبن عباس عبد اهللا اطَاووس بن كَيسان عن  عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيهراشد

  . )2(ولكن الحديث بهذا اإلسناد غريب كما قال الخطيب البغدادي
  

       
 

  :  اهللاهرحم رِيث األ ابنقاَل
  . )3( أي يلْقيهما في الهلَكة بالجهاد]ه وماِلهأالَ رجٌل يخاطر بنفْس[ومنه الحديث 

  )178(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام البخاري

 عن سعيد بـنِ  )6(مٍ الْبطينِ عن مسل)5( عن سلَيمان  حدثَنَا شُعبةُ  :حدثَنَا محمد بن عرعرةَ قَالَ    
       نِ النَّبِياسٍ عبنِ عنِ ابرٍ عيبج  َقَال قَالُوا           :َأنَّه هذي هِل فمالْع نَل مشْرِ َأفْضامِ الْعي َأيُل فما الْعم : 

  )7(ج يخَاطر بِنَفْسه وماِله فَلَم يرجِع بِشَيء ولَا الْجِهاد ِإلَّا رجٌل خَر:ولَا الْجِهاد في سبِيِل اِهللا قَاَل

  :تخريج الحديث

  . )8(تفرد به البخاري دون مسلم

                                                
 . 1982 رقم، 4/252للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  1(
 . 1982 رقم، 4/252للخطيب البغداديتاريخ بغداد )  2(

 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  3(

 . 969رقم، باب فَضِل الْعمِل في َأيامِ التَّشْرِيق، كتاب العيدين، صحيح البخاري)  4(

 . 12/76للمزي تهذيب الكمال ، سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم أبو محمد الكوفي األعمشهو )  5(

 . 1/940البن حجر  تقريب التهذيب . مسلم بن عمران البطين ويقال بن أبي عمران أبو عبد اهللا الكوفيهو )  6(

)7  (    ءبِشَي جِعري يرجع بشىء من ماله ويرجع هو، ويحتمل أن ال يرجع هو            يحتمل أن ال  : قال ابن بطال    : فَلَم 
قال ابـن  . 2/562ابن بطال /شرح صحيح البخارى.  وال ماله فيرزقه اهللا الشهادة، وقد وعد اهللا عليها الجنة       

 وهذا الحديث نص في أن العمل المفضول يصير فاضال إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل               :رجب
وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع األعمال           . لفاضلة؛ لفضل زمانه    من غيره من األعمال ا    

وماله، ثـم    وال يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه            . الفاضلة في غيره    
 . 6/115فتح الباري ـ البن رجب .  ال يرجع منهما بشيء

فتح الباري ـ البن رجـب   .  سلماً لم يخرجه لالختالف في إسنادهلعل م: ذكر ابن حجر أن الدار قطني قال)  8(
6/115 . 
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  :تراجم رواة الحديث

  . رواة الحديث جميعهم ثقات -
       

  

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
]  خَطَـر   الرحمنِ  منه خَطَر ولعبد   نفكان لعثما [ وادي القُرى     في قسمة   عمر ومنه حديثُ  ) ـه( 

يبظٌّ ونَص1(أي ح( .  

  )179(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له            
  

       
  

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
  } خطرف { 

 فَ مـن    [ موسى والخضر عليهما السالم       في حديثالثَ والتخَطْرحـام والتكَلُّـف    وإن األنْداالنق [ 
 بالظاء المعجمة   -ه   في سيرِ  خَظْرف البعير :  وقَال الجوهري  . اهدخْطَرفَ الشيء إذا جاوزه وتَع    تَ
-ع ووسرفَ إذا أس2(ع الخَطْو  لغةٌ في خَذْر(.   

  )180(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)3(قال اإلمام الطبراني

وأنا ،  قُرَِئ علَى عبد اِهللا بنِ وهبٍ     : قَاَل،  يا بنِ يحيى الْوقَّاد   حدثنا محمد بن المعافى نا زكَرِ     
:  قَاَل عمر بن الْخَطَّابِ    :قَاَل َأبو سعيد الْخُدرِي    :قَاَل َأبو الْوداك    :قَاَل مجاِلد   الثَّورِي   :قَاَل  . أسمع

فَـَأوحى اللَّـه   ، َأرِني الَّذي كُنْتَ َأريتَني في الـسفينَة ، يا رب : وسىقَاَل َأخي م :  قَاَل رسوُل اِهللا    
، وهو طَيـب الـريحِ    ،  فَلَم يلْبثْ ِإالَّ يسيرا حتَّى َأتَاه الْخَضر      ،  ِإنَّك ستَراه ،  يا موسى : تَبارك وتَعالَى 

يـك  ِإن ربـك يقْـرُأ علَ     ،  اِهللا يا موسى بن عمران    سالم علَيك ورحمةُ    ال: قَاَل ف حسن بياضِ الثِّيابِ  

                                                
 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 2/46البن األثير النهاية في غريب الحديث )  2(

 . 6908رقم، محمد: باب الميم من اسمه ، المعجم األوسط للطبراني)  3(



 -  383  -  

والْحمد ِللَّـه رب الْعـاِلمين    ،  هو السالم ومنْه السالم وِإلَيه السالم     : فَقَاَل موسى ،  السالم ورحمةَ اهللاِ  
   ي نصي ال ُأحالَّذ       هونَتعِإالَّ بِم شُكْرِه اءلَى َأدع رال َأقْدو همثم  ،  ع   المالس هلَيى عوسقَاَل م :   َأن ُأرِيـد

     كدعا ببِه ي اللَّهننْفَعي ةيصي بِوينتُوص  ، رلْمِ  : فَقَاَل الْخَضالْع ا طَاِلبي  ،        ـناللَـةً مالْقَاِئَل َأقَـلُّ م ِإن
واعزفْ ،  واعلَم َأن قَلْبك وِعاء فَانْظُر ماذَا تَحشُو بِه وِعاءك        ،  فَال تُملَّ جلَساَئك ِإذَا حدثْتَهم    ،  لْمستَمعِا

   كاءرا وذْها فَانْبنْينِ الدارٍ        ،  علُّ قَرحا ميهف ال لَكارٍ وبِد تْ لَكسا لَيِإنَّ،  فَِإنَّهو    ـادبلْغَةً ِللْعلَتْ بعا جم ،
  ادعا ِللْمنْهوا مدوتَزأال ترى أنك أوتيت من العلم إال قليال   وفيه، .. .ِلي ـ والتَ )1(الثفإن االند ع2(فُس( 

  . الحديث.. . فلُكَّ والتَ )3(من االقتحام

   :تخريج الحديث

 عن،  رِيا بنِ يحيى الْوقَّاد   زكَن طريق    م )6(وابن عساكر ، )5(وابن عدي ، )4(أخرجه أبو حاتم  
   .  بنحوه بهعبد اِهللا بنِ وهبٍ

  

  :تراجم رواة الحديث

-  اكدو الْوهو  :َأب  فنَو نب ربج روى لـه    مـائتين و ثمان سنة توفي)8(كوفي صدوق يهم  )7( الْبِكَاِلي 
وثقـه يحيـى بـن      ، )10( كان قليل الحديث   :قال ابن سعد  . )9(بن ماجة امسلم وأبو داود والترمذي و    

 قال يحيى القطان هـو أحـب إلـي مـن            :وقال البخاري في تاريخه   ، )12(وابن شاهين ، )11(معين
   .)13(عطية

                                                
  .129 / 2  النهاية في غريب الحديث .كرة وال روية التقدم بال فهو:االنْدالثُ)  1(

 . 4/2943 لسان العرب البن منظور . السير على غير علَم وال َأثرٍ:فُسعالتَ)  2(

 . 1/278 لحميديل تفسير غريب ما فى الصحيحين . استعجال الوقوع في المكروه دون تثبت:االقتحام)  3(

 . 1834رقم، 2/113علل الحديث البن أبي حاتم )  4(

 . 3/216  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)  5(

 . 16/414البن عساكرتاريخ دمشق )  6(

)7  (أبو الوداك جبـر بـن نـوف     هذه النسبة إلى بني بكال وهو بطن من حمير، والمشهور بهذه النسبة  :الْبِكَاِلي
 . 1/382 األنساب للسمعاني . البكالي، 

 . 1/194  البن حجرتقريب التهذيب)   8(
 . 1/569 -البن ماكوال إكمال الكمال . 4/496  للمزيتهذيب الكمال)  9(

 . 6/299  البن سعدالطبقات الكبرى)  10(

 . 1/88)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  11(

 . 1/57البن شاهينتاريخ أسماء الثقات )  12(

 . 2/243التاريخ الكبير للبخاري )  13(
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وقـال  ، )3(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )2(ليس بالقوي :ومرة قال . )1( صالح :وقال النسائي 
صدوق :وفي الميزان قال  ، ،)5( ثقة :وقال الذهبي ، )4(من أهل الصدق واالتقان   هو   :في موضع آخر  

  . )6(مشهور ضعفه ابن حزم

عن أبي سعيد الخـدري     هو ثقة ولعل وهمه ليس بالفاحش لذا روى له مسلم            :قال الباحث 
  . )7(في النكاح والفتن

نـه   أوخالصة القول فيه ، )77( في الحديث    سبقت ترجمته ،  مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني      -
   . ورد حديثه بسبب اإلختالط، ه واختالطهة ضبطبسبب قلّ، فيضع

  .)9(ابن حجر ضعيفقال ،)8( زكريا بن يحيى المصري أبو يحيى الوقار -

  . باقي رواة الحديث ثقات -
  

  :الحكم على الحديث

هذا الحديث موضوع يشتَّم منه رائحة الوضع من سياقه فهو ليس من كـالم النبـوة فـي         
 زكريا بن يحيى الوقـار    و،  ضعف بسبب اختالطه    وهو مختلط  مجالد بن سعيد  والعلة فيه    . شيء

، كَـذب ، هذَا حـديثٌ باطـلٌ  :  َأبِيقال: عبد الرحمن بن أبي حاتم قَاَل،  ضعيف جداً وضاع وكذاب   
لحـديث  وا، )10(هو موضـوع  : وذَكَرتُ هذَا الْحديثَ البنِ الْجنَيد الْحافظ فَقَالَ      : وقال ابن أبي حاتم   
وقال رواه الطبراني في األوسط وفيه زكريا بن يحيـى          ،  بطوله" مجمع الزوائد "ساقه الهيثمي في    

  . )11(كان يضع الحديثفيه أنه ابن عدي وذكر كالم ، الوقار
       

 

                                                
 . 4/496  للمزيتهذيب الكمال.  2/52 البن حجرذيب التهذيب ته)  1(

 .  2/53 البن حجرتهذيب التهذيب )  2(

 . 4/117الثقات البن حبان )  3(

 .  2/53 البن حجرتهذيب التهذيب )  4(

 . 1/289 الكاشف للذهبي . 1/289للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  5(

 . 1/150حبان البن مشاهير علماء األمصار )  6(
 . 1/119منجويه بنالرجال مسلم ) 7(

 . 3/113للذهبي ميزان االعتدال ) 8(

 . 4/1473 العسقالني حجر ابنتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) 9(

 . 1834رقم، 2/113علل الحديث البن أبي حاتم )  10(

 . 1/342لهيثمي لمجمع الزوائد )  11(



 -  385  -  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خطط { 
 كان نَبِي مـن األنبيـاء     : عن الخَطِّ فقال    النبي   ه سألَ أنَّ[ الحكَم    بن  معاويةَ في حديث  ) ـه( 

الخَـطُّ  :  عباس  قال ابن  ]فمن وافَقَ خَطَّه فذاك   [ وفي رواية    ]يخُطُّ فمن وافَق خَطَّه علم مثل علْمه      
 يأتي صاحب الحاجة إلى الحازِي فيعطيه حلْواناً      ه الحازِي وهو علْم قد تَركه الناس      هو الذي يخُطُّ  

  له معه ميٌل ثم يأتي إلى أرضٍ رِخْوة فيخُطٌّ         ه اقْعد حتى أخُطَّ لك وبين يدي الحازي غُالم        فيقوُل ل 
 خَطَّـين خَطَّـين      فيمحو منها على مهـلٍ      لئال يلْحقَها العدد ثم يرجع      بالعجلة فيها خُطوطاً كثيرةً  

 خَطٌ   بقي  وإن ان فهما عالمةُ النُّجحِ   إن بقي خَطَّ  اْبنَى عيان أسرِعا البيان ف    : وغُالمه يقول للتَّفاُؤل  
بة  فهو عالمةُ  واحدالخَي  .بيرخُطَّالخَطُّ:  وقال الحثالثةَ هو أن ي  خُطـوط   ثـم يـضرب  علـيهن  
 إليـه علْـم    المـشار الخطُّ:  قلتُ.  أو نوى ويقول يكون كذا وكذا وهو ضرب من الكهانة   بشعيرٍ
يفُ كثيرة وهو معمولٌ     سِ وللنا معروفوأسـامٍ           فيه تصان وأصالح ضاعبه إلى اآلن ولهم فيه أو 

مٌل كثيروعتَخرِجون به الضميرسوي يبون فيه ه وكثيراً وغيرص1( ماي( .  
  )187(الحديث  رقم 
  : فيه روايتان

  . الرواية األولى

] أنه سأل النبي من األنب: عن الخَطِّ فقال لْمهكان نَبِيمثل ع ملخُطُّ فمن وافَق خَطَّه عياء ي[  

  :رحمه اهللا)2(قال اإلمام البزار 

عن ابـن أبـي     ،  )4(عن سفيان ،  )3(حدثنا عبيد اهللا  : قال،  حدثنا أبو الصباح محمد بن الليث     
 األنبياء يخـط    قد كان نبيا من   : قال رسول اِهللا    : قال،  عن أبي هريرة  ،  )6(عن أبي سلمة  ،  )5(لبيد

   . أو من وافق ذلك الخط علم، فمن وافق خطه ذلك

  :تخريج الحديث

  . لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ سوى البزار :قال الباحث

                                                
 . 2/47األثيرالبن النهاية في غريب الحديث )  1(
 . 8656رقم، 2/452 مسند البزار - البحر الزخار )  2(

  .643 / 1تقريب التهذيب . عبيد اِهللا بن عمر بنِ ميسرةَ، َأبو سعيدهو )  3(

 . 1/395البن حجر  تقريب التهذيب . سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي أبو محمدهو )  4(

 . 1/538البن حجر تقريب التهذيب .  اهللا بن أبي لبيد أبو المغيرةعبدهو )  5(

  .1155 / 1 تقريب التهذيب .أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفقيل اسمه عبد اهللا وقيل إسماعيلهو )  6(
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  :تراجم رواة الحديث

وقـال  ،  )1( يخطـىء ويخـالف    :قال ابن حبـان   .  من أهل البصرة   محمد بن الليث أبو الصباح     -
   .)2(  موضوعأتى بخبر  ال يعرف و:الذهبي

  .لحديث ثقاتا باقي رواة -
  :الحكم على الحديث

   ويروي الموضوعات، مجهول،  محمد بن الليثإسناده ضعيف والعلة فيه
 ذكره ابن  : الصباح وأب و ،رواه البزار عن شيخه أبي الصباح محمد بن الليث         :قال الهيثمي 

  . )3(وبقية رجاله رجال الصحيح  يخطىء ويخالف:قالو ،حبان في الثقات
  . الرواية الثانية

  ]فمن وافَقَ خَطَّه فذاك[
   : رحمه اهللا)4(مسلمقال اإلمام 

 -قَاربا فى لَفْـظ الْحـديث     وتَ-حدثَنَا َأبو جعفَرٍ محمد بن الصباحِ وَأبو بكْرِ بن َأبِى شَيبةَ              
ـ  حجاجٍ الصواف  عن     حدثَنَا ِإسماعيُل بن ِإبراهيم    :قَاالَ ى ـعن يحيى بنِ َأبِى كَثيرٍ عن هالَِل بنِ َأبِ

         ىلَمكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نارٍ عسنِ يب طَاءع نونَةَ عميقَالَ  م :        وِل اللَّهسر علِّى منَا َأنَا ُأصيب   ِْإذ
 : رسوُل اللَّـه      قَالَ وفيه،... فَرمانى الْقَوم بَِأبصارِهم   .  يرحمك اللَّه  :عطَس رجٌل من الْقَومِ فَقُلْتُ    

ِإن هذه الصالَةَ الَ يصلُح فيها شَىء من كَالَمِ النَّـاسِ ِإنَّمـا هـو التَّـسبِيح والتَّكْبِيـر وقـراءةُ                     «
  كَان نَبِى من اَألنْبِيـاء يخُـطُّ      « : قَالَ .  رسوَل اللَّه ومنَّا رِجاٌل يخُطُّون     يا   :قُلْتُوفيه  ،.....»الْقُرآنِ

 فَذَاك افَقَ خَطَّهو نالحديث....»)5(فَم.    

                                                
 . 9/135الثقات البن حبان )  1(
 قـراءة بـسم اهللا الـرحمن    بـاب ، كتاب الصالة،  مصنف عبد الرزاق. 2/628للذهبيالمغني في الضعفاء   )  2(

 . 2608 رقم، الرحيم
 . 1/455للهيثميمجمع الزوائد )  3(
تحريم الكالم في الصالة ونسخ مـا كـان مـن           )   8 (باب،  المساجد ومواضع الصالة   تابك، صحيح مسلم )  4(

 . 1227رقم ، إباحة
فـتح   فهو مباح له؛  : فذاك، يعني من وافقَ خط هذا النبي      وقيل  ، . أي علم مثل علمه    :فمن وافق خطه فذاك   )   5(

: النووي شرف بن يحيى الدين محييقال  . 4/183 شرح سنن أبي داود للعيني       . 1/112الباري البن حجر    
نه ال يباح اال بيقـين الموافقـة      ولكن ال طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فال يباح والمقصود أنه حرام أل             

فيمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئال              ي  وليس لنا يقين بها وإنما قال النب      
على حرمة ذاك النبـي مـع    يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي            

 . 5/23 شرح النووي على مسلم . بيان الحكم في حقنا
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  :تخريج الحديث

عن يحيى بن أبـي كثيـر بـه         ،  عن األوزاعي ،   من طريق عيسى بن يونس     )1(أخرجه مسلم 
  . بنحوه

  :يثتراجم رواة الحد

وابـن  ، )3(قـال البخـاري   . )2(يم وينزل المدينـة     لَ كان يسكن بني س    معاوية بن الحكم السلمي    -
    . )5( يعد في أهل الحجازوزاد البخاري،  له صحبة)4(:حبان

  .  باقي رواة الحديث جميعهم ثقات-
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 فَجعلْـت   قليـلٍ  بطعـامٍ اه فدع إلى منزِل   اللّه بي رسوُلهبذَ[ ُأنيسٍ  ابنِ وفي حديث ) س   ( 

عشْبرسوُل اللّه ُأخَطِّطُ لي [ُّأي أخُط 6( بآكل ولستُه أني آكُل في الطعام ُأرِي( .   

  )181(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )7(لحربيقال اإلمام  ا

لصمد حدثنَا عبد الملك بن قُدامةَ حدثنَا عبد اللّه بن عبد           حدثنَا َأبو بكْرٍ بن نَافع حدثنَا عبد ا          
    نع هُأم نع همع ننِ عمحسٍأالراللّه بن ُأنَي دبا عبِيه : وُل اللّهسبِى ر بذَه    اعفَـد نْزِِلـهِإلَى م
شْبلْتُ ُأخَطّطُ ِليعيٍل فَجامٍ قَلبِطَعع  وُل اللّهسر  .   

  :تخريج الحديث

  .  مطوالً به قُدامةَ الملك بنِ عبدعن، إسماعيل بن أبي أويس من طريق )8(أخرجه البسوي

                                                
تحريم الكالم في الصالة ونسخ مـا كـان مـن           )   8 (باب،  المساجد ومواضع الصالة   تابك، صحيح مسلم )  1(

 . 5951رقم ، إباحة

 . 6/148اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  2(

 . 7/328التاريخ الكبير للبخاري )  3(
 . 3/373الثقات البن حبان )  4(

 . 7/328التاريخ الكبير للبخاري ) 5(

  .2/47البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  6(

 . 2/719، باب خَط، الحديث الثامن والستون، غريب الحديث للحربي)  7(

 . 1/268، )عبد اهللا بن أنيس(، للبسويالمعرفة والتاريخ )  8(
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  :تراجم رواة الحديث

- ُأملهالم أعثر على ترجمة له  :ه .   

- معولكن لم أعثر على ترجمة له،  سماه البسوي في روايته معقل:ه .   

 روى عن عمه معقـل روى     عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك االنصاري             -
   . )1(عنه عبد اهللا  بن قدامة الجمحى

لم أجد من ترجم له سوى أبو حاتم ولم يذكره بجرح والتعديل فهو في عداد  :قال الباحـث  
  . المجهولين

وهـو  ،  )25( في الحديث    سبقت ترجمته  ،عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب          -
  . ضعيف

-       ديعبنِ س ارِثالو دبع بن دمالص دبع  ،رِينْبموالهم  الع  ، رِيل  ، )2(التَّنُّـوـهـو سالبـصري  ٍ َأب
 وقـال أبـو     . )4(ثبت في شـعبة   :  قال ابن المديني   .  روى له الجماعة   . )3(صدوق مات سنة سبع   

 . مـأمون : وزاد،  والحاكم، )7(وثقه ابن سعد  ، )6(وذكره ابن حبان في الثقات    ،  )5(شيخ مجهول : حاتم
   . )9(حجة:  وقال الذهبي. )8( وابن نمير. يخطئ: وقال، وابن قانع

   .  ثقة له أخطاءهو : الباحثلاق

. )10( أبو بكر البصري مشهور بكنيته صدوق مات بعد األربعين         محمد بن أحمد بن نافع العبدي      -
   . )12(ثقة :قال الذهبي. )11( مسلم والترمذي والنسائيعنهروى 

                                                
 . 5/95البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  1(

)2  (رِي1/487وعملها وبيعها، األنساب للسمعاني " التنور "  هذه النسبة إلى :التَّنُّو . 

 . 1/610البن حجر تقريب التهذيب   )3(

 . 6/292البن حجر تهذيب التهذيب )  4(

 . 6/51 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  5(

 . 8/414ثقات ابن حبان )  6(

 . 7/300البن سعد  الطبقات الكبرى )  7(
 . 6/292البن حجر تهذيب التهذيب )  8(

 . 1/653الكاشف للذهبي )  9(

 . 1/823البن حجر  تقريب التهذيب)  10(

 . 9/22  البن حجرتهذيب التهذيب)  11(

  . 2/155الكاشف للذهبي )  12(
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  .  مسلمعنههوثقة روى : قال الباحث

  :الحكم على الحديث

باإلضافة إلى ثالثـة  . وهو ضعيف: عبد الملك بن قدامةوالعلة فيه  .            إسناده ضعيف جداً  
  . من ذكرهمعلى  الباحث عثررواة مجاهيل لم ي

  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 . ه برأيه  فصلَ  به أمر مشْكلٌ    أي إذا نزلَ   ] الخُطَّة  هذه أن يفْصلَ    ابن أيالم[ قَيلة   وفي حديث ) س  ( 
  . )1( والخَطْبالحاُل واألمر: طةالخُّ

  )182(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام  الطبراني

   مٍ الْكَشِّيلسو مثَنَا َأبدح  ،       يضوالْح رِيرالض رمو عَأب رمبن ع فْصاذُ بن    ،  ثنا حعثَنَا مدحح و
ح ،  ثنا عبد اللَّه بن سوارِ بن قُدامةَ بن عنَزةَ الْعنْبـرِي          : قَاال،  والْفَضُل بن الْحبابِ َأبو خَليفَةَ    ،  الْمثَنَّى

   بن ِإس قُوبعثَنَا يدحو يمخَراقَ الْممٍ   ،  حلسبن م فَّانثنا ع  ،      ا الْغَالبِـيكَرِيبن ز دمحثَنَا مدحثنـا  ،  ح و
    يانالْعد اءجبن ر اللَّه دبي        ،  علتَمسالْم كيمشَامِ بن َأبِي الدبن ه دمحثَنَا مدحبـن      ،  ح و اللَّـه ديبثنا ع

، َأخُو بني كَعبٍ الْعنْبـرِي   ،  ثنا عبد اللَّه بن حسانٍ الْعنْبرِي َأبو الْجنَيد       : قَالُوا،   عاِئشَةَ التَّيمي  محمد بن 
 تَايدي جثَتْندةُ: حيفةَ  ،  صبلَينَتَا عةُ اببيحدلَةَ  ،  وقَي تَيبِيبكَانَتَا رو  ،   لَةَ بنتَ مقَي ا   َأنمثَتْهـدـةَ حمخْر:.. ،

، وقَد ُأقيمـتْ حـين شَـقَّ الْفَجـر    ، وهو يصلِّي بِالنَّاسِ صالةَ الْغَداة  قَدمنَا علَى رسوِل اللَّه    وفيه
   اءمي السشَابِكَةٌ ف ومالنُّجفَ       ،  وِل فَصاللَّي ةظُلْم نفُ مارتَع اُل ال تَكَادجالريثَةَ     ودَأةً حراِل امجالر عفْتُ م

 ةيلاهبِج دهوفيه ،.. ع وَل اللَّهستُ رَأيا رفَلَم  قالْفَر نتُ مدعُأر ةي الْجِلْسف تَخَشِّع3(الْم( ،  فَقَاَل لَـه
هيسلج :  وَل اللَّهسا رينَةُ ،  يكسالْم تدعو  . ُأرسفَقَاَل ر    ُل اللَّه :      ـرِهظَه نْدَأنَا عو ِإلَي نْظُري لَمـا  :وي

          َأذْهب اللَّه عنِّـي مـا كَـان دخَـَل فـي قَلْبِـي               فَلَما قَالَها رسوُل اللَّه      . علَيك السكينَةُ ،  مسكينَةُ

                                                
 . 2/47البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(

 . 20525رقم، قَيلَةُ بنتُ مخْرمةَ الْعنْبرِيةُ، باب الْقَاف، المعجم الكبير للطبراني)  2(

)3  (  قالْفَر نتُ مدعكَة   :ُأررالْحاب ورطاِلاضة ودعي الرَأخَذَتْن ق .  َأيالْفَر ننَـى   :  معالْمف ول الْخَـوَأج نم َأي
 . 9/2133آبادي لعظيم لداود أبي سنن شرح المعبود عون.  هبته مع خُضوعه وخُشُوعه
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وفيـه  ، ..،فَبايعه علَى اِإلسالمِ وعلَى قَومه، حسانٍوتَقَدم صاحبِي َأوَل رجٍل حريثُ بن       ،  من الرعبِ 
 وُل اللَّهسقَاَل ر:"ََل الْخُطَّةفْصي َأن هذه ناب المَأي، ةرجالْح اءرو نم رنْصيالحديث . ..)1("و.    

   :تخريج الحديث

  به  حسان  اللَّه بنِ  عبدعن  ،)3(سعدمحمد بن   و،من طريق عفان بن مسلم    )2(الترمذيأخرجه  
 من طريـق    )6(والبيهقي، )5(أبو داود و، من طريق موسى بن إسماعيل     )4( البخاري وأخرجه . بنحوه
، )8(والطبرانـي ،  من طريق يعقوب بن اسحاق)7(والطحاوي، ِإسماعيَل وموسى بنِ، عمر  بنِ حفْصِ

  .  مختصراً حسان اللَّه بنِعبدعن ، خمستهم،سوار عبد اهللا بن  من طريق)9(وأبو نعيم

  :تراجم رواة الحديث
هي ورفيقهـا    هاجرت إلى النبي    ،  إحدى الصحابيات الكرام  ،   هي العنبرية  : قيلة بنت مخرمة   -

  . )10(حريث بن حسان البكري وافد بني بكر بن وائل
روى لهـا    .)11(مقبولة مـن الثالثـة    ،  ةأخت صفية بنت عليب   ،   وهي العنبرية  : دحيبة بنت عليبة   -

: وقـال الـذهبي  ، )13(ذكرها ابن حبان فـي الثقـات      .)12(البخاري في األدب وأبو داود والترمذي     
  .  في إشارة إلى ذكر ابن حبان لها في الثقات)14("قتوثِّ"

                                                
)1  (       ةرجالْح اءرو نم رنْصيل الخُطّة وفْصبانتصارٍ       أ: ي هم له برأيه وإن ظُلم بظُالمة ثَمشكل فَصي إن نَزل به م

 الفائق في غريـب الحـديث واألثـر    .من ظالمه فتعرض له أعوان الظالم ليحجزوه عن صاحبهم لم يثبطوه       
 . 3/102للزمخشري 

 . 2814رقم، ما جاء فى الثَّوبِ اَألصفَرِ)   84(باب، كتاب األدب، سنن الترمذى)  2(

 . 1/317البن سعد الطبقات الكبرى )  3(

 . 1178رقم، باب القرفصاء، أدب المجالس، للبخارياألدب المفرد )  4(

 . 4849، 3072رقم ،  فى ِإقْطَاعِ اَألرضين)   36(باب، كتاب الخراج، سنن أبي داود)  5(

 . 12176، 6126 رقم، مباحِ فى غَيرِ وقْت الصالَةاالحتباء الْ) 81(باب، كتاب الجمعة، السنن الكبرى للبيهقي)  6(

 . 968رقم،  الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو)  10(باب، كتاب الصالة، شرح معاني اآلثار)  7(

 .  3رقم ، ) قيلة بنت مخرمة(، باب القاف، المعجم الكبير للطبراني)  8(

 . 7816رقم، 6/3428معرفة الصحابة ألبي نعيم )  9(
 . 8/83اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  10(

  . 1/1353تقريب التهذيب البن حجر )  11(

  .168 / 35تهذيب الكمال )  12(

  ". ذحيبة:" ، وذكرها بالذال فقال6/295قات البن حبان ثال)  13(
 . 2/507الكاشف للذهبي )  14(
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  . وإال فلينة الحديث، هي مقبولة عند المتابعة: قال الباحث

ذكرها ابن حبـان    . من الطبقة الثالثة  ،  أخت دحيبة بنت عليبة   ،  ة وهي العنبري  : صفية بنت عليبة   -
  . )2(مقبولة: وقال ابن حجر، )1(في الثقات

  . نة الحديثوإال فلي، مقبولة عند المتابعةهي : قال الباحث

-    عبد اهللا بن حس وهو الملقب بـِـ   :  أبو الجنيد أخو بني كعب العنبري      ان العنبري"ـ ع  ،)3("ريستَ
  .)6(ثقة: قال الذهبيو، )5(ذكره ابن حبان في الثقات، )4( الطبقة السابعةمن مقبول 

 روى عنه جمع من الرواة منهم عفـان بـن       ، مقبول   : كما قال ابن حجر    هو: قال الباحث 
  . أبو داود الطيالسي وعبد اهللا بن المبارك وغيرهم ومسلم

- يمخَراقَ الْمحبن ِإس قُوبععلى ترجمة لهلم يعثر الباحث:)7(ي  .  

يعتبر حديثُه إذا روى عن الثقـات       : ذكره ابن حبان في الثِّقات وقال     :)8(بيالَمحمد بن زكريا الغَ    -
  . )10( يضع الحديث:وقال الدارقطني. )9(فإن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير

  .ضعيف جداً: الغَالَبي:قال الباحث

  .  ثقاتواة الحديثباقي ر -    

  

                                                
  . 6/480الثقات البن حبان )  1(
  . 1/1360بن حجر تقريب التهذيب ال)  2(

ضبطه الشيرازي بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء وبعدها السين بغير ياء هو عبـد              :" قال ابن حجر رحمه اهللا    )  3(
  . 2/21نزهة األلباب في األلقاب البن حجر" اهللا بن حسان العنبري

 .  1/499 تقريب التهذيب البن حجر)  4(

 . 8/337الثقات البن حبان )  5(

 . 1/545اشف للذهبي الك)  6(

)7  (يمخَر5/222 هذه النسبة إلى المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف القرشي، األنساب للسمعاني :الْم .  
هذه النسبة إلى غالب وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو أبو بكر محمد بن زكريا بن دينار   : بيالَالغَ )  8(

هذه النسبة إلى غالب وهـو   . تشديد الالم ألف  ب والغَالَّبيصرة عرف بزكرويه،    الغالبي البصري من أهل الب    
  . 4/321األنساب للسمعاني .  والد خالد بن غالب البصري

  . 9/154الثقات البن حبان )  9(

  . 1/21الضعفاء والمتروكين للدارقطني ) 10(
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  :لحكم على الحديثا

ولكن تابعتهـا   ،  من أجل دحيبة بنت علَيبة وهي مقبولة وال يحتج بتفردها         ،  ضعيفإسناده  
وفـي  . إلسناد عليهممدار او ،ولم يتابع ،مقبول :انعبد اهللا بن حس  ،أختها صفية وهي مقبولة أيضا    

ولكنهما لم  ،  البيوضعف محمد بن زكريا الغَ     ،جهالة يعقوب بن إسحاق    ،اإلسناد علة أخرى وهي   
  .  وهو ثقة وغيرهمحمد بن هشَامِ بن َأبِي الدميك الْمستَمليينفردا فقد تابعهما 

  

       
  

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
  . )1( ]ال يسألوني خُطَّة يعظِّمون فيها حرمات اللّه إال أعطَيتهم إياها[ الحديبية ومنه حديثُ

  

  )183(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام البخاري

    دمحم نب اللَّه دبي عثَند3(ح(  ،  اقزالر دبثَنَا عدح  ، رمعنَا مرقَاَل،  َأخْب:   ـي الزنرَأخْب  ـرِيه ،
 يصدقُ كُلُّ واحد منْهما حديثَ      )4(ومروان،  مةَعن الْمسورِ بنِ مخْر   ،   َأخْبرني عروةُ بن الزبيرِ    :قَاَل

ِإن: "  قَاَل النَّبِـي  ؛زمن الْحديبِية حتَّى ِإذَا كَانُوا بِبعضِ الطَّرِيق  خَرج رسوُل اللَّه   :صاحبِه قَالَا 
اللَّه ما شَعر بِهِم خَاِلـد       فَو،  "فَخُذُوا ذَاتَ الْيمينِ  ،  )6(شٍ طَليعةٌ  في خَيٍل ِلقُري   )5(خَاِلد بن الْوِليد بِالْغَميمِ   

   ةبِقَتَر متَّى ِإذَا ه7(ح( ِشيشٍ   ،   الْجيا ِلقُريرنَذ كُضرفَانْطَلَقَ ي  ،   النَّبِي ارسو    ـةيبِالثَّن تَّى ِإذَا كَانح)8( 
-  هِملَيطُ عبهي يا الَّتنْهم -   لَتُهاحر كَتْ بِهرب   ، ـلْ   :فَقَاَل النَّاسْل حـتْ فَقَـالُوا   ،  )9( حخَلَـَأتْ   :فََألَح 

                                                
   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  . 2734خاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقمصحيح الب)  2(

  . 1/542البن حجر تقريب التهذيب . عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر الجعفيهو )  3(

 . 931ص  البن حجرتقريب التهذيب.  -أحد خلفاء بني أمية–هو مروان بن الحكم األموي )  4(

  . 4/214معجم البلدان .  موضع بين مكة والمدينة. . .  هو الكأل األخضر تحت اليابس :ميمالغَ)  5(

 . 3/133النهاية في غريب الحديث .  كالجواسيس العدو طلْع ليطلعوا يبعثُون الذين القوم :الطَّليعة)  6(

)7  (ةرة الجيش : بِقَتَر4/11بن األثير  الالنهاية في غريب الحديث.  أي غَب .  

)8  (  ةيأسفل مكة من قبـل ذي طـوى  .  وأنت مقبل من المدينة تريد مكة  خٍّهبطك إلى فَ  عقبة قرب مكة تُ   : بِالثَّن   .
  . 2/85معجم البلدان 

  .107 / 1فتح الباري البن حجر .هو زجر الناقة للنهوض: حْل حْل )  9(
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اءوالْقَص  ، اءوخَلََأتْ الْقَص  ،   فَقَاَل النَّبِي: "  اءوا خَلََأتْ الْقَص1(م(  ،ا بِخُلُقلَه ا ذَاكما  ، وهـسبح نلَكو
 اللَّـه ِإلَّـا    وني خُطَّةً يعظِّمون فيهـا حرمـات  لَا يسَألُ، والَّذي نَفْسي بِيده" :ثُم قَاَل، "حابِس الْفيِل

  .  الحديث. .. ثُم زجرها فَوثَبتْ، "َأعطَيتُهم ِإياها

  :تخريج الحديث

     . تفرد به البخاري دون مسلم

  :تراجم رواة الحديث

- روسالْم نةَ بنِ   بمخْرل القُ وفَ نَ  مأبو عبد الرحمن    ،  شيرالزأحد الـصحابة الكـرام    - يرِه-   ،
ـ      ،  ثم سار إلى مكة   ،  أقام بالمدينة إلى أن قُتل عثمان     ،من فقهاء الصحابة  و  يفوفلم يزل بها حتـى تُ

 يقنجنْر من حجارة الم   جأصابه ح ،   حصار ابن الزبير   فيفقُتل  ،  وأقام مع ابن الزبير بمكة    ،  معاوية
  . )2(ة أربع وستينمات سنم ثم فأقام خمسة أيا، -وهو يصلي-

  . رواة الحديث ثقاتباقي  -
       

 
  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل

  فاقبلوهـا       أنَّ[ا  وفي حديثها أيض شْدعليكم خُطَّة ر فـي الهـدى     أي أمـراً واضـحاً    ]ه قد عرض 
  . )3(واالستقامة

  (*)الحديث رقم 

  . )4(سبق تخريجه: قال الباحث

  
       

 
  

                                                
)1  (اءوا خَلََأتْ الْقَصكَت:مرتـاج العـروس     .الخأل فى النوق مثل الحران فـى الخيـل   و . خََألت الناقةُ ِإذا ب 

  .126 / 8ابن بطال / شرح صحيح البخارى . 1/216 لزبيديل

   . 119 /6 الصحابة البن حجراإلصابة في تمييز )  2(
   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(
  .   ولكن حذفت الجملة لالختصار)183( رقم  تخريجهانظر الحديث الذي سبق)  4(
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
  الخطَطُ جمع خطَّة بالكـسر وهـي األرض  ] الرجال خطَطَهن دون  ه ورث النساء  أنَّ[وفيه   ) ـه( 

 خْتَطُّها اإلنساني لنفس   لِّمعخُطَّ   ه بأن يعليها عالمةً وي    ا ِلييت     عليها خَطمها وبها ستازلم أنه قد احع
 طَطُ الكُوفةصرة خوالب  .   النبي    ومعنى الحديث أن    منهن ساءطى نكُنَّها    أعـسطَطـاً يخ دبع أم 

ه القَطَائعِبالمدينةبجاِل ش1( فيها الحظَّ للر( .  
  

  )184(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(أحمدقال اإلمام 

 عن  )3( حدثَنَا شَرِيك عنِ الَْأعمشِ عن جامعِ بنِ شَداد عن كُلْثُومٍ          :سود بن عامرٍ قَالَ   حدثَنَا أَ 
 النَّبِي َأن نَبيز نطَطَهخ اءثَ النِّسرو .  

   :تخريج الحديث

  .  به بمثله الَْأعمشِعن،  شَرِيك من طريق)4(أخرجه الطبراني

  .  به بمعناه الَْأعمشِعن، )5( كما عند أحمدعبد الْواحد بن زِيادشريك عليه وتابع 

  :تراجم رواة الحديث

عمـةُ  ،   ُأمها ُأميمةُ بِنْتُ عبد الْمطَّلبِ بنِ هاشـمٍ        زينَب بِنْتُ جحشِ بنِ رَِئابِ بنِ َأسد بنِ خُزيمةَ         -
  النَّبِي  ،كَا  اتاجِرهالْم نوقًا           ،  نَتْ ملُح اِئهسُل نَأو يهو ةرالْهِج نم ثَلَاث نَةس دعب ينَةدا بِالْمهجوتَز

  بِه  ،    ةرالْهِج نم شْرِيننَةَ عتْ سفِّيارِثَةَ     ،  تُونِ حب ديتَ زتَح لَهـ    ،  كَانَتْ قَب ه مـن   ثُم زوجها اُهللا منْ
 : قالـت   ؟  ما اسـمك   :قال لها  ولما دخلت على رسول اهللا      ، )6(فَوق سبعِ سموات بِشَهادة جِبرِيلَ    

  )7(برة فسماها زينب

                                                
   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  .  27049رقم، )حديث زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنها (، مسند أحمد)  2(
  .  5/2390 معرفة الصحابة ألبي نعيم . كُلْثُوم بن علْقَمةَ بنِ نَاجِيةَ بنِ الْحارِث الْمصطَلقيهو )  3(
  . 145رقم،  منهنذكر أزواج رسول اهللا ، لكبير للطبرانيالمعجم ا)  4(
 . 27050 رقم، ) حديث زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد )  5(

  .  6/3222معرفة الصحابة ألبي نعيم )  6(
  .  4/1849االستيعاب البن عبد البر )  7(
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وخالصـة القـول فيـه أنـه     ، )145(في الحديث  سبقت ترجمته )1(النَّخَعيشريك بن عبد اهللا      -
   .  حفظه إذا حدث منيخطىء كثيراً، صدوق

  . قي رواة  الحديث ثقات با-

  :الحكم على الحديث

قـد  و.  لسوء حفظـه   يخطىء كثيراً  فيه شريك بن عبد اهللا النخعي صدوق         ضعيفإسناده  
  .  لغيرهوعليه يرتفي الحيث إلى الحسن،  عبد الواحد كما سبق في التخريجتابعه

  

       
 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 وهو سـيفُ     إلى الخطِّ   المنسوب الرمح:  الخَطي بالفتح  ]وأخذ خَطِّيا [رع   أم ز  وفي حديث  ) ـه( 

  . )2( به  إليه وتُثَقَّفُُل عند عمان والبحرين ألنها تُحمالبحرِ

  )185(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام البخاري

      نب يلعنِ ومحالر دبع نب انملَيثَنَا سدرٍ قَالَا  حجةَ         : حورع نب شَامثَنَا هدح ونُسي نى بيسنَا عرَأخْب 
 جلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن       :" عن عروةَ عن عاِئشَةَ قَالَتْ     )4(عن عبد اِهللا بنِ عروةَ    

     ارِ َأزَأخْب نم نكْتُملَا ي ًئا َأنشَي اجِهِنعٍ   وفيه، ......ورَأبِـي ز ـا       ،  ُأمهكُومعٍ؟ عرَأبِـي ز ـا ُأمفَم 
احد5(ر(  ، احا فَستُهيبعٍ  ،  ورَأبِي ز ناب  ،      ةلِّ شَطْبسكَم هعجضعٍ؟ مرَأبِي ز نا ابفَم)6(  ،  اعرذ هشْبِعيو

ةفْرعٍ  ،  الْجرا ،  بِنْتُ َأبِي زَأبِيه ععٍ؟ طَورا بِنْتُ َأبِي زـا ، فَمهُأم عطَوا  ، واِئهـسك ـْلءمظُ  ، وغَـيو
ولَـا  ،  ولَا تُنَقِّثُ ميرتَنَا تَنْقيثًا   ،  فَما جارِيةُ َأبِي زرعٍ؟ لَا تَبثُّ حديثَنَا تَبثيثًا       ،  جارِيةُ َأبِي زرعٍ  ،  جارتها

                                                
)1  ( يوهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة، ومنها انتشر ذكرهم، األنساب للسمعاني    هذه النسبة إلى النخع،      :النَّخَع

5/473 . 

   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(
 . 5189 حسن المعاشرة مع األهل رقم 82باب ، كتاب النكاح، صحيح البخاري)  3(
 .  عن أبيه حيث ادخل بينهما أخا له واسطة        وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه         : قال ابن حجر  )  4(

  . 9/256فتح الباري البن حجر 

 غريب الحديث البن الجوزي     . أي ثَقيلَةٌ ِلكَثْرة ما فيها من المتَاعِ وامرأةٌ رداح أي ثقيلة الكَفَلِ            :رداح عكُومها)  5(
1 / 388.  

)6  ( ةلِّ شَطْبسةٌ كَمعجضادتْ َأ:مَأر متَنعم نمِ لَياللَّح برض 1/539غريب الحديث البن الجوزي .نَّه .  
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معهـا ولَـدانِ لَهـا      ،  فَلَقي امـرَأةً  ،  )1(خَرج َأبو زرعٍ والَْأوطَاب تُمخَض    : قَالَتْ،  ا تَعشيشًا تَملَُأ بيتَنَ 
 ركـب ،  فَنَكَحتُ بعده رجلًا سرِيا   ،  فَطَلَّقَني ونَكَحها ،  )2(يلْعبانِ من تَحت خَصرِها بِرمانَتَينِ    ،  كَالْفَهدينِ

   .الحديث...كُنْتُ لَك كََأبِي زرعٍ ِلُأم زرعٍ :قَاَل رسوُل اِهللا وفيه ،.. ..)4(وَأخَذَ خَطِّيا، )3(شَرِيا

  :تخريج الحديث

هشام بن عروة   عن  ،وسعيد بن سلمة كالهما    ، من طريق عيسى بن يونس     )5(أخرجه مسلم 
  . به بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

ابن : ويقال له ،  يأبو أيوب الدمشق  ،  بن عيسى بن ميمون التميمى     هو ا  :لرحمن سليمان بن عبد ا    -
 :وقال مـرة  ،  ليس به بأس  : )8(قال ابن معين  . هـ233توفي   . )7( )6(صدوق يخطىء  بنت شُرحبيل 

 :وثقه أبـو داود وزاد . )10(بن عمار أكيس منه   اهشام   و :وزاد مرة ،  )9(ثقة إذا روى عن المعروفين    
:  وقال أبـو حـاتم     . )11("الحجة أحمد بن حنبل   : قال؟  هو حجة : قيل له ،   الناس ئ كما يخط  ئيخط"

 حد لـو أن     ي ف يكان عند و،  المجهولين و الناس عن الضعفاء   لكنه أروى  و وق مستقيم الحديث  صد
                                                

)1  ( طَابالَْأو2/197غريب الحديث البن سالم .   أسقية اللبن واحدها وطب هياألوطاب: و .  

نأى الكفل بها من األرض حتـى        تعنى أنها ذات كفل عظيم، فإذا استقلت         :يلْعبانِ من تَحت خَصرِها بِرمانَتَينِ     )2(
  .198 / 2غريب الحديث البن سالم .تصير تحت خصرها فجوة يجرى فيها الرمان

 وهو الفرس الذي يستشري في : ركب شرياوقوله، رجال سريا أي له سرو وجاللة: رجالً سريا ركب شريا     )  3(
ـ  .ويمضي فيه بال فتور وال انكسار،سيره أي يلج     شـرح صـحيح   .199 / 2الم  غريب الحديث البـن س

  . 1/1196 الجوزي بنالشف المشكل من حديث الصحيحين ك . 7/306بن بطال  الالبخارى
 وهو الرمح المنْسوب إلى الخَطِّ والخط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح ويقال أصلها               :وَأخَذَ خَطِّيا )  4(

  . 9/274فتح الباري البن حجر  . 1/288غريب الحديث البن الجوزي .من الهند

 .6459. 6458ذكر حديث أم زرع رقم )  14(باب، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، صحيح مسلم)  5(

  .  1/410تقريب التهذيب البن حجر )  6(
قـال الـشيخ   .   فإن حديثه حـسن  "صدوق يخطئ:" الحافظ ابن حجرقرر بعض أهل العلم أن من قال فيهم      )  7(

فمثله حسن الحديث   : صدوق يخطئ، فقال األلباني     : قال الحافظ في الحسن بن ذكوان     : " اني رحمه اهللا    األلب
قال الحـافظ صـدوق   : " وقال أيضا. 1/34صحيح أبي داود لأللباني " إن شاء اهللا تعالى ما لم يظهر خطأه       

حسناً لغيره فإن توبع لم يتوقـف       فمثله وسط يدور حديثه بين أن يكون حسناً لذاته أو           : يخطئ فقال األلباني    
 .  2657 رقم . 6/156  لأللبانيالسلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة" الباحث عن تحسينه 

 . 622 رقم 423سؤاالت الجنيد البن معين ص )  8(

  .  4/182  البن حجر تهذيب التهذيب. 12/30تهذيب الكمال للمزي )  9(
 . 4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  10(

  .  12/30للمزي تهذيب الكمال )   11(



 -  397  -  

 إال ،كان صحيح الكتـاب : وقال يعقوب بن سفيان، )1(كان ال يميز و، رجال وضع له حديثا لم يفهم     
  وقـال  ، )4(صدوق : وقال النسائى، )3(سليمان ثقةو، فإن وقع فيه شىء فمن النقل    ،)2(لأنه كان يحو

فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل ففيهـا   ،  يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير       :بن حبان ا
 وإنما يقع السبر في األخبار واالعتبار باآلثار برواية العدول والثقـات       ،  مناكير كثيرة ال اعتبار بها    
ثقـة  : قـال ؟  سليمان بن عبد الرحمن   : يقلت للدارقطن : وقال الحاكم ، )5(دون الضعفاء والمجاهيل  

ال : جـزرة وقال صالح ،  )6(فأما هو فثقة  ،  حدث بها عن قوم ضعفى    : أليس عنده مناكير؟ قال   : قلت
  . )8("لكنه مكثر عن الضعفاء" : ووثقه الذهبي وزاد. )7( اءفَعلكنه يحدث عن الضو، بأس به

وهذا يدلل أنـه لـم      ،لي بن حجر  وتابعه ع ،وهنا صرح بالسماع    ،  هو صدوق يخطئ  : قال الباحث 
   .يخطيء في حديثه

  . ثقاتواة الحديث  باقي ر-
       

 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 وهـو صـوتُ   : يط من الغَط   الخَطيطُ قرِيب  ]ه نام حتى سمع غَطيطُه أو خَطيطُه      أنَّ[وفيه  ) س   ( 

  . )9( والخاء والغَين متقاربتان. النائم

  )186(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)10( البخاريقال اإلمام

 عنِ ابنِ   ، سمعتُ سعيد بن جبيرٍ    ،قَاَل عنِ الْحكَمِ  ، حدثَنَا شُعبةُ  :حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ قَالَ    
الْعـشَاء ثُـم جـاء        بِتُّ في بيت خَالَتي ميمونَةَ فَصلَّى رسوُل اِهللا          : عنْهما قَالَ  عباسٍ رضي اهللاُ  

                                                
 . 4/129الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  1(

)2  (1/407فتح الباري البن حجر .  يعني ينسخ من أصله: قال ابن حجر : ليحو .  

 . 2/406المعرفة والتاريخ للفسوي )  3(

 . 12/30تهذيب الكمال للمزي )  4(

 . 8/278الثقات البن حبان )  5(
 .  339رقم ، 1/217سؤاالت الحاكم للدارقطني )  6(

 . 12/30تهذيب الكمال للمزي )  7(

 . 1/462الكاشف للذهبي )  8(

   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  9(
  . 697رقم،  اثْنَينِباب يقُوم عن يمينِ الِْإمامِ بِحذَاِئه سواء ِإذَا كَانَا، كتاب األذان، صحيح البخاري)  10(
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     ـاتكَعر سلَّى خَمفَص هينمي ني علَنعفَج ارِهسي نتُ عفَجِْئتُ فَقُم قَام ثُم نَام ثُم اتكَعر عبلَّى َأرفَص
   ثُم خَرج ِإلَى الصلَاة  خَطيطَه:َأو قَاَل ركْعتَينِ ثُم نَام حتَّى سمعتُ غَطيطَهثُم صلَّى 

  :تخريج الحديث

  .  بمثله بن الحجاج بهشُعبةعن ، آدم بن أبي إياس  من طريق)1(أخرجه البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنَلقا
  } خطف  { 

:  الخَطْـف ]تُخْطَفَن أبـصارهم  أو ل في الصالة هم إلى السماء   عن رفْعِ أبصارِ   لَينْتَهِين أقْوام [ فيه  
 الشيء تالبعة يقاُل وأخْذُاسرفَه بسخَط خْطَفُ الشيءـ  ي ـ هه واخْتَطَفَ  ويقـال خَطَـف   . ه يخْتَطفُ

خْط2( وهو قليلفُي( .  

  )187(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3( مسلم قال اإلمام

 حدثَنى اللَّيثُ بن سعد عن        َأخْبرنَا ابن وهبٍ   :  وعمرو بن سواد قَاالَ     )4(حدثَنى َأبو الطَّاهرِ  
     نجِ عرنِ اَألعمحالر دبع نةَ عبِيعنِ رفَرِ بعج وَل اللَّهسر ةَ َأنريرَأبِى ه قَاَل:»    امَأقْـو ننْتَهِـيلَي

مهارصَأب لَتُخْطَفَن َأو اءمِإلَى الس الَةى الصف اءعالد نْدع مهارصَأب هِمفْعر ن5(»ع( .   

  :تخريج الحديث

  .           تفرد به مسلم دون البخاري

                                                
  . 117رقم، باب السمرِ في الْعلْمِ، كتاب العلم، صحيح البخاري)  1(
   . 2/48البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(
  . 995رقم، النَّهىِ عن رفْعِ الْبصرِ ِإلَى السماء فى الصالَة)   26(باب، كتاب الصالة، صحيح مسلم)  3(
  . 415 / 1تهذيب الكمال .أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو ابن السرجهو : َأبو الطَّاهرِ ) 4(
بن حـزم    ا الخَطْف فقيل هو وعيد وعلى هذا فالفعل المذكور حرام وأفرط         ب في المراد    فَلختُُأ :قال ابن حجر  )  5(

 . نزل بها المالئكة على المـصلين     فقال يبطل الصالة وقيل المعنى أنه يخشى على األبصار من األنوار إلى ت            
  .  2/234فتح الباري البن حجر 
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  : الحديثتراجم رواة

  .  رواة لحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 فـي  نا وتَطير بنَا وهو مبالغةٌ أي تَستَلب]إن رأيتُمونا تَخْتَطفُنا الطَّير فال تَبرحوا     [ ُأحد   ومنه حديثُ 

  . )1(الهالَك 

  )188(الحديث رقم 

  :  اهللارحمه )2( البخاريقال اإلمام

 سمعتُ الْبراء بن عازِبٍ رضـي       :حدثَنَا عمرو بن خَاِلد حدثَنَا زهير حدثَنَا َأبو ِإسحاقَ قَالَ         
اِهللا بن جبيـرٍ  علَى الرجالَة يوم ُأحد وكَانُوا خَمسين رجلًا عبد   جعَل النَّبِي  :اُهللا عنْهما يحدثُ قَالَ   

 فَلَا تَبرحوا مكَانَكُم هذَا حتَّى ُأرسَل ِإلَيكُم وِإن رَأيتُمونَـا هزمنَـا         )3( ِإن رَأيتُمونَا تَخْطَفُنَا الطَّير    :فَقَاَل
   مطَْأنَاهَأوو م4(الْقَو(      موهمزفَه كُمَل ِإلَيستَّى ُأروا ححرقَالَ  فَلَا تَب :      ندـشْتَدي اءتُ النِّسَأياِهللا رفََأنَا و )5( 

 َأصحاب عبد اِهللا بنِ جبيرٍ الْغَنيمةَ َأي قَومِ الْغَنيمةَ          :قَد بدتْ خَلَاخلُهن وَأسوقُهن رافعات ثيابهن فَقَالَ      
كُمابحَأص رظَه   

  :تخريج الحديث

   .  به بنحوه َأبِي ِإسحاق عن بن يونس ِإسراِئيَل من طريق)6(بخاريأخرجه ال

  :تراجم رواة الحديث

ـ 129ي الكوفي توفي  الهمدان السبيعيعمرو بن عبد اهللا بن عبيد هو  : أبو إسحاق  - وقيـل  ،  هـ
  :ثقة إال أنه اتهم بأمرين، قبلها

                                                
  .  2/49البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
، باب ما يكْره من التَّنَازعِ واِلاخْتلَاف في الْحربِ وعقُوبة من عصى ِإمامـه            ، كتاب الجهاد ، صحيح البخاري )  2(

  . 3039رقم
   .114 / 1غريب الحديث للخطابي .  إن رأيتمونا قد انهزمنا وولينا، فَلَا تَبرحوا مكَانَكُمأي:خْطَفُنَا الطَّيرتَ)  3(
)4  (مطَْأنَاهَأولعيني ل البخاري صحيح  شرح عمدة القاري . مشينا عليهم وجعلناهم في معرض الدوس بالقدم      :أي :و 

14/283  .  
)5  ( ندشْتَد7/350 فتح الباري البن حجر . رعن المشيأي يس: ي  .  
  . 4043 رقم، باب غَزوة ُأحد، كتاب المغازب، صحيح البخاري)  6(
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ن بعض الصحابة مثل البراء بن عـازب        وال يصح له سماع إال م     ،  وهو مكثر منه  ،  التدليس: األول
التـي ال يـصح     ،  )2(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثـة      ،  )1(وزيد بن األرقم وأبي جحيفة وغيرهم     

   .  التصريح بالسماع فُأمن تدليسه وقد وقع في رواية البخاري، حديثها إال بالتصريح بالسماع

وكذلك قال ابن   ،  )3("كان قد اختلط  ": قولهم م بعض أهل العل   عن   الفسوي   نقل ذلك   ،  االختالط: الثاني
إن : ويقـال  )4( كما ذكر السبط بن العجمي في اإلغتباط، أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا    :"الصالح

إال أن الذهبي نـازع فـي       . )5("سماع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي            
من أئمة التابعين بالكوفة وأثبـاتهم  هو  :"قال الذهبي، عد ما كبرنه تغير بإبل قال ،  نسبة االختالط له  

ثقة تغير قبل موته مـن الكبـر وسـاء          : "وقال في موضعٍ آخر   ،  )6("إال أنه شاخ ونسي ولم يختلط       
  . )8(وأقر الحافظ العراقي كالم الذهبي هذا في تعليقه على كالم ابن الصالح السابق، )7("حفظه

ولـم  :قال العالئـي  ،  أن تهمة االختالط منتفية في حق أبي إسحاق       والخالصة  : قال الباحث 
 احتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لـم  وقد ، يعتبر أحد من األئمة ما ذكر من اختالط أبي إسحاق        

، وإنما تغير حفظه بعـدما شـاخ وكبـر        . )9( من القسم األول   واعتبره  ، يختلط في شيء من حديثه    
  . )10(والتغير غير االختالط

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

                                                
  .  1/245للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل )  1(
  .  1/42طبقات المدلسين ـ ابن حجر )  2(
   . 1/93المختلطين للعالئي )  3(
 . 273/ 1 المطبوع مع نهاية االغتباط – للسبط بن العجميختالطغتباط بمن رمي باالاإل)  4(

  . 3/369لسخاويلفتح المغيث )  5(

  . 5/326للذهبي ميزان االعتدال  ) 6(

  . 208/ 1من تُكلّم فيه وهو موثق للذهبي )  7(
  . 1/445  للعراقيالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح)  8(
  . 1/94المختلطين للعالئي )  9(

في ترجمته  : والتغير يختلف قال الذهبي   ، اإلختالط هو آفة تصيب العقل فتؤثرفي اإلدراك وقد سبق تعريفه         )  10(
فليس هو في شـيخوخته، كهـو فـي         ،  ص حدة ذهنه  وتنقُ،  ربر حفظه إذا كَ   الحافظ قد يتغي  : لهشام بن عروة  

 "تغير بضارٍ أصالً وإنما الذي يضر االخـتالط  شبييته، وما ثَم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا ال         
  .  243 /2  للذهبيميزان االعتدال
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
   . )1(ه أي يستَرِقُونَه ويستَلبونَ]يخْتَطفُون السمع[  الجنومنه حديثُ

  )189(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا )2( مسلمقال اإلمام

      ب دبعو ىانلْوالْح ىلع نب نسثَنَا حدح   نسقَاَل ح ديمح ن:     ـدبقَاَل عو قُوبعثَنَا يدى   : حثَنـدح 
 َأن )5( عنِ ابنِ شهابٍ حدثَنى على بـن حـسينٍ   )4( عن صاِلحٍ  )3(يعقُوب بن ِإبراهيم بنِ سعد حدثَنَا َأبِى      

من اَألنْصارِ َأنَّهم بينَما هم جلُوس لَيلَةً مع        ى رجٌل من َأصحابِ النَّبِى       َأخْبرن :عبد اللَّه بن عباسٍ قَالَ    
   وِل اللَّهسر        وُل اللَّهسر مفَقَاَل لَه تَنَارمٍ فَاسبِنَج ىمر:»         ـىمِإذَا ر ـةيلاهى الْجف تَقُولُون اذَا كُنْتُمم

 قَالُوا اللَّه ورسولُه َأعلَم كُنَّا نَقُوُل وِلد اللَّيلَةَ رجٌل عظيم وماتَ رجٌل عظيم فَقَاَل رسوُل                . »؟ بِمثِْل هذَا 
  اللَّه:»             ِإذَا همالَى استَعو كارنَا تَببر نلَكو هاتيالَ ِلحو دَأح توا ِلمى بِهمرا الَ يفَِإنَّه    حبا سرى َأمقَض 

 الَّذين  :حملَةُ الْعرشِ ثُم سبح َأهُل السماء الَّذين يلُونَهم حتَّى يبلُغَ التَّسبِيح َأهَل هذه السماء الدنْيا ثُم قَالَ                
 فَيستَخْبِر بعـض    - : قَالَ - : قَالَ ؟ فَيخْبِرونَهم ماذَا  :قَاَل ربكُم ؟  يلُون حملَةَ الْعرشِ ِلحملَة الْعرشِ ماذَا       

 فَيقْذفُون ِإلَـى َأوِليـاِئهِم      الْجِن السمع  فَتَخْطَفَُأهِل السموات بعضا حتَّى يبلُغَ الْخَبر هذه السماء الدنْيا          
ع وا بِهاءا جفَم بِه نومريوقْرِفُوني منَّهلَكقٌّ وح وفَه هِهج6(لَى و(ونزِيديو يهف  « .)7(  

  :تخريج لحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

                                                
  .  2/49البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  .  5955رقم، تَحرِيمِ الْكهانَة وِإتْيانِ الْكُهانِ)   20( باب، كتاب السالم، صحيح مسلم)  2(
  . 108 / 1 تقريب التهذيب .سعد بنِ ِإبراهيم ِإبراهيم بن هو  :يهَأبِ)  3(
  . 447 / 1صالح بن كَيسان َأبو محمد الْغفَارِي تقريب التهذيب هو )  4(
  .  1/693البن حجر  تقريب التهذيب . علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبهو )  5(
)6  ( قْرِفُون66 / 1 تفسير غريب ما فى الصحيحين .قون بهمعناه يوقدون أي يضيفون إليه ويلص: ي .  
  . لم أعثر على الحديث باللفظة نفسها: قال الباحث)  7(
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  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
 يريد ما اخْتَطف الذئب من أعضاء الـشاة وهـي       ]فةأنه نهى عن المجثَّمة والخَطْ    [وفيه   ) ـه( 

حية ألن كُلَّ ما أبين حي فهو ميتٌ والمراد ما يقْطَع من أطراف الشَّاة وذلك أنه لما قَدم المدينـةَ          
 والخَطْفَة المرة الواحدةُ مـن الخطْـف        . أسنمة اإلبل وألَيات الغنم ويأكُلونها     رأى الناس يجبون  

  . )1(سمي بها العضو المخْتطَفف

  )190(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام الدارمي

 عـن    ابن عم ماِلك بنِ َأنَسٍ عنِ الزهـرِى )3(َأخْبرنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ حدثَنَا َأبو ُأويسٍ            
 رِيس4(َأبِى ِإد(ىالَنقَالَ     الْخَو ىةَ الْخُشَنلَبَأبِى ثَع نع :    وُل اللَّهسى رنَه  نِ الْخَطْفَـةع  ـةثَّمجالْمو)5( 

ةبالنُّهاعِ، وبالس نى نَابٍ مَأكِْل كُلِّ ذ نعو  .  

  :تخريج الحديث

، )7(ابـن الجعـد   و،ومالـك بـن أنـس     ،  من طريق سفيان بن عيينـة      )6( الترمذي أخرجه
  .  بمثله بهالزهرِى عن،ثالثتهم  ، ُأويسٍيَأب  من طريق)9(والبيهقي، )8(رانيوالطب

  :تراجم رواة الحديث

 صحابي مشهور معروف بكنيته واختلف في اسمه اختالفـا كثيـرا وهـو              :أبو ثعلبة الخشني   -
ين ل هو من ولد ليوان بن مر بن خـش         يمنسوب إلى بني خشين واسمه وائل بن النمر بن وبرة وق          
 من أبـي هريـرة روى    أقدم إسالماًهو، كان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه في خيبر         

                                                
  .  2/49البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  . 2024 رقم،  ما الَ يْؤكَُل من السباعِ)  18(باب، من كتاب األضاحى، سنن الدارمى)  2(
  .  1/518  البن حجر تقريب التهذيب. بد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي عهو:  ُأويسٍوَأب)  3(
  . 88 / 14عيذُ اِهللا بن ِإدرِيس تهذيب الكمال :  عاِئذُ اِهللا بن عبد اِهللا ويقَاُلِ : ِإدرِيسوَأب)  4(
)5  (ةثَّمجالْم:ثم تُر ثَّمي حتى تقتل  هي البهيمة تُج190 / 1الفائق في غريب الحديث و األثر . م .  
  . 1477 رقم، ما جاء فى كَراهية كُلِّ ذى نَابٍ وذى مخْلَبٍ) 11( باب، الصيد والذبائحكتاب ، سنن الترمذى)  6(
   . 2437رقم ، 2/1031مسند ابن الجعد )  7(
،  ِإدرِيس الْخَـوالَنى   وَأبللطبراني   المعجم الكبير    . 8576 رقم، )من اسمه معاذ  (،  للطبراني المعجم األوسط )   8(

ىةَ الْخُشَنلَبَأبِى ثَع ن551رقم، ع   .  
  . 19968رقم ، ما جاء فى الْمصبورة77باب ، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للبيهقي)  9(
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 حمص روى عنه أبو إدريس الخوالني مات        :عدة أحاديث سكن أبو ثعلبة الشام وقيل       عن النبي   
  . )1(سنة خمس وسبعين

  ،)116(يث رقم الحد في سبقت ترجمته عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر -

   بعـض  حديثـه عـن الزهـري   وفي ، صدوق عنده بعض الوهم والخطأ وخالصة القول فيه أنه     
  . )2 (  الدارقطنيقال كما شيءال

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

 :قال ابن عبـد البـر     ، وهو صدوق يهم  ، عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس       فيه   ضعيفإسناده  
 وهـو   من طريق سعيد بن المسيب    إنما يحفظ من حديث أبي الدرداء     )  لفظ الحديث  أي(وهذا اللفظ   

مالك بـن أنـس     ( وهم   أصحاب ابن شهاب  من  هذا الحديث رواه جماعة     :قال و حديث لين اإلسناد  
ـ  إال أبا أو. نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع:"  أن رسول اهللا    )وسفيان بن عيينة   س فإنـه  ي

عـن  ،ومالك بن أنس  ، سفيان بن عيينة    اإلثنان وقد تابعه  ،)3("فهم في المتن  وافقهم في اإلسناد وخال   
   . الحسن لغيرهوبالمتابعة يرتقي الحديث لدرجة  الزهري

  

       
  

  :  اهللاهرحم رِي األث ابنقاَل
  . )4( ]فيه خَطاطيفُ وكَالَِليب[ .  القيامة ومنه حديثُ

  (*)الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . )5(سبق تخريجه: لباحثقال ا
       

                                                
  .  59/ 7/58اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ) 1(
  . 1/73 لدارقطنيل سؤاالت البرقاني)  2(
  . 7 / 11التمهيد البن عبد البر  )3(
  .  2/49البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  4(
  ). خطاطيف( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه ولكنه لم يذكر فيه)  51 (رقمانظر الحديث )  5(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خطم  { 

 وأشـار   . فتحلـى : فـي اللـسان   (تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتُجلَّى         [فيه  
أي ] وجه المؤمن بالعصا وتَخْطم أنـفَ الكَـافر بالخَـاتَم     ) فتجلو: مصححه إلى أنها في التهذيب    

سمه بها من خَطَمتُ البعير إذا كَويتَه خَطَّا من األنف إلى أحـد خديـه وتُـسمى تلـك الـسمةُ                تَ
طَام1(الخ( .  

  )191(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2 ( ابن ماجةقال اإلمام

                  دح دمحم نب ونُسثَنَا يدةَ حبَأبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا َأبدح         ـدينِ زب يلع نةَ علَمس نب ادمثَنَا ح
           وَل اللَّهسر ةَ َأنريرَأبِي ه نع نِ خَاِلدسِ بَأو نع ـنِ        :"قَاَلب انملَيس ا خَاتَمهعمةُ وابالد جتَخْر 

بِالْعصا وتَخْطم َأنْـفَ الْكَـافرِ       و وجه الْمْؤمنِ  داود وعصا موسى بنِ عمران علَيهِما السلَام فَتَجلُ       
  . " هذَا يا مْؤمن ويقُوُل هذَا يا كَافر :  لَيجتَمعون فَيقُوُل)3 ( حتَّى َأن َأهَل الْحواءبِالْخَاتمِ

  
  :تخريج الحديث

ـ ، )5(الطيالـسي و،"حسن غريب " :وقال، )4(والترمذيأخرجه   ، )6(حاق بـن راهويـه    وإس
 عن   من طريق حماد بن سلمة     )11(والحاكم،  )10(والخطابي،  )9(وابن أبي حاتم  ،)8(والفاكهي، )7(وأحمد

دينِ زب يلبنحوه  بهع .  
  
  

                                                
  .  2/50البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  . 4066رقم، دابة اَألرضِ)   31(الفتن باب كتاب سنن ابن ماجه)  2(
)3  (اءو1/404 غريب الحديث للخطابي . بيوت مجتمعة على ماء وتجمع على أحويههي  :الْح  .  
  . 3187 ومن سورة النمل رقم 28سنن الترمذي ك تفسير القرآن باب )  4(
  . 2687 رقم، )  خَاِلدَأوس بن(، مسند الطيالسي)  5(
  . 511 رقم 1/442مسند إسحاق بن راهويه )  6(
  .  7937رقم ، )   مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد)  7(
  . 2357رقم ، ذكر الدابة وخروجها ومن أين تخرج من مكة، أخبار مكة ـ الفاكهي)  8(
  . 16592 رقم، ) ا لهم دابةاخرجن:  قوله تعالى (، ) سورة النمل ( ، تفسير ابن أبي حاتم)  9(
  . 1/374غريب الحديث للخطابي )  10(
  . 8631 رقم، أما حديث أبي عوانة، كتاب الفتن والمالحم، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  11(
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   :تراجم رواة الحديث
- نِ خَاِلدسِ ب1 (أوس بن أبي أوس مجهول هو :َأو( .   

  . )2( ضعيف :هللا بن جدعانعلي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد ا -

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

  :وفيه علتان، إسناده ضعيف جداً

  .  فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث-

أوس بن خالد ال أعلم روى عنه إال علـي بـن       :" قال عبد الحق اإلشبيلي   ،  مجهول،   أوس بن خالد   -
  . "منكر" : وقال)5(األلبانيو، فيه نَظَرقالَ  )4(ن مفلح الحنبليوممن ضعفه اب. )3("زيد بن جدعان

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )6( ] عليه وتأتي الكافر فَتَخْطمهم المؤمن فَتُسلِّتأتي الدابةُ[  حذيفة ومنه حديثُ ) ـه( 

  (*)الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . )7( سبق تخريجه:حث          قال البا
       

                                                
 هذا هـو    في المصنف البن أبي شيبة ما يقتضي أن أوساً        : قال ابن حجر  . 1/155البن حجر تقريب التهذيب   )  1(

نه قال عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ثنا أبو الجوزاء أوس بـن خالـد                   إأبو الجوزاء ف  
ن ابن حبان في الثقات نسب أبا الجوزاء أوس بن عبداهللا بن خالد فيجوز أن يكون ابن جدعان نسبه                   أويؤيده  

مرة وأبـا هريـرة   أوس بن خالد سمع أبا محذورة وس: ولكن قال البخاري في الضعفاء  ، إلى جده واهللا أعلم   
  .  1/334البن حجرتهذيب التهذيب .  وعنه علي بن جدعان

  .  1/696البن حجرتقريب التهذيب  )  2(
  . 4/23بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القطان )  3(
  . 1/143اآلداب الشرعية البن مفلح )  4(
 . 1108 رقم 3/233السلسلة الضعيفة لأللباني )  5(

  .  2/50البن األثيرهاية في غريب الحديث الن)  6(
 . انظر الحديث السابق وهو بمعناه)  7(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وأما الكافر فتَخْطمه بمثل الحمـمِ      [ومنه حديث لَقيط في قيام الساعة والعرض على اللّه           ) ـه( 

  أي تُصيب خَطْمه وهو أنْفُه يعني تُصيبه فتجعل له أثراً مثل أثر الخطام فتـرده بِـصغْرٍ                 ]األسود
  . )1(الفَحم:  والحمم. ) الذل والضيم - بالضم -الصغر (

  )192(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد

كَتَب ِإلَي ِإبراهيم بن حمزةَ بنِ محمد بنِ حمزةَ بنِ مصعبِ بنِ الزبيرِ كَتَبـتُ ِإلَيـك بِهـذَا       
  ع قَدو يثدنِّي قَالَ          الْحع ثْ بِذَِلكدفَح كِإلَي تُ بِها كَتَبلَى مع تُهعمجو تُهضر:  ننِ بمحالر دبي عثَندح 

مرِو بنِ   حدثَني عبد الرحمنِ بن عياشٍ السمعي الَْأنْصارِي الْقُباِئي من بني ع           :الْمغيرة الْحزامي قَالَ  
              ـهمع نع َأبِيه نع يلقَيالْع قنْتَفنِ الْمرِ بامنِ عاجِبِ بنِ حب اللَّه دبنِ عب دونِ الَْأسمِ بلْهد نع فوع

    ملْهرٍ قَاَل دامنِ عب يطلَق:        َأن يطنِ لَقمِ باصنِ عع دوَأبِي الَْأس يهثَندحوِل       وسا ِإلَى ردافو جيطًا خَرلَق 
  اللَّه               ٌـيطقَاَل لَق قنْتَفنِ الْمب اِلكنِ ممِ باصع نب نَهِيك قَاُل لَهي لَه باحص هعمـتُ َأنَـا     :وجفَخَر 

       وِل اللَّهسلَى رنَا عمتَّى قَدبِي حاحصو ... ،وَل اللَّ   :قُلْتُ وفيهسا رنَـا        يبُل بِنَا رفْعا يفَم ه  ِإذَا
 تُعرضون علَيه باديةٌ لَه صفَحاتُكُم لَا يخْفَى علَيه منْكُم خَافيةٌ فَيْأخُذُ ربك عز وجلَّ بِيـده                 :لَقينَاه قَالَ 

 فََأما الْمسلم فَتَدع    فَلَعمر ِإلَهِك ما تُخْطُئ وجه َأحدكُم منْها قَطْرةٌ        غَرفَةً من الْماء فَينْضح قَبِيلَكُم بِها     
طَةيثَْل الرم ههج3(و( همفَتَخْط را الْكَافَأمو اءضييمِ الْبمثَْل الْحم)4( دوالحديث..الَْأس .   

  

  :تخريج الحديث

 )7(والطبراني،  الَْأسود بنِ عبد اِهللا بنِ حاجِبِ       من طريق  )6(و الشيخ وأب، )5(أخرجه أبو داود  
، عن عاصمِ بنِ لَقـيط    )دلْهمِ بنِ الَْأسود  و،  الَْأسود بنِ عبد اهللاِ    (، كالهما، دلْهمِ بنِ الَْأسود  من طريق   

   .  بنحوه لَقيطَ بن عامرٍعن

                                                
  .  2/50البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  . 16206 رقم، ) حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بن المنتفق رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  2(
  .  1/535 غريب الحديث البن قتيبة . تكنِ ِلفْقَين وجمعها رِياطالمالءة إذا لم هي :الريطة)  3(
  .  1/536  غريب الحديث البن قتيبة .  الحمم الفَحم واحدته حممة:الْحميمِ)  4(
  . 3268 رقم،  ما كَانَتْما جاء فى يمينِ النَّبِى )   12(باب، األيمان والنذور، سنن أبي داود)  5(
  . 310رقم، 1/146أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني )  6(
  .  19/211للطبراني المعجم الكبير )  7(
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الَْأسود بنِ عبد اِهللا بنِ      من طريق    )3(وابن خزيمة ، )2(والحاكم، )1(ن أحمد وأخرجه عبد اهللا ب   
 من طريق أبـي      عبد اِهللا بنِ حاجِبِ بنِ عامرِ       من طريق  )5(وأبو نعيم ، )4(وابن أبي عاصم  ،  حاجِبِ

   .  بنحوه عامرٍ بنِ لَقيطعن، )6 (عبد اهللا بن حاجب

  :تراجم رواة الحديث

-        قنْتَفنِ الْمرِ بامع نيطُ  بلَق      ـيلقَيزِيـنٍ الْعو ريٍل العامري َأبقنِ عرِ بامنِ عةٌ   ، )7(ببـحص لَـه
    . )8(ووِفَادةٌ

- دوهو ا :اَألس        قنْتَفنِ الْمرِ بامنِ عاجِبِ بنِ حب اللَّه دبنِ عروى له أبـو داود حـديثا       .)9(مقبول،  ب
وذكره ابن حبان   ، )11( ولم يذكر فيه شيء    هل الحجاز أ يعد في    :وأبو حاتم ، قال البخاري ،  )10(احداو

  . هو مقبول:قال الباحث.)12(في الثقات

-     دونِ الَْأسمِ بلْهد    يلقَيالْع قنْتَفنِ الْمرِ بامنِ عاجِبِ بنِ حب اللَّه دبنِ عروى لـه أبـو   . )13( مقبولب
    .)16(اليعرف: وقال الذهبي في الميزان، )15( وذكره ابن حبان في الثقات. )14( حديثا واحداداود 

  .مقبول: هو كما قال ابن حجر :قال الباحث

                                                
  .  11120 رقم، 2/485السنة لعبد اهللا بن أحمد )  1(
  . 8833رقم ، كتاب األهوال، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  2(
  .  271رقم،  ذكر إثبات وجه اهللا)  3(باب، التوحيد البن خزيمة)  3(
  .  2/169السنة البن أبي عاصم )  4(
  . 6440رقم ، نَهِيك بن عاصمِ بنِ ماِلك بنِ الْمنْتَفق، باب النُّونِ، معرفة الصحابة ألبي نعيم)  5(
  .  لم أعثر على ترجمة له: قال الباحث )  6(
األنـساب للـسمعاني    .ر بـن صعـصعة    عام بن كعب بن عامر بن ربيعة بن      "عقيل"هذه النسبة إلى  : العقيلي)  7(

4/218  .  
  .  5/2418معرفة الصحابة ألبي نعيم ، 5/686اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  8(
  .  1/146البن حجرتقريب التهذيب )  9(
  .  3/228للمزي تهذيب الكمال )  10(
  .  1/447التاريخ الكبير للبخاري )  11(
  .  4/32الثقات البن حبان )   12(
  .  1/310البن حجرتقريب التهذيب )  13(
  . 8/493للمزي تهذيب الكمال )  14(
  . 6/291الثقات البن حبان )   15(
  . 3/45  للذهبيميزان االعتدال)  16(
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-    يعماشٍ السيع ننِ بمحالر دب1(ع(مقبول اِئيالمدني الْقُب )روى له أبو داود هذا حديث واحـد  . )2
  .)5(وثق :وقال الذهبي، )4(حبان في كتاب الثقات بن اذكره و، )3(مختصرا

  .مقبول: هو كما قال ابن حجر :قال الباحث

 األسـدي   بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن خالد بن حكيم بـن حـزام             عبد الرحمن بن المغيرة      -
، )8(ذكره بن حبان في كتاب الثقـات و، )7(روى له البخاري وأبو داود)6(الْحزامي أبو القاسم صدوق 

  . )10(ةثق :وقال الذهبي، )9(صدوق: وقال الدارقطني

  .هو صدوق على أقل أحواله :قال الباحث

 الزبيري المـدني أبـو    إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد اهللا بن الزبير -
وذكـره ابـن   ،  )12("صدوق في الحديث  :"وزاد،  وثقه ابن سعد   )11(ئتين  اوم إسحاق مات سنة ثالثين   

  . )16( بهال بأس: قال النسائيو، صدوق: )15( وابن حجر)14(وقال أبو حاتم. )13(ن في الثقاتحبا

  . هو صدوق: قال الباحث

  . باقي رواة الحديث ثقات -

                                                
)1  (  يعماألنـساب للـسمعاني    .  وظني أنه بطن من طهيـة     : قال السمعاني   ولد الذئب من الضبع،      السمع:الس

3/305.  
  . 8/493للمزي تهذيب الكمال )  2(
  .  17/333للمزي تهذيب الكمال )  3(
  .  7/71الثقات البن حبان )  4(
  .  1/639من له رواية في الكتب )  5(
  .  1/600  البن حجرتقريب التهذيب)  6(
  .  17/423للمزي تهذيب الكمال )  7(
  .  8/377الثقات البن حبان )  8(
  .  1/236سؤاالت الحاكم للدارقطني )  9(
  .  1/639  من له رواية في الكتب )10(
  . 1/107تقريب التهذيب البن حجر )  11(
 . 5/441الطبقات الكبرى البن سعد )  12(

 . 8/72الثقات البن حبان )  13(

  .  2/93الجرح والتعديل البن أبي حاتم )  14(
  . 1/107تقريب التهذيب البن حجر )  15(
 . 97رقم ، 1/61 لنسائيل مشيخة النسائي)  16(
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  :الحكم على الحديث

تفـرد بتـوثيقهم    ووالعلة فيه وجود ثالثة من الرواة مقبولين لم يتابعهم أحد  إسناده ضعيف 
    . )1( عن عاصم بن لقيطه مرسلنادإسوادعى الهيثمي أن ، ابن حبان

  

       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 طَام في ر     ]فَخَطَم له أخرى دونها   [ الزكاة   وفي حديثع الخضها بـه      أي وقُودأسها وألقاه إليه ِلي . 

 فيـه    حلْقة ثم يـشَد     طَرفيه  في أحد   فيجعلُ  أو كَتَّانٍ   أو شَعرٍ   من ليف   حبلٌ خطَام البعير أن يْؤخذَ   
 فـي    وأما الذي يجعـلُ    .  ثم يثَنَّى على مخْطمه     البعير  كالحلقة ثُم يقَاد    حتى يصير   اآلخر الطَّرفُ
ماماألنفيقاً فهو الزق2( د( .  

  )193(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3( داودو أبقال اإلمام
 ددسثَنَا مدح    و عثَنَا َأبدانَةَ حـنِ            )4(وب ديوس ناِلحٍ عةَ َأبِى صرسيم نابٍ عنِ خَبالَِل به نع 

َأن» فَِإذَا فى عهد رسوِل اللَّـه    النَّبِى )5( َأخْبرنى من سار مع مصدق  : سرتُ َأو قَالَ   :غَفَلَةَ قَالَ 
 وكَان ِإنَّما يـْأتى الْميـاه   . »)6( تَجمع بين مفْتَرِق والَ تُفَرقْ بين مجتَمعٍ    والَ  الَ تَْأخُذْ من راضعِ لَبنٍ    
 - : قَـالَ  – فَعمد رجٌل منْهم ِإلَى نَاقَة كَومـاء         : قَالَ .  َأدوا صدقَات َأمواِلكُم   :حين تَرِد الْغَنَم فَيقُولُ   

 ِإنِّى ُأحب َأن تَْأخُذَ     : فََأبى َأن يقْبلَها قَالَ    - : قَالَ – عظيمةُ السنَامِ    :ا صاِلحٍ ما الْكَوماء قَالَ     يا َأب  :قُلْتُ
 ُأخْـرى   فََأبى َأن يقْبلَها ثُم خَطَـم لَـه   فَخَطَم لَه ُأخْرى دونَها : فََأبى َأن يقْبلَها قَالَ : قَالَ . خَير ِإبِلى 

 عمـدتَ ِإلَـى رجـٍل       :يقُوُل ِلى  ِإنِّى آخذُها وَأخَافُ َأن يجِد علَى رسوُل اللَّه          :دونَها فَقَبِلَها وقَالَ  
ِإبِلَه هلَيتَ عرفَتَخَي« .  

                                                
   . 10/611  للهيثميمجمع الزوائد)  1(
  .  2/50البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(
  . 1581رقم، فى زكَاة الساِئمة)  5(  باب، كتاب الزكاة، سنن أبي داود)  3(
  .  441 / 30تهذيب الكمال.  الوضاح بن عبد اِهللا اُّهو:َأبو عوانَةَ)  4(
 لسان العرب   . َأي مصدق ذا لسان عربي واللَّسن والملَسن ما جعَل طَرفُه كطرف اللسان            :  مصدق النبي )  5(

  .  5/4030البن منظور 
 هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة فأمر كل واحد منهم أن ال يحدث شيئا مـن              :قال الشافعي )  6(

كثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعي يخـشى أن    الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المال يخشى أن ت        
  . 3/314فتح الباري البن حجر .  تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر
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   :تخريج الحديث

   ،)4( والطبراني، بن بشير  هشَيمِمن طريق)3(وأحمد، )2(ابن أبي شيبةو، )1( النسائي         أخرجه

من طريـق  ،)6(والبيهقي،  الْعوامِ بنِ عبادمن طريق    )5( والدار قطني  ،من طريق أبي عوانة   
يدعسِنورٍ بنْصابٍ،أربعتهم ، منِ خَبالَِل به نبه بنحوهع  .  

 عن سـويد بـنِ غَفَلَـةَ       )9(َأبِى لَيلَى الْكنْدى   من طريق    )8(والدارمي، )7(وأخرجه ابن ماجة  
  . مختصراً

   :تراجم رواة الحديث

بـن  اذكـره  و، )11( روى له أبو داود والنـسائي     . )10( مقبول ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي     -
  . )13(وثق:وقال الذهبي، )12( حبان في كتاب الثقات

  .  ما ذكرت ولم أعثر على من وثقه أو ذكره بجرح وال تعديل سوى،هو مقبول:قال الباحث

 نزيل المدائن صدوق تغير بأخرة مات سـنة  هالل بن خباب العبدي موالهم أبو العالء البصري    -
 أتيت هالال وكان قـد   : يحيى بن سعيد   قال . )15(األربعةأصحاب السنن   روى له    )14(أربع وأربعين 

                                                
  . 2456 رقم،  باب الْجمعِ بين الْمتَفَرق والتَّفْرِيق بين الْمجتَمعِ، كتاب الزكاة، سنن النسائي)  1(
  . 10008 رقم، ق النبي حديث مصد، مسند ابن أبي شيبة)  2(
  . 18837 رقم، )حديث مصدق النبي ( مسند أحمد )  3(
  . 91 / 7  للطبرانيالمعجم الكبير)  4(
  . 1706رقم ،  باب تَفْسيرِ الْخَليطَينِ وما جاء في الزكَاة علَى الْخَليطَينِ، كتاب الزكاة، سنن الدارقطني)  5(
  . 7555 رقم، الَ يْؤخَذُ كَراِئم َأمواِل النَّاسِ) 17(باب، كتاب الزكاة، هقيالسنن الكبرى للبي)  6(
  .  1801 رقم، باب ما يْأخُذُ الْمصدقُ من الِْإبِِل، كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة)  7(
  . 1670 رقم،  والْجمعِ بين الْمتَفَرقالنَّهىِ عنِ الْفَرق بين الْمجتَمعِ)  8 ( باب، كتاب الزكاة، سنن الدارمي)  8(
 تقريب التهـذيب  . يقال هو سلمة بن معاوية وقيل بالعكس وقيل سعيد بن بشر وقيل المعلى: أبو ليلى الكندي )  9(

  .  1/1198البن حجر 
  .  1/988البن حجرتقريب التهذيب  )  10(
  .  29/197  للمزيتهذيب الكمال )  11(
  .  5/426بن حبان الثقات ال )  12(
  . 2/310  الكاشف للذهبي . 2/310 للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  13(
  .  1/1026البن حجرتقريب التهذيب )  14(
  .  30/332للمزيتهذيب الكمال )  15(
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 ،)2(بـي وثقه محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلي والمفضل بن غـسان الغال            ، )1(تغير قبل موته  
 إبـراهيم بـن     وقال،  ثقة: )7(والذهبي، )6(وابن شاهين ، )5(والبسوي، )4(أحمدو، )3(يحيى بن معين  و

إن يحيى القطان يزعم أنـه      : وقلت،   سألت يحيى بن معين عن هالل بن خباب        :بن الجنيد  عبد اهللا 
: ة هـو؟ قـال  فثق: قلت ليحيى ،  »ما اختلط وال تغير   ،  ال«: فقال يحيى ،  تغير قبل أن يموت واختلط    

كان يقال تغير قبل موتـه مـن كبـر          :قالو،   صدوق وزاد  ، ثقة:وقال أبو حاتم  . )8(»ثقة مأمون «
 عن هالل بن خبـاب كـان        )10( حدثنا سفيان  : حدثنا أبو نعيم قال    :وقال يعقوب بن سفيان   ، )9(السن

 . )11(خرة في حديثه وهـم وتغيـر بـآ        :وقال العقيلي ينزل المدائن ثقة إال أنه تغير عمل فيه السن          
كان ممن اختلط في آخـر  :وقال أيضاً، )12( يخطئ ويخالف:بن حبان في كتاب الثقات وقال اوذكره  

بـن  اوقال أبو أحمـد     . )13(عمره فكان يحدث بالشئ على التوهم ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد             
  . )14( أرجو أنه ال بأس به:عدي

وقد رد السبط ابن العجمي ما قاله       . تغير واختلط في آخر عمره    لكنه   هو ثقة    : الباحث لاق
ال يلتفت إلى كالم ابن معين هذا فقد أثبت غير واحد من األئمـة              :ابن معين في أنه لم يختلط فقال      

  . )15(فال موضع لنفي ابن معين عنه االختالط واهللا تعالى أعلم، اختالطه في آخر عمره
  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

                                                
  .  8/210التاريخ الكبير للبخاري )  1(
  .  1/253  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)  2(
  . 1/223)   رواية عثمان الدارمي(ن تاريخ ابن معي)  3(
 .  1/166المبـرد  بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في(بحر الدم   . 2/493ألحمد  العلل ومعرفة الرجال    )  4(

  . 1/374 وتعديلهم الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمامسؤاالت أبي داود 
  . 3/198للبسوي المعرفة والتاريخ )  5(
  .  1/253  البن شاهينقاتتاريخ أسماء الث)  6(
  . 2/340 الكاشف للذهبي .  2/340للذهبي من له رواية في الكتب الستة )  7(
  .  1/342سؤاالت ابن الجنيد )  8(
  .  9/75البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  9(
  .  30/332للمزيتهذيب الكمال )  10(
  . 4/1466 للعقيليالضعفاء الكبير )  11(
  .  7/574ان الثقات البن حب) 12(
  .  3/87المجروحين البن حبان ) 13(
  .  7/121 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال) 14(
  .  1/369 البن العجمي االغتباط بمن رمي باالختالط) 15(
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  :الحكم على الحديث

وقد ،   لم يوثقه غير ابن حبان      فهو مقبول   ميسرة أبو صالح الكندي     ثقات عدا  الحديث رواته 
 مع أنه ثقة لكنه اخـتلط        هالل بن خباب    وكذلك )1(وثقه ابن حجر  ، وهو ثقة ،  ليلى الكندي  تابعه أبو 

وخالصة القـول   ، )2(وقد تابعه عثمان بن المغيرة وقد وثقه ابن حجر في التقريب          ، في آخر عمره  
  .  يرتقي الحديث إلى درجة الحسنأنه بالمتابعة

       
  : اهللاه األثير رحم ابنقاَل

ير بنِ كعبِ ومنه قَصيدهز  :  
  . )3( من خَطْمها ومن اللَّحيين بِرطيُل  أي أنْفَها . ..  كَأن ما فَاتَ عينَيها ومذْبحها

  (*)الحديث رقم 
  :تخريج الجديث

  . )4(تخريجهسبق : قال الباحث
       

 

األثيرِقال ابن رحم اهللاه :  
  . )5( ] خَطْم الشيطاني أحدكم وثَوبه على أنْفه فإن ذلكال يصلِّ[ومنه الحديث 

  )194(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )6(لطبرانيقال اإلمام ا

عن واهبِ بن عبـد     ،  ثَنَا ابن لَهِيعةَ  ،   الْحراني نَا عمرو بن خَاِلد   ،  حدثَنَا هارون بن كَاملٍ             
رٍو    ،  اللَّهمبن ع اللَّه دبع نقَاَل،  ع :    وُل اللَّهسقَاَل ر: "     هلَى َأنْفع هبثَوو كُمدقْبُِل َأحال ي  ،   ذَِلـك فَِإن

  )7(. "خَطْم الشَّيطَانِ

                                                
  . 1/1198البن حجر تقريب التهذيب )  1(
  .  1/669البن حجر تقريب التهذيب )  2(
  .  2/50البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  3(
 .  بمثله)  31( رقم الحديثانظر )  4(

  .  2/50البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  5(
  . 9354رقم ، ) من اسمه هارون ( ، المعجم األوسط)  6(
)7  ( م األنف:خَطْمقَدهو م 260 / 1 الفائق في غريب الحديث و األثر . الخَطْم .  
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  :تخريج الحديث

 الوليـد  عن، بن وهبعبد اهللا  عن،  سليمان بن داود    من طريق  مرسالً )1(أخرجه أبو داود  
  .  بنحوهن واهب بن عبد اهللاع، بن المغيرةا

  :تراجم رواة الحديث

 وخالصة القول فيه أنـه ضـعيف  ،)4(سبقت ترجمته في الحديث   :عبد اهللا بن لَهِيعةَ بن عقبة        -
  .رواية عمرو بن خالد عنه بعد االختالطو

  . لم يعثر الباحث على ترجمة له  :ون بن كاملهار -

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف جداً وفيه علتان

 ال يروى هذَا الْحديثُ عن عبد اللَّـه بـن   :قال الطبراني .ضعيف:عبد اهللا بن لَهِيعةَ بن عقبة     -1
   نَادذَا اِإلسرٍو ِإال بِهملَ   ،  ع ناب بِه دةَتَفَرـ وأجمع العلماء على خفة ضـبطه       وقد  ، هِيع  علـى   واعمل

  . تضعيف حديثه

  . مجهول  :هارون بن كامل -2
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 وفي حديث ادأوس    بنِ  شد ]  ةمها   ما تَكَلَّمتُ بِكَلمإال وأنا أخْط [  ريدها يطُها وأشدأي أرب   ـرازتاالح 
  . )2( به  واالحتياطَ فيما يلفظُهلُفيما يقو

  )195(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام أحمد

   حوثَنَا ردةَ قَالَ       :قَاَل )4(حيطنِ عب انسح نع ياعزثَنَا الَْأودـي        : حسٍ فَأو ـنب ادشَد كَان 
    هنْزِلًا فَقَاَل ِلغُلَامَل مفَرٍ فَنَزفَقَالَ       ا :س هلَيتُ عا فََأنْكَرثْ بِهبنَع ةنَا بِالشَّفْرنْـذُ        :ْئتم ـةمـتُ بِكَلا تَكَلَّمم 

                                                
 . 1/105مراسيل أبي داود )  1(

  .  2/51البن األثيرلنهاية في غريب الحديث ا)  2(
  . 17114 رقم، )حديث شداد بن أوس ( ، مسند أحمد)  3(
  . 238 / 9تهذيب الكمال .روح بن عبادة بن العالء هو )  4(
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 ِإلَّا كَلمتي هذه فَلَا تَحفَظُوها علَي واحفَظُوا منِّي مـا َأقُـوُل لَكُـم        )1(َأسلَمتُ ِإلَّا وَأنَا َأخْطمها وَأزمها    
 تُ رعمس   وَل اللَّهس قُوُلي:            َألُكِإنِّي َأس ماللَّه اتمالْكَل ُؤلَاءوا هزةَ فَاكْنضالْفو بالذَّه النَّاس ِإذَا كَنَز 

سـَألُك قَلْبـا    الثَّباتَ في الَْأمرِ والْعزِيمةَ علَى الرشْد وَأسَألُك شُكْر نعمتك وَأسَألُك حسن عبادتـك وأَ             
                  لَما تَعِلم كرتَغْفَأسو لَما تَعم شَر نم وذُ بِكَأعو لَما تَعرِ مخَي نم َألُكَأسقًا وادانًا صِلس َألُكَأسا ويملس

  . "ِإنَّك َأنْتَ علَّام الْغُيوبِ

  :تخريج الحديث
  مرسالَ )5 (وأبو نعيم ، )4(وابن أبي عاصم  ، )3( شيبة وابن أبي ،)2(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

  .  مختصراًبه، حسان بنِ عطيةَمن طريق 

 )7(والحاكم  ، مسلم بن مكشم  عن    حسان بنِ عطيةَ    من طريق   موصوالً )6(الطبراني وأخرجه
    .بنحوه  عن شَداد بنِ َأوسٍ كالهما، القرشى اهللا عبد بن شدادمن طريق 

  :تراجم رواة الحديث

، وهو ابن َأخي حسان بـنِ ثَابِـت  ، يكَنَّى َأبا يعلَى، شَداد بن َأوسِ بنِ ثَابِت بنِ الْمنْذرِ بنِ حرامِ      -
    ينسخَمانٍ ونَةَ ثَمس ينطلَسبِف فِّيتُو  ،لَهو       ـامِ مي َأينَةً فس ونعبَأرو سـةَ خَماوِيع  ،    ـضعب هذَكَـر

 )9( العلم والحلـم   يبن أوس ممن أوت   اقال عبادة بن الصامت كان شداد        )8(الْمتََأخِّرِين َأنَّه شَهِد بدرا   
  . )10(وكان كثير العبادة والورع والخوف من اهللا تعالى

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

                                                
  .  32/333 لزبيديلتاج العروس .  جعل لها زِماماأي أ: َأزمها )  1(
  .  843مرق، باب التواضع، الزهد البن المبارك)  2(
، )أن يعلمه ما يـدعو بـه فعلمـه       ما ذكر فيمن سأل النبي       ) 35( ، كتاب الدعاء ، مصنف ابن أبي شيبة   )  3(

   . 29971رقم
  .  31رقم، 1/28الزهد البن أبي عاصم ) 4(
  .  1/266حلية األولياء ألبي نعيم )   5(
  .  7/294  للطبرانيالمعجم الكبير)  6(
  . 1825رقم، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر، ن للحاكمالمستدرك على الصحيحي)  7(
  .  3/1459معرفة الصحابة ألبي نعيم )  8(
  .  2/694االستيعاب البن عبد البر )  9(
  .  2/585أسد الغابة البن األثير )  10(
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  :الحكم على الحديث

حسان بن عطية لم يدرك شداد بـن أوس رضـي اهللا            ن  ألانقطاعه  بسبب   ضعيفه  إسناد
فدل على أنه لم يصح سماعه من أحـد مـن           ،  )1( ابن حبان في طبقة أتباع التابعين      فقد ذكره ،  عنه

عـن  ،مـشْكَمٍ مسلم بـن     رواه الطبراني موصوالً من طريق حسان بن عطية عن           قدو . الصحابة
عليه  و .كما هو مبين في التخريج     سفيان أبى بن معاوية  مولى اهللا عبد بن شداد وتابعه أيضاً ،شداد

  .  لغيرهيرتقي إلى الحسنته ومتابع،روايته الموصولة فالحديث ب
  

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ال وفي حديثالدج ]أتُ لكم خَطْم2( ] شَاةخَب( .  

  )196(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)3( أحمدقال اإلمام 

حدثَنَا عبد الْواحد بن زِياد حدثَنَا الْحارِثُ بن حصيرةَ حدثَنَا زيد بن وهـبٍ               )4(عفَّانحدثَنَا  
 َألن َأحلفَ عشْر مرارٍ َأن ابن صاِئد هو الدجاُل َأحب ِإلَى من َأن َأحلـفَ مـرةً                : قَاَل َأبو ذَر     :قَاَل

     بِه سلَي ةً َأنَّهداحقَالَ –و : -     وُل اللَّهسر كَانو    َقَال هى ِإلَى ُأمثَنعب: »   لَتْ بِهمح ا كَملْهقَـاَل   . »س 
لْها عـن صـيحته     س« قَاَل ثُم َأرسلَنى ِإلَيها فَقَاَل       . فََأتَيتُها فَسَألْتُها فَقَالَتْ حملْتُ بِه اثْنَى عشَر شَهراً       

 قَعو ينا فَقَالَتْ    : قَالَ . »حَألْتُها فَسهتُ ِإلَيعجرٍ     : فَرنِ شَهاب بِىةَ الصحيص احـوُل     .  صسر قَاَل لَه ثُم
  اللَّه»      ًئاخَب ْأتُ لَكخَب قَاَل   . »ِإنِّى قَد اءفْرع شَاة ْأتَ ِلى خَطْم5(خَب( الـدو خَان .   َأن ادقَـاَل فَـَأر 

  . »اخْسْأ فَِإنَّك لَن تَعدو قَدرك» فَقَاَل رسوُل اللَّه . )6(يقُوَل الدخَان فَلَم يستَطع فَقَاَل الدخُّ الدخُّ

                                                
، 6/159الثقات البـن حبـان    .  ابتدأ اسمه على الحاءنوممن روى عن التابعين مم   ل أبو حاتم    وقانظر  )  1(

  . 7456رقم، 6/223الثقات البن حبان في كتاب  وترجمته
  .  2/51البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  2(
  . 21319رقم ، ) حديث المشايخ عن أبي بن كعب رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)  3(
  . 160 / 20 تهذيب الكمال . ي الصفَّارعفَّان بن مسلمِ بنِ عبد اِهللا البصرِهو )  4(
)5  (اءفْرع 148 / 1 غريب الحديث للخطابي . التي يضرب لونها إلى البياضأي :شَاة .  
   . 1/635 للخطابي الحديث غريب. الدخان هو:الدخُّ)  6(
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  :تخريج الحديث

 مـن  )3(طحـاوي  وال، منْصورٍ الْمعلَّى بنِ من طريق  )2(وابن شبة ، )1(أخرجه ابن أبي شيبة   
بـه  ، زِيـاد   بـنِ   الْواحد  عبد عن،عمرو بن سعيد  من طريق    )4(والطبراني، عفان بن مسلم  طريق  

  . بنحوه

  :تراجم رواة الحديث

 صدوق يخطىء ورمي بالرفض وله ذكر في        :الْحارِث بنِ حصيرةَ اَألزدي أبو النعمان الكوفي       -
: قال يحيى بن معـين . )6(األدب والنسائي في خصائص علي روى له البخاري في     ، )5(مقدمة مسلم 
ن الثـوري روى  ألوال : وقال أبو حاتم، )9(كان شيعياً:وقال مرة ، )8( ثقة :ومرة قال . )7(ليس به بأس  
لـه غيـر    :قال العقيلي و،  )12(والنسائي، )11(وثقه العجلي . )10(بن حصيرة لترك حديثه   عن الحارث   

وذكره ابن  ، )13( شجر بينهم وكان ممن يغلو في هذا األمر        ومما،  الصحابة حديث منكر في فضائل   
روايات فـي فـضائل أهـل       الإذا روى عنه الكوفيون فعامة      :وقال ابن عدي  ، )14(حبان في الثقات  

والبصريون فرواياتهم عنه أحاديث متفرقة وهو أحـد        ، وإذا روى عنه عبد الواحد بن زياد         ،البيت
  . )16(يغلو في التشيع:وقال الدارقطني، )15(ه يكتب حديثه وعلى ضعف،ين بالكوفة في التشيعفالمحتر

                                                
 . 38640 رقم، ) ما ذكر في فتنة الدجال ( ، كتاب الفتن، مصنف ابن أبي شيبة)  1(

  . 768 رقم، )خبر ابن صائد ( ، شبة بنالأخبار المدينة )  2(

 . 2393رقم، باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من أكثر مدة الحمل،  للطحاويمشكل اآلثار)  3(
 . 8520 رقم، )من اسمه معاذ ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)  4(

 . 1/210البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 5/226  للمزيمالتهذيب الك)  6(

 . 3/73البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  7(

 . 1/93)   رواية عثمان الدارمي( تاريخ ابن معين )  8(

 . 3/469تاريخ ابن معين رواية الدوري )  9(

 . 3/73البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  10(

 . 1/277الثقات للعجلي )  11(
  .3/73البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  12(

 . 1/236للعقيليالضعفاء الكبير )  13(

 . 5/226للمزي  تهذيب الكمال . 2/167للذهبيميزان االعتدال ) 14(

 . 2/187 البن عديالكامل في ضعفاء الرجال) 15(

 . 1/24 للدارقطني سؤاالت البرقاني. 1/8الضعفاء والمتروكين للدارقطني ) 16(
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  . )1( اليتابع عليه: وقال، فقد ذكر العقيلي حديثه هذاصدوق يخطىءهو  :قال الباحث
  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

  .إسناده ضعيف

 . ايتـه للحـديث   وقد انفرد برو  ،  صدوق يخطىء  فهوالْحارِث بنِ حصيرةَ    رواته ثقات عدا    
   . )2( الحديث وال يتابع على هذابعدما ذكر حديثه: قال العقيلي

مـن  )4(ومسلم، )3( أخرجه البخاري  ، من حديث عبد اهللا ابن عمر      والحديث له أصل في الصحيحين    
ثالثـتهم   وشعيب بن أبي حمـزة ، من طريق معمر بن راشد    )5( والبخاري   ، بن يزيد    يونسطريق  

رِيهنِ الزاِلمِن ع، عنِساِهللا ب دبرعن،  عمع ناِهللا ب دببمعناه ع  .  

  . وخالصة القول أن الحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 ]  خَطْم لني عنك شَغَ:  قالَ  إليه فأبطََأ عليه فلما خَرج      يخْرج  أن أنه وعد رجالً  [ وفيه   . ..  )ـه ( 

 ليل  :  األعرابي قال ابنالج هو الخَطْب . وكأن  ٌل من الباء     الميمدفيه ب  . وي ُلحتم أن  ي راد  ـربه أم 
  . )6(خَطَمه أي منَعه من الخُروج

  )197(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له
       

                                                
 . 1/236للعقيليالضعفاء الكبير ) 1(

 . 1/236للعقيليء الكبير الضعفا)  2(
باب ِإذَا َأسلَم الصبِي فَماتَ هْل يصلَّى علَيه وهْل يعـرض علَـى الـصبِي               ، كتاب الجنائز ، صحيح البخاري )  3(

ِلَام1354 رقم، الِْإس. 

 . 7538رقم، ذكْرِ ابنِ صياد باب،  الفتن وأشراط الساعةكتاب، صحيح مسلم)  4(

يحوُل بين الْمرء   [باب  ، كتاب القدر  6173، رقمباب قَوِل الرجِل ِللرجِل اخْسأِّْ    ، كتاب األدب ، صحيح البخاري )  5(
قَلْبِه6618رقم، ]و . 

  .  2/51البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  6(
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  : اهللاهحم ر األثيرِ ابنقاَل
ه كان   أي أنَّ  ] بذلك وال يصب عليه الماء     ُئ وهو جنُب يجتز    بالخطْمي ه رأس أنَّه كان يغسلُ  [ وفيه  

 لَ      الذي يغسلُ  يكتفي بالماءنْوي به غُسطْمى ويبه الخ  نَابةتَعملُ   الجسوال ي  بعد ه آخر ماء  خُـصي  
  . )1(به الغُسل

  )198(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا)2( داود و أب اإلمامقال

حدثَنَا محمد بن جعفَرِ بنِ زِياد حدثَنَا شَرِيك عن قَيسِ بنِ وهبٍ عن رجـٍل مـن بنـى                              
        نِ النَّبِىاِئشَةَ عع نرٍ عامنِ عةَ باءوس    ىطْمبِالْخ هْأسُل رغْسي كَان تَـزِئُ      )3(َأنَّهجي نُـبج ـوهو 

4(بِذَِلك( اءالْم هلَيع بصالَ يو .  

  :تخريج الحديث

  .  بمثله بهشَرِيكعن ،  جعفَرِ بنِمحمد من طريق )5(         أخرجه البيهقي

 بن عن حماد ،  سلَمةَ  بنِ حمادعن  ،  الْحجاجِ  بنِ ِإبراهيمِ من طريق    )7(والنسائي، )6(  وأخرجه أحمد 
  .  بنحوهعن عاِئشَةَ،  يزيد  بنعنِ الَْأسود،  يزيد بن إبراهيم عن،  سليمان أبى

  :تراجم رواة الحديث

  . لم يعثر الباحث على ترجمة له: رجٍل من بنى سواءةَ بنِ عامرٍ-

وخالصـة القـول فيـه أنـه        ، )145(ديث  سبقت ترجمته في الح   : النَّخَعيشريك بن عبد اهللا      -
  .   حفظه إذا حدث من، يخطىء كثيراًصدوق

                                                
  .  2/51البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  1(
  . 256رقم، فى الْجنُبِ يغْسُل رْأسه بِالْخطْمى َأيجزُِئه ذَِلك)   101(باب، الطهارة كتاب، بي داودسنن أ)  2(
)3  (ىطْموفيه دليل على استحباب تنظيف الرأس عند غسل الجنابـة بـالخطمى           .   نبت يتنظف به معروف    :بِالْخ

 مرقـاة المفـاتيح شـرح مـشكاة     . 2/143 بـاركفوري الممرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  .  ونحوه
  . 2/367 لقاريلالمصابيح 

)4  ( تَزُِئ بِذَِلكجي:        يطْمالْخ خْلُوط بِهالْم اءي بِالْمكْتَفي كَان ِإنَّه ال يعيد منه غسل بقية جسده     و، َأي . وال يصب عليه 
   . 1/437 آبادي لعظيمل عون المعبود .291 / 1فتح الباري ـ البن رجب . الماء 

  . 898رقم ،  غَسِل الْجنُبِ رْأسه بِالْخطْمى)  193(باب، كتاب الطهارة، السنن الكبرى للبيهقي)  5(
  . 26248 رقم، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)  6(
  . 3372رقم، ْأسه بِالْخطْميغَسُل الْمعتَكف ر، كتاب اإلعتكاف، السنن الكبرى للنسائي)  7(
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-      يكَانرالْو ادنِ زِيفَرِ بعج نب دمحأبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة مات سـنة ثمـان            )1(م 
تـب  رأيت أحمد بـن حنبـل يك      : قال أبو داود  ، )3(النسائيوروى له مسلم وأبو داود      . )2(وعشرين

قال محمد بـن جعفـر      و، )5(صدوقا كان و ،كان جار أحمد وكان يرضاه    : وقال أبو زرعة  ،  )4(عنه
ومع توثيق العلمـاء    ، )7(بن حبان في كتاب الثقات    اوذكره  . )6( به دحمد يوثقه ويشي  أكان  : الوركاني

ان يقلب األسانيد    ك   غَاِلبٍ  بن  محمد  أن  الدارقطني  فقد ذكر  ،له إال أنه كان يدخل عليه بعض الوهم       
  . )9(صدوقوقال الذهبي . )8(اليهإ يتنبه  على الوركاني فالاقرأهي ووالمتون

   . هو ثقة ويبدوا لي أن وهمه قليل لذلك روى عنه اإلمام مسلم: قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

قال أبـو الحـسن     ،  ه حفظ  إذا حدث من   ، يخطىء كثيراً  صدوقشريك  فيه   إسناده ضعيف 
وهـذا  ، رجل من بني سواءة مجهـول فيه  و. )10( فيما يرويه صحيح   ، يقَال .لَا،  مخْتَلف فيه : القطان

  )11(ماقاله المنذري

رواه أبـو داود مرفوعـا عـن عائـشة بإسـناد            : في الفتح  قالممن ضعفه ابن حجر     و
  .)13(ضح ذلك رواية أحمد يو. بسبب اختصاره من بعض رواتهضعفه :قال األلباني، )12(ضعيف

  .وبها يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره،وللحديث متابعة كما هو مبين في التخريج 

                                                
)1( يكَانرأما األولى فوركان محلة معروفة بأصبهان وبها سوق قائمة، والثانية        .  هذه النسبة إلى محلة وقرية     :الْو

 . 5/592األنساب للسمعاني .  منسوبة إلى وركان، وهي قرية من قرى قاشان، بلدة عند قم،

  . 1/832البن حجر تقريب التهذيب )  2(
  .  9/82البن حجر تهذيب التهذيب . 24/582للمزي تهذيب الكمال )  3(
  . 1/135 يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )  4(
  . 7/222البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  5(
  .  2/117للخطيب البغدادي تاريخ بغداد )  6(
  . 9/89الثقات البن حبان )  7(
  . 1/76 لدارقطنيلت السلفي لخميس سؤاال)  8(
  .  2/162للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  9(
  .  3/28البن القطانبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  10(
  . 1/437 آبادي لعظيملعون المعبود )   11(
  . 1/370فتح الباري البن حجر)  12(
  .  1/107لأللباني األم -ضعيف أبي داود )  13(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خطا { 
.. .  الً [ الجمعة    في حديثالنَّاس   رأى رج ةً    ] يتخطَّى رقَابخْطو خُطْـوة   .  خطـوة   أي يوالخُطْـو 

 خطـوات بالتحريـك وخطـاء    . وجمعها(  ما بين القَدمين في المشْي وبالفتح المرةُ    بعد: بالضم
ة خُطْوات بـسكون الطـاء       وفي القلِّ  ى وجمع الخُطْوة في الكَثْرة خُط     . ) كما في اللسان   . بالكسر

  . )1(وضمها وفتحها 
  

  )199(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام النسائي

 بهنَا ورانٍ قَالَ   َأخْبيب نبٍ قَالَ    : بهو نَأنَا ابَأبِـي           : َأنْب ـنـاِلحٍ عص ـنةَ باوِيعتُ معمس 
يتَخَطَّـى   جاء رجـٌل     :كُنْتُ جاِلسا ِإلَى جانبِه يوم الْجمعة فَقَالَ       :الزاهرِية عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ قَالَ      

  . ")3(َأي اجلس فَقَد آذَيتَ"  :قَاَل لَه رسوُل اللَّه فَرِقَاب النَّاسِ

  :تخريج الحديث

، )7(الحـاكم ، )6(وابـن خزيمـة   ، )5(أحمدو، السرِى  بنِ بِشْرِ  من طريق     )4( أبو داود  أخرجه
،  من طريـق أسـد بـن موسـى         )9(وابن عساكر ، ، مهدي  الرحمنِ بنِ  عبد من طريق    )8(والبيهقي

  . به بنحوه،  صاِلحٍ بنِمعاوِيةعن  ،ثالثتهم

  

                                                
  .  2/51البن األثير  النهاية في غريب الحديث )1(
،       عن تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ والِْإمـام علَـى الْمنْبـرِ يـوم الْجمعـة         )  20 (النَّهي، كتاب الجمعة ، سنن النسائي )  2(

  . 1398 رقم
أكره التخطي إال لمن    :   قال الشافعي     .كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين      الحديث فائدة وهي     في)  3(

  . 2/372 فتح الباري البن حجر . 3/289 لشوكانيل نيل األوطار . ال يجد السبيل إلى المصلى إال بذلك
  . 1120رقم ، تَخَطِّى رِقَابِ النَّاسِ يوم الْجمعة)  239(باب ، كتاب الصالة، سنن أبي داود)  4(
  . 17697 رقم، )  اهللا بن بسر المازنيحديث عبد ( ، مسند أحمد)  5(
  . 1811 رقم، باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، كتاب الجمعة، صحيح ابن خزيمة)  6(
  . 1012رقم ، وأما حديث حسان بن عطية، كتاب الجمعة، المستدرك على الصحيحين للحاكم)  7(
  . 1807 رقم، ب الناستخطي رقا، كتاب الجمعة، معرفة السنن واآلثار للبيهقي)  8(
  .  12/243 البن عساكر تاريخ دمشق)  9(
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  :تراجم رواة الحديث

 . )1(المائـة  مات على رأس، صدوق، الحمصي،  الحضرمي،  هو حدير بن كُريب   :  الزاهرِية وَأب -
وثقـه ابـن    .)2( وغيره والباقون سوى الترمـذي     ،روى له البخاري في كتاب القراءة خلف اإلمام       

   . )6(ويعقوب بن شيبة ،والنسائي، )5(وأحمد بن عبد اهللا العجلي ، )4(وابن معين، )3(سعد

 عـن   وهو مرسل ، )8(سأليس به ب   :وقال أبو حاتم  ،  )7(عن عثمان أرسل   :أبو زرعة وقال  
 حـدير مـن   :وقال ابن حبان في موضـع آخـر   . )10(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )9( الدرداء يأب

: وقـال الـذهبي   . )12(ال بأس به إذا روى عنـه ثقـة        : وقال الدارقطني ،  )11(تثبات في الروايا  األ
  . )13(ثقة

،  كما صرح بذلك أبو زرعـة      أبي الدرداء  و عن عثمان ،  رسللكنه م  ثقة   هو : الباحث لاق
  . وأبو حاتم

-      يمرضر الحيدأبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصي قاضي األنـدلس          معاوية بن صالح بن ح 
 روى له البخـاري فـي جـزء     . )14(أوهام مات سنة ثمان وخمسين وقيل بعد السبعين       صدوق له   

   ، )16( وثقـه عبـدالرحمن بـن مهـدي    . )15(وأصحاب السنن األربعة، ومسلم، القراءة خلف اإلمام 

                                                
  .  1/226  البن حجرتقريب التهذيب)  1(
  .  5/492  للمزيتهذيب الكمال)  2(
  .  7/450البن سعد الطبقات الكبرى )  3(
  . 1/237)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  4(
  .  1/289الثقات للعجلي )  5(
  . 5/492للمزي الكمال تهذيب )  6(
  . 1/49المراسيل البن أبي حاتم )  7(
  . 3/295البن أبي حاتمالجرح والتعديل ) 8(
  . 1/49المراسيل البن أبي حاتم ) 9(
  .  4/183الثقات البن حبان ) 10(
  .  1/184  البن حبانمشاهير علماء األمصار) 11(
  .  1/184  البن حبانمشاهير علماء األمصار) 12(
  . 1/315الكاشف للذهبي و، 1/315للذهبي ه رواية في الكتب الستة من ل) 13(
  . 1/955  البن حجرتقريب التهذيب)  14(
  . 28/193للمزي تهذيب الكمال )  15(
  . 28/190للمزي تهذيب الكمال )  16(
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وقال ،  )3(وأحمد بن حنبل  ، )2(صالح: وقال مرة ،  ليس برضي : وقال مرة ،  وابن معين ، )1(وابن سعد 
وأبـو  ،  )8(والعجلي، )7(ليس به بأس  : وقال مرة ،  )6(والبزار، )5(والنسائي، )4(اًال أعلم إال خير   : مرة

ما : قال،  وطعن فيه طعنًا شديداً يحيى بن سعيد القطان       . )10(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )9(زرعة
كـان  : وقال يحيى بن معين، )12(وكان يحيى اليرضاه. )11 (كنا نأخذ عنه في ذلك الزمان وال حرفاً 

، )13(إيش هـذه األحاديـث    : قال له يحيى بن سعيد    ،  دي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح      بن مه ا
ـ 289توفي  (وقال محمد بن وضاح      جمعتم حـديث معاويـة بـن       : قال لي يحيى ابن معين    ):  ه

 262تـوفي   (وقال يعقوب بن شيبة السدوسي      ، )14(أضعتم واهللا علماً عظيماً   : قال،  ال: صالح؟ قلت 
ومـنهم مـن   ، وال بالـضعيف ، ليس بالثبت ،  ومنهم من يرى أنه وسط    ،  عنهقد حمل الناس    ): هـ

وقـال  ، )16(وال يحتج به  ،  يكتب حديثه ،  حسن الحديث ،  صالح الحديث : وقال أبو حاتم  ، )15(يضعفه
  . )18(صدوق إمام: وقال الذهبي، )17(صدوق: ابن خراش

ى بن سعيد القطان    ولم يطعن فيه إال يحي    ،  وثقه جمع غفير من األئمة    ،  هو ثقة : قال الباحث 
 ثقة عنـد أهـل      :معاوية بن صالح  و، قال الترمذي رحمه اهللا   ،  وهو من المتعنّتين جداً في الرجال     

                                                
  . 7/521بلين سعد الطبقات الكبرى )   1(
  . 8/383البن أبي حاتميل  الجرح والتعد. 1/220  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات)   2(
  . 1/152 يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )  3(
  . 1/208علل أحمد رواية المروذي )  4(
  . 28/190للمزي تهذيب الكمال )  5(
  . 10/190تهذيب التهذيب البن حجر )  6(
  . 10/190 البن حجرتهذيب التهذيب )  7(
   .2/284الثقات للعجلي )  8(
  . 8/383البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  9(
  )  7/470 (-الثقات البن حبان )  10(
  . 28/191للمزي تهذيب الكمال )  11(
 تاريخ ابن معين رواية   . 2/666للذهبي   المغني في الضعفاء     . 3/127الضعفاء والمتروكين البن الجوزي     )  12(

  . 4/91الدوري 
  .  6/404  عدي البنالكامل في ضعفاء الرجال)   13(
  . 10/190  البن حجرتهذيب التهذيب)  14(
 . 28/192تهذيب الكمال للمزي )  15(

  . 8/383البن أبي حاتم الجرح والتعديل )   16(
 . 28/192تهذيب الكمال للمزي )  17(

  . 2/276 الكاشف للذهبي . 2/276  للذهبيمن له رواية في الكتب الستة)  18(
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بعد أن ذكر له    :لذلك قال ابن عدي   ،  )1("ا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان       وال نعلم أحد   ،الحديث
عند أبي صـالح عنـه    و،بن وهب عنه كتاباولمعاوية بن صالح حديث صالح عند   :عدة أحاديث 

ومعن عنه أحاديث عداد وحدث عنه الليث وبشر بن السري وثقات الناس            ،بن مهدي   ا وعند   ،كتاب
   .)2( إال أنه يقع في أحاديثه إفرادات،وهو عندي صدوق،وما أرى بحديثه بأسا 

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

ـ        يمبن خز اصححه  : قال ابن حجر  ، إسناده صحيح  3(رسة وغيره من حديث عبد اهللا بن ب( 
الَنَّـه مـن طَرِيـق    ؛ نَّه الَ يصحإ:من ضعفه سوى ابن حزم في المحلى قال     ولم أجد  :ال الباحث ق
مةاوِياِلحٍعنِ صب ،هرغَي وِهري يفٌ،  لَمعض وه4 (. و(  

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 والـذي فـي     .  كذا في األصل  (  الشيطان    وخُطُواتُ ] إلى المساجد  ى الخُطَ وكثرةُ[حديث  ومنه ال 
 التي   أي ال تسلكوا الطريقَ     هي طرقةٌ   قيلَ ] الشيطان  خطوات اوال تتبعو [ وجل   ه عز وقولُ: اللسان

  . )5()يدعوكم إليها 

  )200(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )6( مسلمقال اإلمام

 قَـاَل ابـن     - جميعا عن ِإسماعيَل بنِ جعفَرٍ       )8( وابن حجرٍ  )7( بن َأيوب وقُتَيبةُ   حدثَنَا يحيى 
وبيُل    :َأياعمثَنَا ِإسدح -  الَءى الْعنر9( َأخْب(   َأبِيه نع  )10(  وَل اللَّـهسر ةَ َأنريرَأبِى ه نع   َقَـال: 

                                                
 . 2653 رقم، 4/391سنن الترمذي )  1(

  . 6/406  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)   2(
  . 2/409فتح الباري البن حجر )  3(

  . 5/70المحلى ـ ابن حزم )  4(

  .  2/51البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )  5(
  . 610 رقم، فَضِل ِإسباغِ الْوضوء علَى الْمكَارِه)   14(باب، كتاب الطهارة، صحيح مسلم)  6(
  .  1/799البن حجر تقريب التهذيب .  قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاءهو )  7(
  .  1/691البن حجر  تقريب التهذيب . علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي أبو الحسنهو )  8(
  .  1/761البن حجر  تقريب التهذيب . العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل هو )  9(
)10  (1/605البن حجر  تقريب التهذيب . عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدنيهو  : َأبِيه  .  
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»  ع لُّكُمَأالَ َأد        اتجرالد بِه فَعريا والْخَطَاي بِه و اللَّهحما يقَالُوا . »لَى م :  وَل اللَّـهسا رلَى يقَـالَ .  ب : 
»     كَارِهلَى الْمع وءضاغُ الْوبِإس   اجِدسةُ الْخُطَا ِإلَى الْمكَثْرو         فَـذَِلكُم الَةالـص ـدعب الَةالص ظَارانْتو 

اطُالرب« .  

  :تخريج الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات -
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  المبحث الرابع
  باب الخاء مع الفاء

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
    .)1(]ه وربما جهربقراءت   النبيربما خَفَتَ[ عنها قالت  اللّه رضي عائشةَ ومنه حديثُ

  )201(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا )2(قال اإلمام أبو داود

   رتَمعثَنَا الْمدح ددسثَنَا مدقَاالَ          )3(ح يماهرِإب نيُل باعمثَنَا ِإسدٍل حنْبح نب دمثَنَا َأحدثَنَا   : ح حـدح 
    ادبع ننَانٍ عس نب درقَال       ب ارِثنِ الْحب فيغُض نع ىنِ نُساِئشَةَ : قُلْتُ َ:ةَ بِلع "     وَل اللَّـهسر تَأيَأر  

َل فى َأوِل اللَّيِل وربما اغْتَـسَل       ـَ ربما اغْتَس  :كَان يغْتَسُل من الْجنَابة فى َأوِل اللَّيِل َأو فى آخرِه قَالَتْ          
 ى آخفقُلْتُ . )4(رِه :      عى جالَّذ ِللَّه دمالْح رَأكْب ـ اللَّه ةً  ـَل فعرِ سقُلْتُ . ى اَألم :      وَل اللَّـهسر تَأيَأر  

 اللَّـه   :قُلْتُ . ها َأوتَر فى آخرِ   ـَ ربما َأوتَر فى َأوِل اللَّيِل وربم      :كَان يوتر َأوَل اللَّيِل َأم فى آخرِه قَالَتْ       
بِه  هر بِالْقُرآنِ َأم يخْفتُ   كَان يج  َأرَأيت رسوَل اللَّه     : قُلْتُ . َأكْبر الْحمد ِللَّه الَّذى جعَل فى اَألمرِ سعةً       

  . " ِللَّه الَّذى جعَل فى اَألمرِ سعةً اللَّه َأكْبر الْحمد: قُلْتُ. )5( ربما جهر بِه وربما خَفَتَ :قَالَتْ

  :تخريج الحديث

  من طريـق   )8( والطبراني ،من طريق إسماعيل بن إبراهيم    ،)7(أحمدو ،)6( ابن ماجة  أخرجه
  .  بنحوهبه سنَانٍ  بنِ بردعن،كالهما،  الْمنْهاِل بنِكَهمسِ

                                                
 . 2/52البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(

 . 226رقم، فى الْجنُبِ يَؤخِّر الْغُسَل) 90( باب،  الطهارةكتاب، سنن أبي داود)  2(

 . 1/958  البن حجر تقريب التهذيب. معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب الطفيلهو )  3(

ه َأن يغْتَسل لَيلًا علَى الْفَور، بـْل  فيه دِليل واضح علَى َأن الْجنُب لَا يجِب علَي       :  وربما اغْتَسَل في آخره    :قوله)   4(
 . 1/376 آبادي لعظيمل عون المعبود . لَه َأن ينَام ويغْتَسل في آخر اللَّيل

 عون  .قراءة َأو يسر  فيه دِليل علَى َأن الْمرء مخَير في صلَاة اللَّيل يجهر بِالْ          : ربما جهر بِه وربما خَفَتَ    : قوله)  5(
 . 1/377آبادي لعظيملالمعبود 

 . 1354رقم، باب ما جاء في الْقراءة في صلَاة اللَّيِل، كتاب الصالةو، سنن ابن ماجة)   6(

 . 24202رقم ، )حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها(، مسند أحمد)   7(

 . 2479 رقم، ) راهيم باب من اسمه إب( ، المعجم األوسط)   8(
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، )5(إسـحاق بـن راهويـة     و ،)4(رمذيوالت ،)3(والنسائي ،)2(وأبو داود ، )1 ( مسلم وأخرجه
 عبد اللَّه بنِ َأبِى قَيسٍ      من طريق )10(، والبغوي )9(والبيهقي، )8(وأبو عوانة ، )7 (وبن خزيمة ، )6(وأحمد

  .  بنحوه عاِئشَةعن

  :تراجم رواة الحديث

 :لْكنْـدي ويقـال    ا :ثبت بن زنيم السكُوني ويقـال     أواألول  ،  الْحارِث ويقال غطيف    بن غُضيفُ -
  )11(. في الصحابةه آخرونالثُّماِلي حديثه عن الصحابة في السنن ذكره جماعة في التابعين وذكر

    . )12( نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمي بالقدربرد بن سنَانٍ أبو العالء الدمشقي -

ذكره . )13( مسلم مات سنة خمس وثالثين ومئة روى له البخاري في األدب والباقون سوى           
   .)15(والنسائي في الطبقة السادسة،  في الطبقة الرابعة)14(ابن خياط

  
                                                

جوازِ نَومِ الْجنُبِ واستحبابِ الْوضوء لَه وغَسِل الْفَـرجِ ِإذَا َأراد َأن    )  6(باب  ، كتاب الحيض ، صحيح مسلم )   1(
عامجي َأو نَامي َأو بشْري ْأكَُل َأو731 رقم، ي . 

 . 1439رقم، فى وقْت الْوِتْرِ  ) 8 (باب ، كتاب الوتر، سنن أبي داود)   2(

 . 1661 رقم، باب كَيفَ الْقراءةُ بِاللَّيِل، كتاب قيام الليل، سنن النسائي)   3(

وأبـواب  ، 449 رقـم ، ما جاء في قراءة الليل) 330 (باب أبواب الصالة عن رسول اهللا   ، سنن الترمذي )   4(
 . 2923 رقم، تْ قراءةُ النَّبِي باب ما جاء كَيفَ كَانَ، فضائل القرآن

 . 1677رقم ، مايروى عن رجال أهل الشام والجزيرة وغيرهم عن عائشة، مسند إسحاق بن راهوية)   5(

 .25160. 24453رقم ، ) حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها ( ، مسند أحمد)   6(

، القراءة والمخافتة ببعضها فـي صـالة الليـل        باب إباحة الجهر ببعض     ، كتاب الصالة ، صحيح ابن خزيمة  )  7(
 . 1160رقم

 . 2254 رقم، بيان إباحة أداء الوتر في أية ساعة كانت من الليل، مسند أبي عوانة)   8(

 رقـم ، من جهر بِها ِإذَا كَان من حولَه الَ يتََأذَّى بِقراءته         )  605(باب  ، كتاب الصالة ، السنن الكبرى للبيهقي  )   9(
 . 1946رقم، فَصٌل في الْجهرِ بِقراءة الْقُرآنِ في صلَاة اللَّيِل، تعظيم القرآن، شعب اإليمانو، 4897

 . 916 رقم، باب الركعتين بعد العشاء، كتاب الطهارة،  شرح السنة للبغوي)  10(

 . 5/323اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  11(

 . 1/165البن حجرب تقريب التهذي)    12(

 . 4/45للمزي تهذيب الكمال )    13(

 . 1/315 طبقات ابن خياط )   14(

 . 1/131طبقات النسائي )   15(
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 :وقال النسائي في موضع آخر    ، )3(والنسائي، )2(ليس به بأس  :ومرة قال ، )1(وثقه ابن معين  
 ليس بـه  :ومرة، )6( صالح الحديث :بن حنبل اأحمد   وقال، )5(وضعفه ابن المديني  ،  )4(ليس به بأس  

 كان يرى القدر زعموا أنهم طلبوا القدرية بدمشق ففر إلى البصرة فسمع البـصريون                ولكن ،بأس
وذكـره ابـن    ، )8(وكان قدريا ،كان صدوقا   : وقال أبو حاتم  ، ال بأس به  :  أبو زرعة  وقال، )7( منه

  . )9(حبان في الثقات

  . المديني الراوي ثقة وثقه جمع غفير من العلماء ولم أجد من ضعفه سوى علي بن :قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

  .  صحيح  إسنادهالحديث
   

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي أن: جمـع خُفْـرة وهـي الذّمـة      :  الخُفَر ]  خُفَر العيون  الدموع[ الحديث   وفي بعضِ ) س   ( 

موعري خوفاً   الدمن اللّه تُجي    التي تّج ر يونمن النار لقوله      الع  ]   ما النَّارهسنان ال تَميع : عين
بكَت من خَشْية10( ] تعالى اللّه( .   

  )202(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  .            لم يعثر الباحث على تخريج له
       

                                                
 . 1/110 تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ـ . 1/78)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )   1(

 . 1/336معين بن يحيى زكريا ألبي سؤاالت ابن الجنيد)   2(

 . 2/11للذهبيميزان االعتدال )   3(

 . 4/46للمزي تهذيب الكمال )   4(

 . 4/46للمزي تهذيب الكمال )   5(
 . 1/419لإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال )  6(

 . 1/256سؤاالت أبي داود )  7(

 . 2/422البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )  8(

 . 6/114 الثقات البن حبان )  9(

 . 2/53البن األثير اية في غريب الحديث النه)   10(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  } خفض { 

 في أسماء تعالى    اللّه ]نـة      ]ضالخَافاعارِين والفَرالجب ضخْفهِيـنُهم   :  هو الذي يم ويهعـضأي ي
ضخْفويه كلَّ شيء يريدفع.  خَفْضالر دض 1( والخَفْض( .  

   )203(الحديث رقم 

  :  رحمه اهللا)2(قال اإلمام الترمذي
   قُوبعي نب يماهرثَنَا ِإبدالِ  ،  حص نب انفْوثَنَا صدمٍ، حٍحلسم نب ِليدثَنَا الْودح ،   بيثَنَا شُـعـدح

 ِإن: "  قَاَل رسـوُل اهللا     : عن َأبِي هريرةَ قَالَ   ،  )4(عن الَْأعرجِ ،  )3(عن َأبِي الزنَاد  ،  ابن َأبِي حمزةَ  
هو اُهللا الَّـذي لَـا ِإلَـه        ،  من َأحصاها دخََل الْجنَّةَ   ،  ِلله تَعالَى تسعةً وتسعين إسما؛ ماَئةً غَير واحدة       

وض "وساق الحديث وفيه ذكر اسم اهللا ".. . ِإلَّاهالخَاف " .   
  :تخريج الحديث

  .  به بنحوه  من طريق موسى بنِ عقْبةَ عن عبد الرحمنِ الَْأعرج)5(  أخرجه ابن ماجه
 عن َأبِي الزنَـاد ،  َأبِي حمزةَ شُعيبِ بنِ من طريق)8(والبيهقي ، )7(والحاكم ،  )6(أخرجه ابن حبان    و
 مـن طريـق     )11(البخاريو ،من طريق سفيان بن عيينة    )10( ومسلم )9( البخاري وأخرجه .  بنحوه به
  .  مختصراً دون ذكر األسماء عن أبي الزناد بهبن أبي حمزةاعيب شُ

  
                                                

  .  2/53البن األثير النهاية في غريب الحديث )  1(
  . 3507رقم ، باب ما جاء في عقْد التَّسبِيحِ بِالْيدسنن الترمذي، كتاب الدعوات، )  2(
)3  (نَاد14/476تهذيب الكمال للمزي .  هو عبد اهللا بن ذكوان:َأبو الز .  
  . 17/467تهذيب الكمال للمزي .  هو عبد الرحمن بن هرمز:الَْأعرجِ)  4(
وكتاب الشروط، باب ما يجوز مـن       .  3860 رقم، باب َأسماء اللَّه عز وجلَّ    ، كتاب الدعاء ، سنن ابن ماجة  )  5(

   . 2736اإلشتراط، رقم
   . 808 رقم، 3/88 األذكار باب، الرقائق كتاب، حبان ابن صحيح)  6(
  . 40رقم 1/16كتاب اإليمان ، 1المستدرك على الصحيحين للحاكم)  7(
، شعب اإليمـان  و، 20312رقم  ،  َأسماء اللَّه عز وجلَّ ثَنَاُؤه     )  2(باب، كتاب اإليمان ، السنن الكبرى للبيهقي  )  8(

  . 101 رقم، ز وجلَّ ومعرِفَة صفَاته وَأسماِئهفَصٌل في معرِفَة اِهللا ع، باب في الِْإيمانِ بِاِهللا عز وجلَّ
   . 6410صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب هللا مائة اسم غير واحد، رقم )  9(
  . 2677صحيح مسلم، كتاب في الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، رقم)  10(
وكتاب التوحيد، بـاب إن هللا       . 2736لشروط، باب ما يجوز من اإلشتراط، رقم      صحيح البخاري، وكتاب ا   )  11(

  .  7392مائة اسم إال واحدا، رقم 
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  :تراجم  رواة الحديث

، )8( فـي الحـديث      سبقت ترجمتـه  ،  موالهم أبو العباس الدمشقى   ،  وليد بن مسلم القرشي    ال -
وقد صرح بالـسماع    ،  وخالصة القول فيه أنه ثقة؛ لكنه مكثر من التدليس وبخاصة تدليس التسوية           

  . هنا فقال حدثَنَا شُعيب بن َأبِي حمزةَ فأمن تدليسه

 ثقـة إال  وخالصة القول فيه أنـه    ،)8(سبقت ترجمته  . ربن صالح بن صفوان بن دينا      صفوان -
وقد صرح في حديثه هذا     ،   المرتبة الثالثة التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع          من أنه مدلس 

  . بالسماع فُأمن تدليسه

  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

ماع فأمن تدليسه هو وشيخه الوليـد       فصفوان بن صالح قد صرح هنا بالس      ،  إسناده صحيح 
وقد نص الترمذي علـى     . )1(بن مسلم وشيخ شيخه شعيب بن أبي حمزة كما في رواية ابن حبان            ا

وال نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر األسـماء إال              ": صحة هذا اإلسناد فقال   
   . )2("في هذا الحديث

 ذهبوا إلى أن سرد األسماء في الحديث مدرج مـن            إال أن كثيرا من العلماء     :قال الباحث 
ويحتمل أن يكون التفسير وقع مـن بعـض         ": قال البيهقي ،  رواة الحديث وليس من كالم النبي       

  )3("ولهذا االحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح...الرواة

 ليستا من كـالم   ين الروايتين وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هات ":وقال ابن تيمية  
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كمـا        ،  وإنما كل منهما من كالم بعض السلف      ،  النبي  

فروي عنه في إحدى الروايات من      ،  لهذا اختلفت أعيانهما عنه   ،  جاء مفسرا في بعض طرق حديثه     
وا يذكرون هذا تـارة وهـذا       ألن الذين جمعوها قد كان    ،  األسماء بدل ما يذكر في الرواية األخرى      

هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صـحيحة دون          ": وقال الحاكم في المستدرك   . )4("تارة
وذكر األسامي فيـه    ،  والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله         ،  ذكر األسامي فيه  
مة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثـق     وليس هذا بعلة فإني ال أعلم اختالفا بين أئ        ،  ولم يذكرها غيره  

                                                
  .  808 رقم، 3/88 األذكار باب، الرقائق كتاب، حبان ابن صحيح)  1(
  . 3507رقم ، باب ما جاء في عقْد التَّسبِيحِ بِالْيدسنن الترمذي، كتاب الدعوات، )  2(
   . 1/33األسماء والصفات للبيهقي)  3(
   . 6/380 تيمية بنال مجموع الفتاوى)  4(
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وعلي بن عياش وأقـرانهم مـن أصـحاب     ، وبشر بن شعيب،وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان     
وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقـط        " :فتعقبه ابن حجر في فتح الباري بقوله      . )2( )1(شعيب

  . )3( "وتدليسه واحتمال اإلدراج ،ضطرابواإل، بل االختالف فيه
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ـ   مـرةً   إلـى األرضِ    ينْزِلـه  العدُل: القسط] ه ويرفُع  القسطَ  يخْفض  اللّه إن[ومنه الحديث    ويرفع ه 

  . )4(أخْرى

  )204(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)5(قال اإلمام مسلم

     بَأبِى شَي نكْرِ بو بثَنَا َأبدبٍ   حيو كُرَأبرِو        :قَاالَ ةَ  ومع نشُ عمثَنَا اَألعدةَ حاوِيعو مثَنَا َأبدح 
ِإن « :بِخَمسِ كَلمات فَقَـالَ    قَام فينَا رسوُل اللَّه      : قَالَ )7( عن َأبِى موسى   )6(بنِ مرةَ عن َأبِى عبيدةَ    

  اللَّه    ْنالَ يو نَامالَ ي     نَامي َأن ى لَهغب  هفَعريطَ وسالْق ضخْفـارِ        يِل النَّهمَل عِل قَبُل اللَّيمع هِإلَي فَعري
      النُّور هابجِل حِل اللَّيمَل عارِ قَبُل النَّهمعو-  كْرٍ النَّـارَأبِى ب ةايى رِوفقَـتْ    - ورَألح كَـشَفَه لَـو 

   . » ما انْتَهى ِإلَيه بصره من خَلْقه)8( وجهِهسبحاتُ

  :تخريج  الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث كلهم ثقات-
       

                                                
  . أي أن هؤالء الرواة قد رووه دون األسماء:قال الباحث)   1(
  . 1/16المستدرك على الصحيحين )  2(
  . 11/215فتح الباري البن حجر )  3(
 . 2/53البن األثير النهاية في غريب الحديث )   4(
 . 463رقم ، »ِإن اللَّه الَ ينَام « فى قَوِله علَيه السالَم )  81(باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم)   5(

 .  7/410للذهبي سير أعالم النبالء .عامر: يقَاُل اسمه. بن عبد اِهللا بنِ مسعود هو ا: َأبو عبيدةَ )   6(

  .211 / 4 بن قيس بن سليم اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر عبد اهللاهو : موسىوَأب)  7(

)8   ( هِهجاتُ وحبأي أنوار وجهه التي توجب تعظيمه وتنزيهه عن صفات المخلوقات وتـسبيح اهللا تعظيمـه             :س 
 . 1/24 لحميديل تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم . وتنزيهه عن ذلك



 -  431  -  

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 .  أمره وقدره وهونَه   رفَع قدرها ثم وهن   ه و  أي عظَّم فتْنَتَ   ]ضع فيه وخَفَّ  فرفَّ[ الدجال   ومنه حديثُ 

  . )1(ه  أمرِ في اقْتصاصِه صوتَه وخَفَضه رفَع أنَّأراد: وقيل

  )205(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام مسلم

      ازِىالر انرهم نب دمحى مثَندح-    اللَّفْظُ لَهو -    ِليدثَنَا الْودنِ       حمحالـر دبثَنَا عدمٍ حلسم نب
بن يزِيد بنِ جابِرٍ عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّاِئى عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نُفَيرٍ عن َأبِيـه جبيـرِ     ا
 حتَّى   فَخَفَّض فيه ورفَّع  الدجاَل ذَاتَ غَداة    ه   ذَكَر رسوُل اللَّ   :بنِ نُفَيرٍ عنِ النَّواسِ بنِ سمعان قَالَ      ا

 يـا رسـوَل اللَّـه       : قُلْنَا . »ما شَْأنُكُم « :ظَنَنَّاه فى طَاِئفَة النَّخِْل فَلَما رحنَا ِإلَيه عرفَ ذَِلك فينَا فَقَالَ          
غَيـر الـدجاِل   « : فَقَـالَ . عتَ حتَّى ظَنَنَّاه فى طَاِئفَة النَّخْـلِ ذَكَرتَ الدجاَل غَداةً فَخَفَّضتَ فيه ورفَّ     

                 هنَفْـس جِيجٌؤ حرفَام يكُمتُ فلَسو جخْري ِإنو ونَكُمد هجِيجفََأنَا ح يكُمَأنَا فو جخْري ِإن كُملَيى عفُنَأخْو
لَى كُلِّ مى عيفَتخَل اللَّهمٍولالحديث.. . س .   

  :تخريج  الحديث

  .تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم  رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
-  وفي حديث   اإلفْك ] ورسول اللّه  مهخَفِّضسكِّنُ  ]يأي ي  هم وينوه ـن الخَفْـض   عليهم األمرم : 

   .)3( والسكونالدعةُ

                                                
 . 2/53البن األثير  الحديث النهاية في غريب)   1(

 . 7560رقم، ذكْرِ الدجاِل وصفَته وما معه)   20(باب، الفتن وأشراط الساعةكتاب ، صحيح مسلم)   2(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   3(
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  )206(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )1( البخاريقال اإلمام

 : عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ    )3( حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد عن صاِلحٍ      )2(حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اهللاِ              
    عسرِ ويبالز نةُ بوري عثَندـنِ               حةَ بتْبنِ عاِهللا ب دبع ناِهللا ب ديبعقَّاصٍ وو نةُ بلْقَمعبِ ويسالْم نب يد

  فَقَـام رسـوُل اِهللا   :قَالَتْ عاِئشَةُوفيه .. .  في حديث مطولمسعود عن عاِئشَةَ رضي اُهللا عنْها  
 يا معشَر الْمسلمين من يعذرني مـن       :ِهللا بنِ ُأبي وهو علَى الْمنْبرِ فَقَالَ      من يومه فَاستَعذَر من عبد ا     

 قَد بلَغَني عنْه َأذَاه في َأهلي واِهللا ما علمتُ علَى َأهلي ِإلَّا خَيرا ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علمتُ                   )4(رجٍل
 : فَقَام سعد بن معاذ َأخُو بني عبد الَْأشْهِل فَقَـالَ          :ا خَيرا وما يدخُُل علَى َأهلي ِإلَّا معي قَالَتْ        علَيه ِإلَّ 

                   رالْخَـز ـننَـا مانِإخْو نم كَان ِإنو نُقَهتُ عبرسِ ضالَْأو نم كَان فَِإن كرذوَل اِهللا َأعسا رجِ َأنَا ي
 فَقَام رجٌل من الْخَزرجِ وكَانَتْ ُأم حسان بِنْتَ عمه من فَخذه وهو سـعد               :َأمرتَنَا فَفَعلْنَا َأمرك قَالَتْ   

 :ه الْحميةُ فَقَاَل ِلـسعد     وكَان قَبَل ذَِلك رجلًا صاِلحا ولَكنِ احتَملَتْ       :بن عبادةَ وهو سيد الْخَزرجِ قَالَتْ     ا
         دـيُأس قْتََل فَقَامي تَ َأنببا َأحم كطهر نم كَان لَوو هلَى قَتْلع رلَا تَقْدو اِهللا لَا تَقْتُلُه رمتَ لَعاكَذَب  ـنب

تَ لَعمر اِهللا لَنَقْتُلَنَّه فَِإنَّك منَـافقٌ تُجـادُل عـنِ          كَذَب:حضيرٍ وهو ابن عم سعد فَقَاَل ِلسعد بنِ عبادةَ          
قَاِئم علَى الْمنْبرِ     فَثَار الْحيانِ الَْأوس والْخَزرج حتَّى هموا َأن يقْتَتلُوا ورسوُل اِهللا            :الْمنَافقين قَالَتْ 

  . الحديث.. .  حتَّى سكَتُوا وسكَتَخَفِّضهمي فَلَم يزْل رسوُل اِهللا  :قَالَتْ

  :تخريج الحديث

عنِ ابنِ   كالهما، عمر بن راشد  وم، يزِيد  بنِ  يونُسِ من طريق  )6(ومسلم،)5(أخرجه البخاري 
  .  به بنحوهشهابٍ

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-
       

 

                                                
 . 4141رقم ، باب حديث الِْإفْك، كتاب المغازي، صحيح البخاري)   1(

البـن   تقريـب التهـذيب      . عبد العزيز بن عبد اهللا بن يحيى بن عمرو بن أويس األويـسي أبـو القاسـم                  هو    ) 2(
 . 1/613حجر

  .79 / 13تهذيب الكمال .صالح بن كيسان َأبو محمد الْغفَارِي هو )   3(

 . 1/286البن حجر  فتح الباري . هو عبد اهللا بن أبي وذكروا رجال هو صفوان بن المعطل السلمي)   4(

ِإلَـى  ] لَولَا ِإذْ سمعتُموه ظَن الْمْؤمنُون والْمْؤمنَـاتُ بَِأنْفُـسهِم خَيـرا          [باب  ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري )  5(
]ونب4750رقم، ]الْكَاذ  . 

 . 7196رقم ، ة الْقَاذففى حديث اِإلفْك وقَبوِل تَوب) 11( باب، كتاب التوبة، صحيح مسلم)   6(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي هوني األمر عليـك      ]خَفِّضي عليك [:  اإلفك  في شأنِ  قال لعائشةَ [ أبي بكر    ومنه حديثُ ) س  ( 

  . )1(وال تَحزني له
  (*)الحديث رقم 

  :تخريج الحديث
  . )2(سبق تخريجه:          قال الباحث

       
  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 قـالُ  وقد ي  . ال للرج  كالختَانِ  للنساء  الخَفْض ]إذا خفَضت فأشمي  [ عطية    أم وفي حديث  ) ـه ( 

  . )3( خافض وليس بالكثير للخاتنِ
 

  )207(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام الطبراني

حدثَنَا َأحمد بن يحيى ثَعلَب النَّحوِي قال نا محمد بن سالمٍ الْجمحي قال نا زاِئدة بـن َأبِـي          
 )5(م عطية ِإذا خَفَـضت فَأشـمي  قال ُأل : يبِ النَنَأ، عن َأنَسِ بن ماِلك،  عن ثَابِت الْبنَاني،  الرقَاد

   . " وَأحظى لها عند الزوج )7( فِإنه َأضوُأ للوجه)6(وال تَنْهكي
  :تخريج الحديث

 من طريـق  )11(وابن أبي الدنيا ،)10(الخطابيو ،)9(والخطيب البغدادي ، )8(أخرجه ابن عدي  
دمحالمٍ منِعن، بن سة باِئدقَاد زبنحوه به َأبِي الر  .  

                                                
 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 .  ولكن حذفت الجملة لالختصاررواه البخاري مطوالً بألفاظ مقاربة لهذا الحديثلذي ا) 206(قم رانظر الحديث )  2(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   3(

  .2253رقم، 2/368  للطبرانيالمعجم األوسط)   4(

 .وقَولُه فََأشـمي أي تَـسحتي النَّـواةَ      ، أي إذا خَتَنْت المرَأةَ فال تَستَْأصلي وال تَستَقْصي          :ِإذا خَفَضت فَأشمي  )   5(
  .290 / 1غريب الحديث البن الجوزي 

  .385 / 1الفائق في غريب الحديث و األثر .المبالغة فيه :  النَّهك :وال تَنْهكي)   6(
  .2/360غريب الحديث للخطابي . أي أصفى للونه وأبقى لنضارته:َأضوُأ للوجه)  7(

  . 723 رقم، 3/228، )من اسمه زائدة ( ،  البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)   8(

  . 2851رقم ، 5/328للخطيب البغداديتاريخ بغداد )   9(

  . 2/360غريب الحديث للخطابي )  10(

 . 578 رقم، 2/95، باب الختان، البن أبي الدنياالعيال النفقة على )  11(
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 بـن    الحسن عن،  إسماعيل بن أبي أمية أبو هالل الراسبي       من طريق    )1(وأخرجه أبو نعيم  
   . بن مالك بنحوهن أنس ع، أبي الحسن البصري

   :تراجم رواة الحديث

  . )2( من الثامنة  منكر الحديث:اِئدة بن َأبِي الرقَاد الباهلي أبو معاذ البصري ز-

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

 إسماعيل بن أبـي     وقد تابعه ،وهو منكر الحديث    ،لرقاد   ا زائدة بن أبي  فيه   إسناده ضعيف 
من أهل البصرة يروي أحاديـث منكـرة         إسماعيل هذا    :قال أبو بكر الخطيب    .  لكنه ضعيف  أمية

  ، )4(تركه الدارقطني: وقال الذهبي، )3( إسماعيل بن أبي أمية:ويقال له

عـن  ،  من َأهِل الْكُوفَة    رجلٍ  من طريق  )5(أخرجه البيهقي .  الضحاك بنِ قَيسٍ   وله شاهد من حديث   
 نِ قَيب اكحنِ الضرٍ عيمنِ عب كلالْم دبعقـب الحـديث  :قـال البيهقـي   .لكنه معلول.  بنحوهسٍع  :

   محمد بن حسان شيخ لمروان بن معاويـة  و.)6(بن حسان الكوفياه أراه محمد    والرجل الذي لم يسم
  . )7( اليعرف كما قال ابن حجرمجهول

عيفَة معلُولَة مخْدوشَة لَا يـصح      حديث ختَان الْمرَأة روِي من َأوجه كَثيرة وكُلّها ض        : قَاَل َأبو داود  و
 فـي   واَلَّذي َأجمع علَيـه الْمـسلمون َأن الْختَـان        : قَاَل ابن عبد الْبر في التَّمهِيد     و.)8(اِلاحتجاج بِها 

  . )9(لرجاِلا

  
       

 
                                                

 . 903 رقم، من اسمه جعفر، باب الجيم، األصبهاني نعيم بوأل أخبار أصبهان)  1(

 . 1/333  البن حجرتقريب التهذيب)   2(

 . 2/58المتفق والمفترق للخطيب البغدادي )  3(

 1/378  للذهبيميزان االعتدال)  4(
 . 18016رقم،  السلْطَانِ يكْرِه علَى االخْتتَانِ)  22(باب،  كتاب األشربة والحد فيه،السنن الكبرى للبيهقي)   5(

 . 2716رقم، 3/344السنن الصغير ـ البيهقي )   6(

  . 1/836البن حجرتقريب التهذيب )   7(

 . 578 رقم، 2/95، باب الختان،  البن أبي الدنياالعيال كتاب)  8(

  . 21/59 الحديث الثالث، )سعيد بن أبي سعيد المقبري(،  البرالتمهيد البن عبد)   9(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خفف { 

 فهو مخـفٌّ وخـفٌّ       أخَفَّ الرجلُ  قاُلي] ن أيدينا عقَبةً كَُؤوداً ال يجوزها إال المخفُّ        بي إن[  فيه ... 
 الـدنيا    وأسـباب   به المخفَّ من الـذُّنوبِ      الثَّقَل يريد  ه ودابته وإذا كان قليلُ    وخَفيف إذا خَفَّت حالُ   

  . )1(وعلَقها

  )208(الحديث رقم 

   : رحمه اهللا)2(قال اإلمام الطبراني

 حدثَنَا الْحارِثُ بـن     :قال،   حدثَنَا جنَادةُ بن مروان    :عبيد بن عبد اهللا بن جحش قال       حدثَنَا          
يوما وهو آخذٌ بِيد َأبِـي ذَر    خَرج رسول اهللا": يقُوُل،  سمعتُ َأنَسا رضي اللَّه عنْه   :قال،  النُّعمانِ

يا رسوَل  : قَاَل رجلٌ فَ؟  لَا يصعدها إلَّا الْمخفُّون    )3( َأن بين َأيدينَا عقَبةً كَُئودا     يا َأبا ذَر َأعلمت   : َلفَقَا
  فِّينخالْم نَأم اللَّه    ينلثْقالْم نم مٍ  : ؟ قَالَ  َأنَا َأموي امك طَعنَدقَاَل؟  َأع : امطَعو منَع قَاَل؟   غَد :  امطَعو منَع

   . "كُنْت من الْمثْقلين لَلَو كَان عنْدك طَعام ثَلَاث : قَاَل،  لَا:بعد غَد قَاَل

  :تخريج الحديث

 الحـارث بـن     عـن ،  محمد بن إسحاق     من طريق  )6(والبيهقي، )5)(4(      أخرجه ابن األعرابي  
  .  بن مالك بنحوه أنسعن ،)7( الحارث بن سالمعن، النعمان

  :تراجم رواة الحديث

  . )8(بن أخت سعيد بن جبير ضعيفا الكوفي الحارث بن النعمان بن سالم الليثي -

-     انورم نةُ بنَادجيصمعبد اهللا بن بـسر     ثم ذكر حديثاً له عن    ،  ليس بقوي :  أبو حاتم  قال: الح  ،
   .)9(هن يكون كذب فيأخشى وقال أ

                                                
 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 4809 رقم، ) من اسمه عبيد ( ،  للطبرانيالمعجم األوسط)   2(

  .241 / 3 الفائق في غريب الحديث و األثر .الكَُؤود مثل الصعود وهي الصعبة: عقَبةً كَُئودا)  3(

  .407 / 15أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، سير أعالم النبالء هو : ابن األعرابي)  4(
 . 100رقم ، 1/94الزهد وصفة الزاهدين البن األعرابي )  5(

 . 9922رقم ، باب في الزهد وقصرِ الَْأمِل، شعب اإليمان)  6(

 . والحارث بن النعمان واحد، دو لي من خالل البحث والتنقيب أن هذالم أجد من ذكره ويب: قال الباحث)  7(

 . 1/214  البن حجرتقريب التهذيب)   8(

  . 2/516البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  9(
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وقد نقل ابن الجوزي ماقاله أبو حاتم في         )1( أراد أبو حاتم بقوله كذب أخطأ      :حجرقال ابن   
لكـن ابـن   ، وهذه العبارة تشمل جميع  حديثه، )2( الضعفاء أخشى أن يكون كذب في الحديث      كتابه
اختصاره مفض إلى رد حـديث الرجـل جميعـه          أن   :علق على عبارة ابن الجوزي قائالً     : حجر

  . )3( تعالىوليس كذلك إن شاء اهللا
  . لم يعثر الباحث على ترجمة له في كتب التراجم:عبيد بن عبد اهللا بن جحش -

  :الحكم عل الحديث
  إسناده ضعيف جداً فهو مسلسل بالعلل

  . ضعيف: الحارث بن النعمان بن سالمـ 

  . )4(اتهمه أبو حاتم بالكذب: جنادة بن مروانـ 

  .  أحد من النقادمجهول لم يذكره:عبيد بن عبد اهللا بن جحشـ 

 أسـد بـن     عـن  مسكينٍمحمد بن    من طريق    )5(أخرجه البزار .وله شاهد من حديث أبي الدرداء       
عن أم  هالِل بنِ يساف     الصغير عن     بن مسلم   عن موسى  )خازم بن محمد(  أبو معاوية  عنموسى  

  الدرداء عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه

   . ات والشواهدومثله اليتقَّوى بالمتابع:قال الباحث
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )6( ]نجا المخفُّون[ اآلخر  ومنه الحديثُ]ـه[ 

  
                                                

قـال  . هناك فرق بين من تعمد الكـذب وبـين مـن أخطـأ            :قال الباحث .  2/495البن حجر لسان الميزان   )  1(
فالن كاذب  : كذب فالن، أو  : أن الكذب مخالفة الخبر الواقع، لكن المتبادر من قولك        ماعليه الجمهور   :المعلمي

 األنـوار  . ونحو ذلك أنه تعمد، فمن ثم ال يقال ذلك للمخطيء، إال أنه ربما قيل له ذلك تنبيهاً على أنه قصر        
 . 1/78الكذب حقيقة في :الثاني البحث، للمعلميالكاشفة 

  . 1/176ن الجوزي الضعفاء والمتروكين الب)  2(

 . 2/495البن حجرلسان الميزان )  3(

  . 2/516البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  4(

 .4118 رقم،)مسند أبي الدرداء رضي اهللا عنه(،البحر الزخار ـ مسند البزار ) 5(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   6(
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  (*)الحديث رقم 
  :تخريج الحديث

  . )1(سبق تخريجه :           قال الباحث
       

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 .  من الدنيا   والحظِّ  المالِ  أي فَقيراً قليلَ   ] ذَات اليد  ن خَفيفَ ه كا أنَّ[ مسعود    ابنِ وفي حديث ) س  ( 

جمويعيفُ على أخْفَاف2( الخف( .  
  )209(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام مسلم

 عن عمـرِو   )5( عن َأبِى واِئٍل  عنِ اَألعمشِ)4(حدثَنَا حسن بن الربِيعِ حدثَنَا َأبو اَألحوصِ
تَصدقْن يا معشَر النِّساء ولَو من»       رسوُل اللَّه    : قَالَ :بنِ الْحارِث عن زينَب امرَأة عبد اللَّه قَالَتْ       ا

كُنيلقَالَتْ وفيه،....»ح:          وِل اللَّهسابِ رارِ بِباَألنْص نَأةٌ مرفَانْطَلَقْتُ فَِإذَا ام      ـاتُهاجى حتـاجح– 
 اْئـت   : فَخَرج علَينَا بِالٌَل فَقُلْنَا لَـه      - : قَالَتْ –قَد ُألْقيتْ علَيه الْمهابةُ      وكَان رسوُل اللَّه     - :قَالَتْ

   وَل اللَّهسر        ُقَةدزِى الصَأتَج كَأالَنابِ تَسنِ بِالْبَأتَيرام َأن هتَامٍ     فََأخْبِرلَى َأيعا واجِهِمولَى َأزا عمنْهع
       ننَح نم هالَ تُخْبِرا ومورِهجى حقَالَتْ –ف : -       وِل اللَّهسلَى رخََل بِالٌَل عفَد     وُلسر فَقَاَل لَه َألَهفَس

اللَّه :»امه نفَقَاَل. »م :نَبيزارِ واَألنْص نَأةٌ مرفَ.  ام  وُل اللَّهسقَاَل ر:»ِبانيالز قَـالَ .» ؟َأى: 
اللَّه دبَأةُ عرام . وُل اللَّهسر فَقَاَل لَه :»قَةدالص رَأجو ةابالْقَر رانِ َأجرا َأجملَه« .  

   :تخريج الحديث
ـ  من طريـق   )8(والبخاري ، سلَمةَ  بنِ شَقيق من طريق    )7(ومسلم، )6(وأخرجه البخاري   ي َأب

  . به مختصراًعن عمرِو بنِ الْحارِث  كالهما ، عبد اِهللا بنِ مسعودبنِاعبيدةَ 

                                                
أبي الدرداء رضـي  من حديث  طبراني مطوالً ورواه البزار مختصراًانظر الحديث الذي سبقه حيث رواه ال   )   1(

 . 4118رقم، 2/115 البحر الزخار ـ مسند البزار . اهللا عنه

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 2365رقم ، ن باب فَضِل النَّفَقَة والصدقَة علَى اَألقْربِي)  15(باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)   3(
  .425 / 1تقريب التهذيب .سالَّم بن سلَيمٍ الحنَفي موالَهمهو : َأبو اَألحوصِ )   4(

  .548 / 12تهذيب الكمال . شَقيقُ بن سلَمةَ اَألسدي الكُوفيهو :َأبو واِئٍل)   5(

 . 1466رقم ، علَى الزوجِ والَْأيتَامِ في الْحجرِباب الزكَاة ، كتاب الزكاة، صحيح البخاري)   6(

 . 2366رقم ،  باب فَضِل النَّفَقَة والصدقَة علَى اَألقْربِين)  15(باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)   7(

 . 1466رقم ، جرِباب الزكَاة علَى الزوجِ والَْأيتَامِ في الْح، كتاب الزكاة، صحيح البخاري)   8(
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  :تراجم رواة الحديث

 بن عتاب بن األسعد بن عامرة وهي ابنة أبـي معاويـة            بنت معاوية  هي:امرَأة عبد اللَّه   زينب -
  . )1(بن مسعوداوعن زوجها  الثقفية روت عن النبي 

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 . هم وال سالح   مع  وهم الذين ال متَاع    ]ه وَأخْفَافُهم حسرا   أصحابِ خَرج شُبان [ومنه الحديث   ) س  ( 
ويخَفيف أيضاً رو فَّاُؤهم وهما جمعفَافهم وأخ2(ى خ( .  

  

  )210(قم الحديث ر

  : رحمه اهللا)3(قال اإلمام البخاري

      ريهثَنَا زدح يانرالْح خَاِلد نو برمثَنَا عداقَ قَـالَ     )ابن معاوية (ححو ِإسثَنَا َأبدتُ   : حعـمس 
اءرنٍ قَ          )4(الْبنَيح موةَ يارما عا َأبي تُمرفَر ٌل َأكُنْتُمجر َألَهسوُل اِهللا        :اَل وسلَّى را واِهللا ملَا و   نَّهلَكو

 لَيس بِسلَاحٍ فََأتَوا قَوما رماةً جمع هوازِن وبني نَـصرٍ مـا             خَرج شُبان َأصحابِه وَأخفَّاُؤهم حسرا    
       ونكَادا يشْقًا مر مشَقُوهفَر مهس مقُطُ لَهسي كَادي       ِإلَى النَّبِي نَاِلكلُوا هفََأقْب ُئونخْطي     هغْلَتلَى بع وهو

 َأنَـا   :الْبيضاء وابن عمه َأبو سفْيان بن الْحارِث بنِ عبد الْمطَّلبِ يقُود بِه فَنَزَل واستَنْصر ثُم قَـالَ                
ع نَأنَا اب بلَا كَذ النَّبِيبطَّلالْم د5(ب(هابحفَّ َأصص ثُم " .  

  

                                                
 . 7/680اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   1(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 2930رقم، اب من صفَّ َأصحابه عنْد الْهزِيمة ونَزَل عن دابته واستَنْصرَ ب، كتاب الجهاد، صحيح البخاري)  3(

 . 1/278 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر . براء بن عازب بن الحارثالهو )   4(
ى أنا النبي حقا ال كذب فيه فال أفـر          أ: أنا النبي ال كذب     قوله   :  َأنَا النَّبِي لَا كَذب َأنَا ابن عبد الْمطَّلب        هلَوقَ)   5(

ه لشهرته به وللتعريف والتذكير بما أخبرهم بـه  نسب نفسه إلى جد ) أنا ابن عبد المطلب    (:وقوله، من الكفار 
الكهنة قبل ميالده أنه حان أن يظهر من بني عبد المطلب نبي فذكرهم به ال للفخر فإنـه كـان يكرهـه وال          

 آبادي لعظيملعون المعبود و، 1/761التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  .   للعصبية فإنه كان يذمها
2/152 . 
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  :تخريج الحديث

 )3(ومـسلم ، الثورى وسفيان،  بن الحجاج  من طريق شعبة   )2(ومسلم، )1(وأخرجه البخاري 
 بـه    ِإسـحاقَ  يَأبعن  ،أربعتهم،زائدة أبى  بن  وزكرياء ،) بن معاوية  زهير( من طريق أبي خيثمة   

  . بنحوه

  : تراجم الرواة الحديث

  .  ثقات كلهم رواة الحديث-
       

  

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 أي حركةٌ   ]كمرِى خُفُوف من بين أظه    ه قد دنا منِّ   ها الناس إنَّ  أي[ه  ه في مرض   خُطْبت وفي حديث ـ   

تحاَلوقُربار  .ريدي اإلنذار ه  بموت )4( .  
  

  )211(الحديث رقم 
  : رحمه اهللا)5( يعلى وأبقال اإلمام 

   نَادج نب ديبثَنَا عدمٍ   ،  حلسم نب طَاءثَنَا عدح  ،   قَانرنِ بفَرِ بعج نع  ،    طَـاءع نـنِ  ،  )6(عع
: و قَـالَ  َأ،  وعنْد رْأسه عصابةٌ حمـراء    ،  في مرضه  دخَلْتُ علَى النَّبِي    : قَاَل،  الْفَضِل بنِ عباسٍ  

اءفْري  : فَقَاَل،  صْأسا ربِه دةَ فَاشْدابصالْع هذي خُذْ همع ناب ،هْأسا رتُ بِهدقَاَل، فَشَد :  لَـيكََّأ عتَو ثُم
  جِدسخَلْنَا الْمتَّى دفَقَاَل،  ح :  ا النَّاسها َأيي  ،     ثْلُكُمم شَرا َأنَا بلَِّإنَّملَعنِّي خَفُـوفٌ        وم بقَر قَد كُوني َأن ه

  رِكُمنِ َأظْهيب نم  ،    هضرع نتُ مبكُنْتُ َأص نفَم  ،  رِهشَع نم َأو  ،  شَرِهب نم ًئا     ،  َأوشَـي اِلـهم نم َأو ،
   هرشَعو دمحم ضرذَا عه  ،هشَربو  ،  قْتَصفَلْي قُمفَلْي الُهمو  ،          ـنفُ مِإنِّـي َأتَخَـو نْكُمم دَأح قُولَنال يو

                                                
... ويوم حنَينٍ ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكُم شَيًئا        [باب قَوِل اِهللا تَعالَى     ، كتاب المغازي ، خاريصحيح الب )   1(

 . 2874، 2873رقم، الْبيضاء باب بغْلَة النَّبِي ، وكتاب الجهاد، 4317، 4315رقم، ]اآلية
 . 4718، 4717رقم، فى غَزوة حنَينٍ) 28 (باب، د والسيركتاب الجها، صحيح مسلم)   2(

 .4716. 4715رقم،  فى غَزوة حنَينٍ)28 (باب، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم)   3(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   4(

 . 6824رقم ، ) مسند عبد اهللا بن الزبير رحمه اهللا(، مسند أبي يعلى)  5(

  .69 / 20تهذيب الكمال .عطاء بن أبي رباح هو )  6(
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  نَاءالشَّحةَ واودالْع دمحـي        ،  مخُلُق نا مسلَيي وتطَبِيع نا مسا لَيمِإنَّهفَ   : قَـالَ ،  َأال ورانْـص ثُـم . ..
  . الحديث

  :تخريج الحديث
  بـنِ عبيدمن طريق ) 2(وابن عساكر، رِي محمد بن أبي الس   من طريق  )1(أخرجه الطبراني 

نَادعن  ،كالهما  ،جطَاءنِعمٍ بلسبه بنحوه م .  

يزيد بـن    عن أبيه ،القاسم بن يزيد   من طريق ، )5(والعقيلي، )4(الطبريو، )3( البزار أخرجهو       
طيبه بنحوهرباح أبى بن عطاءعن ، عبد اهللا بن  قُس .  

  :تراجم رواة الحديث

شارك مع النبـي     بن عم رسول اهللا     ا الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي         -
حنين وثبت معه يومئذ وشهد معه حجة الوداع وكان يكنى أبا العبـاس وأبـا           غزوة   مكة و  في فتح 

  . )6(عبد اهللا ويقال كنيته أبو محمد

مـات سـنة   ، ق يهم في حـديث الزهـري  صدو،  أبو عبداهللا الرقي  ،   الَبِيالكُ،  جعفر بن برقان   -
وأصـحاب الـسنن   ، ومـسلم ، روى له البخاري في األدب المفرد    ، )7(بعدها: وقيل،  خمسين ومائة 

ويحيـى بـن    ، )8(وكان كثير الخطأ فـي حديثـه      ،  كان ثقة صدوقاً  : وثقه ابن سعد وقال   . األربعة
وما أصح روايته عـن      ،كان ثقة صدوقاً  : وقال مرة ، )10(ضعيف في الزهري  : وقال مرة ، )9(معين

وهو ضابطٌ لحديث   ،  يخطئ في حديث الزهري   : وقال،  )12(وأحمد، )11(ميمون بن مهران وأصحابه   

                                                
 . 18/280 للطبرانـي المعجـم الكبيـر     و، 2629رقم  ، )باب من اسمه إبراهيم   (،  للطبراني المعجم األوسط )  1(

 . 40رقم، األحاديث الطوال للطبراني حديث الفضل بن العباس في القصاصو

  .92 / 4البن عساكر تاريخ دمشق )   2(

 .2154 رقم،)مسند الفضل بن عباس رضي اهللا عهما(البحر الزخار ـ مسند البزار    )3(

 . 2/227تاريخ الطبري )   4(

 . 1693رقم، 3/1165للعقيليالضعفاء الكبير) 5(

 . 5/375اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )   6(

  . 1/198البن حجرتقريب التهذيب )  7(
  . 7/482دالبن سعالطبقات الكبرى )  8(

 . 1/84)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )   9(

 . 1/43)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  10(

 . 5/14للمزي تهذيب الكمال )  11(

 . 1/34  يوسف بن المبرد-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )  12(
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، )3(أحاديثه عن الزهـري مـضطربة     : وزاد،  وابن نمير ، )2(والعجلي. )1(ميمون ويزيد بن األصم   
ضـعيف فـي   : وقال العقيلي، )5(يكتب حديثه ،  محله الصدق : وقال أبو حاتم  ، )4(ويعقوب بن سفيان  

مـشهور معـروف مـن      :وقال ابن عدي  ، )7(وذكره ابن حبان في الثقات    ، )6(روايته عن الزهري  
 ميمـون بـن مهـران     مثل في غير الزهري ثبتهو و، ضعيف في الزهري خاصةلكنه  ،  الثقات
ألن غيره عن الزهري أثبـت      ،  ضعيف في الزهري  : وإنما قيل ،  وأحاديثه مستقيمة حسنة  ،  وغيره

بـن  ابن برقان عن الزهري ويحدثه اآلخر عـن         ا ربما حدث الثقة عن      :ال الدارقطني قو، )8 (منه
ما حديثه عن ميمـون بـن مهـران    أ بلغني عن الزهري ف  :برقان عن رجل عن الزهري أو يقول      

  . )9(ويزيد بن األصم فثابت صحيح

، يلم يسمع مـن الزهـر    : قال اإلمام أحمد  : وقال العالئي ، )10(عنده مناكير : وقال الساجي 
ال يصح له الـسماع مـن أبـي         : وقال أبو حاتم  ،  وقد أثبت له يحيى بن معين وغيره السماع منه        

   . )11(ولعل بينهما رجالً ضعيفاً، الزبير

:  وإنمـا قيـل   وضعفه ليس على إطالقـه    ،  ضعيف في الزهري   هو ثقة لكنه     : الباحث لاق
ينـة ويـونس وشـعيب     مالك وابن عي مثلألن غيره عن الزهري أثبت منه،  ضعيف في الزهري  

وهـو هنـا    . )12 (هؤالء أخص بالزهري وهم أثبت من جعفـر ف  كما قال ابن عدي  يل ومعمر قَوع
  .  وهو ثقةعن عطَاءحدث 

  

                                                
 . 1/34 ن المبرد يوسف ب-)  في من مدحه أحمد أو ذمه(بحر الدم )  1(

 . 1/268الثقات للعجلي )  2(

 . 1/321البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   3(

 . 2/455 لبسوي لالمعرفة والتاريخ)   4(

 . 2/475 البن أبي حاتمالجرح والتعديل )   5(

  . 1/201للعقيلي الضعفاء الكبير )   6(

 . 6/136الثقات البن حبان )   7(
 . 2/140البن عديالرجال الكامل في ضعفاء )  8(

 . 1/21 للدارقطنيسؤاالت البرقاني )   9(

  . 2/74البن حجر تهذيب التهذيب )   10(

 . 1/154للعالئيجامع التحصيل في أحكام المراسيل  )  11(

 . 2/140البن عديالكامل في ضعفاء الرجال )  12(
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 صدوق يخطـىء كثيـرا مـات سـنة          :الكوفي نزيل حلب  َأبو مخْلَد    عطَاء بن مسلمٍ الْخَفَّافُ    -
، )3( يحيـى بـن معـين    وثقـه  . )2(بن ماجة انسائي و روى له الترمذي في الشمائل وال      . )1(تسعين

 ليس به بأس وأحاديثـه      :عن يحيى بن معين    معاوية بن صالح    قال وفي موضع آخر  . )4(والعجلي
وقـال أبـو عبيـد       . )7(عرفـه أال   :قال البخاري  و . )6(مضطرب الحديث :وقال أحمد . )5(منكرات

 أهل الكوفة قدم حلـب روى عنـه          كان من  :وقال أبو زرعة   . )8( ضعيف :اآلجري عن أبي داود   
 :وقال أبـو حـاتم  . )9(هم وكان رجال صالحا     وبن المبارك دفن كتبه ثم روى من حفظه ف        عبد اهللا   

 وذكره  . )10(كان شيخا صالحا يشبه يوسف بن أسباط وكان دفن كتبه فال يثبت حديثه وليس بقوي              
 شيخا صالحا دفن كتبه ثـم        كان : في موضع آخر   بن حبان وقال ا  . )11(بن حبان في كتاب الثقات    ا

جعل يحدث فكان يأتي بالشئ على التوهم فيخطئ فكثر المناكير في أخباره وبطل االحتجاج به إال                
وقـال أبـو الحـسن    . )13( في حديثه بعض ما ينكر عليـه      :وقال ابن عدي   . )12(فيما وافق الثقات  

وفي موضع آخر    . )16( ليس بذاك  :وفي موضع آخر قال    . )15( وثق :وقال الذهبي ، )14( ثقة :القطان
  . )17( وثقه وكيع وغيره:قال

                                                
 . 1/678البن حجرتقريب التهذيب )  1(

 . 20/105للمزيتهذيب الكمال )  2(

 . 1/153)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )  3(

 . 2/136الثقات للعجلي )  4(

 . 3/1100للعقيليالضعفاء الكبير )   5(

 . 1/153علل أحمد رواية المروذي )  6(

لـط  ال أعرفه إذ خ   في قوله    وهم البخاري    :البغدادي الخطيب بكر أبوقال   . 6/476التاريخ الكبير للبخاري    )  7(
ذكر عطاء بن مسلم الصنعاني بعطاء بن مسلم وذلك أنهما اثنان وبينهما فرق واضح أما الـصنعاني فقـديم                

 لخطيـب ل موضح أوهـام الجمـع والتفريـق         . وأما عطاء بن مسلم فمتأخر أدرك علي ابن المديني زمانه         
 . 1/194 البغدادي

 . 20/105للمزيتهذيب الكمال )  8(

 . 6/336 أبي حاتم البنالجرح والتعديل )  9(

 . 6/336البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  10(

 . 7/253الثقات البن حبان  )  11(

 . 2/131المجروحين البن حبان )  12(
 . 5/367البن عديالكامل في ضعفاء الرجال)   13(

 . 3/176 القطان ابن الحسن أبوبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  14(

 . 2/435  للذهبيعفاءالمغني في الض)  15(

 . 2/23 الكاشف للذهبي . 2/23للذهبيمن له رواية في الكتب الستة )  16(

 . 8/432الثقات البن حبان )  17(
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  .  كما هو واضح من كالم العلماء  كثير الخطأصدوقهو : قال الباحث

  .باقي رواة الحديث ثقات -

  :الحكم على الحديث
يزيد بن عبد اهللا بـن        وقد تابعه ،عطاء بن مسلم صدوق يخطىء كثيرا     فيه  . إسناده ضعيف 

طي1( حديثه منكر  ،القاسم عن أبيه  :قال الذهبي    ،سنده ابنه القاسم بن يزيد     في    إال أن  ،وهو ثقة  قُس( ،
ليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبـي ربـاح ،    :زد على ذلك أن علي بن المديني قال     

هو عندي عطاء بن يسار ، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني ، ألن عطاء الخراساني يرسـل                 و
  .   )2( أعلمعن عبد اهللا بن عباس ، واهللا

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ه  وأصلُ . ك لذلك وخَفَّ   أي تَحرّ  ] أبي جهٍل استَخَفَّه الفَرح     له قَتْلُ  ا ذُكر لم[ومنه الحديث   ) س   ( 

  . )3(السرعة  
  )212(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)4(قال اإلمام الحربي
َأتَيتُ النَّبِى  : )7 ( عن عبد اللّه   )6(عن َأبِى عبيدة   ثنَا شَرِيك عنِ ابنِ ِإسحاقَ      حد  )5(حدثنَا يحيى 

 ُفَقُلْت :الفَرح تَخَفَّهٍل فَاسها جقَتَلْتُ َأب ىقَاَل، ِإنو :يهَأرِن .  

  :تخريج الحديث

  بـن يـونس    وإسـرائيل  ،مليح بن الجراح من طريق    )9(وأحمد، )8(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .  مطوالًبه  السبيعيبنِ ِإسحاقَ اعنِ، )وإسرائيل، مليح بنا الجراح(كالهما 

                                                
   .522 / 2المغني في الضعفاء )  1(
  .1166 / 3  الضعفاء الكبير ) 2(

 . 2/54البن األثير النهاية في غريب الحديث )   3(

 . 2/852غريب الحديث للحربي )   4(
 . 1/1060 تقريب التهذيب . يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانيهو )   5(

  .59 / 34 تهذيب الكمال.َأبو عبيدةَ بن عبد اِهللا بنِ مسعود اسمه عامرهو )  6(

 . 4/1765 معرفة الصحابة ألبي نعيم . عبد اِهللا بن مسعود ابنِ عاقِلهو)  7(

 . 33280رقم ، ) ما قالوا فيمن استعان بالسالح من الغنيمة (مصنف ابن أبي شيبة )  8(

 .  4246رقم، )عبد اهللا بن مسعود الهذلي(، مسند أحمد)  9(
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 كالهمـا   إسـحاق  بنا يوسفو، الثوري من طريق سفيان     )2(والطبراني، )1(وأخرجه أحمد   
  .  به مطوالًعنِ ابنِ ِإسحاقَ، )إسحاق بن يوسف، سفيان(

 ، )5(والطبرانـي ، )4(الطيالـسي و ،بـن أبـي أنيـسة     ، من طريق زيد     )3( النسائي وأخرجه
 بـن  سالم( من طريق أبي األحوص    )7(البزار و ،عدى بن مليح بن الجراحمن طريق    )6(والبيهقي

عن أبـي   ، )وزيد  بن أبي أنيسة    ،  وأبو األحوص ، مليح بن الجراح(ثالثتهم   ،)8(وأبو عوانة ، )سليم
  . مسعود مطوالًعن عبد اهللا بن ، عن عمرو بن ميمون، )9(إسحاق

  :تراجم رواة الحديث

-     يوخالصـة القـول فيـه أنـه        ، )145( في الحديث    سبقت ترجمته  :شريك بن عبد اهللا النَّخَع
 كما قـال    تدليسه ليس بالكثير  ذلك يدلس ولكن    ـوك. هـيخطىء كثيراً إذا حدث من حفظ     ،  صدوق

  . وفي الحديث لم يصرح بالسماع، )10( أبو زرعة
-   ع ى بنيحي       يانمالح نيشْمنِ بنِ بمحالر دببنِ ع ديمالح دالكوفي حافظ إال أنهـم اتهمـوه        )11(ب 

 كان ثقة ال    :وقال يحيى بن معين   ، )12 (بسرقة الحديث من صغار التاسعة مات سنة ثمان وعشرين        
بـن هـارون    محمـد    قالو، )14( اًحسدفيه  ن الذي تكلم فيه تكلم      إ وقال، )13 (بأس به رجل صدق   

                                                
 .  4247رقم، )عبد اهللا بن مسعود الهذلي(، مسند أحمد)  1(
 . 8473 . 8471رقم، )عبد اهللا بن مسعود الهذلي(، باب العين،  للطبرانيالمعجم الكبير)   2(
 . 5961 رقم، كيف اليمين وذكر اختالف ألفاظ الناقلين للخبر فيه، كتاب القضاء، سنن النسائي الكبرى)  3(
 . 326رقم، ما َأسنَد عبد اِهللا بن مسعود رضي اللَّه عنْه، مسند الطيالسي)  4(
 . 8475رقم، )هللا بن مسعود الهذليعبد ا(، باب العين،  للطبرانيالمعجم الكبير)  5(
 من رَأى قَتَْل من الَ قتَاَل فيه من الْكُفَّارِ جـاِئزا وِإن كَـان               )  76(باب، كتاب السير ، السنن الكبرى للبيهقي  )  6(

 . 18630رقم، االشْتغَاُل بِغَيرِه َأولَى
 . 1861رقم، )  مسعود رضي اهللا عنهمسند عبد اهللا بن(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  7(
بيان اإلباحة لإلمام إذا قتل رجالن قتيال أن يعطي سلب المقتـول أحـدهما              ، الحدود كتاب، مسند أبي عوانة  )  8(

  . 6641 رقم، دون اآلخر

رو بن عبد اِهللا بنِ علي الهمداني، سير        عم: وقيَل السبِيعي.  عمرو بن عبد اِهللا ابنِ ذي يحمد      هو   :َأبو ِإسحاقَ )  9(
 . 9/482للذهبيأعالم النبالء 

 . 1/58المدلسين ـ أبو زرعة )  10(
)11   (يانم2/257 هذه النسبة إلى بني حمان، وهي قبيلة نزلت الكوفة، ، األنساب للسمعاني :الح . 

 . 1/1060البن حجر تقريب التهذيب )  12(

 . 1/104خ ابن معين رواية ابن محرز تاري)  13(

 أن يتمنى زوال نعمة اهللا على غيره لكن هذا أخبثـه وأشـده وإال   :الحسدو . 7/239 الكامل في ضعفاء الرجال     )  14(
 . 1/269 العثيمين محمدل شرح رياض الصالحين . فمجرد كراهة اإلنسان أن ينعم اهللا على شخص فهو حسد
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الفالس المخرمى سألت يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الحميد الحمانى ومسدد وعبيـداهللا بـن                 
كَـان  :وقَاَل َأحمـد  ، )1(ميزأال  : فقال. ميز بينهم : قلت. صدوق الإما منهم   : فقال،  عمر القواريرى 

حمـد وابـن   أ فيه رماه   يتكلمون :وقال البخاري ،  )2 (رق الَْأحاديث ـمازلنا نعرفه يس  ،  يكذب جهارا 
علـي بـن    وقال  ، )4 ( يتكلمون فيه عن شريك وغيره سكتوا عنه       :وقال في موضع آخر   ، )3 (نمير
 من المحـدثين ممـن      حداًأر  أ لم   :وقال أبو حاتم  ، )5(حفظ لحديث شريك منه   أ  ما رأيت أحداً   :حكيم

ـ و، يحفط يأتي بالحديث على لفظ واحد سوى يحيى الحمانى في شريك            :قـال النـسائي   و، )6(هلين
كان الحمانى شـيخا  فيـه       : قال عثمان بن سعيد   و،  )8( ليس بثقة  :وقال في موضع آخر   ، )7(ضعيف

 :وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير      . )9(صحاب الحديث  أ ن يصون نفسه كما يفعل    أغفلة لم يكن يقدر     
: قـال ؟  حديثه يكتب   هعلى بن الحسين بن الجنيد عن     وسئل  ، )10 ( ثقة :ابن الحماني كذاب وقال مرة    

ذكره ابن حبان في    . )11( يروى عنه  أبيوكان  ،  ه ترك أبو زرعة الرواية عن     :قال عبد الرحمن  و، ال
 إنه أول من صنف المسند بالكوفـة  :ليحيى الحماني مسند صالح ويقال  : قال ابن عدي  و، )12(الثقات

ني  والحمـا  :وأول من صنف بالبصرة مسدد وأول من صنف المسند بمصر أسد بن موسى قـال              
 إن عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي أودعه كتبه لما خرج من مكة فلما جـاء وجـد كتبـه                    :يقال

حاديث لسليمان بن بالل حدث بها الحماني عن سـليمان       أ إنه سرق من كتبه      :محلولة فقال عبد اهللا   
 ولم أر في مـسنده وأحاديثـه أحاديـث          :قال ابن عدي  و، فكان هذا أخذ عن يحيى الحماني      نفسه

  . )13 (ناكير وأرجو أنه ال بأس بهم

                                                
  . 9/169ي حاتم البن أبالجرح والتعديل )  1(

أن يكـون   : ومعنى يسرق الحـديث      . 1/173المبرد بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في(بحر الدم   )  2(
وأن يكون الحديث عـرف بـراو       أمحدث ينفرد بحديث فيجيء لسارق ويدعى أنه سمعه شيخ ذلك المحدث            

 . 1/370لسخاويل فتح المغيث . فيضيفه لراو غيرة من شاركه في طبقته

 . 8/291التاريخ الكبير للبخاري )  3(

 . 1/124الضعفاء الصغير للبخاري )  4(

 . 7/238الكامل في ضعفاء الرجال )  5(

 . 9/170البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  6(

 . 1/248الضعفاء والمتروكين للنسائي )  7(

 . 31/431للمزيتهذيب الكمال )  8(
 . 9/170البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  9(

 . 7/198للذهبيميزان االعتدال )  10(

 . 9/170البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  11(

 . 7/121الثقات البن حبان )  12(

 . 7/239 الكامل في ضعفاء الرجال )  13(
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 :قال قال زياد بن أيوب سمعت يحيى الحمـاني يقـول     و إال إنه شيعي بغيض      :قال الذهبي 
 فـي   :وقال الذهبي ، )1( كذب عدو اهللا يحيى الحماني       :كان معاوية على غير ملة اإلسالم قال زياد       

  . )2(حافظ منكر الحديث :موضع آخر

وجمهور النقاد أجمعوا علـى      ،وسرقة الحديث ،الكذبب، مهِالحماني ضعيف اتُ   :قال الباحث 
لَـا  ،  يحيى بن عبد الحميد الْحماني    و:القطان ابن الحسن أبو قال . تضعيفه عدا ابن معين فقد وثقه     

. بل كَان َأحمد بن حنْبل يكذبـه      ،   يضعفونه - وهم الَْأكْثَرون    -فَِإن جماعة   ،  ينْبغي َأن يطوى ذكره   
  . )3(وَأبو زرعة، لرواية عنه ابن نميروترك ا

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وسـرقة  ، بالكـذب  مهِ اتُ  وهو ضعيف   عبد الحميد  يحيى بنِ والعلة فيه   ، جداً إسناده ضعيف 
قـد  و، سماع لم يصرح بال    الثالثة  مدلس من   السبيعي كثير الخطأ وابن إسحاق   فشريك  أما  ، الحديث
   .ولكن يبقى الحديث على ضعفه،عدد البأس به من الرواة كما هو مبين في التخريجب ثنانتوبع اإل

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاّل
 أي ال تَستَقْصوا    ] العرِيةَ والوصية   في المالِ  كان إذا بعث الخُراص قال خَفِّفُوا الخَرص فإن       [وفيه  
  . )4(هم يطْعمون منها ويوصون هم فيه فإنَّعلي

                                                
 . 7/199للذهبيميزان االعتدال )  1(

 . 2/739للذهبيالمغني في الضعفاء )  2(

 . 3/225 القطان ابن الحسن أبوكام بيان الوهم واإليهام في كتاب األح)  3(

 . 2/55البن األثير النهاية في غريب الحديث )   4(
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  )213(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1( داود وأبقال اإلمام 

عـن  ،  عن قَيسِ بنِ سـعد ، عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ،  )2(عن وهبِ ،  حدثَنَا عبد اللَّه بن الْجراحِ    
، »)5(  فَِإن في المال الْعرِيةَ     )4(خَفِّفُوا علَى النَّاسِ فى الْخَرصِ    «:  قَاَل رسوُل اهللاِ  : قَاَل،  )3(مكْحوٍل

  . »)6(والْوطيةَ«: قال غيره

  :تخريج الحديث

عـن  ،  عن قَيسِ بنِ سعد   ،  عن جرِيرِ بنِ حازِمٍ   ،   من طريق وكيع    )7(أخرجه ابن أبي شيبة   
  .  بنحوهمكْحوٍل

ن عمر   ع  عمروٍ اَألوزاعى  ي َأب عن،  مسلمٍ  بنِ الْوِليدموقوفاً من طريق    )8( وأخرجه البيهقي 
    . )9(بنحوه. بن الْخَطَّابِ رضى اللَّه عنْها

   :تراجم رواة الحديث

ال  إ نه لم يسمع من الـصحابة     إكثير اإلرسال يقال    لكنه  ثقة فقيه    :مكحول الشامي أبو عبد اهللا     -
 سمع مكحول من واثلة بن األسقع ومن        :فقد نقل العالئي أن يحيى بن معين قال        . قليلن نفر   م

ـ سألت أبا   : قال أبو حاتم  و، )10(فضالة بن عبيد ومن أنس رضي اهللا عنهم        سهر هـل سـمع     م
 واثلـة بـن     : ما صح عندنا إال أنس بن مالك قلت        :قال مكحول من أحد من أصحاب النبي       

                                                
 . 113رقم ، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة، مراسيل أبي داود)   1(

  . 121 / 31 تهذيب الكمال .وهب بن جرير بن حازمهو )   2(
تهذيب الكمـال  . و مسلم والمحفوظ أبو عبد اهللا الدمشقيمكحول الشامي أبو عبد اهللا ويقال أبوأيوب ويقال أب    )   3(

  . 28/464للمزي 
  . 272 / 1 غريب الحديث البن الجوزي . أي حزرِ الثَّمرِ:الخَرص)   4(
     . 1/298الفائق في غريب الحديث واألثر .النخلة التى يعريها الرجل محتاجاً أي يجعُل له ثمرتها: العرية )   5(
  . 431 / 1 غريب الحديث للخطابي . وطأها صاحبها لنفسه أو ألهله هي التي:لْوطيةَاَ )  6(
  . 10665 رقم، ما ذكر في خرص النخل، كتاب الزكاة، مصنف ابن أبي شيبة)   7(
 رقـم ، ُل هو وَأهلُـه   من قَاَل يتْرك ِلرب الْحاِئط قَدر ما يْأكُ       ) 47 (باب، كتاب الزكاة ، السنن الكبرى للبيهقي  )   8(

7695 .  

 وهذَا اللَّفْظُ الَّذى رواه اَألوزاعى عن عمر رضى اللَّه عنْه فى التَّخْفيف قَد رواه مكْحـوٌل عـنِ               : البيهقي قَاَل)  9(
 النَّبِى ًالسر4/124السنن الكبرى للبيهقي .  م . 

 . 1/285للعالئيأحكام المراسيل جامع التحصيل في )  10(
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ترمذي مكْحوٌل قَد سمع من واثلَةَ بنِ الَْأسقَعِ وَأنَسِ بنِ ماِلـك وَأبِـي       وقال ال ، )1(األسقع فأنكره   
وقـال  . )2(ِإلَّا من هُؤلَاء الثَّلَاثَة       ِإنَّه لَم يسمع من َأحد من َأصحابِ النَّبِي          :هنْد الدارِي ويقَالُ  
 وأن ذلك يخفـى إال علـى        )3( مكحول عن الصحابة حوالة     أن عامة حديث   :الحاكم في علومه  

  . )4 (الحافظ للحديث

 . )5(وقع ذكره في البخاري ضمنا في مواضع معلقة منها عـن أم الـدرداء             : قال ابن حجر   

  . )7(روى له البخاري في كتاب القراءة خلف اإلمام وغيره والباقون)6(مات سنة بضع عشرة ومائة

وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من       ، ير اإلرسال عن الصحابة    ثقة لكنه كث   :قال الباحث 
  . والذين ال تقبل روايتهم إال بالتصريح بالسماع .)8(طبقات المدلسين

-          يتَاناحِ بن سعيد التميمي أبو محمد الْقُهِسرالْج نب اللَّه دبصدوق يخطىء مات سنة اثنتين    )9(ع 
 كـان كثيـر الخطـأ ومحلـه         : صدوق وقال أبو حـاتم     :ل أبو زرعة  قا. )10(ويقال سبع وثالثين  

، )13( مستقيم الحـديث   :بن حبان في كتاب الثقات وقال     اوذكره  ، )12( ثقة :وقال النسائي ، )11(الصدق
  . )14(ثقة: وقال الذهبي

                                                
  . 1/211 المراسيل البن أبي حاتم . 8/408  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)   1(
  . 2506 رقم، 4/277سنن الترمذي )   2(
وهذه اللفظة يكثر من استخدامها     )  ح( لفظة   باستخداملتحول من إسناد إلى إسناد،      يقصد بالحوالة ا  : قال الباحث )  3(

 . 2/719، 2/718 الدمشقي الجزائري  طاهر توجيه النظر إلى أصول األثر.. لم في صحيحهاإلمام مس
 . 1/164  للحاكممعرفة علوم الحديث)  4(

  . 10/259البن حجرتهذيب التهذيب )   5(
 . 1/969البن حجر تقريب التهذيب )   6(

 . 28/474للمزي تهذيب الكمال )   7(

  . 1/46طبقات المدلسين ـ ابن حجر )   8(
)9  (يتَانهذه النسبة إلى قهستان، وهي ناحية بخراسان، بين هراة ونيسابور، فيما بـين الجبـال، وهـي                  :الْقُهِس 

قهستان، فتحها عبد اهللا بن عامر بن كريز، في سنة تـسع            :  إلى قوهستان، بمعنى مواضع من الجبل، فعرب     
 . 4/564وعشرين من الهجرة، في خالفة عثمان، األنساب للسمعاني 

 . 1/496البن حجرتقريب التهذيب )  10(

 . 5/28البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  11(

 . 1/90 لنسائي لمشيخة النسائي)  12(

 . 8/356الثقات البن حبان )   13(

 . 1/542الكاشف للذهبي ) 14(



 -  449  -  

، فقد وثقه النسائي وابن حبـان ، صدوقال لعل األحرى به أن يكون في مرتبة         :قال الباحث 
   . ذا من تشددهوه، الخطأله بكثرة  في وصفه  حاتم وأبد وقد تفر، والذهبي

  .   باقي رواة الحديث  ثقات-

  :الحكم على الحديث

وقد روي من طـرق أخـرى      ، إسناده ضعيف فيه انقطاع حيث أسقط الصحابي من السند        
  :موصوالً

  . حثْمةَ َأبِي بن  سهُل من حديث-

 سـعيد    يحيى بـنِ    من طريق  )2(والنسائي،  من طريق حفص بن عمر     )1( أبو داود  أخرجه
دمحمنِ وفَرٍ  بععـن   ،أربعـتهم ،من طريق أبو داود الطيالسي      ، )4(وابن أبي شيبة  ،)3(والترمذي، ج

ةبنِ   عن  ، شُعمحالر دبع نب بيارٍ     عن  ، خُبينِ نب ودعسنِ منِ بمحالر دبعن، ع نِ َأبِي حِل بهـةَ   سثْم
ِإذَا خَرصتُم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُثَ فَِإن لَم تَْأخُذُوا َأو تَدعوا الثُّلُثَ شَك شُعبةُ             :  قَاَل رسوُل اللَّه      :قَاَل

عبوا الرعفَد .  

  .  زيد بن ثَابِت من حديث-

يد عن نَافعٍ عنِ ابنِ عمـر عـن         يحيى بنِ سع  و،   بن أنس  ماِلك من طريق    )5(أخرجه مسلم 
       وَل اللَّهسر َأن نِ ثَابِتب ديز          ِـرالتَّم ـنا مهصا بِخَرهبِيعي َأن ةرِيبِ الْعاحِلص خَّصوعليـه  ،ر

  . فالحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره

  
       

 
 

                                                
 .1607 رقم، باب فى الْخَرصِ،الزكاةكتاب ،سنن أبي داود ) 1(

 2490 رقم،  كَم يتْرك الْخَارِص ،لزكاةاكتاب ،سنن النسائي)  2(

 .643رقم ،باب ما جاء في الْخَرصِ، أبواب الزكاة،سنن الترمذي)  3(

 .10662رقم، ما ذُكر في خَرصِ النَّخِْل،الزكاةكتاب ، مصنف ابن أبي شيبة) 4(

، 3964، 3961رقـم   ، بِالتَّمرِ ِإالَّ فـى الْعرايـا     تَحرِيمِ بيعِ الرطَبِ    ) 14( باب، كتاب البيوع ، صحيح مسلم )   5(
3960 . 
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

:  مضاف  اإلبَل والبد من حذف     أراد بالخُفِّ  ] أو حافر   أو نَصلٍ  ال سبقَ إال في خُفٍّ    [وفيه   ) ـه ( 
   . )1( للفَرس كالحافرِ والخُفُّ للبعيرِ.  وذي حافر وذي نَصٍلأي في ذي خُفٍّ

  

  )214(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(حمد أقال اإلمام

 قَاَل رسـوُل    :سمعتُ َأبا هريرةَ قَالَ   : عن نَافعِ بنِ َأبِي نَافعٍ قَاَل        )4( َأبِي ذْئبٍ   عنِ ابنِ  )3(حدثَنَا يحيى 
 اللَّه:»ٍلنَص ي خُفٍّ َأوقَ ِإلَّا فب5( لَا س( ٍرافح َأو )6(«.  

  :تخريح الحديث

 ، الثـوري يـق سـفيان   من طر )8(والنسائي  ، يونُس  بنِ َأحمد من طريق    )7(أبو داود أخرجه  
 ، الجراحِ  بنِ وكيعِ من طريق    )10(وابن أبي شيبة  ، )9(والترمذي، الخراسانى الرحمن عبد بن خالدو

  . به بنحوه َأبِى ذْئبٍابنِعن 

   

                                                
 . 2/55البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 10138رقم ، )   مسند أبي هريرة( ، مسند أحمد)  2(

  .329 / 31 تهذيب الكمال .يحيى بن سعيد بن فروخ القطانهو )   3(
 . 25/630  للمزي تهذيب الكمال. رة بن الحارث بن أبي ذئبمحمد بن عبد الرحمن بن المغيهو )   4(

 غريـب الحـديث     .النصل الـسهم  : قال أحمد    و . هو الخَطَر الَّذى يوضع بين َأهِل السباق      النصل  : نَصٍل  )   5(
 . في أحدها أي ال يحل أخذ المال بالمسابقة إال        : والمعنى   .   2/6 العلل ومعرفة الرجال     . 3/1117للحربي  

 مرقـاة   . وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ألنها عدة لقتال العدو أو في بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد                 
أجمع العلمـاء علـى جـواز       : وقال ابن حجر    ، 12/22 القاري على المالالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح     

والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل     المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر           
 فتح البـاري  . وأجازه عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين            

 . 6/72البن حجر 
 . 2/853غريب الحديث للحربي .   يرِيد اِإلبَِل والخَيَل:الحافرِ)   6(

 . 2576رقم، ى السبقف)   67(باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود)   7(

 . 3591 رقم، باب السبق، كتاب الخيل، سنن النسائي)  8(

 . 1700رقم ، باب ما جاء في الرهانِ والسبق، أبولب فضائل الجهاد، سنن الترمذي)  9(

 . 34248 رقم، في النصال )   164( باب، كتاب السير، مصنف ابن أبي شيبة)  10(
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 من طريـق  )2(ابن حبان و، َأبِي فُديك  نب إسماعيل بن محمد  من طريق  )1(الشافعيأخرجه  و
  .به بنحوه،  َأبِى ذْئبٍابنِعن   سلَيمان بنِالْمعتَمرِ

 وابن  ، مولى بني ليث   َأبِى الْحكَمِ  من طريق    )5(والبيهقي،)4(بن ماجة او،)3( النسائي   وأخرجه
عن َأبِى   ، عبد اِهللا السمان      بنِ ذَكْوانِ من طريق    )8(والبزار،)7( َأبِي الْفَوارِسِ   من طريق  )6(أبي شيبة 

   . "نَصٍل" ة دون ذكر كلمهريرةَ

  :تراجم رواة الحديث

  .  رواة الحديث جميعهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

عن نـافع بـن    ،   يرويه الناس عن ابن أبي ذئب       الحديث  هذا : قال العقيلي  . إسناده صحيح 
وابـن  ، )11(وصححه ابن حبـان ، )10(التِّرمذي حسنه ، )9(وهو الصحيح ،  عن أبي هريرة  ،  أبي نافع 

  )12( .الْقطَّان

  
       

 
 

                                                
 . 1604رقم ، ) ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف ( ، شافعيمسند ال)  1(

 . 4690رقم، ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه، صحيح ابن حبان)  2(

 . 3591 رقم، باب السبق، كتاب الخيل، سنن النسائي)  3(

 . 2878 رقم، اب السبق والرهانِب، كتاب الجهاد، سنن ابن ماجة)  4(

 . 20245 رقم،  الَ سبقَ ِإالَّ فى خُفٍّ َأو حافرٍ َأو نَصٍل)  3(باب، كتاب السبق والرمى، السنن الكبرى للبيهقي)  5(

 . 34249 رقم، في النصال )   164( باب، كتاب السير، مصنف ابن أبي شيبة)  6(

ال يعرفُ َأبو الفَوارِسِ ِإالّ في هـذا  : قال الدارقطني  . وارس هذا لم أعثر على ترجمة له أبو الف : قال الباحث )  7(
يثد11/230العلل للدارقطني .  الح . 

 8406رقم، )  مسند أبي هريرة( ،، البحر الزخار ـ مسند البزار)  8(

 . 3/1148للعقيليالضعفاء الكبير )  9(

 . 1700رقم ، باب ما جاء في الرهانِ والسبق، ل الجهادأبولب فضائ، سنن الترمذي)  10(

 . 4690رقم، ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه، صحيح ابن حبان)  11(

 . 5/384البن القطان بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  12(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
ه أفواههـا   أي ما لم تَبلُغْ] إالَّ ما لم تَنَلْه أخْفَافُ اإلبل نَهى عن حميِ األراك   [ اآلخر    ومنه الحديثُ 

ال  من المرعـى     برأي ما قَ  :  وجمعه أخْفاف   المسن الجمُل: الخُفُّ:  قال األصمعي  . بمشْيها إليه 
  كتْرى بل يمحي انسلم       عافعانِ      اإلبل وما في معناها من الضى على اإلمفـي طلـبِ     التي ال تَقْو  

  . )1(المرعى

  )215(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا )2(لنسائي ا قال اإلمام

   وناره نب يماهري ِإبنرنِ    : قَاَل،  َأخْبى بيحي نب دمحثَنَا مدسٍ حـى    : قَاَل،   قَييحي َأبِي يثَندح
: قَـالَ ، عن َأبيض بـنِ حمـالٍ  ، عن شُميرٍ، عن سمي بنِ قَيسٍ ،  عن ثُمامةَ بنِ شَراحيلَ   ،  بن قَيسٍ ا

 وَل اللَّهسَألْتُ رس  اكالَْأر نى ممحا يَأخْفَ: " ؟ قَاَل)3(م تَنَلْه ا لَمافُ الِْإبِِلم "   

  :تخريج الحديث

ومحمـد بـن    ،  بـنِ سـعيد    قُتَيبة من طريق    )6(والبيهقي،)5(والترمذي،)4(أخرجه أبو داود  
    ، هـالل  أبـى  بـن  الوليـد  بن يعقوب من طريق    )7(وابن أبي عاصم    ،  حماد  بنِ نُعيمِو ،توكلمال

 مـن   )10(والدارقطني ، النُّعمانِ  بنِ يجِسرو ، من طريق قيس بن حفص     )9(والطبراني، )8(وابن حبان 

                                                
 . 2/55البن األثير  النهاية في غريب الحديث)   1(

 . 5737 رقم، ما يحمى من الَْأراك)  4(باب ، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي)   2(

واألغـصان   شجر معروف يستاك بقضبانه الواحدة أراكة أو شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق           هو  : األراك  )  3(
 . 3/80 لمناوي لالصغير الجامع  شرح فيض القدير. الكفخوارة العود ولها ثمر في عناقيد يمأل العنقود 

 . 3066رقم، فى ِإقْطَاعِ اَألرضين)   36(باب، كتاب الخراج، سنن أبي داود)   4(

 . 1380رقم، باب ما جاء في الْقَطَاِئعِ، أبواب األحكام، سنن الترمذي)   5(

 رقـم ، ما الَ يجوز ِإقْطَاعه من الْمعادنِ الظَّـاهرة       )  11(اب  ب، كتاب إحياء الموات  ، السنن الكبرى للبيهقي  )   6(
12173 . 

 . 2473رقم ، أبيض بن حمال المرادي رضي اهللا تعالى عنه، البن أبي علصماآلحاد والمثاني )   7(

، رضـين لهـم  ذكر ما يستحب لألئمة استمالة قلوب رعيـتهم بإقطـاع األ       ، كتاب السير ، صحيح ابن حبان  )   8(
 . 4499رقم

   . 811، 809رقم، ) أبيض بن حمال المازني السبئي(، باب األلف، للطبرانيالمعجم الكبير )   9(

 . 4039رقم ، في المرأة تقتل إذا ارتدت) 2(باب، )إلى أبي موسى األشعري كتاب عمر (، سنن الدارقطني)   10(
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،  الْعـالء   بنِ محمدو،   بحرٍ  بنِ  علي   من طريق   )1(وأبو نعيم ،  يحيى بنِ َأبِي سمينَةَ     بنِ محمدطريق  
   .  به بنحوه يحيى بنِ قَيسٍ بنِ محمدعن، جميعهم،  من طريق صدقة بن الفضل)2(والبغوي

  :م رواة الحديثتراج

يعد في أهل   ،  أحد الصحابة الكرام  ،  )3(أبيض بن حمال بن مرثَد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي           -
 ذلـك   سِمعلى وجهه فلم ي    فمسح النبي   ،  كان بوجهه حزازة وهي القوباء فالتقمت أنفه      و،  اليمن

  . )4(اليوم وفيه أثر 
ذكـره  و، )7(روى له أبو داود والترمذي حديثا واحداً   . )6( مقبول   )5(مياليماشُميرِ بن عبد الْمدانِ      -
  . )10(ال يعرف: وقال الذهبي، )9( يغرب:وقال في موضع آ خر .)8(بن حبان في كتاب الثقاتا

  . وإال فلين الحديث، هو مقبول وذلك عند المتابعة :قال الباحث
- يانمسٍ الينِ قَيب يم11( سادسةمن ال مجهول: س( .  
  .)12( ثقة من الخامسة،السباِئي اليمنييحيى بنِ قَيسٍ -

  .)13(روى له أبو داود والترمذي حديثا واحدا   

                                                
 . 1041، 1040رقم ، باب األرقم، لفحرف األ، معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني)   1(

 . 2193رقم ، باب اإلقطاع، كتاب الصيام، شرح السنة للبغوي)   2(

)3  (ْأرِبِي5/161 هذه النسبة إلى مأرب وهي ناحية باليمن، األنساب للسمعاني :الْم  .  
  . 1/23اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ، 1/72، أسد الغابة البن األثير)  4(
هذه النسبة إلى اليمامة وهي بلدة من بالد العوالي مشهورة، وأكثر من نزل بها بنو حنيفة، وكـان مـسيلمة                    )  5(

  . 5/704األنساب للسمعاني .  الكذاب المتنبئ منها خرج، وبها قتل زمن أبي بكر 
  .  1/440البن حجرتقريب التهذيب )  6(
  .  12/567للمزيتهذيب الكمال )  7(
  . 4/370ت البن حبان الثقا)   8(
: وقيـل ،هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد       :الغريبو . 1/201البن حبان مشاهير علماء األمصار    )  9(

: الحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخـر              هو
  . 1/273عراقيللالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح . كان غريبا

  . 1/490الكاشف للذهبي  )  10(
  . 1/416البن حجرتقريب التهذيب )  11(
  . 1064 / 1 البن حجرتقريب التهذيب )  12(
  . 498 / 31تهذيب الكمال )  13(
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بن اوذكره   ،)2(ولم يذكر فيه جرح وال تعديل      ، أبو حاتم  ذكره )1(وروى له النسائي حديثين   
  .)5(صدوق: ذهبيوقال ال ،)4( ثقة:قال الدارقطنيو ،)3(حبان في كتاب الثقات

  . هو ثقة كما قال ابن حجر:قال الباحث

-    يانميَل الياحنِ شَرةَ بامقال الـدارقطني ال    و، )7(بن حبان في كتاب الثقات    اذكره  ، )6( مقبول   ثُم
  . )9(فيه جهالة:وقال الذهبي، )8(بأس به شيخ مقل

  . هو مقبول كما قال ابن حجر :قال الباحث

- نب دمحم يانمأبو عمر الي اِئيبسٍ السنِ قَيى بيح10( لين الحديث مات قديما قبل المائتين  ي( .  

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

   :إسناده ضعيف جداً فهو مسلسل بالعلل

 .ا أحدولم يتابعهم شُميرِ بن عبد الْمدانِكذلك و ،مقبول،ثُمامةَ بنِ شَراحيَل . 1

 . مجهول : سمي بنِ قَيسٍ . 2

 -هذَا حـديث غَرِيـب      : قَاَل التِّرمذي : الملقن ابن قال.  لين الحديث  محمد بن يحيى بنِ قَيسٍ    و . 3
وخَـالف  ، )11( والْعمل علَيه عنْد أهل الْعلم من الصحابة وغَيـرهم         -حسن  : وفي بعض نسخه  

مـا  ، وهم خَمـسة ، ِإنَّه حديث ضعيف فَكل من دون َأبيض بن حمال مجهول    : فَقَاَلابن الْقطَّان   

                                                
  . 233 / 11تهذيب التهذيب )  1(
  ، 182 / 9الجرح والتعديل ) 2(
  .609 / 7الثقات البن حبان )  3(
  . 70 / 1لدارقطنيلسؤاالت البرقاني )  4(
  . 373 / 2الكاشف للذهبي )  5(
  . 1/189البن حجرتقريب التهذيب )  6(
  . 8/157الثقات البن حبان  )  7(
  . 1/19للدارقطنيسؤاالت البرقاني  )  8(
  . 7/212للذهبيميزان االعتدال  )  9(
  . 1/908البن حجرتقريب التهذيب  )  10(
  . 7/75البن الملقنالشرح الكبير البدر المنير في تخريج أحاديث  )  11(
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 و،  وهم الَْأربعـة  ،  الْعلم ِإلَّا هذَا  أهل  ومنْهم من لم يرو عنه شَيء من        ،  منْهم من يعرف لَه حال    
  . )1(جماعةفَِإنَّه قد روى عنه ، يستَثْنى منْهم محمد بن يحيى بن قيس

  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خفق { 
أن يغْزو فال يغْنَم شـيئاً      :  اإلخْفاقُ ]كان لها أجرها مرتَين    أيما سرِية غَزت فأخْفَقت   [فيه   ) ـه( 

فَت الغنيمةَ خافقـةً  أي صاد: التحرك: ه من الخَفْق  وأصلُ .  إذا لم تُقْض له     حاجة وكذلك كلُّ طالبِ  
رةغيرتَقسم 2( ثابتة( .  

  )216(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )3( ابن أبي شيبةقال اإلمام 

   ونُسي نى بيسثَنَا عدح  ، ياعزنِ اَألوةَ   ،   عيطنِ عانِ بسح نع  ،  نعرع يةَ اللَّخْمقَـالَ ،  و :
  . فَلَها َأجرها مرتَينِ تعأخضسرِية خَرجتْ فَرجعتْ وقَد َأيما : قَاَل رسوُل اِهللا 

  :تخريج الحديث

  . لم أعثر عليه إال عند ابن أبي شيبة:قال الباحث

  :تراجم رواة الحديث

 135 وفيصدوق يرسل كثيرا من الخامسة ت ، أبو القاسم الشامي،)4(خْميعروة بن رويم اللَّ -
: ، وقال أبو حاتم)9(ال بأس به: ، وقال الدارقطني)8(، والنسائي)7(ميح، ود)6(قه ابن معينوث.)5(هـ

ليت شعري إني : المصيصى ـ  يقول: عامة أحاديثه مراسيل، سمعت إبراهيم بن مهدى ـ يعنى"
                                                

  . 7/75البن الملقنالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير  )  1(
 . 2/55البن األثير النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 19686رقم ، كتاب قضل الجهاد، مصنف ابن أبي شيبة)   3(

 .5/132األنساب للسمعاني . ليمن نزلتا الشامام قبيلتان من اذَ، ولخم وجلَخْمنسبة إلى :خْمياللَّ  )4(
  .674 / 1تقريب التهذيب   )5(

 .174تاريخ ابن معين رواية الدارمي  ص   )6(

  .20/9تهذيب الكمال   )7(
  . 20/9تهذيب الكمال   )8(
  .57سؤاالت البرقاني للدارقطني ص   )9(
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  .)2("يكتب حديثه ":وقال مرة، )1(" فإن عامة أحاديثه مراسيل،أعلم عروة بن رويم ممن سمع
  .كثير اإلرسال لكنه ثقة،هو : قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث

  . رويم بنِعروةه أرسل. إسناده ضعيف ألن فيه انقطاعاً
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  أي فـي حـالِ     ] من العلـم    وإدبارٍ  من الدينِ   في خَفْقة   الدجالُ يخرج[ جابر   وفي حديث  ) ـه ( 

فعض    أهل لَّةين وقه من خَفَقَ الليلُ    من الد  بإذا ذَه  ب أو خَفَـقَ إذا            َأكْثَرـطَره أو خَفَـقَ إذا اض
  . )3(سيد ُأ الخَطّابي عن حذَيفة بنِه وذكر.  الهروي عن جابره هكذا ذكر. نَعس

  

  )217(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )4( أحمدقال اإلمام

محمـد بـن مـسلمِ بـنِ     ( حدثَنَا محمد بن سابِق حدثَنَا ِإبراهيم بن طَهمان عن َأبِي الزبيرِ        
سرقَالَ       )تَد َأنَّه اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع :  وُل اللَّهسقَاَل ر :   ـ م ي خَفْقَـةاُل فجالد جخْرينِ يالـد ن 

 فَلَه َأربعون لَيلَةً يسيحها في الَْأرضِ الْيوم منْها كَالسنَة والْيوم منْها كَالشَّهرِ والْيوم              وِإدبارٍ من الْعلْمِ  
 كُمامكََأي هامَأي اِئرس ثُم ةعما كَالْجنْهالحديث....م  

  :تخريج الحديث
 عبد اللَّـه   بنِحفْصِمن طريق  )6(والحاكم،  سابِق بنِمحمد من طريق )5(جه الطحاوي أخر

يلَميمِعن، الساهرنِ ِإبب انمبنحوه به طَه  .  

                                                
 .6/396الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )1(
 .20/9تهذيب الكمال   )2(

 . 2/55البن األثير النهاية في غريب الحديث )   3(

 . 14954رقم ، )مسند جابر بن عبد اهللا ( ، مسند أحمد)   4(

 . 4983رقم ،الدجال أن معه جبال خبز باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ،  للطحاويمشكل اآلثار)   5(

 . 8761رقم ، حمكتاب الفتن والمال، المستدرك على الصحيحين للحاكم)   6(
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  .  مختصراً بهعن َأبِي الزبيرِ، زياد بن سعد من طريق )1(وأخرجه الطبراني 

  :تراجم رواة الحديث

 سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيـه لإلرجـاء            ن طهمان الخراساني أبو سعيد    إبراهيم ب  -
صـحيح  :  وقـال ابـن المبـارك   .  روى له الجماعـة . )2(ويقال رجع عنه مات سنة ثمان وستين      

ف فيـه ضـع   : مار الموصـلي  وقال محمد بن عبداهللا بن ع     ،  )4(صحيح الكتب :وفي مرة ،  )3(الحديث
كثيـر  ،  حسن الرواية ،  كان صحيح الحديث  : وقال، سحاق بن راهويه  وثقه إ  . )5(مضطرب الحديث 

   . )7(بن معينويحيى ، )6(السماع وهو ثقة

وكـان شـديداً علـى      ،  كان يرى اإلرجاء  : وقال مرة ،  )9(أحمدو،  )8(ال بأس به  : وقال مرة 
 في موضع آخـر و، )13( أهل سرخسونسبه أبو داود إلى. )12(وأبو حاتم وأبو داود  ،  )11)(10(الجهمية

  حديثه في الصحيح إال أن مالك بن وقال ، ووثقه الحاكم، )14(حسن الحديث، صدوق: أبو حاتمقال 

                                                
 . 9199رقم ، ) من اسمه مفضل ( ، للطبرانيالمعجم األوسط )   1(

 . 1/109البن حجرتقريب التهذيب )  2(

 . 2/111  للمزيتهذيب الكمال)  3(

 . 2/108  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  4(

 . 1/113  البن حجرتهذيب التهذيب)  5(

 . 2/111للمزيتهذيب الكمال )  6(

 . 4/354تاريخ ابن معين رواية الدوري )  7(

 . 1/77)   رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معين )   8(

 . 2/538  لإلمام أحمدالعلل ومعرفة الرجال)   9(

 هم أصحاب جهم بن صفوان قالوا ال قدرة للعبد أصال ال مؤثرة وال كاسـبة بـل هـو بمنزلـة                      :الجهمية)  10(
 التعريفـات   .  بعد دخول أهلهما حتى ال يبقـى موجـود سـوى اهللا تعـالى              الجمادات والجنة والنار تفنيان   

 . 1/108لجرجانيل

 . 1/15 يوسف بن المبرد -)  في من مدحه أحمد أو ذمه(، بحر الدم)  11(

 . 1/112البن حجر تهذيب التهذيب )   12(

سط الطريق بينهـا    مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في و            : سرخس)  13(
سميت باسم رجل من الذعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع           : وبين كل واحدة منهما ست مراحل، قيل      

 ، )  3/208معجم البلدان (وعمره ثم تمم عمارته وأحكم مدينته ذو القرنين اإلسكندر 

 . 2/107  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  14(
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  يميل شيئاً ،  حسن الحديثوزاد: أنس فمن بعده من األئمة أنكروا عليه اإلرجاء وصالح بن محمد

ال : لعجلـي وقـال ا  ، )3( .. )2(جيد الرواية ،  حبب اهللا حديثه إلى الناس    ،   في اإليمان  )1(إلى اإلرجاء 
، لم يزل األئمة يـشتهون حديثـه  ، كان ثقة في الحديث   : وقال عثمان بن سعيد الدارمي    ،  )4(بأس به 

أمره مشتبه له مدخل في الثقـات    : وقال، وذكره ابن حبان في الثقات    . )5 (. ويرغبون فيه ويوثقونه  
 الثقات بأشياء   ومدخل في الضعفاء وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث األثبات وقد تفرد عن            

  . )7(إنما تكلموا فيه لإلرجاء، ثقة: وقال الدارقطني، )6(معضالت

قال ابـن   .  وقيل رجع عنه   . والداعياً إليه ، هو ثقة لم يكن مغالياً في اإلرجاء       : الباحث لاق
ولم يثبت غلوه في االرجاء وال كـان  ، إذا روى عنه ثقة، صحيح الحديث، الحق فيه أنه ثقة  : حجر

  . )8(ه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه واهللا أعلم داعية إلي

 نزيل بغداد صدوق مات سـنة        محمد بن سابق التميمي أبو جعفر أو أبو سعيد البزاز الكوفي           -
. )10( وضعفه ابـن معـين     .  روى له الجماعة سوى ابن ماجه      . )9(ثالث عشرة وقيل أربع عشرة      

وليس ممن يوصـف بالـضبط      ،  دوقاً ثقة كان شيخاً ص  :  وقال يعقوب بن شيبة    . )11(وثقه العجلي و
    )12 (.للحديث

                                                
لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن اإليمان قـول بـال            :  صالح الهروي  قال أبو الصلت عبد السالم بن     )  1(

عمل، وأن ترك العمل ال يضر باإليمان، بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون ألهل الكبائر الغفـران، رداً علـى                   
وكانوا يرجئون وال يكفرون بالذنوب، ونحن كذلك، قـال         .  الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب     

نحن نرجو لجميع أهل الكبائر الذين يدينون ديننـا، ويـصلون صـالتنا، وإن           : ن الثوري في آخر أمره    سفيا
   . 2/111  للمزيتهذيب الكمال.  عملوا أي عمل

 . 2/111للمزي تهذيب الكمال )  2(

 . 1/204للحاكم معرفة علوم الحديث )  3(

 . 1/211للعجليمعرفة الثقات )  4(

 . 2/111زيللم تهذيب الكمال )  5(

 . 6/27الثقات البن حبان )  6(

 . 1/158للذهبيميزان االعتدال ، 7/382 للذهبيسير أعالم النبالء ، 1/113البن حجر تهذيب التهذيب )  7(
 . 1/113البن حجر تهذيب التهذيب )  8(

 . 1/846البن حجر تقريب التهذيب )  9(

 . 7/283  البن أبي حاتمالجرح والتعديل)  10(

 . 2/238ثقات للعجلي ال)  11(

  .235 / 25تهذيب الكمال )  12(
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ليس بـه  : وقال النسائي  . )1(كان خياراً ال بأس به    :  بن عبد الرحمن   وقال محمد بن صالح   
  . )4(ثقة :قال الذهبيو . )3( وذكره ابن حبان في الثقات. )2(بأس

    .  صدوقمحمد بن سابق : الباحثلاق

  :الحكم على الحديث

زد على ذلـك أن  و، مد بن سابق صدوق وقد تابعه حفص بن عبد اهللا        إسناده حسن فيه مح   
وبذلك يرتقي الحديث إلى درجـة      ، مشهورةو ثابتة في أحاديث صحيحة       الحديث فقراتبعضاً من   

  .  لغيرهالصحيح
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 -  نكرٍ  وفي حديثونَكير    م ] عمسلَي عاِإنَّهلّون عنه خَفْقَ نوـ ]ِلهم حين ي يت يعني الم : معـسأي ي 

  . )5(ر في الحديث  وقد تكر. صوتَ نعاِلهم على األرض إذا مشَوا
  )218(الحديث رقم 

   :رحمه اهللا )6( مسلم قال اإلمام
 ثَنَا سدعٍ حيرز نب زِيدثَنَا يدح رِيراٍل الضنْهم نب دمحثَنَا مدةَ  َحقَتَـاد نةَ عوبرَأبِى ع نب يدع

ِإن الْميتَ ِإذَا وضع فى قَبرِه ِإنَّه لَيسمع خَفْـقَ نعـاِلهِم»    رسوُل اللَّه : قَاَل:عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَالَ    
  . »ِإذَا انْصرفُوا

  :تخريج الحديث
،  َأبِي عروبةَ بنِسعيدعن ، كالهما ،  زريعٍ بنِيزِيد و،ى الَْأعلَعبدمن طريق  )7(أخرجه البخاري 

  . "ِإن الْعبد ِإذَا وضع في قَبرِه وتَولَّى عنْه َأصحابه وِإنَّه لَيسمع قَرع نعاِلهِم":  قَاَلوفيه. مطوالً به

                                                
 . 25/235للمزي   تهذيب الكمال . 9/154البن حجر تهذيب التهذيب )  1(

 . 2/583للذهبيالمغني في الضعفاء .  25/235للمزي  تهذيب الكمال )  2(

 . 9/61الثقات البن حبان )   3(

 . 2/583للذهبيالمغني في الضعفاء )   4(
 . 2/56البن األثير نهاية في غريب الحديث ال)   5(

عرضِ مقْعد الْميت من الْجنَّة َأوِ النَّـارِ علَيـه   )   18(باب، الجنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب  ، صحيح مسلم )   6(
نْهم ذوالتَّعرِ وذَابِ الْقَبع اتِإثْب7396رقم ، و . 

، باب الْميتُ يسمع خَفْقَ النِّعالِ    و، 1374رقم  ، باب ما جاء في عذَابِ الْقَبرِ     ، نائزكتاب الج ، صحيح البخاري )   7(
 . 1338رقم
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 حدثَنَا َأنَس بن ماِلك      :قال حمنِ عن قَتَادة  بد الر  ع  بنِ شَيبانِ من طريق    )1(وأخرجه مسلم 
   . بنحو رواية البخاري . مطوالً

  :تراجم رواة الحديث
وخالصة القول فيه أنه ثقة لكنـه  ، )156(في الحديث  سبقت ترجمته: قَتَادةُ بن دعامةَ بنِ قَتَادةَ   -

 :قـال   كما هو مبين في التخـريج        مسلمل الثانية روايةالقد صرح بالسماع في     و، الثالثة   مدلس من 
اِلكم نب ثَنَا َأنَسدح    

  .  باقي رواة الحديث ثقات-
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  وقيـل المغْـرب  .  واألرض هما طَرفَـا الـسماء  ]منْكبا إسرافيَل يحكَّان الخافقَينِ  [وفيه   ) ـه( 

  . )2( األربع  منها الرياحالجِهاتُ التي تَخْرج:  السماء وخَوافقُ. والمشرق

  )219(الحديث رقم 

  :تخريج الحديث

  . لم يعثر الباحث على تخريج له
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  } خفا { 
 البرق يخْفو ويخْفي خَفْوا وخَفْيـا        خَفا ]أخَفْوا أم وميضاً  :  فقال  عن البرق  ه سَألَ أنَّ[فيه   ) ـه( 

  . )3(إذا برق برقاً ضعيفاً 

  

  

                                                
 مقْعد الْميت من الْجنَّة َأوِ النَّـارِ علَيـه          عرض) 18( باب، الجنة وصفة نعيمها وأهلها   كتاب  ، صحيح مسلم )   1(

 . 7395رقم ، قَبرِ والتَّعوذ منْهوِإثْبات عذَابِ الْ

 . 2/56البن األثير النهاية في غريب الحديث )   2(

 . 2/56البن األثير النهاية في غريب الحديث )   3(
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  )220(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)1(قال اإلمام ابن أبي الدنيا

       يانبلَى الشَّيالَْأع دبع نب دمنِ َأحسو الْحي َأبثَندح  ،    لَّبِيهالْم ادببن ع ادبع نع  ، م نـى  عوس
: )3(في يومِ دجنٍ   كَانُوا عنْد النَّبِي    «: قال،  )2(عن َأبِيه ،  بن محمد بنِ ِإبراهيم بنِ الْحارِث التَّميمي      ا

 تَـرون   كَيـفَ : "  قَالَ »:قال،  مهاكارما َأحسنَها وَأشَد تَ   : قَالُوا" ؟   )4( كَيفَ تَرون بواسقَها   »:فقال" 
: قَـالُوا " «؟   استَدارتْ )6( كَيفَ تَرون رحاها   »:قال،  ما َأحسنَها وَأشَد تَمكُّنَها   : قَالُوا«"  ؟  )5(قَواعدها

مـا  : واقَـالُ ، يا رسـول اهللا : قالوا«؟ )7(كَيفَ تَرون جونَها، »:قَاَل،  نَعم ما َأحسنَها وَأشَد استدارتَها    
  هادوس َأشَدو نَهسا      »:قال،  َأحيضمو ا َأوا أخَفْوقَهرب نوفَ تَرا   كَيشُقُّ شَقي شَقُّ  : قَالُوا« ؟  )8( َأمْل يب

 الَّـذي  يا رسوَل اِهللا ما َأفْصحك ما رَأيتُ : فَقَاَل لَه رجلٌ  ،  « "  )9(الْحيا " »:فقال رسول اهللا    ،  شَقا
نْكم برَأع وقَّ ِلي»:فقال، هلَي،  حع آنا ُأنْزَِل الْقُرِإنَّمبِينٍ  وم بِيرانٍ عسلساني بِل" .  
  :تخريج الحديث

  عبـاد  بـنِ  عباد من طريق)12(وابن عساكر، )11(والرامهرمزي، )10(أخرجه ابن أبي حاتم  
  .  بنحوهبه موسى عن

                                                
 . 12رقم ، 1/14المطر والرعد والبرق )   1(

 .1/819 البن حجرتقريب التهذيب  .التَّيميمحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد )  2(
 1/144لمناويل فيض القدير . أي غيم ومطر: دجنٍ )  3(

 . فروعها المستطيلة إلى وسط السماء وإلى األفق اآلخر، وكذلك كل طويل فهـو باسـق              :  البواسق :بواسقَها)  4(
 . 2/501غريب الحديث البن سالم 

البيت وهي حيطانه، غريب الحديث البن      عد  كقوا القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء،         :قَواعدها)  5(
 . 2/500سالم 

غريـب  .  رحا الحرب، وهو الموضع الذي يستدار فيه لها       :  استدارة السحابة في السماء، ولهذا قيل      :رحاها)  6(
 . 2/503 -الحديث البن سالم 

 . 2/502يب الحديث البن سالم غر.   الجون هو األسود اليحمومي وجمعه جون:كَيفَ تَرون جونَهاقوله )  7(

وأما الذي يشق شقا، فاستطالته في      ،  الوميض أن يلمع قليال ثم يسكن وليس له اعتراض         :م يشُقُّ شَقا  أوميضا  )  8(
 . 2/501غريب الحديث البن سالم  . الجو إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يمينا وال شماال

 غريب الحـديث    . 3/160 الفائق في غريب الحديث واألثر       . غَزِير الذي يحيي األرض   هو الْمطَر الْ  : الْحيا  )  9(
 . 1/438للخطابي 

 . 15949رقم، )سورة الشعراء(، تفسير ابن أبي حاتم)   10(

 . 128رقم، في نعت السحاب، األمثال للرامهرمزي)  11(

 . 805رقم، 4/4البن عساكر تاريخ دمشق )  12(
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 محمـد بـنِ   موسى بنِعن ،   الْعوامِ  بنِ عباد من طريق    )2(والبيهقي، )1(شيخوأخرجه أبو ال  
ارِثنِ الْحب يماهربه بمثلهِإب   

  :تراجم رواة الحديث

سبقت ترجمتـه فـي الحـديث رقـم         : التَّيميمحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد        هو  :  أبيه -
ال بأس به وال أعلم له شيئا منكـرا إذا حـدث       :قال ابن عدي  ، قةث وخالصة القول فيه أنه   ، )106(

على االحتجاج بحديثهم في الـصحيح فـي        العلماء  تفق  من ا  م وقد ذكر ابن رجب أنه    ، )3(عنه ثقة 
  . )4(بعض ما يتفردون به 

 منكر الحديث من الـسادسة   :موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو محمد المدني           -
    . )5(حدى وخمسين مات سنة إ

  . لم يعثر الباحث على ترجمة له : َأحمد بن عبد الَْأعلَى الشَّيباني:َأبو الْحسنِ -

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

وهو ضعيف أجمع العلماء علـى      ، موسى بن محمد بن إبراهيم    إسناده ضعيف والعلة فيه     
  .  مجهول عبد الَْأعلَى الشَّيبانيَأحمد بنو، تضعيفه

  
       

 

                                                
 . 6 7169رقم، ذكر السحاب وصفته، يخ أبو الش-العظمة )   1(

 . 1363رقم ، وفَصاحته فَصٌل في بيانِ النَّبِي ، شعب اإليمان)  2(

 . 6/131الكامل في ضعفاء الرجال )  3(

 وأما تصرف الشيخين واألكثرين فيدل على خـالف  :قال ابن رجب. 2/102شرح علل الترمذي البن رجب  )  4(
 مقدمـة   قال مـسلم فـي  :ال فليس بمنكر وق   - وليس له علة     -لثقة عن الثقة إلى منتهاه      هذا، وأن ما رواه ا    

حكم أهل العلم والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكـون قـد      :صحيحه
 شرح علـل الترمـذي   . شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم            

 . 2/102بن رجب ال

 . 1/985البن حجرتقريب التهذيب )  5(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل

قال اخْتَفَيتُ الـشيء     ي .  أي تُظْهِرونه  ]ما لم تَصطَبِحوا أو تَغْتَبِقُوا أو تَخْتَفُوا بقْالً       [وفيه   ) ـه( 
 ]. ه أي اسـتخرجتُ    الـشيء  ك اختفيـتُ  ِل الجوزي في قو    ابنِ عبارةُ[ النثير   في الدر ( إذا أظهرتَه   

  . )1(مى بالجيم والحاء وقد تقدرو وي. وأخْفَيتُه إذا ستَرتَه) ه في اللسان ومثلُ
  

  )221(الحديث رقم 

  : رحمه اهللا)2(قال اإلمام أحمد
 :قَـالَ ،  عن َأبِي واقد اللَّيثي   ،  عن حسان بنِ عطيةَ   ،  عنِ الَْأوزاعي ،  حدثَنَا محمد بن الْقَاسمِ   

ِإذَا لَم تَصطَبِحوا    :" قَالَ ؟فَما يحلُّ لَنَا من الْميتَة    ،   ِإنَّا بَِأرضٍ تُصيبنَا بِها مخْمصةٌ     اهللا يا رسوَل    :قُلْتُ
  . "بقْلًا فَشَْأنُكُم بِها  ولَم تَحتَفُئوا)3(ولَم تَغْتَبِقُوا
  

  :ريج الحديثتخ
، )7(، والـدوالبي    ،)6(والحـاكم ، )5( والـدارمي  ،من طريق الوليد بن مسلم    )4(أخرجه أحمد 

 كالهما،مرثـد  أبـي  أومن طريق ابنِ مرثَد ،)9(الطبرانيو، حسان بنِ عطيةَ من طريق   )8(والبيهقي
يثاللَّي داقَأبِي و نبنحوهع  .  

  

                                                
 . 2/56البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

   . 21898رقم ، )  حديث أبى واقد الليثي( ، مسند أحمد )  2(

قـال  .  بوقُ وهو العشاء  إنما لكم منها الصبوح وهو الغداء أو الغَ        معناه: ما لم تَصطَبِحوا َأو تَغْتَبِقُوا    : قوله   )  3(
 معناه لما سئل متى تحل لنا الميتة ؟ َأجابهم فقال ِإذا لم             :وقيل شُرب آخر الليل العشي      :الغَبوق: ابن الجوزي 

تجدوا من اللبن صبوحاً تَتَبلَّغون به وال غَبوقاً تَجتزِئون به حلَّت لكم الميتة حينئذ وكذلك ِإذا وجـد الرجـل                    
 لـسان العـرب البـن       . 190/ 1 غريب الحديث البن سالم      . عشاء من الطعام لم تحلَّ له الميتة      غداء َأو   
 . 2/145غريب الحديث البن الجوزي  . 4/2389منظور 

  . 21901 رقم، ) حديث أبى واقد الليثي ( ، مسند أحمد)  4(
 . 2039رقم ، لْمضطَرفى َأكِْل الْميتَة ِل)  24 (باب، من كتاب األضاحى، سنن الدارمى)  5(

 . 7256رقم ، كتاب األطعمة،  للحاكمالمستدرك على الصحيحين)  6(

  . 1/293، ذكر من كنيته أبو إبراهيم من التابعين وغيرهم، الكنى واألسماء للدوالبي)  7(
  .20127. 20126رقم ، رورةما يحلُّ من الْميتَة بِالض)  100 (باب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى للبيهقي )  8(
  3/251 للطبراني الكبير المعجم)  9(
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   :تراجم رواة الحديث

 :بن عوف وقيـل   ا :مختلف في اسمه قيل الحارث بن مالك وقيل        جليل   صحابي واقد الليثي    أبو -
وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسـعد        ، أسلم قديما    فقدشهد بدرا    عوف بن الحارث بن أسيد      

  )1(بن بكر يوم الفتح وحنين وفي غزوة تبوكا

 أبـي    إال أنه لم يسمع مـن      ابد ثقة فقيه ع   حسان بن عطية المحاربي موالهم أبو بكر الدمشقي        -
   . )3(مات بعد العشرين ومائة . )2(بينهما مسلم بن يزيد:  قال المزي في التهذيب.واقد الليثي

  . )4(كذبوه مات سنة سبع ومائتين : محمد بن القاسم األسدي أبو القاسم الكوفي-

  . باقي رجال اإلسناد ثقات -

  :الحكم على الحديث

وحسان بن عطية لم يثبـت  ، علة فيه محمد بن القاسم ضعيف جداً      وال . إسناده ضعيف جداً  
رواه أحمد بإسنادين رجـال أحـدهما رجـال    : قال الهيثمي . سماعه من أبي واقد كما قال المزي     

  . )5(لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد: الصحيح إال المزي قال

ثنا حد  قال ن كثير القرشي   عبد اهللا ب   موصوالً من طريق   )6(أخرجه  الطبراني   :قال الباحث 
األوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني مسلم بن يزيد عن أبي واقد الليثي قال كنت جالسا عنـد                  

.. .  ؟ مصة فماذا يصلح لنا مـن الميتـة       خفقال رجل يا رسول اهللا إنا بأرض تصيبنا الم         النبي  
  . الحديث

  
       

 
 

                                                
  .  7/455اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر  )  1(
  . 6/35للمزي تهذيب الكمال )  2(

  . 1/233البن حجر تقريب التهذيب )  3(

   . 1/889البن حجر تقريب التهذيب  )  4(
 . 4/293للهيثميمجمع الزوائد )  5(

 . 3/251للطبرانيلمعجم الكبير ا)  6(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 الياء من خَفَي يخْفي إذا أظْهـر        هم بفتحِ  رواه بعض  ]ه بآمين ه كان يخْفي صوتَ   أنَّ[حديث   ومنه ال 

  . )1(في إحدى القراءتين] 15: طه [] الساعةَ آتيةٌ َأكَاد َأخْفيهاإن[ه تعالى كقوِل
  )222(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2( أحمدقال اإلمام
 سمعتُ  : عن سلَمةَ بنِ كُهيٍل عن حجرٍ َأبِى الْعنْبسِ قَالَ          رٍ حدثَنَا شُعبةُ  حدثَنَا محمد بن جعفَ   

غَيـرِ  (فَلَمـا قَـرَأ    صلَّى بِنَا رسوُل اللَّـه  :علْقَمةَ يحدثُ عن واِئٍل َأو سمعه حجر من واِئٍل قَالَ         
 ووضع يده الْيمنَى علَى يـده       )3(وَأخْفَى بِها صوتَه   . »آمين« :قَاَل)  الضالِّين الْمغْضوبِ علَيهِم والَ  

ارِهسي نعو هينمي نع لَّمسى ورسالْي .   
  :تخريج الحديث

، )7(والطبرانـي   ، )6(وابـن حبـان   ، )5(إبراهيم بن إسحاق الحربي    و ،)4(أخرجه الطيالسي 
  .  بنحوهبه كُهيِل  بنِ عن سلَمة بن الحجاج شُعبة من طريق)10(والبيهقي، )9( والحاكم)8(نيوالدارقط

   من طريق )15(والبيهقي،)14(والدارقطني ،)13(والدارمي ،)12(والترمذي ،)11(وأخرجه أبو داود

  
  

                                                
 . 2/56البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(
 . 18874رقم، ) حديث وائل بن حجر رضي اهللا تعالى عنه ( ، مسند أحمد)   2(
: ن األصل في الدعاء اإلخفاء لقوله تعـالى  ألأن المعلوم منه عليه السالم اإلخفاء :. . .ذكر صاحب المرقاة  )   3(

 مرقاة المفاتيح شـرح     .  وال شك أن آمين دعاء فعند التعارض يرجح اإلخفاء         "وا ربكم تضرعا وخفية     ادع"
 . 3/384 القاري على المالمشكاة المصابيح 

 . 1117رقم ، ) حديثُ واِئِل بنِ حجرٍ عنِ النَّبِي (مسند الطيالسي )   4(
 .  2/837غريب الحديث للحربي )   5(
 . 1805رقم، ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب، بن حبانصحيح ا)   6(
 . 112، 110، 109، 3رقم ، عن حجرِ بن عنْبسٍ عن علْقَمة بنِ واِئٍل، للطبرانيالمعجم الكبير)   7(
 . 1094رقم، الَة بعد فَاتحة الْكتَابِ والْجهرِ بِها التَّْأمينِ فى الص)  36(باب، كتاب الصالة، سنن الدارقطنى)   8(
 . 2866رقم ، كتاب التفسير، المستدرك على الصحيحين للحاكم)   9(
 . 2548 . 2547رقم ،  جهرِ اِإلمامِ بِالتَّْأمين)  163(كتاب الصالة باب، السنن الكبرى للبيهقي)   10(
 . 933رقم ، التَّْأمينِ وراء اِإلمامِ)  174(باب ، كتاب الصالة، سنن أبي داود)  11(
 . 248رقم، باب ما جاء في التَّْأمينِ، كتاب الصالة، سنن الترمذي)  12(
 . 1283رقم ، الْجهرِ بِالتَّْأمينِ)  39(باب، كتاب الصالة، سنن الدارمي)  13(

 . 1091رقم، ينِ فى الصالَة بعد فَاتحة الْكتَابِ والْجهرِ بِها التَّْأم)  36(باب، كتاب الصالة، سنن الدارقطنى)  14(

 . 2546، 2545رقم ،  جهرِ اِإلمامِ بِالتَّْأمين)  163(كتاب الصالة باب، السنن الكبرى للبيهقي)  15(
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إال أنـه   حضرمى عن واِئِل بنِ حجـرٍ       عن حجرٍ َأبِى الْعنْبسِ الْ      بنِ كُهيلٍ   عن سلَمة   الثوري سفْيانِ
  . "رفَع بِها صوتَه"وفي رواية للبيهقي . "ومد بِها صوتَه": قال

وعلقمـة  ،   من طريق عبد الجبار بن وائل       )3(والطبراني، )2(والبزار،  )1(وأخرجه النسائي 
  . "يمد بها صوته"، "يرفع بها صوته" يهوفعن وائل بن حجر ،  ثالثتهمحجرِ بن عنْبسٍو، بن وائلا

  :تراجم رواة الحديث

 . )4(بن حجر بن سعد بـن مـسروق         ا : بن وائل بن يعمر ويقال     بن حجرِ بن ربيعة   ا هو :واِئُل -
طَعـه  وَأقْ، وَأصعد بِه معـه علَـى منْبـرِه   ، فََأنْزلَه وفَد علَى النَّبِي   :قال أبو نعيم  . صحابي جليل 

ا   ،  الْقَطَاِئعدهع بِه لَه كَتَبقَاَل،  ورٍ     :"وجح ناِئُل بذَا وه  ،   وِلهسِلرو ا ِللَّهبح كُماءقال ابن عبـد    ، )5("ج
 يأتيكم وائل بن حجـر مـن أرض         :أصحابه قبل قدومه وقال    ال إنه بشر رسول اهللا      ـيق :البر

   . )7(ناه علقمة وعبد الجبار مات في خالفة معاويةعنه ابو، روى عن النبي  )6(بعيدة 

روى له البخـاري    ، )8( صدوق إال أنه لم يسمع من أبيه         :بنِ واِئِل بنِ حجرٍ الْحضرمي    هوا :علْقَمةَ -
، )10(قليل الحديث وزاد كان   ، وثقه ابن سعد  ، )9(ين في الصالة وفي األدب والباقون     في كتاب رفع اليد   

وفـي  ، )13(قلت هو في نفسه ثقة     :وقال الذهبي ، )12(وثقه العجلي )11(ن حبان في كتاب الثقات    باذكره  و
   .)14( روايته عن أبيه مرسلة:صدوق إال أن يحيى بن معين يقول فيه:موضع آخر قال الذهبي

                                                
 . 931رقم ، امِقَوُل الْمْأمومِ ِإذَا عطَس خَلْفَ الِْإم، االفتتاح كتاب، سنن النسائي)  1(
 4481رقم، ) مسند بريدة بن الحصيب رضي اهللا عنه(، البحر الزخار ـ مسند البزار)  2(

 . 41، 37,40، 34، 32، 31، 30، 11رقم ، عن حجرِ بن عنْبسٍ عن علْقَمة بنِ واِئٍل، للطبرانيالمعجم الكبير)  3(

  .6/596اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  4(

 . 5/2711معرفة الصحابة ألبي نعيم )  5(

 . 4/1562االستيعاب البن عبد البر )  6(

 . 6/596اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  7(

 . 1/689البن حجرتقريب التهذيب )  8(

 . 20/312للمزيتهذيب الكمال )  9(
 . 6/312البن سعد الطبقات الكبرى )  10(

 . 5/209 الثقات البن حبان )  11(

 . 2/148الثقات للعجلي )  12(

 . 2/442للذهبي المغني في الضعفاء )  13(

 . 5/134للذهبيميزان االعتدال )  14(
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  . )1(عن أبيه مرسلة أكد ذلك العالئي في كتابه التحصيل  روايتهإال أن هو ثقة :قال الباحث

 روى له البخاري في القراءة خلـف اإلمـام          )2( صدوق مخضرم  :بنِ الْعنْبسِ الحضرمي  حجرِ   -
يحيى بن معين شـيخ      قال   )3(وأبو داود والترمذي حديثا واحدا عن وائل بن حجر في الجهر بآمين           

ذكره و، )5( كان شرب الدم في الجاهلية وشهد مع علي الجمل وصفين          :وقال أبو حاتم  ، )4(كوفي ثقة 
وقـال  ، )7( كان ثقة احتج به غير واحد من األئمة          :وقال أبو بكر الخطيب   ، )6(بن حبان في الثقات   ا

  . )9(صحح حديثه الدارقطني وغيره: قال بن حجرو، )8(ثقة: الذهبي

  .  هو ثقة وثقه جمع من العلماء كما في ترجمته:قال الباحث
  .باقي رواة الحديث ثقات -

  :الحكم على الحديث
  : واختالفهم قائم على أمرين .  في هذا الحديث مابين مصحح ومضعفء  اختلف العلما          

زاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عـن             حيث    : سنده فيب شُعبة   ااضطر -1
وعلقمة لم يسمع من أبيه شـيئاً       ، )10(وغيره، وهذا ما قاله الترمذي   ، وائل بن حجر ليس فيه علقمة     

عا بِزِيـادة شُـعبة     انْقَطا  فيه يرلم   الدارقُطْني   كنول،  هذا يعني أن فيه انقطاعاً    ، ل ابن معين  كما قا 
هذَا ف، في ذَِلك نظر  و: أضاف و لذلك حسنه الترمذي كما ذكر ابن القطان      ،   في السند  علْقَمة بن واِئل  ل

: خالفه ابن القطان فقال    و . حهيصحبت  يقم َأنَّه حسن ولَم  الَّذي ذكرنَا هو موجب حكم التِّرمذي علَيه بِ       
  . )11(فَاعلَم ذَِلك ، حسن: ضعيف أقرب منْه ِإلَى َأن يقَال: ِلَأن يقَال في الْحديث

  
                                                

 . 1/233للعالئيتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )   1(

 . 1/225البن حجرتقريب التهذيب )   2(

 . 5/474للمزي تهذيب الكمال )   3(

 . 5/474للمزي  تهذيب الكمال . 1/94)   ثمان الدارميرواية ع( تاريخ ابن معين )  4(

 . 3/266البن أبي حاتم  الجرح والتعديل )  5(

 . 4/177الثقات البن حبان )   6(
 . 8/274لخطيب ل تاريخ بغداد )  7(

 . 1/314 من له رواية في الكتب الستة للذهبي . 1/314الكاشف للذهبي )   8(

 . 2/188البن حجرتهذيب التهذيب )  9(

  . 1/68علل الترمذي )  10(
 . 3/374البن القطانبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام )  11(
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ومرة خفض بها   ،  أخفى بها صوته  : ومرة،،  رافعاً صوته : فقال مرة :  في متنه  اضطرب شُعبة  -2
 فيـه   شـعبة  زاد :قال البخاري . وهذا يظهر أن فيه اظطراباً    ،  ومختلفةباينةوهذه األلفاظ مت  ،  صوته

قال الصحيح أنه جهر بها و    و: قال الترمذي ،  )1(وإنما هو جهر بها   ،  خفض: وقال،  علقمة وليس فيه  
  . )3(وكذلك قال الدارقطني، )2(لت أبا زرعة فقال حديث سفيان أصح من حديث شعبة أس

ألن الزيادة من الثقـة  ، ضرت ال   السند  علقمة في  ةاديز :بقولهوقد عقب العيني على ماتقدم      
 يحيى بن معين  ونقل عن   ؟  كيف وهو أمير المؤمنين في الحديث     ،  تخطئه مثل شعبة خطأ   و،  مقبولة

وهـم  :  في قوله   الدارقطني ورد العيني على  : إذا خالف شعبة قول سفيان فالقول قول سفيان       : قوله
فربما ،  لكونه غير معصوم  ،  نائه بكالم هذا القائل وإثبات الوهم له       يدل على قلة اعت    فقال هذا ،  شعبة

   . مكن أن يكون كال اإلسنادين صحيحاوي، يكون هو وهم

وعمـل  ، والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافتة صـحيحان : وقد قال بعض العلماء   
  . )4(بكل منهما جماعة من العلماء

  . والجهر بها واهللا أعلم، لعلماء الخبرين المخافتةوخالصة القول أن الحديث صحيح فقد صوب ا
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
:  والقَرع بالتحريـك .  أي الجن]ال تُحدثوا في القَرع فِإنه مصلَّى الخافين     [ومنه الحديث    ) ـه ( 

  . )5( فيها بين الكَأل ال نَباتَقطَع من األرضِ

  )223(الحديث رقم 

   :تخريج الحديث

  . لم أعثر عليه مسنداً :قال الباحث
       

 
                                                

 . 3/73التاريخ الكبير للبخاري )  1(

 . 2/128سنن الدارقطني )  2(

 . 1/68علل الترمذي )  3(

 . 6/51العيني البخاري صحيح  شرحعمدة القاري)  4(

 . 2/56 األثير البنالنهاية في غريب الحديث )   5(
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  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 الحجـاز وهـو مـن        أهـلِ  النَّباش عند :  المخْتَفي ]ه لَمن المخْتَفي والمخْتَفيةَ   أنَّ[وفيه  ) س   ( 

  . )1(فْيةه يسرِقُ في خُ ألنَّ أو من االستتارِاالستخراج: االخْتفاء

  )224(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2(مالك قال اإلمام
 :عن َأبِي الرجاِل محمد بنِ عبد الرحمنِ عن ُأمه عمرةَ بِنْت عبد الرحمنِ َأنَّه سمعها تَقُولُ               

" وُل اللَّهسر نلَع َي ننعةَ ييخْتَفالْمو يخْتَفورِالْماشَ الْقُبب" .  
   :تخريج الحديث

 بـن  مرسالً من طريق مالك )5(والبيهقي، )4(وإبراهيم بن إسحاق الحربي   )3(أخرجه الشافعي 
  .  به بنحوهعن أبي الرجال، أنس

َأبِـى  مـن طريـق      )8(والعقيلي، )7(والبيهقي، من طريق ابن جريج     موصوالً )6(وأخرجه عبد الرزاق  
  . نحوه بد الرحمن عن عائشةعن عمرة بنت عب الرجاِل

  :تراجم رواة الحديث
 صدوق من أهل الرأي مات سنة اثنتين وعـشرين وقـد            :يحيى بن صاِلحٍ الوحاظي َأبو زكَرِيا      -

ذكره محمـد بـن     ، )10( داود والترمذي وابن ماجة    والبخاري ومسلم وأب  روى له   ، )9(جاز التسعين 
قلت ليحيى بن معين ما تقـول فـي          :وقال أبو زرعة  ، )11(شام  ة من أهل ال   بعسعد في الطبقة السا   

وقـال  ، )13(كأنه نزع إلى رأي جهم    : قالو،  أحمد وضعفه، )12(ثقة: يحيى بن صالح الوحاظى فقال    
                                                

 . 2/56البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 813 رقم، باب ما جاء في الْاخْتفَاء، كتاب الجنائز، موطأ مالك)   2(

 . 1672 رقم، ) ومن كتاب الجنائز والحدود ( ، مسند الشافعي)  3(

 . 2/840غريب الحديث للحربي )  4(

 . 17705رقم ، النَّباشُ يقْطَع ِإذَا َأخْرج الْكَفَن من جميعِ الْقَبرِ) 13(باب، كتاب السرقة، ي السنن الكبرى للبيهق)  5(

 . 18888 رقم، باب المختفي وهو النباش، كتاب اللقطة، مصنف عبد الرزاق)  6(

 . 17706رقم ، خْرج الْكَفَن من جميعِ الْقَبرِالنَّباشُ يقْطَع ِإذَا َأ) 13 (باب، كتاب السرقة،  السنن الكبرى للبيهقي)  7(

 . 2217رقم ، للعقيليالضعفاء الكبير )  8(
 . 1/1057البن حجرتقريب التهذيب )  9(

 . 11/201البن حجرتهذيب التهذيب )  10(

 . 1/1057البن حجرتقريب التهذيب )  11(

 . 9/158البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  12(

 . 1/172المبرد بن يوسف -)  ذمه أو أحمد مدحه من في (بحر الدم)  13(
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وقال أبو عوانـة    ،  مهنا بن يحيى سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن صالح فقال رأيته ولم يحمده              
 :وقال أبـو حـاتم  ، )1(ي وأحمد بن حنبل لم يكتب عنهاإلسفراييني حسن الحديث ولكنه صاحب رأ   

 كان مرجئا خبيثا داعي دعوة ليس بأهـل         :العقيلي وقال،  )3(وقال يعقوب بن سفيان ثقة    ، )2(صدوق
وقال الحاكم أبو أحمـد لـيس بالحـافظ         ، )5( بن حبان في كتاب الثقات     اوذكره،  )4(أن يروى عنه  

  . )7(م فيهثقة تكلم فيه لتجه: وقال الذهبي، )6(عندهم

 التركمـاني  ابـن  علـي  بـن  الدين عالءقال . هو ثقة تُكلِّم فيه ألجل تجهمه      :قال الباحث 
من هـو :وقال ابن الملقن  ، )8(خرج له الشيخان وغيرهما   أن يحيى بن صالح ثقة      إ :هـ745المتوفي

  . )9(وِإنَّما تكلم فيه لتجهمه، فرسان الصحيحينِ وهو ثقَة

  .  الحديث كلهم ثقات باقي رواة-

  :الحكم على الحديث

عـن  ،  عن ماِلك ،  والقَعنَبِي،    الشّافعي  قال الدارقطني رواه  . إسناده ضعيف بسبب انقطاعه   
  )11( هذَا مرسٌل:وقال البيهقي، )10(وهو الصحيح، مرسالً، عن عمرة، َأبِي الرجاِل

كما هو مبـين    عن عاِئشَة    موصوالً والعقيلي، قيوالبيه،أخرجه عبد الرزاق     :ال الباحث ق
عن ،  عن عمرة ،  عن َأبِي الرجالِ  ،  يروِيه  : قالوقد ذكر سنده الدارقطني في العلل فَ        ،في التخريج 

 فـي توصـيل هـذا        مشهورة روايةأنها   :وقال ابن عبد البر تعقيباً على هذه الرواية        ؛)12(عاِئشَة  
  . )14(نه موصولأالصحيح في هذا الحديث : التركماني بندين عالء الوقال  ،)13(الحديث 

                                                
 . 31/378للمزيتهذيب الكمال )  1(
 . 9/158البن أبي حاتم الجرح والتعديل )  2(

 . 2/453 لبسويلالمعرفة والتاريخ )  3(

 . 4/1519للعقيليالضعفاء الكبير )   4(

 . 9/260الثقات البن حبان )  5(

 . 31/378للمزيتهذيب الكمال )  6(

 . 1/196للذهبي من تكلم فيه وهو موثق . 2/737  للذهبيالمغني في الضعفاء)  7(

 . 8/270الجوهر النقي البن التركماني )  8(

 . 4/219 الملقن بنال البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)  9(
 . 3762رقم، 14/416العلل للدارقطني )  10(

 . 17706رقم ، النَّباشُ يقْطَع ِإذَا َأخْرج الْكَفَن من جميعِ الْقَبرِ) 13(باب، ب السرقةكتا،  السنن الكبرى للبيهقي)  11(

 . 3762رقم، 14/416العلل للدارقطني )  12(

 . 13/139التمهيد البن عبد البر )  13(

 . 8/270الجوهر النقي البن التركماني )  14(
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   . وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره
  

       
 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( ]ما قَتَلهتاً فكأنَّمن اخْتفى مي[ اآلخر ومنه الحديثُ) س ( 

  )225(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )2( الحربي إسحاق بن إبراهيمقال اإلمام 

          ـنِ                 ـحاِئـشةَ عع نى عيحاَق بنِ يحِإس نكَامٍل ع نع يدعس بن ديبثنَا عدح انثْمثنَا عد
 النَّبِى قال:" ا قَتَلَهتَاً فَكََأنَّميم نِ اخْتَفىم " .  

  :تخريج الحديث
  .  بمثلهة بنت طلحة عن عائشةعائشمن طريق )3(          أخرجه ابن حبان

  :تراجم رواة الحديث

  .)4( ضعيف:إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي -

 . )6(توفي قريبا من سـنة سـتين ومائـة   . )5( صدوق يخطىء :كامل بن العالء التميمي الكوفي     -
، )8( وليس بـذاك ،كان قليل الحديث:قال محمد بن سعد  . )7(بن ماجة   اروى له أبو داود والترمذي و     

  .)11(سفيان بن يعقوب و،)10(ليس به بأس:ومرة قال، )9 (ثقة يحيى بن معينو

                                                
 . 2/57 البن األثيرالنهاية في غريب الحديث )   1(

 . 2/840غريب الحديث للحربي )  2(

 . 2/227المجروحين البن حبان )  3(

 . 1/133البن حجرتقريب التهذيب )  4(

 . 1/807البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 5/487 للذهبي ميزان االعتدال)  6(
 . 24/102للمزي تهذيب الكمال )  7(

 . 6/379البن سعد الطبقات الكبرى )  8(

 . 3/273ريخ ابن معين رواية الدوري تا)   9(

 . 3/341تاريخ ابن معين رواية الدوري )   10(

 . 3/234البسوي سفيان بنليعقوب المعرفة والتاريخ )   11(
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كان :وقال ابن حبان  ،  )2( ليس به بأس   :وقال في موضع آخر   ،  )1( ليس بالقوي  :وقال النسائي 
فلما فحش ذلك من أفعاله بطل االحتجـاج   ،  سانيد ويرفع المراسيل من حيث ال يدرى      ممن يقلب األ  

ني رأيت في بعض    أذكره إال   أ ف لم أر من المتقدمين فيه كالماً      :وقال أبو أحمد بن عدي    ، )3(بأخباره
  . )4 ( ومع هذا أرجو أن ال بأس به،رواياته أشياء أنكرتها فذكرته من أجل ذلك

  .  فقد أنكر ابن عدي عليه بعض حديثه، هو صدوق يخطيء كما قال ابن حجر:قال الباحث

 ، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ شـهير،          إبراهيم بن عثمان العبسي    بن محمد بن  اهو  : عثمان -
روى عنه البخَارِي فـي     . )5( وله أوهام، مات سنة تسع وثالثين ومائتين، وله ثالث وثمانون سنة          

، روى عن جرير بن عبدالحميد في اإليمـان والـصالة         وفي صحيح مسلم    ، )6(الْعلم وغير موضع  
. أثنى عليـه أحمـد  و، )9(والعجلي، )8( صدوق ليس فيه شكوزاد، ى بن معين  يحي ثقةو. )7(وغيرها

نراه يتـوهم بهـذه     : وقال مرة . )10(كأنها موضوعة   :  وقال ولكنه أنكر عليه بعض األحاديث جداً     
 هـو :  وقال أبو حاتم. )12(ثنى عليهأما علمت إال خيرا و: فقال وسئل أحمد مرة عنه . )11(األحاديث

فراد وغرائـب وقـد أكثـر عنـه         أله  : وقال الذهبي ، )14(بان في الثقات  و ذكره ابن ح   )13(صدوق
  . )15(البخاري

  

                                                
 . 2/529للذهبيالمغني في الضعفاء )  1(

 . 24/101للمزيتهذيب الكمال )  2(

 . 2/227المجروحين البن حبان )  3(
 . 6/82البن عدي ال الكامل في ضعفاء الرج)  4(

 . 1/668البن حجرتقريب التهذيب )  5(

 . 2/523للكالباذيرجال صحيح البخاري )  6(

 . 7/136البن حجرتهذيب التهذيب )  7(

 . 2/49 منجويه بنالرجال مسلم )  8(

 . 2/130الثقات للعجلي )  9(

 بـن  يوسـف  -)  ذمـه  أو حمـد أ مدحـه  من في(بحر الدم   ، 3/264  لإلمام أحمد  العلل ومعرفة الرجال  )  10(
 . 1/108المبرد

 . 3/952للعقيليالضعفاء الكبير )  11(

 . 7/136البن حجر تهذيب التهذيب )  12(

 . 6/167البن أبي حاتمالجرح والتعديل )  13(

 . 8/454الثقات البن حبان )  14(

 . 2/444للذهبي تذكرة الحفاظ )  15(



 -  473  -  

  .  هو ثقة له أوهام:قال الباحث

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

  :إسناده ضعيف جداً فهو كثير العلل

  . علماءضعفه أكثر ال.  ضعيف:إسحاق بن يحيى بن طلحة -1

  .  تكلم فيه ابن حبان وابن عدي.  ولم يتابعه أحد من الرواة يخطىءصدوق: كامل بن العالء -2

كأنهـا  : وقـال ، حديثـه  بعض  أحمد أنكر عليه  ولم يتابع    ،له أوهام  ثقة   :عثمان بن أبي شيبة    -3
وذكره ابـن   ، )2( حديثه هذا في الموضوعات    المقدسي طاهر بن محمدوقد صنف    . )1(موضوعة  

  . )3(حبان في المجروحين
       

 

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
 الذي يخْفَـى علـيهم       هو المعتَزُِل عن الناسِ    ] التَّقي الغّني الخفي    يحب العبد   اللّه إن[  وفيه  

  . )4(ه مكانُ
  

  )226(الحديث رقم 

  :رحمه اهللا )5 ( مسلمقال اإلمام

   يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسد6(ح( بعيمِ      وظالْع دبع نب اقَ  -اسحاللَّفْظُ ِإلسو -  اسبثَنَا  : قَاَل عدح 
 كَـان  : قَاَل  حدثَنَا بكَير بن مسمارٍ حدثَنى عامر بن سعد  )7( َأبو بكْرٍ الْحنَفى   - َأخْبرنَا   :وقَاَل ِإسحاقُ 

 َأعوذُ بِاللَّه من شَر هـذَا الراكـبِ   :له فَجاءه ابنُه عمر فَلَما رآه سعد قَالَ      سعد بن َأبِى وقَّاصٍ فى ِإبِ     

                                                
 بـن  يوسـف  -)  ذمـه  أو أحمـد  مدحـه  مـن  في(بحر الدم ، 3/264  لإلمام أحمد  العلل ومعرفة الرجال  )  1(

 . 1/108المبرد

 . 1/60كتاب معرفة التذكرة البن طاهر المقدسي )  2(
 . 2/227المجروحين البن حبان )  3(

 . 2/57البن األثير النهاية في غريب الحديث )   4(

 . 7621رقم ، الزهد والرقائقكتاب ، صحيح مسلم)  5(

 .126 / 1البن حجرتهذيب التهذيب .   راهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويهإسحاق بن إبهو )  6(

)7  (دجِيالم دبع رِ بنالكَبِي دبع ينَفكْرٍ الحو ب18/18للذهبي  سير أعالم النبالء . َأب . 
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  َل فَقَاَل لَهـى                :فَنَزف دـعس برفَـض منَهيب لْكالْم ونعتَنَازي كْتَ النَّاستَرو كغَنَمو كى ِإبِللْتَ فَأنَز 
   . »الْخَفى  الْغَنى ِإن اللَّه يحب الْعبد التَّقى«:وُل ـيقُوَل اللَّه ـ اسكُتْ سمعتُ رس:صدرِه فَقَاَل

  :تخريج الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري

  :تراجم رواة الحديث

  صدوق من الرابعة مات سـنة ثـالث   :بكير بن مسمار الزهري المدني أبو محمد أخو مهاجر         -
وقـال  ،  )3(فيه بعض النظـر     : قال البخاري ، )2(روى له مسلم والترمذي والنسائي      ، )1(وخمسين  

، )6( ثقـة :وقال أحمد بن عبد اهللا العجلي    ، )5(وذكره ابن حبان في الثقات    ،  )4( ليس به بأس     :النسائي
،  بـأس  لم أجد في رواياته حديثا منكرا وأرجو أنـه ال         و مستقيم الحديث    :وقال أبو أحمد بن عدي    

اقـب  نفـي م  ، )8( استشهد به مسلم في موضعين     :وقال الحاكم ، )7(والذي قاله البخاري هو كما قال     
 صـالح الحـديث لينـه ابـن         :وفي موضع آخر قـال    ، )10(صدوق:وقال الذهبي ، )9(علي والزهد 

ما ذكر روايته   فيه نظر إال عند   :  البخاري لاق:قال ابن حجر  و، )12(  فيه شيء  :ومرة قال ، )11(حبان
  . )13(الزهري ورواية أبي بكر الحنفي عنهعن 

فقد ذكـره   ،الشواهدوقد روى له مسلم في المتابعات و      ، هو صدوق كما قال ابن حجر      :قال الباحث 
   )14( ابن حجر في األحاديث الموقوفة

                                                
 . 1/178البن حجرتقريب التهذيب )  1(
 . 4/252  للمزيتهذيب الكمال)  2(

  . 2/115ريخ الكبير للبخاري التا)  3(

 . 1/434البن حجرتهذيب التهذيب .  4/252للمزيتهذيب الكمال )   4(

 . 6/105الثقات البن حبان )  5(

 . 1/254الثقات للعجلي )  6(

 . 2/42البن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )  7(

 . 1/434البن حجرتهذيب التهذيب )  8(

 . 1/93منجويه بنالرجال مسلم )  9(
 . 1/115 الذهبيالمغني في الضعفاء )  10(

 . 1/55 للذهبي من تكلم فيه وهو موثق)  11(

 . 1/276الكاشف للذهبي )  12(

  . 1/434 البن حجرتهذيب التهذيب )  13(

  .118 / 1حجر البنالوقوف على الموقوف )  14(
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  .  باقي رواة الحديث كلهم ثقات-
       

  : اهللاه رحم األثيرِ ابنقاَل
  . )1( وستَره عن الناس   الذاكر أي ما أخْفاه] الخَفيذِّكرِ الخير[ومنه الحديث ) س  ( 
  

  )227(الحديث رقم 
  :رحمه اهللا )2( ابن أبي شيبة قال اإلمام

 يعكثَنَا ود3( ح(  ،   دينِ زةَ بامُأس نةَ   ،  عنِ َأبِي لَبِيبنِ ابع  ،ـع دعس ن)ـوُل   : اَلـقَ،  )4سقَاَل ر
  .  " الذِّكْرِ الْخَفيخَير :"اِهللا 

  :تخريج الحديث
، )9(وابـن األعرابـي   ،)8(وأبـو يعلـى    ، )7(والحربـي ، )6(وعبد بن حميد  ،)5(أخرجه أحمد 

 بزيـادة .  بهعنِ محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ َأبِي لَبِيبةَ،  الليثي  بنِ زيدُأسامة من طريق    )10(والبيهقي
  . "ق ما يكْفيخَير الرز"قوله 

عـن  ،  محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفـان  من طريق)11(لطبرانيوأخرجه ا 
  . به مطوالً لبيبة  أبيمحمد بن عبد الرحمن بن

  :تراجم رواة الحديث
ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن أبي وقاص أبو إسحاق أحد             ، هيببن أُ هو ا  :سعد بن مالك   -

ا وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أميـة روى            العشرة وآخرهم موت  

                                                
 . 2/57البن األثير النهاية في غريب الحديث )   1(

 . 30279 رقم، في رفع الصوت بالدعاء )   93( باب، كتاب الدعاء، ةمصنف ابن أبي شيب)  2(

  .462 / 30 تهذيب الكمال .وكيع بن الجراح بن مليحهو )  3(

  .88 / 3 اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ).سعد بن مالك(سعد بن أبي وقاص هو )  4(

 .1623  .1559 .1477رقم، ) مسند سعد بن أبى وقاص(، مسند أحمد)  5(

 . 137رقم ، )   مسند سعد بن أبي وقاص( مسند عبد بن حميد )  6(
 . 2/845باب أخفى ، غريب الحديث للحربي)  7(

 . 731 رقم، ) مسند سعد بن أبي وقاص(، مسند أبي يعلى)  8(

 . 89رقم، 1/91الزهد وصفة الزاهدين البن األعرابي )  9(

 .9884. 550 رقم، فَصٌل في ِإدامة ذكْرِ اِهللا عز وجلَّ، حبة اِهللا عز وجلَّباب في م، للبيهقيشعب اإليمان )  10(

 . 1771رقم، باب فضل الذكر الخفي، الدعاء للطبراني)  11(
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 وهو أول من رمى بسهم في سبيل اهللا وهو أحـد الـستة            ،وكان أحد الفرسان  ، كثيرا عن النبي   
  )1(أهل الشورى

  . )3( ضعيف كثير اإلرسال)2(محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ويقال بن أبي لبيبة -

  . ولم يسمع من سعد، فهو ضعي :قال الباحث

، وخالصة القول فيه أنه صـدوق يهـم   ، )34( في الحديث    سبقت ترجمته :أسامة بن زيد الليثي    -
   .  الزهريفقد أنكر عليه ابن القطان شذوذه عن 

  .  باقي رواة الحديث ثقات-

  :الحكم على الحديث

لـم  ،رسـال  كثيـر اإل    ضعيف : محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة      والعلة فيه ، إسناده ضعيف 
  .)4(وممن ضعفه األلباني،واية عنهوقد تفرد بالر ،يسمع من سعد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 3/73اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر )  1(

هـذا  : يقـاُل  : ها ابن َأبِي لَبِيبة فََأنَّى ذَِلك َأصح ؟ قال في بعضِ الحديث ابن لَبِيبة، وفي بعض     : سئل الدار قطني  )  2(
 . 2/143علل الحديث البن أبي حاتم .  ابن َأبِي لَبِيبةَ َأصح:  قَاَل َأبو زرعةَ . 4/394العلل للدارقطني .  وهذا

 . 1/870البن حجرتقريب التهذيب )  3(

  .266 / 1ضعيف الترغيب والترهيب )  4(
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 الخاتمة

  :والصالة والسالم على خير البريات وبعد، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

وبعـد اإلطـالع علـى    ، تم بفضل من اهللا ومنة دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير 
يمكن للباحث أن يـسجل     ،  وتخريجها ودراستها والحكم عليها   ،  بها في كتابه  األحاديث التي استدل    

وأبرز التوصيات التي يوصي بهـا طلبـة        ،  أبرز النتائج التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة        
موضحا ذلك من خالل النقـاط     ،  وخاصة الراغبين في إتمام دراسة أحاديث كتاب ابن األثير        ،  العلم
  :التالية

  :لنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسةا: أوالً

•         ةحيحالص ثياداَألح ادراُهللا بِِإي همحرِ رياَألث نلْتَزِمِ ابي ـثَ      ،  لَميادالَْأح درتَّى َأوح عسْل تَوب
لفاظ الغريبة التي وردت فـي أي       ولَعلَّه قَصد استيعاب كل األ    ،  بْل والموضوعةَ ،  الضعيفَةَ

   . حديث دون النظر إلى حاله من حيث القبوِل والرد

•         ةوِيالنَّب ثيادلَاِل بِالَْأحدتاالس قَةي طَرِيرِ فْنِ اَألثَياب لُوبُأس عتَنَو  ،   هنفس ا بِاللَّفْظهرِدوةً يفَتَار ،
 ا بِنحو لَفْظهرِدوةً يتَارنَى، الحديثوعا بِالْمهذْكُرةً يتَارو .  

•      اجِـعرمو رادصلَى مع رِ اطَّلَعياَألث ناب َأن حتَّضي ةايتَابِ النِّهك ثيادِلَأح ةاسرلَاِل الدخ نم
   دعب عطْبي ا لَمهضعب  ، فْقُودالم اددي عا فهضعمما كا، بل لعل ب   ـثَ لَـميادَأح دوجا لون سبب

  . يقف الباحثُ علَيها مسنَدةً

•         ديـانةٌ بَِأستَـَأخِّرم ا كُتُبتْهجي خَرثَ الَّتياداَألح نِل ميبِالْقَل سلَي ددع ةايتَابِ النِّهي كف درو
لَةطَوِي ،ر دوجا لوببذَا سه كَانلَى ترجمة لهموثُ عاحالب فقي لَم اةو .  
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  : وهذا جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحث لهذه األحاديث

  عدد األحاديث  تصنيف األحاديث
  239  عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها  

  70   عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما 

  27  يحة خارج الصحيحين عدد األحاديث الصح

  12  عدد األحاديث الحسنة 

  60  عدد األحاديث الضعيفة  

  22  عدد األحاديث الضعيفة جدا والموضوعة  

  5  عدد األحاديث التي توقف فيها الباحث 

  26  عدد األحاديث التي لم يعثر الباحث على تخريج لها 

  7  عدد األحاديث المكررة  

   . التوصيات: ثانياً

ـ  وتمييزِ،  ةيوِب النَّ ةنَّالساالعتناء بعلوم   ى  لَ إِ ةياملَس اإلِ اتاسر الد ابِلَّ طُ هيجِو تَ  ضرورةُ  .1 ص ححِي 
الحديثم نس قيإلى النبي ، هم بنْسلئال ي قُْلما لم ي .  

مـا يـزال   ، ب الحـديث  معلوم لدى طلبة العلم أن كثيرا من كتب التراث اإلسالمي ومنها كت  . 2
وتقدم في النتائج أن هذا كان سببا لعدم الوقوف على أحاديثَ أوردها ابـن األثيـر     ،  مخطوطًا
  . لذا أوصي إخواني باالهتمام بتحقيق المخطوطات وطباعتها، في كتابه

3 .                ـاتعتْ طَبمن خالل التعامل مع كتب الحديث المطبوعة وقفت على بعض الكتب التي طُبِع 
ئةً حتى عمتْ فيها األخطاء وطَمتْ وهي معلومة لدى طلبة العلم فأوصي بإعادة تحقيـق               ردي

  . هذه الكتب تحقيقًا علميا
فهـي  ،   من خالل التعامل مع البرامج المحوسبة تبين للباحث أنها ما زالت تحتاج إلى تطوير              . 4

، وتـصحيح ،  ها تحتاج إلى تنقيح   باإلضافة إلى أن  ،  لم تتمتع بكل التقنيات التي يقدمها الحاسوب      
فهذا من باب نـشر العلـم   ، ويعملوا على تطويرها، وعلى أهل الخير أن يدعموا هذه البرامج 

  . وهو داخل في الصدقة الجارية، النافع
على سيدنا محمـد وعلـى آلـه     ، هذا وأسأل اهللا العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد      

 . وصحبه ومن واالهم
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  رساــهـالف

  

  . يات القرآنيةفهرس اآل  : أوالً

  . فهرس األحاديث النبوية  :ثانياً

  . فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً  : ثالثًا

  فهرس المصادر والمراجع  : رابعا

  فهرس الموضوعات: خامسا
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  . )1(يات القرآنيةفهرس اآل: أوالً                             

  

  رقم الحدیث  اآلیة  ةالسور  اآلية

  ْغري املغضوب عليهم ْ ِْ َ َ ِ ُ ْ َْ ِ َ 222  7  الفاتحة  

  ْفيه سكينة من ربكم َ َُ ِّ ْ ِ ِ ِ ٌِ َ 12  248  البقرة  

  َإذ َمهت طائفتان منكم أن تفشال َ ُْ ََ ْ َ ْْ َ ْ َِّ ِِ َ ْ ِ 81  122  آل عمران  

  َعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون ُّ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُْ َُ 99  152  آل عمران  

   ْلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َّ َُ ْ َّ ََ ُ َُ 93  186  آل عمران  

َ   ِطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة ِ ِ َِّ َْ ِ َ َْ ْ ََ ِ َ َِ َ ْ َ َ 148  22  األعراف  

   ِحيول بني املرء وقلبه ِِ ْ َ َ َ ُْ َْْ َ ُ َ 107  24  األنفال  

َ َصل عليهم إن ص َ ََّ ِ ْ ِْ َ ْالتك سكن هلم  ِّ ََُ ٌ َ َ َ َ 143  103  التوبة  

  ٌإال من اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني َِ ُِ ْ َّ ْ ٌَ ُ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ ِ َّ 172  18  الحجر  

   َإن الساعة آتية أكاد أخفيها ِ ِْ َُ َُ ٌَ ََ َّ َّ ِ 222  15  طھ  

  ْالذين يرمون أزواجهم ُ ْ َُ َ َ َْ َ َ ِ َّ 28  6  النور  

 َيدرأ عنها العذ َ َْ َ ْ ُْ َ ٍاب أن تشهد أربع شهادات َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ََ َْ ْ 28  8  النور  

  ُليعفوا وليصفحوا ْ َ َْ َُ َْ ْ 40  22  النور  

  ِما جعل اهللاَُّ لرجل من قلبني يف جوفه ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َْ َ ٍَ 176  4  األحزاب  

  ٌفال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض َ َ َ َِ ِِ ْ َ َّ َ ِْ َ ْ َ ْْ َ َِ ِ َ ْ َ َ 164  32  األحزاب  

   ْحتى إذا فزع عن قلوهبم ِ ِ ُ ُ َْ َ َ َِّ َُّ ِ 165  23  سبأ  

                                                
  . حروف المعجممرتبة حسب  )  1(
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  رقم الحدیث  اآلیة  ةالسور  اآلية

  ُال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ْ ُ َ َُ َُ ِ ِ َِ َ َّ َِ َ ْ ْ ََ ََّ 165  23  سبأ  

  ًكان أمر اهللاَِّ قدرا مقدورا َ ً ُ ُْ َ َْ َ َ َ 125  38  األحزاب  

   ِإذ يبايعونك حتت الشجرة َ َُ ُ ََّ ََ ْ َ َ ِ ْ ِ 32 18 الفتح  

 ٌأهنم خشب مسندة  َك َ َّ َُ ُ ْ ٌُ َُّ َ 110  4  المنافقون  

   َفأما من أعطى واتقى َّ َ ْ َْ َ َ َّ َ َ 125  5  اللیل  

  ِمل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب َ َِ ِ ِْ َِّ ِْ ْ ََ ُ ََ ُ ْ َ 127  1  البینة  
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  )1(فهرس األحاديث النبوية: ثانياً

  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

ونرافَةَُأتَدا خُر74   م  

 تُ النَّبِىَأتَي ٍُل: فَقُلْتها جقَتَلْتُ َأب ى212  ِإن  

طوس اَئةم برض وهدل18  اج  

  199  اجلس فَقَد آذَيتَ

  137   حجيرةًاحتَجر رسوُل اِهللا 

  161  ِإذَا َأراد اللَّه بِعبد شَرا

 7 إذا الْتَقَى الختانان

  127  إذا جئت أرضهم فال تدخلن ليال

  207   وال تَنْهكي.ِإذا خَفَضت فَأشمي

  123  .ِإذَا سافَرتُم فى الْخصبِ فََأعطُوا اِإلبَِل حظَّها من اَألرضِ

  165  .ِإذَا قَضى اُهللا الَْأمر في السماء ضربت المالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله

  175  .َأدبر الشَّيطَان ولَه ضراطٌ.دي ِللصلَاةِإذَا نُو

 وَل اللَّهسر تَأيَأرةنَابالْج نُل مغْتَسي 201   .كَان  

يهف كُن نم عباَأرقاً خَاِلصنَافم 142  . كَان  

  111  .ُأرِيتُ الْجنَّةَ فَرَأيتُ امرَأةَ َأبِى طَلْحةَ

   فَدخَلْتُ علَيه في مشْربة ذَنْتُ علَى رسوِل اللَّه استَْأ
فَةلَى خَصع طَجِعضلَم َِإنَّه.  

138  

  158  استَقيموا ِلقُريشٍ، ما استَقَاموا لَكُم

 وِل اللَّهسلَى رع دَأشْه ةَل الْخُطْبلَّى قَب57  لَص  

                                                
  . حروف المعجممرتبة حسب  )  1(
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

لَّى النَّاسلَ: قُلْنَا؟َأص ونَكرنْتَظي م145  ا ه  

قَاِئهي سف نَكُمموا سيد135  َأع  

 وِل اللَّهسِإلَى ر ودهلَتْ يَأقْب  84  

  148  إله إال هوال أقول إني رسول اهللا وأن اهللا 

  210  َأكُنْتُم فَررتُم يا َأبا عمارةَ يوم حنَينٍ

ا يلَى مع لُّكُمَأالَ َأداتجرالد بِه فَعريا والْخَطَاي بِه و اللَّهح200  م  

نَّةِللْج رشَم177  َألَا م  

نَةر بالسضنِّي على مَأع م173  اللّه  

  118  اللَّهم اهد ُأم َأبِى هريرةَ

  34   الْمْؤمن َأخُو الْمْؤمنِ 

سٌل مجر انفْيا سَأب ِإن62  يك  

  229  ِإنَّا بَِأرضٍ تُصيبنَا بِها مخْمصةٌ

  132   فََألْقَم عينَيه خَصاصةَ الْبابَِأن َأعرابِيا أتى رسوَل اِهللا 

  150  ِإن الدنْيا حلْوةٌ خَضرةٌ

  106  ِإن الشَّمس والْقَمر آيتَانِ من آيات اِهللا

اللَّه ِإننَاملَّ الَ يجو زع نَامي َأن ى لَهغنْبالَ ي204   و  

ىالتَّق دبالْع بحي اللَّه 226  ِإن  

رِهى قَبف عضتَ ِإذَا ويالْم 218  ِإن  

  64  ِإن ُأمه تُوفِّيتْ َأفَينْفَعها ِإن تَصدقْتُ عنْها

دعرِيَل وجِب ي قَطُِّإنا َأخْلَفَنمي ونيْأتي ي َأن9  ن  

  183   في خَيٍل ِلقُريشٍ ِإن خَاِلد بن الْوِليد بِالْغَميمِ
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

كَانَكُموا محرفَلَا تَب رونَا تَخْطَفُنَا الطَّيتُمَأير 188  ِإن  

    2اطَّلَع من بعضِ حجرِ النَّبِيً َأن رجلًا

فُالَنَةَِإن خْطُبفُالَنًا ي ِإن الً َأوج20   ر  

 َأَل النَّبِىالً سجر َأننارِهبى َأدف اءانِ النِّسِإتْي ن39  ع  

  3  آمين خَاتَم رب العالَمين: " قالأن رسول اهللا 

 وَل اللَّهسر َأنَينَةدالْم م38  قَد  

  90   وَأنَا ُأصلِّي ِلقَوميَأنْكَرتُ بصرِي

فْتَرِقم نيب عمالَ تَجنٍ وعِ لَباضر نالَ تَْأخُذْ م 193  َأن  

  10  تصنعه له  كان يأتي ُأم سلَيمٍ يزورها فَتُتْحفُه بِالشَّيءأن النبي 

  128  نهى عن الخصر في الصالة أن النبي 

دافو جيطًا خَرلَق َأن وِل اللَّهسا ِإلَى ر لَه باحص هعم192   و  

  110  ِإن ِللْمنَافقين علَامات يعرفُون بِها

  203  ِإن ِلله تَعالَى تسعةً وتسعين إسما

  149  ِإنَّما َأخْشَى علَيكُم من بعدي

مرحي لَما اُهللا وهمركَّةَ حم ِإنا النَّاس36  ه  

  43  ِإن نَعيم الدنْيا َأقَّل وَأصغَر عنْد اِهللا من خَرء بعيضة

  126  ِإنَّه بلَغَني َأن ابن سفْيان بنِ نُبيحٍ جمع ِلي النَّاس ِليغْزوني

  61  ِإن هذَا اخْتَرطَ سيفي

ةٌ حراَل خَضذَا الْمه ةٌإن146  لْو  

ىطْمبِالْخ هْأسُل رغْسي كَان 198  َأنَّه  

طَطَهنث النساء خ184  أنه ور  
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

َأتَهرةَ قَذَفَ اميُأم نلَاَل به 28  َأن  

هنَفْس رى َأجوسم 6  ِإن  

كُمترجه ار44  ِإنِّي ُأرِيتُ د  

  99   إني رأيت كأني لبست درعا حصينة

َأه وُل اللَّهسى ردِلهَل َأبِي جمج ةبِييدالْح ةرمي ع114   ف  

  102  وَأهدينَا لَه فيما يهدى نَوطًا

  155  إياكم وخضراء الدمن

  42  َأيسرك َأن علَيك سوارينِ من نَارٍ

الخَارِف نم دعَأب ةرالشَّج 69  َأي  

  56  امرَأة تَحلَّتْ يعني بِقلَادة من ذَهبٍ َأيما 

  216  َأيما سرِية خَرجتْ فَرجعتْ

  25  ِإنَّها ستَْأتي علَى النَّاسِ سنُون خَداعةٌ

  121  َأيها النَّاس لَا تَشْكُوا عليا

  134  بادروا بِاَألعماِل ستا

 تيي بونَةَبِتُّ فميي م186  خَالَت  

 ي النَّبِيثَنعب ِنم17   ِإلَى الْي  

 اللَّه ثَ نَبِىعبشًايرِ ِإجنْبى الْعن163  لَى ب  

  187  بينَا َأنَا ُأصلِّى مع رسوِل اللَّه ِإذْ عطَس رجٌل من الْقَومِتصدقن

 علَةً ملَي لُوسج ما هنَميب وِل اللَّهسرتَنَارمٍ فَاسبِنَج ىم189   ر  

انملَيس ا خَاتَمهعمةُ وابالد ج191  تَخْر  

كُنيلح نم لَوو اءالنِّس شَرعا مي قْند209  تَص  
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

  15  تُعرض الْفتَن علَى الْقُلُوبِ عرض الْحصيرِ

  26            م فيها خَير من الْمضطَجِعِتَكُون فتْنَةٌ النَّاِئ

نداهَأةً فَتَعرةَ امشْرى عدِإح لَسج ناقَدتَع185   و  

  24  الْحرب خَدعةٌ

ولُهسرو اللَّه اكا كَسم س45  خُذْ الْب  

 وُل اللَّهسر جخَريتَّى إذَا خَلَفَ ثَنح دُأح مواعِ يد120  ةَ الْو  

  208   يوما وهو آخذٌ بِيد َأبِي ذَرخَرج رسول اهللا 

افزقَ الْعرا َأبتَّى َأتَيرٍ حيهنَا زاب ريجبو بكَع ج31  خَر  

  68  خَرج في ساعة لَم يكُن يخْرج فيها

  47  الْخَراج بِالضمانِ

  213  ى النَّاسِ فى الْخَرصِخَفِّفُوا علَ

يالذِّكْرِ الْخَف ر227  خَي  

  96  خَير فُرساننَا الْيوم َأبو قَتَادةَ

ةري هف َأةٌ النَّاررام خَلَت113  د  

 لَى النَّبِيخَلْتُ عداءرمةٌ حابصع هْأسر نْدعو ،هضري م211   ف  

لَيخََل عوُل اِهللا دسر هجالْو ماهس وه143    و  

 وُل اللَّهسر ذَكَراَلجالد اةذَاتَ غَد فَّعرو يهف 205    فَخَفَّض  

 وُل اللّهسبِى ر بذَه ٍاما بِطَععفَد نْزِِله181  ِإلَى م  

 وَل اللَّهستُ رَأيرطَبالر عمج41   ي  

َأير تُ النَّبِياءمخَر لَى نَاقَةع خْطُب86   ي  

  60    يأكل  الْعنَب خَرطًارأيت النبي 
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

نمفْقُ ي79  الر  

 وَل اللَّهسَألْتُ رساكالَْأر نى ممحا ي215   م  

 َألْتُ النَّبِيس ُلِل َأفْضمالْع 80  َأي  

  85  ولَا من رسوِله استَتَروا ه استَحيواسبحان اللَّه لَا من اللَّ

وجخَج حيينَةَ رك12  الس  

 وُل اللَّهسلَّى بِنَا رص شَاءالَةَ الْعص لَة87     ذَاتَ لَي  

فَةي خُررِيضِ فالْم اِئد66  ع  

فَةخْرى مرِيضِ فالْم اِئد63  ع  

  33   ة علَيكُم بِالسكينَ

  46  فََأمرني فَقُلِّدتُ سيفًا

 وُل اللَّهسر هرفََأماسَأو رْأمي ا َأن  َأنهنَاقي َأعا فهمس89  ي  

  108  فَقَدمنَا الْمدينَةَ فَاشْتَكَيتُ

  105   َأرسَل إلَى َأبِيها  فَلَما جاء رسوُل اِهللا 

  180   َأرِني الَّذي كُنْتَ َأريتَني في السفينَة،يا رب: قَاَل َأخي موسى

  162  علَى نَاقَة حمراء مخَضرمة قام فينَا رسوُل اِهللا 

  176  يوما يصلِّي فَخَطَر خَطْرةً ام نَبِي اللَّه قَ

  187  قد كان نبيا من األنبياء يخط

  55   وكان سيدا في قومهقدم الجارود ابن عبداهللا

 وِل اللَّهسلَى رنَا عمقَد  189  

هِملَيع يبت ينالَّذ الثَّالَثَة دَأح 93  كَان  

 وُل اللَّهسر كَانَفَرٍ في سنَ فَلزر ٌلجم نالم رِاجِهيفَن رجهِ بِز71  م  
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

فَرٍ فَنَزي سسٍ فَأو نب ادشَد نْزِلًاكَان195  َل م  

 النَّبِي كَانفَةلَى خَصَئ عطى فَومَأع اءفَج ،ابِهحلِّي بَِأصص136   ي  

الَةُأ بِالصدبطْرِ فَيالْف مويى وحاَألض موي جخْري 130  كَان  

كلَيع كْنسا َأم95  كُْل م  

  82  كُنْتُ في زِفَاف فَاطمةَ

اكَيقَهواسب نو220  فَ تَر  

كنْدع سا لَيم 52  لَا تَبِع  

رالشَّع لُوننْتَعا يملُوا قَوتَّى تُقَاتةُ حاعالس 91  لَا تَقُوم  

يكُملَى َأخطَانِ عالشَّي نو103  لَا تَكُونُوا ع  

  97  كَما ُأطْرِي عيسى ابن مريم لَا تُطْروني

  100  وال زمام  خزامال

  214  الَ سبقَ ِإالَّ فى خُفٍّ

هلَى َأنْفع هبثَوو كُمدقْبُِل َأح194  ال ي  

 وُل اللَّهسر نلَعَةيخْتَفالْمو يخْتَف224   الْم  

  196  َألن َأحلفَ عشْر مرارٍ َأن ابن صاِئد هو الدجاُل

س نكَبلَتَرلَكُمقَب كَان نم 112  نَن  

  30  لَقَد بلَغَ وعيد قُريشٍ منْكُم الْمباِلغَ

  108  لَقَد لَقيتُ من قَومك ما لَقيتُ

اءشَقْر سٍ لَهفَر نع ماقْتَح ينفَرٍ حعِإلَى ج 122  لَكََأنِّي َأنْظُر  

 وُل اللَّهسطَى را َأعلَم اطَى م173  َأع  

نَا نَاسِإلَي جخَر ةبِييدالْح موي ا كَان147  لَم  
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  رقم الحدیث    طرف الحدیث  

  133  لَو تَعلَمون ما لَكُم عنْد اللَّه لََأحببتُم َأن تَزدادوا فَاقَةً

  88  لَيس ذَِلك لَك ولَا ِلقَومك ولَكن لَك َأعنَّة الْخَيل

َأقْو ننْتَهِيلَياءعالد نْدع مهارصَأب هِمفْعر نع 187  ام  

اءرا َأظَلَّتْ الْخَض159  م  

  172  ما تَقُولُون في هذَا الرجِل

 وُل اللَّهسر ا كَانم هتيي بُل فمع139  ؟ي  

  4  ما ِلى َأجِد منْك رِيح اَألصنَامِ

  22  فًئاما ِلي َأرى لَونَك منْكَ

  27  النَّخِْل منْذُ عفَارِ  ما ِلي عهد بَِأهلي

هذي هِل فمالْع نَل مشْرِ َأفْضامِ الْعي َأيُل فما الْع178  م  

لَكَألْفَ م ونعبس هعم جا ِإالَّ خَريسما مرِيضم ودعٍل يجر نا  م67  م  

  107  ن وضوءهما من عبد يتوضأ فيحس

هوءضو بقَرٌل يجر نْكُما م53  م  

ةنْفُوسنَفْسٍ م نا ممو دَأح نم نْكُما م125  م  

 آنُأ الْقُرقْري ينِ الَّذْؤمثَُل الْم48  م  

  وُل اللَّهسبِنَا ر رم ا لَنَاخُص حلنُص ننَح138  و  

فْدا بِالْوبحرىماملَا نَدا وايخَز روا غَياءج ين101   الَّذ  

  225    منِ اخْتَفى ميتَاً  

ادالْجِه نطََّل السيوف معي َأن ةاعالس اطَأشْر ن1  م  

  37  من أشراط الساعة يعمر الْخَرابِ

هملْزفَلْي ءشَي نم ابَأص ن160  م  
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ا َأوَأكََل ثُوم نتَزِلْنَامعلًا فَلْيص154   ب  

  154  من َأكََل ثُوما َأو بصلًا فَلْيعتَزِلْنَا

  152  من َأكََل من خَضراواتكُم

يهغْنا يم لَهَأَل وس نم  
  

23  

هلَبس نَةٌ فَلَهيب هلَيع يلًا لَهقَتََل قَت ن65  م  

َل الصقَب حذَب كَان نمدعفَلْي 94  لَاة  

 وُل اللَّهسى رنَهلَةقَاببِم يحنُض 76   َأن  

  92  عن الْخَزنهى رسول اِهللا 

 ى النَّبِينَهًراخْتَصُل مجالر لِّيصي 3    َأن  

 ى النَّبِينَهنِ الْخَذْف32   ع  

 وُل اللَّهسى رنَهنِ الْخَطْفَة190  ع  

  153   عنِ الْمحاقَلَةهى رسوُل اِهللا نَ

فَاك ضِ اللَّهفْضال ي ات141  ه  

ابحا سونَهد سسِ لَيي الشَّمف ونارْل تُض51  ه  

ابِرا جتَ يْل نَكَح81  ه  

  157  يا معشَر اَألنْصارِ هْل تَرون َأوباشَ قُريشٍ

  71  متي الْجنَّةَ قَبَل َأغْنياِئهِم بَِأربعين خَرِيفًايدخُُل فُقَراء ُأ

  217  وِإدبارٍ من الْعلْمِ يخْرج الدجاُل في خَفْقَة من الدينِ

مهياقتَر اوِزجالَ ي آنالْقُر ُأونقْر19  يخرج قوم ي  

  58  يخْرص كَما يخْرص النَّخُْل

  77  ى بِالْقُرآنِ يوم الْقيامة وَأهله الَّذين كَانُوا يعملُون بِهيْؤتَ
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  رقم الحديث  اسم الراوي

  31  إبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنذر بن المغيرة

  192  محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد اهللا بن الزبيرإبراهيم بن حمزة بن 

  217  إبراهيم بن طهمان الخراساني

يالنَّخَع دونِ اَألسسِ بنِ قَيب دزِيي نب مياهر95  ِإب  

  188   السبِيعيأبو إسحاق
ةرِياه199  َأبو الز  

  33  أبو الزبير المكي
  30  لقشيري البصريأبو الورد بن ثمامة بن حزن ا

يداِلمٍ اَألسنِ ساشِ بيع نكْرِ بو ب76  َأب  
  190  أبو ثعلبة الخشني
  120  أبو حميد الساعدي
  92  أبو عامر األشعري
يسمٍل الَْأحو كَاه86  َأب  

  40  الحنَفيأبو ماجدة ويقال أبو ماجد 
  92  أبو مالك األشعري
ذْممٍ الجلسو مَأب72  ي  
  82  أبو يزيد المدني

  215  أبيض بن حمال بن مرثَد بن ذي لُحيان بن سعد المأربي

بِيه138  أحمد بن خالد بن موسى الو  

يانبلَى الشَّيالَْأع دبع نب دم220  َأح  

الْخَاِلق دبنِ عرِو بمع نب دم141  َأح  

                                                
 . روف المعجممرتبة حسب ح )  1(
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  43  أحمد بن معاوية بن بكر

  34  أسامة بن زيد الليثي

  110  إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني

  153   الواسطيإسحاق بن وهب بن زياد العالف أبو يعقوب

  225  إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي

  92  أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد

بٍ الَْأنْصاهنِ وب فنَينِ حِل بهس نب دعَأس18  ارِي  

  82  َأسماء بِنْتُ عميسٍ الْخَثْعميةُ

  3              إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري 

  192   األسود بن عبد اهللا بن حاجب بن عامر بن المنتفق

نِ خَاِلدسِ ب191  َأو  

  89   أوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي

  89  إياس بن مالك بن أوس

  31  بجير بن زهير بن أبي سلمى

يلَمٍل، اَألسهو سبِ َأبيصالح ةُ بندير5   ب  

مآد نب 69   بن يزيد البصريبِشْر  

  20  بشر بن رافع الحارثي

  68  بكَّار بن محمد بنِ عبد اِهللا بن محمد بن سيرين السيريني

  84  بكير بن شهاب الكوفي

  226  لزهري المدني أبو محمد أخو مهاجربكير بن مسمار ا

اد العبدي107  ثعلبة بن عب  
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يانميَل الياحنِ شَرةَ بام215  ثُم  

  10  الجارود بنِ َأبِي سبرةَ الهذلي

  72  الْجارود بن الْمعلَّى

الْبِكَاِلي فنَو نب رب180  ج  

  41  زديجرير بن حازم بن زيد بن عبد اهللا اَأل

  123  جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي

الَبِيقان، الكر211  جعفر بن ب  

يصمالح انورم نةُ بنَاد208  ج  

  20  حاتم بن إسماعيل المدني

  208  الحارث بن النعمان بن سالم الليثي

يدةَ اَألزيرصنِ حب ارِث196  الْح  

  92  ابِتحبِيب بن أبِي ثَ

  31  الحجاج بن عبد الرحمن بن مضرب

يمرضسِ الحنْبنِ الْعرِ بج222  ح  

بِيفْصٍ التُّجِيو حَأب انرملَةَ بنِ عمرى بنِ حيحي لَةُ بنمر34  ح 

  221  حسان بن عطية المحاربي

  91  الحسن بن أبي الحسن البصري

  79  فيالحنَالحسن بن الحكم بن طهمان 

  23  اَألسديحكيمِ بنِ جبيرٍ 

  136  حماد بن سلمة بن دينار البصري

  42  حميد بن أبي حميد الطويل البصري
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ارِثَةَ الطَّاِئيب بن حنْهد بن ميم141  ح  

  12  السهميخالد بن عرعرة 

  141  خريم بن أوس بن حارثة بن الم الطائي

  39  ت بنِ الفَاكه بن ثعلبة بن ساعدةاَألنْصارِيخُزيمةُ بن ثَابِ

  60   الكوفىداود بن عبد الحميد

  182  دحيبة بنت عليبة

يلقَيالْع قنْتَفنِ الْمرِ بامنِ عاجِبِ بنِ حب اللَّه دبنِ عب دونِ الَْأسمِ بلْه192  د  

شِ بنِ عحاشِ بنِ جرح بن يعرِبيرٍو الغَطَفَان15  م  

  10  رِبعي بن عبد اِهللا بنِ الْجارود بن أبي سبرة

  136  رفَيع بن مهران الرياحي

  207  زاِئدة بن َأبِي الرقَاد الباهلي أبو معاذ البصري

  163  الزبيب بن ثَعلَبةَ بنِ عمرِو بن سواء

  141  زحر بن حصن

  180  ا بن يحيى المصري أبو يحيى الوقارزكري

  141  بن عمر بن حصنزكَرِيا بن يحيى 

  60  زياد بن المنذر أبو الجارود األعمى

  5  العكْليزيد بن الحبابِ بنِ الريانِ أبو الحسين 

  184  زينَب بِنْتُ جحشِ بنِ رَِئابِ بنِ َأسد بنِ خُزيمةَ

  121  ت كعب بن عجرةزينب بن

  209  بنت معاوية زينب

  158  سالم بن أبي الجعد
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  120    سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي

  15  سعد بن طارق أبو مالك األشجعي

  227  سعد بن مالك

يسم86  سعيد بن أبي خالد الَْأح  

  3  سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري

  30  سعيد بن إياس الجريري

  18  بن سعد بن عبادة االنصاريسعيد 

  3  سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن األسود 

  140  الرَؤاسيسفيان بن وكيع بن الجراح 

  96  سلَمة بن عمرو بن األكوع

  85  سليمان بن زياد الحضرمي المصري

  185   بن عيسى بن ميمونسليمان بن عبد الرحمن

  17  سليمان بن مهران  

  177  مان بن موسى األمويسلي

ياممٍل الييمو زَأب ينَفالح دِليالو بن اكم159  س  

  12  سماك بن حرب بنِ َأوس بنِ خَاِلد الذُهلي

يانمسٍ الينِ قَيب يم215  س  

يداعالس اِلكنِ مب دعس نُل به172  س  

  123  ان السمانسهيل بن أبي صالح ذكو

  195  شَداد بن َأوسِ بنِ ثَابِت بنِ الْمنْذرِ بنِ حرامِ

ياِئدانِ الصمنِ النُّعحِ بي76  شُر  
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  184  النَّخَعيشريك بن عبد اهللا 

رِينْببِ الْعيبنِ الزاِهللا ب ديبنِ عب ثي163  شُع  

  4  شمعون بن زيد بن خنافة

ياممانِ اليدالْم دبرِ بن عي215  شُم  

  124  شهاب بن عباد العبدي البصري

  42  شهر بن حوشب األشعري

  176  البجليصاعد بن عبيد

  8  صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار

  182  صفية بنت عليبة

  100  طَاوس بن كيسان

يمرض152  طلحة بن عمرو بن عثمان الح  

  43  ان بن كُدادةظَبي

لُوِلي92  عاصم بن ضمرة الس  

  144  عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري

  107  عباد العبدي والد ثعلبة

  177  عباس بن عثْمان بن محمد البجلي أبو الفضل

  43  العباس بن معاوية

  42  عبد الجليل بن عطية القيسي أبو صالح البصري

  79  من بن أبي بكر بن عبيد اهللا بن أبي مليكة التيمي المدنيعبد الرح

يدبن عبد الملك الَْأس ديبنِ عب دمحنِ مب دمنِ َأحنِ بيسالْح ننِ بمحالر دب31  ع  

  192  األسديعبد الرحمن بن المغيرة 
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  88  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي

  192   بن عياشٍ السمعيعبد الرحمنِ

رِيغَنْمٍ الَْأشْع ننِ بمحالر دب92  ع  

ارِبِيح161  عبد الرحمن بن محمد بن زياد الْم  

  31  عبد الرحمن بن مضرب

رِييمام بن نافع الحمبن ه اقزالر دب51  ع  

عبنِ س ارِثالو دبع بن دمالص دبعد181  ي  

  172  عبد العزيز بن أبي حازم

  12  عبد الْعزِيز بن عثْمان بن جبلَةَ

  88  عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز

يتَاناحِ بن سعيد التميمي أبو محمد الْقُهِسرالْج نب اللَّه دب213  ع  

ءزنِ جب ارِثالْح ناِهللا ب دب85  ع  

  122  بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشيعبد اهللا 

  84  عبد اهللا بن الوليد بن عبد اهللا بن معقل

  5  ُعبد اِهللا بن بريدةَ بنِ الحصيبِ اَألسلَمي أبو سهل

ان العنبري182  عبد اهللا بن حس  

  88   العدويعبد اهللا بن زيد بن أسلم

  22   بن أبي سعيد المقبريعبد اهللا بن سعيد

  181  عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك االنصاري

  126  الجهنيعبد اهللا بن عبد اهللا بن أنيس 

  112  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر
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  74  عبد اهللا بن عقيل أبو عقيل الثقفي

  39  المطَّلبِيبيد عبد اهللا بن علي بن السائب بن ع

يمرضةَ بن عقبة الْحلَهِيع ناهللا ب دب4  ع  

  5  عبد اهللا بن مسلم السلمي أبو طيبة

  67  عبد اهللا بن نافع الكوفي

يداد اَألزوزِيزِ بن أبي رالع بدع بن جِيدد المب92  ع  

  27  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي

  70  لك بن عبد ربه  بن زيتونعبد الم

ي143  عبد الملك بن عمير بن سويد اللَّخْم  

  25  عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي

  42  العجليعبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر 

  208  عبيد بن عبد اهللا بن جحش

  58  عتَّابِ بنِ َأسيد بن أبي العيص

  8  لنُّدرنزيل مصرعتبة بن ا

  255   عثمان بن أبي شيبة

يحمنِ بن عبد اهللا بن سالم الجمحالر دبع بن انثْم168   ع  

  225   عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي

  71  عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي

  37   عروة بن محمد بن عطية السعدي

  152   أسلمبن أبى رباح عطاء

  211  عطاء بن مسلم الخفاف
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  64  عكرمة أبو عبد اهللا مولى بن عباس

  53  عكرمة بن عمار

  16  العالَء بن عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب المدني الحرقي

  30  علي بن أعبد أبو الحسن

  22  الطريقيعلي بن الْمنْذرِ 

  191   بن عبد اهللا بن جدعانعلي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير

  54  علي بن سليمان

  18  علي بن عبد الْعزِيزِ بن المرزبان بن سابور

دمحم بن يلعفياِهللا بنِ َأبِي س دب127   بنِ ع  

رِىنْببِ الْعيبنِ الزب اللَّه دبنِ عب ثيشُع نب ارم163  ع  

  1   بن عبداهللاعمر بن حمزة

  1   عمر بن هارون االنصاري الزرقى

  69  عمران بن داور، أبو العوام القطان

  39  عمرو بن  ُأحيحةَ بن الْجلَاحِ األنصاريعبد اهللا بن علي بن السائب

  19   الْفُقيميعمرو بن عبد الغفار بن عمرو

  188  عمرو بن عبد اهللا بن عبيد السبيعي الهمداني

  26  بن وابصة بن معبد األسديعمرو 

  46  عمير مولى آبي اللحم الغفاري

  91  عوفُ بن َأبِي جميلَةَ

  69  عيسى بن واقد

لَابِيالْك ونُسي نةُ بو160 فَر 
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  211  الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي

ياعالخُز ةريغح بن سليمان بنِ َأبِي الم149  فُلي  

  89  الفيض بن وثيق

  176  قابوس بن أبي ظَبيان، الجنْبِي

  95  قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائي

  70   الحرشيقتادة بن الفضيل بن قتادة

يسودةَ السةَ بنِ قَتَادامعد ةُ بن101  قَتَاد  

  106  قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد اهللا الكوفي

يدبِيعِ اَألسالر نب س107  قَي  

  182  قيلة بنت مخرمة

  225  كامل بن العالء التميمي الكوفي

  31  كعب بن زهير بن أبي سلْمى

  22  كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك

  192  لَقيطُ  بن عامرِ بنِ الْمنْتَفق بنِ عامرِ بنِ عقيٍل العامري

  100  لَيثُ بن َأبِي سلَيمٍ بنِ زنَيمٍال

  3  بن العباس بن عبد اهللا بن عثمان بن أبي العاصمؤمل بن عبد الرحمن 

  89  مالك بن أوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي

  74  مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني

يم103  محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التَّي  

  181   نافع العبديمحمد بن أحمد بن

يندارٍ المسنِ ياقَ بحِإس نب دمح18  م  
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  79  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني

  54  محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي

اِئيرجرالج انفْياحِ بنِ سبالص بن دمح172  م  

  111  محمد بن الفرج بن عبد الوارث

  89  السقَطي بن جابر بن شاذان أبو جعفر محمد بن الفضل

  221  محمد بن القاسم األسدي أبو القاسم الكوفي

  187  محمد بن الليث أبو الصباح

  60  محمد بن جامع البصري العطار

  52  محمد بن جعفَرٍ المعروف بغندر

يكَانرالْو ادنِ زِيفَرِ بعج نب دمح198  م  

  35   خازم   محمد بن

  158  محمد بن خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الطحان الواسطي

  37  محمد بن خراشة

  182  محمد بن زكريا بن دينار الغالبي

يادي137  محمد بن زياد بن عبيد اهللا الز  

  217  محمد بن سابق التميمي أبو جعفر

  1   بن حبيب اَألسديمحمد بن سليمان

  58  بن دينار التمارمحمد بن صالح 

  227  محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة

  160  محمد بن عبد اهللا بن المثنى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك

  19  محمد بن على بن خلف أبو عبد اهللا العطار
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  146  محمد بن عمر بن واقد األسلمي

  120  اللَّيثيمحمد بن عمرو بن علْقَمة بن وقاص 

دمحميبالض انوِل بنِ غَزيفُض 22   بن  

  667  محمد بن كثير العبدي البصري

  45  محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة

  9  محمد بن مرداس األنصاري البصري

  9  محمد بن مروان بن قدامة العقيلي

  9  محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب الزهري

سوم بن دمحمرِيبرالب ادم141  ى بنِ ح  

يانمأبو عمر الي اِئيبسٍ السنِ قَيى بيحي نب دمح215  م  

  56  محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن االنصاري

  47  مخْلَد بن خُفَاف الغفاري 

يانمالز اللَّه دبنِ عب ثَدر159  م  

  74   الهمداني مالك بن أمية بن عبد اهللامسروق بن األجدع بن

  88  مسعدة بن سعيد الْعطَّار

  183  الْمسور بن مخْرمةَ بنِ نَوفَل القُرشي

  31  مضرب بن كعب بن زهير

  56  معاذ بن هشام بن أبي عبداهللا واسمه سنبر الدستوائي

  187  معاوية بن الحكم السلمي

  199   حدير الحضرميمعاوية بن صالح بن

فَانرع نلَّى بع79  الْم  
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ياندد األزدي الحاشر بن رمع17  م  

  213  مكحول الشامي أبو عبد اهللا

  220  موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث

  193  ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي

  9  ميمونة بنت الحارث بن حزن الهاللية

  77  ان بن خالدالنواس بن سمع

  194  هارون بن كامل

  120  المروزِيهدية بن عبد الوهاب 

  71  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام

  160  هلَاِل بنِ جبيرٍ ويقال بن جبر

  193  هالل بن خباب العبدي موالهم أبو العالء البصري

  222  واِئُل بن حجرِ بن ربيعة

  70  الخُزاعينة أبو عبد اهللا أو أبو كنانة الوضين بن عطاء بن كنا

  54  الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي

  8  الوليد بن مسلم القرشي، موالهم أبو العباس الدمشقى

  20  يحيى بن أبي كثير الطائي

  1   أبو عقيل يحيى بن المتوكل العمري

  3  يحيى بن أيوب بن بادي الخوالني

  155  يناريحيى بن سعيد بن د

ياظحاِلحٍ الوص ى بنيح224  ي  

يانمالح نيشْمنِ بنِ بمحالر دببنِ ع ديمالح دبع ى بنيح212  ي  
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  124  العصرِييحيى بن عبد الرحمن 

  40  يحيى بن عبد اهللا بن الحارث الجابر

يماشاله ادَأبِي زِي بن دزِي158  ي  

يبهدعنِ جاضِ بيع نب زِيد يث127  اللَّي  

يمخَراقَ الْمحبن ِإس قُوبع182  ي  
  52  بهزاديوسفُ بن ماهك بن 

ادبنِ َأبِي النِّج دزِيي بن نُسو62  ي  
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 :خـضر  دار، دهـيش  اهللا عبـد  الملك عبد . د تحقيق، هـ275 الوفاة سنة/ 217 الوالدة
  . هـ1414، بيروت

ـ 1420:ت،  األلبـاني  الدين ناصر محمدل، المطهرة السنة في الزفاف آداب •  المكتـب ، هـ
  . هـ 1409 - بيروت - اإلسالمي

ـ  763 ت، المقدسـي  مفلـح  بن محمد اهللا عبدل، الشرعية اآلداب • ـ حقت، هـ  شـعيب : قي
  . م1999، هـ1419الثالثة الطبعة، بيروت: الرسالة مؤسسة، القيام عمر + األرناؤوط

دار البـشائر  ، باقيمحمد فؤاد عبـدال  :تحقيق، محمد بن إسماعيل البخاريل، األدب المفرد  •
  . 1989 – 1409، الطبعة الثالثة،  بيروت–اإلسالمية 

                                                
  .   على حروف المعجمةمرتب )  1(
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 الرحمن عبد منصور يبأل، أجمعين عليهن اهللا رحمة المؤمنين أمهات مناقب في األربعين •
، بـدير  غزوة و، الحافظ مطيع محمد: تحقيق، هـ 571،  عساكر بن اهللا هبة بن محمد بن
  . هـ1406، األولى الطبعة، دمشق – الفكر دار

 أبـو  القزوينـي  الخليلـي  أحمد بن اهللا عبد بن لخليلل، الحديث علماء معرفة في اإلرشاد •
، الريـاض  – الرشـد  مكتبـة ، إدريس عمر سعيد محمد . د: تحقيق، هـ 446ت  ،  يعلى
  . م1409، األولى الطبعة

، ـه1420:ت،  األلباني الدين ناصر محمدل، السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء •
  . م1985 -هـ 1405:الثانية: الطبعة، بيروت ـ اإلسالمي المكتب

، )الـصحيح  جامعـه  في (مشايخه من البخاري إسماعيل بن محمد عنهم روى من أسامي •
 . د تحقيـق ، هـ365 الوفاة سنة/ 277 الوالدة سنة، أحمد أبو الجرجاني عدي بن اهللا عبدل

  . هـ1414،  بيروت:اإلسالمية البشائر دار، صبري حسن عامر

ـ 463يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ت           ،  االستيعاب في معرفة األصحاب    • ، هـ
  . هـ1412، بيروت–دار الجيل ، علي محمد البجاوي: تحقيق

: تحقيق،  هـ630بي الحسن علي بن محمد الجزري ت        أل،  أسد الغابة في معرفة الصحابة     •
  .  م1996 - هـ1417، بيروت –دار إحياء التراث العربي، عادل أحمد الرفاعي

علـي  : تحقيق،  ألحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي      ،  اإلصابة في تمييز الصحابة    •
 . هـ1412، الطبعة األولى،  بيروت–دار الجيل ، محمد البجاوي

جابر : تحقيق،  أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي     ،  أطراف الغرائب واألفراد للدارقطني    •
 . هـ1428، الطبعة األولى ،بن عبد اهللا السريع

 بن محمد بن علي بن أحمد الفضل يبأل، الحنبلي المسنَد بأطراف المعتَلي المسند إطراف •
 –  دمـشق  – الطيـب  الكلـم  دار،  كثير ابن دار، هـ852: ت، العسقالني حجر بن أحمد
 . بيروت

: المتوفى، يالدمشق الزركلي،  فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين لخير، األعالم •
  م2002 مايو / أيار -عشر الخامسة الطبعة، للماليين العلم دار، هـ1396

 أبـو ،  القرشـي  االمـوي  المرواني الهيثم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عليل، األغاني •
  . الثانية الطبعة، بيروت - الفكر دار، جابر سمير: تحقيق، هـ 356 ت، االصبهاني الفرج
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 محمد بن إبراهيم الوفا أبو الحلبي الدين برهانل، باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط •
 رضـا  علي الدين عالء: قيحقت، )هـ841: المتوفى (الشافعي العجمي ابن سبط خليل بن

 وتحقيـق  دارسـة  وهـو ) باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط نهاية (تحقيقه وسمى
  . م1988 األولى: الطبعة، القاهرة الحديثـ دار، الكتاب على التراجم في وزيادات

 بـن   أحمد بن عبد الحليم    اإلسالم شيخل،   مخالفة أصحاب الجحيم   المستقيم الصراط اقتضاء •
الطبعـة  ،  بيـروت -الكتـب  عالم دار،  العقل الكريم عبد ناصر :تحقيق،  هـ728 ت تيمية
  . هـ1419، السابعة

 أبـي  بن اهللا هبة بن علي،  اءاألسم في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال •
  . هـ1411، األولى الطبعة، بيروت-العلمية الكتب دار، ماكوال بن نصر

، مقبل الـوادعي : تحقيق، هـ385للدارقطني على بن عمر بن أحمد ت،  اإللزامات والتتبع  •
  . هـ1405، الطبعة الثانية، بيروت-دار الكتب العلمية

، اليحـصبي  موسى بن عياض القاضي، السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع •
، تـونس  / القـاهرة  - العتيقـة  المكتبة / التراث دار، صقر أحمد السيد: تحقيق،  544ت

  م1970 - هـ1379، األولى الطبعة

-الوفـاء  دار،  المطلب عبد فوزي رفعت: تحقيق،  إدريس بن محمدلإلمام الشافعي   ،  األم •
 . م2001، األولى الطبعة، المنصورة

، اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان        عبد  الشيخ األصبهاني  بيأل،  ثال في الحديث النبوي   األم •
، الطبعـة الثانيـة   ،  بومباي الهنـد  -الدار السلفية ،  الحميد حامد  العلي عبد  عبد. د: تحقيق
1987 .  

 360 ت، محمـد  أبـو ،  الفارسي الرامهرمزي خالد بن الرحمن عبد بن للحسن :األمثال •
عبد العلي عبد الحميد األعظمي، الدار السلفية ببومباي ـ الهند  .  دحققه وعلق عليه، هـ

   . هـ1404سنة 

عبـد اهللا  : تحقيق، السمعاني  سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي    يبأل،  األنساب •
 . م1988 – 1408، الطبعة األولى، بيروت - دار الجنان، عمر البارودي

 إسـماعيل  الفداء أبو الدين كثير عماد  بنال،  ديثالح علوم اختصار  شرح الحثيث الباعث •
مكتبة ، ناصر الدين األلباني  : تعليق، أحمد شاكر : شرح. هـ774 ت، البصري عمرو بن

 .م1996، هـ1417الطبعة األولى ـ ، المعارف ـ الرياض
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بي المحاسن يوسف بن الحسن بن عبد       أل،  بحر الدم فيمن تكلم فيه االمام احمد بمدح أو ذم          •
تحقيق وتعليق الدكتورة روحية عبد الـرحمن       ، هـ 909ت،   المعروف بابن المبرد   الهادي

  م1992، ـ ه1413الطبعة االولى ، لبنان. السويفي دار الكتب العلمية بيروت

عبد : تحقيق،  هـ774ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت          ،  البداية والنهاية  •
-هـ1424عام  ،  الطبعة الثانية ،   الرياض -م الكتب دار عال ،  اهللا ابن عبد المحسن التركي    

  . م2003

 سـراج  الملقـن  بنال، الكبير الشرح في الواقعة واألثار األحاديث تخريج في المنير البدر •
ـ حقت، )هـ804: المتوفى (المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين : قي

: والتوزيـع  للنـشر  الهجرة دار ،كمال بن وياسر سليمان بن عبداهللا + الغيط أبو مصطفى
  . م2004-هـ1425األولى الطبعة، السعودية ـ الرياض

ـ  458 ت،  البيهقـي  بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن حمدأل، والنشور البعث • ، هـ
مؤسسة الكتب الثقافيةــ بيـروت ـ    ، محمد السعيد بن يسيوني زغلول،تحقيق أبو هاجر

 . م 1988، هـ1408، الطبعة األولى، لبنان

لنور الدين علي بن سليمان بـن أبـي   ، هـ282بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ت        •
مركز خدمة السنة   ،  حسين أحمد صالح الباكري   : تحقيق،  هـ807بكر الهيثمي الشافعي ت   

الجامعـة  ،  والسيرة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف            
  . 1992-1413، لطبعة األولىا، اإلسالمية بالمدينة المنورة

، هـ911ت،  لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي    ،  بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنُّحاة      •
  .  صيدا–لبنان ، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

علي بن محمد بن عبد الملـك الكتـامي         ل،   في كتاب األحكام    الواقعين بيان الوهم واإليهام   •
دار ،   الحسين آيت سعيد   . د: تحقيق،  هـ628أبو الحسن ابن القطان ت      ،  حميري الفاسي ال

 . م1997-هـ1418الطبعة األولى ،  الرياض–طيبة 

 بن علي بن الحسن بن حمـزة        لمحمد،  البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف       •
 . هـ 765ت ، أبو المحاسن، شمس الدين، الحسيني الدمشقي

 الملقّـب  الحـسيني  الـرزاق  عبد بن محمد بن محمدل،  القاموس جواهر من سالعرو تاج •
 . مطبعة حكومة الكويت، المحققين من مجموعة :تحقيق، الزبيدي بمرتضى
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زكريا يحيـى بـن       ألبي – رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز          –تاريخ ابن معين     •
عـام  ، دمـشق -لعربيـة   مجمع اللغـة ا   ،  كامل القصار  محمد: تحقيق،  هـ233معين ت   

  . م1985، هـ1405

أحمد : تحقيق،  هـ233 ألبي زكريا يحيى بن معين ت        -رواية الدارمي –تاريخ ابن معين     •
  . هـ1400عام ، دمشق-دار المأمون للتراث، نور سيف

أحمد : تحقيق،  هـ233 ألبي زكريا يحيى بن معين ت        -رواية الدوري –تاريخ ابن معين     •
-هـ1399عام  ،  مكة المكرمة -مي وإحياء التراث اإلسالمي   مركز البحث العل  ،  نور سيف 

  . م1979

لإلمام عبد الـرحمن بـن عمـرو بـن عبـد اهللا النـصري       ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي    •
، الطبعة األولـى  ،  بيروت-دار الكتب العلمية  ،  خليل منصور : وضع حواشيه ،  هـ281ت

  . هـ1417

: تحقيق،  هـ385بابن شاهين ت    ألبي حفص عمر بن أحمد الشهير       ،  تاريخ أسماء الثقات   •
 . م1984-هـ1404الطبعة األولى عام ، الكويت-الدار السلفية، صبحي السامرائي

، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        ل تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     •
، لىالطبعة األو ،  بيروت/ لبنان،  دار الكتاب العربي   .  عمر عبد السالم تدمري    . د: تحقيق
  . م1987 -هـ 1407

 الطبعـة ،  بيـروت -العلميـة  الكتب دار،  الطبري جرير بن محمدل،  والملوك األمم تاريخ •
  . هـ1407، األولى

محمـود  : تحقيق،  محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري     ألبي عبد اهللا    ،  التاريخ الصغير  •
 – 1397،   األولـى  الطبعة،  القاهرة،   حلب -مكتبة دار التراث    ،  دار الوعي ،  إبراهيم زايد 

1977 .   

تحقيق ،  هـ279 بكر أحمد بن أبي خيثمة ت        يبأل،  )تاريخ ابن أبي خيثمة   (التاريخ الكبير    •
  . هـ1424الطبعة األولى ،  القاهرة-الفاروق الحديثة، صالح هلل

 –دار الكتب العلميـة  ،  عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري      يبأل،  التاريخ الكبير  •
  . م1986، بيروت
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ألبي زيد عمر بن شـبة النميـري البـصري ت           ،  )أخبار المدينة (تاريخ المدينة المنورة     •
 بيـروت   –دار الكتب العلمية    ،  تحقيق علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان       ،  هـ262
 . م1996-هـ1417عام 

 -دار الكتب العلميـة ، هـ463ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت     ،  تاريخ بغداد  •
  . م1987-هـ1407، الطبعة األولى، بيروت

 المعيـد  عبـد  محمد . د: تحقيق،  الجرجاني القاسم أبو يوسف بن حمزةل، جرجان تاريخ •
  . م1981 – 1401، الثالثة الطبعة بيروت – الكتب عالم، خان

 القاسـم علـي بـن       يبأل،  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل          •
محب الدين أبـي سـعيد   : المحقق،  هـ571 المعروف بابن عساكر ت      الحسن بن هبة اهللا   

  . م1995،  بيروت–دار الفكر ، عمر بن غرامة العمري

 سنة، الربعي زبر بن سليمان بن أحمد بن اهللا عبد بن محمدل، ووفياتهم العلماء مولد تاريخ •
، العاصمة دار، دالحم سليمان أحمد اهللا عبد . د تحقيق، هـ397 الوفاة سنة/ 298 الوالدة
  . هـ1410، الرياض

، النجار زهري محمد: تحقيق،  الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدل،  الحديث مختلف تأويل •
  . هـ1393، بيروت-الجيل دار

 حجـر  بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي، المشتبه بتحرير المنتبه تبصير •
، البجـاوي  محمد علي مراجعة - النجار يعل محمد تحقيق،  هـ852: المتوفى العسقالني
  . لبنان – بيروت - العلمية المكتبة

 743 ت، الحنفـي  الزيلعـي  علي بن عثمان الدين فخرل، الدقائق كنز شرح الحقائق تبين •
  . هـ1313 القاهرة، اإلسالمي الكتب دار، هـ

مد بن خليل سـبط  برهان الدين الحلبي أبو الوفاء إبراهيم بن مح  ل،  التبيين ألسماء المدلسين   •
 –دار الكتـب العلميـة      ،  يحيى شفيق حـسن   : تحقيق،  هـ841ت  ،  ابن العجمي الشافعي  

 .  م1986 - هـ 1406الطبعة  األولى ، بيروت

 المبـاركفوري  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمدل،   الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة •
  . بيروت – العلمية الكتب دار، هـ 1353 توفي العال أبو
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 أبـي  الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد الدين وليل، المراسيل رواة ذكر في التحصيل فةتح •
 ـ  الرشد مكتبة، هـ826 الوفاة سنة، نوارة اهللا عبد: تحقيق، هـ826 ت، العراقي زرعة
  . م1999 سنة الرياض

 ت الجـوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبدالبن الجوزي   ،  الخالف أحاديث في التحقيق •
، األولى الطبعة،  بيروت-العلمية الكتب دار،  السعدني الحميد عبد سعدم: قيقتح،  هـ597

 . هـ1415

 911ت، الـسيوطي  بكـر  أبي بن الرحمن عبدل،  النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب •
: الطبعـة ، بيـروت : العلميـة  الكتب دار، عويضة صالح الرحمن عبد أبو: قيحقت، ـه

 . م1996 األولى

ـ  623 تـوفي ، القزوينـي  الرافعي محمد بن الكريم عبدل، زوينق أخبار في التدوين • ، هـ
  م1987  بيروت:العلمية الكتب دار، العطاري اهللا عزيز تحقيق

  . بيروت-دار الكتب العلمية، هـ748لمحمد بن أحمد الذهبي ، تذكرة الحفاظ •

ـ  986 ت، الفتنـي ،  الهندي الصديقي طاهر محمدل،  الموضوعات تذكرة •  المطبعـة ،  هـ
  . نيةالميم

 علـي  قاسـم : تحقيق،  النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد يبأل، الشيوخ تسمية •
 / هـ 1424 األولى:  الطبعة - لبنان / بيروت - اإلسالمية البشائر دار: النشر دار،  سعد

  م 2003

 بـن  اهللا عبـد  بـن  محمدل، منهما واحد كل انفرد وما ومسلم البخاري أخرجهم من تسمية •
 :تحقيـق ، هـ405 الوفاة سنة/ 321 الوالدة سنة، اهللا عبد أبو الحاكم سابوريالني حمدويه
  . هـ1407،  بيروت ـالجنان دار، الثقافية الكتب مؤسسة، الحوت يوسف كمال

 حمد بن علي بن محمد بن حجر العـسقالني      أل تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة      •
  . م1996الطبعة األولى ـ  بشائر ـ بيروتدار ال،  إكرام اهللا إمداد الحق.  دتحقيق

لحافظ أبي الوليد سليمان    ل، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح         •
دراسة وتحقيق أحمـد لبـزار      ، ـ ه 474 ت،  بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي       

 . أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش

 دار، األبيـاري  إبـراهيم : تحقيق،  هـ 816 الجرجاني علي بن محمد بن علي، التعريفات •
 . هـ1405، األولى الطبعة، بيروت – العربي الكتاب



 -  512  -  

ـ 1420:ت، األلبـاني  الـدين  ناصر محمدل،  الندية الروضة على الرضية التعليقات • ، هـ
، الريـاض :عفـان  ابـن  دار،  القـيم  ابن دار،  األثري الحلبي الحميد عبد بن علي:قيحقت

 . م2003، هـ1423:األولى:طبعةال رقم، القاهرة

 سـنة ، العسقالني حجر بن محمد بن علي بن حمدأل، البخاري صحيح على التعليق تغليق •
 المكتـب ، القزقـي  موسـى  الـرحمن  عبـد  سعيد تحقيق، 852 الوفاة سنة/ 773 الوالدة

  . هـ1405 األردن – عمان، عمار دار، اإلسالمي

المتَـوفَّى   حمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي      إلمام الحافظ أبو م   ل،  تفسير ابن أبى حاتم    •
  .  صيدا–المكتبة العصرية ، أسعد محمد الطيب: تحقيق، ـ ه327سنة 

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبـد اهللا         ل، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم       •
زبيـدة  : الـدكتورة : تحقيق،  هـ488  ت بن فتوح بن حميد بن بن يصل األزدي الحميدي        

ـ األولى:  الطبعة- مصر  - القاهرة   -مكتبة السنة   ، حمد سعيد عبد العزيز   م  – 1415 هـ
  . م1995

أبـو  : تحقيق، هـ852ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  ،  تقريب التهذيب  •
 . دار العاصمة، األشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني

 الـوالدة  سنة، بكر أبو البغدادي الغني عبد بن محمدل، والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد •
 بيـروت : العلميـة  الكتـب  دار، الحوت يوسف كمال تحقيق، هـ629 الوفاة سنة/ 574

 . هـ1408

 العراقـي  الحسين بن الرحيم عبد الدين زينل،  الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد •
 بالمدينـة  لـسلفية ا المكتبة، عثمان محمد الرحمن عبد: وتحقيق دراسة، هـ 806 - 725

 م1969/هـ1389، األولى الطبعة، المنورة

 عبد القيوم   . تحقيق د ،  هـ629 ت،  محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر      ،  تكملة اإلكمال  •
  1410، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، عبد رب النبي

 محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي، الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص •
 األولـى  الطبعـة ، العلميـة  الكتب دار، )هـ852: المتوفى (العسقالني حجر بن أحمد بن

  . م1989، هـ1419
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 عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بـن        يبأل،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد       •
مصطفى بـن أحمـد العلـوي     : تحقيق،  هـ463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت        

 . مؤسسة قرطبة،  الكبير البكريومحمد عبد

، الحنبلـي  الهـادي  عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس،  التعليق أحاديث في التحقيق تنقيح •
، األولـى  الطبعـة ،  الرياض-السلف أضواء،  الخباني محمد بن سامي: تحقيق،  هـ744ت

1428 . 

ن يحيى المعلمي   لعالمة الشيخ عبد الرحمن ب    ل، بما في تأنيب الكوثري من األباطيل      التنكيل •
 قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليـه    ، هـ1386 وتوفي، هـ1313 ولد، العتمي اليماني 

 . األلباني ناصر محمد

 :تحقيـق ،  هـ 310 ت الطبري جرير بن محمد جعفر يبأل،  )المفقود الجزء (اآلثار تهذيب •
ـ 1416،  سوريا-للتراث المأمون دار،  رضا علي بن اهللا عبد بن رضا علي عـن  ( . هـ

  . )المكتبة الشاملة

، هـ310  ت الطبري جرير بن محمد جعفر بيأل،  )مسند عمر بن الخطاب   (تهذيب اآلثار    •
 . القاهرة-المدني مطبعة، شاكر محمد محمود :تحقيق

عام ،  بيروت-دار الفكر ،  هـ852ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت        ،  تهذيب التهذيب  •
   . م1984-هـ1404

الدكتور بشار عـواد    : تحقيق،  هـ742ن عبد الرحمن المزي ت      ليوسف ب ،  تهذيب الكمال  •
 . 1980 – 1400، األولى الطبعة، بيروت-مؤسسة الرسالة، معروف

 دار،  مرعـب  عوض محمد: تحقيق،  األزهري أحمد بن محمد منصور يبأل،  اللغة تهذيب •
 . م2001، األولى الطبعة، بيروت-العربي التراث إحياء

 بـن  جعفر بن اهللا هبة بن عليل، األفهام وأولي المعرفة ذوي على األوهام مستمر تهذيب •
 كـسروي  سـيد  تحقيـق ، 475 الوفاة سنة/ 422 الوالدة سنة، نصر أبو ماكوال بن علي
  . هـ1410  بيروت:العلمية الكتب دار، حسن

، طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب الـسمعوني         ل،  األثر أصول إلى النظر توجيه •
 مكتبـة ، غـدة  أبـو  الفتـاح  عبـد : تحقيـق ،  هـ1920توفي سنة   ،  يالمشهور بالجزائر 

 . م1995 - هـ1416، األولى الطبعة، حلب – اإلسالمية المطبوعات
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 بـن  صـالح  بن إسماعيل بن محمد إبراهيم بيأل، األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح •
 نالـرحم  عبـد  أبـو : وتحقيق دراسة، هـ1182 ت، الصنعاني باألمير المعروف محمد

 األولـى  الطبعـة ،  لبنـان  -بيـروت ،  العلميـة  الكتب دار، عويضة بن محمد بن صالح
 م1997/هـ1417

 محمد الدين ناصر بنال،  وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح •
، بيـروت -الرسالة مؤسسة،  العرقسوسي نعيم محمد: تحقيق،  الدمشقي القيسي اهللا عبد بن

  . م1993، األولى الطبعة

 بن إبراهيم بن حمدأل، القيم ابن اإلمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح •
، الثالثـة  بيروت الطبعـة   - اإلسالمي الشاويش المكتب  زهير: تحقيق،  هـ1329،  عيسى
  . هـ1406

 1031 ت، المناوي الرؤوف عبد الدين زين الحافظ إلمامل، الصغير الجامع بشرح التيسير •
  . م1988 - هـ1408 - الثالثة الطبعة الرياض - الشافعي اإلمام كتبةهـ م

-دار الفكر ،  السيد شرف الدين أحمد   : تحقيق،  هـ354لمحمد بن حبان البستي ت      ،  الثقات •
  . م1975-هـ1395عام ، بيروت

، غـراس مكتبـة   ، األلبـاني  الدين ناصر محمدل، والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر •
  .الطبعة األولى

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري          ل جامع األصول في أحاديث الرسول     •
 - مطبعة المالح    -مكتبة الحلواني   ، عبد القادر األرنؤوط  : تحقيق،  هـ606 تابن األثير   

  . الطبعة األولى، مكتبة دار البيان

 أبـو ، د بن كثيـر محمد بن جرير بن يزي  ل،  )تفسير الطبري  (جامع البيان في تأويل القرآن     •
الطبعة األولـى   ،  مؤسسة الرسالة ،  أحمد محمد شاكر  : تحقيق،  هـ310ت،  جعفر الطبري 

1420 - 2000 . 

ـ 761ألبي سعيد خليل بن كَيكَلدي العالئـي ت  ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل    • ، هـ
  . م1986-هـ1407، الرياض-دار عالم الكتب، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق

محمـد  :تحقيق،  هـ256لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         ،  لصحيحالجامع ا  •
  . هـ1422عام ، الطبعة األولى، بيروت-دار طوق النجاة، زهير الناصر
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 بكر البيهقي أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى                يبأل،  اإليمان الجامع لشعب  •
، لعلي عبد الحميـد حامـد     الدكتور عبد ا  : تحقيق،  هـ458ت  ،  الخُسروجِردي الخراساني 

الطبعـة  ،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند          
  .  م2003 - هـ 1423عام ، األولى

دار إحيـاء   ،  هـ327ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت          ،  الجرح والتعديل  •
 . بيروت-التراث العربي

 بن مساعد: تحقيق،  هـ287 ت   بكر أبو الضحاك عاصم أبي بن عمرو بن حمدأل، الجهاد •
 1409، األولى الطبعة، المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة، الجميد الراشد سليمان

ـ 751،  الجوزية قيم بن بكر أبي بن محمدل، داود أبي سنن على القيم ابن حاشية •  دار،  هـ
  . هـ1415، الثانية الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

دار ،  هـ430 نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت         يبأل،  حلية األولياء وطبقات األصفياء    •
  . م1988 -هـ1409الطبعة األولى ،  بيروت–الكتاب العربي 

، الـرحمن  عبد أبو النسائي شعيب بن حمدأل،  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير خصائص •
، األولـى  الطبعـة ، الكويـت  – عـال الم مكتبة، البلوشي ميرين أحمد: تحقيق،  هـ 303

  . هـ1406

صفي الدين أحمد بن عبد اهللا الخزرجي       ل،  خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال       •
 دار البشائر /المطبوعات اإلسالمية  مكتب،   عبد الفتاح أبو غدة    :تحقيق . األنصاري اليمني 

  .  هـ1416، بيروت/  حلب -

، الجعفـي  البخـاري  اهللا عبـد  أبـو  إسـماعيل  بن مإبراهي بن محمدل، العباد أفعال خلق •
 – 1398،  الرياض - السعودية المعارف دار، عميرة عبدالرحمن . د: هـ تحقيق 256ت

  . م1978

ـ  911ت، السيوطي الدين جالل الكمال بن الرحمن عبدل،  المنثور الدر •  - الفكـر  دار، ـه
  . م1993، بيروت

، بيـروت -البشائر دار،  البخاري سعيد حمدم: تحقيق،  أحمد بن سليمان لطبرانيل،  الدعاء •
  . هـ1407، األولى الطبعة

 :تحقيق،   بكر أحمد بن الحسين البيهقي     يبأل،  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      •
  . هـ1408 الطبعة األولى-دار الكتب العلمية ، عبد المعطي قلعجي
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دار ،  وعبـد البـر عبـاس     ،  يمحمد قلعه ج  : تحقيق،  ألبي نُعيم األصبهاني  ،  دالئل النبوة  •
  . هـ1406، الطبعة الثانية، بيروت-النفائس

ـ حقت، السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبدل، الحجاج بن مسلم صحيح على الديباج •  أبـو :قي
، األولى الطبعة، السعودية العربية بالمملكة الخبر: عفان ابن دار، األثري الحويني إسحاق
  . م1996، هـ1416

دار الكتاب  ،  هـ430لإلمام أبي نُعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت        ،  ذكر أخبار أصبهان   •
  . اإلسالمي

بي أل،  ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم             •
كمـال   و  بوران الـضناوي   :تحقيق هـ385  ت الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني      

 . م1985 -هـ 1406 لبنان –يروت ب مؤسسة الكتب الثقافية، يوسف الحوت

 عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمدل، موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر •
    الزرقـاء سـنة   ،  المنـار  مكتبـة ، المياديني أمرير شكور محمد :تحقيق، هـ748ت، اهللا

  . هـ1406

الشريف حاتم   :حقيقت،   عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي        يبأل،  ذكر المدلسين  •
 . هـ1423الطبعة األولى ، دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة، بن عارف العوني

 الطيـب  أبـو ،  الدين تقي،  علي بن أحمد بن محمدل، واألسانيد السنن رواة في التقييد ذيل •
، العلميـة  الكتب دار، الحوت يوسف كمال: قيحقت، هـ832: توفى الفاسي الحسني المكي
  . م1990/هـ1410، األولى الطبعة، نلبنا، بيروت

/ 347 الـوالدة  سنة، بكر أبو األصبهاني منجويه بن علي بن حمدأل، مسلم صحيح رجال •
  . هـ1407، بيروت، المعرفة دار، الليثي اهللا عبد تحقيق، هـ428 الوفاة سنة

، شـاكر  أحمـد : قيحقت، )240-150 (الشافعي إدريس بن محمد المطلبي إلمامل، الرسالة •
  .  بيروت ـالعلمية الكتب دار

، الهنـدي  اللكنـوي  الحي عبد محمد الحسنات يبأل، والتعديل الجرح في والتكميل الرفع •
، الثالثـة  الطبعـة ، حلـب  – اإلسـالمية  المطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد: تحقيق
  . هـ1407

 الـرحمن  حبيـب : تحقيق،  المرزوي واضح بن المبارك بن اهللا عبدل،  الرقائق ويليه الزهد •
  . بيروت-العلمية الكتب دار، األعظمي
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 عبـد : تحقيـق ،  هـ 287 ت، بكر أبو الشيباني  عاصم أبي بن عمرو بن حمدأل،  الزهد •
  . هـ1408، الثانية الطبعة، القاهرة – للتراث الريان دار، حامد الحميد عبد العلي

محمـد نـور    أحمد  : تحقيق،  هـ233سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ت           •
  . هـ1408عام ، الطبعة األولى،  المدينة المنورة-مكتبة الدار ، سيف

: تحقيـق ، هـ في جرح الرواة وتعـديلهم 241سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ت   •
  . هـ1414عام ،  المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم، زياد محمد منصور

: تحقيـق ،  هـ385م أبي الحسن الدارقطني ت    لإلما،  سؤاالت أبي عبد اهللا بن بكير وغيره       •
 . هـ1408، الطبعة األولى، عمان-دار عمار، علي حسن عبد الحميد

: تحقيـق ،  هـ275سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني ت             •
عـام  ،  الطبعـة األولـى   ،   المدينة المنورة  -الجامعة اإلسالمية   ،  محمد علي قاسم العمري   

  . م1979-هـ1399

تحقيـق  ،  هـ385ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت    ،  البرقاني للدارقطني  سؤاالت •
 . هـ1404،  الباكستان–دار كتب خانه جميلي، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: الدكتور

خميس بن علي بـن     ل، واسط أهل من جماعة عن الحوزي لخميس السلفي الحافظ سؤاالت •
ـ 510ت  ،  ن  أبو الكرم الواسطي الحوزي     أحمد بن علي بن الحس     ـ حقت، هـ  مطـاع : قي

  . م1983، هـ1403األولى الطبعة، دمشق: الفكر دار، الطرابيشي

 385ألبي الحسن علي بن عمـر الـدارقطني ت      ،  سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني    •
ـ 1404عـام   ،  الريـاض -مكتبة المعارف ،  موفق عبد القادر    الدكتور :تحقيق،  هـ  -هـ

 . م1984

موفـق ابـن    : تحقيـق ،  سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ         •
  . الرياض-مكتبة المعارف، اهللا بن عبد القادر عبد

 موفق عبد اهللا    :تحقيق،  234  ت لعلي بن المديني  ،  سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة       •
  . هـ1404، الرياض، مكتبة المعارف، عبد القادر

 الحـافظ  لإلمـام  الرواة أحوال عن البغداديين أسئلة مع السجزي علي بن مسعود سؤاالت •
 عبـد  بـن  اهللا عبـد  بن موفق: تحقيق،  النيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي
  . هـ1408، األولى الطبعة، بيروت-اإلسالمي الغرب دار، القادر
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 مكتبـة ، هـ1182: المتوفى ،الصنعاني الكحالني األمير إسماعيل بن محمدل،  السالم سبل •
  . م1960/ هـ1379 الرابعة الطبعة، الحلبي البابي مصطفى

مكتبة ،  لمحمد ناصر الدين األلباني   ،  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       •
 . هـ1415،  الرياض-المعارف

ـ 287 ت الشيباني الضحاك عاصم أبي بن عمروالبن أبي عاصم    ،  السنة • : تحقيـق ،  هـ
 . هـ1400، األولى الطبعة، بيروت-اإلسالمي المكتب، األلباني الدين ناصر محمد

ـ 290ت،  عبد اهللا بن أحمد بن حنبل الشيباني      ل،  السنة •  محمد سـعيد سـالم      . د: تحقيق،  ه
 . 1406، الطبعة األولى  الدمام–دار ابن القيم ، القحطاني

ـ 273ير بابن ماجـه ت      ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشه       ،  سنن ابن ماجه   • ، هـ
  . هـ1418الطبعة األولى ،  بيروت–بشار عواد معروف دار الجيل : تحقيق

صـدقي  : تحقيـق ، هـ275ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ت        ،  سنن أبي داود   •
 . 1999، بيروت-الفكر دار محمد العطار

 . د: تحقيـق ،  هـ279ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت          ،  سنن الترمذي  •
الطبعـة  ، ودار العرب اإلسالمي ـ بيـروت  ، دار الجيل ـ بيروت ، بشار عواد معروف

  . م1998الثانية 
ألبي الحسن علي بن عمـر بـن   ،  وبذيله التعليق المغني على الدارقطني    ،  سنن الدارقطني  •

شـعيب  : تحقيـق ،  أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الـدارقطني           
 –مؤسسة الرسالة   ،  محمد شمس الحق العظيم آبادي    : مؤلف التعليق ،  ؤوط وآخرون األرنا
  . م2004هـ  1424ولى عام الطبعة األ، بيروت

حـسين  : تحقيـق ،  هـ280لعثمان بن سعيد الدارمي ت      ،   مسند الدارمي  –سنن الدارمي    •
  . م2000عام ، الطبعة األولى، الرياض-دار المغني، سليم أسد

عبـد  : تحقيـق ،  هـ458 بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت          يبأل،  السنن الصغير  •
 - 1410الطبعـة األولـى   ،  باكستان–جامعة الدراسات اإلسالمية  ،  المعطي أمين قلعجي  

1989 .  
ـ 458 ألحمد بن الحسين بن علي البيهقـي ت          - ومعه الجوهر النقي   -السنن الكبرى  • ، هـ

ـ  الـشهير  المـارديني  انعثم بن علي بن الدين عالء: النقي الجوهر مؤلفو  ابـن  ( بـ
عـام  ،  الطبعـة األولـى   ،  حيـدر آبـاد   -مجلس إدارة المعارف  ، هـ745ت ) التركماني

  . هـ1344
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         لنـسائي ا   ،د الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي الخراسـاني         ـ عب يبأل ،السنن الكبرى  •
 الطبعـة األولـى  ،  بيروت–مؤسسة الرسالة ، حسن عبد المنعم شلبي:تحقيق، هـ303ت  

1421-2001 .  

حققه ،  1138: ت وحاشية السندي ،هـ  911: ي ت السيوطجالل الدين   سنن النسائي بشرح     •
   .لبنان، بيروت:دار المعرفة،  اإلسالميمكتب تحقيق التراث: ووضع فهارسهورقمه

 عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ت          يبأل،  سنن سعيد بن منصور    •
 –دار العـصيمي  ، بن عبد اهللا بن عبـد العزيـز آل حميـد          سعد   . د :المحقق،  هـ227

  . هـ1414الطبعة األولى ، الرياض

 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الـذهبي            ل، سير أعالم النبالء   •
، مجموعة محققين بإشـراف الـشيخ شـعيب األرنـاؤوط         : قيحقت،  هـ748 - هـ 673

  . مؤسسة الرسالة

تحقيـق مـصطفى    ،  ـ ه 747 - 701بوية لالمام أبى الفداء اسماعيل بن كثير        السيرة الن  •
  .  م1971 - ـ ه1396 لبنان- بيروت :عبد الواحد دار المعرفة

 عبـد  طـه  :تحقيـق ،  هـ213  ت الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبدل،  النبوية السيرة •
 . هـ1411،  بيروت-الجيل دار، سعد الرءوف

 برهان،  أيوب بن موسى بن براهيمإل، تعالى اهللا رحمه الصالح بنا علوم من الفياح الشذا •
 فتحـي  صـالح : قيحقت، هـ802: ت، الشافعي،  القاهري ثم،  األبناسي إسحاق أبو الدين
  م1998 هـ1418 األولى الطبعة، الرشد مكتبة، هلل

لعبد الحي بن أحمد الشهير بـابن العمـاد الحنبلـي           ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب      •
عام ،  دمشق-دار ابن كثير  ،  محمود األرنؤوط -عبد القادر األرنؤوط  : تحقيق،  هـ1089ت

 . هـ1406

 سـنة ، الزرقاني يوسف بن الباقي عبد بن محمدل، مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح •
  . هـ1411  بيروت:العلمية الكتب دار، هـ1122 الوفاة سنة / الوالدة

ـ 510 البغـوي ت      محمد الحسين بن مـسعود     يبأل،  شرح السنة  • شـعيب  : تحقيـق ،  ـه
عـام  ، الطبعة الثانيـة ، المكتب اإلسالمي ـ بيروت ،  محمد زهير الشاويش-األرناؤوط 

  . م1983 -هـ 1403
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، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي       ،   المنهاج -شرح النووي على صحيح مسلم       •
  . هـ1392الطبعة الثانية ،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

 اهللا عبـد  بـن  قلـيج  بـن  مغلطايل، السالم عليه بسنته اإلعالم - ماجه ابن سنن شرح •
ـ 762: المتـوفى  (الـدين  عـالء ، اهللا عبد أبو،  الحنفي الحكري المصري البكجري ، )هـ
: الطبعـة ،  السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة، عويضة كامل: المحقق
  . م 1999 - هـ 1419، األولى

 الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال البكـري        يبأل، ح البخارى شرح صحي  •
/  الـسعودية    -مكتبة الرشـد    ، أبو تميم ياسر بن إبراهيم    : تحقيق،  هـ 449 ت، القرطبي
  . م2003 -هـ 1423 -الطبعة الثانية ، الرياض

ـ 795البن رجب الحنبلي ت     ،  شرح علل الترمذي   • مكتبة الرشـد   ،  همام سعيد : تحقيق،   ه
  . م2001، هـ1421الطبعة الثانية عام ، الرياض -

ـ 321 ت،  جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحـاوي يأب لإلمام شرح مشكل اآلثار   • ، هـ
  . 1987 - 1408 بيروت/ لبنان، مؤسسة الرسالة،  شعيب األرنؤوط:تحقيق

الملك بـن سـلمة أبـو جعفـر          ألحمد بن محمد بن سالمة بن عبد      ،  شرح معاني اآلثار   •
الطبعـة األولـى    ،   بيروت –دار الكتب العلمية    ،  محمد زهري النجار  : تحقيق،  يالطحاو
  . هـ1399

 محمد سلطان بن على الحسن أبو الدين نور، األثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح  •
 هـ1014 الوفاة سنة / هـ390 الوالدة سنة" القاري على بمال "المعروف الهروي القاري
 دار، تمـيم  نـزار  وهيثم تميم نزار محمد: عليه وعلق،  غدة بوأ الفتح عبد الشيخ: تحقيق
   . بيروت / لبنان :األرقم

 . د :تحقيـق ،  463 ت ثابـت  بن علي بن أحمد البغدادي لخطيبل،  الحديث أصحاب شرف •
 . أنقرة-النبوية السنة إحياء، وغليأ خطي سعيد محمد

مكتبـة  ، فى بن إسـماعيل ألبي الحسن مصط  ،  شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل      •
  . هـ1411، الطبعة األولى، القاهرة-ابن تيمية

لمحمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان البـستي ت             ،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      •
ـ 739عالء الدين علي بن بلبان الفارسـي ت         : ترتيب،  هـ354 شـعيب  : تحقيـق ،  هـ

  . م1993، هـ1414عام ، الطبعة الثانية،  بيروت-مؤسسة الرسالة، األرنؤوط
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ألبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكـر              ،  صحيح ابن خزيمة   •
المكتب اإلسالمي  ،   محمد مصطفى األعظمي   . د: تحقيق،  هـ311السلمي النيسابوري ت  

 . م1970 هـ 1390عام ،  بيروت–

  الريـاض –مكتبـة المعـارف    ،  محمد ناصر الدين األلباني   ل،  صحيح الترغيب والترهيب   •
  . الطبعة الخامسة

وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول            ،  صحيح مسلم  •
، صدقي محمد العطـار   : تحقيق،  هـ261لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ت       ،  اهللا  
  . 2003 بيروت -الفكردار 

 أبو،  األصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن حمدأل،  الجنة صفة •
  . هـ1406بيروت، سنة  ـ تحقيق علي رضا، دار المأمون للتراث، هـ 430 ت، نعيم

 عبـد  بـن  عثمانل،  والسقط اإلسقاط من وحمايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة •
 دار، عبـدالقادر  عبداهللا موفق: تحقيق،  عمرو أبو الشهرزوري الكردي عثمان بن الرحمن
  . هـ1408، الثانية الطبعة، بيروت – سالمياإل الغرب

، حققه وقدم له الدكتور فاروق حمـادة      ، ـ ه 435بي نعيم االصبهاني المتوفى     الضعفاء أل  •
 . دار الثقافة الدار البيضاء المغرب

عبيد اهللا بن عبد الكريم بـن       ل، وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي       الضعفاء •
 - سعدي الهاشمي الجامعه االسـالمية      . د: قيحقت،  264 – 194 يزيد الرازي أبو زرعة   

  .  م1982 -هـ 1402، األولى: الطبعة، المدينه المنورة

، هـ759عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ت            ،  الضعفاء والمتروكين  •
  . هـ1406 بيروت –دار الكتب العلمية ، عبد اهللا القاضي: تحقيق

: تحقيـق ،  هـ303ت  ،  ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي       ،الضعفاء والمتروكين  •
  .  م1986 هـ 1406الطبعة األولى ،  بيروت-دار المعرفة ، محمود إبراهيم زايد

ـ 385لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت        ،  والمتروكين الضعفاء • محمـد  :تحقيـق ،  هـ
  . هـ1400الطبعة األولى ، المكتب اإلسالمي بيروت، الصباغ

ـ 322ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلـي ت     ،   الكبير عفاءالض • : تحقيـق ، هـ
  . هـ1420، الطبعة األولى، الرياض-دار الصميعي، حمدي عبدالمجيد السلفي
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لحافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بـن              ل،  الحفاظ طبقات •
  . ـه1119ت ، محمد السيوطي المعروف بابن األسيوطي

: قيحقت، هـ526: المتوفى، محمد بن محمد،  يعلى أبي ابن الحسين يبأل،  الحنابلة طبقات •
  . بيروت – المعرفة دار، الفقي حامد محمد

محمـد بـن      عبد اهللا  يبأل) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم      (الطبقات الكبرى    •
المدينـة  ، ة العلوم والحكممكتب، تحقيق زياد محمد منصور، 230تسعد بن منيع الهاشمي     

 . 1408، المنورة

دار ،  هـ230اهللا البصري الزهري ت      محمد بن سعد بن منيع أبو عبد      ل،  كبرىالطبقات ال  •
  .  بيروت–صادر 

 عاصم بـن  . د: تحقيق،  الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني     يبأل،  طبقات المدلسين  •
 . م1983 -هـ 1403، األولىالطبعة ،  عمان–مكتبة المنار ، اهللا القريوتي عبد

 إبـراهيم  محمود: تحقيق،  هـ303ت، النسائي عبدالرحمن أبو شعيب بن حمدأل، الطبقات •
  . هـ1369، األولى الطبعة، حلب – الوعي دار، زايد

 أكـرم  . د: تحقيـق ،  هـ 240 ت، العصفري الليثي عمر أبو خياط بنلخليفة  ، الطبقات •
  . م1982 – 1402، الثانية بعةالط، الرياض – طيبة دار، العمري ضياء

 محمـد  هـاجر  أبـو : تحقيق،  الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد،  غبر من خبر في العبر •
 . بيروت-العلمية الكتب دار، زغلول بسيوني بن السعيد

ـ 369تـوفي ، محمـد  أبو األصبهاني حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبدل، العظمة • ، هـ
 الطبعـة ، الريـاض  – العاصـمة  دار، مباركفوريال إدريس محمد بن اهللا رضاء: تحقيق
  . هـ1408، األولى

ـ 279،  العلل الكبير للترمذي محمد بن عيسى بن سورة        • الـسيد صـبحي    : تحقيـق ،  هـ
الطبعة ،  بيروت-عالم الكتب ،  ومحمود الصعيدي ،  والسيد أبو المعاطي النوري   ،  السامرائي
  . هـ1409، األولى

ـ 597عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي ت         ،  ةالعلل المتناهية في األحاديث الواهي     • ، هـ
  . هـ1403 بيروت عام –دار الكتب العلمية ، خليل الميس: تحقيق
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ألبي الحسن علي بن عمـر بـن أحمـد الـدارقطني       ،  العلل الواردة في األحاديث النبوية     •
ولـى  الطبعة األ، الرياض-دار طيبة، محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي : تحقيق،  هـ385ت

  .  م1985   هـ1405

دار ،  وصي اهللا عبـاس   : تحقيق،  هـ242لإلمام أحمد بن حنبل ت    ،  العلل ومعرفة الرجال   •
 . م1988-هـ1408عام ، الطبعة األولى،  الرياض–الخاني 

، محمد مصطفى األعظمي  : تحقيق،  هـ234 تعلي بن عبد اهللا بن المديني       لإلمام  ،  العلل •
  . م 1980الثانية الطبعة، بيروت، المكتب اإلسالمي

 الـوالدة  سـنة ، العيني أحمد بن محمود الدين بدرل، البخاري صحيح شرح القاري عمدة •
  . بيروت  ـالعربي التراث إحياء دار، هـ855 الوفاة سنة/ هـ762

، ابن قيم الجوزيـة   ،  مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية     ،  عون المعبود شرح سنن أبي داود      •
المكتبـة  ،  عبد الرحمن محمد عثمان   : لمحققا،  أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي      

  . م1968، هـ1388الطبعة الثانية ،  المدينة المنورة-السلفية 

 الـرحمن  عبد نجم. د: تحقيق،  القرشي عبيد بن محمد بن اهللا عبدالبن أبي الدنيا    ،  العيال •
 . هـ1990، األولى الطبعة، الدمام-القيم بنا دار، خلف

 بـن  عبيـداهللا  إبـن  علـي  بن محمد بن علي بن الرحمنعبد الفرج يبأل، الحديث غريب •
 الكتـب  دار، قلعجي أمين عبدالمعطي. د: تحقيق،  هـ597 ت، جعفر بن أحمد بن حمادي
  . م1985، األولى الطبعة، بيروت -  العلمية

 . د: تحقيـق ،  هـ276 ت، محمد أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا لعبد، الحديث غريب •
  . هـ1397، األولى الطبعة، بغداد – العاني مطبعة ،الجبوري اهللا عبد

 + شـرف  حسين: قيحقت، هـ224ت،  الهروي سالم بن القاسم عبيد أبو: الحديث غريب •
 . م1984، القاهرة: األميرية المطبعة، هارون السالم عبد

ـ 285ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ت          ،  غريب الحديث  • تحقيق ،   ه
مركز البحث العلمـي  ، جامعة أم القرى: مكة المكرمة،  سليمان بن إبراهيم العايد   :ودراسة

  . هـ1405عام ، الطبعة األولى، وإحياء التراث اإلسالمي

عبـد الكـريم    : تحقيق،  هـ388ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت        ،  غريب الحديث  •
العلمي وإحيـاء التـراث   مركز البحث ، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، إبراهيم العزباوي 

  . هـ1402عام ، الطبعة األولى، اإلسالمي



 -  524  -  

فاروق بن  . د: تحقيق،  هـ254ألبي بكر محمد بن عبد اهللا الشافعي البزاز ت        ،  الغيالنيات •
 . هـ1416، الطبعة األولى، الرياض-أضواء السلف، مرسي

، هـ538 ت المفسرالنحوي الزمخشري عمر بن محمودل،  واألثر الحديث غريب في الفائق •
 الطبعـة ، لبنـان  – المعرفة دار،  إبراهيم الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: تحقيق
 . الثانية

للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني         ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري     •
  . دار الفكر، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ومحب الدين الخطيب: تحقيق، هـ852ت 

بي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثـم  أل، شرح صحيح البخاري  ي  فتح البار  •
دار ابـن  ، أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمـد : تحقيق،  الدمشقي الشهير بابن رجب   

  . هـ1422، الدمام الطبعة الثانية/  السعودية -الجوزي 

دار الكتب  ،  سخاويشمس الدين محمد بن عبد الرحمن ال      ل،  فتح المغيث شرح ألفية الحديث     •
  . هـ1403، الطبعة األولى  لبنان–العلمية 

 اهللا وصـي  . د: تحقيق،  هـ241 الشيباني اهللا عبد أبو حنبل بن حمدأل، الصحابة فضائل •
  . م1983 - هـ1403، األولى الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة، عباس محمد

العارفين ابن علـي بـن      محمد عبد الرؤوف بن تاج      ل، فيض القدير شرح الجامع الصغير     •
 لبنـان  - بيـروت  العلميـة  الكتب دار،  هـ 1031 ت   زين العابدين الحدادي ثم المناوي    

  م 1994 - ـه 1415 االولى الطبعة

 الدين مجد،  طاهر أبو،  عمر بن إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمدل،  المحيط القاموس •
 . هـ 817، الفيروزآبادي الشيرازي

 رمـضان  خيـر  محمد :تحقيق،  هـ281ت،  الدنيا أبي بن اهللا عبد بكر يبأل،  األمل صرق •
 . م1997 - هـ1417،  بيروت-حزم ابن دار، يوسف

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد        ،  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         •
دار القبلـة للثقافـة     ،  محمـد عوامـة   : قيقحت،  هـ748بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت       

 . م1992 هـ 1413 جدة الطبعة األولى عام –المية اإلس

: تحقيـق ،  هـ365ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ت         ،  الكامل في ضعفاء الرجال    •
  . م1988-هـ1409عام ، بيروت-دار الفكر، يحيى مختار غزاوي
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، د شاكر ذيب فياض   : تحقيق،  هـ251حميد بن زنجويه ت     ،  البن زنجويه ،  كتاب األموال  •
 . لملك فيصلمركز ا

دار ،  د محمـد عمـارة    : تحقيـق ،  هـ224ألبي عبيد القاسم بن سالم ت       ،  كتاب األموال  •
  . هـ1409، الطبعة األولى، القاهرة،  بيروت–الشروق 

 ت،  البيهقـي  موسـى  بـن  علـي  بن الحسين بن أحمد بكر يبأل، الكبير الدعوات كتاب •
 :والوثـائق  والتـراث  المخطوطـات  مركـز ، البـدر  اهللا عبـد  بن بدر تحقيق، هـ458

  . م1993 - هـ1414الكويت

، لإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي         ،  كتاب العلل  •
،  خالـد الجريـسي    . ود،   سعد بن عبد اهللا الحميد     . فريق من الباحثين بإشراف د    : تحقيق

 . هـ1427، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد الوطنية

 مهـدي . د: تحقيـق ، هـ170،  الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد بيأل،  العين كتاب •
  . الهالل ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم. د و المخزومي

، هـ807لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت     ،  كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة        •
 . هـ1399، الطبعة األولى، بيروت-مؤسسة الرسالة، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق

 بـن  إبـراهيم  الوفـا  أبو الحلبي الدين برهانل،  الحديث بوضع رمي عمن الحثيث الكشف •
 عالم، هـ841:الوفاة سنةهـ  753:الوالدة سنة، الشافعي العجمي ابن سبط خليل بن محمد
 . م1987 – 1407األولى  الطبعة، بيروت:العربية النهضة مكتبة، الكتب

ـ 597ت،  الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج بوأل، الصحيحين حديث من المشكل كشف • ، هـ
  . م1997 - هـ1418 - الرياض - الوطن دار، البواب حسين علي: تحقيق

 أبـو : تحقيق،  البغدادي الخطيب بكر يأب ثابت بن علي بن حمدأل،  الرواية علم في الكفاية •
  . المدينة-العلمية المكتبة، المدني حمدي إبراهيمو، السورقي اهللا عبد

 األنـصاري  مـسلم  بـن  سـعيد  بن حماد بن أحمد بن محمد بِشْر يبأل، األسماءو الكنى •
: حـزم  ابـن  دار، الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو: قيحقت، هـ 310ت، الرازي الدوالبي
  . م2000 - هـ 1421 األولى الطبعة، بيروت

مـد  ألبي البركات محمد بن أح    ،  الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات         •
دار المـأمون   ،  عبد القيوم عبد رب النبي    : تحقيق،  هـ929ت  " ابن الكيال " المعروف بـ   
 . م1981عام ، الطبعة األولى، ـ بيروت
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لحافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الـرحمن        ل، الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللي •
ـ 1119 ت، بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي المعروف بابن األسـيوطي             . هـ

  . العليمة الكتب دار

 الـشيباني  محمـد  بـن  محمد الكرم أبي بن علي الحسن يبأل،  األنساب تهذيب في اللباب •
 . م1980 - هـ1400، بيروت-صادر دار، هـ630 تالجزري

عبـد  : المحقق،  هـ711لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت         ،  لسان العرب  •
  . القاهرة-دار المعارف ، اهللا وهاشم محمد الشاذلياهللا علي الكبير ومحمد أحمد حسب 

اعتنـى بـه    ،  هـ852ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت          ،  لسان الميزان  •
، واعتنى بإخراجها وطباعتها ابنه سلمان أبو غدة      ،  هـ1417الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ت       

، الطبعة األولى ،   بيروت -ميةمكتبة المطبوعات اإلسالمية بالتعاون مع دار البشائر اإلسال       
  . م2002-هـ1423

مسعود بن النعمان     الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن         يبأل،  المؤتلف والمختلف  •
دار ،  موفق عبد اهللا بـن عبـد القـادر        : تحقيق،  هـ385 ت بن دينار البغدادي الدارقطني   

  . 1986 – 1406 الطبعة األولى بيروت -الغرب اإلسالمي

 محمد  . د: تحقيق،  هـ463للخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت ت       ،  ترقالمتفق والمف  •
  . هـ1417، الطبعة األولى، دار القادري، الحامدي

، هـ333: المتوفى،  بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي      يبأل، المجالسة وجواهر العلم   •
 أم  -لبحـرين   جمعية التربية اإلسـالمية ا    ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      : قيحقت

  . هـ1419،  لبنان–بيروت ـ دار ابن حزم ، الحصم

بـراهيم  إمحمود  : تحقيق،  هـ354لمحمد بن حبان البستي ت      ،  المجروحين من المحدثين   •
 . م1992 -هـ1412، بيروت-دار المعرفة، زايد

، بيـروت ،  دار الفكر ،  هـ907لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت       ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    •
  . هـ1412عام 

 تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي                ل،  مجموع الفتاوى  •
/  هــ    1426،  الطبعة الثالثـة   دار الوفاء ،   عامر الجزار  - أنور الباز    :تحقيق،  هـ728

  .  م2005
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المتـوفى سـنة    ،  لالمام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي       ، المجموع شرح المهذب   •
  . لفكرا دار،  هـ676

 . د: تحقيـق ،  الرامهرمزي الرحمن عبد بن الحسن،  والواعي الراوي بين الفاصل المحدث •
  . هـ1404، الثالثة الطبعة، بيروت-الفكر دار، الخطيب عجاج محمد

: تـوفى  الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد يبأل، لمحلىا •
  . الفكر دار، هـ456

ـ  666 تـوفي    الـرازي  عبدالقادر بن بكر أبي بن مدمحل، الصحاح مختار • : تحقيـق ،  هـ
  . 1995 – 1415، بيروت - ناشرون لبنان مكتبة، خاطر محمود

ـ 766 الوالدة سنة، المقريزي علي بن أحمد الدين تقيل، الضعفاء في الكامل مختصر • / هـ
، ةالقـاهر  / مـصر ،  الـسنة  مكتبة، الدمشقي عارف بن أيمن تحقيق، هـ845 الوفاة سنة

  م1994 - هـ1415

 رفعت فوزي عبد المطلـب وعلـي عبـد          . د: المحقق،  ألبي سعيد العالئي  ،  المختلطين •
 . م1996الطبعة األولى عام ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الباسط مزيد

 العراقـي  بابن المعروف، الرحيم عبد بن أحمد الدين ولي  العراقي   زرعة يبأل،  المدلسين •
 الطبعـة ،  الوفاء دار،  حماد حسين نافذ . دو،  المطلب عبد فوزي رفعت . د،  هـ826 ت

  . م1995 -هـ1415، األولى

اهللا  اهللا بـن نعمـة   شكر: تحقيق، هـ327ألبي محمد بن أبي حاتم الرازي ت        ،  المراسيل •
 . هـ1402عام ، الطبعة الثانية، بيروت-مؤسسة الرسالة، قوجاني

 بـن  الـسالم  عبد محمد بن اهللا عبيد الحسن يبأل، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة •
ـ 1414: المتـوفى ، المباركفوري الرحماني الدين حسام بن اهللا أمان بن محمد خان ، هـ
 الثالثـة  الطبعة،  الهند بنارس - السلفية الجامعة - واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة

  . م 1984، هـ 1404 -

 نـور ، محمـد ) سلطان (بن القاري علي يلع لمالل،  المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة •
  . هـ 1014ت القاري الهروي المال الدين

ـ 203 الوالدة سنة، صالح الفضل أبي ابن رواية حنبل بن أحمد اإلمام مسائل •  سـنة / هـ
  . م1988 -هـ1408، العلمية الدار، هـ266 الوفاة
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 النيـسابورى  ىاإلسـفراين  عوانة أبو إبراهيم بن إسحاق بن يعقوبل، عوانة أبي مستخرج •
  . هـ316

ألبي عبد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا          ،  المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي      •
–دار المعرفـة    ،  يوسف عبد الرحمن المرعشلي   : تحقيق،  هـ405الحاكم النيسابوري ت  

 . بيروت

ـ 316إلمام أبي عوانة يعقوب بن إسـحاق االسـفرائني ت           ل،  مسند أبي عوانة   • دار ،  هـ
  . بيروت- المعرفة

حسين : تحقيق،  هـ307ألحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي ت        ،  مسند أبي يعلى   •
   . م1984-هـ1404عام ،  دمشق-دار المأمون للتراث، سليم أسد

: الحنظلي تحقيق   إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه       لإلمام،  مسند إسحاق بن راهويه    •
، الطبعـة األولـى    المدينة المنورة  -كتبة اإليمان   م  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي      . د

1412 – 1991 .  

مؤسسة ،  وعادل مرشد ،  شعيب األرنؤوط : تحقيق،  هـ241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت        •
  . م1995 هـ 1416عام ، الطبعة األولى، بيروت-الرسالة

ولي ترتيب األمير أبي سعيد سنجر بن عبـد اهللا الناصـري الجـا            ،  مسند اإلمام الشافعي   •
  .  بيروت-دار الكتب العلمية ، هـ745ت

 . د :تحقيـق هــ   292  ت البزار الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر يبأل،  البزار مسند •
  . 1409  بيروت-والحكم العلوم مكتبة، القرآن علوم مؤسسة، اهللا زين الرحمن محفوظ

، من األعظمـي  حبيب الـرح  : تحقيق،  عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي     ،  مسند الحميدي  •
  .  القاهرة–مكتبة المتنبي 

  القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني           يبأل،  مسند الشاميين  •
 الطبعـةاألولى ،  بيـروت ،  مؤسسة الرسالة  حمدي بن عبدالمجيد السلفي    :تحقيق،  360ت

1405 – 1984 .  

ـ  204 ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت      ،  مسند الطيالسي  • : تحقيـق الـدكتور   ،   هـ
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسـالمية بـدار         ،  المحسن التركي  محمد بن عبد  

 . الطبعة األولى،  مصر الجيزة-هجر
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 اليحـصبي  موسـى  بـن  عياض الفضل يأب لقاضيل،  اآلثار صحاح على األنوار مشارق •
  . القاهرة-التراث ودار، تونس-العتيقة المكتبة، 544ت

حققه ووثقه وعلـق عليـه   ، هـ354لمحمد بن حبان البستي ت   ،  ير علماء األمصار  مشاه •
  .  م1991،  المنصورة-دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، براهيمإمرزوق على 

، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني    ،  محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي      ل مشكاة المصابيح  •
  . 1985 – 1405 - الثالثة الطبعة  بيروت–المكتب اإلسالمي 

ت ،  الكنـاني  إسـماعيل  بـن  بكـر  أبي بن أحمد، ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح •
  . هـ1403، بيروت ـالعربية  دار، الكشناوي المنتقى محمد تحقيق، هـ840

ت ،  الفيـومي  المقري علي بن محمد بن حمدأل، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح •
  . بيروت – علميةال المكتبة، هـ 770

 بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع        يبأل،   ومعه جامع معمر بن راشد      عبد الرزاق  مصنف •
المكتـب  ، حبيـب الـرحمن األعظمـي    : تحقيـق ،  هـ211،  الحميري اليماني الصنعاني  

 . هـ1403 بيروت الطبعة الثانية –اإلسالمي 

محمـد  : تحقيـق ، ي الكـوفي   بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبـس          يبأل،  المصنَّف •
  . 2006 -1420الطبعة األولى ،  السعودية–دار القبلة ، عوامة

، هـ852البن حجر أحمد بن علي العسقالني ت        ،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     •
 . هـ1419الطبعة األولى ، دار الغيث، دار العاصمة،  سعد الشثري. د: تنسيق

 بـن  أبوبكر،  األموي،  قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن هللالعبدا والبرق والرعد المطر •
 . هـ281، الدنيا أبي

ـ 360ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت        ،  المعجم األوسط  • طـارق   :تحقيـق ،   ه
  .  هـ1415،  القاهرة-دار الحرمين، عوض اهللا وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

  .  بيروت–دار الفكر ، لحموي أبو عبد اهللاياقوت بن عبد اهللا ا، معجم البلدان •

المعـروف   إلمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الـشافعي   ل،  معجم الشيوخ  •
ـ 571 - 496 بابن عساكر  الدكتورة وفـاء تقـي      حققه:الدكتور شاكر الفحام  :قدم له ،  ه

 . دمشق/ دار البشائر ، الدين

 سـالم  بـن  صالح تحقيق، هـ351 ت، الحسين أبو قانع بن الباقي عبدل، الصحابة معجم •
  . هـ1418، األثرية الغرباء مكتبة، المصراتي
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ـ 360ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت   ،  )الروض الداني ( المعجم الصغير    • ،  هـ
،  عمان -دار عمار ،   بيروت -المكتب اإلسالمي ،  محمد شكور محمد الحاج أمرير    : تحقيق

  . م1985-هـ1405، الطبعة األولى

أبو القاسم الطبرانـي   ،  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي        ،  المعجم الكبير  •
الطبعـة  ،  القـاهرة –مكتبة ابن تيمية ،  المجيد السلفي  حمدي بن عبد  : تحقيق،  هـ360ت  
  . الثانية

، النجـار  محمـد  / القـادر  عبد حامد / الزيات أحمد / مصطفى إبراهيم، الوسيط المعجم •
  . الدعوة دار، العربية اللغة مجمع: قيحقت

، دار العلـم للماليـين بيـروت      ، عمر رضا كحاله  ل، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة     •
 .  م1968 - ـ ه1388الطبعة الثانية 

دار ابـن   ،  عبد المحسن الحسيني  : تحقيق،  المعجم البن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد        •
  . هـ1418، الطبعة األولى، الرياض-الجوزي

 عبـد : قيحقت، هـ 395 ت، زكريا بن فارس بن أحمد الحسين يبأل،  اللغة مقاييس معجم •
  . م1979 - هـ1399الفكر  دار، هارون محمد السالم

ـ  261 الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي الكـوفي ت             يبأل،  معرفة الثقات  • ،  هـ
، الطبعة األولـى  ،  لمدينة المنورة  ا -مكتبة الدار   ،  عبد العليم عبد العظيم البستوي    : تحقيق
 . م1985 هـ 1405

: تحقيـق ،  هـ458ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت          ،  معرفة السنن واآلثار   •
دار والوعي  ،   كراتشي بباكستان  -جامعة الدراسات اإلسالمية    ،  عبد المعطي أمين قلعجي   

  . هـ1412الطبعة األولى ،  دمشق–دار قتيبة ،  حلب–

 نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران    يألب،  لصحابةمعرفة ا  •
 –دار الـوطن للنـشر     ،  عادل بـن يوسـف العـزازي      : تحقيق،  هـ430األصبهاني ت   

  .  م1998 هـ 1419الطبعة األولى ، الرياض

تحقيـق الـسيد   ،  ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا النيسابوري        ،  معرفة علوم الحديث   •
  . هـ1397، الطبعة الثانية، المدينة-المكتبة العلمية، عظم حسينم

ـ 277ألبي يوسف يعقوب الفسوي ت      ،  والتاريخ  المعرفة • أكـرم ضـياء    : تحقيـق ،  هـ
  . هـ1410عام ، الطبعة الثانية، بيروت-نشر مؤسسة الرسالة، العمري
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 مارسـدن   :تحقيـق ،  هـ207ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي ت           ،  المغازي •
  . بيروت-مكتبة عالم الكتب، جونس

 بـن  أحمـد  بـن  محمود محمد يبأل، اآلثار معانى رجال أسامى شرح فى األخيار يمغان •
 أبـو :حققـه ، هـ855 - ت، العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى
ـ  رالمصرى الشهي  القاهرى الشيخ الشافعى إسماعيل حسن محمد حسن محمد اهللا عبد  بـ

  . )فارس محمد(

دار ،  نور الدين عتـر   : تحقيق،  هـ748لمحمد بن أحمد الذهبي ت      ،  المغني في الضعفاء   •
  . سوريا-الفكر

لإلمام محمد بن عبد    ،  المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة          •
  . دار الكتاب العربي، محمد عثمان الخشت: تحقيق، هـ902 تلسخاويالرحمن ا

 أبـو  التركمـاني  اهللا عبد بن قايماز بن عثمان بن أحمد بن لمحمد، الكنى سرد في المقتنى •
، المـراد  العزيـز  عبـد  صـالح  محمد تحقيق، هـ748 ت، الذهبي الدين شمس اهللا عبد

  . هـ1408بالمدينة  اإلسالمية الجامعة

لـرحمن  ألبي عمـرو عثمـان بـن عبـد ا         ،  "علوم الحديث "مقدمة ابن الصالح المسمى      •
ورِيزرم1984الطبعة عام األولى ، مكتبة الفارابي،  هـ643ت ، الشَّه  .  

 سـعاد   . د: تحقيق ودراسة ،  هـ327أبي بكر محمد بن جعفر       مكارم األخالق للخرائطي   •
  د محمد رشـاد خليفـة     .  د موسى شاهين الشين أ     . أ: مراجعة وتقديم  سليمان الخندقاوي 

سـابقاً   لدين رئيس قسم الحديث بفرع جامعـة األزهـر        رئيس قسم الحديث بكلية أصول ا     
 . 1991-هـ 1411الطبعة األولى  مطبعة المدني، للبنات

 281  تـوفي  . البغدادي،  الدنيا أبي بن القرشي بكر أبو محمد بن اهللا عبدل، األخالق مكارم •
  1990 - 1411، القاهرة - القرآن مكتبة، إبراهيم السيد مجدي: تحقيق، هـ

ـ  548 ت، الـشهرستاني  أحمـد  بكـر  أبي بن الكريم عبد بن لمحمد، حلوالن الملل • ، هـ
  . هـ1404، بيروت - المعرفة دار، كيالني سيد محمد: تحقيق

، المقدسـي  قدامـة  بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفقل، للخالل العلل من المنتخب •
، األولـى  الطبعة، الرياض: الراية دار، محمد بن اهللا عوض بن طارق: قيحقت،  هـ620

  . م1998
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 307 ت، النيـسابوري  محمد أبو الجارود بن علي بن اهللا عبدل، المسندة السنن من المنتقى •
، األولـى  الطبعـة ، بيروت – الثقافية الكتاب مؤسسة، البارودي عمر عبداهللا: تحقيق،  هـ

  . م1988 – 1408

عبد الغفـار سـليمان     : قتحقي،   النيسابوري مسلم بن الحجاج  لإلمام  ،  المنفردات والوحدان  •
، الطبعـة األولـى  ، بيـروت -دار الكتب العلميـة   ،  السعيد بن بسيوني زغلول   و،  البنداري

 . هـ1408

 . د: تحقيـق ،  هـ728 ت تيمية بن  أحمد بن عبد الحليم    اإلسالم شيخل،  النبوية السنة منهاج •
  . ألولى الطبعة، قرطبة مؤسسة، سالم رشاد محمد

 حاتم لشريفل، دراسة تأريخية تأصيلية لمصطلح الحديث    ، حالمصطل لفهم المقترح المنهج •
  . هـ 1385 سنة الطائف مدينة في وِلد، العوني عارف بن

 ت، جماعـة  بـن  إبـراهيم  بـن  محمدل النبوي الحديث علوم مختصر في الروي المنهل •
 الطبعـة ، دمـشق  – الفكر دار، رمضان الرحمن عبد الدين محيي . د:  تحقيق . هـ767
  . هـ1406 ،الثانية

، 748لإلمام محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي ت         ،   المهذب في اختصار السنن الكبير     •
-طـار الـوطن  ، دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبـراهيم    : تحقيق
  . هـ1422، الطبعة األولى، الرياض

ـ  بكر أبي بن علي الدين نورل، حبان ابن زوائد إلى الظمآن موارد • ـ  807،  يالهيثم ، هـ
 . م1990، األولى: الطبعة، دمشق: العربية الثقافة دار، أسد سليم حسين: قيحقت

 عبـد  . د: حقـق ت،  هـ463:  ت البغدادي الخطيب بكر أبو والتفريق الجمع أوهام موضح •
  . هـ1407 األولى الطبعة بيروت: المعرفة  دار. قلعجي أمين المعطي

الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزي القرشـى        الموضوعات للعالمة السلفي االمام أبى       •
الطبعـة االولـى    ، ضبط وتقديم وتحقيق عبدالرحمن محمـد عثمـان       ، هـ597 – 510

 . م1966 – هـ1386

 -مؤسسة الشيخ زايد    ،  محمد األعظمي : تحقيق،  هـ179لإلمام مالك بن أنس ت      ،  الموطأ •
  . الدوحة

أحمد بن عثمان بن قَايماز الـذهبي ت  شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن       ،  ميزان االعتدال  •
، الموجود وغيـره   الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد       : المحقق،  هـ748

 . م1995هـ 1416عام ، الطبعة األولى،  بيروت-دار الكتب العلمية
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 ت، العـسقالني  حجـر  بابن المشهور محمد بن علي بن حمدأل، األلقاب في األلباب نزهة •
،  الريـاض  :الرشـد  مكتبـة ، الـسديري  صـالح  بن محمد العزيز بدع تحقيق، هـ852

  . م1989-هـ1409

 الـدين  جمالل،  الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب •
 العزيـز  عبد: الحاشية ووضع صححه،  هـ762ت   الزيلعي محمد بن يوسف بن اهللا عبد

 محمـد : تحقيق،  الكاملفوري يوسف محمد أكملها مث،  الحج كتاب إلى،  الفنجاني الديوبندي
، جـدة -اإلسـالمية  للثقافـة  القبلة دارو،  بيروت-والنشر للطباعة الريان مؤسسة،  عوامة
  . هـ1418، األولى الطبعة

 أبـي  بن أبوبكر،  األموي،  قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن عبداهللا العيال على النفقة •
  . ثالحدي جامع موقع، هـ281، الدنيا

 بن اهللا عبد الدين جمال بن محمد اهللا عبد أبي الدين بدرل، الصالح ابن مقدمة على  النكت •
 الطبعـة ، الرياض – السلف أضواء، فريج بال محمد بن العابدين زين . د: تحقيق،  بهادر
  . م1998 - هـ1419، األولى

 محمـد الجـزري   لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن، النهاية في غريب الحديث واألثر   •
، المكتبـة العلميـة   ،   محمود محمـد الطنـاحي     - يطاهر أحمد الزاو  : تحقيق،  ابن األثير 
 . م1979 -هـ 1399، بيروت

 محمـد  بـن  علـي  بن محمدل، األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل •
 . المنيرية الطباعة إدارة، هـ1250 الشوكاني

لالمام الحافظ شهاب الدين ابـن      ،  شرح صحيح البخاري  مقدمة فتح الباري    هدي الساري    •
 -هـ، دار المعرفة للطباعة والنـشر بيـروت   852ت ، حجر العسقالني رحمه اهللا تعالى   

  . الطبعة الثانية، لبنان
، حمد بن محمد بن الحسين بن الحـسن       أل،  الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد       •

 –دار المعرفـة    ، عبد اهللا الليثي  : قيحقت، هـ398: وفىالمت، أبو نصر البخاري الكالباذي   
  . م1407، األولى: الطبعة، بيروت

ـ 681ألحمد بن محمد بن خلّكـان ت        ،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     • : تحقيـق ،  هـ
   . لبنان-دار الثقافة، إحسان عباس

ـ 1031 ةالوفا سنة،  المناوي الرؤوف عبدل، حجر ابن نخبة شرح في والدرر اليواقيت • ، هـ
  . م1999، الرشد مكتبة، أحمد الزين المرتضي: تحقيق
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  فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء 

 ب الشكر 

 ج المقدمة                            

 ج أهمية الموضوع وبواعث اختياره 

 د أهداف البحث 

 د وطبيعة عمل الباحث فيه منهج البحث 

 و الدراسات السابقة 

 ز البحثخطة 

  الفصل األول
 الخاء مع الذال"حتى نهاية باب " الخاء مع التاء"األحاديث الواردة من باب 

 2 باب الخاء مع التاء  : المبحث األول

 25 الخاء مع الثاء:المبحث الثاني

 33 الخاء مع الجيم:المبحث الثالث

 43 اب الخاء مع الدالب: المبحث الرابع

  83  الخاء مع الذال : المبحث الخامس
  الفصل الثاني

 "الخاء مع الشين"حتى نهاية باب " الخاء مع الراء"األحاديث الواردة من باب 

 92 الخاء مع الراء: المبحث األول

 217  الخاء مع الزاي:المبحث الثاني

 248  الخاء مع السين:المبحث الثالث

  258   الشينالخاء مع:المبحث الرابع
  الفصل الثالث

  "الخاء مع الفاء"حتى نهاية باب " الخاء مع الصاد"األحاديث الواردة من باب 
  282  الخاء مع الصاد: المبحث األول
  323  الخاء مع الضاد: المبحث الثاني
  363  الخاء مع الطاء: المبحث الثالث
  425  الخاء مع الفاء:المبحث الرابع
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 الصفحة الموضوع

 477 الخاتمة  

 479 الفهارس

  480  يات القرآنيةرس اآلفه : أوالً   
  482  فهرس األحاديث النبوية  :ثانياً   
  491  .فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً : ثالثًا   
  505  فهرس المصادر والمراجع: رابعا   
  534  فهرس الموضوعات: خامسا   

  536  ملخص الدراسة باللغة العربية
  537  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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  خصالمل

وعلى آله وصحبه   ،  والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين     ،  الحمد هللا رب العالمين   
  :وبعد، أجمعين

ث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخـريج           ـأحادي: "هذا بحث بعنوان  
ـ   ـث الواردة فـوقد قمت في هذا البحث بدراسة األحادي   " ودراسة اب ي هذا الكتاب مـن بدايـة ب

ـ "حتى نهاية باب " التاءالخاء مع  " وتوصلت من خالل الدراسـة إلـى النتـائج    ، "اءالخاء مع الف
  :التالية

  70   عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما 

  27  عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحين 

  12  عدد األحاديث الحسنة 

  60  عدد األحاديث الضعيفة  

  22  لضعيفة جدا والموضوعة  عدد األحاديث ا

  5  عدد األحاديث التي توقف فيها الباحث 

  26  عدد األحاديث التي لم يعثر الباحث على تخريج لها 

  7  عدد األحاديث المكررة  
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The Abstract 

  
Praise be to Allah ،Lord of the Worlds ،and prayers and peace be 

upon Ashraf senders ،his family and companions ،and after: 
The title of this thesis is " Hadiths of Al Nihaya Book ،in strange 

hadith and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this thesis ،I studied the Hadiths 
in this book from "AL KHAA WITH AL QAF" till the end of " AL DAL 
WITH AL THAA" ،the final result in this thesis are: 
1- The number of hadiths that are in Al-Bukhary and Moslim or one of 

them (96).  
2- The number of  right hadiths which are not find in Al-Bukhary and 

Moslim (34).  
3- The number of hadiths which are good (11).  
4- The number of hadiths which are weak (56).  
5- The number of hadiths which are very weak (26).  
6-The number of hadiths which are not find (51).  
7- The number of hadiths which are repeated (13).  

 
And thank Allah the lord of the worlds. 

 

 
 
 

  

  

  

  

  




