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 ملخص الرسالة

 .احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد
فهذا ملخص ألطروحة املاجستري، واملقدمة لقسم الكتاب والسنة بكليـة الـدعوة وأصـول الـدين 

اآلثار الواردة عن الصحابة يف كتاب الزهد من مسند سلامن الفـاريس (  :هي بعنوانبجامعة أم القرى، و
 مجع ودراسة)  إىل هناية مسند عائشة بنت أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام. 

   .وقد اشتملت خطة البحث عىل مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة
 .ة البحث ، والتعريف بدائرة البحث ومنهجهاملقدمة وتشتمل عىل أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخط

 . والتمهيد يتناول تعريف األثر واخلرب لغة وعند أهل االصطالح -
 .التعريف بالصحابة ومكانتهم وحكم االحتجاج بآثارهم، وفيه ثالثة فصول: القسم األول  
قيـة كتـب وفيه سياق آثار الصحابة يف كتاب الزهد من مـصنف ابـن أيب شـيبة وب: القسم الثاين  

مـسند سـلامن " عن الصحابة عرشة مـسانيد هـي التي تناولتها الدراسةاحلديث واآلثار وبلغت املسانيد 
 الفاريس وأيب ذر وعمران بن حصني ومعاذ بن جبل وأيب هريرة وعبداهللا بن عمرو بن العـاص والـنعامن بـن

 ).يق ريض اهللا عنهم بشري وعبداهللا بن رواحة وأيب أمامة الباهيل وعائشة بنت أيب بكر الصد
 .ثم اخلامتة وهي حتوي أهم نتائج البحث والتوصيات  

 واحلكم عليها بام يليق مـن ،التوصل إىل مجع معظم آثار الصحابة يف كتاب الزهد: وهدف الدراسة
 .حيث الصحة والضعف، وفق منهج علمي دقيق يف التعامل مع اآلثار املروية عن الصحابة

 :ثوهذه بعض أهم نتائج البح
ًأثر موقوف ورقمت اآلثار ترقيام تسلسليا بدأت بآثار املصنف واتبعتهـا ) ٢٢١(قمت بدراسة  -١ ً

باآلثار يف كتب السنة األخرى، وقد تنوعت اآلثار ما بني صحيح لذاته أو لغريه وحـسن لذاتـه أو لغـريه 
 ."ًوضعيف جدا 

ار ال ختتلف عن دراسة توصلت من خالل دراسة اآلثار وحكم األئمة عليها إىل أن دراسة اآلث -٢
األحاديث املرفوعة من حيث الصحة والضعف وتعامل األئمة يف ذلـك مـع مراعـاة منزلـة األحاديـث 

 .املرفوعة
 :من أهم التوصيات

ًاالهتامم والعناية هبذا املرشوع من قبل القسم املوقر وذلك باالهتامم بإنجاز هذا املرشوع كامال  -١
 .حتى تعم الفائدةواملسامهة يف طبعه وإخراجه للناس 

تاج إىل ضوابط وذلك من خالل النظر والتمعن والتدبر ملـا حي الزهد ومعانيه وإطالقاته ّأن حد -٢
 .أدرجه األئمة يف كتبهم لنخرج بتلك النتائج

  الطالب
 لميُّق السازأمحد بن هوندي بن عبدالر

 املرشف  
 ليفيّنايف بن قبالن الس: د.أ
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Summary 
Thanks for almighty God alone, pray and peace be upon the last prophet,  

This is a summary for master degree thesis, submitted to department of Quran & Sunna (The 
Prophet Sayings) in faculty of Tempting and Religious Origins in Um Al-Qura University, 
under the title:  
(the traces from Al-Sahaba (prophet mates) in Asceticism "Al-Zohd" book from the predicate 
of Salman Al-Farisi God bless him, to the end of the predicate of Aisha Bint Abu Bakr Al-
Sidiq God bless her), collection and studying.  
The research plan included: introduction, initiation, two parts and the conclusion .  
The introduction consists of : the importance of the research, the reasons stand behind 
choosing it, research  plan, identification of research scope and its approach.   
The initiation deals with the identification of the trace and the item either linguistically or 
terminologically. 
The first part: Identification of the prophet mates, their position, the rule of using their 
traces in deductions. This part includes three chapters.  
The second part: This part consists of the context of Al-Sahaba's traces in "Al-Zohd" from 
the book of Ibn Abi Shaiba and the other Hadith and traces books. My predicates from 
Sahaba reached ten predicates as following: Predicates of (Salman Al-Farisi, Abi Zar, Omran 
Ibn Husein, Maaz Ibn Jabal, Abi Huraira, Abdullah Ibn Amro Ibn Al-Aas, Al-Nu'man Ibn 
Bashir, Abdullah Ibn Rwaha, Abi Umamah Al-Bahili- and Aisha Bint Abu Bakr Al-Sidiq, 
God bless them all).  
Then, the conclusion which includes the important results and recommendations.  
The study objective: is to collect the most traces of Al-Sahaba in the book of Al-Zohd, then 
judging their strengths and weaknesses according to accurate scientific approach to deal with 
narrative traces of Al-Sahaba.  
And this is the important results of the research:       

1- I studied (221) dedicated trace, then I have figured the traces sequently starting from 
the book traces and I followed them with the traces of other books of Suna. The traces 
are multifarious from: correct trace either for its own or for other, to good trace either 
for its own or for other, to very weak trace.  

2- In studying traces and Imams judgment on them, I found out that studying traces does 
not differ from studying elevated Hadith in their strengths and weaknesses, and the 
Imams judgment, with concerning the elevated Hadith status.  

The important recommendations:  
1- More care and concerns should be applied from the department to this project by 

giving attention to perform this project totally, and sharing in publication and 
launching it to the people.   

2- The limits of Asceticism "Al-Zohd", its meanings, and its instituting need control 
which could be possible by forethought and pore through what Imams had enrolled 
within their books to extract these results.  

Student          Supervisor  
Ahmed Bin Hondi Bin Abdulrazig Al-Sulami  Prof. Naif Bin Gablan Al- Sulaifi  
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 والعطـاء، املتفـرد بالعظمـة والكربيـاء، ِّد والثنـاء، واملـناحلمد هللا ذي احلم

 واخلفاء، ال إله إال هو ال خيفـى عليـه يشء يف األرض وال يف ُيستوي عنده العلن
 .السامء، إليه املرجع واملصري يوم البعث واللقاء

والصالة والسالم عىل خري من مشى عىل احلصباء، ووطئـت قدمـه الثـرى، 
 عليه وعىل آله وصـحبه الفـضالء النجبـاء، ومـن سـار عـىل صىل اهللا نبينا حممد

ًطريقهم واتبع هدهيم إىل يوم الدين وسلم تسليام مزيدا  ً. 
 

ني به الراغب، بعد كتاب اهللا عز وجل سنن ُفإن أوىل ما نظر فيه الطالب، وع
  فهي املبينة ملراد اهللا عز وجل مـن جممـالت كتابـه، والدالـة عـىل؛ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 مـن اتبعهـا ، رصاط اهللا؛حدوده، واملفـرسة لـه، واهلاديـة إىل الـرصاط املـستقيم
اهتدى، ومن سلك غري سبيلها ضـل وغـوى، وواله اهللا مـا تـوىل، وأنفـذ عليـه 
وعيده إن شاء، ومن أوكد آالت السنن املعينة عليها، واملؤدية إىل حفظها معرفـة 

  كافة، وحفظوها عليه، وبلغوها  إىل الناس ملسو هيلع هللا ىلصالذين نقلوها عن نبيهم رسول اهللا 
  وهـا ناصـحني حمتـسبني، ّ وأد،وعوهـاعنه، وهم صـحابته واحلواريـون الـذين

فهـم ، عـىل املـسلمني  وثبتت هبم حجة اهللا عز وجل،حتى كمل بام نقلوه الدين
   وخري أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة مجيعهم بثناء اهللا عز وجـل ،خري القرون

ــاء رســول اهللا،علــيهم    ملسو هيلع هللا ىلص وال أعــدل ممــن ارتــضاه اهللا لــصحبة نبيــه  ،ملسو هيلع هللا ىلص  وثن
 قـال اهللا عـز وجـل ، وال تعديل أكمل منـه،ونرصته، وال تزكية أفضل من ذلك
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   -  .  /  ,'  )  (       *  +  %  &  $!  "  #﴿   ذكـــــره

       ]٢٩:الفتح[  .﴾         6   7  8  9  :    ;05  1  2   3  4 

ــادر إىل تــص ــصق فهــذه صــفة مــن ب ــرصه ول ــه، وآزره ون ــامن ب   ديقه واإلي
  به، وصحبه، وليس كذلك مجيع من رآه وال مجيع من آمن بـه، وسـرتى منـازهلم 
من الدين واإليامن وفضائل ذوي الفضل والتقدم مـنهم، واهللا قـد فـضل بعـض 

!   ﴿النبيني عىل بعض وكذلك سـائر املرسـلني قـال اهللا عـز وجـل 
+  *  )  (  '   &  %  $  #  "  -  ,  

6  5  4          3  2  1  0  /    .7:  9  8    ﴾ 
 .]١٠٠: التوبة[

وال خيفى عىل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن من تبوأ الـدار 
واإليامن من املهاجرين واألنصار والسابقني إىل اإلسالم والتابعني هلـم بإحـسان 

دوا أحوالـه، ونقلـوا ذلـك إىل وسمعوا كالمه، وشاهملسو هيلع هللا ىلص الذين شهدوا الرسول 
من بعدهم من الرجال والنساء ومـن األحـرار والعبيـد واإلمـاء، أوىل بالـضبط 
واحلفظ، وهم الذين آمنـوا ومل يلبـسوا إيامهنـم بظلـم أولئـك هلـم األمـن وهـم 
مهتدون، بتزكية اهللا سبحانه وتعاىل هلم وثنائه عليهم، وألن الـسنن التـي عليهـا 

ومعرفة احلالل واحلرام وغري ذلك مـن أمـور الـدين إنـام مدار تفصيل األحكام 
  تثبت بعد معرفة رجـال أسـانيدها ورواهتـا، وأوهلـم واملقـدم علـيهم أصـحاب 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
                                                         

 ).٣٥-١/٣٤(مقدمة االستيعاب البن عبدالرب ) ١(
 ).١٠٩/ ١(مقدمة أسد الغابة البن األثري  )٢(
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اه قسم الكتاب والسنة، وحيث إن العمل يف هذا املرشوع املبارك الذي تبنّ  
، وهـذا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  من األعامل التي هلا تعلق بصحابة "مرشوع دراسة اآلثار"

 للطالب ومفخرة للقـسم تـضم إىل مفـاخره، وحـسنة تـضاف إىل ٌالعمل رشف
حسناته، فكنت وهللا احلمد ضمن أولئك الطالب الذي ناهلم الرشف باالنـضامم 
إىل هذا املرشوع إلخراجه إذ كان نصيبي من هذا البحث هـو اآلثـار الـواردة يف 

 إىل آخر مسند عائـشة زوج النبـي  كتاب الزهد من أول مسند سلامن الفاريس 
 . ًوريض اهللا عنها مجعا ودراسةملسو هيلع هللا ىلص 
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ًاحلمد هللا عىل نعمه العظام وآالئه اجلسام، أمحده محدا كثـريا طيبـا مباركـا    ً ً ً
  فيه، كام حيب ربنا ويرىض، له احلمد عـىل كـل مـا أنعـم بـه وتفـضل، وعـىل مـا 

ال يشكر اهللا من ال يـشكر « ه القائل ل، وأصيل وأسلم عىل رسولّأعان بمنه وسه
 .»الناس 

ًلذا وأنا يف ختام بحثي ال يسعني إال أن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل أوال وآخرا  ً
 من نعم يف قديم أو حديث، أو رس أو عالنية، ومن ذلك إعانته َّ به عيلَّعىل ما من

 . إمتام بحثي هذاَّيل وتيسريه عيل
رب أجلـه، للوالـدين الكـريمني ، فقـد ظلـت ثم أزجي الشكر أحـسنه، والـ

دعواهتام تظللني طيلـة عمـري، ورحـم اهللا والـدي وغفـر لـه ورفـع درجتـه يف 
املهديني فقد وافته منيته قبل إمتام بحثي هذا، فأسأل اهللا له املغفـرة والرمحـة، وأن 
ينزله منازل الصاحلني وأن يتقبل دعائي له بمنه وكرمـه، كـام أسـأله سـبحانه أن 

، وعانـت وقاسـت ، ينني عىل بر الوالدة واإلحسان إليها فكم ربت وصربت يع
 .أمد اهللا يف عمرها عىل الطاعة واخلري ومتعها بالصحة والعافية

                                                         
) ٤٨١١ بــرقم ٦٨١( كتــاب اإليــامن، بــاب يف شــكر املعــروف ص –أخرجــه أبــو داود يف ســننه ) ١(

) ١٩٥٤  بـرقم٤٥٤ ( كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحـسن إليـك ص –والرتمذي 
ــال ــحيح،: وق ــسن ص ــديث ح ــذا ح ــسند ه -٩٩٤٥-٩٠٢٢-٨٠٠٦-٧٩٢٦/ ٣(وأمحد يف امل
وصـحيح سـنن ) ٤٠٢٦ بـرقم ٩١٣/ ٣(وصححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود ) ١٠٣٨٢
 ). ١٥٩٣ برقم ٢/١٨٥(الرتمذي 
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بالن ُثم أشكر شيخي وأسـتاذي الـشيخ األسـتاذ الـدكتور نـايف بـن قـ  
 ليفي الذي أنزلني من نفسه منزلة الولد من والده، فكم غمرين بلطفه وخلقـهّالس

، وكم استفدت من علمه وتوجيهاته ومالحظاته السديدة، ّالرفيع وتواضعه اجلم
ًفجزاه اهللا عني خريا، وبـارك اهللا لـه يف عمـره ومالـه وولـده، ومتعـه  بالـصحة 

 .والعافية
كام أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخني الكريمني املناقشني لتفضلهام   

قيمة، وتوجيهاهتام الصائبة، والتي هي حمل قبول مناقشتي، وإسداء مالحظاهتام ال
 أمام ٌ أمام مشائخه، وتلميذٌ طالبإذن اهللا، فإنام أنا بني أيدهيامالقبول واالستفادة ب

 .أساتذته
 .جه، ويسدا خلله، ويعفوا عن زلل صاحبهّفلهام أن يقوما معو  
كام أين أشكر كل من مد يد العون يل واملساعدة يف سـائر مراحـل البحـث   

لدراسة أو قدم يل فائدة وأخص بالشكر زوجتي الكريمة عىل ما قامت بـه مـن وا
 .توفري ما يسهل راحتي يف حيايت العلمية

وأختم بالشكر والثناء والعرفان للقائمني عىل هـذه اجلامعـة املباركـة ويف   
مقدمتها كلية الدعوة وأصول الدين، املتمثلة يف عميدها ورئـيس قـسم الكتـاب 

 اهللا، ومشاخيي الذين هنلت مـن علمهـم طيلـة دراسـتي ملرحلـة والسنة حفظهام
فجـزى اهللا . البكالوريوس واملاجستري فإنام أنا من ثامرهـم ومـن غـرس أيـدهيم 

 .ًاجلميع عني خريا



 
 

  
 

 

٨ 

ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا العلـم النـافع والعمـل الـصالح وأن   
 رب العاملني وصىل اهللا عىل نبينا خر دعوانا أن احلمد هللاآجيعله حجة لنا ال علينا و

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 يف تـاريخ أمهية احلقبة الزمنية والقرن الذي عاشـه الـصحابة الكـرام  -١
   .ملسو هيلع هللا ىلصالترشيع اإلسالمي، فهم خري القرون بعد قرن النبي 

لمهـم بأسـباب زمن الصحابة يتميز بمواكبـة أهلـه لنـزول الـوحي، وع -٢
 أكثر ممـن جـاء ملسو هيلع هللا ىلص مع فهمهم ملراد النبي ،النزول وأخذهم للسنن النبوية

 .بعدهم
 نقل عنهم يف تفسري القرآن الكـريم يشء كثـري، وكـذا رشح الصحابة  -٣

ً من أحاديث، جيعل لكالمهم وزنـا كبـريا يف ملسو هيلع هللا ىلصلبعض ما ورد عن النبي  ً
 .هذا الشأن

رائهم العلمية فيام ليس فيه نص أمهية أقوال الصحابة وأفعاهلم، وكذلك آ -٤
  ، السيام مع وقوع النوازل واملستجدات يف عهدهم،من الكتاب والسنة

 .خاصة بعد اتساع الفتوحات اإلسالمية، واختالط العرب بغريهم
ًكثريا ما يعلل علامء العلل احلديث بأنـه ال يـصح مرفوعـا -٥  وإنـام يـصح ،ً

 ما صح مـن أقـوال الـصحابة ًموقوفا خلطأ وقع من أحد الرواة، ودراسة
ً كام أن احلديث قد يروى مرفوعا من وجه وموقوفا ،يفيدنا يف هذا اجلانب ً

 .من وجه آخر
 يف الزهد والورع، فلحاجتنا لالسـتفادة منهـا نقلت آثار عن الصحابة  -٦

 .كان البد من متييز صحيحها من سقيمها
                                                         

 ).٣٣٨/ ٣( انظر املوافقات للشاطبي  )١( 



 
 

  
 

 

١٠ 

 
 فإن املكتبة اإلسالمية بحاجة إىل مجع أكرب ؛موضوعمع األمهية السابقة لل -١

 . ليتضح من خالل حاهلم معنى الزهد،عدد من آثار الصحابة يف الزهد
 ال ختفى عىل ، وبيان صحيحها من ضعيفها،إن أمهية تقريب آثار الصحابة -٢

 .كل صاحب علم رشعي
  علميـة،لالستفادة منـه يف واقـع احليـاة، مجع مايتعلق بزهد الصحابة  -٣

 .كانت أو عملية
آثـار الـصحابة يف يف حسب علمي مل أجد مـن مجـع أي رسـالة مـستقلة  -٤

 ودراسة ذلك وفق مـنهج علمـي، وهـذا مـرشوع حيـسب لقـسم ،الزهد
 .الكتاب والسنة



 
 

  
 

 

١١ 

 
:خطتي يف هذا البحث مكونة مما ييل    

 .    مقدمة، ومتهيد، وقسمني، خامتة
وع، وأسباب اختيـاره، وخطـة البحـث أمهية املوض: فاملقدمة تشتمل عىل  

 .والتعريف بدائرة البحث ومنهجه
 .ويتناول تعريف األثر واخلرب، والفرق بينهام : التمهيد

: يتنـاول التعريـف بالـصحابة ومكـانتهم وحكـم االحتجـاج 
 :ثالثة فصول بآثارهم وفيه 

   
 .تعريف الصحايب: املبحث األول  
 .مكانة الصحايب: املبحث الثاين  
  

 
 .حكم االحتجاج بآثار الصحابة: املبحث األول  
 .ج األئمة يف االحتجاج بآثار الصحابةمنه: املبحث الثاين  
  
 



 
 

  
 

 

١٢ 

  آثار الصحابة يف الزهد من مـسند سـلامن الفـاريس  إىل 
 .ًأثرا) ٢٢١(مسند عائشة ريض اهللا عنها وقد تم مجع ودراسة 

 وفيها أهم نتائج البحث . 
 ًار صحة وضعفا ما دونته يف هذا اجلدولوخالصة دراسة اآلث  
صحيح  صحيح

 لغريه
حسن  حسن

 لغريه
حيتمل 
 التحسني

ضعيف  ضعيف
 ًجدا

 التوقف منكر

٢ ١ ٩ ١١٣ ١ ٢٢ ٢٣ ٣ ٤٨ 

 : ويليها الفهارس وهي كاآليت  
 .فهرس اآليات القرآنية -١
 .فهرس اآلثار عىل األطراف -٢
ًفهرس اآلثار املختلف فيها رفعا ووقفا -٣ ً. 
  .ر الصحابة مرتبة حسب مسانيد الصحابة  فهرس آثا -٤
 .فهرس اآلثار التي هلا حكم الرفع -٥
 .فهرس األعالم -٦
 .فهرس الغريب -٧
 .فهرس البلدان واألماكن -٨
 .فهرس املصادر واملراجع -٩

 .فهرس املحتويات -١٠



 
 

  
 

 

١٣ 

 
 :أما دائرة البحث التي أقرها القسم فهي  

 .صحيح البخاري -١
 .صحيح مسلم -٢
 .اودسنن أيب د -٣
 .سنن الرتمذي -٤
 .سنن النسائي -٥
 .سنن ابن ماجة -٦
 .موطأ اإلمام مالك -٧
 . مسند اإلمام أمحد -٨
 .سنن الدارمي -٩

 .مصنف عبدالرزاق -١٠
 .مصنف ابن أيب شيبة -١١
 .هتذيب اآلثار للطربي -١٢
 .رشح معاين اآلثار للطحاوي -١٣
 .سنن الدارقطني -١٤
 .مشكل اآلثار للطحاوي -١٥



 
 

  
 

 

١٤ 

 .مستدرك احلاكم -١٦
 .السنن الكربى للبيهقي -١٧
 .السنن واآلثار للبيهقيمعرفة  -١٨
 .سنن سعيد بن منصور -١٩
 .ما أسنده ابن حزم يف املحىل -٢٠

تخـريج منهـا وهناك مصادر أخرى يستفيد منها الباحث يف الرجوع هلـا وال
 :وهي كتب الزهد وتشمل

 .الزهد البن املبارك -١
 .الزهد لوكيع بن اجلراح -٢
 .الزهد ملعاىف بن عمران -٣
 .الزهد ألسد بن موسى -٤
 .حنبلالزهد ألمحد بن  -٥
 .الزهد هلناد بن الرسي -٦
 .الزهد أليب داود -٧
 .الزهد أليب حاتم الرازي -٨
 .الزهد البن أيب عاصم -٩

 . الزهد وصفة الزاهدين البن األعرايب -١٠
 .الزهد الكبري للبيهقي -١١

 . ثم يتبع ذلك بقية كتب السنة املطبوعة



 
 

  
 

 

١٥ 

 
 عىل مـسانيد طريقة ابن أيب شيبة يف كتابه املصنف يف كتاب الزهد أنه رتبه  

 ويذكر حتته آثار أيب بكر، وكـذا عمـر بـن كالم أيب بكر : ًالصحابة فيقول مثال
اخلطاب، ثم بقية الصحابة، غري أنه بدأ قبل ذلك بزهد األنبياء عليهم السالم، ثم 

 :، أما منهج بحثي فهو عىل النحو التايلملسو هيلع هللا ىلصما كان من زهد النبي 
ًث السابقة، ابتداء بمصنف ابـن أيب بجمع اآلثار يف دائرة البح: ًقمت أوال -١

شيبة وهو الكتاب األصل، ثم ميزت املكرر منها، وكنت أقوم بإضافة كل 
ما أقف عليه من اآلثار التي هي من بقية كتب احلديث اخلارجة عن دائرة 

 .البحث، فأضيفها إىل مسند الصحايب املناسب له
ابـن أيب شـيبة رتبت كتاب الزهد عىل املسانيد كام هو مرتـب يف مـصنف  -٢

 فبدأت بكالم سلامن الفاريس ريض اهللا عنه، ثم بكالم معاذ بـن جبـل 
، ثـم ، ثم بكالم عبداهللا بن عمـرو بـن العـاصثم بكالم أيب هريرة 

أيب بكالم ، ثم ، ثم بكالم عبداهللا بن رواحة بكالم النعامن بن بشري 
 عنها، ثـم اتبعـت ، ثم بكالم أم املؤمنني عائشة ريض اهللاأمامة الباهيل 

 . زوائد كل صحايب يف مسنده ولكن بعد ذكر آثاره من املصنف
صدرت اآلثار التي اختريت للدراسة أول الصفحة والتي هي بـسند ابـن  -٣

أيب شيبة من املصنف، ثـم بعـد ذلـك أتبعهـا باآلثـار الزوائـد وجعلتهـا 
 .قوسني(      ) متسلسلة يف األرقام رقم لكل أثر بني 

 



 
 

  
 

 

١٦ 

 لألثر أول الصفحة وهو مـن املـصنف فـإين أبـدأ بتخرجيـه بعد تصديري -٤
، فـأذكر مـصدره بـاجلزء والـصفحة والـرقم مـن "ختريج األثر "بعنوان 

املصنف األصل، ثم أكمل خترجيه عن الـصحايب نفـسه يف قولـه أو فعلـه 
بعزو ذلك إىل من أخرجه من طريق ابن أيب شيبة من كتـب الـسنة  بـذكر 

ر، وأزيد خترجيي له إذا كان من الكتب الستة بزيـادة ورقم األثالصفحة واجلزء 
 .وذلك بتقديم السند األقرب إىل سند ابن أيب شيبة ذكر الكتاب والباب، 

ًإذا وجدت طريقا آخر غري طريق األثـر املـصدر فـإين أتبعـه يف التخـريج  -٥
ًائز مثال أن أخرج األثـر مـن ًوأبدأ فيه أيضا برتتيبه عىل الوفيات، فمن اجل

ًبن املبارك، أوال ثم أخرجه ثانية من عند ابن املبارك يف الطريق اآلخر  اعند
وذلك الختالف اإلسناد، مع مراعايت يف التخريج ذكر مـن يكـون عليـه مـدار 

 .  والثوري عن األعمش  ونحو ذلك-السند، كأيب معاوية عن األعمش
 نفـس ًإذا كان األثر املصدر أول الصفحة من الزوائد فإنه أيضا يكون عىل -٦

الطريقة يف التخريج، فأعزوه إىل مصدره الذي أخرجه، وأجعله يف بدايـة 
ًخترجيي كالزهد البن املبارك أو لوكيع مثال ثم أعـزوه بعـد ذلـك إىل مـن 

 .أخرجه من طريقه وهكذا كام سبق
ًإذا كان األثر املوقوف خمتلفا يف إسناده، كأن يرد مرفوعا فـإين أبـني ذلـك  -٧ ً

 .بعد خترجيي للموقوف
ميزت بني اآلثار التي هلا حكم الرفع عن غريها عقب ختريج األثر كام هـو  -٨

 .مطلوب يف قرار اللجنة املكلفة بدراسة هذا املرشوع 



 
 

  
 

 

١٧ 

ً مكتفيا بالرتمجة " رجال اإلسناد "بعد ذلك أقوم برتمجة رواة األثر بعنوان  -٩
ًمن التقريب ناقال لكالم احلافظ ابن حجر نـصا، مـع ذكـر رقـم الرتمجـة  ً

هــ حتقيـق أبـو ١٤٢٣ًط، ومعتمدا طبعة دار العاصمة الطبعـة الثانيـة فق
األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، وإذا مل أجـد ترمجـة للـراوي مـن 
التقريب فمن كتب الرجال األخرى كالتاريخ الكبـري للبخـاري واجلـرح 
والتعديل البن أيب حاتم وغريها أما ترمجتي للصحابة فأترجم هلم بكـالم 

أنقله مـن التقريـب وأعـزوه لإلصـابة البـن حجـر ملـن يرغـب يف يسري 
 .التوسع

 .أميز املهمل وأبني املبهم من رجال اإلسناد وأترجم هلم -١٠
بعد ترمجة رجال اإلسناد أذكر احلكم العام عـىل اإلسـناد حتـت عنـوان  -١١

 فــأقول إســناده صــحيح أو حــسن أو ضــعيف "احلكـم عــىل اإلســناد 
إسناده ضعيف : وى به ويرتقي فإين أقولوالضعيف إن كان له متابع يتق

: ًويرتقي للحسن لغريه ثم أبني سبب ضعفه وكيف ارتقى، فأقول مـثال
سبب ضعفه فالن ولكن تابعه فالن ، ولكن بعـد حكمـي عـىل الـسند 

 .ل األص
ًأفــرس الكلــامت الغريبــة مــن كتــب الغريــب أو اللغــة، وأحيانــا كتــب  -١٢

 .الرشوحات
 . ترد بتعريف موجزأعرف بالبلدان واألماكن التي -١٣



 
 

  
 

 

١٨ 

عندما يتكرر الراوي الذي سبقت ترمجته فإين أذكر اسـمه ودرجتـه مـن  -١٤
التوثيق أو الضعف عىل سبيل االختصار، وأقول تقدم يف األثر رقم كذا 

 .قوسني)   (فاذكره بني 
راعيت يف البحث ما هو متعارف عليه يف البحوث العلمية من عالمات  -١٥

 . من تعاريف أو مصطلحاتالرتقيم والعزو، وإيضاح ما يلزم
 فاملقصود أنه صـحيح أو " أو حسن " إسناده صحيح "إذا أطلقت لفظ  -١٦

 .حسن لذاته
 .استفدت يف بحثي من جامع الرتاث -١٧
 .ًاخلطة  التي رست عليها عموما هي خطة القسم وما سار عليه الزمالء -١٨



 
 

  
 

 

١٩ 

 
بالذات الزوائد من غري ابـن أيب من ذلك ما واجهني عند إحصاء اآلثار و -١

ًأثـرا، ) ٢٤٠(شيبة عند إعداد اخلطة، حيث بلغ العد املبدئي مـا يقـارب 
ولكن عند الرشوع يف العمل وبعد التأمل فوجئت بـأن اآلثـار تناقـصت 

 . بشكل ملحوظ، بسبب أنه مكرر عند ابن أيب شيبة أو غريه
ثت عنه بلفظه ربـام البحث يف اآلثار بخالف األحاديث، فإن األثر لو بح -٢

ال تقف إال عىل مواضع قليلة ، فيحتاج إىل أن تبحث عنه بـاملعنى لتـصل 
 .إىل طرق أكثر

وقعت يف تردد يف مجعي للزوائد مما يندرج حتت مسمى الزهد ألن مفهوم  -٣
الزهد مما يصعب ضبطه بضابط والناظر يف كتب الزهد جيد مـا فيهـا مـن 

تقشف وقيام الليل وغريها فلـذا فـإين آثار حتمل معاين متعددة كالفقر وال
 .قد ارتضيت ما وضعه أئمة الزهد يف كتبهم، ووسعني ما وسعهم



 
 

  
 

 

٢٠ 

 
 .وفيه التعريف باألثر واخلرب والفرق بينهام  
 
:  أصـولاهلمزة والثاء والراء له ثالثـة) أثر : ( قال احلسني بن فارس: األثر يف اللغة  

ذكـر « واملناسب هنـا الثـاين وهـو .  »تقديم اليشء، وذكر اليشء ورسم اليشء الباقي« 
 . » اليشء 

 .»رويته :  احلديث أيُ مأخوذ من أثرت«واألثر 
َذكره عن غريه، فهو آثر باعد وبابه هن:  أثر احلديث« :وقال األزهري  ر ومنـه َ

ًفام حلفـت بـه ذاكـرا : ل عمر قا... حديث مأثور، أي ينقله خلف عن سلف
ًوال آثرا، أي خمربا عن غريي أنه حلف به  وأيب ال : ً فالنـا قـالَّ يعنـي مل أقـل إن–ً

 ."أفعل كذا
 

 : اخلاء والباء والراء أصالن«قال ابن فارس  
 .العلم: فاألول  
 .ٍيدل عىل لني ورخاوة وغزر: والثاين  

                                                         
 ).٥٥-٥٤/ ١(معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).١/٢٧٥(تدريب الراوي ) ٢(
 ).١/٢(خمتار الصحاح  )٣(



 
 

  
 

 

٢١ 

واهللا تعاىل اخلبري . يل بفالن خربة وخرب: تقول. يشءالعلم بال: اخلرب: فاألول
  ] ...١٤: فاطر[ ﴾ r       q  p  o  ﴿ العامل بكل يشء وقال اهللا تعاىل: أي

   .»... األرض اللينة : اخلرباء وهي: واألصل الثاين  
 . فاخلرب املروي عىل األصل األول وهو العلم

 
مـا يـروى عـن «  :و بن الصالح عند تعرضه للموقوف قال اإلمام أبو عمر

 من أقواهلم وأفعاهلم ونحوها، فيوقـف علـيهم وال يتجـاوز بـه إىل الصحابة 
 . » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

املـذهب املختـار الـذي قالـه املحـدثون وغـريهم «وقال اإلمام النـووي   
ًيطلق عىل املروي مطلقا، : ن األثرواصطلح عليه السلف ومجاهري اخللف، وهو أ

األثـر :  أو عن صحايب، وقال الفقهاء اخلراسـانيون ملسو هيلع هللا ىلصسواء كان عن رسول اهللا 
 . »ًهو ما يضاف إىل الصحايب موقوفا عليه

  وما ذكره اإلمام النووي عن فقهاء خراسان ذكره اإلمام ابن الصالح بقولـه 
تعريف املوقوف باسم األثر قـال  وهو موجود يف اصطالح الفقهاء اخلراسانيني «

 اخلرب ما يـروى  عـن « :منهم فيام بلغنا عنه الفقهاء يقولون : أبو القاسم الفوراين
 . «  واألثر ما يروى عن الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                         
 ).٢٣٩/ ٢(مقاييس اللغة ) ١(
  .٤٦علوم احلديث البن الصالح، ص )٢(
 ) .٦٣/ ١(رشح النووي عىل صحيح مسلم  )٣(
 ) .١/١٢١(وفتح املغيث للسخاوي ) ٤٦(علوم احلديث البن الصالح  )٤(



 
 

  
 

 

٢٢ 

وعقب احلافظ ابن حجر عـىل كـالم النـووي الـذي حكـى فيـه املـذهب   
 ويؤيـده تـسمية أيب جعفـر «ًاملختار من أن األثر يطلق عىل املروي مطلقـا بقولـه 

وهـو مقـصور عـىل املرفوعـات وإنـام يـورد فيـه ) هتذيب اآلثـار(الطربي كتابه 
للطحـاوي فمـشتمل عـىل املرفـوع ) رشح معـاين اآلثـار( كتـاب ًاملوقوفات تبعا وأمـا

 . » ًواملوقوف أيضا
وظاهر تسمية البيهقـي كتابـه املـشتمل علـيهام بمعرفـة «  :وقال السخاوي 

ًواآلثار معهم، وكان سلفهم فيه إمامهم، فقد وجد ذلـك يف كالمـه كثـريا السنن 
واستحسنه بعض املتأخرين قـال ألن التفـاوت يف املراتـب يقتـيض التفـاوت يف 

 األثـر: اخلـرب وللـصحابة: حب الـرشعملـا نـسب لـصا: املرتتب عليهـا، فيقـال
 يف كتابيـه القول واملـذهب،ولكن املحـدثني كـام عـزاه إلـيهم النـووي: وللعلامء

 .يطلقون األثر عىل املرفوع واملوقوف
وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه املشتمل علـيهام رشح معـاين اآلثـار معهـم، 
وكذا أبو جعفر الطربي يف هتذيب اآلثار له إال أن كتابه اقترص فيـه عـىل املرفـوع 

 . »ه فيه من املوقوف فبطريق التبعية وما يورد
 – عنـد علـامء هـذا الفـن – اخلرب عند «ًحجر مقررا لذا فقد قال احلافظ ابن 

، واخلرب ما جاء عـن ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث ما جاء عن رسول اهللا : مرادف للحديث، وقيل

                                                         
 ).٣٤٠/ ١(النكت عىل كتاب ابن الصالح ) ١(
 ).    ١٢٢/  ١(فتح املغيث ) ٢(



 
 

  
 

 

٢٣ 

 وملـن يـشتغل " إخباري ": غريه، ومن ثم قيل ملن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها
 وقيل بينهام عموم وخصوص مطلق فكل حديث خرب "املحدث":بالسنة النبوية 

 . » عكسمن غري
 :وملخص كالمه أن هناك ثالثة إطالقات للخرب

 .أنه مرادف للحديث، فيختص باملرفوع: األول
 .أن احلديث خمتص باملرفوع أما اخلرب فللموقوف واملقطوع: الثاين
 . أن اخلرب عام واحلديث خاص باملرفوع: الثالث

 
 

                                                         
 ).  ٥٣-٥٢(النكت عىل نزهة النظر : انظر  )١(



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 :وفيه ثالثة فصول  
 . تعريف الصحابة ومكانتهم:الفصل األول
 . حكم االحتجاج بآثار الصحابة ومناهج األئمة يف ذلك:الفصل الثاين

 . منهج دراسة أسانيد الصحابة:الفصل الثالث



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 :ويشتمل عىل مبحثني     
 .ف الصحابة تعري:املبحث األول
 . مكانة الصحابة:املبحث الثاين



 
 

  
 

 

٢٦ 

 
 

ألهل العلم تعريفات وردت عنهم للصحايب نبدأ بتعريـف التـابعي اجلليـل 
 ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة ال نعدهم إال من أقـام مـع رسـول اهللا «ب إذ يقول ّسعيد بن املسي

 . » و سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني سنة أ
 أو رآه ولو ساعة ملسو هيلع هللا ىلص من صحب النبي « : عن عيل بن املديني أنه قال ما ورد

 . »ملسو هيلع هللا ىلصمن هنار فهو من أصحاب النبي 
 ثـم أفـضل النـاس بعـد «ورد عن اإلمام أمحد أنه قال بعد ما ذكر أهل بـدر 

 القرن الذي بعث فيهم كـل مـن صـحبه سـنة أو ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء أصحاب رسول اهللا 
ًشهرا أو يوما أو ساعة أو رآه  فهو من أصحابه، له من الصحبة عىل قدر ما صحبه ً

 .»ت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه وكان
 أو رآه مـن ملسو هيلع هللا ىلص من صـحب النبـي «ف اإلمام البخاري الصحايب بقوله ّوعر

 .»سلمني فهو من أصحابه امل
 فاملعروف من طريقة أهل احلـديث أن  كـل «وكذا عرفه ابن الصالح بقوله 

 .» فهو من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا مسلم رأى رسول
                                                         

 ).٢٩٣ص(وعلوم احلديث البن الصالح ) ١٩١-١٩٠/ ١(الكفاية للخطيب البغدادي ) ١(
 .وقد عزاه للمستخرج أليب القاسم بن منده ) ٨/٣١٥(فتح الباري ) ٢(
 .١٩٢ الكفاية للخطيب ،ص)٣(
  .١٩٢، والكفاية ص٦١٢ ، ص ملسو هيلع هللا ىلصضائل أصحاب النبي  باب ف–صحيح البخاري ) ٤(
 ).  ٢٢٩٣( علوم احلديث )٥(



 
 

  
 

 

٢٧ 

وهو من لقـي النبـي «  :وقد عرفه احلافظ بن حجر بتعريف جامع مانع فقال
ّصىل اهللا تعاىل عليه وآله وسلم مؤمنا به، ومات عىل اإلسـالم، ولـو ختللـت رد   ة ً

   من املجالسة واملامشـاة، ووصـول أحـدمها ٌيف األصح، واملراد باللقاء ما هم أعم
  كامله، وتدخل فيـه رؤيـة أحـدمها اآلخـر سـواء كـان بنفـسه ُإن مل يإىل اآلخر، و

 .أو بغريه
 ألنه ملسو هيلع هللا ىلصالصحايب من رأى النبي : أوىل من قول بعضهم ) اللقي (والتعبري بـ 

 .... ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بالد تردد ٍرج حينئذُخي
 ً. يف حال كونه كافراْاملذكور لكن ُرج من حصل له اللقاءُ كالفصل خي» ًمومنا « وقويل 

ًفصل ثان خيرج من لقيه مؤمنا لكن بغريه من األنبياء، لكن هل »  به «وقويل 
 !.ًخيرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ومل يدرك البعثة؟ فيه نظر

ً بعد أن لقيه مؤمنا ّفصل ثالث خيرج من ارتد» ومات عىل اإلسالم «  :وقويل 
 .كعبيد اهللا بن جحش وابن خطلة َّدِّبه، ومات عىل الر

ًه له مؤمنا به وبني موته عىل اإلسالم، فإن ّبني لقي:  أي»ة ّدِ رْلتَّولو ختل«  :وقويل 
 !.ً ألقيه ثانيا أم الُ أو بعده وسواءملسو هيلع هللا ىلص له، سواء أرجع إىل اإلسالم يف حياته ٍاسم الصحبة باق

  عىل رجحـان األول ُّ إشارة إىل اخلالف يف املسألة ويدل»يف األصح « وقويل 
ًيت به إىل أيب بكر الصديق أسريا، فعاد ُن ارتد وأّقصة األشعث بن قيس فإنه كان مم

 عـن ذكـره يف ٌجـه أختـه، ومل يتخلـف أحـدَّإىل اإلسالم فقبـل منـه ذلـك، وزو
وهـذا هـو الـصحيح  «الصحابة، وال عن ختـريج أحاديثـه يف املـسانيد وغريهـا 

 .   »املعتمد
                                                         

 ). ١/٨(وينظر اإلصابة ) ١٥٠ – ١٤٩ص( النكت عىل نزهة النظر )١(



 
 

  
 

 

٢٨ 

 
 

، فهم ملسو هيلع هللا ىلصًالصحابة ريض اهللا عنهم اختارهم اهللا صحبا خلليله ورسوله حممد 
خري صحب خلري رسول، آمنوا به حني كذبه الناس، ونرصوه حني خذله الناس، 
بذلوا املهج واألموال، وهجروا األوطان، وقتلوا من أجل ذلك اآلبـاء واألبنـاء، 

ا ما عاهدوا اهللا عليه، فاستحقوا ثناء اهللا عليهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فصدقو
ًثناء وتعديال، واستحقوا مـدح النبـي   هلـم بـذكر فـضائلهم والتحـذير مـن ملسو هيلع هللا ىلصً

 لألمة ملسو هيلع هللا ىلصهضمهم حقهم، أو التنقص من مكانتهم وقدرهم، فهم بعد رسول اهللا 
ًمبلغني أمناء ومستحفظني عدوال، فهم محلة الكتاب العظيم وسنة النبي الكـريم 

ًإنه متى انفصمت العروة املتينة بيننا وبني الوحي كتابا وسنة، مل يبق للقـرآن  وملسو هيلع هللا ىلص
 .هيبة وتعظيم، وال للسنة حجية وتقديم

 .وهنا نسوق األدلة الرصحية من كتاب اهللا يف عدالة الصحابة والثناء عليهم
 

   -  ,   *  +  %  &  '  )  (    $!  "  # ﴿قال اهللا تعاىل 
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وأول من يدخل يف هذه اآلية املخاطبون هبا حينئذ وهم الـصحابة ريض اهللا 

 .عنهم 



 
 

  
 

 

٣١ 

 

أهل السنة واجلامعة متفقون عىل أن مجيع الـصحابة ريض اهللا عـنهم عـدول 
 هلـم يف سـنته، ومل خيـالف يف ملسو هيلع هللا ىلص لك بتعديل اهللا هلم يف كتابه، وتعديل النبـي وذ

 .ذلك إال شذوذ من املبتدعة 
 ملـا علـم اهللا يف قلـوهبم مـن ملسو هيلع هللا ىلص وتعديل اهللا هلم يف كتابه عىل لسان رسـوله 

اإليامن والتقوى، والصدق واملروءة، وسمو األخـالق، والرتفـع عـن سفاسـف 
يـسوا معـصومني مـن وقـوع يف املعـايص أو الـسهو األمور، فهم مع عـدالتهم ل

  .والغلط ومل يقل أحد من أهل العلم بعصمتهم من ذلك 
 :لذا  نسوق من األحاديث النبوية الثابتة ما يدل عىل عدالتهم فمن ذلك 

 ال تـسبوا أصـحايب « : أنه قـال ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب سعيد اخلدري عن النبي  -
 .   » مد أحدهم وال نصيفهًفلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ

بعثـت مـن خـري « : أنه قال وما ورد يف حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه  -
ًابن آدم قرنا فقرناقرون    .» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه ً
 النجـوم أمنـة «: أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب بردة عن أبيـه عـن الرسـول  -

                                                         
ًلو كنت متخذا خليال( ملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي ،  كتاب فضائل الصحابة –رواه البخاري يف صححيه ) ١( ً(  

بـاب حتـريم سـب ،  كتـاب فـضائل الـصحابة –ورواه مسلم يف صـححيه ) ٣٦٧٣ رقم ٦١٧ص(
 ).٢٥٤٠ رقم ١١١٣ص (الصحابة ريض اهللا عنهم 

 ).٣٥٥٧ رقم ٥٩٧ص   (ملسو هيلع هللا ىلصباب صفة النبي ،  كتاب املناقب –رواه البخاري يف صححيه ) ٢(
 



 
 

  
 

 

٣٢ 

 ُ وأنا أمنة ألصحايب فـإذا ذهبـتفإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما توعد،، للسامء
ا ذهب أصحايب أتى أمتي مـا أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألمتي فإذ

 . »يوعدون 
  قـال: وما ورد من حـديث عمـران بـن حـصني ريض اهللا عـنهام قـال  -

 قال عمران – خري أمتي قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم «:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
ً بعــد قرنــه قــرنني أو ثالثــا ثــم إن بعــدكم قومــا يــشهدون فــال أدري أذكــر وال ً

  . »ذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وين
أال ليبلغ .........  قال ملسو هيلع هللا ىلصوما ورد يف حديث أيب بكر ريض اهللا عنه أن النبي 

 . الشاهد منكم الغائب 
اع، التي شهدها مـن الـصحابة ريض  وذلك يف حجة الودملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

 أال «  :ملسو هيلع هللا ىلصويف قولـه : قال ابن حيان رمحـه اهللا . اهللا عنهم ما يزيد عىل املائة ألف 
 أعظم دليل عىل أن الـصحابة كلهـم عـدول لـيس  »ليبلغ الشاهد منكم الغائب

                                                         
 أمان ملسو هيلع هللا ىلص باب بيان أن بقاء النبي - فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم -رواه مسلم يف صححيه كتاب ) ١(

 ).٢٥٣١ رقم ١١٠٩ص (ه أمان لألمة قاء أصحابألصحابه وب
 ٦١٢ص  (ملسو هيلع هللا ىلص باب فضائل أصحاب النبـي – كتاب فضائل الصحابة –رواه البخاري يف صححيه ) ٢(

  ).٣٦٥٠رقم 
ومـسلم يف صـحيحه ) ١٠٥ رقم ٢٣ص( كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب –رواه البخاري ) ٣(

 باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألمـوال –ات  كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والدي–
 ). ١٦٧٩ رقم ٧٤٣ص(



 
 

  
 

 

٣٣ 

  فيهم جمروح وال ضعيف، إذ لو كـان فـيهم أحـد غـري عـدل السـتثنى يف قولـه 
  لغ فالن منكم الغائب فلـام أمجلهـم يف الـذكر بـاألمر بـالتبليغ أال ليب:  وقال ملسو هيلع هللا ىلص

   ملسو هيلع هللا ىلصمن بعدهم دل ذلك عىل أهنم كلهـم عـدول وكفـى بمـن عدلـه رسـول اهللا 
  .ًرشفا 

                                                         
  )  .١٠٢( ان ص بصحيح بن ح) ١(



 
 

  
 

 

٣٤ 

 

الصحابة ريض اهللا عنهم كلهم عدول بإمجاع أهل السنة واجلامعة، من البس 
  .ملسو هيلع هللا ىلص للظن هبم وملا من اهللا به عليهم من صحبة نبيه ًالفتن وغريها إحسانا

 : اإلمجاع عىل عدالتهم غري واحد من أهل العلم ومن ذلك ىوقد حك
 لقد كفينا البحث عن أحواهلم إلمجاع أهل احلق « :قال أبو عمر بن عبد الرب 

  .   » كلهم عدول من املسلمني وهم أهل السنة واجلامعة عىل أهنم
ومـن يعتـد بقولـه مـن ، امء  هذا مذهب كافة العل« البغدادي وقال اخلطيب

  . »الفقهاء 
ومـن ، الـصحابة مجيـع  ثم إن األمة جممعة عىل تعديل «: وقال ابن الصالح 

ًالبس الفتن منهم فكذلك بإمجاع العلامء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع إحسانا للظن 
هللا سبحانه وتعـاىل أتـاح اإلمجـاع عـىل ًهبم ونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر وكأن ا

 .ذلك لكوهنم نقلة الرشيعة واهللا أعلم
 والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلامعة ملا أثنى اهللا «: قال ابن كثري 

                                                         
حمافظة دينية حتمل عىل مالزمة التقوى واملروة لـيس معهـا بدعـة : العدالة وهي : قال ابن احلاجب ) ١(

رشح .  ( بـاح وتتحقق باجتناب الكبائر وترك اإلرصار عىل الصغائر وبعض الصغائر وبعـض امل
  ) .١٤٥العضد عىل املخترص ص 

  ) .١٩ / ١( االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ) ٢(
  ) .١٨٧ / ١( الكفاية للخطيب البغدادي ص  )٣(
 ). ٢٩٥ص(علوم احلديث  )٤(



 
 

  
 

 

٣٥ 

وبام نطقت به السنة النبوية يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم . عليهم يف كتابه العزيز 
 رغبـة فـيام ملسو هيلع هللا ىلصل واألرواح، بني يدي رسـول اهللا وأفعاهلم، وما بذلوه من األموا

 . »من الثواب اجلزيل واجلزاء اجلميل عند اهللا 
الف ومل خيـ،  اتفق أهل السنة عىل أن اجلميع عدول «: قال احلافظ ابن حجر 

 .»يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة 
ل كلهـم  وهم ريض اهللا عنهم باتفـاق أهـل الـسنة عـدو«: وقال السخاوي 

  . »ًطلقا البس الفتنة أم ال م
الصحابة كلهم عدول من البـس الفتنـة وغـريهم بإمجـاع مـن « وقال السيوطي 

 . » يعتد به
 

                                                         
  )٤٩٨ / ٢( الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث ) ١(
  ).٩ / ١( جر  حبناإلصابة يف متييز الصحابة ال) ٢(
  )   .٩١ / ٣( فتح املغيث للسخاوي ) ٣(
  ) .٢٣٣ / ٢( تدريب الراوي للسيوطي ) ٤(



 

 

 
 
 
 

         

 
 

 

  :ويشتمل عىل مبحثني       
 .بة  حكم االحتجاج بآثار الصحا:املبحث األول 
 .منهج األئمة يف االحتجاج بآثار الصحابة : املبحث الثاين 

 
 



 
 

  
 

 

٣٧ 

 
 

وقبل أن ندخل يف مبحث حجية أقوال الصحابة ريض اهللا عنهم لعيل أقـف 
 .لبيان مكانة أقوال الصحابة وفتاواهم 

  يف نفـوس العلـامء  أقوال الـصحابة وفتـاواهم هلـا املكانـة الرفيعـة العاليـة 
 .والعامة 

   فعـىل الـرأس والعـني، ملسو هيلع هللا ىلص إذا جـاء عـن النبـي «: قال اإلمـام أبـو حنيفـة 
 وإذا جـاء عـن التـابعني  نختـار مـن أقـواهلم،ملسو هيلع هللا ىلصوإذا جاء عن أصحاب النبـي 

 .»زامحناهم 
 إذا تفرقـوا فيهـا « : اإلمام الشافعي يف أقوال الصحابة ريض اهللا عنهم لوقا

وإذا قال ، فق الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، أو كان أصح يف القياسنصري إىل ما وا
ًالواحد منهم القول ال نحفظ عن غريه منهم فيه له موافقة وال خالفـا رصت إىل 
ًإتباع قول واحدهم إذا مل أجد كتابا وال سنة وال إمجاعا وال شيئا يف معناه حيكم له  ً

  .»كمه أو وجد معه قياس بح
 ما أجبت يف مسألة إال بحديث عن رسول اهللا «: أمحد بن حنبل وقال اإلمام 

 إذا وجدت يف ذلك الـسبيل إليـه، أو عـن الـصحابة أو عـن التـابعني، فـإذا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                         
  ) .١٢٣ / ٤( وإعالم املوقعني  ) ١١١ / ١(  املدخل إىل السنن الكربى )١(
  ) .٣٧ / ١( إمجال اإلصابة   ) ٥٩٧ / ١( الرسالة للشافعي )  ٢(



 
 

  
 

 

٣٨ 

  فعن ملسو هيلع هللا ىلص مل أعدل إىل غريه، فإذا مل أجد عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوجدت عن رسول اهللا 
  صـحاباخللفاء األربعة الراشـدين املهـديني، فـإذا مل أجـد مـن اخللفـاء فعـن أ

فإذا مل أجـد فعـن ،  ملسو هيلع هللا ىلص األكابر فاألكابر من أصحاب رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  
 حـديث بعمـل لـه ملسو هيلع هللا ىلصوما بلغني عن رسـول اهللا  ، التابعني وعن تابعي التابعني 

 .ثواب إال عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة
 .»م كلهم عىل قبول قول الصحايب  وأئمة اإلسال«: قال ابن القيم 

 
 :القول األول 

ًإذا قال الصحايب قوال أو ذهب لـرأي ومل يرجـع عنـه ومل خيـالف فيـه قـول 
ًن هذا القول حجـة مطلقـا، سـواء وافـق هـذا القـول إ ومل ينترش ف،صحايب آخر

 وألن قـول الـصحايب ،القياس أو مل يوافقه ملا سيأيت إيراده يف أدلة تدل عىل ذلـك
 ألن رأي الصحايب ؛ادر عن رأي واجتهاد يرجح عىل رأي التابعي ومن بعدهالص

كونه شاهد التنـزيل وعرف التأويل، فهـو أقـرب إىل إصـابة احلـق، وأبعـد عـن 
 ومراده يف كالمه عىل مـا مل يقـف عليـه ملسو هيلع هللا ىلصاخلطأ، وألنه وقف من أحوال النبي  

ة مقاصـد غريه مع اجتهاد ليس عند سواهم، وحرص عـىل طلـب احلـق ومعرفـ
 كام وردت بذلك األخبار، كقوله  ،الرشيعة، مع علو درجتهم عن من جاء بعدهم

                                                         
   )٣٠١ / ١( ل تيمية املسودة آل)  ١(
  ) .١٢٣ / ٤( إعالم املوقعني )  ٢(



 
 

  
 

 

٣٩ 

  فمــن هــذا شــأنه فــإن قولــه أوىل باإلتبــاع مــن  » خــري النــاس قــرين«:  ملسو هيلع هللا ىلص
 وبعـض ، وأكثر احلنابلة، واملالكية، وهذا القول للشافعي يف القديم غريه قول 
  . احلنفية

 وخاصة ابن تيمية وابن القيم يرجحون االحتجـاج ،واملتأخرون من احلنابلة
  . ويرون أنه التحقيق يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا ،بقول الصحايب

 :ولذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
   لقد تأملت مـن هـذا البـاب مـا شـاء اهللا ، فرأيـت الـصحابة أفقـه األمـة «

عتق والطالق وغري ذلك، ومسائل وأعلمها واعترب هذا بمسائل اإليامن بالنذر وال
  تعليق الطالق بالرشوط ونحـو ذلـك، وقـد بينـت فـيام كتبتـه أن املنقـول فيهـا 

  .  وعليـه يـدل الكتـاب والـسنة ؛ًعن الصحابة هو أصح األقوال قـضاء وقياسـا
 وكـل قـول سـوى ذلـك تنـاقض يف القيـاس خمـالف ،وعليه يدل القياس اجليل

   مثـل مـسألة ابـن املالعنـة ومـسألة ؛للنصوص، وكـذلك يف مـسائل غـري هـذه
 وما شاء اهللا من املسائل مل أجـد أجـود األقـوال فيهـا إال األقـوال ،مرياث املرتد

                                                         
  رقـم  ملسو هيلع هللا ىلص  بـاب فـضائل أصـحاب النبـي- ملسو هيلع هللا ىلصكتاب فـضائل أصـحاب النبـي  .  صحيح البخاري )١(

 )٦٥١( .  
  ) .٣٨١ – ٣٨٠( ينظر اجلامع ملسائل أصول الفقه ) ٢(
ــري ) ٣( ــب املن ــر رشح الكوك ــاوى  ) ٤٢٢ / ٤( ينظ ــوع الفت ــوقعني  ) ١٤ / ٢٠( وجمم ــالم امل   وإع

) ١٢٣ / ٤. (  
  ) ٤٣٧( أصول مذهب اإلمام أمحد ) ٤(



 
 

  
 

 

٤٠ 

ًاملنقولة عن الصحابة، وإىل ساعتي هذه ما علمت قوال قاله الصحابة ومل خيتلفـوا 
 .  »فيه إال وكان القياس معه

 عدم حجيه قول الصحايب : القول الثاين 
 وإىل بعض املتـأخرين مـن فقهـاء ؛القول منسوب جلمهور األصولينيوهذا 
   ونسب ألمحد يف إحـدى الـروايتني ، ونسب لإلمام الشافعي يف اجلديد،املذاهب

 .عنه 
 وذهب بعض املتـأخرين مـن احلنفيـة « :ًقال اإلمام ابن القيم حاكيا أقواهلم

 أنه ليس بحجة، وذهب بعض  إىل؛والشافعية واملالكية واحلنابلة وأكثر املتكلمني
 وإال فال قالوا ألنه إذا خالف القياس ؛ه إن خالف القياس فهو حجةنالفقهاء إىل أ

والـذين ، مل يكن إال عن توقيف، عىل هذا فهو حجـة وإن خالفـه صـحايب آخـر
ألن الصحايب جمتهد من املجتهدين جيوز عليه اخلطأ فال :ليس بحجة، قالوا : قالوا

يكون حجة كسائر املجتهدين وألن األدلة الدالـة عـىل بطـالن جيب تقليده، وال 
التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دوهنم، وألن التابعي إذا أدرك عـرص الـصحابة 
اعتد بخالفه عند أكثر الناس فكيف يكون الواحد حجـة عليـه وألن األدلـة قـد 

يب  وقول الصحا؛انحرصت يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالستصحاب
 وألن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى، ال يوجـب وجـوب ،ًليس واحدا منها

  .   »إتباعه عىل جمتهد آخر من علامء التابعني بالنسبة إىل من بعدهم
                                                         

  )٥٨٦ – ٥٨٢ / ٢٠(  جمموع الفتاوى )١(
  ) .٤٤٢( أصول مذهب أمحد  ) ٤٢٣ / ٤( رشح كوكب املنري  ) ١٢٣ / ٤( إعالم املوقعني ) ٢(
  ) .١٢٣ / ٤( إعالم املوقعني ) ٣(



 
 

  
 

 

٤١ 

ً وقد ذهب قوم إىل أن مذهب الصحايب حجة مطلقا، وقوم إىل «وقال الغزايل 
أيب بكـر وعمـر خاصـة، أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إىل أن احلجة يف قول 

 اقتدوا بالذين من بعدي وقوم إىل أن احلجة يف قول اخللفاء الراشـدين ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  
إذا اتفقوا، والكل باطل عندنا فإن من جيوز عليه الغلط والسهو ومل تثبت عصمته 
عنه فال حجة يف قولـه فكيـف حيـتج بقـوهلم مـع جـواز اخلطـأ، وكيـف تـدعى 

كيـف يتـصور عـصمة قـوم جيـوز علـيهم  و،عصمتهم من غـري حجـة متـواترة
 وقد اتفقت الصحابة عـىل جـواز خمالفـة ؟االختالف، وكيف خيتلف املعصومان

  الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمـر عـىل مـن خـالفهام باالجتهـاد، بـل أوجبـوا 
يف مسائل االجتهاد عىل كل جمتهد أن يتبـع اجتهـاد نفـسه، فانتقـاء الـدليل عـىل 

از خمـالفتهم فيـه ثـالث أدلـة  بينهم وترصحيهم بجـوالعصمة ووقوع االختالف
 . »قاطعة 

 فمن املـسلمني مـن يأخـذ «: ًويقول ابن حزم أيضا يف حجية قول الصحايب 
ًهبذا ومنهم من ال يأخذ به، ونحن ال نأخذ به أصال ألنه ال حجـة يف فعـل أحـد 

لو فاصل من وهم، تباعه وأرسله إلينا ببيان دينه، وال خيادون من أمرنا اهللا تعاىل ب
 .  »وال حجة فيام هيم وال يأيت الوحي ببيان وهيمه

 .والذي يرتجح يل القول األول واهللا أعلم: قلت

                                                         
  )   ١٦٨ / ١( املستصفى للغزايل ) ١(
  ).٢٢٣ / ٢(  والنحل الفصل يف امللل) ٢(



 
 

  
 

 

٤٢ 

 
نتهم يف طلب اإلتباع كسنة ما جاء يف احلديث من األمر بإتباعهم وأن س -١
اشدين املهديني، متسكوا هبا  فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الر« كقوله  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .  »وعضوا عليها بالنواجذ
 تفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة كلهـا يف النـار إال واحـدة «ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله

 .  »ما أنا عليه وأصحايب : هللا ؟ قال ومن هـم يا رسول ا: قالوا 
 . » خري الناس قرين«:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله-٢
ًمن كـان متأسـيا فليتـأس بأصـحاب  «:  قول ابن مسعود ريض اهللا عنه -٣

ً فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوبا، وأعمقها علام، وأقلها تكلفـا، وأقومهـا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا ًً
ًهديا، وأحسنها حاال قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينـه فـاعرفوا هلـم فـضلهم  ً

 .» فإهنم كانوا عىل اهلدي املستقيم ثارهمآاتبعوا 
 للوقائع والنوازل وتنـزيل الوحي للكتاب والسنة فهم أقعـد   مبارشهتم– ٤

يدركـه غـريهم يف فهم القرائن احلالية، وأعرف بأسباب التنـزيل، ويدركون ماال 
                                                         

  )    ٤٤١( وأصول مذهب أمحد  ) ٧٦ / ٤(  املوافقات للشاطبي )١(
: وقـال  ) ٢٦٧٦(  ابواب العلم باب ما جاء يف األخذ بالسنة وإجتناب البدعة رقم – سنن الرتمذي )٢(

 .حسن صحيح 
حديث : وقال  ) ٢٦٤٠( فرتاق هذه األمة رقم ا باب ما جاء يف – أبواب اإليامن –أخرجه الرتمذي  )٣(

  ٢٠٣ السلسة الصحيحة رقم –حسن صحيح 
  )٣٦٥١(  كتاب الفضائل –تقدم وهو يف البخاري ) ٤(
 . وقد استدل به  ) ٧٨ / ٤( املوافقات للشاطبي ) ٥(



 
 

  
 

 

٤٣ 

 .بسبب ذلك والشاهد يرى ماال يرى الغائب 
 معرفتهم باللسان العريب فـإهنم عـرب فـصحاء، مل تتغـري ألـسنتهم، ومل -٥

ا فـصاحتهم، فهـم أعـرف يف فهـم الكتـاب والـسنة مـن تنـزل عن رتبتها العلي
غريهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيـان صـح اعـتامده مـن هـذه 

 . اجلهة 
 .وغري ذلك من األدلة التي يستدل هبا القائلون بحجية قول الصحايب 

 
 
 
 

                                                         
  )٤٤١( وينظر أصول مذهب أمحد ص ،  ) ٣٣٨ / ٣(  املوافقات للشاطبي )١(
 ). ٣٣٨/ ٣(املوافقات للشاطبي ) ٢(



 
 

  
 

 

٤٤ 

 
 

  :ث مسائلويف هذا املبح
 :املسألة األوىل 

 فهذا هو قول الصحايب إذا انترش ومل يظهر له خمالف، وهو مما فيه جمال للرأي 
 .اإلمجاع السكويت وهو حجة عند الكثري من العلامء

 :قال ابن تيمية 
ً إذا قال بعض الصحابة قوال وانترش يف الباقني وسـكتوا ومل يظهـر خالفـه «

 . » عندنا  بهفهو إمجاع جيب العمل
وحيسن يب هنا أن أسوق قول العالئي وهو يذكر مراتب اإلمجاع السكويت 

 :إذ يقول
ــوة  ــة يف الق ــب متفاوت ــا مرات ــصود أن هن ــسكويت واملق ــب اإلمجــاع ال   مرات

 :والضعف 
فرض ذلك يف كل عرص ، وهذا إن كان بعد استقرار املذاهب فال : إحدامها 

 ففيـه مـا تقـدم مـن اخلـالف، ويف جعلـه ًأثر للسكوت قطعا وإن كان قبل ذلك
ًإمجاعا ظنيا نظر، وكونه حجة وليس بإمجاع أبعد من ذلك ً.  

                                                         
  ) .٤٢٢ / ٤( ورشح الكوكب املنري  ) ١٢٠ / ٤( إعالم املوقعني  )١(
  )٢٩٩ / ١(  املسودة )٢(



 
 

  
 

 

٤٥ 

 أن يكون ذلك يف عرص الصحابة ،مـن األول وأوىل ى فهو أقو 
ًبأن يكون السكوت منهم دليال عىل املوافقة لعلـو مـرتبتهم يف األمـر بـاملعروف 

ً وإن كـان مل يكـن إمجاعـا ، عـىل مـن بعـدهم وعدم املداهنـة،والنهي عن املنكر
 .فالظاهر أنه حجة ملا تقدم

أو ً أن يكون ذلك فيام يتكرر وقوعـه فهـو أوىل بـأن يكـون إمجاعـا 
 .ً ألن تلك االحتامالت املقدرة تبعد فيه بعدا قويا ؛حجة

:فكون ذلك إمجاعـا أقـوى ممـا قبلـه ، أن يكون فيام تعم به البلوى 
 يقتـىض علمهـم ؛أظهر يف احلجية؛ ألن انتشار ذلك احلكم مع عموم البلوى بهو

 .  لزم تطابقهم عىل ترك إنكاره ؛بذلك احلكم وموافقتهم فيه
 ،أن يكون فيام يفوت وقته كالدماء والفروج كام صوره املـاوردي 

 الـصور فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقني عنه، يدل عىل الرضا أقوى مما يف
 أو الكـل عـىل ، إال أن صورته فيام تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهـر؛املتقدمة
 .السواء 

ًوالقول بحجية ذلك وإن مل يكن إمجاعا قوي، إذا قيـل بـأن قـول الـصحايب 
  .  بمفرده ال يكون حجة واهللا سبحانه أعلم

  

 

                                                         
  ) ٣٣ – ٣١( إمجال اإلصابة ص ) ١(



 
 

  
 

 

٤٦ 

 
 وهـو ،يعرف له خمالف من الصحابة ومل ،قول الصحايب عىل غريه إذا مل ينترش

 . عىل القياس عند األئمة األربعة فهو حجة مقدم؛مما فيه جمال للرأي
 : قال ابن تيمية 

ً قوال ومل يقـل بعـضهم بخالفـه ومل –) أي الصحابة  ( –وإن قال بعضهم « 
 ومجهور العلامء حيتجون به كـأيب حنيفـة ومالـك وأمحـد يف ؛ينترش فهذا فيه نزاع

 والشافعي يف أحد قوليه ويف كتبه اجلديدة االحتجاج بمثل ذلك يف ؛هور عنهاملش
 . »هذا هو القول القديم : س من يقول غري موضع، ولكن من النا

 : ويقول العالئي يف ذلك 
فأما القول بكونه حجة فهو مذهب مالـك، ومجهـور أصـحابه، وسـفيان « 

 كـأيب يوسـف، وأيب سـعيد الثوري ومجهور أهل احلـديث، وكثـري مـن احلنفيـة
الربدعي، وأيب بكر الرازي، وعزاه األصـحاب إىل القـديم مـن قـول الـشافعي، 
وليس هو كذلك فقط كام سيأيت، وهو رواية مشهورة عن أمحـد ابـن حنبـل، وبـه قـال 

 . »أكثر أصحابه، وهو مقتىض أجوبته وترصفاته يف كثري من املسائل

 

                                                         
  )٢٥٦( وانظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  ) ٤٢٢/ ٤( رشح الكوكب املنري ) ١(
  ) .١٤ / ٢٠( جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).  ٣٦ص(إمجال اإلصابة ) ٣(



 
 

  
 

 

٤٧ 

   

 عىل صحايب آخر مما فيه جمال للرأي قول الصحايب 
لو :  وزاد ، ونقل اإلمجاع عىل ذلك ابن عقيل،فهذا ليس بحجة باتفاق العلامء

ًكان أعلم أو إماما أو حاكام   ً. 
 :قال ابن تيمية 

 ومل ، ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسـولّدُ ر–) أي الصحابة  ( – وإذا تنازعوا «
 . »ق العلامء لفة بعضهم له باتفايكن قول بعضهم حجة مع خما

   

 أقوال الصحابة عند االختالف هل يتخري منها ؟
 :قال ابن القيم 

 إذا اختلف الصحابة ختري من أقـواهلم –) أي أمحد  ( – األصل من أصوله «
 ما كان أقرهبا إىل الكتاب والسنة، ومل خيرج عن أقواهلم، فإن مل يتبـني لـه موافقـة

 . » اخلالف فيها ومل جيزم بقول أحد األقوال، حكى
 :وقال العالئي 

واحتج ابن عبد الرب ملا ذهب إليه اجلمهور أنه ال يتخري بني أقوال الصحابة  «
                                                         

  ).٢٥٦( وانظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص  ) ٤٢٢ / ٤( رشح الكوكب املنري )   ١( 
  ) .١٤ / ٢٠( جمموع الفتاوى  )  ٢( 
 ).١/٣١(إعالم املوقعني  )   ٣( 



 
 

  
 

 

٤٨ 

  عند اختالفهم، بل يرجع إىل ما يرتجح بـه مـن خـارج باتفـاق أصـحاب النبـي 
  الفتــه  خم عـىل ختطئـه بعـضهم بعـضا ورجـوع بعـضهم إىل قـول غـريه عنـدملسو هيلع هللا ىلص
 . »إياه 

 :وقال الزركيش 
سقوط احلجة وأنـه ال :  حاصل اخلالف يف اختالف الصحابة ثالثة أقوال  «

 .يعتمد قول منها 
التخيري فيأخذ بقول من شاء منهم، وحكاه ابن عبد الرب عن القاسم : والثاين 

 .يفة نبن حممد وعمر بن عبد العزيز وعزاه بعضهم أليب حا
نصري : ه يعدل إىل الرتجيح ونص عليه الشافعي يف الرسالة فقالأن: والثالث 

منها إىل ما وافق الكتاب والسنة أو اإلمجاع، أو كـان أصـح مـا يف القيـاس وهـو 
 واحتج ابن عبد الرب باتفاق الصحابة عىل ختطئة بعضهم ،األصح وقول اجلمهور

 عـىل أن  وهـو دليـل، ورجوع بعـضهم إىل قـول غـريه عنـد خمالفتـه إيـاه،بعضا
  . »ختالفهم عندهم خطأ وصواب ا

 
 .قول الصحايب إذا خالف القياس 

 :قال ابن القيم 
 ليس بحجة فلهم قوالن فـيام –) أي الصحايب  ( – قيل من يقول بأن قوله «

 :إذا خالف القياس 
                                                         

  ) ٨١( إمجال اإلصابة ص ) ١(
  )٣٧١ / ٤(  البحر املحيط )٢(



 
 

  
 

 

٤٩ 

 ألنه قد خالف حجة رشعية وهو لـيس ؛أنه أوىل أن ال يكون حجة: أحدمها 
 .حجة يف نفسه ب

ً وحيمل عىل أنه قاله توقيفـا، ويكـون بمنزلـة ،أنه حجة يف هذه احلال: الثاين 
 .املرسل الذي عمل به مرسله 

 -:ًوأما من يقول أنه حجة فلهم أيضا قوالن 
 والـذي ، أنه حجة وإن خالف القياس، بل هو مقدم عىل القياس-:أحدمها 

ب األدلة عندهم القرآن، ثـم الـسنة، مقدم عىل القياس والنص مقدم عليه، فرتتي
 .ثم قول الصحابة، ثم القياس 

ليس بحجة، ألنه قد خالفه دليل رشعي وهو القياس، فإنه ال يكـون : الثاين 
حجة إال عند عـدم املعـارض، واألولـون يقولـون قـول الـصحايب أقـوى مـن 
  املعارض الذي خالفه مـن القيـاس، لوجـوه عديـدة واألخـذ بـأقوى الـدليلني 

 .»تعني م
 :وقال العالئي 

 واحتج القائلون بأن قول الصحايب إنام يكون حجة إذا خالف القياس، بأنه يف هذه «
 .احلالة ال يكون قوله إال عن توقيف، إذ ال جمال للعقل يف ذلك 

وإن كان له فيه جمال، لكنه عدل عام يقتضيه القياس، فعدوله عنه إنام يكون خلرب عنـده 
ً أن يكون قائال يف الدين بالتشهي من غري مستند، وذلك يقدح يف دينه وعلمه فيه، وإال يلزم

   . »وال ينبغي يف املصري إليه، فيتعني إتباع قوله وهو قوي
                                                         

  ) ١٥٦ / ٤(  إعالم املوقعيني )١(
  )٧٣( إمجال اإلصابة ص ) ٢(



 

 

  
  
  
  

 
 

 
 



 
 

  
 

 

٥١ 

ًإن املنهج الذي سلكته يف دراسة أسانيد آثار الصحابة، سوف يكون منـصبا 
لدراسة التطبيقية والتي يتضح لنا من خالهلا املنهج وقد ظهرت يل النتائج حول ا
 :التالية 
دراسة أحوال الـرواة وتتبعهـا مـن خـالل األسـانيد املنقولـة، مـع أن  -١

 .االهتامم أكثر لألسانيد األصلية يف متون البحث 
العناية بمعرفة االتصال من االنقطاع، وذلك من خالل إدراك الـراوي  -٢

 : لقائه له أو سامعه منه، وذلك من خالل ما ييل لشيخه أو
قة عن من مل يلقه أو يسمع منه ممن مل جيزم النقاد بصحة روايته ث رواية ال:ًأوال 

 :عنه وهذا لالنقطاع يكون فيه ضعف مثل 
وقـول . عن بكـر بـن عبـد اهللا املـزين عـن أيب ذر مرسـل: قول أيب حاتم •

  ).٥٢( ظر أثر رقم مل يسمع من أيب ذر ان: ًاملنذري أيضا
  ) .١٤٠( انظر أثر .  االنقطاع بني أيب السليل وأيب هريرة  •

حتديد سامع بعض الرواة من بعضهم، كسامع بعـض التـابعني مـن بعـض  :ًثانيا 
 :الصحابة مثل

  ) .٦٨( انظر أثر رقم .  االنقطاع بني قتادة وأيب عبيدة  •
  ) .٨٢ (انظر رقم .  االنقطاع بني مكحول الشامي ومعاذ  •
 
 



 
 

  
 

 

٥٢ 

ً شيخا ومل يـسمع منـه ى التفريق بني اللقاء والسامع ألن الراوي قد يلق:ًثالثا 
 :مثل 

  ) .٢٠١( انظر أثر رقم .  أن إبراهيم النخعي مل يسمع منها  •
 ملا هلا من مكانة ومنزلـة يف الـدين  ،العناية باحلكم عىل أسانيد الصحابة -٣

فإن الكذب يف رواية أثر عن صـحايب  «: قال العالمة الشيخ عبد الرمحن املعلمي 
يرتتب عليه أن حيتج بذلك األثر من يرى قول الصحايب حجة وحيتج هو وغـريه بـه قد 

ُعىل أن مثل ذلك ليس خرقا لإلمجاع، ويستند إليه يف فهم الكتاب والسنة، ويـرد بعـض ً 
   . »ًأهل العلم حديثا رواه ذاك الصحايب خيالف ذلك القول

ق حكم النقاد سواء من املتقدمني أو املتأخرين يف احلكـم ال فرق يف طري -٤
عىل األحاديث أو اآلثار عـن الـصحابة، فاملعاملـة واحـدة مـن حيـث الـصحة 
والضعف، لكن االختالف بينهم يقع عند التعليل وترجيح املوقوف عىل املرفوع 

 :ة من ذلك مما ظهر أثناء البحث أو العكس ، وهذه أمثل
سنده مطر الوراق عن العـالء بـن زيـاد ووقفـه قتـادة أ: قول الدار قطني  •

  ) .١١٧( انظر أثر رقم   .واملوقوف أشبه  
يرويه الزهري واختلف عنه فرفعه املـوقري : ًوكذا قول الدار قطني أيضا  •

انظـر أثـر . ًعن الزهري ورواه يونس وعقيل عن الزهري موقوفا وهو الصحيح 
  ) .١٢٠(رقم 

                                                         
  .٣٤/ ١التنكيل  ) ١(



 
 

  
 

 

٥٣ 

اس ال يرفعـون هـذا احلـديث واملوقـوف عنـدنا الن: وقول ابن أيب حاتم  •
  ) .١٦١( أشبه انظر أثر رقم 

ًوكذلك رواه أبـو أسـامة عـن هـشام موقوفـا وهـو : ويقول الدار قطني  •
  ).٢٠٠(الصواب انظر أثر رقم 

يف كثري من األحيان مـا يكـون لآلثـار املرويـة عـن الـصحابة روايـات  -٥
الروايات املرفوعة ضعيفة، أو مرفوعة من طريق ذات الصحايب، وقد تكون هذه 

ًصحيحة، فمن أمثلة ما يكون فيه املوقوف صحيح واملرفوع صحيح؛ انظر مـثال 
 ١٠٧ – ١٠٠ – ٧٩( وقد يكونان ضعيفني، مثل اآلثار  ) . ١١٣ – ٩٩(أثر رقم 

ًوقد يكون املوقوف ضعيفا واملرفوع صحيحا، مثل اآلثار  ) . ١١٢ – ً )٧٣ – ٦١ 
ًكون املوقوف صـحيحا واملرفـوع ضـعيفا، مثـل اآلثـاروقد ي ) . ١٣١ – ١٠٢ ً  

)١٩٣ -٢١-١. (  
   :ً مثالسناد من املسائلمما ينبغي مراعاته عند احلكم عىل اإل -٦
أن الراوي قد يروي عن خمتلط يف حـال اختالطـه، فتحمـل روايتـه عـىل  •

 . ) ١١١(  هليعة انظر أثر رقم نباالصحة عند النقاد، مثل رواية ابن املبارك عن 
إذا مل أقف عىل ترمجة أحد الرواة فإين أتوقف عن احلكـم عـىل األثـــر،  -٧

  ) .٧٨ – ٦٩(انظر أثر رقم 
ًأو كان التوثيق ممن عرف بتساهله كابن حبان مثال فإين أقول فيـه فـالن  -٨

  ) .١٦٦ –  ٥٠( ً انظرمثال أثر رقم -:ومل يوثقه سوى ابن حبان 



 
 

  
 

 

٥٤ 

اتم أو أحـدمها ومل يوثقـه سـوى أو ممن سكت عن األئمة كالبخاري وأيب ح
  ) .٤٢( ابن حيان مثل أثر رقم 

  

––
 

 وباهللا التوفيق
  



 

 

  
  
  
  
  
  

 
 

   إىل هناية مسند عائشة بنت من مسند سلامن الفاريس 
 أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام 

  



 
 

  
 

 

٥٦ 

 
 

حدثنا معتمر بن سليامن عن التيمي عن أيب عثامن عـن : قال ابن أيب شيبة) ١(
واحدة يل وواحدة لك، وواحدة بينـي وبينـك، : ملا خلق اهللا آدم قال«  :سلامن قال
ً يل فتعبدين ال ترشك يب شيئا، وأما التي لك فام عملت من يشء جزيتـك فأما التي

 .  »به، وأما التي بيني وبينك فمنك املسألة وعيل اإلجابة
 

، ٣٤٦٥٥-٧/١١٩- املـصنف  الكتـابيفأخرجـه ابـن أيب شـيبة األثر  -
 يف كتاب واإلمام أمحد، ٦٨-١/٢٣٩ -كتاب الدعاء يفوحممد بن فضيل 

 تاريخ مدينة دمـشق  يف كتاب ،وأبو القاسم ابن عساكر، ١/٤٧ –هد الز
 عـن أيب عـثامن عـن،  كلهم من طريق سـليامن التيمـي ٤٤٠، ٧/٤٠٧-

ملـا : وزاد يف أوله: ، وزاد حممد بن فضيل الفاريس ريض اهللا عنه، بهسلامن
 ....خلق اهللا عز وجل آدم قال ثالث واحدة يل

  :ًوجاء مرفوعا 
عيل بن عاصم عن سليامن التيمـي عـن أيب عـثامن عـن  عن أخرجه البزار -

 – البحــر الزخــار يف مــسند ه، فــذكرملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : ســلامن قــال
                                                         

 .أن عبادة اهللا واحلرص عىل العمل لآلخرة ألجل اجلزاء احلسن داخل يف عموم الزهد ) ١(
 



 
 

  
 

 

٥٧ 

 يف كتـاب ، نحـوهمن طريق البـزار عنـه بـهوالطرباين ، ٢٥٢٣-٦/٤٩٠
 .٦١٣٧-٦/٢٥٣ –املعجم الكبري 

ًواألثر من هذا الطريق وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكام ، ذلـ ً ك ألنـه ً
حيكي عن اهللا عز وجل وهذا ال يقوله إال نبي مرسل يوحى إليه ، فلام كان ذلـك 

 .ملسو هيلع هللا ىلص من الغيب ومن اختصاص النبوة علم أنه ال يقوله إال عن النبي 
 

بن الطرخان التيمي، أبو حممد البرصي، يلقب الطفيـل، :   معتمر بن سليامن-
- تقريب التهـذيب -د جاوز الثامننيثقة، مات سنة سبع وثامنني ومائة وق

٦٨٣٣. 
فنـسب ، سليامن بن الطرخان، أبو املعتمر البرصي، نـزل يف التـيم :  التيمي-

إليهم، ثقة عابد، من الرابعة ، مات سنة ثالث وأربعـني ومائـة وهـو ابـن 
 .٢٥٩٠ – تقريب التهذيب –سبع وتسعني 

، مشهور بكنيته، خمرضم، ّ واسمه عبد الرمحن بن مل،هديهو النَّ:  أبو عثامن-
من كبار الثانية ، مـات سـنة مخـس وتـسعني وقيـل بعـدها  ثقة ثبت عابد،

أسـامء ، ٤٠٤٣ – تقريب التهـذيب –قيل أكثر وعاش مائة وثالثني سنة و
   .١٤٧-١ / ١املخرضمني من الرجال للسيوطي 

 سـلامن اخلـري، :، صحايب جليل، ويقال لـهالفاريس أبو عبد اهللا :  سلامن-
 مـن رامهرمـز، أول مـشاهده : وقيـل،سابق الفرس، أصله مـن أصـبهان

 اإلصابة يف متييز – بلغ ثالثامئة سنة :اخلندق، مات سنة أربع وثالثني، يقال
 .٢٤٩٠ - ، تقريب التهذيب١/٧٤٨–الصحابة 



 
 

  
 

 

٥٨ 

 
ً موقوفا وقد ورد مرفوعا وهو ال يصح إسناده صحيح ً. 

   جممـع - كالمهـا ضـعيف ،الربيـع وعـيل بـن عاصـممحيد بن : قال اهليثمي
 .١٠/١٤٩ –الزوائد 

 



 
 

  
 

 

٥٩ 

حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أيب عـثامن عـن : قال ابن أيب شيبة) ٢(
كانت امرأة فرعون تعذب بالـشمس، فـإذا انـرصفوا عنهـا أظلتهـا « : سلامن قال

 .  »املالئكة بأجنحتها، فكانت ترى بيتها من اجلنة
 

وابـن ، ٣٤٦٥٦-٧/١٢٠ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -
 يف كتـاب،  واحلـاكم، ٢٨/١٧١ –تفسري ال يف كتاب ، مثلهجرير الطربي

ط الــشيخني ومل خيرجــاه،  وقــال صــحيح عــىل رش٢/٥٣٨ –ستدرك املــ
 – حليـة األوليـاء يف كتـاب  ، نحوه األصبهاينوأبو نعيم، ووافقه الذهبي

-٢/٢٤٤ – شــعب اإليــامن يف كتــاب  ،، مثلــههقــيالبيو، ١/٢٠٥
ســليامن التيمــي عــن أيب عــثامن عــن ، كلهــم مــن طريــق ١٦٣٧،١٦٣٨

 .، به...سلامن
ًوهذا األثر وإن كان موقوفا لفظـا فـإن لـه حكـم ال فـع ، ذلـك أن تظليـل رً

املالئكة المرأة فرعون أمر من الغيب غري ملموس لنا وال يطلع عليه أحد إال من 
 عليه فلام كان األمر كذلك علم أنه إنام قاله عن توقيـف ورشع ال عـن أطلعه اهللا

 .اجتهاد ورأي 

                                                         
هذا األثر يدل عىل أن األمل الدنيوي يف ذات اهللا خيف أو يزول عىل املؤمن لو علم باألجر يف اآلخـرة ) ١(

 .ففيه ترغيب يف اآلخرة وذلك يدخل يف عموم الزهد 
 



 
 

  
 

 

٦٠ 

 
بن زاذان السلمي موالهم، أبو خالد الواسطي، ثقة مـتقن : يزيد بن هارون -

 – تقريـب التهـذيب – وقد قارب التـسعني ،عابد، مات سنة ست ومائتني
٧٨٤٢. 

 ).١( عابد، تقدم يف األثر  بن الطرخان، ثقةسليامن: التيمي -
، ثقة ثبت عابد، تقدم يف ّعبد الرمحن بن مل: واسمه، هديهو النَّ: أبو عثامن -

 ).١(األثر 
 ).١(، تقدم يف األثر أبو عبد اهللا، صحايب جليل  الفاريس: سلامن -

 
  .إسناده صحيح

، وصـححه  ووافقه الذهبي-٢/٥٣٨ – املستدرك –واألثر صححه احلاكم 
 .صحيح:  وقال٢٥٠٨-٦/٣٦ – السلسلة الصحيحة -األلباين 

 
 



 
 

  
 

 

٦١ 

  حدثنا عبد اهللا بن نمري عن حييى بن سـعيد عـن سـعيد بـن:قال ابن أيب شيبة) ٣(
إن لقيـت « : املسيب أن سلامن وعبد اهللا بن سالم التقيا، فقـال أحـدمها لـصاحبه

 ، فتـويف أحـدمها فلقيـه ربك فأخربين ماذا لقيت منه ؟ وإن لقيته قبلك فأخربتك
   قـط  قاهلـا ثـالث توكل وأبرش، فإين مل أر مثـل التوكـل: صاحبه يف املنام فقال

 . » مرات
 

، ٣٤٦٥٧-٧/١٢٠ - املـــصنف يف الكتـــابأخرجــه ابـــن أيب شـــيبة  -
يف ، وابن املبـارك، ٢٧٦-١/٧١ – التاريخ األوسط يف كتاب، والبخاري

 – الزهد يف كتاب، وأبو داود السجستاين، ٤٢٨-١/١٤٣ – الزهد كتاب
 – تـاريخ مدينـة دمـشق يف كتـاب، وأبو القاسـم ابـن عـساكر، ١/٢٧٥
 والبيهقـي، ٢٣-١/٢٢- املنامـات يف كتاب، وابن أيب الدنيا، ٢١/٤٦٠
حييـى بـن ، كلهم مـن طريـق ١٩٧-١/٢١١ – كتاب البعث والنشور يف

 ، بـه...اهللا بن سـالمسعيد عن سعيد بن املسيب أن سلامن الفاريس وعبد 
أويلقى األحيـاء األمـوات ؟ : فقال أحدمها لصاحبه: نحوه، وزاد البيهقي

 .نعم: قال

                                                         
هو صدق اعتامد القلب عىل اهللا عز وجل يف اسـتجالب املـصالح ، : قال ابن رجب وحقيقة التوكل ) ١(

ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها ، وكلة األمور كلها إليه ، وحتقيـق اإليـامن بأنـه ال يعطـي 
   .٤٩٧ / ٢جامع العلوم واحلكم .  وال يمنع وال يرض وال ينفع سواه 

 



 
 

  
 

 

٦٢ 

ــره - ــاب،  البخــاريذك ــط يف كت ــاريخ األوس ــن ، ٢٧٧-١/٧١ – الت واب
  ، كالمهـا مـن طريـق ١/٤١٦ – معجـم ابـن األعـرايب يف كتاب األعرايب

 نحـوه، ، بـه... سلامن البـن سـالمقالعن سعيد بن جدعان عيل بن زيد 
إن نسمة : وهل بعد املوت ؟ فقال سلامن: فقال عبد اهللا: وزاد ابن األعرايب

 .املؤمن ترسح حيث شاءت وإن نسمة الكافرين يف سجني
 

 صاحب حديث من أهـل ،اهلمداين أبو هشام الكويف، ثقة: عبد اهللا بن نمري -
 – وله أربع وثامنون ، ومائةالسنة، من  كبار التاسعة،  مات سنة تسع وتسعني

 .٣٦٩٢ –تقريب التهذيب 
بن قيس األنصاري، املدين أبو سـعيد القـايض، ثقـة ثبـت، : حييى بن سعيد -

 .٧٦٠٩ – تقريب التهذيب –مات سنة أربع وأربعني أو بعدها 
 القريش املخزومي، أحد بن حزن بن أيب وهب بن عمرو: سيبسعيد بن امل -

كبار، من كبـار الثانيـة ، اتفقـوا عـىل أن مرسـالته العلامء األثبات الفقهاء ال
ًال أعلم يف التابعني أوسع علام منه، مـات : أصح املراسيل، وقال ابن املديني

 .٢٤٠٩ – تقريب التهذيب – وقد ناهز الثامنني ،بعد التسعني
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، صحايب جليل : سلامن -
 كـان : حليف بني اخلزرج، قيـل، أبو يوسف،رسائييلاإل: عبد اهللا بن سالم -

 عبد اهللا، مشهور له أحاديث وفـضل، مـات ملسو هيلع هللا ىلص فسامه النبي ،اسمه احلصني
 اإلصــابة يف متييــز الــصحابة البــن حجــر –باملدينــة ســنة ثــالث وأربعــني 

 ٣٤٠٠- ،تقريب التهذيب ٢/١٠٢٦ –العسقالين



 
 

  
 

 

٦٣ 

 
  .إسناده صحيح

 :الغريب 
التوكل يقال توكل باألمر إذا ضمن القيـام بـه ، ووكلـت أمـري إىل : توكل 

ًفالن أي أجلأته إليه واعتمدت فيه عليه ووكل فالن فالنا إذا اسـتكفاه أمـره ثقـة 
   .٢٢٠ / ٥ النهاية يف غريب األثر -ًبكفايته أو عجزا عن القيام بأمر بنفسه 



 
 

  
 

 

٦٤ 

مرو بن مرة عن سامل بن حدثنا وكيع عن سفيان عن ع: قال ابن أيب شيبة) ٤(
  : أيب اجلعد عن زيد بن صوحان عن سلامن أنـه ركـع ركعتـني قبـل الفجـر، قـال

 .  »ًاحفظ نفسك يقظان حيفظك نائام: فقلت له، فقال« 
 

 .٣٤٦٥٨-٧/١٢٠ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 .مل أقف عليه عند غريه -

 

جلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حـافظ عابـد، بن ا: وكيع   -
 – تقريـب التهـذيب – ولـه سـبعون سـنة ،مات سنة سبع وتسعني ومائة

٧٤٦٤. 
بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان   -

 إمام حجة، كان ربام دلس، مات سنة إحدى وستني ومائة وله أربـع ،عابد
 .٢٤٥٨ – تقريب التهذيب –ستون و

 ، املرادي، أبو عبد اهللا الكـويف،بن عبد اهللا بن طارق اجلميل: عمرو بن مرة   -
 كان ال يدلس ورمي باإلرجاء، مات سنة ثـامين عـرشة ،األعمى، ثقة عابد
 .٥١٤٧ – تقريب التهذيب –ومائة وقيل قبلها 

                                                         
س يستلزم فعل الطاعات وترك املعايص وعدم الغفلة عن اآلخرة وذلك يدخل يف عمـوم حفظ النف) ١(

 .الزهد 



 
 

  
 

 

٦٥ 

 الكويف، ثقة وكـان ،والهمرافع الغطفاين، األشجعي م: سامل بن أيب اجلعد   -
 أو بعد ذلك، ومل مائة: ، وقيلًيرسل كثريا، مات سنة سبع أو ثامن وتسعني

 ٢١٨٣ – تقريب التهذيب –يثبت أنه جاوز املائة 
بن حجر بن احلارث، أبو سـليامن العبـدي، وصعـصعة : زيد بن صوحان   -

رب  وصحبه، ونفـى صـحبته ابـن عبـد الـملسو هيلع هللا ىلصأخاه ألبيه وأمه، أدرك النبي 
والذهبي وغريهم، وكـان يـؤم املـسلمني يف اجلـيش، وقطعـت يـده يـوم 

 –جلوالء وقتل يـوم اجلمـل ودفـن هـو وأخـوه بـسيحان يف قـرب واحـد 
، اإلصــابة يف متييــز الــصحابة  ٦/١٢٣ –الطبقــات الكــربى البــن ســعد 

 .٣/٥٢٥ –، سري أعالم النبالء ١/٦٦٧
 ).١( تقدم يف األثر ،سلامن الفاريس أبو عبد اهللا، صحايب جليل    -

 
  .إسناده ضعيف

وسبب ضعفه االنقطاع بني سامل بن أيب اجلعد وزيد بن صوحان، فـسامل بـن 
يـدلس :  ومل يرصح بالـسامع؛ قـال الـذهبي، وقد رواه بالعنعنة،أيب اجلعد مدلس

 –، وطبقات املدلسني البن حجر ٣٠٤٥-٢/١٠٩- ميزان االعتدال –ويرسل 
١/٣١. 

 



 
 

  
 

 

٦٦ 

  حـدثنا وكيـع عـن األعمـش عـن شـمر عـن بعـض : قال ابن أيب شيبة) ٥(
 يف معـصية ًأكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كالمـا «: أشياخه عن سلامن قال

 .  »اهللا
 

، ، وأمحـد٣٤٦٥٩-٧/١٢٠ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شيبة    -
 – الزهد لوكيـع  يف كتاب مثله، ، ووكيع١/١٥٠ – الزهد يف كتاب نحوه
حليـة يف كتـاب    مثلـهبـه، من طريق اإلمام أمحد  األصفهاين وأبو نعيم، ١/٣٢٠

 الصمت وآداب اللـسان يف كتاب ، مثلهوابن أيب الدنيا، ١/٢٠٢ –األولياء 
األعمــش عــن شــمر بــن عطيــة عــن ، كلهــم مــن طريــق ٧٥-١/٧٩ –

 .، به...سلامن
 

 ).٤(اح بن مليح الرؤايس، ثقة حافظ عابد، تقدم يف األثر بن اجلر: وكيع -
 الكـاهيل، أبـو حممـد ،لقب واسمه سليامن بن مهران األسـدي: األعمش -

مـن اخلامـسة ،  لكنه يـدلس، -عارف بالقراءة ورع  -الكويف، ثقة حافظ 
 تقريـب – سنة إحدى وسـتني همات سنة سبع وأربعني ومائة وكان مولد

 .٢٦٣٠ –التهذيب 
الكاهيل الكويف، صـدوق ، بن عطية األسدي ابن عطية، وهو شمر : شمر -

                                                         
 .داللة عىل أن كثرة املعايص تتناىف مع الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

٦٧ 

 .٢٨٣٧ – تقريب التهذيب –
 .مل أقف عليهم: بعض أشياخه -
 ).١(، تقدم يف األثر أبو عبد اهللا، صحايب جليل :الفاريس : سلامن -

 
  .إسناده ضعيف

  :  مرينوسبب ضعفه يعود أل
  مل يسمع األعمش من شـمر بـن عطيـة : مام أمحد  قال اإل االنقطاع ،:األول 

 .، واألثر مداره عىل األعمش ٣٤٣-١٦٨ –التحصيل يف ذكر رواة املراسيل  حتفة –
أي أشـياخ شـمر بـن ) عن بعض أشياخه ( اجلهالة يف اإلسناد قوله : الثاين 

 عطية جمهولون ال يدرى من هم ؟



 
 

  
 

 

٦٨ 

 الغاز عن عبـادة بـن نـيس حدثنا وكيع عن هشام بن: قال ابن أيب شيبة)  ٦(
 . » كان لسلامن خباء من عباء« : قال 

 
أخرجه ابن أيب شيبة، لفظـة خبـاء وردت يف موضـعني يف أحـدمها قـال  -

، ٢٤٩٠٩-٥/١٧٤ – املصنف  يف الكتاب "خباء"  ويف األخرى "حبي"
 – الطبقـات الكـربى يف كتـاب  وأخرجه ابن سـعد، ٣٤٦٦٠-٧/١٢٠
، ...عن عبادة بن نـيسمن طريق وكيع عن هشام بن الغاز، كالمها ٤/٨٨
 .به

 
 ).٤(بن اجلراح بن مليح الرؤايس، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
يش، بضم اجليم وفتح الراء بعدها معجمة، َرُبن ربيعة اجل: هشام بن الغاز -

 –يب  تقريـب التهـذ–نزيل بغداد، ثقة، مات سنة بـضع ومخـسني ومائـة 
٧٣٥٥. 

 أبو عمـر ،نيس، بضم النون وفتح املهملة اخلفيفة، الكندي: عبادة بن نيس -
 تقريـب –الشامي، قايض طربية، ثقة فاضل، مات سنة ثامين عرشة ومائـة 

 .٣١٧٧ –التهذيب 
 ).١(، تقدم يف األثر صحايب جليل : سلامن الفاريس أبو عبد اهللا -

 



 
 

  
 

 

٦٩ 

 
  .إسناده صحيح

 :يبالغر
 إذا ًاخلباء من بيوت األعراب مجعه أخبية بغري مهز وختبيت كسائي ختبيا: خباء

 - ٤/٣١٥ –، العـني ٢/٩ – النهاية يف غريب األثر البن األثـري –جعلته خباء 
 .١٠١٨ –ومجهور اللغة 

العبايـة رضب مـن األكـسية ، ُساءِاية وهي الكـَبَ وعٍباءةَاء مجع عَبَوالع: عباء
والعبـاءة لغـة فيـه قـال سـيبويه إنـام  ، واجلمع عباء،سود كبارواسع فيه خطوط 

 ألهنـم جـاءوا بالواحـد عـىل قـوهلم يف ًمهزت وإن مل يكن حرف العلة فيها طرفا
كام قالوا مسنية ومرضية حني جاءت عىل مسني ومريض وقال العباء  اجلمع عباء

وقـالوا :  رضب من األكسية واجلمع أعبية والعباء عىل هذا واحد قال ابن جنـي
 -٥/١٨ – املخـصص لعـيل بـن إسـامعيل – ٢/١١٠١ – مجهور اللغة –عباءة 

 .٢/٢٥٩-املحكم واملحيط األعظم 



 
 

  
 

 

٧٠ 

  حدثنا حييى بـن سـعيد عـن حبيـب بـن شـهيد عـن : قال ابن أيب شيبة) ٧(
  أن سلامن كان يصنع الطعـام مـن كـسبه فيـدعو املجـذومني فيأكـل « : ابن بريدة

 . » معهم
 

-٧/١٢٠،   ٢٤٥٣٣-٥/١٤١ – املصنف يف الكتابخرجه ابن أيب شيبة أ -
وابـن ، ٤/٢٤٢ –الـضعفاء الكبـري للعقـييل يف كتـاب ، والعقييل، ٣٤٦٦١

، كلهم مـن ٧٧-٣/٢٩ – هتذيب اآلثار، مسند عيل يف كتاب، جرير الطربي
 . نحوه به،...حبيب بن الشهيد عن عبد اهللا بن بريدة أن سلامنطريق 

 
بن فروخ، بفتح الفاء وتشديد الـراء املـضمومة وسـكون : حييى بن سعيد -

الواو ثم معجمة، التيمي أبو سعيد القطان البرصي، ثقة متقن حافظ إمـام 
 تقريب التهـذيب –قدوة، مات سنة ثامن وتسعني ومائة وله ثامن وسبعون 

– ٧٦٠٧. 
سـنة مخـس  أبو حممد البرصي، ثقة ثبت، مات ،األزدي: حبيب بن شهيد -

 .١١٠٥ – تقريب التهذيب –وأربعني ومائة وهو ابن ست وستني 
  وهـو عبـد اهللا بـن بريـدة كـام وقـع يف روايـة الطـربي، وهـو : ابن بريدة -

  عبد اهللا بن بريدة بن احلـصيب األسـلمي، أبـو سـهل املـروزي قاضـيها، 
 تقريـب –  وله مائة سنة بل مخس عرشة: وقيل،ثقة، مات سنة مخس ومائة

 .٣٢٤٤ –يب التهذ
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، صحايب جليل : سلامن -



 
 

  
 

 

٧١ 

 

  .إسناده صحيح
 :الغريب

القطـع، : اجلـذمو .   الذي أصابه اجلذام وهـو الـداء املعـروف :املجذومني
صار : ًواجلمع من ذلك جذمى مثل محقى ونوكى، وجذم الرجل، بالكرس، جذما

 ، غريـب ٢٥٢ / ١النهايـة يف غريـب األثـر :  انظـر - املقطوع اليدأجذم، وهو 
 ، وغريـب ٣١١ / ١ ، وغريب احلديث للخطايب ٢٤٥ / ٣احلديث البن سالم 

 .  ١٢/٨٨لسان العرب  ، ١٤٧ / ١احلديث البن اجلوزي 



 
 

  
 

 

٧٢ 

حدثنا غندر عن شعبة عن سامك عن النعامن بن محيـد : قال ابن أيب شيبة) ٨(
ـافحه سـلامن،خايل عباد عىل سلامندخلت مع « : قال  وإذا ، وإذا هـو مقـصص، فلام رآه ص

 فأتـصدق بـدرهم ، اشرتى يل بـدرهم فأسـفه وأبيعـه بثالثـة:هو يسف اخلوص، فقال إنه
 . »  ولو أن عمر هناين ما انتهيتً، وأنفق درمها، فيهًوأجعل درمها

 
، ٢٥٧١٦-٥/٢٤٦ – املـــصنف يف الكتـــابأخرجــه ابـــن أيب شـــيبة  -

، ٤/٨٩ – الطبقـات الكـربى يف كتـاب، وابن سعد، ٣٤٦٦٢-٧/١٢٠
وأبو القاسم ، ٥٧٨٣-٥/٤٧٣ – الثقات يف كتاب، وابن حبان، ٦/١٢٠

، احلـافظ املـزيو، ٢١/٤٣٤ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب، ابن عساكر
شـعبة عـن ، كلهم من طريـق ١١/٢٥٢ – هتذيب الكامل يف كتاب نحوه

 . نحوه، به.. دخلت مع خايل:ن بن محيد يقولسامك قال سمعت النعام
 أبو نعيم، و٦١١٠-٦/٢٤١ – املعجم الكبري يف كتاب، أخرجه الطرباينو -

،  ١/١٩٧- حلية األولياء يف كتاب، من طريق الطرباين، عنه بهاألصفهاين 
كلهم ، ٩/١٩٨ – تاريخ بغداد يف كتاب، من طريق الطرباين، به واخلطيب

 بن مسلمة ثنا ،الدارمي حفص بن قيس ثنا ،كيامل داود بن أمحدمن طريق 
  ثنا داود بن أيب هند عن سامك بن حرب عن سـالمة العجـيلازينامل علقمة
 . نحوه، به... جاء ابن أخت يل من البادية يقال له قدامة:قال

وأخرج ابن عساكر من طريق خالد بن مهران عن سامك بن حرب حدثـه  -
 .٢١/٤٣٥ – تاريخ مدينة دمشق – ، نحوه دخلت عىل سلامن:عمه قال



 
 

  
 

 

٧٣ 

عبدان بن حممد املـروزي وأخرج الطرباين ضمن حديث مرفوع من طريق  -
ثنا قتيبة بن سعيد حدثني عبد الكريم بن حممـد اجلرجـاين عـن قـيس بـن 

 املعجم الكبري ، يف كتابلامنالربيع عن أيب هاشم الرماين عن زاذان عن س
ــضا، ٦١٠٨-٦/٢٤٤ ــرباين أي ــاب، ًوالط ــوال  يف كت ــث الط  –األحادي
٨-١/٢٠٦. 

 سـمعت :عبد اهللا بن حممـد بـن جعفـر قـالوأخرجه أبو نعيم من طريق  -
 سمعت العباس بن يزيد يقـول ملحمـد بـن :جعفر بن أمحد بن فارس قال

 .١/٧٤ – أخبار أصبهان ، يف كتابالنعامن
 :واألثر معناه جاء من طرق أخرى عن سلامن

 :بو بكر احلميدي حدثنا سفيان قـالما أخرجه الفسوي قال حدثنا أ: منها -
 كان عطاء سلامن الفاريس أربعـة آالف :سمعت عامرا يعني الدهني يقول

 – املعرفة والتاريخ ، يف كتابوكارة من ثياب فيتصدق هبا ويعمل اخلوص
 تـاريخ مدينـة يف كتـاب  من طريـق الفـسوي، بـهوابن عساكر، ٢/٣٢١

 .٢١/٤٣٩ –دمشق 
د بن أيب هنـد عـن سـامك بـن حـرب عـن وأخرج اخلطيب من طريق داو -

 جاء ابن أخت يل من البادية يقال له قدامة فقال يل ابن :سالمة العجيل قال
أختي أحب إين ألقى سلامن الفاريس فأسلم عليه فخرجنـا إليـه فوجـدناه 
ــذ عــىل عــرشين ألفــا ووجــدناه عــىل رسيــر يــسف  ًباملــدائن وهــو يومئ

 .٩/٢٠١ –  تاريخ بغدادًمطوال ، يف كتاب...ًخوصا



 
 

  
 

 

٧٤ 

 كـان :وأخرج أبو القاسم ابن عساكر من طريق سـفيان بـن عيينـة يقـول -
، سلامن يعمل اخلوص فينفق ثالثة ويتصدق بثالثة و يدع ثالثة يف اخلوص

 .٢١/٤٣٥ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب
 ًحرملة نا ابن وهب قال سمعت مالكاًوأخرج ابن عساكر أيضا من طريق    -

 تـاريخ مدينـة يف كتـاب، اريس يعمل اخلـوص بيـده كان سلامن الف:يقول
 .٢١/٤٣٦ –دمشق 

وأخرج مجال الدين الرهاوي من طريق أيب خالـد األمحـر عـن أيب عقـال  -
دخلنا عىل سـلامن الفـاريس ، : مثنى بن سعيد الكويف عن أيب عثامن ، قال 

عطاؤك أربعة آالف وأنـت : ريض اهللا عنه ، وهو خيوص اخلوص ، فقلت 
مجهـرة  ، يف كتـابإين أحب أن آكل من عمل يدي :  قال ختوص اخلوص

 .١/٣٢٥ –األجزاء احلديثية 
 

 البرصي، املعروف بغندر، ثقـة صـحيح ،هو حممد بن جعفر اهلذيل: غندر -
 تقريب –الكتاب إال أن فيه غفلة، مات سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة 

 .٥٨٢٤ –التهذيب 
رد العتكي موالهم، أبـو بـسطام الواسـطي ثـم بن احلجاج بن الو: شعبة -

هو أمري املؤمنني يف احلديث، : البرصي، ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول
ًوهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عـن الـسنة، وكـان عابـدا، 

 .٢٨٠٥ – تقريب التهذيب –مات سنة ستني ومائة 



 
 

  
 

 

٧٥ 

ويف، أبو املغـرية،  الك،بن حرب بن أوس بن خالد الذهيل، البكري: سامك -
  وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري بأخرة فكان ربام يلقـن،،صدوق

 .٢٦٣٩ - تقريب التهذيب – مات سنة ثالث وعرشين ومائة من الرابعة،
البكري أبو قدامة الكويف، يروي عن عمر وابـن مـسعود : النعامن بن محيد -

-ثقـات البـن حبـان  ال–وسلامن وعنه سامك بن حرب، وثقه ابن حبان، 
 اإلصابة يف –يقال إنه أدرك اجلاهلية : ، وقال أبو موسى٥٧٨٣-٥/٤٧٣

 –،وانظــر اجلــرح والتعــديل ٣/٢٠٢٩  –متييــز الــصحابة البــن حجــر 
٢٠٤٥-٨/٤٤٦. 

  وال ترض جهالته ألنه ليس له دخل يف السند إال .مل أقف عىل تعيينه: عباد -
 .احلكاية 

 ).١( تقدم يف األثر ،صحايب جليل الفاريس أبو عبد اهللا، : سلامن -
 

ثقه سوى ابن حبـان وهـو وذلك حلال النعامن بن محيد مل يو ، ضعيفإسناده 
إىل ، لكن األثر جاء معناه من طرق أخرى يرتقـي هبـا األثـر التوثيق متساهل يف 

 .احلسن لغريه 
 :الغريب
كأنه تتبع أثره فـأورده  »أي رواه عىل وجهه : ديث  احل«من اقتص : مقصص

 .١٨/١٠٦ – تاج العروس للزبيدي – ِهِّصَعىل ق



 
 

  
 

 

٧٦ 

وما ينسج من ، ُجَسنُْي يَبيل ونحوه أَّوص كالزُ من اخلُّفَسُة ما يَّفُّالس: يسف
 َوصُ اخلـُأسـففت : ّوقـال اليزيـدي اخلوص ونحوه حتى جيعل مقـدار الزبيـل،

 –األثـر البـن األثـري  النهايـة يف غريـب – بعـضه مـن بعـض ُقاربـت: ًإسفافا 
 –، وهتذيب اللغة لألزهري ١/٤٩٢ –، وغريب احلديث البن اجلوزي ٢/٣٧٥
 . ٣/٤٢٠ –، واملحيط يف اللغة للطالقاين ١٢/٢١٨



 
 

  
 

 

٧٧ 

حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن أيب ظبيـان عـن : قال ابن أيب شيبة) ٩(
دت الشمس ظل شجرة قد كانزلنا الصفاح، فإذا نحن برجل نائم يف « : جرير قال
هـو سـلامن، انطلق هبذا النطع فأظله، فلام استيقظ إذا : فقلت للغالم : تبلغه، قال

 فإن من تواضع هللا رفعه اهللا ، يا جرير تواضع هللا:فقال:  قالفأتيته أسلم عليه: قال
 ، ال أدري: قلـت: قـال؟ هل تدري ما الظلامت يوم القيامـة،يوم القيامة، يا جرير

 يـا :صـبعيه فقـالإ ال أكاد أراه بـني ًم يف الدنيا ثم أخذ عودا ظلم الناس بينه:قال
 أيـن ؟يا أبـا عبـد اهللا:  قلت: لو طلبت يف اجلنة مثل هذا العود مل جتده، قال،جرير

 . » أصوله اللؤلؤ والذهب وأعاله الثمر: النخل والشجر ؟ فقال
 

 ،٣٤٦٦٣-٧/١٢٠ – املـــصنف يف الكتـــابأخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة  -
ــاكهي ــاب ، والف ــار مكــة يف كت ــي، ٢٩١٦-٥/١٠٥ – أخب   يف ، والبيهق

 تاريخ مدينة دمشق يف كتاب، وابن عساكر، ٧٩٢٣ – شعب اإليامن كتاب
 ، بـه...جريـر بـن عبـد اهللا أيب ظبيان عـن، كلهم من طريق ٢١/٤٣٨ –

 .نحوه
 

افـاه، عمـي حممد بن خازم، بمعجمتني، الرضير الكويف لقبه ف: أبو معاوية -
 وقد هيم يف حديث غريه،  .وهو صغري، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش

 ولـه اثنتـان وثامنـون ،وقد رمي باإلرجاء، مات سنة مخس وتسعني ومائة
 .٥٨٧٨ – تقريب التهذيب –سنة 



 
 

  
 

 

٧٨ 

سليامن بن مهران األسدي الكاهيل أبو حممد الكويف، ثقة حافظ : األعمش -
 ).٥(، تقدم يف األثر عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس

حصني بن جندب بن احلارث اجلنبـي، بفـتح اجلـيم وسـكون : أبو ظبيان -
 تقريب –النون ثم موحدة، الكويف، ثقة، مات سنة تسعني وقيل غري ذلك 

 .١٣٧٥ –التهذيب 
 يوسف هذه : يقال له،بن عبد اهللا بن جابر البجيل، صحايب مشهور: جرير -

 اإلصابة يف متييز الصحابة – بعدها األمة، مات سنة إحدى ومخسني وقيل
 .٩٢٣ –، تقريب التهذيب ١/٢٩٩

 ).١(، تقدم يف األثر أبو عبد اهللا، صحايب جليل : سلامن الفاريس -
 

ــعيف  ــناده ض ــة إس ــريه ملتابع ــسن لغ ــي إىل احل ــش ويرتق ــة األعم   لعنعن
 .عبد العزيز بن رفيع 

 :الغريب
موضع بني حنني وأنصاب احلـرم  : - الفاء بكرس الصاد، وختفيف: الصفاح

 ريض اهللا -عىل يرسة الداخل إىل مكة، وهناك لقـي الفـرزدق احلـسني بـن عـيل 
 األمـاكن –جبال تتاخم أي تقابل نعـامن :  ملا عزم عىل العراق، والصفاح-عنهام 

، والنهايـة يف ٥١٣-١/٨١ -تفق لفظـه وافـرتق مـسامه للحـازمي اهلمـدايناما 
، ٣/٤١٢ –، ومعجم البلدان لياقوت احلموي ٢/٣٥ –البن األثري غريب األثر 

 .١/٥٤٧ –وتاج العروس للزبيدي 



 
 

  
 

 

٧٩ 

حدثنا حممد بن فضيل عن عاصم عن أيب عثامن عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٠(
 فأصـابه رض ،إذا كان العبد يذكر اهللا يف الرساء وحيمـده يف الرخـاء« : سلامن قال
ت معروف من امرئ ضـعيف، فيـشفعون لـه، وإن صو:  قالت املالئكة،فدعا اهللا

كان العبد ال يذكر اهللا يف الرساء وال حيمده يف الرخاء فأصابه رض فدعا اهللا قالـت 
 .  »صوت منكر فلم يشفعوا له: املالئكة

 
-٧/١٢١، ٢٩٤٨٠-٧/٦١ –املــصنف يف الكتــاب أخرجــه ابــن أيب شــيبة  -

، كالمها ٨٥-١/٢٦٢ –الدعاء  تابيف ك،  خمترصا، وابن فضيل، ٣٤٦٦٤
 . نحوه، به... عن أيب عثامن عن سلامنبن سليامن عاصم من طريق 
 

وان، بفـتح املعجمـة وسـكون الـزاي، الـضبي ْزَبـن غـ: حممد بن فـضيل -
موالهم، أبو عبد الرمحن الكويف، صدوق عارف رمي بالتشيع، مات سـنة 

 .٦٢٦٧ – تقريب التهذيب –مخس وتسعني ومائة 
بن سليامن األحول، أبو عبد الرمحن البرصي، ثقة، مل يتكلم فيه إال : عاصم -

 –القطان وكأنه بسبب دخوله يف الوالية، مـات بعـد سـنة أربعـني ومائـة 
 .٣٠٧٧ –تقريب التهذيب 

                                                         
 .داللة عىل أن كثرة الذكر وعدم الغفلة تدخل يف الزهد ) ١(
 



 
 

  
 

 

٨٠ 

النهدي عبد الرمحن بن مل، ثقة ثبـت عابـد خمـرضم، تقـدم يف : أبو عثامن -
 ).١(األثر 

 ).١( تقدم يف األثر ،عبد اهللا صحايب جليل الفاريس أبو : سلامن -

 
  .إسناده حسن



 
 

  
 

 

٨١ 

حدثنا أبو األحوص وأبو معاوية عن األعمش عـن : قال ابن أيب شيبة) ١١(
  علم ال يقال بـه ككنــز « : قال سلامن: صالح بن خباب عن حصني بن عقبة قال

 .  »ال ينفق منه
 

وزهري بن ، ٣٤٦٦٥-٧/١٢١ – املصنف يف الكتابيبة أخرجه ابن أيب ش -
 سـنن يف كتاب والدارمي، ١٢-١/٨ –العلم  يف كتاب، حرب أبو خيثمة

جامع بيـان  يف كتاب، وأخرجه ابن عبد الرب، ٥٥٥-١/١٤٨ –  الدارمي
األعمش عن صالح بن ، كلهم من طريق ١٢٣-١/١٢٢ –العلم وفضله 

 . مثلهبه، ...خباب عن حصني بن عقبة عن سلامن
وأخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن يعىل يعني ابن عبيد أنـا حممـد بـن  -

 بلغنـي أن سـلامن كتـب إىل أيب :إسحاق عن موسى بن يـسار عمـه قـال
 – تاريخ مدينـة دمـشق ؛ يف كتابال ينفق منه ًوإن علام ال خيرج ككنز...الدرداء
 .١١/٢٥٣ – هتذيب الكامل يف كتاباحلافظ املزي ، و٢١/٤٤٠

عـدي بـن الفـضل عـن حبيـب وأخرجه ابن عساكر من طريق آخر عـن  -
 –تـاريخ مدينـة دمـشق  يف كتـاب – نحـوه، األعور عن أيب رجاء عن سـلامن

٢١/٤٤٢. 
 

                                                         
 . ينفق ألجل اآلخرة داللة عىل أن البخل بالطاعة كالبخل باملال واحلريص الشحيح بالدنيا ال) ١(
 



 
 

  
 

 

٨٢ 

 

سالم بن سليم موالهم، الكويف، ثقة متقن صاحب حـديث، : أبو األحوص -
 .٢٧١٨- تقريب التهذيب –مات سنة تسع وسبعني ومائة 

 وقد ،حممد بن خازم الرضير، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش: يةأبو معاو -
 ).٩(هيم يف حديث غريه وقد رمي باإلرجاء، تقدم يف أثر 

 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة يدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
الكـويف الفـزاري، يـروي عـن حـصني بـن عقبـة وعنـه : صالح بن خبـاب -

 اجلرح والتعديل البن –ثقة :  معنياألعمش والعالء بن املسيب، قال حيي بن
ـــاتم  ـــاري ١٧٥٠-٤٠٠-٤/٣٩٩ –أيب ح ـــري للبخ ـــاريخ الكب  –، والت

٢٧٩٧-٤/٢٧٧. 
الفزاري الكويف، صدوق، عن سلامن الفاريس وسـمرة بـن : حصني بن عقبة -

 – تقريـب التهـذيب – وعنه ابنه مالك وصالح بن حبـان وغـريهم،جندب
 .٦٧٠-٢/٣٣٣ –، وهتذيب التهذيب ١٣٨٦

 ).١( تقدم يف أثر ،الفاريس أبو عبد اهللا، صحايب جليل : نسلام -
 

 .لعنعنة األعمش وهو مدلس إسناده ضعيف، 
 :الغريب
الكنز يف كالم العرب كل يشء جمموع بعضه إىل بعـض : قال الطربي: الكنـز

: يف بطن األرض كان أو عىل ظهرها ، ولـذلك تقـول العـرب للـيشء املجتمـع 



 
 

  
 

 

٨٣ 

 .نز النضامم بعضه إىل بعض مكت
، ورشح صـحيح البخـاري ٤/٢٠٣ – النهاية يف غريب األثر البـن األثـري 

 .٣/٤٠٤ –البن بطال 
علم ال ينفع ككنـز ال ينفق منه؛ ألنه مأمور باإلنفاق منه عـىل  :وقال املناوي

 التيـسري بـرشح –كل حمتاج فمن منعه عن مستحقه فقـد اعتـدى كامنـع الزكـاة 
 .٢/١٣٥ –غري اجلامع الص



 
 

  
 

 

٨٤ 

 :حدثنا أبو خالد األمحر عن حممد بـن إسـحاق قـال: قال ابن أيب شيبة) ١٢(
أن يف ظل العرش « : يب الدرداءحدثني عمي موسى بن يسار أن سلامن كتب إىل أ

ًإماما مقسطا، وذا مال ً تصدق أخفى يمينه عن شامله، ورجال دعته امـرأة ذات  إذاً
ًب العـاملني، ورجـال نـشأ فكانـت  اهللا ر أخـاف:حسب ومنصب إىل نفسها فقال

ًته وشبابه وقوته فيام حيب اهللا ويرضاه من العمل، ورجال كان قلبه معلقـاصح  يف ً
ًاملساجد من حبها، ورجال ذكـر اهللا ففاضـت عينـاه مـن الـدمع مـن خـشية اهللا، 

  إنـام العلـم: وكتب إليـه، إين ألحبك يف اهللا:ورجلني التقيا فقال أحدمها لصاحبه
 ومثل ، ومثل حكمة ال يتكلم هبا كجسد ال روح له،لينابيع فينفع به اهللا من شاءكا

 ومثل العامل كمثل رجل أضاء له مـصباح ،علم ال يعمل به كمثل كنز ال ينفق منه
 . »  وكل يدعو له باخلري،يف طريق فجعل الناس يستضيئون به

 

، ٣٤٦٦٦-٧/١٢١ – املـــصنف يف الكتـــابأيب شـــيبة أخرجـــه ابـــن  -
ابـن و، ٥٥٧-١/١٤٨ –سـنن الـدارمي  ، يف كتـاب ، خمترصاوالدارمي
يف  فظ املـزيحلـااو، ٢١/٤٤٠ –شق تاريخ مدينـة دمـ  يف كتاب  عساكر
حممد بن إسحاق عـن ، كلهم من طريق ١١/٢٥٣ – هتذيب الكامل كتاب

 . نحوه، به... أن سلامن:موسى بن يسار عمه قال بلغني
يف   ،هناد بـن الـرسي، و١/١٥١ – الزهد  كتابيف،  اإلمام أمحدهوأخرج -

العوام بن حوشب عن ، كالمها من طريق ٤٧٦-١/٢٧٣ – الزهد كتاب
 . نحوه،...إبراهيم التيمي عن سلامن

 



 
 

  
 

 

٨٥ 

 اإلمام أمحد من طريق يزيد بن هارون حدثنا العوام عن إبـراهيم هوأخرج -
 كتـابيف وليس فيـه أنـه كتـب إىل أيب الـدرداء : التيمي عن سلامن، قلت

 .١/١٥١ –الزهد 
الربيع بن سليامن نا أسـد نـا ًوأخرجه أيضا ابن عساكر من طريق آخر عن  -

نحـوه وفيـه ، عدي بن الفضل عن حبيب األعور عن أيب رجاء عن سلامن
 .٢١/٤٤٢ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب زيادات

 

ئ، مـات سليامن بن حيان األزدي الكويف، صدوق خيطـ: أبو خالد األمحر -
 – تقريـب التهـذيب –سنة تسعني ومائـة أو قبلهـا ولـه بـضع وسـبعون 

٢٥٦٢. 
 نزيل العراق، ،بن يسار، أبو بكر املطلبي موالهم، املدين: حممد بن إسحاق -

إمام املغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقـدر، مـات سـنة مخـسني 
 .٥٧٦٢ – تقريب التهذيب –ومائة ويقال بعدها 

 – تقريب التهـذيب –املطلبي موالهم، املدين، ثقة : رعمي موسى بن يسا -
٧٠٧٣. 

 ).١( ، تقدم يف األثر الفاريس، صحايب جليل : سلامن -
   ، عويمر بن زيد بـن قـيس األنـصاري، خمتلـف يف اسـم أبيـه:أبو الدرداء -

 وعويمر لقب، صحايب جليل ، اسمه عامر:وأما هو فمشهور بكنيته، وقيل
 وقيل عاش ،ًا، مات يف أواخر خالفة عثامنأول مشاهده أحد، وكان عابد



 
 

  
 

 

٨٦ 

، تقريـب التهـذيب ٢/١٣٩٣ – اإلصابة يف متييـز الـصحابة –بعد ذلك 
٥٢٦٣. 

 
 لضعف أيب خالد األمحر ويرتقي إىل احلسن لغريه ملجيئه مـن إسناده ضعيف

 .طرق أخرى 
 :الغريب
ً يفـيض فيـضا ُاملـاءفاض و ،إذا سالت : ًضا ْيَه تفيض ففاضت عينُ: فاضت

َيوضا وفيضانا، وفُوف ً  َ الـدمعُأفاضـت العـني: ، ويقـال ََرشَتـْإذا ان : ُ احلديثَاضً
 ، ٢١٩ / ٢غريب احلديث للخطايب  : انظر – هَمعَ دٌ فالنَوأفاض. ًفيضه إفاضة ُت

، ١٢/٥٥ –هتذيب اللغة لألزهـري   ،٢١٣ / ٢وغريب احلديث البن اجلوزي 
 .٢/٤٨٢ –ور ولسان العرب البن منظ



 
 

  
 

 

٨٧ 

 حدثنا عبد احلميـد بـن :حدثنا عبد اهللا بن نمري قال: قال ابن أيب شيبة) ١٣(
إن مـن النـاس حامـل داء وحامـل شـفاء « : جعفر عن أبيه أن سلامن كان يقـول

 .  »ومفتاح خري ومفتاح رش
 

 .٣٤٦٦٧-٧/١٢١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
وابـن ، ١٧٠٩-٤/٢٧٣ – شـعب اإليـامن يف كتـاب، وأخرجه البيهقـي -

، ٢١/٤٤٢ – تاريخ مدينة دمـشق يف كتاب، من طريق البيهقي به عساكر
الربيع بن سليامن حدثنا أسد حدثنا أيب العباس األصم نا كالمها من طريق 
 . نحوه، به... عن سلامنألعور عن أيب رجاء عن حبيب اعدي بن الفضل

 
اهلمداين أبو هشام الكويف، ثقة صاحب حديث من أهـل : ن نمريعبد اهللا ب -

 ).٣(السنة، تقدم يف األثر 
بن عبد اهللا بن احلكم بن رافع األنصاري، صـدوق : عبد احلميد بن جعفر -

 تقريب التهذيب –رمي بالقدر وربام وهم، مات سنة ثالث ومخسني ومائة 
– ٣٧٨٠. 

  افــع األنــصاري، والــد جعفــر بــن عبــد اهللا بــن احلكــم بــن ر: عــن أبيــه -

                                                         
فيه داللة عىل أن اإلنسان ال يكون مفتاح خري ونفع للنـاس إال إذا سـلم مـن داء القلـوب كاحلـسد ) ١(

والبخل وخبث الطوية إذ أصل وجودها يف القلب احلرص الشديد عـىل الـدنيا وأن تكـون لـه دون 
 .غريه وال يتمنى اخلري للغري 



 
 

  
 

 

٨٨ 

 .٩٥٢ – تقريب التهذيب –عبد احلميد، ثقة 
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، صحايب جليل : سلامن -

 
  .إسناده حسن



 
 

  
 

 

٨٩ 

   حدثنا األعمـش عـن شـمر عـن :حدثنا وكيع قال: قال ابن أيب شيبة) ١٤(
 فـسلم عـىل أم ،جـاء سـلامن إىل أيب الـدرداء فلـم جيـده« : شهر بن حوشب قال

 فألقت إليـه ، وعليه عباءة له قطوانية، يف املسجد:قالت؟  أين أخي:الدرداء وقال
 : قـال، ولوى عاممته فطرحها فجلـس عليهـا، فأبى أن جيلس عليها،خلق وسادة

 ثـم ، فقامت أم الدرداء فطبختـه وخبـزت، حلام بدرمهنيًفجاء أبو الدرداء معلقا
تأكـل : من يأكل معـي ؟ فقـال: ئم، فقال سلامنجاءت بالطعام وأبو الدرداء صا

: معك أم الدرداء، فلم يدعه حتى أفطر، فقال سلامن ألم الدرداء ورآها سيئة اهليئة
 ، يصوم النهار ويقوم الليل، فبـات عنـده،إن أخاك ال يريد النساء: مالك ؟ قالت

 وصىل فجعل أبو الدرداء يريد أن يقوم فيحبسه حتى كان قبل الفجر فقام فتوضأ
 ،صـل ونـم: حبستني عن صاليت، فقال له سـلامن: ركعات، فقال له أبو الدرداء

ًوصم وأفطر؛ فإن ألهلك عليك حقا، ولعينيك عليك حقا ً « . 
 

يف ، ، ووكيع٣٤٦٦٨-٧/١٢١ –املصنف يف الكتاب أخرجه ابن أيب شيبة  -
 –  الزهــد أليب داوديف كتــاب، أبــو داودو، ١/١٤١ – الزهــد كتــاب

ــرباينو، ١/٢٧١ ــوهالط ــاب ، نح ــط يف كت -٧/٣٢٧ – املعجــم األوس
األعمـش عـن شـمر بـن عطيـة عـن شـهر بـن ، كلهم من طريق ٧٦٣٧
 . نحوه، به...أن سلامن جاء إىل أيب الدرداء: حوشب

حدثنا قتادة أن سلامن أتى أبـا : أيب عوانة قالوأخرجه ابن سعد من طريق  -
 .٤/٨٥ –ى  الطبقات الكربيف كتاب ، نحوهالدرداء

 



 
 

  
 

 

٩٠ 

وأخرجه أبو نعيم من طريق قبيصة بن عقبـة ثنـا عـامر بـن زريـق عـن أيب  -
 أن سلامن ريض اهللا تعاىل عنه دخـل :صالح عن أم الدرداء عن أيب الدرداء

 .١/١٨٨ – حلية األولياء يف كتاب نحوه، عليه
، ١/١٨٨ – حليــة األوليــاء  يف كتــاب، األصــبهاينوأخرجــه أبــو نعــيم  -

، ١٠/٤٠ – املحىل باآلثار يف كتاب، د بن حزم الظاهريوأخرجه أبو حمم
جعفر بن عون ثنا أبو العميس عن عون بـن أيب جحيفـة كالمها من طريق 

 . نحوه، به... جاء سلامن:عن أبيه قال
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة حافظ عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٥(األثر سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف : األعمش -
 ).٥(بن عطية، صدوق، تقدم يف األثر : شمر -
 موىل أسامء بنت يزيد بـن الـسكن، ، الشامي،األشعري: شهر بن حوشب -

 تقريـب – كثري اإلرسال واألوهام، مات سنة اثنتي عرشة ومائـة ،صدوق
 .٢٨٤٦ –التهذيب 

 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، صحايب جليل : سلامن -
 ).١٢(، تقدم يف األثر جليل صحايب : أبو الدرداء -
 جهيمـة األوصـابية، : وقيـل،زوجة أيب الدراء اسمها هجيمة: أم الدرداء -

 وال روايـة هلـا يف ، وأما الكربى فاسمها خـرية، وهي الصغرى،الدمشقية



 
 

  
 

 

٩١ 

– فقيهة، ماتت قبل املائة سنة إحدى وثامنني ،هذه الكتب، والصغرى ثقة

 .٨٨٢٧ –ب التهذيب ، تقري٤/٢٦٦٠اإلصابه يف متييزالصحابه
 
 . لعنعنة األعمش ويرتقي إىل احلسن لغريه إسناده ضعيف

 :الغريب
بفـتح القـاف والطـاء املهملـة نـسبة إىل موضـع  )وانيـةَطَق: (عباءة قطوانية

 غريـب –بالكوفة ، وقال ابن األعرايب هـي البيـضاء الـصغرية، قـصرية اخلمـل 
، ٤/٨٥ –، النهاية يف غريب األثر البن األثري ٢/٢٥٥ –احلديث البن اجلوزي 

 .١/١٠ –رشح مسند أيب حنيفة ملال عيل قاري 
 



 
 

  
 

 

٩٢ 

حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عثامن بن غياث عـن أيب : قال ابن أيب شيبة) ١٥(
إن الرجل جيـيء يـوم « : وغريه من أصحاب حممد قالواعثامن النهدي عن سلامن 

 قال فام يزال الرجل يأتيه فيشتكي مظلمة ،نجو به يرجو أن يًالقيامة قد عمل عمال
 وجيـيء املـشتكي يـشتكي مظلمـة ،فيؤخذ من حسناته فيعطاها حتى ما تبقى له حسنة

 . »  ثم يكب يف النار أو يلقى يف النار،فيؤخذ من سيئاته فتوضع عىل سيئاته
 

 .٣٤٦٦٩-٧/١٢١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 :ً مرفوعاوجاء

والطـرباين مـن ، ٢٢٠٦-٧/٦ –البحر الزخـار  يف مسنده، أخرجه البزار   -
، كالمهـا ٦١٥٣-٦/٢٥٨ – املعجم الكبري يف كتاب عنه به، طريق البزار

أخربنا خالد بن محزة العطـار، :  قال ن إسحاق العطارعبد اهللا بمن طريق 
  عن  عن سلامن أخربنا أبو عثامن ،: أخربنا عثامن بن غياث ، قال : قال 

 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
والذي يظهر أن األثر املوقوف له حكم الرفع ، حيث اشتمل عىل إخبار عـن 
الغيب ومواقف احلساب وهذا ال يقـال عـن رأي واجتهـاد وإنـام هـو التوقيـف 

 .واهللا أعلم .  والرشع 
 
 



 
 

  
 

 

٩٣ 

 

، مـشهور بكنيتـه، ثقـة  الكويف،محاد بن أسامة القريش موالهم: أبو أسامة -
 حيدث مـن كتـب غـريه، مـات سـنة إحـدى ه وكان بآخر،ثبت ربام دلس

 .١٤٩٥ – تقريب التهذيب – وهو ابن ثامنني ،ومائتني
 –الراسبي أو الزهـراين، البـرصي، ثقـة رمـي باإلرجـاء : عثامن بن غياث -

 .٤٥٤٠ –تقريب التهذيب 
 ).١( تقدم يف األثر أبو عثامن النهدي، عبد الرمحن بن مل، ثقة خمرضم، -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، صحايب جليل : سلامن -

 

وأما املرفوع فضعيف ملخالفة خالد بن محزة العطار   .ً موقوفا إسناده صحيح
 .ّحلامد بن أسامة 

 



 
 

  
 

 

٩٤ 

حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي عـن أيب عـثامن عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٦(
 وبـات اآلخـر يقـرأ ،لو بات الرجالن أحدمها يعطي القيان البيض«  :سلامن قال

 .  » القرآن ويذكر اهللا لرأيت أن ذاكر اهللا أفضل
 

-٧/١٧٠، ٣٤٦٧٠-٧/١٢٢ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
، ١/٢٠٤ - حليـة األوليـاء يف كتـاب،  األصـبهاينوأبو نعـيم، ٣٥٠٤٩

 . نحوه، به...ن التيمي عن أيب عثامن عن سلامنسليامكالمها من طريق 
 

بن نرص بن حسان العنربي، أبو املثنى البرصي، القايض، ثقـة : معاذ بن معاذ -
 .٦٧٨٧ – تقريب التهذيب –متقن، مات سنة ست وتسعني ومائة 

 ).١(سليامن بن الطرخان، ثقة، تقدم يف األثر : التيمي -
 ).١(لرمحن بن مل ثقة، تقدم يف األثر النهدي، عبد ا: أبو عثامن -
 ).١( ، تقدم يف األثر الفاريس، الصحايب اجلليل : سلامن -

 
  .إسناده صحيح

 :الغريب
القيان واحدها قينة وهي األمة وبعض النـاس يظـن القينـة « : القيان البيض

  لامن املغنية خاصة وليس هـو كـذلك ولـو كانـت املغنيـة خاصـة مـا ذكرهـا سـ



 
 

  
 

 

٩٥ 

غريب احلديث البن  » يف موضع الفضل والثواب ولكن كل أمة عند العرب قينة
   .١٣١ / ٤ -سالم 
 
 



 
 

  
 

 

٩٦ 

  حدثنا وكيع عن سـفيان عـن عمـرو بـن مـرة عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٧(
: سامل بن أيب اجلعد عن زيد بن صوحان عن سلامن أنه كان إذا تعار من الليل قـال

 .  »ملرسلنيسبحان رب النبيني وإله ا« 
 

-٧/١٢٢، ٢٩٢٣٩-٦/٣٠ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
ــارك، ٣٤٦٧١ ــن املب ــاب، واب ــد  يف كت ــن ، ١٥٥٣-١/٥٤٢ –الزه واب
سـفيان ، كلهم من طريق ٢١/٤٧٣ –تاريخ مدينة دمشق  يف كتاب، عساكر

سـامل بـن أيب اجلعـد عـن زيـد بـن صـوحان عـن  عن عمرو بن مرة عـن
 .ثم يصيل ركعات:  مثله وزاد ابن املبارك، به...امنسل

 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٤(بن سعيد بن مرسوق الثوري، ثقة، تقدم يف األثر : سفيان -
 ).٤(ثقة، تقدم يف األثر : عمرو بن مرة -
 ).٤(ثقة يرسل، تقدم يف األثر : سامل بن أيب اجلعد -
 ).٤(ثقة، تقدم يف األثر : د بن صوحانزي -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، الصحايب اجلليل : سلامن -

                                                         
دم الغفلة عنه داللة املحبة واخلشية التي تتناىف مع حب الدنيا وذلك من فيه داللة عىل أن ذكر اهللا وع) ١(

 .دالئل الزهد 



 
 

  
 

 

٩٧ 

 
 . لالنقطاع بني سامل بن أيب اجلعد وزيد بن صوحان إسناده ضعيف

 :الغريب
قد تعار الرجل : تعار من الليل يعني استيقظ يقال منه « : قال الكسائي: تعار
را إذا استيقظ من نومه وال أحسب ذلك يكون إال مـع كـالم أوصـوت يتعار تعا

ًوكان بعض أهل العلم جيعله مأخوذا من عرار الظليم وهو صوته وال أدري أهو 
 غريب احلديث ينظر، ٤/١٣٤ – غريب احلديث البن سالم –  » من ذلك أم ال

 .١/٢٠٢ –للحريب 



 
 

  
 

 

٩٨ 

  ن عمـرو بـن مـرة عـنحدثنا وكيع عن شـعبة عـ: قـال ابن أيب شيبة ) ١٨(
 فقـدد ،كان سلامن إذا أصـاب شـاة مـن املغـنم ذبحهـا« :  عبد اهللا بن سلمة قال

ً فإن رأى رجال قد احتـاج إىل ،ً وجعل صوفها حبال، وجعل جلدها سقاء،حلمها
 .   »ً وإن رأى رجال احتاج إىل سقاء أعطاه،حبل لفرسه أعطاه
 

وسعيد بن ، ٣٤٦٧٢-٧/١٢٢ – املصنف بيف الكتاأخرجه ابن أيب شيبة  -
وابـن ، ٢٧٤٣-٢/٣١٩ – سـنن سـعيد بـن منـصور يف كتـاب، منصور
- تـاريخ مدينـة دمـشق يف كتـاب، من طريق سعيد بن منصور به  عساكر
شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة ، كلهم من طريق ٢١/٤٣٩
 . نحوه، به... كان سلامن:قال

 

 ).٤(اجلراح، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر بن : وكيع -
 ).٨(بن احلجاج، ثقة إمام، تقدم يف األثر : شعبة -
 ).٤( ورمي باإلرجاء، تقدم يف األثر ، كان ال يدلس،ثقة عابد: عمرو بن مرة -
 –رادي الكـويف، صـدوق تغـري حفظـه بكرس الالم، امل: عبد اهللا بن سلمة -

 .٣٣٨٤ –  التهذيبتقريب
 ).١(، تقدم يف األثر ، أبو عبد اهللا صحايب جليل الفاريس: سلامن -

                                                         
 .داللة عىل أن اإلنفاق والصدقة تدل عىل عدم احلرص عىل املال والبخل به وهو من دالئل الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

٩٩ 

 
  .إسناده حسن

 :الغريب
  غريـب احلـديث البـن اجلـوزي  –  » جـف مـن اللحـمالقديد مـا « : فقدد

 .١/٢١٩ –، وانظر خمتار الصحاح ٣/٣٦٣ –لسان العرب  ، ٤٦٨ / ٢



 
 

  
 

 

١٠٠ 

 بـن مـرة عـن أيب حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو: قال ابن أيب شيبة) ١٩(
  : صحب سلامن رجل من بني عبس فأتى دجلـة، فقـال لـه سـلامن: البخرتي قال

ارشب، فرشب، ثم قال :  فرشب، ثم قال له،ارشب:  فرشب، ثم قال له،ارشب« 
كـذلك ! ً أترى رشبتك هذه نقصت من مـاء دجلـة شـيئا ؟،يا أخا بني عبس: له

 مر بنهـردن فـإذا أطعمـة وكـدوس ثم، العلم ال ينفد، فابتغ من العلم ما ينفعك 
 إن الذي فتح هذا لكـم وخولكمـوه ورزقكمـوه !يا أخا بني عبس: تذري، فقال

 وكانوا يمسون ويـصبحون ومـا فـيهم قفيـز ، حي  ملسو هيلع هللا ىلصكان يملك خزائنه وحممد
 إن ، أخا بني عـبس: فقال، ثم ذكر جلوالء وما فتح اهللا عىل املسلمني فيها،حنطة

 . »  قد كان يقدر عليه وحممد حياهللا أعطاكم هذا وخولكموه
 

وابـن ، ٣٤٦٧٣-٧/١٢٢ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابـن أيب شـيبة  -
 يف كتاب، وأبو داود الطياليس، ٨٢٢-١/٢٨٣ – لزهدا يف كتاب، املبارك

 – مسند ابن اجلعد يف كتاب، وابن اجلعد، ٦٥٧-١/٩١ –مسند الطياليس 
، ٥٨-١/١٧ – العلم أليب خيثمـة  كتابيف، وأبو خيثمة، ١٢٩-١/٣٦
، ٧٤٠-٢/٣٨٠ –البــن الــرسي  الزهــد يف كتــاب، بــن الــرسيهنــاد و

 –بغيـة احلـارث يف زوائـد مـسند احلـارث للهيثمـي  يف كتاب، واحلارث
، والطـرباين، ١/٢٩ – الزهـد يف كتاب، واإلمام أمحد، ١١١١-٢/٩٩٥

، ين األصــبهاوأبــو نعــيم، ٦١٧٣-٦/٢٦٥ – املعجــم الكبــري  يف كتــاب
يف ،  وابن أيب الـدنيا، ١٩٩، ١/١٨٨ –حلية األولياء  يف كتاب،   خمترصا
يف ، ابن عـساكرو، ٤٥٣-١/٣١٧ – اإلرشاف يف منازل األرشاف كتاب



 
 

  
 

 

١٠١ 

، كلهـم مـن طريـق أيب ٢١/٤٤٣، ٤/١٣٣ –تاريخ مدينة دمشق  كتاب
 . نحوه، به...البخرتي عن رجل من بني عبس قال صحبت سلامن

حممد بن مرزوق ثنـا عبيـد بـن من طريق آخر عن ألصبهاين اوأخرجه أبو نعيم  -
 أخـا بنـي قال سلامن حلذيفة يـا: واقد ثنا حفص بن عمر السعدي عن عمه قال

 .١٨٩-١/١٨٨ –حلية األولياء  يف كتاب، ًخمترصا ... عبس 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
له وختفيف ثانيه، ابن ظهري اهلـاليل، أبـو سـلمة بن كدام، بكرس أو: مسعر -

 –الكويف، ثقة ثبت فاضـل، مـات سـنة ثـالث أو مخـس ومخـسني ومائـة 
 .٦٦٤٩ –تقريب التهذيب 

 ).٤(ثقة، تقدم يف األثر : عمرو بن مرة -
سعيد بن فريوز، أبو البخرتي، بفتح املوحدة واملثنـاة بيـنهام : أبو البخرتي -

 فيـه ،ي موالهم، وقد ينسب جلده، ثقة ثبـتمعجمة، ابن أيب عمران الطائ
 تقريـب –تشيع قليل، كثري اإلرسال، مات دون املائة سنة ثـالث وثامنـني 

 .٢٣٩٣ –التهذيب 
 ).١(، تقدم يف األثر رقم الفاريس، الصحايب اجلليل: سلامن -
: مل يسم إال يف رواية من طريق آخر عند أيب نعيم فقال: رجل من بني عبس -

قـال سـلامن حلذيفـة يـا أخـا بنـي : عدي عن عمه قالحفص بن عمر الس
 . ، فسامه حذيفةعبس



 
 

  
 

 

١٠٢ 

 
مل يدرك : قال البخاري .   لالنقطاع بني أيب البخرتي وسلامن إسناده ضعيف
   .٣٢٠ - ١٥٤ - حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل -أبو البخرتي سلامن 

 :الغريب
 –بالقرب من إيوان كرسى، احتفره أنـو رشوان من أعامل بغداد، : هنر دن   -

، ٣٣٥-١/٥٦ –كتاب األماكن ما اتفق لفظه واختلف مسامه للحـازمي 
 .٢/٤٧٨ –ومعجم البلدان للحموي 

األكداس، وهو ما جيمع من الطعـام يف : والعبارة يف باقي الكتب: كروش -
وتذرية األكداس معروفة واملذرى خشبة ذات أطراف يـذرى هبـا البيدر، 

 – املغـرب يف ترتيـب املعـرب للمطـرزي – الطعام وتنقى هبـا األكـداس
 .١/٩٣ –، خمتار الصحاح ٢/٢١٠



 
 

  
 

 

١٠٣ 

  حدثنا وكيع عن سفيان عـن حبيـب عـن نـافع بـن : قال ابن أيب شيبة) ٢٠(
  أهاهنـا مكـان طـاهر « : جبري بن مطعم أن حذيفة وسلامن قـاال المـرأة أعجميـة

  : شـئت، فقـال أحـدمها لـصاحبهطهر قلبـك وصـل حيـث : نصيل فيه ؟ فقالت
 .  »فقهت

 
  ، ٣٤٦٧٤-٧/١٢٢ – املـــصنف يف الكتـــابأخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة  -

-١/٤١٢ –عبــد الــرزاق لصنف املـ يف الكتــاب، نحـوه؛ وعبـد الــرزاق
 املعجـم يف كتـاب  بـه،وأخرجه الطرباين من طريق عبـد الـرزاق، ١٦١٢
  مـن طريـق األصـبهاين وأخرجـه أبـو نعـيم ، ٦٠٥٩-٦/٢٢٠ –الكبري 

سفيان ، كلهم من طريق ١/٢٠٦ –حلية األولياء  يف كتاب  به،عبد الرزاق
حذيفـة نافع بن جبـري بـن مطعـم أن  الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن

ًالتمس قلبا طاهرا: أهنا قالت:  نحوه، ولعبد الرزاق، به...سلامنو ً. 
،  األصبهاينو نعيموأب، ١/١٥٠ –الزهد  يف كتاب، وأخرجه  اإلمام أمحد -

 عفر بن برقـان عـن، كالمها من طريق ١/٢٠٦ –حلية األولياء يف كتاب 
: وزاد:  نحوه، وزاد أمحد، به... نزل حذيفة وسلامن:ميمون بن مهران قال

 .قال أحدمها لآلخر خذها كلمة حكم من قلب كافر

                                                         
آلخـرة داللة عىل أن طهارة القلب من حب الدنيا والبخل واحلسد وكل األدواء داللـة عـىل حـب ا) ١(

 .والعمل هلا وذلك يدخل يف عموم الزهد 



 
 

  
 

 

١٠٤ 

 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٤(بن سعيد الثوري، ثقة إمام، تقدم يف األثر : فيانس -
 هند بن دينار األسدي موالهم، أبو حيي :بن أيب ثابت قيس، ويقال: حبيب -

الكويف، ثقة فقيه جليل، وكان كثري اإلرسال والتدليس، مـات سـنة تـسع 
 .١٠٩٢ – تقريب التهذيب –عرشة ومائة 

فاضل، أبو عبد اهللا، املدين، ثقة النوفيل، أبو حممد و: نافع بن جبري بن مطعم -
 .٧١٢١ – تقريب التهذيب –مات قبل املائة سنة تسع وتسعني 

 ،ًبن اليامن واسم اليامن حسيل، بمهملتني مـصغرا، ويقـال حـسل: حذيفة -
 حليف األنصار، صحايب جليل مـن ،بكرس ثم سكون، العبيس، باملوحدة

 بـام كـان ومـا  أعلمـهملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا ، صح يف مسلم عنه أن السابقني 
ًيكون إىل أن تقوم الساعة، وأبوه صـحايب أيـضا استـشهد بأحـد، ومـات 

  اإلصابة يف متييز الـصحابة –حذيفة يف أول خالفة عيل سنة ست وثالثني 
 .١١٦٥-، تقريب التهذيب ١/٣٦٢

 ).١(، تقدم يف األثر رقم الصحايب اجلليل : الفاريس: سلامن -
 

 .لتدليس حبيب بن أيب ثابت إسناده ضعيف 
 
 



 
 

  
 

 

١٠٥ 

 :الغريب
ولـو قـال . معناه أهنا فقهت هذا املعنى الذي خاطبته بـه : قال شمر: فقهت

 ، ٢٠٣ / ٢غريب احلديث البـن اجلـوزي  – ةصارت فقيه: فقهت ، كان معناه 
 .٥/٢٦٣ –هتذيب اللغة لألزهري 



 
 

  
 

 

١٠٦ 

قـال : ن قـالحدثنا أبو أسامة عن عوف عن أيب عثام: قال ابن أيب شيبة) ٢١(
 فـإن اسـتطعت أن ال ،إن السوق مبيض الـشيطان ومفرخـه« : يل سلامن الفاريس

 .  »تكون أول من يدخلها وال آخر من خيرج منها فافعل
 

، ، ومـسلم٣٤٦٧٥-٧/١٢٢ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
، عـنهم كتاب فضائل الصحابة ريض اهللا تعاىل  –صحيح مسلم  يف كتاب

، ٢٤٥١-٤/١٩٠٦ باب من فضائل أم سلمة أم املؤمنني ريض اهللا عنهـا،
اجلمع بني   يف كتابواحلميدي، ١/١٥٠ –الزهد  يف كتاب، إلمام أمحداو

سليامن التيمي عـن أيب ، كلهم من طريق ٢٨٤٠-٣/٣٦١ –الصحيحني 
 فإهنا معركة الـشيطان،: ، وزاد مسلم، به...قال سلامن: عثامن النهدي قال

 .فإن هبا معرج الشيطان ومركز رايته: قالويف رواية أمحد 
 :ًوجاء مرفوعا  •

أخرجه ابن حبان من طريق يزيد بن سفيان بن عبيـد اهللا بـن رواحـة عـن  -
 ،ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اهللا : سليامن التيمي عن أيب عثامن النهدي عن سلامن قال

 مـن طريـق ابـن وابن اجلوزي، ١١٧٨-٣/١٠١ – املجروحني يف كتاب
 .٩٧٠-٢/٥٩٠ –العلل املتناهية  يف كتاب ن به، حبا

أخرجه مسلم من رواية أيب عـثامن النهـدي عنـه : وأخرجه احلميدي وقال -
                                                         

 .ًداللة األثر عىل أن ما يلهي عن ذكر اهللا عموما يتناىف مع كامل الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

١٠٧ 

وأخرجه اإلمـام أبـو بكـر الربقـاين يف ... : قال سلامن،: ًموقوفا عليه قال
ًكتابه مسندا ، رواه عن أيب حممد عبد الغني ابن سعيد احلافظ ، مـن روايـة 

ال تكن أول مـن : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا: ثامن النهدي عن سلامن قال عاصم عن أيب ع
  .٢٨٤٠-٣/٣٦١ – اجلمع بني الصحيحني ، كتابيدخل السوق

 بـن رواحـة ثنـا اهللايزيد بن سـفيان بـن عبـد وأخرجه الطرباين من طريق  -
، يف ..ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : سليامن التيمي عن أيب عثامن عن سـلامن قـال

 .٦١٣١-٦/٢٥٢ – املعجم الكبري كتاب
 

ثقة ثبت ربام دلس وكان بآخرة حيدث من كتب غريه، تقـدم يف : أبو أسامة -
 ).١٥(األثر 

بن أيب مجيلة، بفتح اجليم، األعرايب، العبـدي البـرصي، ثقـة رمـي : عوف -
بالقدر والتشيع، مات سنة ست أو سبع وأربعني ومائة وله ست وثامنـون 

 .٥٢٥٠ – تقريب التهذيب –
 ).١(النهدي، عبد الرمحن بن مل، ثقة، تقدم يف األثر :  عثامنأبو -
 ).١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : سلامن الفاريس -

 

ً موقوفا وال يصح مرفوعا إسناده صحيح ً. 
 .وذلك حلال يزيد بن سفيان بن عبيد اهللا بن رواحة أبو خالد 

 



 
 

  
 

 

١٠٨ 

 
 :الغريب

مـربض الـشيطان، ويف روايـة :  لفـظ الطـرباينويف: السوق مبيض الشيطان
معركة الشيطان، وهـي تفـرس بعـضها : معرتك الشيطان، ويف لفظ: مسلم وغريه

هم يف زاملوضع الذي يستعد فيـه لقتـال النـاس وإغـوائهم واسـتفزا« ، أنه ًبعضا
أدياهنم كاملعركة التي هي موضع القتال يف احلرب وهو مـع اجـتامعهم يف أطـامع 

 تفسري غريب ما يف الـصحيحني –  » ستكثارهم منها أطمع ما كان فيهمالدنيا وا
 .٣/٢٢٢ –، وانظر النهاية يف غريب األثر البن األثري ١/٣٨٤ –للحميدي 



 
 

  
 

 

١٠٩ 

حدثنا حييـى بـن آدم عـن عـامر بـن زريـق عـن أيب : قال ابن أيب شيبة) ٢٢(
ذكـر « : ثنا ؟ قـال أال حتد،يا أبا عبد اهللا: قلنا لسلامن: إسحاق عن أوس بن ضمعج قال

 . »  والصالة والناس نيام، وإفشاء السالم،اهللا أكرب، وإطعام الطعام
 

 .٣٤٦٧٦-٧/١٢٢ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 

 مـوىل بنـي أميـة، ثقـة حـافظ ،بن سليامن الكويف، أبو زكريا: حييى بن آدم -
 .٧٥٤٦ –قريب التهذيب  ت–فاضل، مات سنة ثالث ومائتني 

بتقديم الراء، مصغر، الضبي أو التميمي، أبو األحـوص الكـويف، ال : عامر بن رزيق -
 .٤٨٥٥ –  التهذيبتقريب –ه، مات سنة تسع ومخسني ومائة بأس ب

عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، ويقال عيل، ويقال ابن أيب شعرية، : أبو إسحاق -
 املوحدة، ثقة مكثر عابـد، اخـتلط اهلمداين، السبيعي، بفتح املهملة وكرس

 تقريــب –بــآخرة، مــات ســنة تــسع وعــرشين ومائــة وقيــل قبــل ذلــك 
، وقد ذكره احلافظ نفسه أنه من أصحاب الطبقة الثالثـة ٥١٠٠ –التهذيب

- طبقـات املدلـسني –من املدلسني الذين البـد مـن تـرصحيهم بالـسامع 
 .١/١٣نظر او ،٩١-١/٤٢

وسكون امليم بعدها مهملـة مفتوحـة ثـم بفتح املعجمة : أوس بن ضمعج -
 خمرضم، مات سنة ، احلرضمي أو النخعي، ثقة،جيم، بوزن جعفر، الكويف

، أسامء املخرضمني مـن الرجـال ٥٨١ – تقريب التهذيب –بع وسبعني أر
   .٦ - ١ / ١للسيوطي 



 
 

  
 

 

١١٠ 

 ).١(تقدم يف األثر  ،الفاريس، الصحايب اجلليل : سلامن -
 

 . لتدليس أيب إسحاق السبيعي ه ضعيفإسناد



 
 

  
 

 

١١١ 

حدثنا معاذ بن معاذ عن سليامن التيمي عن أيب عثامن : قال ابن أيب شيبة) ٢٣(
 فريدمهـا ًإن اهللا يستحي أن يبسط إليه عبد يديه يسأله هبام خـريا« : عن سلامن قال

 .  »خائبتني
 

، وكيـعو، ٣٤٦٧٧-٧/١٢٢ – املـصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
إن اهللا : ، مثله؛ إال أنـه قـالوالربجالين، ٢/٧٠ – الزهد ، يف كتابمثله؛ 

-١/٤٤ – الكرم واجلود وسـخاء النفـوس ، يف كتابحيي كريم يستحي
، احلاكمو، ٢٣٧٦٥-٥/٤٣٨ –املسند  يف كتابمثله؛ ، اإلمام أمحدو، ٣٢

ــه ــاب،  مثل ــستدرك يف كت ــب، ١٨٣٠-١/٦٧٥ – امل ــه اخلطي  وأخرج
وأخرجه عبد الغنـي ، ٧/٤٣٢- تاريخ بغداد ، يف كتاب ، نحوهلبغداديا

، كلهـم مـن ١٨-١/٥٠ – الرتغيب يف الدعاء يف كتاب،  ، نحوهاملقديس
إن اهللا : ، قـال وكيـع يف روايتـه، بـه...عن سلامنالنهدي  عثامن أيبطريق 

 .إن اهللا عز وجل ليستحي: حيي كريم يستحي، ويف لفظ ألمحد
 :ًوجاء مرفوعا •

كتـاب  ، يفوابن ماجه، ٢٣٧٦٦-٥/٤٣٨ املسند يف، أخرجه اإلمام أمحد -
، ٣٨٦٥-٢/١٢٧١ -باب رفع اليدين يف الدعاء كتاب الدعاء، –سنن ال

  كتـاب الـدعوات عـن رسـول اهللا  –سنن الـ ، يف كتابوأخرجه الرتمذي
                                                         

ًاألثر يدل عموما عىل أن الدعاء داللة تعلق القلب باهللا والدار اآلخرة والرغبة فـيام عنـد اهللا وذلـك ) ١(
 .هد من هذا الباب يتناىف مع تعلق القلب بالدنيا فيدخل يف الز



 
 

  
 

 

١١٢ 

صـحيح ابـن  ، يف كتـابوابن حبان، ٣٥٥٦-٥/٥٥٦، ١٠٥، باب  ملسو هيلع هللا ىلص
، الطرباينو، ٢٣٩٩-١/٥٩٦ –د الظمآن ، وموار٨٨٠-٣/١٦٣-حبان 

 يف كتـاب ، و٢٠٣-١/٨٤ ، ٢٠٢-١/٨٤ –الـدعاء للطـرباين  يف كتاب
وقـد وصـله :  احلـاكموقـال واحلاكم، ٦١٣٠-٦/٢٥٢ –املعجم الكبري 

جعفر بن ميمون  عن أيب عثامن النهدي  ، هذا إسـناد صـحيح عـىل رشط 
، ١٨٣١-١/٦٧٥ – املـستدرك ، كتـاب الـذهبينهالشيخني ، وسكت ع

سكت و -صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه: وقال: ويف موضع آخر
ــذهبي  ــه ال ــستدرك  -عن ــضاعي، ١٩٦٢-١/٧١٨ –امل مــسند  ، يفوالق

الـدعوات  ، يف كتـابوالبيهقـي، ١١١٠-٢/١٦٥ –الشهاب للقضاعي 
، كلهـم ٢/٢١١ – السنن الكربى ، ويف١٨٠-١/١٣٧ –الكبري للبيهقي 

 .، به...هدي عن سلامنمن طريق أيب عثامن الن
ً كان موقوفا فإن له حكم الرفـع ألنـه يـذكر فيـه إنولفظ األثر يف املصنف و

 .ًجزاء الدعاء وأن اهللا ال خييب من دعاه ، وهو مرفوع أيضا 
 

بن نرص بن حسان العنربي، أبو املثنى البـرصي، القـايض، : معاذ بن معاذ -
 ).١٦(ثقة متقن، تقدم يف األثر 

 ).١(ثقة، تقدم يف األثر : ليامن التيميس -
 ). ١(النهدي، عبد الرمحن بن مل، ثقة، تقدم يف األثر : أبو عثامن -
  الفاريس، الصحايب اجلليل : سلامن ١(، تقدم يف األثر.( 



 
 

  
 

 

١١٣ 

 

هـذا إسـناد « وأما املرفوع فصحيح قال عنه احلـاكم ً موقوفا إسناده صحيح
 - ٦٧٥ / ١ املـستدرك -وسـكت عنـه الـذهبي  » نيصحيح عىل رشط الـشيخ

١٨٣٠.   
 :الغريب
اخليبة احلرمان واخلرسان وقد «   ومها بمعنى، وهيًصفرا: ويف لفظ: خائبتني

: ، وانظر٢/٩٠ – النهاية يف غريب احلديث البن األثري – » خاب خييب وخيوب
ة ، وحتفــ٧/٢٤٥ –، وهتــذيب اللغــة لألزهــري ٤/٣١٥ –العــني للفراهيــدي 

 –، رشح سنن ابن ماجـه للـسيوطي ٩/٣٨٢ –األحوذي رشح جامع الرتمذي 
١/٢٧٥. 



 
 

  
 

 

١١٤ 

ثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن سليامن بن ميـرسة : قال ابن أيب شيبة) ٢٤(
كـان يل أخ أكـرب منـي يكنـي أبـا « : واملغرية بن شبيل عن طارق ابن شهاب قال

: رة ذكر أخـي إيـاه، قـالعزرة، وكان يكثر ذكر سلامن ، فكنت أشتهي لقاءه لكث
 قال وكان سلامن إذا ،هل لك يف أيب عبد اهللا ؟ قد نزل القادسية: فقال يل ذات يوم

: قلـت: ًقدم من الغزو نزل القادسية، وإذا قدم من احلج نزل املدائن غازيـا، قـال
فانطلقنا حتى دخلنا عليه يف بيـت بالقادسـية، فـإذا هـو جـالس، بـني : نعم، قال

: فسلمنا عليه وجلسنا، قـال : ً أو يدبغ إهابا، قالًوهو خييط زنبيالرجليه خرقة ، 
 . » عليك بالقصد فإنه أبلغ!  يا ابن أخي :فقال

 
،  وأبـو داود، ٣٤٦٧٨-٧/١٢٣ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

،  ً، خمترصاوابن عساكر، ١/٢٧٠ –الزهد أليب داود  يف كتاب، بأطول مما هنا
األعمـش عـن : ، كلهم من طريق٢١/٤٤٧ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيف

 . نحوه، به... عن طارق بن شهابسليامن بن ميرسة
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت إمام، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر: األعمش -
ق بن شهاب وروى عنه األعمش األمحيس، روى عن طار: سليامن بن ميرسة -

-٤/١٤٤ – اجلرح والتعديل –ثقة :  قال حيي بن معنيوحبيب بن أيب ثابت
٦٢١. 



 
 

  
 

 

١١٥ 

ويقال شبل مكرب، البجيل األمحيس، أبو الطفيل الكويف، ثقة : املغرية بن شبيل -
 .٦٨٨٧ – تقريب التهذيب –

ل  األمحيس، أبو عبد اهللا الكويف، قا،بن عبد شمس البجيل: طارق بن شهاب -
 – ومل يسمع منه، مات سنة اثنتني أو ثـالث وثامنـني ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي : أبو داود

 .٣٠١٧ –تقريب التهذيب 
 
 . لعنعنة األعمش إسناده ضعيف

 :الغريب
ابيل  والزنبيل الذي جيتنـى َنَعوا قالوا زَراب، فإذا مجِهو اجل: ُيلِنبَّوالز: ًزنبيال
يف غريب األثر البـن األثـري، وغريـب احلـديث البـن النهاية : انظر–فيه النخل 

 .٢/٣٦٨ –، وغريب احلديث البن اجلوزي ١/٨٢ –سالم 
هاب ومجعه أهب وأهب وقد جعلت إكل جلد عند العرب ": اإلهاب: ًإهابا

، وهو من البقر والغنم والوحش ما مل يدبغ ، واجلمع "ًالعرب جلد اإلنسان إهابا
جـوه يـأكلون األهبـة والكثـري أهـب سود الو: رايب أنشد ابن األع. القليل أهبة 

 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي –أهب ، عىل غري قياس ، مثل أدم وأفق وعمد و
، ١/٦٧ –، والفـائق ١/٦١٢ –غريب احلـديث البـن قتيبـة : ، وانظر١/٣٨-

 .١/٢١٧ –ولسان العرب 
 القادسـية بحـر القادسية فيام بني اخلندق والعتيق وإنام عن يسار« : القادسية



 
 

  
 

 

١١٦ 

أخرض يف جوف الح إىل احلـرية بـني طـريقني فأمـا إحـدامها فعـىل الظهـر وأمـا 
األخرى فعىل شاطىء هنر يـسمى احلـضوض يطلـع بمـن يـسلكه عـىل مـا بـني 

 .٤/٢٩١ – معجم البلدان لياقوت احلموي –  » اخلورنق واحلرية



 
 

  
 

 

١١٧ 

قـيس عـن حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمر بـن : قال ابن أيب شيبة) ٢٥(
عرض أيب عىل سـلامن أختـه أن يزوجـه ، فـأبى « : عمرو بن أيب قرة الكندي قال

فبلغ أبا قرة أنه كان بني حذيفة وسلامن يشء، فأتـاه :  بقرية، قال:جه موالة لهوزو
يطلبه فأخرب أنه يف مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بقل قد أدخل عـصاه 

 . » تقهيف عروة الزنبيل وهو عىل عا
 

، ٣٤٦٧٩-٧/١٢٣ – املـصنف يف الكتـابأيب شـيبة ًأخرجه أيـضا ابـن  -
يا أبـا : ًوأخرجه ابن أيب شيبة أيضا بأطول مما هنا فقال بعد قوله عىل عاتقه

ًوكان اإلنسان عجوال : يقول سلامن : ذيفة قال ُعبد اهللا كان بينك وبني ح
السالم عليكم ثم : ن الدار فقال فانطلقا حتى أتيا دار سلامن ، فدخل سلام

. رطـان ُرة فإذا نمط موضوع عىل باب وعند رأسه لبنات وإذا قُن أليب قِأذ
إن : ثِّدُد لنفسها ، ثم أنـشأ حيـِّراش موالتك التي متهِس عىل فِلْاج: فقال 

 يف غضبه ألقوام فـأتى ملسو هيلع هللا ىلصث بأشياء كان يقوهلا رسول اهللا ِّذيفة كان حيدُح
ذيفة ُفأتاين ح. بك بام تقول ِّقك وال يكذِّ إن سلامن ال يصد:ذيفة فقال له ُح

 ّهنيَتلتنْذيفة ؛ ُ حِّذيفة يا ابن أمُيا ح : ُ سلامن قلتِّيا سلامن ؛ يا ابن أم: فقال 
 : ملسو هيلع هللا ىلص فته بعمر تركني وقد قـال رسـول اهللاّ فيك إىل عمر ، فلام خوَّنُبتْأو ألك

هـا ِهنُْه سبة يف غـري كُه لعنة أو سببتُلعنتتي ّام عبد من أمُّ ولد آدم أنا ، فأيْنِم
، إلمـام أمحـدا، و١/٣١١ – مسند ابـن أيب شـيبة ، يفها عليه صالةْلَعْفاج

، البخـاريو، ٢٣٧٧٢-٥/٤٣٩ – مسند اإلمـام أمحـد ، يفً فذكره مطوال



 
 

  
 

 

١١٨ 

كتـاب وأيضا يف  – ، ٢٣٤-١/٩١ – األدب املفرد يف كتاب، ً نحوه مطوال
،  األصبهاينوأبو نعيم، ٣٨١-١/٧٢ ، ٢٨٠-١/٧٢ –التاريخ األوسط 

، والطــرباين، ١/١٩٨ –حليـة األوليــاء  ، يف كتــابمثلـه، وفيــه زيـادات
  ، كلهـم مـن طريـق ٦١٥٧-٦/٢٦٠ – املعجـم الكبـري ، يف كتاببمعناه

 .، به.. عن سلامنعمر بن قيس عن عمرو بن أيب قرة الكندي
 

 ).١٥( يف األثر محاد بن أسامة، ثقة، تقدم: أبو أسامة -
 ).١٩(بن كدام، ثقة، تقدم يف األثر : مسعر -
املارص، بكرس املهملة وختفيف الراء، أبو الصباح، بمهملـة : عمر بن قيس -

 موىل ثقيف، صدوق ربام وهم ورمي باإلرجـاء ،وموحدة شديدة، الكويف
 .٤٩٩٢ – تقريب التهذيب –

 ،كـويف، ثقـةسلمة بـن معاويـة بـن وهـب الكنـدي، ال: عمرو بن أيب قرة -
، وفات الـسيوطي أن حيـصيه فـيمن ٥١٣٢ – تقريب التهذيب –خمرضم 

 .أحصاه يف كتابه أسامء املخرضمني 
  بـن قـيس بـن حجـر بـن وهـب بـن سلمة بن معاوية بن وهـب : أبو قرة -

لـه وفـادة عـىل : ربيعة بن معاوية أبو قرة الكندي، قال ابن سعد والطربي
 .١/٧٥٤-ة  اإلصابة يف متييز الصحاب- ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

: امرأة سلامن الفاريس كوفية ثقـة، وقـال ابـن مـاكوال: قال العجيل: بقرية -



 
 

  
 

 

١١٩ 

 وأمرها أن تديف مـسكا ، وشهدت موته،وهي آخر من تزوج من أزواجه
ميثيه يف املاء وريش حـويل :  وقال هلا، وخبأه ألجل وفاته،أصابه من الفيء

 معرفـة –ذلـك فإن اليوم حيرضين من مالئكة ريب من مل أرهم قط ففعلت 
 .٧/٢٧٨ –، اإلكامل ٢٣٢٥-٢/٤٤٩ –الثقات للعجيل 

 
  .إسناده حسن

 :الغريب
ما لـيس بـشجر دق وال : والبقل من النبات« هي األرض ذات بقل، : مبقلة

جل ، وفرق ما بني البقل ودق الشجر أن البقل إذا رعي مل يبق له ساق، والـشجر 
، وانظر املحـيط ٩/١٤٢ – هتذيب اللغة لألزهري –  » تبقى له سوق وإن دقت

 .٥/٤٣٣ -يف اللغة 



 
 

  
 

 

١٢٠ 

حدثنا أبو معاويـة عـن عاصـم عـن أيب عـثامن عـن : قال ابن أيب شيبة) ٢٦(
تعطي الشمس يوم القيامة حر عرش سنني ، ثـم تـدنى مـن مجـاجم « : سلامن قال

ض قامة، ثـم فيعرقون حتى يرشح العرق يف األر: الناس حتى تكون قاب قوسني ، قال
 .  »غرغر: حتى يقول الرجل:  قال سلامن-يرتفع حتى يغرغر الرجل 

 
ابـن أيب و ،٣١٦٧٥ -٦/٣٠٨ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

فإذا رأوا ما هم فيه قال بعـضهم لـبعض : ًشيبة أيضا وزاد بعد قوله غرغر
ع لكـم إىل ربكـم فيـأتون آدم أال ترون ما أنتم فيه ائتوا أبـاكم آدم فليـشف

يا أبانـا أنـت الـذي خلقـك اهللا بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه : فيقولون
لـست : وأسكنك جنته قم فاشفع لنا إىل ربنا فقد ترى ما نحن فيه فيقـول

 ًائتـوا عبـدا: إىل من تأمرنا فيقول: هناك ولست بذاك فأين الفعلة فيقولون
 يا نبي اهللا أنـت الـذي جعلـك اهللا : فيقولونً فيأتون نوحاًجعله اهللا شاكرا

لست هناك ولست :  وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إىل ربك فيقولًشاكرا
ائتـوا خليـل الـرمحن :إىل مـن تأمرنـا فيقـول : بذاك فأين الفعلة فيقولون

يا خليل الرمحن قد تـرى مـا نحـن فيـه : إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون
: هناك ولست بذاك فأين الفعلة فيقولونلست : فاشفع لنا إىل ربك فيقول

ائتوا كلمة اهللا وروحه عيسى بن مريم فيأتون عيـسى : إىل من تأمرنا فيقول

                                                         
 .األثر يدل عىل أن التذكري باآلخرة ويوم القيامة حيمل النفس عىل الزهد يف الدنيا ) ١(



 
 

  
 

 

١٢١ 

يا كلمة اهللا وروحه قد تـرى مـا نحـن فيـه فاشـفع لنـا إىل ربنـا : فيقولون
إىل مـن تأمرنـا : لست هناك ولست بـذاك فـأين الفعلـة فيقولـون: فيقول
 به وختم وغفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر  فتح اهللاًائتوا عبدا: فيقول

يـا نبـي اهللا فـتح اهللا :   فيقولونملسو هيلع هللا ىلص ًونحن يف هذا اليوم أمناء فيأتون حممدا
بك وختم وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وجئت يف هذا اليوم آمنا 

أنا صاحبكم فيخـرج مـن : وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إىل ربنا فيقول
 ينتهي إىل باب اجلنة فيأخـذ بحلقـة يف البـاب مـن ذهـب بني الناس حتى

فيفتح له فيجيء حتى يقوم : من هذا فيقول حممد قال:فيقرع الباب فيقال 
يا حممـد ارفـع : بني يدي اهللا فيستأذن يف السجود فيؤذن له فيسجد فينادى

فيفتح اهللا عليه مـن الثنـاء : رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع جتب قال
رب أمتـي : التمجيد ما مل يفتح ألحد من اخلالئق قال فيقـولوالتحميد و

أمتي ثم يستأذن يف السجود فيؤذن له فيسجد فيفـتح اهللا عليـه مـن الثنـاء 
والتحميد والتمجيد ما مل يفتح ألحد من اخلالئق وينـادى يـا حممـد ارفـع 

يـا رب : رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع جتب فريفـع رأسـه ويقـول
فيشفع يف كل من كان يف قلبه مثقال :  قال سلامنً أو ثالثاأمتي أمتي مرتني

حبة من حنطة من إيامن أو مثقال شعرية من إيامن أو مثقال حبة خردل من 
، ٣٤٦٨٠-٧/١٢٣– املـصنف يف الكتاب  ،"إيامن فذلكم املقام املحمود

جـامع يف  – )غر غـر(غق غق، بدل :  إال أنه قال،، نحوه معمر بن راشدو
غق غق، : ، إال أنه قال، نحوهوعبد الرزاق، ٢٠٨٥٠-١١/٤٠٣ –معمر 



 
 

  
 

 

١٢٢ 

، ٢٠٨٥٠-١١/٤٠٣ –عبد الـرزاق لصنف امل ، يف الكتاب )غر غر(بدل 
،  ، بمعنـاهوالطـرباين، ٧٥-١/١١٥ –  أمايل املحاميل ، يف ، بمعناهواملحاميل
أيب عـثامن ، كلهم مـن طريـق ٦١١٧-٦/٢٤٧ – املعجم الكبري يف كتاب

 .، به...النهدي عن سلامن
 غيبيـة ال تكـون ًاواألثر موقوف لكن له حكم الرفع حيث يقص علينا أمور

 .عن رأي أو اجتهاد 
 

 ).٩(حممد بن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف األثر : أبو معاوية -
 ).١٠(بن سليامن األحول، أبو عبد الرمحن، ثقة، تقدم يف األثر : عاصم -
 ).١(ن بن مل، ثقة، تقدم يف األثر النهدي، عبد الرمح: أبو عثامن -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، صحايب جليل : سلامن -

 
  .إسناده صحيح

 :الغريب
ًمن البدن شيئا فشيئا  العرق ألنه خيرج:الرشح« : يرشح  اإلنـاء يرشـح  كـامً

احلديث ، وانظر غريب ٢/٢٢٤ – النهاية يف غريب األثر – » املتخلخل األجزاء 
 .٢/٤٤٩ –، ولسان العرب ١/٢٨٨ –للحريب 



 
 

  
 

 

١٢٣ 

حدثنا أبو خالد عن حييى بن سعيد عن عبد اهللا بـن : قال ابن أيب شيبة ) ٢٧(
أما بعد فإين أدعوك إىل األرض املقدسة : كتب أبو الدرداء إىل سلامن« : هبرية قال

 إىل أما بعد فإنك قـد كتبـت إىل تـدعوين: فكتب إليه سلامن: وأرض اجلهاد، قال
األرض املقدسة وأرض اجلهاد، ولعمري ما األرض تقدس أهلهـا، ولكـن املـرء 

 .  »يقدسه عمله
 

 وأبو نعيم، ٣٤٦٨١-٧/١٢٣ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 يف كتـاب، وابن عـساكر ،١/٢٠٥ – حلية األولياء  يف كتاب، األصبهاين

  حييـى بـن سـعيد عـن هم مـن طريـق ،  كل١/١٥٠ –تاريخ مدينة دمشق 
 . نحوه، به... كتب أبو الدرداء إىل سلامن:عبد اهللا بن هبرية قال

واإلمـام ، ١٤٥٩-٢/٧٦٩ – املوطـأ يف،  بن أنس مالكاإلمام وأخرجه  -
 وأبــو نعــيم، ١/١٥٤ – الزهــد ، يف كتــاب  مــن طريــق مالــك بــهأمحــد

وابـن ، ١/٢٠٥ – حلية األولياء يف كتاب،  بهمن طريق مالكاألصبهاين 
، ٢١/٤٤١ –تـاريخ مدينـة دمـشق  يف كتاب،  من طريق مالك بهعساكر
حييـى بـن سـعيد أن أبـا  كلهم من طريق مالك بـن أنـس عـن ٤٧/١٤٠

 . نحوه، به..الدرداء كتب إىل سلامن

                                                         
فيه داللة عىل أن اإلنسان ال يقدسه يشء من الدنيا بـل العمـل الـصالح وللـدار اآلخـرة هـو الـذي ) ١(

 .يقدسه ويدخل ذلك يف عموم الزهد 



 
 

  
 

 

١٢٤ 

 
 ).١٢(سليامن بن حيان األمحر، صدوق خيطئ، تقدم يف األثر : أبو خالد -
 ).٣(صاري، ثقة، تقدم يف احلديث األن: حييى بن سعيد -
بن أسـعد الـسبئي، بفـتح املهملـة واملوحـدة ثـم مهـزة : عبد اهللا بن هبرية -

 ، أبو هبرية املرصي، ثقة، مات سنة سـت وعـرشين،مقصورة، احلرضمي
 .٣٧٠٢ – تقريب التهذيب –وله مخس وثامنون سنة 

 ).١٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو الدرداء -
 ).١(، تقدم يف األثر  الفاريس، الصحايب اجلليل :سلامن -

 
  حلـال أيب خالـد األمحـر ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة إسناده ضـعيف 

 .جرير بن عبد احلميد وعباد بن العوام 
 :الغريب
لعمر إهلك هو قسم ببقاء اهللا ودوامه وهو رفـع باالبتـداء واخلـرب « : لعمرك

لعمر اهللا قسمي أو ما أقسم به والالم للتوكيد فإن مل تأت بالالم : ه حمذوف تقدير
أي بإقرارك هللا وتعمريك لـه . عمر اهللا وعمرك اهللا : نصبته نصب املصادر فقلت 

غريب احلديث : ، وانظر٣/٢٩٨- النهاية يف غريب األثر البن األثري –  » بالبقاء
، ولسان ٢/١٤٨ –البن سيده ، واملحكم واملحيط األعظم ٢/١٨٨ –البن قتيبة 

 .٦/١٢١ – صحيح البخاري البن بطال ، ورشح٤/٦٠١ –العرب 



 
 

  
 

 

١٢٥ 

 

أخربنا سعيد اجلريري عن أيب عـثامن النهـدي : قال عبد اهللا بن املبارك) ٢٨( 
 ما بني الـسامء واألرض، طباقرمحة إن اهللا خلق مائة رمحة، كل « : عن سلامن قال

وأنزل منها رمحة واحدة، فبها يرتاحم اخللق، جنها وإنـسها، وطريهـا ووحـشها، 
 . » وعنده تسع وتسعون

 

، يف ووكيع بن اجلراح، ٨٩٤-١/٣١٢ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 –سري التفـ يف كتـاب ،وابـن جريـر الطـربي، ٢/٦٩ –الزهد لوكيـع  كتاب
ن عـ عـثامن النهـدي عبـد الـرمحن بـن مـل ، كلهم مـن طريـق أيب٧/١٥٥

 . نحوه، به...سلامن
 :ًوجاء مرفوعا 

واإلمـام ، ١٣١٩-٢/٦١٤ – الزهـد يف كتـاب،   هناد بـن الـرسيهأخرج -
 كتاب التوبة، باب يف سعة رمحـة اهللا –صحيح مسلم   يفمسلم بن احلجاج

 –املـسند   يفاإلمام أمحدو، ٢٧٥٣-٤/٢١٠٩ -تعاىل وأهنا سبقت غضبه
 غريب احلديث يف كتاب  وإبراهيم بن إسحاق احلريب، ٢٣٧٧١-٥/٤٣٩
ــان، ٢/٨٦١ – ــو حــاتم بــن حب ــستي وأب ــان يف  الب  –صــحيح ابــن حب
-٦/٢٥٥ –املعجم الكبري  يف كتاب  نحوه،والطرباين، ٦١٤٦-١٤/١٤

أيب عـثامن النهـدي ، كلهم من طريق ٦١٢٦-٦/٢٥٠ –: وأيضا، ٦١٤٤
 .، به...ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : امن قالعن سل

 



 
 

  
 

 

١٢٦ 

 له حكم الرفع حيث ذكر أن هللا عز وجل عدد من ًاألثر وإن كان موقوفا فإن
ًالرمحات ال تعلم إال عن توقيف ، وقد جاء مرفوعا أيضا  ً. 

 
 أبـو ، بـضم اجلـيم،إيـاس اجلريـري هو سعيد بن: سعيد اجلريري -

 مـات ،اختلط قبل موته بثالث سنني ، من اخلامسة، ثقة،مسعود البرصي
 .٢٢٨٦  -تقريب التهذيب . سنة أربع وأربعني ع

 ).١( عبد الرمحن بن مل، ثقة، تقدم يف األثر :أبو عثامن النهدي -
، تقــدم يف الفــاريس أبــو عبــد اهللا، الــصحايب اجلليــل : ســلامن -
 ). ١(األثر

 
ي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة قـ الختالط سعيد اجلريري ويرتإسناده ضعيف

بن أيب هند ويزيد بن أيب صالح أبو حبيب البرصي واملرفـوع تقـدم خترجيـه داود 
 .عند مسلم وغريه 

 :الغريب
باق األرض ِط: أي يغشى األرض كلها، وقيل : مابني السامء واألرض طباق

ق مـا  هلا وطباًاألرض ما عالها وعمها فكان طبقا طباق: ؤها، وقال احلميديْلِم
غريـب احلـديث :  انظـر–  بني السامء إىل األرض ما يمأل ذلك ويعمـه ويطبقـه 

، النهاية يف غريـب ٢/٣٧ –، وغريب احلديث البن اجلوزي ٢/٨٦٣ –للحريب 



 
 

  
 

 

١٢٧ 

 –، تفـسري غريـب مـا يف الـصحيحني للحميـدي ٣/١١٣ –األثر البن األثـري 
 .٩/٣٣ –، وهتذيب اللغة لألزهري ١/٣٩١



 
 

  
 

 

١٢٨ 

حدثني أبو عـثامن : أخربنا سعيد اجلريري قال: بن املباركقال عبد اهللا ) ٢٩(
والذي نفيس بيده إن احلسنات الاليت يمحـو اهللا هبـن الـسيئات « : عن سلامن قال
 .  »، الصلوات اخلمسالدرنكام يغسل املاء 

 
وأخرجه حممد بـن ، ٩٠٨-١/٣١٨ – كتاب الزهد يفملبارك أخرجه ابن ا -

 –تعظيم قـدر الـصالة   يف كتاب ، ، بهابن املباركطريق نرص املروزي من 
٩٦-١/١٥٦. 

 
 ).٢٨(سعيد اجلريري، هو بن إياس، ثقة اختلط، تقدم يف األثر  -
 ).١(النهدي عبد الرمحن بن مل، ثقة خمرضم، تقدم يف األثر : أبو عثامن -
 ).١(ثر ، تقدم يف األالفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -

 
 . الختالط سعيد اجلريري إسناده ضعيف

 
 

                                                         
نات واحلرص عليها كاملحافظة عىل الصلوات اخلمس داللـة الرغبـة داللة األثر عىل الزهد أن احلس) ١(

 .يف العمل لآلخرة 



 
 

  
 

 

١٢٩ 

 :الغريب
 غريــب احلــديث –  » الوســخ  وأصــل الــدرن، والدرنــة الــدون«: الــدرن

 وثـوب درن وأدرن ،الدرن تلطـخ الوسـخ« : ، وقال اخلليل١/٥٠٩-للخطايب 
 –يب غريب احلـديث للخطـا: ، وانظر٨/٢٠ –العني للفراهيدي .  » داخل عليه

، وتفسري غريب مـا يف ٢/١١٥ –، والنهاية يف غريب األثر البن األثري ١/٥٠٩
 .١/٢٢٤ –الصحيحني للحميدي 



 
 

  
 

 

١٣٠ 

أخربنا املعتمر بـن سـليامن عـن أبيـه عـن أيب : قال عبد اهللا بن املبارك ) ٣٠(
واحدة يرحم هبا خلقـه يف الـدنيا، : هللا مائة رمحة« : عثامن النهدي، عن سلامن قال

 . »  ليوم القيامةعونوتسع وتس
 

 .١٠٢٠-١/٣٦١ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 :ًوجاء مرفوعا

 يف كتـاب الطرباين و ،٢٣٧٧١-٥/٤٣٩ – املسند يف أخرجه اإلمام أمحد -
سـليامن عـن أيب  ، كالمهـا مـن طريـق ٦١٢٦-٦/٢٥٠ –املعجم الكبري 

 . نحوه، به. ..ملسو هيلع هللا ىلصعثامن عن سلامن عن النبي 
خرج نحوه مسلم من طريق داود بن أيب هند عن أيب عثامن عـن سـلامن وأ -

 - ٢١٠٩ / ٤ - بـاب يف سـعة رمحـة اهللا - كتاب التوبـة -ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
٢٧٥٣.   

 أخـرب أن هللا عـز باب موقوف لكن له حكم الرفـع حيـثلفظ األثر يف ال
وجل عدد من الرمحات ال واحـدة يـرتاحم هبـا العبـاد واخلالئـق يف األرض 

ًدخر تسعا وتسعني لآلخرة ، وهذا أيضا أمر غيبي ال يعلم إال بتوقيف وا ً. 
 

 ).١(ثقة، تقدم يف األثر : املعتمر بن سليامن -
 ).١(سليامن بن الطرخان التيمي، ثقة عابد، تقدم يف األثر : عن أبيه -



 
 

  
 

 

١٣١ 

 ).١(النهدي عبد الرمحن بن مل، ثقة خمرضم، تقدم يف األثر : أبو عثامن -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : امنسل -

 
 . ً موقوفا إسناده صحيح

 .واملرفوع صحيح ورد عند مسلم وغريه 



 
 

  
 

 

١٣٢ 

أنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي عن  :قال ابن املبارك ) ٣١(
ن يصلح جوانيه يصلح اهللا برانيه ، ، فمً وبرانياًإن لكل امرئ جوانيا« : سلامن قال

 .  »ومن يفسد جوانيه يفسد اهللا برانيه
 

 – كتـاب الرقـاق و ، ٧٢-٢/١٧ –اب الزهـد  كتـيفأخرجه ابن املبارك  -
لكـل امـرئ جـواين ": بلفظ السجستاين، وأخرجه أبو داود، ٧٢-١/١٧

 حوه، يف كتاب نوأخرجه اخلطايب، ١/٢٧٦ –الزهد أليب داود  - ..وبراين
يف  وأخرجـه أبـو نعـيم األصـبهاين، ٢/٣٥٤ –غريب احلديث للخطايب 

أيب البخــرتي ، عــن ، كلهــم مــن طريــق ١/٢٠٣ – حليــة األوليــاء كتــاب
 .)جواين وبراين(، إال أن لفظ أيب نعيم ، به...سلامن

 
 ).٤(  بن سعيد الثوري، ثقة ثبت إمام، تقدم يف األثر :سفيان -
 أبو حممد، ويقال أبو السائب، الثقفي الكـويف، صـدوق :ن السائبعطاء ب -

 – تقريـب التهـذيب -اختلط، من اخلامـسة، مـات سـنة سـت وثالثـني 
٤٦٢٥. 

 سعيد بن فريوز، ثقة ثبت فيه تشيع قليـل، كثـري اإلرسـال، :أبو البخرتي -

                                                         
يدل هذا األثر عىل أن الـصدق واإلخـالص يف البـاطن داللـة الرغبـة الـصادقة يف العمـل لآلخـرة ) ١(

 .بخالف النفاق فهو يدل عىل خالف ذلك ويتناىف مع الزهد 



 
 

  
 

 

١٣٣ 

 ).١٩(تقدم يف األثر 
 ).١( يف األثر ، تقدمالفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -

 
ً الختالط عطاء بن الـسائب وألن أبـا البخـرتي أيـضا كثـري إسناده ضعيف

 .اإلرسال 
 :الغريب
جوانيه رسه ودخلتـه منـسوب إىل اجلـو زيـدت يف النـسبة «  :ً وبرانياًجوانيا

م  وحلياين ومجاين إذا وصف بعظ، كقوهلم رباين إذا نسبوا إىل الرب،األلف والنون
 يقول من أصلح باطن أمـره فـيام ، والرباين منسوب إىل الرب،اللحية ووفور اجلمة

 ومـن أفـسد رسه ،بينه وبني اهللا أصلح اهللا له ظاهره وحسن يف أعني الناس أمـره
 – غريب احلديث للخطايب –  » ونيته أفسد اهللا أمره وقبح يف عيون الناس عالنيته

، والنهايـة يف غريـب ١/١٨١ –زي غريب احلديث البن اجلـو وانظر ،٢/٣٥٤
    .١/٣١٩ –األثر البن األثري 



 
 

  
 

 

١٣٤ 

حدثنا أبو معاوية، عن داود بن أيب هند، عـن أيب : قال هناد بن الرسي ) ٣٢(
ًمن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى املسجد كان هللا زائرا « : عثامن، عن سلامن قال

 . » وحق عىل املزور أن يكرم زائره
 

 ٩٥-٢/٤٧١ – كتاب الزهد يفهناد بن الرسي أخرجه  -
 :ًوجاء مرفوعا

 –: ، وأيـضا٦١٤٥-٦/٢٥٥ –املعجـم الكبـري  يف كتاب أخرج الطرباين -
 – معجـم الـشيوخ  يف كتـاب وأبو احلـسني الـصيداوي، ٦١٣٩-٦/٢٥٣
 ،٨٠٧١-٥/٢٤١ –والديلمي يف  الفردوس بمأثور اخلطاب ، ٢٩٦-١/٣٢٤
أيب  كلهـم مـن طريـق ،  ٢/٩٠ –البن حبـان املجروحني  يف كتابابن حبان و
 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلص - قال رسول اهللا :  ريض اهللا عنه قالَنَامْلَ عن سَنَْامثُع

 
 حممد بن خازم الرضير، ثقة أحفظ النـاس حلـديث األعمـش :أبو معاوية -

 ).٩(وقد هيم يف حديث غريه، تقدم يف األثر 
م، أبو بكر أو أبـو حممـد البـرصي، ثقـة القشريي مواله: داود بن أيب هند -

 تقريـب –خرة، من اخلامسة، مات سنة أربعني وقيل قبلهاآمتقن كان هيم ب
 .١٨٢٦ –التهذيب 

 ).١( النهدي عبد الرمحن بن مل، ثقة خمرضم، تقدم يف األثر :أبو عثامن -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -



 
 

  
 

 

١٣٥ 

 
ً موقوفا وأما املرفوع فجاء من عـدة طـرق كلهـا فيهـا ضـعف إسناده حسن

  فطريق ابن حبـان والـصيداوي يف سـنده عمـر بـن حبيـب بـن حممـد العـدوي 
 وطريقي الطرباين يف أحدمها سـعيد بـن ٤٩٠٨ - تقريب التهذيب - ضعيف -

   بـن  ويف اآلخـر سـعيد٢٣١٧ - تقريـب التهـذيب -زريب وهو منكر احلـديث 
 .ّحييى بن شعبة عن عمه ، وكالمها مل أقف له عىل ترمجة 

 :الغريب
زائـره   أي اذبحوا له وأكرموه التزوير أن يكـرم املـزورًزوروا فالنا «: املزور

 ومنه تزاور عنه ، أي مال إليهً وقال بعضهم زار فالن فالنا،ويعرف له حق زيارته
 وأزاره محلـه عـىل ،ذا أحسنوا إليه إً وقد زور القوم صاحبهم تزويرا،أي مال عنه

 –، وانظـر هتــذيب اللغــة ٤/٣٣٥ – لــسان العـرب البــن منظــور –  » الزيـارة
 .٣/٤٦٣ –، واملخصص أليب احلسن األندليس ١٣/١٦٦



 
 

  
 

 

١٣٦ 

: حدثنا كثري بن هـشام حـدثنا جعفـر قـال: قال اإلمام أمحد بن حنبل ) ٣٣(
أضـحكني ثـالث وأبكـاين  «:  كـان يقـول- رمحه اهللا -بلغنا أن سلامن الفاريس 

ضحكت من مؤمل الدنيا واملوت يطلبه، وغافل ال يغفل عنـه، وضـاحك : ثالث
فـراق األحبـة حممـد : ملء فيه ال يدري أمسخط ربه أو مرضيه، وأبكاين ثـالث 

وحزبه، وهول املطلع عند غمرات املوت، والوقوف بني يدي رب العـاملني حـني 
 . » نةال أدري إىل النار أنرصف أم إىل اجل

 
 مـن أبو نعيم األصبهاينو، ١/١٥٣ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

 .١/٢٠٧ –حلية األولياء  يف كتاب،  مثلهطريق أمحد به
احلسني بن الكميت نا غسان بن الربيـع نـا وأخرجه ابن عساكر من طريق  -

ينـة  تـاريخ مد يف كتـاب مثله،،سليم موىل الشعبي عن الشعبي عن سلامن
 .٢١/٤٤٥ –دمشق 

سعيد بن منصور نـا محـاد بـن حييـى ًوأخرجه أيضا ابن عساكر من طريق  -
 تـاريخ يف كتـاب  نحوه،،قال سلامن الفاريس: األبح نا معاوية بن قرة قال

 .٢١/٤٤٤ –مدينة دمشق 

 ابن عساكر من طريق أيب عمر حممد بن يوسف نا أمحـد بـن ًوأخرجه أيضا -
ــا جعفــر  ــو ظفــر ن ــا أب ــييل عــن منــصور ن   بــن ســليامن عــن عــون العق

 – تـاريخ مدينـة دمـشق  يف كتـاب نحـوه،،بعض أصـحابنا عـن سـلامن
٢١/٤٤٤. 



 
 

  
 

 

١٣٧ 

سحبان بن زياد أبو سعيد نا عـيل بـن ًوأخرجه أيضا ابن عساكر من طريق  -
  يف كتاب نحوه،، سئل سليامن:عاصم عن حصني عن عامر وأيب وائل قاال

 .٢١/٤٤٥ –تاريخ مدينة دمشق 
محاد بن حييى األبح عن أبيه عـن سـليامن  أيب الدنيا من طريق وأخرجه ابن -

 كتـاب يف كتـاب  نحوه،، عن سلامن الفاريسالتيمي عن أيب عثامن النهدي
 .٢٩-١/٤١ –قرص األمل 

 بد اهللا بن زيدان بن يزيـد الـبجيلعوأخرجه الشجري اجلرجاين من طريق  -
 أيب  احلسن ومسلم بنحدثنا ابن فضيل عن إبان عن:  قال قال حدثنا أبو كريب

 .٢/٢٦٦ – كتاب األمايل  يف نحوه،،قال سلامن:  قاالعمران
 

 نزيل بغداد، ثقة، مـن التاسـعة، ، الكاليب، أبو سهل الرقي:كثري بن هشام -
 .٥٦٦٨ – تقريب التهذيب -مات سنة سبع ومائتني، وقيل ثامن

اف، الكـاليب، أبـو بن برقان، بضم املوحدة وسكون الراء بعدها ق: جعفر -
عبد اهللا الرقي، صدوق هيم يف حديث الزهري، من الـسابعة، مـات سـنة 

 .٩٤٠ –تقريب التهذيب  –  مخسني وقيل بعدها
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -

 
 إىل احلـسن  لالنقطاع بني جعفر بن برقـان وسـلامن ويرتقـيإسناده ضعيف

 .لغريه ملجيئه من طرق أخرى 



 
 

  
 

 

١٣٨ 

 :الغريب
قال أبـو . املطلع هو موضع االطالع من إرشاف إىل انحدار  « :وهول املطلع

أمر اآلخرة بذلك وقد يكون املطلع املـصعد مـن  فشبه ما أرشف عليه من: عبيد 
 – غريب احلـديث البـن سـالم  - » أسفل إىل املكان املرشف وهذا من األضداد

ــن اجلــوزي ٣/٢٣٧ ــب احلــديث الب ــة ٢/٣٧-، وانظــر غري ، وهتــذيب اللغ
 .٢/١٠١ –لألزهري 



 
 

  
 

 

١٣٩ 

 عن حدثنا حييى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز : د بن حنبل قال أمح) ٣٤(
يـا أبـا عبـد اهللا ، أال :  قال لـسلامن سمعتهم يذكرون ، أن حذيفة: قال األعمش 

ً رويدك حتى أخربك أين أبني لك بيتا : فقال: فكره ذلك قال :  ؟ قال ًتبني لك بيتا
إذا اضطجعت فيه كان رأسك من هذا اجلانب ورجالك من اجلانب اآلخـر ، وإذا 

 . » كأنك يف نفيس: قمت أصاب رأسك ، فقال سلامن 
 

 مـن وأبو نعيم األصبهاين، ١/١٥٤ – كتاب الزهد يفإلمام أمحد أخرجه ا -
 .١/٢٠٢ – حلية األولياء تابيف ك، طريق اإلمام أمحد مثله 

، ٢٠٦٣١-١١/٣١٣ – جامع معمـر يف كتاب  ،وأخرجه معمر بن راشد -
يف الكتـاب  عبـد الـرزاق الـصنعاين :  ومن طريق معمر أخرجه كـال مـن

 كتـاب يف ، وابـن أيب الـدنيا ٢٠٦٣١-١١/٣١٣ –عبد الرزاق لصنف امل
ة دمشق تاريخ مدين يف كتاب ابن عساكر ، و٣٠٦-١/١٩٣ –قرص األمل 

 ، به...قال حذيفة لسلامن: يزيد بن زياد قال، كلهم من طريق ٢١/٤٣٦ –
 .نحوه

أن سلامن الفاريس كان يستظل بالفئ حيث مـا : ، بلفظرجه ابن سعدوأخ -
الطبقـات  ، يف كتـابً أال أبني لك بيتـا:دار ومل يكن له بيت فقال له رجل

 تـاريخ اب، يف كتـ من طريـق ابـن سـعد ابن عساكر، و٤/٨٩ –الكربى 
مالـك بـن  معن بن عيسى نامن طريق كالمها ، ٢١/٤٣٦ –مدينة دمشق 

 .، به...أنس أن سلامن الفاريس



 
 

  
 

 

١٤٠ 

 
بن سليامن الكويف أبو زكريا موىل بني أمية ثقة حافظ فاضل، : حييى بن آدم -

 .)٢٢(تقدم 
ا يزيد بن عبد العزيز بن سياه، بكـرس املهملـة بعـده :يزيد بن عبد العزيز -

 أبـو عبـد اهللا ، بكرس املهملة وتشديد امليم،حتتانية ساكنة، األسدي احلامين
 .٧٨٠١ – تقريب التهذيب –. الكويف، ثقة، من السابعة

 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
بن اليامن، واسم اليامن حسل، حليف األنصاري صحايب جليـل : حذيفة -

 ).٢٠( األثر من السابقني، تقدم يف
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا الصحايب اجلليل : سلامن -

 
 .سمعتهم يذكرون :  لإلهبام يف قول األعمش إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

١٤١ 

  حــدثنا إســامعيل بــن إبــراهيم، وحممــد بــن : قــال أمحــد بــن حنبــل ) ٣٥(
 أن - هذا لفـظ إسـامعيل -بة أنبأنا أيوب، عن أيب قال: عبد الرمحن الطفاوي قال

بعثنا اخلـادم يف عمـل أو « : ما هذا ؟ قال:  دخل عىل سلامن وهو يعجن قالًرجال
فـالن :  ثـم قـال- أو قال صنعتني -قال يف صنعة، فكرهنا أن نجمع عليه عملني 

أما إنك لو مل تؤدها : منذ كذا وكذا، قال: متى قدمت ؟ قال : يقرؤك السالم، قال
 . » مل تؤدهاكانت أمانة 

 
 وأخرجه معمر بن راشـد، ١/١٥٥ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

 – اجلامع ملعمـر  يف كتابوبني فيه أن الذي أرسل السالم هو أبو الدرداء،
 يف الكتـاب أخرجه عبد الـرزاق، ومن طريق معمر ١٩٤٦٤-١٠/٣٩٣
ــ ــرزاق لصنف امل  جعفــر وإســامعيل بــن، ١٩٤٦٤-١٠/٣٩٣ –عبــد ال

 يف كتـاب، وابن سـعد، ١/٤٩٢ –حديث إسامعيل بن جعفر  ، يفالزرقي
املنتقـى مـن كتـاب  يف كتـاب،  واخلرائطـي، ٤/٩٠ –الطبقات الكـربى 

 حلية –  األصبهاين وأبو نعيم ، ١٦٥-١/٨٢ –مكارم األخالق ومعاليها 
 من طريقني، أحدمها من طريق معمـر، ابن عساكرو، ١/٢٠١ –األولياء 

أيوب عن  كلهم من طريق ، ٢١/٤٤٧ –تاريخ مدينة دمشق   كتابيف،  به
 . نحوه، به... أتى سلامن الفاريسًأيب قالبة أن رجال

 
 



 
 

  
 

 

١٤٢ 

 
بن مقسم األسدي املعروف أبوه بابن علية البـرصي  :إسامعيل بن إبراهيم -

 -  مات سنة أربـع وسـتني، حافظ، من الثامنة، ثقة،نزيل دمشق وقاضيها
 .٤٢٠ –التهذيب تقريب 

أبـو املنـذر البـرصي، صـدوق هيـم، مـن : حممد بن عبد الرمحن الطفاوي -
 .٦١٢٧ - تقريب التهذيب -الثامنة 

 بفتح املهملـة بعـدها ثـم مثنـاة ثـم ،بن أيب متيمة جلس السختياين :أيوب -
 من كبار الفقهاء ، ثقة ثبت حجة،حتتانية وبعد األلف نون أبو بكر البرصي

 – حدى وثالثني ومائة وله مخـس وسـتون مات سنة إ،ةالعباد من اخلامس
 .٦١٠ –تقريب التهذيب 

عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر اجلرمي، البرصي، ثقة فاضل : أبو قالبة -
ًفيه نصب يسري، من الثالثة مات بالـشام هاربـا مـن : كثري اإلرسال، قال العجيل

 .٣٣٥٣ –ب  تقريب التهذي-القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها،  
 ).١(، تقدم يف األثر سلامن الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل  -

 
ــضعف حممــد بــن إســناده ضــعيف    لالنقطــاع بــني أيب قالبــة وســلامن ول
 .عبد الرمحن الطفاوي 



 
 

  
 

 

١٤٣ 

كتب : حدثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال: قال عبد اهللا بن أمحد ) ٣٦(
كان سلامن رمحه اهللا حيلق رأسه رفيقـه، فقيـل « :  ابن شوذب قالإلينا ضمرة عن

 . » إنام العيش عيش اآلخرة: ما هذا ؟ فقال: له
 

 –زوائد عبد اهللا عىل كتاب الزهد لإلمام أمحـد يف أخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
حلية األولياء  ، يف كتاب األصبهاينأخرجه أبو نعيم، ومن طريقه ١/١٥٥
– ٦/١٣٠. 

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حـدثني وأخرجه أبو نعيم األصبهاين من طريق  -
،  كـان سـلامن :أبو صالح احلكم بن موسى ثنا ضمرة عن ابن شوذب قال

 .١/١٩٩ –حلية األولياء  يف كتابمثله، 
 

 ،احلسن بن عبد العزيز بن الوزير اجلـروي: احلسن بن عبد العزيز اجلروي -
 مـن احلاديـة ، ثقة ثبت عابد فاضل، نزيل بغداد، أبو عيل املرصي،يم والراءبفتح اجل
 .١٢٦٣ – تقريب التهذيب - مات سنة سبع ومخسني ،عرشة

 صـدوق هيـم ، أصـله دمـشقي، أبو عبد اهللا،بن ربيعة الفلسطيني: ضمرة -
 .٣٠٠٥ – تقريب التهذيب - مات سنة اثنتني ومائتني ،من التاسعة ،ًقليال

 سكن البرصة ، أبو عبد الرمحن،عبد اهللا بن شوذب اخلراساين: ابن شوذب -
 - مات سنة ست أو سبع ومخـسني  ، من السابعة، صدوق عابد،ثم الشام

 .٣٤٠٨ –تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

١٤٤ 

 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، أبو عبد اهللا الصحايب اجلليل : سلامن -
 
 بن شوذب وسلامن ولضعف ضمرة بن  لالنقطاع بني عبد اهللاإسناده ضعيف

 .ربيعة الفلسطيني 
 :الغريب
زقيـة، : كذا يف بعض الروايـات، ويف بعـضها كـام يف حليـة األوليـاء: رفيقه

ويف حديث ": والظاهر أهنا الصواب ؟ فقد قال ابن األثري وابن منظور والزبيدي
أي حمـذوف  مـايل أراك مزققـا :ليه وأنا غالم فقالععيل قال سالم أرسلني أهيل 

شعر الرأس كله وهو من الزق اجللد جيز شعره وال ينتف نتف األديم يعني مـايل 
أراك مطموم الرأس كام يطم الزق ومنه حديث سلامن أنه رئي طمم الرأي مزققا، 

 النهاية – "حلق رأسه زقية أي حلة منسوبة إىل التزقيق: ومنه حديث بعضهم أنه
-، وانظـر غريـب احلـديث للخطـايب ٢/٣٠٦ –يف غريب األثـر البـن األثـري 

 .٢٥/٤١٠ –، وتاج العروس ١٠/١٤٣ –، ولسان العرب ٢/٣٥١



 
 

  
 

 

١٤٥ 

أخربنا سفيان، عن رجـل، عـن سـامل بـن أيب : قال عبد اهللا بن املبارك ) ٣٧(
الصالة مكيال ، فمـن أوىف أويف لـه، ومـن طفـف فقـد « : قال سلامن: اجلعد قال

 . » علمتم ما قال اهللا يف املطففني
 

 .١١٩٢-١/٤٢٠ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
-١/٤٩٠ –التهجـد وقيـام الليـل  يف كتاب  مثله،وأخرجه ابن أيب الدنيا -

-٣/١١٠١ –األسـامء والكنـى  يف كتاب،  مثلهوأبو برش الدواليب، ٤٦٤
 –املحـىل باآلثـار   يف كتـاب نحوه،،وأبو حممد بن حزم الظاهري، ١٩٢٧

، والديلمي، ٢/٢٩١ –السنن الكربى  يف كتاب،  مثلهيوالبيهق، ٢/٢٣٩
أيب ، كلهم من طريـق ٣٨٠٠-٢/٤٠٥ – الفردوس بمأثور اخلطاب يف كتاب

 .، به...قال سلامن: نرص عن سامل بن أيب اجلعد قال
 :ًوجاء مرفوعا

أخرج ابن عساكر من طريق أيب بكر أمحـد بـن حممـد بـن الوليـد املقـرىء  -
  عيـسى بـن يزيـد األعـرج عـن األوزاعـي عـن حدثنا ابن املصفى حدثنا 

 تاريخ يف كتاب  نحوه،،ملسو هيلع هللا ىلصحسان بن عطية عن سلامن الفاريس عن النبي 
 .٢٤-٤٨ –مدينة دمشق 
 

 ).٤(بن سعيد الثوري، إمام حافظ ثقة، تقدم يف األثر : سفيان -



 
 

  
 

 

١٤٦ 

ن ًكذا وقع مبهام، لكن بينه البيهقي يف روايته فقال أبو احلسن بـ: عن رجل -
انبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا : الفضل القطان

 السنن – الكويف  ،سفيان عن أيب نرص وهو عبد اهللا بن عبد الرمحن  الضبي
 .٣٤٦٣ - تقريب التهذيب –، وهو ثقة ٢/٢٩١ –الكربى 

 ).٤(ًثقة وكان يرسل كثريا، تقدم يف األثر : سامل بن أيب اجلعد -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل سلامن  -

 

ً موقوفا لالنقطاع بني سامل بـن أيب اجلعـد وسـلامن قـال أبـو إسناده ضعيف
 تقريب - هـ ٥٤ وثوبان تويف سنة ٢٩٥ - حتفة التحصيل -مل يدرك ثوبان : حاتم

املرفوع فضعيف لالنقطـاع بـني  هـ وأما ٣٤ وسلامن تويف سنة ٨٦٦ -التهذيب 
حسان قال ويل الدين أبو زرعـة مل يـصح سـامعه مـن أحـد مـن الـصحابة حتفـة 

   .١٧٥ -التحصيل 
 :الغريب
إناء طفان وهو الذي قد قرب أن يمتلئ فيساوي أعىل املكيال وهلذا « : طفف

ويروى ،  ] ١: املطففني [  ﴾ ¦ § ﴿سمي التطفيف يف الكيل قوله تعاىل 
الصالة مكيال فمن وىف ويف له ومن طفف فقـد سـمعتم مـا : ن أنه قال عن سلام

، ٤/٢٧٢ – غريـب احلـديث البـن سـالم –  » قال اهللا عـز وجـل يف املطففـني
 .٥/١٧ –، وانظر لسان العرب البن منظر ١٣/٢٠٧ –وهتذيب اللغة 

 



 
 

  
 

 

١٤٧ 

 هـشام بـن الغـاز بـن ربيعـة  حـدثناحدثنا وكيع:  قال أمحد بن حنبل )٣٨(
ألن أموت ثـم : قال سلامن : عن عبادة بن نيس عن قيس بن احلارث قال  اجلريش

 أحب إيل من أن أرى عورة مسلم أو ، ثم أموت ثم أنرش، ثم أموت ثم أنرش،أنرش
 .  »يراها مني

 
 .١/١٥٣ – كتاب الزهد  يفأخرجه اإلمام أمحد -
 : نـيس قـالوأخرجه عبد الرزاق من طريق هشام بن الغاز عن عبـادة بـن -

الكتاب ، يف نحوه ...بعث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه سلامن عىل رسية 
 .١١٠٩-١/٢٨٨ –املصنف 

 
 ).٤(بن اجلراح الرؤايس، ثقة إمام عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
 الدمشقي نزيـل بغـداد ثقـة ، تقـدم يف ،بن ربيعة اجلريش: هشام بن الغاز -

 ).٦(األثر رقم 
 ثقة فاضل، تقـدم ، قايض طربية، أبو عمر الشامي،الكندي:  بن نيسعبادة -

 ).٦(يف األثر رقم 

                                                         
  ة مـسلم أو تـرى منـه داللـة عـىل هـوان الـدنيا عنـده متني املسلم للموت ألجـل أن ال يـرى عـور) ١(

ًأن ال يستمر عيشه فيها ألجل هذا األمر وهذا يتناىف مع تعلق القلب بالدنيا وذلك يدخل عمومـا يف 
 .الزهد 



 
 

  
 

 

١٤٨ 

 تقريب -.   من الثالثة، ثقة، احلميص،أو حارثة الكندي :قيس بن احلارث -
 .٥٦٠٠ –التهذيب 

 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -
 
 .إسناده صحيح

 :الغريب
 –  »  إذا عاش بعد املوت وأنرشه اهللا أي أحياهًنرش امليت ينرش نشورا «: نرشأ

 –، ولـسان العـرب البـن منظـور ٥/٥٣ –النهاية يف غريب األثر البـن األثـري 
 .١٤/٢١٥ –، وانظر تاج العروس للزبيدي ٥/٢٠٧

 ،كبـة وهي من الرجل مابني الـرسة والر، كل ما يستحيا منه إذا ظهر«: عورة
 ويف أمخـصها ،ومن املرأة احلرة مجيـع جـسدها إال الوجـه واليـدين إىل الكـوعني

 وما يبدو منها يف حال اخلدمة كـالرأس والرقبـة ، ومن املرأة مثل الرجل،خالف
 .٣/٣١٩ – النهاية يف غريب األثر  » والساعد فليس بعورة

 



 
 

  
 

 

١٤٩ 

 أيب سـفيانحدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن : ناد بن الرسي قال ه) ٣٩(
دخل سعد بن أيب وقاص عىل سلامن يعوده فبكى سلامن، فقـال : عن أشياخه قال

 وهـو عنـك راض، وتـرد ملسو هيلع هللا ىلصما يبكيك يا أبا عبد اهللا ؟ تويف رسول اهللا : له سعد
   ً مـن املـوت وال حرصـاًأما إين ما أبكي جزعـا: فقال سلامن: عليه احلوض، قال 

  لـيكن بلغـة أحـدكم مثـل « : ا، فقـال  عهد إلينـملسو هيلع هللا ىلصعىل الدنيا ولكن رسول اهللا 
وإنام حولـه إجانـة أو جفنـة أو مطهـرة : ، وحويل هذه األساود قال » زاد الراكب

  :  يا أبـا عبـد اهللا اعهـد إلينـا بعهـد نأخـذ بـه بعـدك ، فقـال: فقال له سعد: قال
يا سعد اذكر اهللا عند مهك إذا مهمت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا « 

 . » قسمت
 

 واإلمـام أمحـد، ٥-١/٣١٦ – كتـاب الزهـد يفأخرجه هناد بن الرسي   -
الطبقـات  ، يف كتـاب مثلـهابن سـعدو، ١/١٥٢ –كتاب الزهد  ، يفمثله

ــهواحلــاكم، ٤/٩٠ –الكــربى  ــاب  مثل ــستدرك ، يف كت -٤/٣٥٣ – امل
، ١/١٩٥ –حلية األوليـاء  ، يف كتاب نحوهوأبو نعيم األصبهاين، ٧٨٩١

-١/٥٤ –الزهد وصـفة الزاهـدين  ، يف كتاب نحوهسعيد بن درهموأبو 
، ٢١/٤٥١ –تـاريخ مدينـة دمـشق  ، يف كتـاب نحـوهوابن عساكر ،٨٧

األعمش عن أيب سفيان عن أشياخه  كلهم من طريق ، ٢١/٤٥٢: وأيضا
 .، به... دخل سعد بن أيب وقاص عىل سلامن:قالوا

عيسى الدامغاين ثنا جرير وأخرجه أبو نعيم األصبهاين من طريق حممد بن  -
  نحـوه، دخل سعد عىل سلامن:عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال

 .١/١٩٥ – حلية األولياء يف كتاب



 
 

  
 

 

١٥٠ 

 بـن ووكيع، ٩٦٦-١/٣٤٣- كتاب الزهد يف  نحوه،أخرجه ابن املباركو -
 أبو حـاتم الـرازيو، ١/٧٦ –كتاب الزهد يف    مثله خمترصا جدا،اجلراح
 –كتـاب الزهـد يف   نحـوه،نياوابن أيب الد، ١/٣٥هد كتاب الز ، يفنحوه
 –كتـاب القناعـة   يفنحـوه خمتـرصا، وأيضا أبو بكـر الـدينوري، ١/٩٥
تـاريخ  ، يف كتـاب نحوهوابن عساكر، ١٩-١/٤٨: ، وأيضا٢٠-١/٥١

معجـم  ، يف كتـاب نحـوهوأبو طاهر الـسلفي، ٢١/٤٥٤ –مدينة دمشق 
جامع معمـر  ، يف كتابوه نح بن راشدو معمر، ٤٤١-١/١٤٤ –السفر 

 عهـد إلينـا احلـسن عـن سـلامنكلهم من طريق ،٦٣٢-٢-١١/٣١٣ –
 .، به..ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 :عـن حممـد بـن أيب عـدي قـال ًه أيضا ابن املبارك من طريق آخـروأخرج -
 حدثنا محيد الطويل عن مورق العجيل عن بعض أصحابه ممن أدرك سلامن

 .٩٦٧-١/٣٤٤ –لزهد  كتاب ا، يف نحوه...ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال
 هتذيب اآلثار مسند ابن عباس ، يف كتاب نحوه الطربيابن جريروأخرجه  -

 –املعجـم الكبـري   يف كتـاب نحوه خمترصا،والطرباين، ٤٤٠-١/٢٦٤ –
 – مــسند الــشهاب ، يف كتــابنحــوه والقــضاعي، ٦١٦٠-٦/٢٦١
-١/٢٤٠ –األسامء والكنى  يف كتاب  نحوه،الدواليبو، ٧٢٨-١/٤٢٤

سـعيد بـن  من طريق محاد بن سلمة عن عـيل بـن زيـد عـنلهم ،  ك٤٣٠
املسيب ومحيد عن مورق العجيل أن سعد بن مالك وبن مسعود دخال عىل 

 .، به...ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عهد عهده إلينا رسول :قال... سلامن



 
 

  
 

 

١٥١ 

، ٢٧٥-١/١٩٩ –املحتـرضين   يف كتـاب نحـوه،وأخرجه ابن أيب الدنيا -
، كالمها مـن ٦٠٦٩-٦/٢٢٧ – املعجم الكبري يف كتاب  نحوه،والطرباين

 :عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليامن عن ثابت عـن أنـس قـالطريق 
ولكن عهـد إلينـا .. دخل عبد اهللا بن مسعود وسعد عىل سلامن عند املوت

 .، به...ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وابـن ، ٢٤-١/٥٣ –القناعة  يف كتاب  نحوه،وأخرجه أبو بكر الدينوري -

، كالمهـا مـن ٢/١٩ –جامع بيان العلم وفضله  يف كتاب،  نحوهعبد الرب
محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن سعيد بـن املـسيب ان سـعد بـن طريق 

 .، به..مالك وعبد اهللا ابن مسعود دخال عىل سلامن
وأخرجه ابن جرير الطربي من طريق حممد بن ميمون الزعفرانى عن محيد  -

لكن أبكى لعهد عهـده  و.. حدثهم أهنم دخلوا عىل سلامنًالطويل أن أنسا
-١/٢٥٨ – هتذيب اآلثـار مـسند ابـن عبـاس ، يف نحوه..ملسو هيلع هللا ىلصإلينا رسول اهللا 

٤٣٠. 
يزيد بن موهب الرميل حدثنا ابن وهب عـن وأخرجه ابن حبان من طريق  -

...  أن سـلامناهللاأيب هانئ أخربين أبو عبد الرمحن احلبيل عن عامر بن عبد 
حيح ابن حبان ، يف صنحوه...نا حني فارقنا عهد إليملسو هيلع هللا ىلصجيزعني أن حبيبنا 

– ٧٠٦-٢/٤٨١. 
  أمحـد بـن صـالح ثنـا بـن وهـب حـدثنيوأخرجه الطـرباين مـن طريـق  -

 ملسو هيلع هللا ىلصا دأن حبيبنـا حممـ...  عن سلامن اخلـرياهللا أبو هانئ عن عامر بن عبد 
 .٦١٨٢-٦/٢٦٨ –املعجم الكبري ، يف كتاب نحوه...حني فارقنا عهد



 
 

  
 

 

١٥٢ 

بن إسحاق أخـربين أصـبغ بـن ًوأخرجه أيضا ابن عساكر من طريق حممد  -
ـبيل عـن  الفرج أخربين ابن وهب أخربين أبو هـاينء أخـربين أبـو عبـد الـرمحن احل

 – تــاريخ مدينــة دمــشق يف كتــاب، نحــوه...عاصــم بــن عبــد اهللا عــن ســلامن
٢١/٤٥٢. 

، ٢١/٤٥٣ – تاريخ مدينـة دمـشق  ، يف كتاب نحوهوأخرجه ابن عساكر -
ويـونس وسـليامن يد وحبيب مح، من ثالثة طرق ؛ عن ٢١/٤٥٥: وأيضا

 . نحوه، به...عن احلسن أن سعدا دخل عىل سلامنالتيمي 
 

 حممد بن خازم الرضير، ثقة أحفظ النـاس حلـديث األعمـش :أبو معاوية -
 ).٩(وقد هيم يف حديث غريه، تقدم يف األثر 

 ).٥( سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر :األعمش -
 نزل مكة، صـدوق، مـن ، اإلسكاف،طلحة بن نافع الواسطي: أبو سفيان -

 .٣٠٥٢ – تقريب التهذيب –الرابعة 
 .هكذا عىل اإلهبام: عن أشياخه -
مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن  :سعد بن أيب وقاص -

 وأول من رمـى بـسهم يف سـبيل اهللا، ،الزهري، أبو إسحاق، أحد العرشة
قيق سنة مخس ومخسني عىل املـشهور، وهـو آخـر ومناقبه كثرية، مات بالع

 تقريب التهذيب – ٧١٢ / ١ - اإلصابة يف متييز الصحابة - العرشة وفاة،
– ٢٢٧٢. 



 
 

  
 

 

١٥٣ 

 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس، أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -
 

 . لعنعنة األعمش وألشياخ ال يدرى من هم إسناده ضعيف
 :الغريب
األسـاود وهذه األساود حويل، : يف حديث سلامن« : قال أبو عبيد: األساود

ومنـه [ يعني الشخوص من املتاع وكل شخص سواد من متاع أو إنسان أو غريه 
 بليل فال يكن أجبن السوادين فإنه خيافك ًإذا رأى أحدكم سوادا: احلديث اآلخر 

 . اجلمع أسودة ثم األساود مجع: ومجع السواد . كام ختافه 
، وانظر النهاية يف غريب األثـر البـن ٤/١٣٣ –غريب احلديث البن سالم 

، واملخصص البن ١/٥٠٦ –، وغريب احلديث البن اجلوزي ٢/٤١٨ –األثري 
 .٢/٢٠٨ –، والفائق للزخمرشي ٢/٣١٠ –سيده 

 وأفـصحها إجانـة اإلنجانة واألجانـة األخـرية طائيـة،واإلجانة و« : إجانة
انظر  –  » وال تقل إنجانة:  ، وهو بالفارسية إكانه قال اجلوهريواحدة األجاجني

ــسان العــرب البــن منظــور  ــة ٤/١٧٩ –، والعــني ١٣/٨ –ل ، وهتــذيب اللغ
   .٩١ / ٣، غريب احلديث البن سالم ١١/١٣٨ –ألزهري ل

 أنت اجلفنة، كانت العرب تدعو الـسيد املطعـام جفنـة؛: من قوهلم« : جفنة
 – غريب احلديث البن قتيبـة –  » اس فيها فسمي باسمهاألنه يضعها ويطعم الن

، وغريب احلديث البـن ١/٢٨٠ –، النهاية يف غريب األثر البن األثري ١/٣٣٠
 .١/١٦٢ –اجلوزي 



 
 

  
 

 

١٥٤ 

بـن  عن حبيـب حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان:قال هناد بن الرسي ) ٤٠(
سـلامن رأيـت :  عن رجل من عبـد القـيس قـالأيب مرزوق عن ميمون بن مهران

 وعليـه رساويـل وخـدمتاه تذبـذبان، واجلنـد ،الفاريس يف رسية وهو أمريها عىل محـار
 . » إنام اخلري والرش بعد اليوم« : قد جاء األمري، فقال سلامن: يقولون

 
 السجستاين أبو داودو، ٢/٤١٨ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -

وأبـو نعـيم ، ١/٢٧٢ –تاب الزهـد  كيف  مثله،من طريق هناد بن الرسي
، ١/١٩٩ – حليـة األوليـاء  كتـابيف   مثله، به من طريق هناداألصبهاين

 –تـاريخ مدينـة دمـشق    كتـابيف  مثلـه، بـههنادوابن عساكر من طريق 
غريب احلـديث   كتابيف   نحوه،وأخرجه أبو إسحاق احلريب، ٢١/٤٣١
، كلهم ٤/٨٨ –ربى  الطبقات الك كتابيف  نحوه،وابن سعد، ٢/٦٦٩ –

جعفر بن برقان عن حبيب بن أيب مرزوق عن ميمون بن مهران من طريق 
 .، به...الفاريسرأيت سلامن : عن رجل من عبد القيس قال

 
 ).٤( بن اجلراح الرؤايس، ثقة حافظ عابد، تقدم يف األثر :وكيع -
  يب أبـو بضم املوحدة وسكون الـراء بعـدها قـاف الكـال: جعفر بن برقان -

 ).٣٣(عبد اهللا الرقي صدوق هيم يف حديث الزهري، تقدم يف األثر 
 ، مـن الـسابعة، ثقة فاضـل،حبيب بن أيب مرزوق الرقي: حبيب بن أيب مرزوق -

 .١١١٣ – تقريب التهذيب -مات سنة ثالث أو ثامن وثالثني  



 
 

  
 

 

١٥٥ 

 ، ثقـة فقيـه، نزل الرقة، أصله كويف، أبو أيوب،اجلزري: ميمون بن مهران -
 مات سنة سبع ، وكان يرسل، من الرابعة،يل اجلزيرة لعمر بن عبد العزيزو

 .٧٠٩٨ – تقريب التهذيب -عرشة   
 .مل أقف عىل تسميته: رجل من عبد القيس -
 ).١(، تقدم يف األثر الفاريس أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل : سلامن -

 
 .إسناده ضعيف

رجل من عبد القيس، وال يدرى من هـو وال : هوسبب ضعفه اإلهبام يف قول
 .درجته من العدالة

 :الغريب
احللقة ولـذلك قيـل للخلخـال خدمـة، : أصل اخلدمة« : وخدمتاه تذبذبان

يريـد أسـفل رساويلـه، قـال ، ًويقال لكل ما شد مكـان اخللخـال خدمـة أيـضا
فل ربـاط أسـ: موضع اخلدمة، واملخـدم: اخللخال واملخدم: اخلدمة : األصمعي
 . الرساويل

 ، مـن سـواد مـستديرةًخطوطـا  ألن يف سوقها؛ويقال للبقر الوحشية خمدمة
ولـست  ، ويقال ملوضع اخللخال من الـساق املخـدم للمـرأة والرجـل،كاخلدام

ساقيه  ين أراه أنإ ف،ن مل تكن هناك حلقتان جلام أو غريهإأدري ما خدمتا سلامن ف
 : للخدمتني مـن النـساء كـام يقـال لـهًتتحركان فساممها خدمتني إذ كانتا موضعا



 
 

  
 

 

١٥٦ 

والعرب تسمي باسم اليشء إذا كـان . املخدم من الرجل وهو ال يلبس اخللخال 
، وغريـب احلـديث ٢/٢٦٥ – غريب احلديث البـن قتيبـة انظر » بسببه معه أو

، والنهايــة يف ١/٢٦٨ –، غريــب احلــديث البــن اجلــوزي ٢/٦٦٩ –للحــريب 
 .٢/١٥ –غريب األثر البن األثري 

 
 
 

 



 
 

  
 

 

١٥٧ 

  
 

  أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن : قــال ابــن أيب شــيبة ) ٤١(
 ًواهللا لو تعلمون ما أعلـم لبكيـتم كثـريا« : عبد الرمحن بن أيب لييل عن أيب ذر قال

م عىل ًولضحكتم قليال، ولو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إىل نساؤكم، وال تقاررت
فرشكم وخلرجتم إىل الصعدات جتـأرون وتبكـون، واهللا لـو أن اهللا خلقنـي يـوم 

 . » خلقني شجرة تعضد وتؤكل ثمريت
 

وهناد بن ، ٣٤٦٨٢-٧/١٢٣ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 يف   مثله، السجستاينوأبو داود، ١/٢٦٩- الزهد  كتابيف  نحوه،الرسي
  األعمـش عـن جماهـد عـن ، كلهـم مـن طريـق ١/٢٠٩ – الزهـد كتاب

 .، به...عن أيب ذرعبد الرمحن بن أيب ليىل 
ًسمعت جماهدا : قالشعبة عن يونس بن خباب وأخرجه احلاكم من طريق  -

ني ومل إسـناد صـحيح عـىل رشط الـشيخ:  وقـالنحـوه،...حيدث عـن أيب ذر
 .٨٧٢٤-٤/٦٢٢ – املستدرك  يف كتاب، ، وسكت عنه الذهبيخيرجاه

 :ًوجاء مرفوعا
وأخـرج ، ٢١٥٥٥-٥/١٧٣ – املـسند يف   نحـوه،أخرج بعضه اإلمام أمحد -

احلــزن ) ١٩( كتـاب الزهـد ، بـاب –سنن الـ يف   نحـوه،بعـضه ابـن ماجـه
 ، يفحـسن غريـب: وقـال ، والرتمذي بعضه، ٤١٩٠-٢/١٤٠٢ -والبكاء



 
 

  
 

 

١٥٨ 

 يف قـول) ٩(بـاب ، ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الزهد عن رسول اهللا – سنن الرتمذي  كتاب
ــي  ــيال ملسو هيلع هللا ىلصالنب ــضحكتم قل ــم ل ــا أعل ــون م ــو تعلم ،  ٢٣١٢-٤/٥٥٦ - ل

  بعـضهواحلاكم، ٢/١٦٨ – رشح مشكل اآلثار  كتابيف  والطحاوي بعضه
عـىل : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، وقال الـذهبي: وقال ،بنحوه

ــسلم ،  ــاري وم ــر رشط البخ ــستدرك ، يف  صــحيح: ويف موضــع آخ  –امل
ــي، ٨٦٣٣-٤/٥٨٧، ٨٧٢٦-٤/٦٢٣ ــابيف  نحــوه،والبيهق ــسنن  كت  ال

حليـة   كتـاب يف،خمتـرصانحـوه   األصـبهاينوأبـو نعـيم، ٧/٥٢ –الكربى 
ــاء  ــوي ٢/٢٣٦ –األولي ــوه  ، والبغ ــرصا يفنح ــابخمت ــسنة  كت  – رشح ال

 عن جماهد عن مورق رإبراهيم بن مهاج، كلهم من طريق ٤١٧٢-١٤/٣٧٠
إين : حـاوي والبغـوي يف أولـه، وزاد الرتمذي والط، به...العجيل عن أيب ذر

ثـم ...أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون، أطت السامء وحق هلا أن تـئط
 .ذكر نحوه

ً  سـمعت جماهـدا:شعبة عن يونس بن خباب قـالوأخرجه ابن عساكر من طريق  -
 .٦٦/٢١٤ – تاريخ مدينة دمشق ، يف كتابنحوه...حيدث عن أيب ذر
 

 ).٩(ن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف األثر حممد ب: أبو معاوية -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
بن جـرب، بفـتح اجلـيم وسـكون املوحـدة، أبـو احلجـاج املخزومـي : جماهد -

  موالهم، املكي، ثقة إمام يف التفسري ويف العلم، مات سـنة إحـدى أو اثنتـني 
 . ٦٥٢٣ – تقريب التهذيب –وثامنون  وله ثالث ،أو ثالث أو أربع ومائة



 
 

  
 

 

١٥٩ 

 ثم الكويف، ثقة، اختلف يف سامعه ، املدين،األنصاري: عبد الرمحن بن أيب ليىل -
 تقريـب –من عمر، مات بوقعة اجلامجم سنة ثالث وثامنني، قيـل إنـه غـرق 

 .٤٠١٩ –التهذيب 
الغفاري، الصحايب املشهور، اسمه جندب بن جنـادة عـىل األصـح، : أبو ذر -

 جنـدب، أو : فقيـل،رير، بموحدة مصغر أو مكرب، واختلـف يف أبيـهوقيل ب
 وتأخرت هجرته فلـم يـشهد ،عرشقة، أو عبد اهللا، أو السكن، تقدم إسالمه

ًبدرا، ومناقبه كثرية جـدا، مـات سـنة اثنتـني وثالثـني يف خالفـة عـثامن  ً– ، 
 .٨١٤٧ –، تقريب التهذيب٤/٢٢١٧اإلصابة يف متييز الصحابة 

 

ً موقوفا لعنعنة األعمش ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة إسناده ضعيف
هذا حديث صحيح اإلسناد : وأما املرفوع فصحيح قال احلاكم يونس بن خباب 

: عـىل رشط البخـاري ومـسلم ويف موضـع آخـر : ومل خيرجاه ، وقـال الـذهبي 
   .٨٦٣٣ - ٥٨٧ / ٤ ، ٨٧٢٦ - ٦٢٣ / ٤ املستدرك -صحيح 
 :لغريبا

هي الطرق، وهي مجع صعد، وصعد مجع صـعيد، الصعدات « : الصعدات
كطريق وطرق وطرقات، وقيل هي مجع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار وممر 

 –  » وخلـرجتم إىل الـصعدات جتـأرون إىل اهللا: الناس بني يديه، ومنـه احلـديث
 –لزخمــرشي ، وانظــر الفــائق ل٣/٢٩ –النهايــة يف غريــب األثــر البــن األثــري 

 .٣/٢٥٥ –، ولسان العرب ٢/٢٩٧



 
 

  
 

 

١٦٠ 

حدثنا أبو أسامة عن سفيان عـن أيب املحجـل عـن :قال ابن أيب شيبة ) ٤٢(
الـصاحب الـصالح خـري مـن « : قال أبـو ذر: ابن عمران بن حطان عن أبيه قال

الوحدة، والوحدة خري مـن صـاحب الـسوء، وممـيل اخلـري خـري مـن الـساكت، 
، واخلاتم خـري مـن ظـن ، واألمانة خري من اخلاتموالساكت خري من مميل الرش

 . » السوء
 

يب وابـن أ، ٣٤٦٨٣-٧/١٢٣ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -
كالمها من طريق ، ١٥٨-١/١٤١ – العزلة واالنفراد  كتابيف   نحوه،الدنيا

 .، به...قال أبو ذر:  عن أبيه ؛ قال أيب املحجل عن ابن عمران بن حطان
  وابـن ، ٥٩/٣٥٦ – تـاريخ مدينـة دمـشق  كتـابيف  ،كروأخرجه ابن عسا -

رشيك ، كالمها من طريق ٥/٣٨٠ – توضيح املشتبه  كتابيف  ،نارص الدين
، ...عن أيب املحجل عن معفس بن عمران بن حطان عن عبد اهللا سمع أبا ذر

 . نحوهبه

، يف نحـوه أيب ذروبلغنـي عـن : ًوأخرج عبد اهللا بن وهب منقطعا فقـد قـال -
 .٣٤٢-١/٤٥٧ – اجلامع يف احلديث البن وهب كتاب

الح  عن صب ثنا سعيد بن عامرزياد بن أيووأخرجه ابن أيب الدنيا من طريق  -

                                                         
  النهايـة ( املقصود به خاتم الكتـاب وهـو مـا يوضـع عليـه ليـصونه مـن أعـني النـاظرين : اخلاتم ) ١(

  ) .٢٥٤ص 



 
 

  
 

 

١٦١ 

 أيب جلـست إىل: ن األحنف بن قـيس ؛ قـال  عابن رستم عن محيد بن هالل
 .١٢١-١/١٢١ – العزلة واالنفراد  كتاب، يفنحوه...ذر

 بكر اخلرائطي نا احلسن بن عرفة  من طريق آخر عن أيبوأخرجه ابن عساكر -
 ، يفنحـوه...نا عباد بن عباد املهلبي نا يونس بن عبيد أن رجـال أتـى أبـا ذر

 .٦٦/٢١٥ – تاريخ مدينة دمشق كتاب
 

 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة ربام دلس، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
 ).٤(يف األثر الثوري، إمام ثقة، تقدم : سفيان -
واسمه رديني بن مرة، ويقال رديني بن جملز أبو خالد، ويقال : أبو املحجل -

، وقال ابن ًما علمت إال خريا: ابن خملد، ويقال ابن خالد، قال اإلمام أمحد
ــني ــة : مع ــاتم–ثق ــن أيب ح ــديل الب ، ٢٣٣٠-٣/٥١٦ - اجلــرح والتع

 .١١١٩-٣/٣٣١ –والتاريخ الكبري للبخاري 
واسمه معفس، بن عمران السدويس، يروي عن أم : ن حطانابن عمران ب -

 – الثقــات –الـدرداء وروى عنـه موســى بـن صـالح، وثقــه ابـن حبـان 
، واجلرح والتعديل ٢١٦٨-٨/٦٤ –، والتاريخ الكبري للبخاري ٧/٥٢٥

 .١٩٨١-٨/٤٣٣ –البن أيب حاتم 
عمـران بـن حطـان، بكـرس احلـاء وتـشديد الطـاء املهملتــني، : عـن أبيـه -

 رجـع عـن :ويس، صدوق إال أنه مات عىل مذهب اخلوارج، ويقـالالسد
 .٥١٨٧ – تقريب التهذيب – مات قبل املائة سنة أربع وثامنني  من الثالثة،ذلك،

 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -



 
 

  
 

 

١٦٢ 

 
 .ً جداإسناده ضعيف
اري وابن أيب معفس بن عمران بن حطان، سكت عنه البخ: وسبب ضعفه

حاتم ومل يتكلم فيه سوى ابن حبان فذكره يف الثقات، وابن حبـان وصـفه أهـل 
 .احلديث بالتساهل يف التوثيق



 
 

  
 

 

١٦٣ 

  حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم : قال ابن أيب شـيبة) ٤٣(
 مـن ذي ًذو الدرمهني يوم القيامـة أشـد حـسابا« : التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال

 . » الدرهم
 

ابـن  و،٣٤٦٨٤-٧/١٢٤ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابـن أيب شـيبة  -
  كتـابيف  ،وهناد بن الـرسي، ٥٥٥-١/١٩٥ – الزهد  كتابيف  ،املبارك
  كتـابيف ،)يوم القيامة( ومل يذكر واإلمام أمحد، ٥٩١-١/٣٢٥ –الزهد 
ن وابـ، ١/٢٠٧ – الزهد  كتابيف السجتاين وأبو داود ،١/١٤٧  –الزهد 

 –إصـالح املـال    كتـابيف  ،)ذو(بـدل ) صـاحب( إال أنه قال أيب الدنيا
  كتـابيف )يوم القيامـة( إال أنه مل يذكر  األصبهاينوأبو نعيم، ٣١-١/٢٨

 الفردوس بمأثور اخلطـاب  كتابيفوالديلمي ، ١/١٦٤ –حلية األولياء 
سليامن األعمش عن إبراهيم يعنـي ، كلهم من طريق ٢٧٠٩-٢/١٣٩ –
 . مثله، به...مي عن أبيه عن أيب ذرالتي

 
 ).٩(حممد بن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف األثر : أبو معاوية -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة يدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
هو ابن يزيد بن رشيك، أبو أسامء الكويف العابـد، ثقـة إال : إبراهيم التيمي -

 ولـه ،مات دون املائة سنة اثنتني وتسعني من اخلامسة،أنه يرسل ويدلس، 
 .٢٧١ – تقريب التهذيب –أربعون سنة 



 
 

  
 

 

١٦٤ 

 إنـه أدرك : يقـال، الكويف، ثقة،يزيد بن رشيك بن طارق التيمي: عن أبيه -
 – تقريـب التهـذيب – مـات يف خالفـة عبـد امللـك  من الثانية،اجلاهلية،
٧٧٨٠. 

 ).٤١(،تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -
 

 . لعنعة إبراهيم بن يزيد التيمي واألعمش ومها مدلسان إسناده ضعيف
 
 



 
 

  
 

 

١٦٥ 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمـي : قال ابن أيب شيبة) ٤٤(
:  كام اختذ طلحـة والـزبري، قـالًأال تتخذ أرضا: قيل له« : عن أبيه عن أيب ذر قال

، وإنام يكفيني كل يوم رشبة مـن مـاء أو نبيـذ أو ًوما أصنع بأن أكون أمريا: فقال
 . »  ويف اجلمعة قفيز من قمح،لبن

 

-٧/١٢٤، ٢٣٨٨٨-٥/٨٠ – املـصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
، ٥٦٤-١/٣١٥ – الزهـد  كتـابيف  مثلـه،وهناد بـن الـرسي، ٣٤٦٥٨

 صـبهاين األوأبـو نعـيم، ١/١٤٨ – الزهد  كتابيف   نحوه،واإلمام أمحد
ــابيف  نحــوه، ــاء  كت ــة األولي ــصحابة يف ، و١/١٦٢ – حلي ــة ال  –معرف

 عن إبراهيم التيمي عن أبيـه األعمش، كلهم من طريق ١٥٦٢-٢/٥٦٢
 .، به...عن أيب ذر
 

 ).٩(حممد بن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف األثر : أبو معاوية -
 ).٥(األثر سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف : األعمش -
بن يزيد بن رشيك، ثقة يرسل ويـدلس، تقـدم يف األثـر : إبراهيم التيمي -

)٤٣.( 
 ).٤٣(يزيد بن رشيك، ثقة، تقدم يف األثر : عن أبيه -
 ).٤١(، تقدم يف األثر الغفاري، الصحايب اجلليل : أبو ذر -

 



 
 

  
 

 

١٦٦ 

 
  مهـا  لعنعنـة األعمـش وإبـراهيم بـن يزيـد بـن رشيـك  وإسناده ضـعيف

 .مدلسان 
 :الغريب

القفيز من املكاييل معروف وهو ثامنية مكاكيـك عنـد أهـل العـراق، : قفيز
هـو مكيـال تتواضـع : ، وقيـل ًوهو من األرض قدر مائة وأربع وأربعني ذراعـا

 انظـر النهايـة يف –عرش اجلريـب  : الناس عليه ، واجلمع أقفرة وقفزان، والقفيز 
، ٢/٢٨٥ –، وغريب احلديث البـن اجلـوزي ٤/٩٠ –غريب األثر البن األثري 

 –، لسان العرب البـن منظـور ٢/١٩٠ –واملغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي 
٥/٣٩٦، ٤/٥٧٠. 



 
 

  
 

 

١٦٧ 

 حدثنا حممد بن برش العبدي عن عمرو بـن ميمـون :قال ابن أيب شيبة) ٤٥(
صحبت أبا ذر « :  يقال له عبد اهللا بن سيدان قال،عن أبيه عن رجل من بني سليم

أال أخربك بيوم حاجتي، إن يوم حاجتي يوم أوضـع يف حفـريت، فـذلك : قال يلف
 . » يوم حاجتي

 
وابـن ، ٣٤٦٨٦-٧/١٢٤ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابـن أيب شـيبة  -

 ، يف ... مـن جهينـةًعن ميمون بن مهـران أن رجـال " وفيه جرير الطربي
وابـن ، ١٩٩-١/١٢١ –هتذيب اآلثار مـسند عمـر بـن اخلطـاب  كتاب
، كلهـم مـن طريـق ٦٦/٢٠٥ – تاريخ مدينـة دمـشق  كتابيف،   عساكر

 . نحوه، به.. جاورت أبا ذر:ميمون بن مهران عن رجل من بني سليم قال
 

 مـات  من التاسـعة،أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ،: حممد بن برش العبدي -
 .٥٧٩٣ – تقريب التهذيب –سنة ثالث ومائتني 

 أبو عبد اهللا وأبو عبد الرمحن، سـبط ،بن مهران اجلزري: مرو بن ميمونع -
 مات سنة سبع وأربعـني ومائـة  من السادسة،سعيد بن جبري، ثقة فاضل،

 . ٥١٥٦ – تقريب التهذيب –وقيل غري ذلك 
ميمون بن مهران اجلزري أبو أيوب أصله كويف نـزل الرقـة، ثقـة : عن أبيه -

 ).٤٠(فقيه، تقدم أثر 
السلمي مـن أهـل الربـذة : ن بني سليم يقال له عبد اهللا بن سيدانرجل م -

يروي عن أيب بكر الصديق وأيب ذر وحذيفة قال البخاري ال يتابع حديثـه 



 
 

  
 

 

١٦٨ 

: وقال هبة اهللا الطرباين جمهول ال تقوم بروايته حجـة، وقـال الـدار قطنـي
هـو :  جمهول ال حجة فيه، وقال ابن عـدي:قال الاللكائيوليس بالقوي، 

 ،٢٠٤٢-٢/١٢٦ – الضعفاء واملرتوكني البـن اجلـوزي –ه املجهول شب
، ميزان االعتدال للـذهبي ١/١٦٦ –ختريج األحاديث الضعاف للغساين 

 .١٢٤٣-٣/٢٩٨ –، ولسان امليزان ٤٣٧٨-٤/١١٧-
 ).٤١(،تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -

 
 .ن وهو متفق عىل ضعفه  لضعف عبد اهللا بن سيداإسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

١٦٩ 

  حدثنا أبـو معاويـة عـن موســى بـن عبيـدة عـن : قال ابن أيب شيبة) ٤٦(
رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحامء أو شـحباء، « : عبد اهللا بن خراش قال

لو اختذت امرأة هي أرفع مـن ! يا أبا ذر : وهو يف مظلة سوداء، قال فقيل له: قال
واهللا الن أختذ امـرأة تـضعني أحـب إىل مـن أن أختـذ امـرأة إين : فقال: هذه، قال

وإنا نحمد : فقال: إنك امرؤا ما تكاد يبقى لك ولد، قال! يا أبا ذر : ترفعني، قالوا
وكـان جيلـس : اهللا الذي يأخذهم منا يف دار الفناء ويدخره لنا يف دار البقاء، قـال

 هـو ألـني مـن ًو اختذت بساطايا أبا ذر ل: فقالوا: عىل قطعة املسح واجلوالق، قال
، خذ ما أوتيت، إنام خلقنـا لـدار هلـا نعمـل ًاللهم غفرا: فقال: بساطك هذا، قال

 . » وإليها نرجع
 

-٥/١٧٤، ١٧٤٣٤-٤/٢٦ – املـصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 – الطبقات الكـربى  كتابيف  وابن سعد، ٣٤٦٨٧-٧/١٢٤، ٢٤٩٠٧

ــرباينوال، ٤/٢٣٦، ٤/٢٣١ ــابيف ط ــري  كت ــم الكب -٢/١٥٠ – املعج
يف ، و١/١٦١ – حليـة األوليـاء  كتـابيف  األصبهاين وأبو نعيم، ١٦٢٩

موسـى بـن عبيـدة ، كلهم من طريق ١٥٦١-٢/٥٦٢ –معرفة الصحابة 
 . نحوه، به... رأيت أبا ذر:عن عبد اهللا بن خراش قال

رأيت : قال  حدثنا موسى بن عبيدة عن شيخ مل يسمه :وأخرجه وكيع قال -
 .١/١٤٣ – الزهد  كتابيف ،نحوه...أبا ذر

مهام حـدثنا قتـادة عـن أيب قالبـة عـن أيب من طريق وأخرجه ابن عساكر  -



 
 

  
 

 

١٧٠ 

تـاريخ   كتـاب، يفنحوه...أسامء الرحبي أنه دخل عىل أيب ذر وهو بالربذة
 .٦٦/٢٠٥ –مدينة دمشق 
 

 ).٩( األثر حممد بن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف: أبو معاوية -
بضم أوله، ابن نشيط، بفتح النون وكرس املعجمة بعدها : موسى بن عبيدة -

  حتتانية ساكنة ثم مهملة، الربذي، بفتح الراء واملوحـدة ثـم معجمـة، أبـو 
مـن ً وكان عابدا، ،عبد العزيز املدين، ضعيف وال سيام يف عبد اهللا بن دينار

 – تقريـب التهـذيب –مات سنة ثالث ومخـسني ومائـة صغار السادسة، 
٧٠٣٨. 

باخلاء املعجمـة، ابـن حوشـب الـشيباين، أبـو جعفـر : عبد اهللا بن خراش -
 – وأطلق عليه ابـن عـامر الكـذب، مـات بعـد الـستني ،الكويف، ضعيف
 .٣٣١٢ –تقريب التهذيب 

 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -
 

بد اهللا بن خراش بالكذب ولضعف موسى بن  الهتام عًإسناده ضعيف جدا
 .عبيدة الربذي 
 :الغريب
 من قـرى املدينـة -ً بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة أيضا -: الربذة 

عىل ثالثة أيام قريبة من ذات عرق عىل طريق احلجاز إذا رحلـت مـن فيـد تريـد 



 
 

  
 

 

١٧١ 

  لبلـدان ليـاقوت معجـم ا.  مكة وهبذا املوضع قرب أيب ذر الغفاري ريض اهللا عنه 
٢٤ / ٣.   

السواد رجل أسـحم وامـرأة سـحامء، وقـد سـمت العـرب « : والسحمة 
وبنـو ، السواد بعينـه: شديد األدمة، والسحام:  وسحامن، ورجل أسحامنًسحيام
 –مجهـرة اللغـة –  » بطن من العرب، والـسحامء يكنـى هبـا عـن الـدبر: سحمة

 .٢/٣٤٨ –ألثري ، وانظر النهاية يف غريب األثر البن ا١/٥٣٥
وعاء : واجلوالق ، بكرس الالم وفتحها األخرية عن ابن األعرايب « : اجلوالق

غريب احلديث للخطايب .  ، يقال للواحد وللجامعة من األوعية معروف معرب 
١٠٩ / ١.   

واجلمــع جوالــق ، بفــتح اجلــيم ، و جواليــق ، ومل يقولــوا : قــال ســيبويه 
املحكــم – » ق ، ورب يشء هكــذا وبعكــسه ه بجواليــجوالقــات ، اســتغنوا عنــ

 .١٠/٣٦ –، ولسان العرب ٦/١٥٠  انظر -واملحيط األعظم  



 
 

  
 

 

١٧٢ 

حدثنا أبو معاوية عن احلسن عن سامل بن أيب اجلعد : قال ابن أيب شيبة) ٤٧(
فجاء الرسول فقال أليب : ًبعث أبو الدرداء إىل أيب ذر رسوال، قال« : عن أبيه قال

: اتق اهللا وحـق النـاس، قـال: اء يقرئك السالم ، يقول لكإن أخاك أبا الدرد: ذر
: مايل وللناس، وقـد تركـت هلـم بيـضاءهم وصـفراءهم، ثـم قـال: فقال أبو ذر

فلـام دخـل بيتـه إذا طعـيم يف : فانطلق معه، قال: انطلق إىل املنزل، قال: للرسول
 العباءة فجعل أبو ذر يكنسه ويعده يف: عباءة ليس بالكثري، وقد انترش بعضه، قال

ثم جـئ بطعـيم فوضـع بـني : إن من فقه املرء رفقه يف معيشته، قال: ثم قال: قال
فجعل الرجل يكره أن يضع يده يف الطعام ملا يـرى : كل، قال: فقال يل: يديه، قال

ضع يدك، فو اهللا النا بكثرته أخـوف منـي بقلتـه، : فقال له أبو ذر: من قلته، قال
ه، فقال أبو الدرداءفطعم الرجل ثم رجع إىل : قال ـا أظلـت : أيب الدرداء فأخربه بام رد علـي م

 . » اخلرضاء وال أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق منك يا أبا ذر
 

وابـن أيب ، ٣٤٦٨٨-٧/١٢٤ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
، كالمهـا مـن طريـق أيب معاويـة ٦٨-١/٤٢ – الزهـد  كتـابيفعاصم 

« : عن احلسن عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيـه قـال مد بن خازمالرضير حم
 .به مثله..بعث أبو الدرداء

 
 ).٩(حممد بن خازم الرضير، ثقة، تقدم يف األثر : أبو معاوية -
: احلسن عن سامل، وجاء عند ابن أيب عاصم: هكذا جاءت الرواية: احلسن -



 
 

  
 

 

١٧٣ 

سامل بن أبى اجلعد عن أبيه عن عن احلسن بن : أيب معاوية فقال من طريق 
والظاهر أنه الصواب، فقد قـال ابـن أيب ، ٦٨-١/٤٢ – الزهد –أبى ذر 
روى عن أبيه سامل بن أيب اجلعد وعنه أبو معاوية، وكذا قـال املـزي : حاتم

، ٥٣-٣/١٥ – اجلـرح والتعـديل –صـالح : وابن حجر، قال ابن معـني
-٣/٣٧٣ –ذيب ، وهتـذيب التهـ٢١٤٢-١٠/١٣٠ –وهتذيب الكامل 

٧٩٩. 
رافع الغطفاين األشجعي الكويف مـوالهم، ثقـة وكـان : سامل بن أيب اجلعد -

 ).٤(ًيرسل كثريا، تقدم أثر 
 وثقـه ابـن ، الكويف، والد سامل، خمرضم،رافع أبو اجلعد الغطفاين: عن أبيه -

، أسـامء املخـرضمني ١٨٨٠ – تقريب التهذيب – له صحبة :حبان، وقيل
   .١٤١ - ١ / ١من الرجال للسيوطي 

 ).١٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل: أبو الدرداء -
 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل: أبو ذر -

 
 فـإذا ،ًمدلس ويرسـل كثـريافهو سامل بن أيب اجلعد  لضعف إسناده ضعيف

زان  ميـ–يـدلس ويرسـل :  ومل يرصح بالسامع ، قـال الـذهبي،عنعن مل يقبل منه
 .١/٣١ –، وطبقات املدلسني البن حجر ٣٠٤٥-٢/١٠٩-االعتدال 

 



 
 

  
 

 

١٧٤ 

 :الغريب
 وفيه من خـرض لـه يف يشء ، والغرباء األرض، اخلرضاء السامء«: اخلرضاء

النهاية يف  »  وحقيقته أن جتعل حالته خرضاء، أي بورك له فيه ورزق منه،فليلزمه
 – البـن اجلـوزي ، وانظـر غريـب احلـديث٢/٤٢ –غريب األثر البـن األثـري 

 .١/٣٧٩ –، الفائق للزخمرشي ١/٢٨٣
، ٢/٤٢ – النهاية يف غريب األثر البـن األثـري – والغرباء األرض :الغرباء

 .٤/٢٤٥ –ولسان العرب 



 
 

  
 

 

١٧٥ 

حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا حممد بـن عمـرو : قال ابن أيب شيبة) ٤٨(
عىل الـشام إىل أيب ذر أرسل حبيب بن مسلمة وهو « : عن أيب بكر بن املنكدر قال

ارجع هبا، فـام وجـد : استعن هبا عىل حاجتك، فقال أبو ذر: بثالثامئة دينار، فقال
أحدا أغنى باهللا منا، ما لنا إال ظل نتوارى به، وثلة من غنم تـروح علينـا، ومـوالة 

 . » لنا تصدقت علينا بخدمتها، ثم إين ال ختوف الفضل
 

واإلمـام ، ٣٤٦٨٩-٧/١٢٥ – املـصنف  الكتابيفأخرجه ابن أيب شيبة  -
 األصبهاين ، من طريق أبو نعيمو، ١/١٤٧ – الزهد  كتابيف   نحوه،أمحد

  مثله،وابن أيب الدنيا، ١/١٦١ – حلية األولياء  كتاب، يفاإلمام أمحد، به 
 يف،  مثله، من طريق ابن أيب الدنيا، به والبيهقي، ١/٩٩ – الزهد  كتابيف

 من طريـق ابـن أيب وأخرجه ابن عساكر، ١٠٢٤٧ –يامن شعب اإل كتاب
يزيد بـن ، كلهم من طريق ٦٦/٢٠٨ –تاريخ مدينة دمشق    كتابيف، الدنيا، به

أرسـل « : هارون قال أخربنا حممد بن عمرو عن أيب بكر بن املنكـدر قـال
 .، به...حبيب بن مسلمة

 
بو خالد الواسطي، ثقة متقن بن زاذان السلمي موالهم، أ: يزيد بن هارون -

 ).٢(عابد، تقدم يف األثر 
من  املدين، صدوق له أوهام، ،بن علقمة بن وقاص الليثي: حممد بن عمرو -

 – تقريـب التهـذيب–مات سنة مخس وأربعني عـىل الـصحيح السادسة، 
٦٢٢٨. 



 
 

  
 

 

١٧٦ 

 املدين، ثقة، وكان أسن مـن أخيـه ،بن عبد اهللا التيمي: أبو بكر بن املنكدر -
 .٨٠٤٦ – تقريب التهذيب – ن الرابعة ، محممد

 نزيـل ، املكـي، الفهـري،بن مالك بن وهـب القـريش: حبيب بن مسلمة -
ًالشام، وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم جماهـدا، خمتلـف يف 

ً لكنه كـان صـغريا، ولـه ذكـر يف الـصحيح، يف ،صحبته، والراجح ثبوهتا
 سنة –ً كان أمريا عليها ملعاوية حديث ابن عمر مع معاوية، مات بأرمينية،

 .١١١٤ – تقريب التهذيب –اثنتني وأربعني 
 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل: أبو ذر -

 

 .حسنإسناده 
 :الغريب

 ولكن إذا اجتمعـت ، وال يقال للمعزى ثلة،ويقال للضأن الكثري ثلة «: ثلة
 وال يقـال ، الـصوف يقـال كـساء جيـد الثلـة والثلة،الضأن واملعزى قيل هلا ثلة

 قلت عنـد فـالن ثلـة ، فإذا اجتمع الصوف والوبر والشعر،للشعر وال للوبر ثلة
، وانظر تفسري غريب ما ٢/٤١١، ١/٤٦١ – غريب احلديث البن قتيبة -  »كثري

 .١٠/١٢٧ –، واملحيط يف اللغة للطالقاين ١/٣٣٤يف الصحيحني 



 
 

  
 

 

١٧٧ 

دثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عـيل بـن مـسعدة ح: قال ابن أيب شيبة) ٤٩(
دخلت عىل أم طلق وإهنا حدثته أهنا دخلت عىل « : قال حدثنا عبد اهللا الرومي قال

ثوابـك عـىل :  من دقيق وسويق، فجعله يف طرف ثوبه وقـالًأيب ذر، فأعطته شيئا
 ًته شـعثارأي! يا بني : كيف رأيت هيئة أيب ذر ؟ فقالت! يا أم طلق : اهللا، فقلت هلا

 وعودين قد خالف بيـنهام وهـو يغـزل مـن ً منفوشاً، ورأيت يف يده صوفاًشاحبا
 . » ذلك الصوف

 
وابـن ، ٣٤٦٩٠-٤/١٢٥ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابـن أيب شـيبة  -

، ٦٦/٢١٢ – تـاريخ مدينـة دمـشق  كتـاب، يف نحوهمن طريقني عساكر
دخلت « : عبد اهللا الرومي قالعيل بن مسعدة قال حدثنا كالمها من طريق 

 .، به...عىل أم طلق
 

بن عبد اهللا الباهيل، أبو عثامن الصفار البرصي، ثقة ثبت، : عفان بن مسلم -
كان إذا شك يف حرف من حديث تركه، وربام وهم، وقال : قال ابن املديني

يب  تقر–أنكرناه يف صفر سنة تسع عرشة، ومات بعدها بيسري : ابن معني
 .٤٦٥٩ –التهذيب 

، مـن البـاهيل أبـو حبيـب البـرصي، صـدوق لـه أوهـام: عيل بن مسعدة -
 . ٤٨٣٢ – تقريب التهذيب – السابعة،

 



 
 

  
 

 

١٧٨ 

 نزيل بغـداد، املعـروف بـابن الرومـي، ،بن حممد الياممي: عبد اهللا الرومي -
 مـات سـنة سـت وثالثـني  مـن العـارشة،ويقال اسم أبيه عمر، صدوق،

 .٣٦٢٨ –يب  تقريب التهذ–ومائتني 
تفرد عنها عبد اهللا : ال يعرف حاهلا، وقال الذهبي: قال ابن حجر: أم طلـق -

-٧/٤٧٨ –، وميـزان االعتـدال ٨٨٤١ – تقريـب التهـذيب –الرومي 
١١٠٣٣. 

 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -
 

 يـشعر بـه كـالم  جمهولة العني وهـو مـاجلهالة أم طلق فهي ضعيفإسناده 
  .تفرد عنها عبد اهللا الرومي: الذهبي حيث قال

 :الغريب
 ً وشـعاثاً وقد شـعث شـعثا،يقال رجل أشعث شعث شعثان الرأس: ًشعثا

 غـري دهـني، ً وهو املغرب الرأس املتلبـد الـشعر جافـا،ًوشعوثة وشعثته أنا تشعيثا
 –أمر مـا وأصل الشعث التغري بـ ويقال رجل أشعث وامرأة شعثاء وشعر شعث

، ١/٢٤٤ –، والعــني للفراهيــدي ١/٨٨ –تفــسري غريــب مــا يف الــصحيحني 
ــب احلــديث للحــريب ١/٢٥٩ –وهتــذيب اللغــة لألزهــري   ، ٥٨٩ / ٢، غري

   .١٣١ / ٣وغريب احلديث للخطايب 



 
 

  
 

 

١٧٩ 

  حـدثنا حممـد بـن بـرش قـال حـدثنا سـفيان عـن : قال ابن أيب شـيبة) ٥٠(
كنت « : األقنع الباهيل عن األحنف بن قيس قالاملغرية بن النعامن عن عبد اهللا بن 

 يف مسجد املدينة فأقبل رجل ال تراه حلقـة إال فـروا منـه حتـى انتهـى إىل ًجالسا
أبـو ذر صـاحب : من أنـت ؟ فقـال: احللقة التي كنت فيها، فثبت وفروا، فقلت

 إن: إين أهناهم عن الكنوز، فقلت: ما يفر الناس منك ؟ فقال : رسول اهللا، فقلت
أمـا اليـوم فـال، ولكنهـا : أعطياتنا قد بلغت وارتفعت فتخاف علينا منها ؟ قـال

 . » يوشك أن تكون أثامن دينكم فدعوهم وإياها
 

-٧/١٢٥، ١٠٦٩٥-٢/٤٢٧ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
وابـن ، ٥/١٦٤ – املسند يف  واإلمام أمحد، ٣٧٣٠٠-٧/٤٦٩، ٣٤٦٩١
هذا حـديث : وقال  واحلاكم، ٣٨-١/٢٩ – إصالح املال  كتابيف  أيب الدنيا

 – املـستدرك  كتـابيف، ووافقـه الـذهبي ، صحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه 
  سـفيان عـن املغـرية بـن الـنعامن ثنـا كلهم من طريـق ، ٨٥٩١-٤/٥٦٧

 . نحوه، به... بن يزيد بن األقنع الباهىل ثنا األحنف بن قيساهللاعبد 

 تاريخ  كتابيف، نحوه...ًمعلقا عن األحنف بن قيسوأخرجه ابن عساكر  -
 .٦٦/١٩٥ –مدينة دمشق 

عبد اهللا بن أمحد بن حنبـل حـدثني وأخرجه أبو نعيم بلفظ آخر من طريق  -
سفيان بن وكيع ثنا سفيان بن عيينة عن عيل بن زيد عن مـن سـمع أبـا ذر 

رض  ولـبطن األ، إن بني أمية هتـددين بـالفقر والقتـل:ريض اهللا عنه يقول



 
 

  
 

 

١٨٠ 

 يا أبـا ذر : فقال له رجل، وللفقر أحب إيل من الغنى،أحب إيل من ظهرها
 ، يف إين أهناهم عـن الكنـوز:مالك إذا جلست إىل قوم قاموا وتركوك قال

 .١/١٦٢ – حلية األولياء كتاب
 

 ).٤٥( العبدي، ثقة حافظ، تقدم يف األثر : حممد بن برش -
 ).٤( تقدم يف األثر هو الثوري، إمام ثقة،: سفيان -
 تقريب التهذيب – ، من السادسة، الكويف، ثقة،النخعي: املغرية بن النعامن -

– ٦٩٠٠. 
نسب جلده، لكـن بينتـه روايـة اإلمـام أمحـد يف : عبد اهللا بن األقنع الباهيل -

 روى عـن األحنـف بـن :عبد اهللا بن يزيد بن األقنع، قال أبو حاتم: الزهد فقال
 اجلـرح – يف الثقـاتة بن النعامن، وذكره ابن حبـانقيس وروى عنه املغري

 .٧/٢٧ –، الثقات البن حبان ٩٢١-٥/١٩٨ –والتعديل 
 الـسعدي، أبـو بحـر، ،بن معاوية بن حصني التميمـي: األحنف بن قيس -

 مـات سـنة : قيـل من الثانية، ثقة،، صخر، خمرضم: وقيل،اسمه الضحاك
، أسـامء ٢٩٠ –ذيب  تقريـب التهـ–ني وسـبعني  اثنت: وقيل،سبع وستني

   .١ - ١ / ١املخرضمني من الرجال للسيوطي 
 ).٤١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو ذر -

 
 



 
 

  
 

 

١٨١ 

 
ن عبد اهللا بن يزيد بن األقنع مل أجد من تكلـم فيـه وذلك أل إسناده ضعيف

  .واهللا أعلمت، سوى ابن حبان فذكره يف الثقا



 
 

  
 

 

١٨٢ 

 

أخربنا حييى بن أيوب ، عن عبيد اهللا بن : قال عبد اهللا بن املبارك قال ) ٥١( 
تلدون للمـوت ، « : زحر ، عن حبان بن أيب جبلة ، أن أبا ذر ، أو أبا الدرداء قال 

 حبـذا وتعمرون للخراب ، وحترصـون عـىل مـا يفنـى ، وتـذرون مـا يبقـى ، أال
 . » املرض ، واملوت ، والفقر: املكروهات الثالث 

 
وابـن عـساكر مـن ، ٢٦٢-١/٨٨ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

، ٤٧/١٦٣ – تاريخ مدينة دمشق  كتاب، يف، به طريق عبد اهللا بن املبارك
، كلهم من ١/١٦٣ –حلية األولياء   كتاب، يف نحوهوأبو نعيم األصبهاين

حييى بن أيوب حيدث عن عبيد اهللا بن زحر أن أبا ذر ريض اهللا تعاىل ريق ط
 .، به...عنه

 
الغافقي، بمعجمة ثم فاء وقـاف، أبـو العبـاس املـرصي، : حييى بن أيوب -

 تقريب التهذيب –صدوق ربام أخطأ، من السابعة، مات سنة ثامن وستني  
- ٧٥٦١. 

وسـكون املهملـة، الـضمري مـوالهم،  بفـتح الـزاي :عبيد اهللا بن زحـر -
 .٤٣١٩ –األفريقي، صدوق خيطئ، من السادسة،  تقريب التهذيب 

 موىل قريش، ثقة، مـن ،بفتح اجليم واملوحدة، املرصي: حبان بن أيب جبلة -
 –  تقريب التهذيب – مخس وعرشين ومائة :الثالثة، مات سنة اثنتني وقيل

١٠٧٩. 



 
 

  
 

 

١٨٣ 

 ، تقـدم يف األثـرلـصحايب اجلليـل الغفاري جندب بن جنادة، ا: أبو ذر -
)٤١.( 

 ).١٢(، تقدم يف األثر عويمر، الصحايب اجلليل : أبو الدرداء -
 
 . لضعف عبيد اهللا بن زحر إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

١٨٤ 

أخربنا عبيد الـرمحن بـن فـضالة، قـال ابـن :  قال عبد اهللا بن املبارك) ٥٢(
  : قـال أبـو ذر: ر بن عبد اهللا املـزين قـالهو أخو مبارك بن فضالة، عن بك: صاعد

 . » يكفي من الدعاء مع الرب، ما يكفي الطعام من امللح« 
 

، يف  واإلمـام أمحـد، ٣١٩-١/١٠٨ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
  عبد الـرمحن بـن فـضالة عـن ، كالمها من طريق ١/١٤٦ –كتاب الزهد 

 . مثله، به...بكر بن عبد اهللا عن أيب ذر
 

  عبيـد الـرمحن بـن : تـرجم لـه البخـاري فقـال:  عبيد الرمحن بـن فـضالة -
فضالة بن أيب أمية، أبو أمية، أخو مبارك، سمع بكر بن عبد اهللا وروى عنه 

 التـاريخ –ابن املبارك ووكيع وابن مهدي، وذكره ابـن حبـان يف الثقـات 
 . ٧/٩٢ –ن ، والثقات البن حبا١٩٤٥-٦/١٣٦ –الكبري 

أبو عبد اهللا البرصي، ثقة ثبت جليـل، مـن الثالثـة، : بكر بن عبد اهللا املزين -
 .٧٥١ – تقريب التهذيب -مات سنة ست ومائة 

 ).٤١(الغفاري جندب بن جنادة، الصحايب اجلليل ، تقدم يف األثر : أبو ذر -
 
 
 



 
 

  
 

 

١٨٥ 

 
زين وأيب ذر قـال أبـو حـاتم  لالنقطاع بني بكر بن عبد اهللا املإسناده ضعيف

   .٤٦ حتفة التحصيل ص -عن أيب ذر مرسل : الرازي 
 



 
 

  
 

 

١٨٦ 

، عن حييى بن أيب كثري، عن رجل من أهل الشام  بن راشدقال معمر)  ٥٣(
أنه دخل عىل أيب ذر، وهو يوقد حتت قدر له من حطب، قد أصابه مطـر ودموعـه 

: ولو شئت لكفيت، فقاللقد كان لك من هذا مندوحة، : تسيل، فقالت له امرأته
فكأنام ألقمهـا : فأنا أبو ذر، وهذا عييش، فإن رضيت وإال فتحت كنف اهللا، قال« 

، ثم جاء ً حتى إذا أنضج ما يف قدره جاء بصحفة، فكرس فيها خبزا له غليظاًحجرا
، ًادن، فأكلنا مجيعا: بالذي كان يف القدر فكدره عليه، ثم جاء به إىل امرأته، ثم قال

يا أبا ذر، لو اختذت :  جاريته أن تسقينا، فسقتنا مذقة من لبن معزاه، فقلتثم أمر
عباد اهللا ، أتريدون من احلساب أكثر من هذا ؟ ألـيس هـذا : ، فقالًيف بيتك عيشا

، نرقد عليه، وعباءة نبسطها، وكساء نلبسه، وبرمـة نطـبخ فيهـا، وصـحفة ًمثاال
كثـر مـن ق، أتريد يل مـن احلـساب أنأكل منها، وبطة فيها زيت، وغرارة فيها دقي

امئة دينار، وأنت يف رشف من العطاء، فـأين يـذهب فإن عطاءك أربع: هذا؟ قلت
 وأشار إىل قرية بالـشام -أما أين لن أعمي عليك، يل هبذه القرية : عطاؤك ؟ فقال

 ملـن يقـوم عليهـا، ً، وأرزاقـاً، فإذا خرج عطائي اشرتيت هلم علفاً ثالثون فرسا-
، فجعلت عند نبطي ههنا، فـإن ًهيل، فإن بقي منه يشء اشرتيت به فلوساونفقة أل

احتاج أهيل إىل حلم أخذوا منه، وإن احتاجوا إىل يشء أخذوا منه، ثم أمحل عليهـا 
 . » يف سبيل اهللا، ليس عند آل أيب ذر دينار وال درهم

 
 ،٢٠٦٢٩-١١/٣١١ – جـامع معمـر  كتـابيف  أخرجه معمر بن راشد -

، ٥٨٩-١/٢٠٩ – الزهـد  كتـاب ، يف، عن معمر، بهبن املباركوعبد اهللا 



 
 

  
 

 

١٨٧ 

-١١/٣١١ – املـصنف  الكتاب، يف بن مهام، عن معمر، به وعبد الرزاق
 تاريخ مدينة دمشق  كتاب، يف من طريق معمر، به وابن عساكر ،٢٠٦٢٩

 عن حييى بن أيب كثـري عـن  بن راشدمعمر كلهم من طريق  ،٦٦/٢٠٦ –
 .، به...ل الشام أنه دخل عىل أيب ذررجل من أه

،  وابن عساكر، ١/٢١١ – كتاب الزهد يف  السجستاين وأخرجه أبو داود -
صدقة بن ، كالمها من طريق ٦٨/١١٠ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيف

 حدثني رجل من أهل :خالد نا زيد بن واقد عن برس بن عبيد اهللا قال
 . نحوه، به... أتيت أبا ذر:دمشق قال

 
بن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البـرصي، نزيـل الـيمن، ثقـة : معمر -

ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بـن أيب النجـود 
 وكذا فيام حدث به بالبرصة، من كبار السابعة، مات ،ًوهشام بن عروة شيئا

 –تهـذيب  تقريـب ال–سنة أربع ومخسني، وهو ابن ثامن ومخـسني سـنة،  
٦٨٥٧. 

الطائي موالهم، أبو نرص الياممي، ثقة ثبت لكنـه يـدلس : حيي بن أيب كثري -
 تقريب –مات سنة اثنتني وثالثني وقيل قبل ذلك،  من اخلامسة، ويرسل، 
 .٧٦٨٢ –التهذيب 

 .مبهم مل أقف عليه: رجل من أهل الشام -



 
 

  
 

 

١٨٨ 

ألثـر ، تقـدم يف االغفاري جندب بن جنادة، الـصحايب اجلليـل : أبو ذر -
)٤١.( 

 
 لوجود رجل مبهم جمهول العدالة ولعنعنة حييى بن أيب كثري إسناده ضعيف

 .وهو مدلس 
 :الغريب

وكنف اهللا رمحته واذهب ىف يقال أنت يف كنف اهللا أي يف سرت اهللا، : كنف اهللا
 وكنف الرجـل يكنفـه وتكنفـه واكتنفـه ، ىف حفظه وكالءتهأيكنف اهللا وكنفته 

 غريـب احلـديث البـن –  وأكنفه حقظه وأعانهً وكنفه يكنفه كنفا،عله ىف كنفهج
 .٧/٥٨ –، واملحكم واملحيط األعظم البن سيده ١/٥٧٢ –قتيبة 

 – القاموس املحيط للفريوز آبـادي–الدبة أو إناء كالقارورة : البطة : وبطة
١/٨٥١. 

   واحـدة الغرائـر ، اجلوالـق: ًالغرارة هباء وال تفتح خالفـا للعامـة : الغرارة
   –ًوأظنــه معربــا  : قــال اجلــوهري . كأنــه غــرارة مــألى حثــى : قــال الــشاعر 

 –، تـاج العـروس للزبيـدي ٥/٣٦١ –املحكم واملحيط األعظـم البـن سـيده 
   .٦٠٢ / ١، وغريب احلديث البن قتيبة ١٣/٢٢١

 وسموا بـه ألهنـم أول ،والنبط والنبيط كاحلبش واحلبيش يف التقدير: نبطي
 ، وهـم قـوم ينــزلون سـواد العـراق، والنسبة إليهم نبطـي،من استنبط األرض

، وهتذيب اللغة ٧/٤٣٩ – العني للخليل بن أمحد الفراهيدي  –واجلميع األنباط 



 
 

  
 

 

١٨٩ 

، غريـب ٩/١٩٥ –املحيط األعظم البـن سـيده ، واملحكم و١٣/٢٥٠ –لألزهري 
   .٥٢١ / ١ ، وغريب احلديث للخطايب ٧٠٥ / ٣احلديث البن قتيبة 

: أنا يف مندوحة عن كذا أي: ندحت اليشء إذا وسعته، ومنه يقال: مندوحة
 ، ومندوحة منه،إنه لفي ندحة من األمر: والندح السعة والفسحة، تقوليف سعة، 

 غريب احلديث –إذا عال دوية املندوحا :  قال،وأرض مندوحة بعيدة واسعة
، والعني للخليل بن أمحد  -، وغريب احلديث البن قتيبة ٤/٢٨٧ –البن سالم 

– ٣/١٨٤. 



 
 

  
 

 

١٩٠ 

أخربنا معمر، عن رجل عن أيب العـالء بـن : قال عبد اهللا بن املبارك )  ٥٤(
رجل : ثالثة يضحك اهللا تعاىل إليهم، ويتبشبش اهللا هلم« : الشخري، عن أيب ذر قال

قام من الليل وترك فراشه ودفاءه، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام إىل الصالة، 
: أنت أعلم، فيقـول: ما محل عبدي هذا عىل ما صنع ؟ فتقول: ل اهللا ملالئكتهفيقو

 فرجـاه، ً فخافه، ورجيته شـيئاًخوفته شيئا: أنا أعلم به، ولكن أخربوين، فيقولون
ورجل كـان يف : أشهدكم أين قد أمنته مما خاف، وأوجبت له ما رجا، قال: فيقول

 حتى قتل، أو فتح اهللا عليه، ورجل رسية، ولقوا العدو فاهنزم أصحابه، وثبت هو
رسى ليلته حتى إذا كان يف آخر الليل نزل هو وأصحابه، فنام أصحابه وقـام هـو 

 .  »يصيل
 

 .١٢١٢-١/٤٢٦ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
-١١/١٨٥ – جـامع معمـر يف كتـاب  نحـوه،وأخرجه معمـر بـن راشـد -

 عن سعيد اجلريـري عـن  بن راشدعمرمعبد الرزاق من طريق و، ٢٠٢٨٢
 –لكتـاب املـصنف ، يف اأيب العالء بـن عبـد اهللا بـن الـشخري عـن أيب ذر 

٢٠٢٨٢-١١/١٨٥. 
ًواألثر وإن كان موقوف لفظا فإن له حكم الرفع حيث حيكي أبا ذر عـن اهللا 
عز وجل وهذا حيتاج إىل وحي من اهللا والوحي خاص باألنبياء واملرسلني فكـان 

 .رفع له حكم ال

                                                         
 . أن قيام الليل واخلوف والرجاء كلها تدل عىل الزهد وحتمل عليه داللة عىل) ١(



 
 

  
 

 

١٩١ 

 
بن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البرصي، نزيـل الـيمن، ثقـة : معمر -

 إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود ،ثبت فاضل
 ).٥٣( وكذا فيام حدث به بالبرصة، تقدم يف األثر ً،وهشام بن عروة شيئا

عـن سـعيد : فقـالمبهم، لكن بينتـه روايـة معمـر يف جامعـه : عن رجل -
اجلريري، وهو ابن إياس، ثقة اختلط قبل موتـه بـثالث سـنني، تقـدم يف 

 )٢٨(األثر 
يزيـد بـن عبـد اهللا بـن الـشخري، بكـرس املعجمـة : أبو العالء بن الشخري -

وتشديد املعجمة، العامري البرصي، وقد ينسب جلده، ثقة، مـن الثانيـة، 
 فوهم ،ده يف خالفة عمرمات سنة إحدى عرشة ومائة أو قبلها، وكان مول

 .٧٧٩١ – تقريب التهذيب –من زعم أن له رؤية 
 ).٤١(أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة الصحايب اجلليل، تقدم يف األثر  -

 
 لإلهبام ورواية معمر يف جامعـه بينتـه أنـه سـعيد اجلريـري إسناده ضعيف

 .فريتقي إىل احلسن لغريه 
 :الغريب
س مـا ِلـب : - ٍ عـىل فعـل-أي يدفئ البسه، ورجل دفـئ : ءة افود: ودفاءه

وثـوب ذو . ورجل دفـآن ، وامـرأة دفـأى ودفآنـة . وادفأت واستدفأت . يدفئه 



 
 

  
 

 

١٩٢ 

غـم  تـدفأ ، فأبـدل وأدصـله اَبه ، أ به وادفأ الرجل بالثوب واستدفأ وتدفأ، دفء
ه ، ِ وغـريٍ صوفِ يدفئه من نحواً أدفأه أي ألبسه الدفاء بالكرس ممدودا اسم  ملقدو

 –املحـيط يف اللغـة للطالقـاين . وقد ادفيت واستدفيت ، أي لبـست مـا يـدفئني
 .١/٢٢٦ –، وتاج العروس للزبيدي ٩/٣٦٩



 
 

  
 

 

١٩٣ 

أخربنا سعيد بن زيد، عـن رجـل بلغـه عـن : قال عبد اهللا بن املبارك ) ٥٥(
كـان أبـو ذر يعتـزل الـصبيان لـئال : ، قال ملسو هيلع هللا ىلصدجاجة، وكان من أصحاب النبي 

إن نفـيس مطيتـي، وإن مل أرفـق هبـا مل « : ع أصواهتم ، فيقيل، فقيل له ، فقاليسم
 . » تبلغني

 
 .١٣٣٧-١/٤٧٠ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

 
 أخـو ، أبو احلسن البـرصي، اجلهضمي،بن درهم األزدي: سعيد بن زيد -

 تقريـب –بع وسـتني  مـات سـنة سـ، من السابعة،محاد صدوق له أوهام
 .٢٣٢٥ -التهذيب 

 .مبهم: عن رجل -
قد روت جرسة بنـت دجاجـة عـن : قال ابن صاعد راوي األثر: دجاجة -

 فال أدري أراد إياها بقولـه دجاجـة أو ،ً حديثا مسنداملسو هيلع هللا ىلصأيب ذر عن النبي 
دجاجة والـد جـرسة ، و١٣٣٧-١/٤٧٠ – الزهد البن املبارك –غريها 

 .١/٥٣٨ –صحابة  اإلصابة يف متييز ال–صحايب 
 
 . لوجود راو مبهم ولضعف سعيد بن زيد إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

١٩٤ 

حبيـب أيب حممـد عـن  عن عن صالح املري: هللا بن املبارك قال عبد ا)  ٥٦(
يا جربئيل انسخ من قلب : إن اهللا تعاىل يقول « :  عن أيب ذر قال شهر بن حوشب

 الذي كـان ً طالباً، فيصري العبد املؤمن واهلاعبدي املؤمن احلالوة التي كان جيدها 
يعهد من نفسه ، نزلت به مصيبة مل ينزل به مثلها قط ، فإذا نظر اهللا تعاىل إليه عـىل 

  يا جربئيـل رد إىل قلـب عبـدي مـا نـسخت منـه ، فقـد ابتليتـه : تلك احلال قال 
   يكـرتث  ملً كـذاباً ، وسـأمده مـن قـبيل بزيـادة ، وإذا كـان عبـداًفوجدته صـادقا

 . » ومل يبال
 

وأبـو نعـيم مـن ، ١٥٤٣-١/٥٤٠ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
وابـن ، ٦/٦٣ –حليـة األوليـاء   كتاب ، يف، بهطريق عبد اهللا بن املبارك

 –تـاريخ مدينـة دمـشق   كتـاب، يف، بـهعساكر مـن طريـق ابـن املبـارك
١٢/٤٥. 

ً مرفوع حكام ، حيث حيكي أبا ذر عـن اهللا ًواألثر وإن كان موقوف لفظا فإنه
عز وجل وهذا حيتاج إىل وحي من اهللا ، والوحي إنام هو لألنبياء والرسـل فكـان 

 .هبذا له حكم الرفع 
 

بن بشري بن وادع، املـري، بـضم املـيم وتـشديد الـراء، أبـو بـرش : صالح -
نتني وسـبعني  سنة اثالبرصي،القاص الزاهد، ضعيف، من السابعة، مات

 .٢٨٦١ – تقريب التهذيب – وقيل بعدها،



 
 

  
 

 

١٩٥ 

أبو حممد العجمـي، البـرصي الزاهـد، ثقـة عابـد، مـن : حبيب بن حممد -
 .١١١٢ – تقريب التهذيب –السادسة 

 ).١٤(صدوق كثري اإلرسال واألوهام، تقدم يف األثر : شهر بن حوشب -
 األثـر ، تقـدم يفالغفاري جندب بن جنادة، الصحايب اجلليـل : أبو ذر -

)٤١.( 
 
 . لضعف صالح بن بشري املري وشهر بن حوشب إسناده ضعيف

 :الغريب
مل يبال ومل يلتفت، وأصله من الكرث، بفتح : مل يكرتث أي : مل يكرتث

ما أبايل، وال يستعمل : ما اكرتثت أي: الكاف وسكون الراء وبالثاء املثلثة، يقال
اكرتث فعل الزم من قولك ما كرثني  يف اإلثبات شاذ،  يف النفي، واستعاملهَّإال

 النهاية يف غريب األثر –  جزم ًهذا األمر أي ما بلغ مني املشقة كرثته أكرثه كرثا
، وتاج العروس ٢٤/٢٦٠ –، وعمدة القاري للعيني ٤/١٦١ –البن األثري 

 .٥/٣٤٩ –، والعني للخليل بن أمحد ٣٥/٢٥٥ –للزبيدي 



 
 

  
 

 

١٩٦ 

فر عمـن حدثـه  عن عبد احلميد بن أيب جعثنا املحاريبدح: قال هناد) ٥٧(
 تـرك املـراء ؛من استحقاق حقيقـة اإليـامن« :  عن أيب ذر قالعن عطاء اخلراساين

 .  »واملرء صادق
 

 .١١٥٦-٢/٥٥٧ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
 

 ال ، أبـو حممـد الكـويف،اريبعبد الرمحن بن حممد بن زياد املحـ :املحاريب -
بأس به وكان يدلس قاله أمحد، من التاسعة ، مـات سـنة مخـس وتـسعني 

 .٤٠٢٥- تقريب التهذيب –) ومائة(
الفراء واسم أيب جعفر كيـسان روى عـن أبيـه : عبد احلميد بن أيب جعفر -

، وقـال أبـو ًسمع منه املحاريب واألسود بن عامر، أثنى عليه رشيك خريا
  .٨٩-٦/١٧ – اجلرح والتعديل البن أيب حاتم –ويف شيخ ك: حاتم

 . جمهول ، مل أقف عىل تعيينه :عمن حدثه -
 واسـم أبيـه ، عطاء بن أيب مسلم أبو عثامن اخلراساين هو:عطاء اخلراساين -

 ، ويرسل ويدلس، من اخلامـسةً صدوق هيم كثريا، عبد اهللا: وقيل،ميرسة
 تقريب التهذيب -خرج له مل يصح أن البخاري أ،مات سنة مخس وثالثني

– ٤٦٣٣. 

                                                         
 .دالئل اإليامن وقوته دالئل عىل الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

١٩٧ 

، تقـدم يف األثـر الغفاري، جندب بن جنادة الصحايب اجلليـل : أبو ذر -
)٤١.( 

 
 . لعنعنة املحاريب وعطاء اخلراساين ومها مدلسان إسناده ضعيف

 
 



 
 

  
 

 

١٩٨ 

 قـال نـا أبـو عمـران نـا جعفـر: نا قطن بن نسري قـال: قال أبو داود ) ٥٨(
مررت عىل أيب ذر :  قال نافعطاحي عن أيب ذر نا نافع هو ابن خالد ال:اجلوين، قال

فإذا لقيتـه : نعم، قال:  عبد اهللا بن عامر رسالة ؟ قلتيهل أنت مبلغ عن« : فقال
فأقرئه مني السالم، وأخربه أنا نأكل مـن الثمـرة ونـروى مـن املـاء ونعـيش كـام 

  فبكـى عبـد اهللا حتـى بـل ، يعني فـأخربه،تعيش، فانطلق نافع حتى قدم البرصة
 . »  حليته

 
 .١/٢١٠ – كتاب الزهد يفأخرجه أبو داود  -

 
 بنون مهملة مصغر، أبـو عبـاد البـرصي، الغـربي، بـضم :قطن بن نسري -

 –املعجمة وفتح املوحدة اخلفيفة، الذارع، صدوق خيطئ، مـن العـارشة ، 
 .٥٥٩١ –تقريب التهذيب 

بـضم املعجمـة وفـتح املوحـدة أبـو سـليامن ن الضبعي،  بن سليام:جعفر -
 مـات سـنة ثـامن ، صدوق زاهد لكنه كان يتـشيع، مـن الثامنـة،البرصي
 .٩٥٠ – تقريب التهذيب -وسبعني

عبد امللك بـن حبيـب األزدي أو الكنـدي البـرصي، : أبو عمران اجلوين -
ل  سـنة ثـامن وعـرشين وقيـمشهور بكنيته ، ثقة، من كبار الرابعة ، مـات

 .٤٢٠٠ -  التهذيبتقريب –بعدها 



 
 

  
 

 

١٩٩ 

برصى روى عـن هـرم بـن حيـان :  قال أبو حاتم:نافع بن خالد الطاحي -
ونوح بن قيس روى عنه ابنه حممد وأبو  زرعة الرازي، وذكره ابـن حبـان 

ــات  ــديل –يف الثق ــري ٢٠٩١-٨/٤٥٧ – اجلــرح والتع ــاريخ الكب ، الت
 .٩/٢١٠ –، والثقات البن حبان ٢٢٧٤-٨/٨٥ –للبخاري 

، تقـدم يف األثـر  الغفاري، جندب بن جنادة، الصحايب اجلليل :أبو ذر -
)٤١.( 

 
لضعف قطن بن نسري ونافع بن خالـد الطـاحي إذ مل يوثقـه إسناده ضعيف 

 .سوى ابن حبان 
 



 
 

  
 

 

٢٠٠ 

أنـا :  قـال نا غارضة بن فرهد العبـدي: نا مسدد قال« : قال أبو داود ) ٥٩(
ما : الصامتقلت لعبد اهللا بن :  قـال رستم عن حممد بن سريين صالح بنأبو عامر

ًأتانني، وعفوا، وعبدا، وأعنزا: أورث أبو ذر ؟ قال ً  . » ً، ومجالً
 . » احلامر الصغري: العفو« : قال أبو داود
 

 .١/٢١٢ – كتاب الزهد يفأخرجه أبو داود السجستاين  -
 حدثنا حممد بـن دينـار :م قالعفان بن مسلوأخرجه ابن سعد من طريق  -

 سألت ابن أخـت أليب ذر مـا تـرك أبـو : حدثنا يونس عن حممد قال:قال
 .٤/٢٣١ – الطبقات الكربى – نحوه...ذر

 
 ، أبو احلسن، البرصي،بن مرسهد بن مرسبل بن مستورد األسدي: مسدد -

 مـات ، من العـارشة، إنه أول من صنف املسند بالبرصة: يقال،ثقة حافظ
 ومسدد لقب  ، اسمه عبد امللك بن عبد العزيز: ويقال،سنة ثامن وعرشين

 . ٦٦٤٢ – تقريب التهذيب –

سـألت حييـى بـن معـني : قال عثامن بن سعيد : غارضة بن فرهد العبدي -
 اجلـرح والتعـديل البـن أيب –قلت غارضة بن فرهد ؟ قال ليس به بأس 

 .٣٢٥-٧/٥٦ –حاتم 
 ، املزين موالهم اخلـزاز، بمعجـامت، البـرصي:أبو عامر صالح بن رستم -



 
 

  
 

 

٢٠١ 

 تقريـب – مات سنة اثنتـني ومخـسني ، كثري اخلطأ، من السادسة،صدوق
 .٢٨٧٧ –التهذيب 

 ثقة ثبت عابد ،األنصاري أبو بكر بن أيب عمرة البرصي: حممد بن سريين -
 مات سنة عرش ومائـة  ، من الثالثة، كان ال يرى الرواية باملعنى،كبري القدر

 .٥٩٨٥ –ريب التهذيب  تق–
 الغفاري البرصي، ثقة، من الثالثة، مات دون املائـة :عبد اهللا بن الصامت -

 .٣٤١٢ – تقريب التهذيب – بعد السبعني،
، تقـدم يف األثـر الغفاري جندب بن جنادة، الصحايب اجلليـل : أبو ذر -

)٤١.( 
 

سن لغـريه ملتابعـة لضعف صالح بن رستم ويرتقي إىل احلـإسناده ضعيف 
 .يونس بن عبيد بن دينار 

 :الغريب
 العفـو الـذكر مـن احلـامر، واألنثـى :قال األصمعيالعفو اجلحش، : ًعفوا
فـإذا : واجلحش من حني تضعه أمه إىل أن يفصل من الرضـاع، قـال: عفوة، قال

، وفرسه ًاستكمل احلول فهو تولب، واهلنرب اجلحش أيضا، ويقال لألتان أم اهلنرب
 غريـب –احلـامر الـذكر : احلامر الصغري، وعند ابن سعد قـال: بو داود هنا فقالأ

، ٢/١٠٩ –، وغريــب احلــديث البــن اجلــوزي ٢/٢٧٤ –احلــديث للخطــايب 
، ١/٢١٢ –، والزهـد أليب داود ٣/٢٦٧ –والنهاية يف غريب األثر البن األثري 



 
 

  
 

 

٢٠٢ 

 .٤/٢٣١ –والطبقات الكربى 
 أو يشء ، وهو األنثـى مـن احلمـر، واحداهلمزة والتاء والنون أصل: أتانني

 األتـان معروفـة واجلمـع األتـن قـال ابـن : قـال اخلليـل،استعري له هذا االسم
 ؛ واجلمع أتن وأتـن بـالتخفيف وال جيـوز أتانـة، هذه أتان وثالث آتن:السكيت

، ١/٢١ – النهايـة يف غريـب األثـر البـن األثـري –ألنه اسم خـص بـه املؤنـث 
 –، واملخـصص أليب احلـسن النحـوي ١/٤٨ – فـارس ومقاييس اللغـة البـن

   .٥٩٠ / ١، غريب احلديث البن اجلوزي ٢/٢٦٩
 



 
 

  
 

 

٢٠٣ 

قـال :  عن شهر قالحدثنا جرير عن ليث: ل قال اإلمام أمحد بن حنب) ٦٠(
 ،ً أو ركب مشهورا مـن الـدواب، من الثيابًمن لبس مشهورا« : أبو ذر رمحه اهللا

 . » ليه مادام عليه عً وإن كان كريام،أعرض عز وجل عنه
 

 .١/١٤٧ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
 

القاف وسـكون الـراء بعـدها طـاء  بضم ،بن عبد احلميد بن قرط: جرير -
 : قيل، صحيح الكتاب، ثقة، نزيل الري وقاضيها، الكويف، الضبي،لةمهم

 ولـه إحـدى ،نـنيكان يف آخر عمره هيم من حفظه، مات سـنة ثـامن وثام
 .٩٢٤ – تقريب التهذيب -وسبعون سنة،  

  بن أيب سليم بن زنيم ، بالزاي والنون ، مصغر، وأسم أبيه ايمن :الليث -
ًأنس ،وقيل غريذلك ، صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك،من :    وقيل

  .٥٧٢١ – تقريب التهذيب -.السادسة  مات سنة ثامن وأربعني 
ألشعري، صدوق كثري اإلرسال واألوهـام، تقـدم يف  بن حوشب ا:شهر -

 ).١٤(األثر 
، تقـدم يف األثـر الغفاري جندب بن جنادة، الصحايب اجلليـل : أبو ذر -

)٤١.( 
 



 
 

  
 

 

٢٠٤ 

 
ن حوشب ولالنقطاع بني  لضعف ليث بن أيب سليم وشهر بإسناده ضعيف

   .١٩٤ - ١٣٨ ص - انظر حتفة التحصيل -شهر وأيب ذر 
 



 
 

  
 

 

٢٠٥ 

حدثني حممد بن جعفر الوركاين، أنبأنا رشيك، : قال عبد اهللا بن أمحد ) ٦١(
  إن اهللا عـز وجـل « : عن أيب حـصني ، عـن املعـرور، عـن أيب ذر، رمحـه اهللا قـال

 لقيتـك بمثلهـا ،ً ال ترشك يب شيئاًيا ابن آدم إن لقيتني بملء األرض ذنوبا: يقول
 . » هدى

 
 –مـن زوائـده يف كتـاب الزهـد لإلمـام أمحـد ، محد أخرجه عبد اهللا بن أ -

١/١٤٨. 
 :ًوجاء مرفوعا 

 ، كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار – هصحيح يف أخرج مسلم -
، ٢٦٨٧-٤/٢٠٦٨ - باب فضل الذكر والدعاء والتقـرب إىل اهللا تعـاىل

 كتـاب يف  والطـرباين، ٣٨٢١-٢/١٢٥٥ –سنن ال  كتابيف  وابن ماجه
 – تاريخ بغداد  كتابيف واخلطيب البغدادي، ١٨٧٠-١/٥٢٣ –الدعاء 

، ٥٢/٢ – تـاريخ مدينـة دمـشق  كتـابيف وأخرجه ابن عساكر، ٢/٧٤
 – تـاريخ جرجـان  كتـابيف  وأبو القاسم اجلرجاين، ١٢/٣١٨ –: وأيضا

، ٧/٢٤٨ – حلية األولياء  كتابيف وأبو نعيم األصبهاين، ٣٢٣-١/٢١٠
، كلهـم مـن ٨٠٤١-٥/٢٣٠ –أثور اخلطـاب  الفردوس بمـيف كتابوالديلمي 

 .، به...ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : املعرور بن سويد عن أيب ذر قالطريق 
ًواألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ألن احلديث اشتمل عىل غفران الذنوب  ً

 .إذا خلت عن الرشك ، ومعرفة مغفرة اهللا حتتاج إىل توقيف ووحي 



 
 

  
 

 

٢٠٦ 

 
 ، نزيـل بغـداد، أبو عمران اخلراسـاين،بفتحتني: حممد بن جعفر الوركاين -

 .٥٨٢٠ - تقريب التهذيب –  مات سنة ثامن وعرشين، ،من العارشة ،ثقة
   أبـو ، القـايض بواسـط ثـم الكوفـة، الكويف،النخعيبن عبد اهللا : رشيك -

 القضاء بالكوفة ، وكان  تغري حفظه منذ وىل،ً صدوق خيطئ كثريا،عبد اهللا
ًعادال فاضال عاب ًدا شديدا عىل أهل البدع ، من الثامنة ، مات سنة سبع أو ً ً

 .٢٨٠٢ – تقريب التهذيب -ثامن وسبعني  
 ، أبـو حـصني، الكويف،عثامن بن عاصم بن حصني األسدي: أبو احلصني -

 مـات سـنة سـبع ، مـن الرابعـة، وربام دلس، ثقة ثبت سني،بفتح املهملة
هبدلة أكـرب منـه بـسنة  إن عاصم بن : وكان يقول،وعرشين ويقال بعدها

 .٤٥١٦ – تقريب التهذيب -واحدة
 عاش مائة ، من الثانية، ثقة، أبو أمية الكويف،األسديبن سويد، : املعرور -

 . ٦٨٣٨ – تقريب التهذيب – وعرشين سنة
الغفاري جندب بـن جنـادة، الـصحايب اجلليـل ، تقـدم يف األثـر : أبو ذر -

)٤١.( 
 
ًوفا لضعف رشيك النخعي ولعنعنة عـثامن بـن عاصـم  موقإسناده ضعيف

 .وهو مدلس أما املرفوع فصحيح فهو عند مسلم وغريه 



 
 

  
 

 

٢٠٧ 

بلغني أن أم : حدثنا روح، حدثنا عوف قال: قال اإلمام أمحد بن حنبل) ٦٢(
 وإن ًيا أم ذر، إن بني أيدينا عقبة كئـودا: فقال هلا« : ذر، عاتبت أبا ذر يف معيشتهام

 . » ون من املثقلاملخف فيها أه

 

 .١/١٤٨ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
 

 ثقـة ، أبـو حممـد البـرصي،بن عبادة بن العالء بن حـسان القيـيس: روح -
 - مـات سـنة مخـس أو سـبع ومـائتني ، من التاسعة،فاضل، له تصانيف

 .١٩٧٣ -تقريب التهذيب 
يم الغالم العبدي البرصي، ثقـة رمـي عوف بن أيب مجيلة بفتح اجل :عوف -

 )٢١(بالقدر وبالتشيع، تقدم أثر 
 اإلصــابة يف متييــز –امــرأة أيب ذر الغفــاري، أســلمت مــع أيب ذر : أم ذر -

 .٤٠٨٦-٦/٣٤٩٧ –،معرفة الصحابة أليب نعيم ٤/٢٦٨٩الصحابة 
، تقـدم يف األثـر الغفاري، جندب بن جنادة الصحايب اجلليـل : أبو ذر -

)٤١.( 
 

بني عوف األعرايب وأم ذر، وذلك ظـاهر يف قـول  لالنقطاع إسناده ضعيف
 .بلغني أن أم ذر: عوف



 
 

  
 

 

٢٠٨ 

 :الغريب
املرتقى الصعب، : هي الكؤداء وهي الصعداء، والكؤود: يقال: ًعقبة كؤودا

اهلول : الكأداء الشدة واخلوف واحلذار، ويقال: وهو الصعود، وقال ابن األعرايب
، وتاج العروس للزبيـدي ٣/٣٧٤ – لسان العرب البن منظور –ظلم والليل امل

   .٢٤٤ / ٣، غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم ٩/٨٩ –



 
 

  
 

 

٢٠٩ 

سـمعت : حدثنا عبيـد اهللا بـن حممـد قـال: قال اإلمام أمحد بن حنبل) ٦٣(
يأهيـا النـاس إين لكـم ناصـح، إين علـيكم « : إن أبا ذر كان يقـول: ًشيخا، يقول

صلوا يف ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الـدنيا حلـر يـوم النـشور ، وتـصدقوا شفيق، 
 . » خمافة يوم عسري، يأهيا الناس إين لكم ناصح، إين عليكم شفيق

 
 يف وأبو نعيم األصـبهاين، ١/١٤٨ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

 تـاريخ مدينـة  كتـابيف وابـن عـساكر، ١/١٦٥ –حلية األولياء  كتاب
 . مثله، بهأمحد بن حنبلاإلمام من طريق ، كلهم ٦٦/٢١٤ –دمشق 

 ابن عساكر من طريق حممد بن جعفر نا عبيد اهللا بن سعد نا ًوأخرجه أيضا -
 كـان : حدثنا شيخ يكنى أبا زكريا عن بعض رجالـه قـال:ابن عائشة قال

 .٦٦/٢١٤ – تاريخ مدينة دمشق  كتاب، يفنحوه...أبو ذر
 

 ، – مكـرب –عبـد اهللا :  كذا هنا،  ويف بعض الروايـات:عبيد اهللا بن حممد -
 وألن اجلميـع ابـن عائـشة،: والصواب األول؛ ألنه وقع يف بعض الطرق

عبيد اهللا بن حممد بن عائشة، اسـم   وهومن طريق واحد عن اإلمام أمحد،
: ل لـهجده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد اهللا بن معمر التيمـي، وقيـ

 –إىل عائشة بنت طلحة ألنه من ذريتهـا  نسبة ، والعائيش والعييش،ابن عائشة
 .٤٣٦٣ –تقريب التهذيب 

 .مبهم جمهول: ًسمعت شيخا -



 
 

  
 

 

٢١٠ 

، تقـدم يف األثـر الغفاري، جندب بن جنادة، الصحايب اجلليل : أبو ذر -
)٤١.( 

 
 . لالهبام واجلهالة واالنقطاع إسناده ضعيف

 
 



 
 

  
 

 

٢١١ 

 حـدثنا حممد بن سعدويه أخربنا ابـن اجلنيـد أخربنـاثنا : قال اخلطايب) ٦٤(
 بن موسى حدثنا محيد وهو النحوي عـن رجـل  حدثنا الفضلاحلسني بن حريث

أحـب « :  عن احلسن عن أيب ذر قالعن حمارب عن أبيه حييى عن يونس بن عبيد
ل يف غمـوم اإلسالم، وأهله وأحب الغثراء، وأحب الغريب من كل قلبك، وادخ

 وال تيأس من رجل أن يكون عىل خري فريجـع إىل رش ،الدنيا واخرج منها بالصرب
فيموت برش، وال تيأس من رجل يكون عىل رش فريجع إىل خـري فيمـوت بخـري، 

 . » ولريدك عن الناس ما تعرف من نفسك
 

  كتـابيف والبيهقي، ٢/٢٧٦ –غريب احلديث   كتابيف أخرجه اخلطايب -
، من طريق البيهقي، بـه إال أنـه قـال وابن عساكر، ١/١٦٢ –لزهد الكبري ا

 – تـاريخ مدينـة دمـشق  كتاب، يف عن رجل من حمارب اسمه حييى: فيه
احلسني بن حريث حدثنا الفضل بن موسى  كلهم من طريق  ،٦٦/٢١٣

 عن السيناين حدثنا محيد وهو األكاف عن رجل عن حمارب عن أبيه حييى
 . نحوه، به... عن احلسن عن أيب ذرديونس بن عبي
 

نسب جلـده، وهـو حممـد بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن : حممد بن سعدويه -
سعدويه، أبو سهل األصبهاين األمني صالح خري صدوق مكثر، مات سنة 

 –، وشـذرات الـذهب ٢٢-٢٠/٤٧ – سـري أعـالم النـبالء -هـ ٥٣٠
٤/٩٥. 



 
 

  
 

 

٢١٢ 

 أبـو احلـسن قـال ابـن أيب ،نيد الـرازيعىل بن احلسني بن اجل: ابن اجلنيد -
 وأمحـد بـن ،املعاىف بن سليامن واألزرق بن عـيلروى عن النفييل و: حاتم

 – اجلـرح والتعـديل – وهو صدوق ثقـة ، كتبنا عنه،صالح وأيب مصعب
٩٨١-٦/١٧٩. 

 مـن ، ثقـة، أبـو عـامر املـروزي،اخلزاعـي مـوالهم: احلسني بن حريـث -
 .١٣٢٣ – تقريب التهذيب -  مات سنة أربع وأربعني،العارشة

 أبـو عبـد اهللا ،بمهملـة مكـسورة ونـونني: الفضل بـن موسـى الـسيناين -
 مـات سـنة اثنتـني ، مـن كبـار التاسـعة، ثقة ثبت وربام أغـرب،املروزي

 .٥٤٥٤ – تقريب التهذيب -وتسعني، يف ربيع األول 
 .النحوي، مل أقف عليه:  ووصف يف رواية:محيد وهو األكاف -
 عمن هذا اسمه فلم أجد، ثـم بحثت: ارب عن أبيه حييىن حمعن رجل ع -

عن رجل : ًتبني يل أن  يف السند حتريفا، وذلك أنه وقع يف سند ابن عساكر
من حمارب اسمه حيي، فهم رجل واحد جعل بالتصحيف  ثالثـة، وحيـي 
املحاريب، هناك اثنان ومل يتبني يل أنـه أحـدمها، األول حيـي بـن يعـىل بـن 

 .  حيي بن حممد بن قيساحلارث واآلخر 
 ثقـة ثبـت فاضـل ، أبو عبيـد البـرصي،بن دينار العبدي: يونس بن عبيد -

 .٧٩٦٦ – تقريب التهذيب – مات سنة تسع وثالثني،من اخلامسة ،ورع

 ، بالتحتانيـة واملهملـة،بن أيب احلسن البرصي، واسم أبيـه يـسار: احلسن -



 
 

  
 

 

٢١٣ 

 ويـدلس، ًكثريا وكان يرسل ، ثقة فقيه فاضل مشهور،األنصاري موالهم
حـدثنا :كان يروي عن مجاعة مل يـسمع مـنهم فيتجوزويقـول :قال البزار

وخطبنا ، يعني قومه الـذين حـدثوا وخطبـوا بالبـرصة ، هـو رأس أهـل 
 تقريـب -.الطبقة الثالثة ، مات سنة عرش ومائـة ،وقـد قـارب التـسعني 

 .     ١٢٣٧ –التهذيب 
، تقدم يف األثـر  اجلليل الغفاري، جندب بن جنادة، الصحايب:  أبو ذر -

)٤١.( 
 

 .إسناده ضعيف لإلهبام وكذا محيد النحوي مل أقف عىل من ترجم له 
 :الغريب
الفقراء، قال :  فقال،وهذه اللفظ وقعت حمرفة عند البيهقي: الغثراء
 هم الكثري املختلطون وقال : الغثراء من الناس الغوغاء وقال أبو زيد:األصمعي

 رجل أغثر : إنام سميت العامة الغثراء لغلبة اجلهل عليها يقال:بعض أهل اللغة
 ومل يرد أبو ذر بالغثراء هاهنا ، ويف فالن غثارة، وامرأة غثراءً،إذا كان جاهال

 وأراد باملحبة املناصحة ، وإنام أراد هبا عامة الناس ودمهاءهم،الغوغاء واجلهال
 يقال ،الغثراء لكثرهتم ووفور عددهمنام سموا  ويقال إهنم إ،هلم والشفقة عليهم

 ، إذا غلظ صوفه وكثر زئربه، وكساء أغثر، إذا كانت كثرية الصوف،شاة غثراء
  هم الغثراء والبغثاء والربشاء:أخربين أبو عمر أنبأنا ثعلب عن ابن األعرايب قال

، ولسان ٣/٥٤ –، والفائق للزخمرشي ٢/٢٧٦ – غريب احلديث للخطايب –
 .١٣/١٩٩ –، وتاج العروس للزبيدي ٥/٧ –ب البن منظور العر



 
 

  
 

 

٢١٤ 

أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ ثنـا أبـو العبـاس هـو : هقيقال اإلمام البي) ٦٥(
بنـى أبـو :  البنـاين يقـولًسـمعت ثابتـا:  ثنا جعفر قالاألصم ثنا اخلرض ثنا سيار

 أمـر اهللا ًر داراما هذا أتعمـ:  فمر عليه أبو ذر فقال، قدر بسطة ظلةًالدرداء مسكنا
إين :  ألن أكون رأيت فيام رأيتك فيه، فلام فرغ أبو الدرداء من بنائـه قـال،بخراهبا

 : ًقائل عىل بنائي هذا شيئا
  ولست عامرها     ولقد علمت إذ بنيت أين داريًبنيت دارا

 

يف  –: ، وأيـضا٦٠٢-١/٢٣٠ – الزهد الكبـري  كتابيفأخرجه البيهقي  -
، من طريـق البيهقـي، وابن عساكر، ١٠٧٣٨-٧/٣٩٧ –اإليامن شعب 

وابـن أيب ، ٦٦/٢١٠، ٤٧/١٣٨ – تـاريخ مدينـة دمـشق  كتابيف، به 
: سيار قال، كلهم من طريق ٢٥٨-١/١٦٨ –قرص األمل    كتابيف  الدنيا

ًمسكنا قدر بنى أبو الدرداء : حدثنا ثابت قال: حدثنا جعفر بن سليامن قال
 . نحوه، به...بو ذربسطة ، فمر به أ

 
حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم الضبي : أبو عبد اهللا احلافظ -

الطهامين النيسابوري، املعروف بابن البيع، صاحب التصانيف، روى عن 
وحـدث عنـه ... أبيه وحممد بن عىل بن عمر املذكر وأيب العباس األصـم

 الفوارس وأبو العالء الواسطي وحممد بـن الدار قطني وأبو الفتح بن أبى
                                                         

 .مل أجد له أصل ) ١(



 
 

  
 

 

٢١٥ 

أمحد بن يعقوب وأبو ذر اهلروي وأبو يعىل اخللييل وأبو بكر البيهقي، قـال 
رضيه الدار قطني ووثقه اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، مـات سـنة : الذهبي
 .٩٦٢٣٥-٣/١٠٤٠ – تذكرة احلفاظ -هـ ٤٠٣

معقل بـن سـنان حممد بن يعقوب ابن يوسف بن  :أبو العباس هو األصم -
 ًحدث يف اإلسالم سـتا: قال احلاكم، األموي موالهم املعقيل النيسابوري

اإلمـام : وسبعني سنة ومل خيتلف يف صدقه وصحة سـامعه، قـال الـذهبي
 – األنـساب للـسمعاين -هــ ٣٤٦املفيد الثقة حمدث املرشق، مات سـنة 

 –، وســري أعــالم النــبالء ٨٣٥-٣/٨٦٠ –، وتــذكرة احلفــاظ ١/٢٩٤
٢٥٨-١٥/٤٥٢. 

اهلاشـمي، عـن أبـى هدبـة  بن أبان، كام يف روايـة ابـن عـساكر، :اخلرض -
البرصي، وهو كويف من مواىل بني هاشم، وسمع أزهر السامن، وحييى بن 
آدم، حدث عنه ابن األعرايب، واألصم، وإبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن أبـى 

الـدار العزايم شيخ أبى نعيم احلافظ، ضعفه احلاكم وغـريه، وتكلـم فيـه 
 .٢٥١٢-١/٦٥٤ – ميزان االعتدال –قطني 

العنـزي، بنـون وزاي،  أبو احلكم، كذا يف رواية ابن عساكر، وهـو :سيار -
ورد، وقيل غـري ذلـك، وهـو : وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان، وقيل

أخو مساور الوراق ألمه، ثقة، وليس هـو الـذي يـروي عـن طـارق بـن 
 – تقريـب التهـذيب – وعـرشين من السادسة، مات سنة اثنتـني،شهاب
٢٧٣٣. 



 
 

  
 

 

٢١٦ 

عي، بضم املعجمة وفـتح املوحـدة، أبـو سـليامن َبُبن سليامن الض :جعفر -
 .)٥٨(البرصي، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، تقدم يف األثر 

البنـاين بـضم املوحـدة ونـونني أبـو حممـد  ثابت بن أسلم، :ثابت البناين -
 ولـه سـت ،عـرشين ثقة عابد، من الرابعة، مـات سـنة بـضع و،البرصي

 .٨١٨ – تقريب التهذيب –وثامنون  
 ).١٢(، تقدم يف األثر عويمر، الصحايب اجلليل : أبو الدرداء -
، تقـدم يف األثـر الغفاري جندب بن جنادة، الصحايب اجلليـل : أبو ذر -

)٤١.( 
 
   لضعف اخلرض بن أبـان ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة إسناده ضعيف

 .بد اهللا بن أيب زياد ع
 :الغريب
النـاس  وإنام سميت عـذرة:  العذرة أصلها فناء الدار، قال أبو عبيد :عذرة

ً كـام كنـي بالغـائط أيـضا ، فكني عنها باسم الفناء،هبذا ألهنا كانت تلقى باألفنية
 – فكان أحدهم يقيض حاجتـه هنـاك فـسمي هبـا ،وإنام الغائط األرض املطمئنة

 .١/٢٩٨ –، وغريب احلديث البن قتيبة ٣/٤٥٠ –ن سالم احلديث البغريب 
 ،)دنس (  ورجل أمرغ ومرغ عرضه ،املرغ االشباع بالدهن: تتمرغ

 وبلغني قوله فلم أرغ منه ومل ، ومرغته يف الرتاب فتمرغ،واالمراغ جماوز من فعله



 
 

  
 

 

٢١٧ 

 –هيدي  العني للفرا–املصري الذي جيتمع فيه بعر الشاة  : ُ، واملرغأمترغ أي مل أبال
 –، واملحيط يف اللغة للطالقاين ٨/١٢٦ –، وهتذيب اللغة لألزهري ٤/٤١٥
، النهاية يف غريب األثر البن ٨/٤٤٩ – ولسان العرب البن منظور ،٥/٧٨

   .١٠٧٧ / ١ ، وغريب احلديث للحريب ٣٢٠ / ٤األثري 



 
 

  
 

 

٢١٨ 

 
 

حدثنا أبو أسامة عن اجلريري عن يزيد عـن أخيـه  : بةقال ابن أيب شي) ٦٦(
 لعل اهللا أن ينفعك به ًإين أحدثك حديثا« : قال يل عمران بن حصني: مطرف قال
 . »  اعلم أن خيار العباد عند اهللا احلامدون،بعد اليوم

 

 .٣٤٦٩٢- ٧/١٢٥ - املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 

 ).١٥( محاد بن أسامة، ثقة ثبت ربام دلس، تقدم يف األثر :أسامةأبو  -
سعيد بن إياس اجلريري، بضم اجليم، أبو مسعود البرصي، : اجلريري -

 ).٢٨(ثقة، اختلط قبل موته بثالث سنني، تقدم يف األثر 
بن عبـد اهللا بـن الـشخري، بكـرس املعجمـة وتـشديد املعجمـة، : يزيد -

، وقد ينسب إىل جده، ثقة، تقدم يف األثر العامري، أبو العالء البرصي
)٥٤.( 

مطرف بن عبد اهللا بن الشخري،بكرس الشني املعجم وتشديد : عن أخيه -
العــامري، ، اخلـاء املعجمــة املكــسورة بعــدها حتتانيــة ســاكنة ثــم راء

احلريش،بمهملتني مفتوحتني ثم معجمة ، أبو عبد اهللا البـرصي، ثقـة 
   تقريب التهـذيب - مخس وتسعني  مات سنة،عابد فاضل،من الثانية

- ٦٧٥١  



 
 

  
 

 

٢١٩ 

بن عبيد بـن خلـف اخلزاعـي، أبـو نجيـد، بنـون : عمران بن حصني -
ًوجيم، مصغر، أسلم عام خيرب وصحب وكـان فاضـال، مـات سـنة 

، ٢/١٣٧٠ – اإلصـابة يف متييـز الـصحابة –اثنتني ومخسني بالبرصة 
 .٥١٨٥تقريب التهذيب 

 
 .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٢٢٠ 

  : حدثنا وكيع عـن أيب األشـهب عـن احلـسن قـال: قال ابن أيب شيبة) ٦٧(
  : فقـال لـه بعـض مـن يأتيـه: بن احلصني ببالء كان يلد منه، قـالاابتيل عمران « 

   فال تفعل فـواهللا إن أحبـه إيل أحبـه إىل :إنه ليمنعني من إتيانك ما نرى منك، قال
 .  »اهللا

 
وابن ، ٣٤٦٩٣- ٧/١٢٥ - املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 وابـن أيب الـدنيا، ٤/٢٩٠ – الطبقات الكربى  كتابيف   نحوه،سعد
، وقال فيه والطرباين، ١/٨٧ – الرضا عن اهللا بقضائه  كتابيف نحوه،
 – املعجـم الكبـري  كتـابيف، نحـوه... ا عـىل عمـراننَـْلَخَد: احلـسن
 معرفــة  كتــابيف ، نحــوه األصــبهاينوأبــو نعــيم، ٢٠٥-١٨/١٠٧

احلسن أن عمران بن ، كلهم من طريق ٥٣٠٠-٤/٢١٠٩ –الصحابة 
 .، به...حصني

وابـن أيب ، ٤٦١-١/١٥٦ – الزهـد  كتـابيف وأخرجه ابـن املبـارك -
 –الرضـا عـن اهللا بقـضائه   كتـابيف ،  من طريق ابن املبارك، بهالدنيا
 ،٧/١١، ٤/٢٩٠ – الطبقات الكربى  كتابيف وابن سعد ،  ١/٨٦

 :محيـد بـن هـالل قـال  سـمعت:جرير بن حازم قالكلهم من طريق 
 فقلـت إين ألدع ً أتيت عمران بـن حـصني يومـا:حدثني مطرف قال

                                                         
 .فيه إشارة إىل أن الرضا بالقضاء وعدم األسى عىل ما فات من الدنيا داخل يف الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

٢٢١ 

 فال تفعل فواهللا إن أحبه إيل أحبه إىل اهللا تعاىل : قال،إتيانك ملا أراك فيه
،  وكان سقى بطنه فمكث عىل رسير منقـوب ثالثـني سـنة:قال جرير

 .اركواللفظ البن املب

 اشـتكى :جعفر بن حيان قالًوأخرج ابن املبارك أيضا بلفظ آخر عن  -
 قـد كـان يمنعنـا مـن :عمران بن حصني شكوة فقال بعض من يأتيه

 ،  فال تفعل فإن أحبه إيل أحبه إىل اهللا تعـاىل:إتيانك ما نرى عندك قال
 .٤٦٢-١/١٥٧ – الزهد  كتابيف

 :ًوجاء مرفوعا 
عمران بن خالد بن طليق حدثني أيب عن أبيه ق أخرجه ابن عساكر من طري   -

يعوده ملسو هيلع هللا ىلص عن جده عمران بن حصني أنه مرض مرضه فأتاه رسول اهللا 
 قال بأيب أنت وأمي فال تفعل ،يـا أبا نجيد إين آليس لك من علتك: فقال

ال بأس : فوضع يده عىل رأيس فقال: فإن أحب ذلك إيل أحبه إىل اهللا، قال
  كتاب ، يفملسو هيلع هللا ىلص ذلك الوجع ثم انرصف النبي  عليك يا عمران فعويف من

 .٤٢/٣٥٣ –تاريخ مدينة دمشق 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة إمام، تقدم يف األثر : وكيع -
العطاردي جعفر بن حيان السعدي، البرصي، مـشهور : أبو األشهب -

 ولـه مخـس ، ومائة، مات سنة مخس وستني من السادسة،بكنيته، ثقة،
 .٩٤٣ –ريب التهذيب  تق–وتسعون سنة 



 
 

  
 

 

٢٢٢ 

بن أيب احلسن البرصي، واسم أبيه يسار، بالتحتانية واملهملة، : احلسن -
ًاألنصاري موالهم، ثقـة فقيـه فاضـل مـشهور، وكـان يرسـل كثـريا 

 )٦٤( تقدم يف األثر ،ويدلس
 ).٦٦(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عمران بن احلصني -

 
ًا لعدم ترصيح احلسن البرصي بالـسامع وهـو مـدلس  موقوفإسناده ضعيف

ويرتقي إىل احلسن لغريه ملتابعة مطرف وجعفر بن حيان وأمـا املرفـوع فـضعيف 
اجلـرح . ضعيف : لضعف عمران بن خالد بن طليق اخلزاعي قال عنه أبو حاتم 

   .١٦٤٨ - ٢٩٧ / ٦والتعديل 
  



 
 

  
 

 

٢٢٣ 

 
لـوددت أين « : عبيدة بـن اجلـراح قال أبو:  عن قتادة قال:قال معمر)  ٦٨( 

وقـال عمـران بـن : كبش فذبحني أهيل يـأكلون حلمـي، وحيـسون مرقـي، قـال
 . »  تسفيني الريح يف يوم عاصف حثيثًلوددت أين كنت رمادا: حصني

 
  ، ٢٠٦١٥-١١/٣٠٧ –معمـر  جـامع يف   نحوه،أخرجه معمر بن راشد -

 مـن طريـق وعبد الـرزاق، ٢٤١-١/٨١ – كتاب الزهد يف ابن املباركو
، مثلـه وابن عـساكر، ٢٠٦١٥-١١/٣٠٧ – املصنف يف الكتاب معمر،

  نحـوه، كتـابيف وابن سـعد، ٢٥/٤٨٢ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيف
 .، كلهم من طريق معمر بن راشد، به٣/١٢٦ –الطبقات الكربى 

  كتـابيفوابـن سـعد ، ١/١٨٤ – كتاب الزهـد يف   اإلمام أمحدأخرجه -
  كتـاب، يفأخرجـه الـبالذري ه، ومن طريق٣/٤١٣ –الطبقات الكربى 
أخربنـا ، كلهم مـن طريـق روح بـن عبـادة ٣/٤٧٥ –أنساب األرشاف 

 . نحوه، به...حهشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة أن أبا عبيدة بن اجلرا
 

 إال أن يف روايتــه عــن ثابــت ،شــد األزدي، ثقــة ثبــت فاضــلرا: معمــر -
 تقـدم يف – وكذا فيام حدث به بالبـرصة ًواألعمش وهشام بن عروة شيئا

 ).٥٣(األثر 
 ولـد : ثقة ثبـت، يقـال، أبو اخلطاب البرصي،بن دعامة السدويس: قتادة -



 
 

  
 

 

٢٢٤ 

 تقريب التهذيب –أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عرشة، 
، وقد ذكره احلافظ نفسه من الطبقة الثالثة من املدلـسني الـذين ٥٥٥٣ –

، ٩٢-١/٤٣-طبقـــات املدلـــسني –البــد مـــن تـــرصحيهم بالـــسامع 
 .، نفس املصدر١/١٣نظراو

عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيـب بـن : أبو عبيدة بن اجلراح -
 أحـد ، أبو عبيـدة بـن اجلـراح، الفهري،ضبة بن احلارث بن فهر القريش

 بطاعون عمواس ً مات شهيدا، مشهور،ً وشهد بدرا،ً أسلم قديام،العرشة
   اإلصـابة يف متييـز الـصحابة – وله ثـامن ومخـسون سـنة ،سنة ثامين عرشة

 .٣١١٥ تقريب التهذيب  ،٩٧٧/ ٢
بن عبيد بن خلـف اخلزاعـي، أبـو نجيـد، الـصحايب : عمران بن حصني -

 ).٦٦(اجلليل، تقدم يف األثر 
 

 - انظـر حتفـة التحـصيل - عبيـدة  لالنقطاع بني قتادة وأيبإسناده ضعيف
٨٥٥ - ٤١٧.   

 
 



 
 

  
 

 

٢٢٥ 

   عـن نـا الليـث عـن خالـد بـن يزيـد:  قتيبـة قـالنـا: قال أبـو داود ) ٦٩(
سعيد بن هالل، عن حممد بن عبيد اهللا السلمي، عن عمران بن حصني، صـاحب 

ائـب الـدنيا واآلخـرة ، الـصرب عنـد ثالث يدرك هبن العبـد رغ« :  قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . » البالء، والرضا بالقضاء، والدعاء يف الرخاء

 
 .١/٤٣٠ – كتاب الزهد يفأخرجه أبو داود  -

 
 أبـو رجـاء ،بـن طريـف الثقفـيابن مجيل، بفتح اجلـيم،  بن سعيد :قتيبة -

 عيل، : وقيل،ى اسمه حيي:البغالين، بفتح املوحدة وسكون املعجمة، يقال
 تقريـب –ثقة ثبت، من العارشة، مات سـنة أربعـني عـن تـسعني سـنة، 

 .٥٥٥٧ –التهذيب 
 ثقـة ثبـت ، أبو احلارث املرصي،بن عبد الرمحن الفهمي بن سعد: الليث -

  . فقيه إمام مشهور،من الـسابعة ، مـات يف شـعبان سـنة مخـس وسـبعني 
 . ٥٧٢٠تقريب التهذيب –

 أبو عبد الرحيم املرصي، ثقة فقيه، من ،كسكيويقال الس: خالد بن يزيد -
 .١٧٠١ – تقريب التهذيب – مات سنة تسع وثالثني، ،السادسة

-٣/١١١ – كذا وإنام هو ابن أيب هالل، كـام بالتهـذيب :سعيد بن هالل -
 موالهم أبو العالء ،سعيد بن أيب هالل الليثي، وهو ١٥٩-٤/٨٣، ٢٣٥



 
 

  
 

 

٢٢٦ 

بل نشأ هبـا، صـدوق مل أر : ونسمدين  األصل، وقال ابن ي:  قيل،املرصي
 إال أن الساجي حكى عن أمحد أنه اختلط، من ًالبن حزم يف تضعيفه سلفا

 –  قبـل اخلمـسني بـسنة : وقيل، مات بعد الثالثني وقيل قبلها،السادسة
 .٢٤٢٣ –تقريب التهذيب 

 .مل أقف عىل من ترجم له: حممد بن عبيد اهللا السلمي -
 ).٦٦(، تقدم يف األثر حايب اجلليل أبو نجيد، الص: عمران بن حصني -

 
 .التوقف 

 . ن حممد بن عبيد اهللا السلمي مل أقف له عىل ترمجة بعد البحث ،  واهللا أعلم       أل
 : الغريب

، والرغـاب رغائب مجع رغيبة وهي العطاء الكثـري : رغائب الدنيا واآلخرة
 –لتيسري بـرشح اجلـامع الـصغري للمنـاوي ا -اإلبل الواسعة الدر الكثرية النفع 

   .٢٣٦ / ٢، النهاية يف غريب األثر البن األثري ١/٤٧٣



 
 

  
 

 

٢٢٧ 

   عـن قتـادةحدثنا روح حدثنا هشام بن أيب عبـد اهللا: قال اإلمام أمحد) ٧٠(
 . » وددت أين رماد تذروين الرياح: قال عمران بن حصني رمحه اهللا « : قال  

 
  كتـاب، يفوابـن سـعد، ١/١٨٤ – كتاب الزهـد يفد أخرجه اإلمام أمح -

، من والبالذري،  ٣/٤١٣ :، وأيضا٣/١٢٦، من طرق الطبقات الكربى
معمـر بـن ، و٣/٤٧٥ – أنساب األرشاف  كتاب، يفطريق ابن سعد، به 

، مـن ابـن املبـاركو ،  ٢٠٦١٥-١١/٣٠٧ – جامع معمـر   كتابيف  راشد
من طريـق ، وعبد الرزاق، ٢٤١-١/٨١ – كتاب الزهد  ، يفطريق معمر، به

مـن ، وابـن عـساكر، ٢٠٦١٥-١١/٣٠٧ – املـصنف ، يف الكتـاب معمر، به
، كلهم من طريـق ٢٥/٤٨٢ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيف،  طريق معمر، به

 . نحوه، به...قتادة أن عمران بن حصني
 

ي، ثقـة بن عبادة بن العالء بن حـسان القيـيس، أبـو حممـد البـرص: روح -
  ) .٦٢(  تقدم يف األثر -فاضل

   ، وزن جعفـر،سنرب، بمهملة ثـم نـون ثـم موحـدة: هشام بن أيب عبد اهللا -
 الدستوائي، بفتح الدال وسكون السني املهملتني وفتح ،أبو بكر البرصي

املثناة، ثقة ثبت وقد رمي بالقـدر، مـن كبـار الـسابعة، مـات سـنة أربـع 
 .٧٣٤٩ - تقريب التهذيب – ومخسني وله ثامن وسبعون سنة، 

 ).٦٨(بن دعامة السدويس، ثقة ، تقدم يف األثر : قتادة -



 
 

  
 

 

٢٢٨ 

  الصحايب اجلليل : عمران بن حصني ٦٦(، تقدم يف األثر.( 

 
 لالنقطاع بني قتـادة وعمـران بـن حـصني ولعنعنتـه وهـو إسناده ضعيف

 .مدلس 
 



 
 

  
 

 

٢٢٩ 

 حـدثنا حاجـب بـن عمـرو، حدثنا عبد الصمد،« : قال اإلمام أمحد ) ٧١(
ما مسـست فرجـي بيمينـي : حدثنا احلكم بن األعرج، أن عمران بن حصني قال

 . » ملسو هيلع هللا ىلصمنذ بايعت رسول اهللا 
 

 –الزهـد يف كتاب ، و١٩٩٥٧-٤/٤٣٩ – املسند  اإلمام أمحد يفأخرجه -
، ٤/٢٨٧ – الطبقـات الكـربى  كتـابيف   نحـوه،وابن سـعد، ١/١٤٩

 واحلـاكم، ١٤٣-١/١٣٧ –مـسند الرويـاين   كتـابيف   مثله،والروياين
هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه،  ووافقه : وقال  مثله،

ــذهبي ــاب، يفال ــصحيحني  كت ــىل ال ــستدرك ع ، ٥٩٩٥-٣/٥٣٦ – امل
: ، وأيـضا١٩٢-١٨/١٠٤ – املعجم الكبـري   كتابيف، نحوه والطرباين

  جـب بـن عمـر عـن  خـشينة حاأيب، كلهم من طريـق ٤٩٥-١٨/٢٠٣
 .، به...احلكم بن األعرج عن عمران بن حصني

 
 التنوري، بفـتح ،بن عبد الوارث بن سعيد العنربي موالهم :عبد الصمد -

شعبة،  صدوق ، ثبت يف ،املثناة وتثقيل النون املضمومة، أبو سهل البرصي
 .٤١٠٨ – تقريب التهذيب –من التاسعة، مات سنة سبع،  

خشينة، بمعجمتني  عمرو هكذا وإنام هو ابن عمر، أبو : عمروحاجب بن -
ونون مصغر، أخو عيسى بـن عمـر النحـوي بـرصي، ثقـة رمـي بـرأي 

 – تقريـب التهـذيب –  مات سنة ثامن ومخـسني، ،اخلوارج، من السادسة
١٠١٢. 



 
 

  
 

 

٢٣٠ 

نسب جلده، وهو احلكم بن عبد اهللا بن إسـحاق بـن األعـرج : احلكم بن األعرج -
 .١٤٥٥ – تقريب التهذيب – من الثالثة  ،بام وهم ثقة ر،البرصي

 ).٦٦(أبو نجيد، الصحايب اجلليل، تقدم يف األثر : عمران بن حصني -
 

 ملتابعة حفص بن عمـر احلـويض إسناده حسن ويرتقي إىل  الصحيح لغريه
 .وعفان بن مسلم الصفار  

 



 
 

  
 

 

٢٣١ 

ا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حدثني عيل، حدثن: قال عبد اهللا بن أمحد ) ٧٢(
ذهـب املطعمـون « : قال عمران بن حـصني: كثري أبو الفضل، حدثنا احلسن قال

 . » وبقي املستطعمون وذهب املذكرون وبقي املنسون
 

، ١/٣١٨ – زوائده عىل أبيه يف كتـاب الزهـد يفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
، كالمها من طريـق ١٩٧-١٨/١٠٦ – املعجم الكبري  كتابيف والطرباين

  قـال :  ثنـا احلـسن قـالِجعفر بن سليامن عن كثري بـن يـسار أيب الفـضل
 . مثله، به...عمران بن حصني

 بـن أمحـد بـن حنبـل اهللاعبـد ًوأخرجه الطرباين أيضا من طريق آخر عن  -
 بن عمر القواريري حدثني عمي حييى بن ميرسة عن عون اهللاحدثني عبد 

 – املعجـم الكبـري  كتـاب، يف عمران بـن حـصني عن مطرف عنِالعقييل
١٩٨-١٨/١٠٦. 

 

 مـات ، مـن العـارشة، ثقة، نزيل بغداد،بن مسلم بن سعيد الطويس: عيل -
 .٤٨٣٣ – تقريب التهذيب –سنة ثالث ومخسني  

 أبو ، بفتح املهملة والنون ثم زاي،بن حاتم العنزيا ،بتحتانية مثقلة :سيار -
 مات سنة مـائتني أو ، من كبار التاسعة،ق له أوهام صدو،سلمة البرصي

 .٢٧٢٩ – تقريب التهذيب –قبلها  
 



 
 

  
 

 

٢٣٢ 

بن سليامن الـضبعي بـضم املعجمـة وفـتح املوحـدة أبـو سـليامن : جعفر -
 ).٥٨( تقدم يف األثر ، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع،البرصي

سـمع احلـسن هـو ابـن يـسار كـام يف روايـة الطـرباين، : كثري أبو الفضل -
 روى عنه محاد بن زيـد وجعفـر بـن ،ًسف بن عبد اهللا بن سالم وثابتاويو

ًقال عبد اهللا وأثنى عليه سعيد بن عامر خريا، ووثقه ابـن حبـان، ، سليامن
وكأنه مل يقف عـىل : وقال ابن القطان الفايس جمهول احلال، قال ابن حجر

اري  التاريخ الكبري للبخ–بل هو معروف  : كالم البخاري، وقال الذهبي
، ٨٨٤-٧/١٥٨ –، واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٩٢٨-٧/٢١٣ –

، ١/٣٤٩ –، تعجيــل املنفعــة ٥٠٨٣-٥/٣٣١ –الثقــات البــن حبــان 
  . ١٥٣٥-٤/٤٨٥ –ميزان االعتدال 

بن أيب احلسن البرصي، ثقة فقيه فاضـل مـشهور، وكـان يرسـل : احلسن -
 ).٦٤(ويدلس، تقدم يف األثر 

 ).٦٦(الصحايب اجلليل، تقدم يف األثر أبو نجيد، : عمران بن حصني -
 
 لعنعنة احلسن البرصي وهو مدلس ولضعف سيار بن حاتم إسناده ضعيف

العنزي ويرتقي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة خالـد بـن عبـد اهللا الـشخري للحـسن 
 .البرصي 

 



 
 

  
 

 

٢٣٣ 

  
 

حدثنا عبد الرمحن بن حممد املحاريب عن ليث عـن : يب شيبةقال ابن أ) ٧٣(
قال ال تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يـسأل « : عدي عن الصنابحي عن معاذ

 وعن ماله مـن أيـن ، وعن عمره فيام أفناه، عن جسده فيام أباله:عن أربع خصال
 . » ؟ وعن علمه كيف عمل فيه،اكتسبه وفيام أنفقه
 

وهناد ، ٣٤٦٩٤-٧/١٢٥ - املصنف يف الكتابرجه ابن أيب شيبة أخ -
 يف  نحـوه،والـدارمي، ٧٢٤-٢/٣٧٥ – الزهـد  كتابيف  بن الرسي

 جـامع  كتابيف   مثله،وابن عبد الرب، ٥٣٩-١/١٤٥ –سنن ال كتاب
ليث عن عدي بن عـدي ، كلهم من طريق ٢/٣ –بيان العلم وفضله 

 .، به...عن الصنابحي عن معاذ
 :ًمرفوعا وجاء 

مـسند البحـر   ، يففذكر نحوه... عن معاذ أحسبه رفعه: ، وفيهأخرجه البزار -
-٢٠/٦٠ –املعجــم الكبــري    كتــابيف والطــرباين، ٧/٨٨ –الزخــار 
ــرازي ومتــام، ١١١ ــد متــام يف كتــاب ال ــب، ٢/١٨٤ – فوائ  واخلطي

  كتـابيف والـشجري، ١١/٤٤١ – تاريخ بغـداد  كتاب يفالبغدادي
ــايل  ــديلمي او، ١/٩٣ –األم ــابيفل ــردوس بمــأثور اخلطــاب  كت  – الف

، ١/٧١ – األربعـني البلدانيـة  كتابيف  وابن عساكر، ٧٤٩٨-٥/٧٤



 
 

  
 

 

٢٣٤ 

وأبـو القاسـم ، ١٧٣٨-٤/٣٠٣ – شعب اإليامن  كتابيف والبيهقي
  ، كلهـم مـن طريـق ١/٤٧ –ً  أربعـون حـديثا  كتـابيف عيل بـن احلـسن

عن رسـول اهللا : عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال
 . نحوه، به..ملسو هيلع هللا ىلص

ًاحلديث موقوف لفظا مرفوع حكام ، حيث اشتمل عىل تعداد األسئلة للعبـد  ً
 .علم إال من خالل الوحي والرسالة ُ ال ييقبل دخول اجلنة وهذا أمر غيب

 
بن زيد املحاريب، أبو حممد الكويف، ال بـأس بـه : عبد الرمحن بن حممد -

تقـدم أثـر .–أمحد، مات سنة مخس وتـسعني ومائـة وكان يدلس قاله 
)٥٧.( 

بن أيب سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغر، واسم أبيه أيمـن : ليث -
ًوقيل أنس، وقيل غري ذلك، صدوق اختلط جدا ومل يتميز فرتك، مات 

 ).٦٠( تقدم -سنة ثامن وأربعني ومائة 
وة اجلـزري، بن عدي بن عمرية، بفتح املهملة، الكندي، أبو فر: عدي -

 مـات  مـن الرابعـة،ثقة فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز عىل املوصل،
 .٤٥٧٥ – تقريب التهذيب –سنة عرشين ومائة 

   مـصغر، املـرادي، أبـو،عبد الرمحن بن عسيلة، بمهملتني: الصنابحي -
 بخمـسة أيـام،  ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا، ثقة، من كبار التابعني، قدم املدينة بعد موت النبي  



 
 

  
 

 

٢٣٥ 

 . ٣٩٧٧ – تقريب التهذيب –فة عبد امللك مات يف خال
   اخلزرجـي، أبـو ،بـن عمـرو بـن أوس األنـصاري: بـن جبـل: معاذ -

ًعبد الرمحن مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا ومـا بعـدها، إليـه 
 –املنتهى يف العلم باألحكام والقرآن، مات بالشام سـنة ثـامين عـرشة 

 . ٦٧٧١ –، تقريب التهذيب ٣/١٨٤٧اإلصابة 
 

أمـا ً موقوفا لعنعنة املحـاريب وضـعف ليـث بـن أيب سـليم إسناده ضعيف
 .املرفوع فهو ال يصح 
وسئل عن حديث الـصنابحي عـن معـاذ بـن جبـل عـن : قال الدارقطني 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خالل احلديث ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
نه فرواه عبد املجيد بن عبد العزيـز بـن أيب فقال يرويه عدي بن عدي واختلف ع

  رواد الثوري عن صفوان بن سليم عـن عـدي بـن عـدي عـن الـصنابحي عـن 
ووهم يف قوهلم عن صفوان وإنام روى الثـوري هـذا ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل عن النبي 

ًاحلديث عن ليث بن أيب سليم عن عدي عن الصنابحي عن معاذ موقوفـا ورواه 
 قبيصة عن الثوري عن ليث هبذا اإلسـناد فقـال فيـه حممد بن حسان األزرق عن

قال قبيصة أراه رفعه ورواه هناد بن الرسي عن قبيصة عن الثوري هبـذا اإلسـناد 
ًموقوفا غري مرفوع وهو الصحيح عن الثوري ورواه سيف بـن حممـد بـن أخـت 

ذ عـن النبـي سفيان الثوري عن ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معـا
ًوه عامر بن حممد روى عن ليث هبذا اإلسناد موقوفا وكذلك رواه وخالفه أخملسو هيلع هللا ىلص 



 
 

  
 

 

٢٣٦ 

عبد اهللا بن إدريس ومحاد بن سلمة عن ليث ورواه زهري بن معاوية عن ليث عـن 
عدي فقال عن رجـاء بـن حيـوة أو غـريه عـن معـاذ بـن جبـل وإنـام أراد عـن 

 ٤٧/  ٦ العلل الواردة يف األحاديث النبوية - والصحيح أنه موقوف الصنابحي
- ٦٩٧.     

 



 
 

  
 

 

٢٣٧ 

جـاء :  ابن عون عن حممد قالحدثنا أبو أسامة عن: قال ابن أيب شيبة) ٧٤(
إين « :  فقـال لـه معـاذ، يسلمون عليـه ويودعونـه ويوصـونه، معه أصحابهرجل

 إنه ال غنى بك عـن : إن حفظتهام حفظت ما قال لك أصحابك،موصيك بأمرين
 فآثر نصيبك مـن اآلخـرة ،أحوجنصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة 

ظمـه تنو يمر بك عىل نصيبك مـن الـدنيا في فإنه يأيت بك أ،عىل نصيبك من الدنيا
 . »  فيزول معك أينام زلت،ًلك انتظاما

 
ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٣٤٦٩٥-٧/١٢٥ - املــصنف يف الكت

ن ، مـوأبـو نعـيم، ٤٩-٢٠/٣٥ – املعجم الكبري  كتابيف والطرباين
وأبـو الفـرج ، ١/٢٣٤ –حلية األولياء   كتاب، يفطريق الطرباين، به

 – القـصاص واملـذكرين  كتـاب، يف، من طريق الطرباين، بـه القريش
ين بن عون عن حممد بن سـريعبد اهللا ، كلهم من طريق ٦٩-١/٢١٦

 . نحوه، به... أتى رجل معاذ بن جبل:قال
 

 ).١٥(قة، تقدم يف األثر محاد بن أسامة، ث: أبو أسامة -
 عبد اهللا بن عون بن أرطبان، أبو عون البـرصي، ثقـة ثبـت :ابن عون -

 مات  من السادسة،فاضل، من أقران أيوب يف العلم والعمل والسن،
 .٣٥٤٣ – تقريب التهذيب –سنة مخسني ومائة عىل الصحيح 

بن سريين األنصاري، أبو بكر بن أيب عمرة البرصي، ثقة ثبـت : حممد -
 ).٥٩(ابد كبري القدر، تقدم يف األثر ع



 
 

  
 

 

٢٣٨ 

 ).٧٣(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : معاذ بن جبل -
 
 . لالنقطاع بني حممد بن سريين ومعاذ إسناده ضعيف

 
 
 



 
 

  
 

 

٢٣٩ 

حدثنا حييى بن آدم عن قطبة عن األعمش عن شمر :  قال ابن أيب شيبة)٧٥(
خنقني خنقـك ا : فقال، قرحة يف حلقةًاأخذت معاذ« : عن شهر بن حوشب قال

 . » فوعزتك إين ألحبك
 

ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  -   ، ٣٤٦٩٦-٧/١٢٦ - املــصنف يف الكت
 –اجلزء الثاين من حديث حيي بن معني   كتاب، يفمثله  ي بن معنييوحي
 .، كالمها حدث به عن حيي بن آدم١٢-١/٩٥

  وأبو نعيم، ٢٦٧١-٧/١١٥ – البحر الزخار يف مسند وأخرجه البزار -
 تـاريخ  كتـابيف  وابـن عـساكر، ١/٢٤٠ –حلية األولياء   كتابيف

 الثبـات عنـد  كتـابيف،  وابـن اجلـوزي، ١١/٤٦٠ –مدينة دمـشق 
 أخربنـا :عبد احلميد بن هبرام قال، كلهم من طريق ١/١١٧ –املامت 

 حـدثني عبـد الـرمحن بـن غـنم عـن حـديث :شهر بن حوشب قـال
 . نحوه، به...عمرية أنه قدم مع معاذاحلارث بن 

 ثنا أبو خالد :ًوأخرجه أبو نعيم أيضا من طريق هناد بن الرسى قال -
 حلية  كتاب، يفاألمحر عن عمرو بن قيس أن معاذ بن جبل ملا طعن

 .٥/١٠٣ –األولياء 
 

بن سليامن الكويف، أبو زكريا موىل بني أمية، ثقـة حـافظ : حييى بن آدم -
 ).٢٢(ل، تقدم أثر فاض



 
 

  
 

 

٢٤٠ 

بن عبد العزيز بن سياه، بكرس املهملـة بعـدها حتتانيـة خفيفـة، : قطبة -
 .٥٥٨٦ – تقريب التهذيب – ، من الثامنة الكويف، صدوق،األسدي

 ).٥(تقدم يف األثر سليامن بن مهران، ثقة يدلس، : األعمش -
 ).٥(تقدم يف األثر بن عطية، صدوق، : شمر -
تقـدم يف األثـر رسـال واألوهـام، صدوق كثري اإل: شهر بن حوشب -

)١٤.( 
 ).٧٣(، تقدم يف األثر بن جبل ، الصحايب اجلليل : معاذ -

 
 لعنعنة األعمش ولضعف شهر بن حوشب ولالنقطاع بـني إسناده ضعيف

   .٣٨١ - ١٩٤ - انظر حتفة التحصيل -شهر ومعاذ 

 



 
 

  
 

 

٢٤١ 

 مسعر عن عمـرو بـن مـرة حدثنا حممد بن برش عن: قال ابن أيب شيبة) ٧٦( 
 واكتـسب وال ، وصـم وأفطـر،صل ونم« : قال معاذ: عن عبد اهللا بن سلمة قال

 .  » وإياك ودعوات أو دعوة مظلوم، وال متوتن إال وأنت مسلم،تأثم
 

ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٣٤٦٩٧-٧/١٢٦ - املــصنف يف الكت
يف   نحـوه،وأبو نعـيم، ١/١٨٠ – الزهد  كتابيف؛  مثلهواإلمام أمحد

عن عمرو بـن مـرة ، كلهم من طريق ١/٢٣٣ –حلية األولياء كتاب 
: وأبـو نعـيم، ولفظ أمحـد ، به...قال معاذ: عن عبد اهللا بن سلمة قال

 .علمني: قال رجل ملعاذ
 

 ).٤٥(ثقة حافظ،  تقدم يف األثر : حممد بن برش -
 ).١٩(بن كدام، ثقة، تقدم يف األثر : مسعر -
 ).٤(ثقة عابد، تقدم يف األثر : عمرو بن مرة -
بكرس الالم، املرادي، الكويف، صدوق تغري حفظـه : عبد اهللا بن سلمة -

 ).١٨(تقدم أثر 
  بن جبل، الصحايب اجلليل : معاذ ٧٣(، تقدم يف األثر.( 

                                                         
 .لعبادة والزهد يف الدنيا مادام من حل يف األثر داللة عىل أن االكتساب ال يتناىف مع ا) ١(



 
 

  
 

 

٢٤٢ 

 
  .إسناده حسن

 :الغريب
مجع املأثم، ورجل أثيم وهـو : واملآثمًأثم يأثم إثام فهو أثيم وآثم، : وال تأثم

Z ] ﴿ ل هو أن يعمل ما ال حيل له ويف التنزيـل ياألثام، اإلثم الذنب وق

 ﴾  ¨ © ª » ¬ ® ﴿، وقولـه عـز وجـل ٣٣األعراف  ﴾  \ [
سامه باملصدر كام جعل سيبويه املظلمة : ما أثم فيه قال الفاريس: يَ، أ١٠٧املائدة 

، واملحكم واملحـيط ٢/١٠٣٦ – مجهرة اللغة –  اسم ما أخذ منك وقد أثم يأثم
   .٢٤ / ١، النهاية يف غريب األثر ٥/٨١ –األعظم البن سيده 



 
 

  
 

 

٢٤٣ 

 حدثنا األعمـش عـن جـامع بـن :حدثنا وكيع قال: قال ابن أيب شيبة) ٧٧(
اجلس بنا نؤمن « : معاذ بن جبليل قال : شداد عن األسود بن هالل املحاريب قال

 .»  ساعة يعني نذكر اهللا
 

، ٣٠٣٦٣-٦/١٦٤ –املــصنف يف الكتــاب أخرجــه ابــن أيب شــيبة  -
ـيم، ٣٤٦٩٨-٧/١٢٦ ـبهاين، وأبو نع  –  حليـة األوليـاء يف كتـاب األص
، ٢/٢٠ –تغليـق التعليـق  ، يف كتابوابن حجر العسقالين، ١/٢٣٥

: جامع بن شداد عن األسود بن هالل املحـاريب قـالكلهم من طريق 
األسـود بـن قـال : يف أولـه، وزاد أبو نعيم  مثله، به...لقال معاذ بن جب

 .هالل  كنا نميش مع معاذ
 كتـاب -١/١١ –  يف صـحيحه بـصيغة اجلـزم بمثلهوعلقه البخاري -

 . بني اإلسالم عىل مخسملسو هيلع هللا ىلص  باب اإليامن وقول النبي –اإليامن 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت إمام، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة يدلس، تقدم يف األثر : مش األع -
 مات سنة سبع  من اخلامسة،أبو صخرة الكويف، ثقة،: جامع بن شداد -

 .٨٩٦ – تقريب التهذيب –ويقال سنة ثامن وعرشين ومائة 
 مـن  ثقة جليل،،أبو سالم الكويف، خمرضم: األسود بن هالل املحاريب -

، أسـامء ٥١٣ -قريـب التهـذيب  ت–  مات سنة أربـع وثامنـنيالثانية،
   .٣ - ١ / ١املخرضمني من الرجال للسيوطي 



 
 

  
 

 

٢٤٤ 

 ).٧٣(تقدم يف األثر ، الصحايب اجلليل : معاذ بن جبل -
 
 . لعنعنة األعمش إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٢٤٥ 

 
أخربنا حممد بن عجالن، عن أيب عبيد، عـن : بارك قال عبد اهللا بن امل)  ٧٨( 

 ًمن رأى أن من يف املسجد ليس يف الصالة إال من كـان قـائام« : معاذ بن جبل قال
 . » يصيل، فإنه مل يفقه
 

 .٤١١-١/١٣٩ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

 عليـه أحاديـث أيب  صـدوق إال أنـه اختلطـت،املـدين: حممد بن عجالن -
 .٦١٧٦ – تقريب التهذيب – مات سنة ثامن وأربعني ،من اخلامسة ،هريرة

 .مل أمتكن من تعيينه: أبو عبيد -
   وأبو عبيد أقرب ما يكون واهللا أعلم أنه سعد بن عبيـد الزهـري مـوىل ابـن 

وقد روى عن عمر  ) ٢٢٦١التقريب ( أزهر قال ابن حجر ثقة وقيل له إدرك 
 إال أنني مل أر فيمن كتب الرتاجم أنه روى عن معاذ ، روى عنـه وعثامن وعيل

   .٣٩٠ - ٩٠ / ٤اجلرح والتعديل : انظر .  حممد بن عجالن 
بن عمرو، األنصاري اخلزرجي، من أعيـان الـصحابة : عن معاذ بن جبل -

 ٧٣(، تقدم يف األثر.( 
 

  .التوقف



 
 

  
 

 

٢٤٦ 

:  عـن األشـعث بـن سـليم قـال أخربنا شعبة:بد اهللا بن املباركقال ع) ٧٩(
إنكم ابتليتم بفتنة الرضاء « :  عن معاذ بن جبل قالسمعت رجاء بن حيوة حيدث

فصربتم، وستبتلون بفتنة الرساء، وإن أخوف ما أخـاف علـيكم فتنـة النـساء إذا 
تسورن الذهب ، ولبسن ريط الشام ، وعصب الـيمن ، فـأتعبن الغنـي ، وكلفـن 

ــا ال  ــري م ــدالفق ــم أيب الــشعثاء  » جي ــشعثاء، واس ــن أيب ال ــذا أشــعث ب   ، ه
 .سليم بن األسود املحاريب

 
،  نحوه واخلرائطي، ٧٨٥-١/٢٧١ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

ن أيب أشـعث بـ، كالمها من طريق .١/٢٢٩ –اعتالل القلوب   كتابيف
 .، به... عن معاذ بن جبلالشعثاء عن رجاء بن حيوة

وابـن ، ١/٢٣٦ – حلية األولياء  كتابيف  ،وأخرجه أبو نعيم األصبهاين -
، من ١/١٦٣ – كتاب ذم اهلوى  ، يف، من طريق أيب نعيم األصبهايناجلوزي

عبداهللا بن أمحد بن حنبل حدثني أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن طريق 
، ...أشعث بن سليم قال سمعت رجاء بن حيوة حيدث عن معاذ بن جبل

 . مثلهبه
أيب عمرو الصفار ثنا نرص بن عيل ثنا وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن  -

  قـال : يزيد بن هارون عن سـليامن التيمـي عـن أيب عـثامن النهـدي قـال
 .٤٣٧-١/١٨٣ – الزهد الكبري  كتابيف، نحوه...معاذ بن جبل

 



 
 

  
 

 

٢٤٧ 

  :ًوجاء مرفوعا
ل وأيب القاسم احلسن بن حممد اخلالأخرجه اخلطيب البغدادي من طريق  -

   حـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن اليـسع األنطـاكي حـدثنا :األزهري قاال
  عبد العزيز بن سليامن احلرمىل حدثنا حممـد بـن قـيس البغـدادي حـدثنا 

عبيد حدثنا مسعر عن أشعث عن أبى البقاء عـن رجـاء بـن حيـوة عـن حممد بن 
 –اريخ بغـداد  تـ كتـابيف، نحـوه....ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا : معاذ بن جبل قـال

١٢٣٣-٣/١٩٠. 
 

 ).٨(بن احلجاج أبو بسطام، ثقة إمام، تقدم يف األثر : شعبة -
 الكويف، ثقة، من الـسادسة، ، ابن أيب الشعثاء املحاريب:األشعث بن سليم -

 .٥٣٠ تقريب التهذيب –مات سنة مخس وعرشين،  
و، الكندي، أبو  بفتح املهملة وسكون التحتانية وفتح الوا:رجاء بن حيوة -

املقدام، ويقال أبو نرص الفلسطيني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة اثنتـي 
 .١٩٣٠ تقريب التهذيب –عرشة،

  الصحايب اجلليل : عن معاذ بن جبل ٧٣(، تقدم يف األثر.( 

 
 انظـر حتفـة -ً موقوفا لالنقطاع بني رجاء ومعـاذ بـن جبـل إسناده ضعيف

 . أما املرفوع فضعيف لوجود علة االنقطاع نفسها ٢٥٩ / ١٢٦ -التحصيل 



 
 

  
 

 

٢٤٨ 

 :الغريب
يـسري بـرشح اجلـامع  الت–أي لبسن أسـاور مـن ذهـب : إذا تسورن الذهب

   .١٠٣٠ / ٢، النهاية يف غريب األثر ١/١٥٩ –الصغري 
كل ثوب ولني رقيق : مجع ريطة براء مفتوحة فمثناة حتت :ولبسن ريط الشام

، النهاية يف غريب األثر ١/١٥٩ –يسري برشح اجلامع الصغري لت ا-أو نحو ذلك 
   .٤٢٧ / ١ ، غريب احلديث البن اجلوزي ٢٨٩ / ٢

بفتح العني وسكون الصاد املهملة برود يمنيـة يعـصب غزهلـا أي : وعصب اليمن
، ١/١٥٩ – التيسري برشح اجلامع الصغري -ًجيمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيصري موشيا 

   .٣٠٢ / ١ ، غريب احلديث للحريب ٢٤٣ / ٣غريب األثر النهاية يف 



 
 

  
 

 

٢٤٩ 

أخربنا موسى بن عبيدة، عن عبد اهللا بن أيب :  قال عبد اهللا بن املبارك)  ٨٠(
ما عمل عبد من عمل أنجى لـه « : سليامن، عن أيب بحرية، عن معاذ بن جبل قال

 . »  من ذكر اهللا تعاىلًغدا
 

قـال ، واحلـاكم، ٩٦٠-١/٣٤٠ –كتـاب الزهـد  يفأخرجه ابن املبارك  -
 كتـاب ، يفصحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، وسـكت عنـه الـذهبي : احلاكم 

 –الـدعوات الكبـري   كتـابيف، والبيهقي، ١٨٢٥-١/٦٧٣ –املستدرك 
بـاب – كتاب األدب –سنن ال  كتابيف وأخرجه ابن ماجه، ٢٠-١/١٦

ــذكر ، ــضل ال ــذي    ،٣٧٩٠-٢/١٢٤٥ –ف ــه الرتم ــاب وأخرج يف كت
-٥/٤٥٩ -) ٦( ، باب منه  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الدعوات عن رسول اهللا  –سننال

  كالمهـا عـن بـن عيـاش وأيب بحريـة ازياد بن أيب زياد موىل ، عن ٣٣٧٧
 .   نحوه، به...معاذ بن جبل

زياد بن أيب زياد وقال أبو عبد الـرمحن وقال :  معلقا، فقالوأخرجه اإلمام مالك -
 .٤٩٢-١/٢١١ –املوطأ  كتاب ، يف نحوهفذكر...معاذ بن جبل 

، ١/١٨٠ – ألبيـه الزهد ه عىل كتاب زوائديف وأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
 حلية يف كتاب، نحوه األصبهاين، من طريق عبد اهللا بن أمحد، به وأبو نعيم

 .١/٢٣٤ –األولياء 
 :ًوجاء مرفوعا

 حـدثنا قاسـم بـن :وأخرجه ابن عبد الرب من طريق سعيد بن نـرص قـال -



 
 

  
 

 

٢٥٠ 

 حدثنا حممد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا سليامن بن أصبغ
 حدثنا حييى بن سعيد عن أيب الزبري عن طاوس عن :حيان أبو خالد األمحر قال

 . ٦/٥٧ –التمهيد  يف كتاب، نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : معاذ بن جبل قال
 
 وكرس ا ملعجمة بعـدها بضم أوله بن نشيط بفتح النون: موسى بن عبيدة -

  حتتانية ساكنة ثـم مهملـة ، الربـذي بفـتح الـراء واملوحـدة ثـم معجمـة 
أبــو عبــد العزيــز املــدين ضــعيف ال ســيام يف عبــد اهللا بــن دينــار، وكــان 

 ).٤٦(ًعابدا،تقدم أثر 
 اسـمه : األمـوي مـوالهم، أبـو أيـوب، ويقـال:عبد اهللا بـن أيب سـليامن -

 .٣٣٩٤ –قريب التهذيب  ت-سليامن، صدوق، من الرابعة 
 بمثنـاة ثـم ، الرتاغمـي،عبد اهللا بن قـيس الكنـدي الـسكوين: أبو بحرية -

 ، محـيص،أبو بحرية بفتح املوحدة وسـكون املهملـة وتـشديد التحتانيـة ،معجمة
ـبعني مـن الثانيـة،مشهور بكنيته، خمـرضم ثقـة، ـبع وس ـنة س  تقريـب –  مـات س

 .٣٥٦٨ -التهذيب 
 ).٧٣(، تقدم يف األثر ليل الصحايب اجل: معاذ بن جبل -

 
ً موقوفا لضعف موسى بن عبيدة وأما املرفوع فضعيف أيضا إسناده ضعيف ًّ

   .٤٠٤ - ٢٠٧ - انظر حتفة التحصيل -لالنقطاع بني طاوس ومعاذ 



 
 

  
 

 

٢٥١ 

أخربنا سفيان بن عيينة، عن حييى بن سـعيد، : قال عبد اهللا بن املبارك) ٨١(
ألن أذكـر اهللا تعـاىل ليلـة حتـى « : قال معاذ بن جبـل: يب قالعن سعيد بن املس

 .  »أصبح أحب إيل من أن أمحل عىل جياد اخليل يف سبيل اهللا

 

وعبـد الـرزاق ، ١١٢٨-١/٣٩٨ – كتاب الزهـد يفأخرجه ابن املبارك  -
، يف  وأبو نعيم األصفهاين، ٢٢٥٢-٣/٩٧ –تفسري ال يف كتاب الصنعاين

العلل املتناهيـة   يف كتاب  وابن اجلوزي، ١/٢٣٥ –ية األولياء  حلكتاب
: حييى عن سعيد بن املـسيب قـال، كلهم من طريق ١٣٨٩-٢/٨٣١  -

 . نحوه، به...قال معاذ بن جبل
 

بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد الكويف ثـم املكـي، ثقـة : سفيان بن عيينة -
، وكان ربام دلس لكن عن هري حفظه بآخرحافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغ

الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار، 
 تقريـب –مات يف رجب سنة ثامن وتسعني، وبلغ إحـدى وتـسعني سـنة 

 .٢٤٦٤ –التهذيب 
بن قيس األنصاري املدين أبو سـعيد القـايض ثقـة ثبـت ،  :حيي بن سعيد -

 ).٣(تقدم يف األثر 

                                                         
 .األثر يدل عىل أن االنشغال بالذكر والعبادة من دالئل الرغبة يف اآلخرة التي تدخل يف الزهد ) ١(



 
 

  
 

 

٢٥٢ 

 بن حزن، أحد العلامء األثبات الفقهاء الكبار، تقدم يف :سعيد بن املسيب -
 ).٣(األثر 

 ).٧٣(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عن معاذ بن جبل -
 
 انظر حتفة التحصيل - لالنقطاع بني سعيد بن املسيب ومعاذ إسناده ضعيف

٣٢٣ - ١٥٦.   
 
 



 
 

  
 

 

٢٥٣ 

 عـن نا حييى بن عمرو الشيباين عـن مكحـول:بارك قال عبداهللا بن امل) ٨٢(
ال يبلغ عبد ذرى اإليامن حتى يكون التواضع أحب إليه مـن « : معاذ بن جبل قال

الرشف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب وأبغـض يف احلـق 
 . » سواء، حيكم للناس كام حيكم لنفسه وأهل بيته

 
 –،  ويف كتاب الرقاق ١٨٩-٢/٥٢ – كتاب الزهد يفبارك أخرجه ابن امل -

١٨٩-١/٥٢. 
 

هكذا وقع، ومل أقف عليه بعـد اجلهـد والتعـب، : يباينسحييى بن عمرو ال -
والذي يظهر يل أنه حيي بن أيب عمرو، روى عنـه ابـن املبـارك، قـال ابـن 

حتانيـة بعـدها يباين بفـتح املهملـة وسـكون التسحييى بن أيب عمـرو الـ: حجر
 وروايته عن الـصحابة مرسـلة، ، ثقة، من السادسة، أبو زرعة احلميص،موحدة

 .٧٦٦٦ – تقريب التهذيب -مات سنة ثامن وأربعني أو بعدها 
 مـن ، ثقـة فقيـه كثـري اإلرسـال مـشهور، أبو عبد اهللا،الشامي: مكحول -

 .٦٩٢٣ – تقريب التهذيب – مات سنة بضع عرشة ومائة ،اخلامسة
   ، تقـدم يف األثـر، الـصحايب اجلليـل ريض اهللا عنـهاذ بـن جبـلعن معـ -

) ٧٣.( 
 
 انظر حتفة التحصيل - لالنقطاع بني مكحول الشامي ومعاذ إسناده ضعيف

١٠٥٨ - ٥١٦.   



 
 

  
 

 

٢٥٤ 

  عن ثابت البناينحدثنا قبيصة عن محاد بن سلمة:  قال هناد بن الرسي)٨٣(
قد فقهتم، عرفتم أهـل اجلنـة مـن « : ليمن قال هلمملا قدم معاذ ا: عن احلسن قال

ومل يلبثـوا إال يـسريا حتـى جعلـوا : وكيف نعرف ذلك ؟ قال: أهل النار ؟ قالوا
 . » هذا حني فقهتم : ً وعىل رجل رشا، فقالًيثنوا عىل رجل خريا

 
 .٣٦٨-١/٢٢٢ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -

 
 بضم املهملة وختفيف الواو ، بن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي:قبيصة -

 مات سنة مخس ، من التاسعة، صدوق ربام خالف، أبو عامر الكويف،واملد
 .٥٥٤٨ - تقريب التهذيب –عرشة عىل الصحيح  

 ثقـة عابـد أثبـت النـاس يف ، أبو سلمة،بن دينار البرصي: محاد بن سلمة -
  . بار الثامنـة ، مـات سـنة سـبع وسـتني خرة،من كآ وتغري حفظه ب،ثابت
  .١٥٠٧ - تقريب التهذيب–

ثابت بن أسلم البنـاين، بـضم املوحـدة ونـونني أبـو حممـد : ثابت البناين -
 ).٦٥(البرصي ثقة عابد، تقدم يف األثر 

 ً ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا بن أيب احلسن البرصي،:احلسن -
 ).٦٤(ويدلس، تقدم يف األثر 

 ).٧٣( تقدم يف األثر ، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنه، بن جبل:معاذ -



 
 

  
 

 

٢٥٥ 

 
   - انظـر حتفـة التحـصيل - لالنقطـاع بـني احلـسن ومعـاذ إسناده ضعيف

١٧٨ / ٨٢.   



 
 

  
 

 

٢٥٦ 

  :  عـن طـاووس قـالحـدثنا جريـر عـن ليـث: قال هناد بن الـرسي) ٨٤(
لـك مـن هـذه احلجـارة لـو أمـرت ننقـل : قدم معاذ أرضنا، فقال له أشـياخ لنـا

إين أخاف أن أكلف محله يـوم القيامـة عـىل « : ًواخلشب فنبني لك مسجدا، فقال
 . » ظهري

 
وأبـو نعـيم ، ٧٢٥-٢/٣٧٦ –اب الزهـد  كتـيفأخرجه هناد بن الرسي  -

 –حليـة األوليـاء  ، يف كتـاب، بـه هناد بن الـرسىاألصفهاين من طريق 
 –كتاب الـورع يف ، و١/١٨٠ –ب الزهد  كتايف  واإلمام أمحد، ١/٢٣٦
، ...قدم معاذ: جرير عن ليث عن طاوس قال، كلهم من طريق ١/١٨٤
 . مثلهبه

 
بن عبد احلميد بن قرط، الضبي ، ثقة صحيح الكتاب قيل كان يف  :جرير -

 ).٦٠(آخر عمره هيم من حفظه، تقدم يف األثر 
نون، مصغر، واسم أبيه أيمن وقيل بن أيب سليم بن زنيم، بالزاي وال: ليث -

ًأنس، وقيل غري ذلك، صدوق اختلط جدا ومل يتميز فرتك، تقدم يف األثـر 
)٦٠.( 

 ، أبو عبد الرمحن احلمريي موالهم، الفـاريس،بن كيسان اليامين: طاووس -
 مات سنة ، من الثالثة، ثقة فقيه فاضل، وطاوس لقب، اسمه ذكوان:يقال

 .٣٠٢٦ –قريب التهذيب  ت-ست ومائة وقيل بعد ذلك 



 
 

  
 

 

٢٥٧ 

 )٧٣(، تقدم يف األثربن جبل، الصحايب اجلليل : معاذ -
 
 - لضعف ليث بن أيب سليم ولالنقطاع بني طاوس ومعـاذ إسناده ضعيف
   .٤٠٤ / ٢٠٧انظر حتفة التحصيل 

 



 
 

  
 

 

٢٥٨ 

ارك هللا بن املبنا عبد ا:  قالنا عبد اهللا بن حممد بن أسامء : قال أبو داود) ٨٥(
  : قــال معــاذ:  قـالعـن ســعيد بـن عبــد العزيــز عـن يزيــد بــن يزيـد بــن جــابر

 . »  فلن ينفعكم اهللا بعلم حتى تعملوا،اعلموا ما شئتم أن تعلموا« 
 

أبــو داود و ،٦٢-١/٢١ –كتــاب الزهــد يف   أخرجــه ابــن املبــارك -
وأبو  ،١/١٩٩ – كتاب الزهد ، يف ، من طريق ابن املبارك، بهالسجستاين

 –حليـة األوليـاء  يف كتـاب، من طريق ابـن املبـارك، بـه، نعيم األصفهاين
جـامع  يف كتـاب، من طريق ابن املبارك، بـه  وأبو عمر بن عبد الرب ،١/٢٣٦

-١/٩٣ –سنن الـ يف كتـاب  وأخرجـه الـدارمي  ،٢/٦ –بيان العلم وفضله 
كلهـم  ،٥٨/٤٣٩ –تاريخ مدينـة دمـشق  يف كتاب وأخرجه ابن عساكر، ٢٦٠

  قـال : سعيد بن عبد العزيز عـن يزيـد بـن يزيـد بـن جـابر قـالمن طريق 
 . نحوه، به...معاذ بن جبل

ــى حــدثنا ســعيد بــن  -   وأخرجــه اإلمــام أمحــد مــن طريــق زيــد بــن حيي
 ، يفمثلـه...قـال معـاذ بـن جبـل: عبد العزيز عن سليامن بن موسى قال

 .١/١٨١ –كتاب الزهد 
 :ًوجاء مرفوعا

أبـو و، ٢/٢٥ –الكامـل يف ضـعفاء الرجـال   كتابيف  ابن عديهأخرج -
  واخلطيب البغدادي، ١/٢٣٦ – حلية األولياء يف كتاب نعيم األصفهاين

 –تـاريخ بغـداد يف كتـاب ، و٧-١/٢٠ –اقتضاء العلم العمل  يف كتاب



 
 

  
 

 

٢٥٩ 

بكر بن خنيس عن يزيد بن يزيد بن جابر عـن ، كلهم من طريق ١٠/٩٤
 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا أبيه عن معاذ بن جبل قال قال رس

 
 ،عبد اهللا بن حممد بن أسامء أبو عبيد الـضبعي: عبد اهللا بن حممد بن أسامء -

 ثقـة جليـل، مـن ، أبو عبد الرمحن البرصي،بضم املعجمة وفتح املوحدة
 .٣٦٠٢ –  التهذيبتقريب - مات سنة إحدى وثالثني ،العارشة

 بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عـامل جـواد املروزي، موىل: عبد اهللا بن املبارك -
 ).٢٨(جماهد، تقدم يف األثر 

 ســواه أمحــد ، ثقــة إمــام، الدمــشقي،التنــوخي: ســعيد بــن عبــد العزيــز -
 ، مـن الـسابعة، لكنه اختلط يف آخـر أمـره، وقدمه أبو مسهر،باألوزاعي

 – تقريب التهـذيب - وله بضع وسبعون ،وستني وقيل بعدهامات سنة سبع 
٢٣٧١. 

 ثقـة ، الدمـشقي،يزيد بن يزيد بـن جـابر األزدي: د بن يزيد بن جابريزي -
 تقريـب - مات سنة أربع وثالثـني وقيـل قبـل ذلـك، من السادسة،فقيه

 .٧٨٤٤ –التهذيب 
 ).٧٣(، تقدم يف األثر بن جبل، الصحايب اجلليل : معاذ -

 
 



 
 

  
 

 

٢٦٠ 

 
معاذ فهـو مـن الطبقـة ً موقوفا لالنقطاع بني يزيد بن جابر وإسناده ضعيف

  السادسة الذين ليس هلم سامع وال رؤيـة للـصحابة أمـا املرفـوع فـضعيف ففيـه 
 وترمجـة ٨٢ ص - انظـر تقريـب التهـذيب -بكر بن خنيس صدوق له أغـالط 

٧٤٧.   



 
 

  
 

 

٢٦١ 

  حـدثنا سـليامن، أنبأنـا زيـاد مـوىل لقـريش عـن : قال اإلمام أمحد ) ٨٦(
يا بني إذا صليت صالة فصل صالة « :  البنهقال معاذ رمحه اهللا: معاوية بن قرة قال

: ، واعلم يا بني أن املؤمن يموت بني حـسنتنيًمودع؛ ال تظن أنك تعود إليها أبدا
 .  » حسنة قدمها، وحسنة أخرها

 
وأبو نعيم األصفهاين من ، ١/١٨٠ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

 .١/٢٣٤ –ة األولياء حلي ، يف كتاب  اإلمام أمحد، بهطريق
 

األزدي أبو خالد األمحر الكويف صـدوق خيطـئ تقـدم  بن حيان، :سليامن -
 ).١٢(أثر 

روى عن معاوية بن قرة روى عنـه أبـو :  قال أبو حاتم:زياد موىل لقريش -
 .٢٥٠٦-٣/٥٥٤ – اجلرح والتعديل –محر خالد األ

إياس البرصي، ثقة عامل، من  بن إياس بن هالل املزين، أبو :معاوية بن قرة -
 تقريـب – وهو ابـن سـت وسـبعني سـنة،الثالثة، مات سنة ثالث عرشة

 .٦٨١٧ –التهذيب 
 ).٧٣(، تقدم يف األثر بن جبل، الصحايب اجلليل : معاذ -

 
 لضعف سليامن أبو خالد األمحر ولالنقطاع بني معاويـة بـن إسناده ضعيف

   .١٠٣٧ / ٥٠٨التحصيل  انظر حتفة -قرة ومعاذ 



 
 

  
 

 

٢٦٢ 

  حـدثنا حممـد بـن عبـد الـرمحن العنـربي أبـو :قال عبد اهللا بن أمحـد ) ٨٧(
 حـدثنا أبـو عبد اهللا حدثنا يوسف بن كامل حدثنا بكري بن أيب السميط عن قتادة

من علم أن اهللا عـز وجـل حـق، وأن « : قال معاذ بن جبل رمحه اهللا: احلجاج قال
 . » وأن اهللا يبعث من يف القبور دخل اجلنةالساعة آتية ال ريب فيها، 

 
 .١/١٨٠ –بيه أل الزهد ه عىل كتاب زوائديف أخرجه عبد اهللا بن أمحد  -

 
  أبو عبـد اهللا، حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن : حممد بن عبد الرمحن العنربي -

تهذيب  تقريب ال- من احلادية عرشة  ، ثقة، البرصي،عبد الصمد العنربي
– ٦١١٦. 

 ذكره ابن أيب حاتم وسكت عنه، وابن حبان يف الثقـات: يوسف بن كامل -
-٩/٢٨٠ –، والثقات البن حبان ٩٥٧-٩/٢٢٨ – اجلرح والتعديل –

١٦٤٣٤. 
 ، بالـضم: ويقال،بكري بن أيب السميط بفتح املهملة: بكري بن أيب السميط -

 ، بـرصي،فـوف املك، بكرس امليم وسكون املهملـة وفـتح املـيم،املسمعي
 .٧٦٤ – تقريب التهذيب - من السابعة ،صدوق

بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي ثقة ثبت، تقـدم يف األثـر  :قتادة -
)٦٨.( 



 
 

  
 

 

٢٦٣ 

 بن جرب، بفتح اجليم وسكون املوحـدة، أبـو احلجـاج جماهد :أبو احلجاج -
املخزومي موالهم، املكي، ثقة إمام يف التفسري ويف العلم، تقـدم يف األثـر 

)٤١.( 
 ).٧٣(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : معاذ بن جبل -

 
 لضعف يوسف بن كامل ولالنقطاع بني جماهد ومعاذ إذ أن إسناده ضعيف

 . هـ ١٨ سنة ومعاذ تويف عام ٨٣ هـ وله ١٠٤جماهد تويف عام 
 
 



 
 

  
 

 

٢٦٤ 

مـن  عو بن قـيس عن عمرحدثنا شجاع بن الوليد: مام أمحد قال اإل)  ٨٨(
انظـروا أصـبحنا ؟ فـأيت « : حدثه عن معاذ رمحه اهللا تعاىل ملا أن حرضه املوت قال

مل تـصبح حتـى أيت يف بعـض : انظروا أصبحنا، فـأيت فقيـل: مل تصبح، قال: فقيل
 ًأعوذ باهللا من ليلة صـباحها إىل النـار، مرحبـا: قد أصبحت، قال: ذلك، فقيل له
 جاء عىل فاقة، اللهم إين قد كنت أخافـك، فأنـا ،ً حبيباً مغيباً زائراًباملوت، مرحبا

اليوم أرجوك، اللهم إن كنت تعلم أين مل أكـن أحـب الـدنيا وطـول البقـاء فيهـا 
لكري األهنار وال لغرس الشجر، ولكن لظمأ اهلواجر ومكابدة الساعات ومزامحة 

 . » العلامء بالركب عند حلق الذكر
 

، وأبو نعـيم األصـفهاين ،١/١٨١ – الزهد  كتابيفأخرجه اإلمام أمحد  -
 من وابن اجلوزي، ١/٢٣٩ –حلية األولياء  يف كتاب، من طريق أمحد، به 

،   وابن أيب الدنيا ،١/١١٨ – الثبات عند املامت يف كتاب، طريق أمحد، به
ابـن أيب من طريق ، وابن عساكر، ١٢٧-١/١١٠ –املحترضين  يف كتاب

، كلهم مـن طريـق ٥٨/٤٥٠ – مدينة دمشق  تاريخ، يف كتاب، به الدنيا
، إال أنه  نحوه به،...شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس أن معاذ بن جبل

 .عن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ: رواية امحديف 
 

 ، صدوق ورع لـه أوهـام، أبو بدر الكويف،بن قيس السكوين: شجاع بن الوليد -
 .٢٧٦٥ – تقريب التهذيب -مائتني   مات سنة أربع و،من التاسعة



 
 

  
 

 

٢٦٥ 

 أبـو عبـد اهللا ، بضم املـيم وختفيـف الـالم واملـد،املالئي :عمرو بن قيس -
 تقريـب – مات سنة بضع وأربعني ، ثقة متقن عابد، من السادسة،الكويف

 .٥١٣٥ –التهذيب 
 . مل أقف عليه:عمن حدثه -
 ).٧٣(، تقدم يف األثر بن جبل، الصحايب اجلليل : معاذ -

 
:  لضعف شجاع بن الوليد وللجهالة يف قول عمرو بن قيسإسناده ضعيف

 .ّعمن حدثه 
 :الغريب

 نــصف النهـار عنــد اشـتداد احلــر: واهلجـر واهلجــري واهلـاجرة : اهلـواجر
، ولـسان ٦/٣٥ – مقاييس اللغة البن فـارس – واهلاجرة من الزوال إىل اإلبراد

، وغريب احلديث البن ٢/٤٠٥ –خصص ، وامل١/٣٩٦ – منظور العرب البن
 ، وغريب احلـديث ١٩٥ / ١ ، وغريب احلديث للحريب ٥٩١ ، ١٨٠ / ١قتيبة 

   .٢٢٩ / ٢للخطايب 
وكريت إذا حفرته، : ًكرى النهر يكريه، وكريت النهر كريا: لكري األهنار

، واملحيط يف ١٠/١٨٧ – هتذيب اللغة لألزهري –إذا استحدثت حفره : راهن
 .٦/٣١٦ –لطالقاين اللغة ل



 
 

  
 

 

٢٦٦ 

حدثنا عبد القدوس بن بكر عن حممد بـن النـرض « : قال اإلمام أمحد ) ٨٩(
ــال ــد :احلــارثي يرفعــه إىل معــاذ بــن جبــل رمحــه اهللا ق ــالث مــن فعلهــن فق    ث

 واألكل من غـري ، والنوم من غري سهر، الضحك من غري عجب،تعرض للمقت
 . » جوع

 
و أبو نعيم األصـفهاين مـن ، ١/١٨٣ –اب الزهد  كتيفأخرجه اإلمام أمحد  -

 .١/٢٣٧ - حلية األولياء يف كتاب، اإلمام أمحد، به طريق 
 

بن خنيس، بمعجمة ونون، مـصغر، الكـويف، أبـو : عبد القدوس بن بكر -
 – تقريـب التهـذيب –ال بـأس بـه، مـن التاسـعة : اجلهم، قال أبو حاتم

٤١٧٢. 
أبو عبد الرمحن احلارثى العابـد ، : قال أبو حاتم: يحممد بن النرض احلارث -

 .٤٨١-٨/١١٠ – اجلرح والتعديل –كويف 
 ).٧٣(الصحايب اجلليل، تقدم يف األثر : معاذ بن جبل -

 
بني حممد بن النرض ومعاذ بن جبـل، حيـث قـال  لالنقطاع إسناده ضعيف

 .يرفعه: الرواة عن حممد بن النرض



 
 

  
 

 

٢٦٧ 

  
 

حدثنا أبو أسامة عن عمران بن زائدة بن نشيط عن : قال ابن أيب شيبة) ٩٠(
 تفرغ ، يا بن آدم:إن اهللا يقول« : أبيه عن أيب خالد الوالبي عن أيب هريرة قال

  ً وإال تفعل أمأل يديك شغال وال أسد ، وأسد فقرك،لعباديت أمأل قلبك غنى
 .» فقرك 

 
 . ٣٤٦٩٩-١٢٦/ ٧ املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 :ًوجاء مرفوعا 
 –الزهـد يف كتـاب ، و٨٦٨١-٢/٣٥٨ – املـسند يف أخرجه اإلمام أمحد -

، ٩/٢٨٠ – هتذيب الكامل يف كتاب، ، من طريق أمحد، به واملزي، ١/٣٦
-٢/١٣٧٦نيا  بـاب اهلـم بالـد – كتاب الزهـد –سنن  ال يف كتاب بن ماجهاو

 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع –سنن ال يف كتاب والرتمذي، ٤١٠٧
 هيف كتاب وابن حبان، ٢٤٦٦-٤/٦٤٢ -)٣٠( باب - ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

، ٢٤٧٧-١/٦١٣ –موارد الظمآن كام يف ، و٣٩٣-٢/١١٩ –صحيح ال
هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد ومل : ، وقال احلاكم بعـد روايتـه واحلاكم

ــذهبيخيرجــاه ، ــه ال ــاب،  ووافق ــستدرك يف كت ، ٣٦٥٧-٢/٤٨١ – امل
اآلداب يف كتـاب ، و٩٨٨-١/٣٦٨ – الزهـد الكبـري يف كتاب والبيهقي
والـديلمي ، ٢/٢٨٥ – األمايل يف كتابلشجري ا، و٣/١٠٠ –للبيهقي 



 
 

  
 

 

٢٦٨ 

افعــي والر، ٨٠٤٥-٥/٢٣٢ –الفــردوس بمــأثور اخلطــاب  يف كتــاب
كلهم من طريـق ، ٢/٤٥١ –ن  التدوين يف أخبار قزوييف كتابالقزويني 

ل  قـا:عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أيب خالد عن أيب هريرة قـال
 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ًاألثر موقوف لفظا لكنه مرفـوع حكـام ، ألن حيكـي بـام يـشبه األحاديـث  ً
 .، وهذا ال يعلم إال من خالل النبوة .. إن اهللا يقول : القدسية بقوله 

 
 وكان بآخرة حيدث من ،محاد بن أسامة، ثقة ثبت ربام دلس: أبو أسامة -

 ).١٥(كتب غريه، تقدم يف األثر 
تانية ثم بفتح النون وكرس املعجمة بعدها حت: عمران بن زائدة بن نشيط -

 .٥١٩٠ –  التهذيبتقريب –مهملة، الكويف، ثقة 
، مقبـول ، بفتح النون وكرس املعجمة، الكويفزائدة بن نشيط: عن أبيه -

 . ١٩٩٤ – تقريب التهذيب –من السادسة 
 ويقـال ،هرمز:  بموحدة قبلها كرسة، الكويف، اسمه:أبو خالد الوالبي -

 تقريـب – وقيـل حديثـه عنـه مرسـل ،هرم، مقبول، وفد عـىل عمـر
 .٨١٣٣ – التهذيب

 اختلـف يف ، الصحايب اجلليل، حـافظ الـصحابة،الدويس: أبو هريرة -
   : وقيل، ابن غنم: وقيل،بد الرمحن بن صخر ع: قيل،اسمه واسم أبيه



 
 

  
 

 

٢٦٩ 

 ابن عمرو وقيل سكني بـن : وقيل، ابن عامر: وقيل،عبد اهللا بن عائذ
 : وقيـل، ابـن صـخر: وقيـل، ابن مل: وقيل، ابن هانئ: وقيل،وذمة

 : وقيل، يزيد بن عرشقة: وقيل، ابن عمري: وقيل،عامر بن عبد شمس
 : وقيل، عبيد بن غنم:يل وق، غنم: وقيل، عبد شمس: وقيل،عبد هنم

 سعيد بن احلارث، هذا الـذي : وقيل، ابن عامر: وقيل،عمرو بن غنم
 ، ونقطع بأن عبد شمس وعبد هنم، من االختالف يف ذلك،وقفنا عليه

 واختلـف يف أهيـا أرجـح، فـذهب األكثـرون إىل ،غري بعد أن أسـلم
 وهـو مـن أكثـر األول، وذهب مجيع النـسابني إىل عمـرو بـن عـامر،

أبو هريـرة : قال الشافعي ملسو هيلع هللا ىلص لصحابة رواية للحديث عن رسول اهللا ا
كـان أحفـظ : وقـال أبـو نعـيم .  أحفظ من روى احلـديث يف دهـره 

 : سنة ثامن وقيل: مات سنة سبع وقيلملسو هيلع هللا ىلص الصحابة ألخبار رسول اهللا 
 اإلصــابة  يف متييــز – وهــو ابــن ثــامن وســبعني ســنة ،تــسع ومخــسني

 .  ٨٤٩٣ –تهذيب ، تقريب ال٤/٢٣٨٥ –الصحابة
 

فكالمها  ،زائدة بن نشيط وأبو خالد الوالبيً موقوفا لضعف إسناده ضعيف
 مقدمـة -مقبول  أي حيث يتابع ، وإال فلني احلـديث: قال فيه احلافظ ابن حجر 

 .٨١التقريب ص 
 إلن يف إسـناده كـذلك  زائـدة بـن نـشيط وأبوخالـد ؛أما املرفوع فضعيف

 .  وليس هلام متابع ، واهللا أعلمالوالبي 



 
 

  
 

 

٢٧٠ 

حدثنا أبو خالد األمحر عن أيب مالك األشجعي عن : قال ابن أيب شيبة) ٩١(
 فإذا قبض ،ال يقبض املؤمن حتى يرى البرشى« : أيب حازم عن أيب هريرة قال

 اجلن : فليس يف الدار دابة صغرية وال كبرية إال هي تسمع صوته إال الثقلني،نادى
 ما أبطأ ما :لوا به إىل أرحم الرامحني فإذا وضع عىل رسيره قال تعج:واإلنس
 وملئ قربه ،ذا أدخل يف حلده أقعد فأري مقعده من اجلنة وما أعد اهللا لهإ ف،متشون

 إن ، مل يأن لك: فيقال: قال، قدمني، يا رب: فيقول: قال،من روح ورحيان ومسك
 فوالذي :قال أبو هريرة ، ولكن نم قرير العني،لك أخوة وأخوات ملا يلحقون

 ما نام نائم شاب طاعم ناعم وال فتاة يف الدنيا نومة بأقرص وال أحىل ،نفيس بيده
 .» من نومته حتى يرفع رأسه إىل البرشى يوم القيامة 

 

 .٣٤٧٠٠-٧/١٢٦ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 ًايـث حيكـي األثـر أمـورًموقوف لفظا فإن له حكم الرفع حاألثر وإن كان 

 .من ذلك سامع الدواب للبشارة ونحو ذلك ، و ال تعلم إال عن وحي يةغيب
 

سليامن بن حيـان، صـدوق خيطـئ، تقـدم يف األثـر : أبو خالد األمحر -
)١٢.( 

 مـات  من الرابعة،سعد بن طارق، الكويف، ثقة،: أبو مالك األشجعي -
 .٢٢٥٣ –التهذيب  تقريب –يف حدود األربعني ومائة 



 
 

  
 

 

٢٧١ 

 مـات  من الثالثة،سلامن أبو حازم األشجعي، الكويف، ثقة،: أبو حازم -
 .٢٤٩٢ – تقريب التهذيب –عىل رأس املائة 

 ).٩٠( تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .لضعف أيب خالد األمحر إسناده ضعيف 
  :الغريب
ألنه يف ناحية ولو كان  ًحلدا سميب القرب والرضيح، والشق يف جان: اللحد 

 وقيل الذي حيفر يف عرضـه واجلمـع لكان رضحيا يقال أحلدت وحلدت، مستقيام
، والنهاية ١/٢٥١ – غريب احلديث البن قتيبة –أحلاد وحلود وامللحود كاللحد  

 –، ورشح صحيح البخاري البـن بطـال ٤/٢٣٦ –يف غريب األثر البن األثري 
 .٣/٢٦١ –، املحكم واملحيط األعظم ٤/٢٤٣ –، وهتذيب اللغة ٣/٣٣٨



 
 

  
 

 

٢٧٢ 

  حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن : قال ابن أيب شيبة) ٩٢(
أين « :  فمر به رجل فقال،كنت أفرغ عىل أيب هريرة من إداوة: عبيد بن باب قال

 أن ترجع إن استطعت أن تشرتي املوت قبل: السوق، قال: تريد يا فالن ؟ قال
 .» لقد خفت اهللا مما استعجل إليه قبل القدر : ثم أقبل عيل فقال: فافعل، قال

 
وابن ، ٣٤٧٠١-٧/١٢٦ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

، من طريق وابن عساكر، ٤/٣٣٧ – الطبقات الكربى يف كتاب سعد
كلهـم مـن ، ٦٧/٣٧٩ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب، ابن سعد، به 

، ...بن عون عن عبيد بن باب قال كنت أصب عىل أيب هريـرةاطريق 
 . نحوهبه

 
 ).١٦(العنربي، ثقة، تقدم يف األثر : معاذ بن معاذ -
 ).٧٤(عبد اهللا بن عون بن أرطبان، ثقة عابد، تقدم يف األثر : ابن عون -
 هريرة روى والد عمرو بن عبيد موىل أيب: قال أبو حاتم: عبيد بن باب -

وسـألت : عن أيب هريرة روى عنه عبد اهللا بن عون، قال ابن أيب حاتم
والد عمرو بن : مستور مل يبلغنا عنه يشء، وقال الذهبي: أيب عنه فقال

 اجلـرح -لـيس بـيشء : عبيد املعتزيل قـل مـا روى، قـال ابـن معـني
ـــديل  ـــاري ١٨٦٣-٥/٤٠٢ –والتع ـــري للبخ ـــاريخ الكب  –، والت

 .٥٤١٤-٣/١٩ –يزان االعتدال ، م١٤٤٢-٥/٤٤٣
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٢٧٣ 

 
 . حلال عبيد بن باب فقد ضعفه ابن معني إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٢٧٤ 

حدثنا حفص بن غياث عن أيب مالك عن أيب حازم : قال ابن أيب شيبة) ٩٣(
لركعتان خفيفتان مما « : الًمررت مع أيب هريرة عىل قرب دفن حديثا، فق: قال

 .» حتتقرون هنا أحب إيل من دنياكم 
 

ــيبة  - ــن أيب ش ــه اب ــابأخرج ــصنف يف الكت ، ٧٦٣٣-٢/١٥٨ – امل
٣٤٧٠٢-٧/١٢٦. 

 :ًو جاء مرفوعا 
وأبــو نعــيم ، ٣١-١/١٠ – الزهــد يف كتــاب  أخرجــه ابــن املبــارك -

 يف كتـاب والطـرباين، ٢/١٩٦ –تاريخ أصبهان  يف كتاب األصبهاين
حفص بن غياث ، كلهم من طريق ٩٢٠-١/٢٨٢ –املعجم األوسط 

عن أيب مالك وهو سعد بن طارق األشجعي عـن أيب حـازم عـن أيب 
 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصهريرة قال مر النبي 

 
بمعجمة مكسورة وياء مثلثة، ابن طلق بـن معاويـة : حفص بن غياث -

ًفقيـه تغـري حفظـه قلـيال يف النخعي، أبو عمر الكويف، القـايض، ثقـة 
 مات سـنة أربـع أو مخـس وتـسعني، وقـد قـارب  من الثامنة،اآلخر،
 .١٤٣٩ – تقريب التهذيب –الثامنني 



 
 

  
 

 

٢٧٥ 

سعد بن طـارق، الكـويف، ثقـة، تقـدم يف األثـر : أبو مالك األشجعي -
)٩١.( 

سلامن أبو حازم األشجعي، الكـويف، ثقـة، تقـدم يف األثـر : أبو حازم -
)٩١.( 

 ).٩٠(،تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

رواه الطـرباين يف : أما املرفوع فقـال عنـه اهليثمـي ًموقوفا وإسناده صحيح 
   .٢٤٩ / ٢ - جممع الزوائد -األوسط ورجاله ثقات 

 
 



 
 

  
 

 

٢٧٦ 

حدثنا أبو خالد عن داود عن عيل بن زيد عن أيب : قال ابن أيب شيبة )٩٤(
إن اهللا جيزي املـؤمن باحلـسنة ألـف ألـف « : ني عن أيب هريرة قالبلغ: عثامن قال

يا أبا هريرة إنه بلغني أنك تقول إن اهللا جيزي املؤمن باحلسنة : حسنة، فأتيته فقلت
H G F  ذلـك ﴿نعم، وألفي ألف حسنة ويف القرآن من : ألف ألف حسنة ؟ قال

P  O  N M  L K J I  ﴾]فمن يدري تسمية تلك ]٤٠:النساء 
U ضعاف ﴿األ  T S R Q ﴾ ]قال اجلنة]٤٠:النساء  « . 

 
ــابأيب شــيبة أخرجــه ابــن  - ، ٣٤٧٠٣-٧/١٢٦ – املــصنف يف الكت

 – ، وأيـضا١٠٧٧٠-٢/٥٢١ – املـسند يف، مـن طـرق واإلمام أمحد
وابن جرير ، ١/١٧٣ –الزهد يف كتاب  –: ، وأيضا٧٩٣٢-٢/٢٩٦

  يف كتـاب   اهللا القيـيسوأبو عبـد، ٥/٩١ –تفسري ال يف كتاب الطربي
ٍعـيل بـن زيـد عـن أيب ، كلهم من طريـق ١/٤٩  –جملس يف حديث جابر 

 . نحوه، به... بلغني عن أيب هريرة:عثامن قال
ن بن أيب عيـاش عـن أيب  عن أبامعمروأخرجه عبد الرزاق من طريق  -

يف ، نحـوه..بلغني أنك تقول: جئت إىل أيب هريرة فقلت :  قال العالية
 .٥٧٤-٢/٨٢ –عبد الرزاق لسري تفال كتاب

 
 



 
 

  
 

 

٢٧٧ 

 

األمحر سليامن بن حيـان، صـدوق خيطـئ، تقـدم يف األثـر : أبو خالد -
)١٢.( 

بن قيس الفراء الدباغ، أبو سليامن القريش موالهم، املدين، ثقـة : داود -
 – تقريـب التهـذيب – مات يف خالفة أيب جعفر  من اخلامسة،فاضل،
١٨١٧. 

 اهللا بن زهـري بـن عبـد اهللا بـن جـدعان التيمـي، بن عبد: عيل بن زيد -
 وهو املعروف بعيل بـن زيـد بـن جـدعان، ، أصله حجازي،البرصي

مـات سـنة إحـدى مـن الرابعـة، ينسب أبوه إىل جد جده، ضـعيف، 
 .٤٧٦٨ – تقريب التهذيب –وثالثني ومائة وقيل قبلها 

 ).١(النهدي، عبد الرمحن بن مل، ثقة، تقدم يف األثر : أبو عثامن -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر رقم الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 .لضعف عيل بن زيد بن جدعان وأيب خالد األمحر إسناده ضعيف 

 



 
 

  
 

 

٢٧٨ 

حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عـن أيب حـازم : قال ابن أيب شيبة) ٩٥(
ًمن كسا خلقا كساه اهللا به حريرا؛ و« : قال أبو هريرة: قال  كـساه ًمن كسا جديـداً

 .  »ًاهللا به استربقا
 

 .٣٤٧٠٤-٧/١٢٧ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 

 ).٢(ثقة، تقدم يف األثر : يزيد بن هارون -
 أبو عيسى الواسطي، ثقـة ثبـت ،بن حوشب بن يزيد الشيباين: العوام -

 – تقريـب التهـذيب –ني ومائـة  مات سنة ثـامن وأربعـ من السادسة،فاضل،
٥٢٤٦. 

سلامن أبو حازم األشجعي، الكـويف، ثقـة، تقـدم يف األثـر : أبو حازم -
)٩١.( 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
  .إسناده صحيح

                                                         
هذا األثر يدل عىل أن اإلنفاق يف وجوه اخلري داللة الرغبة يف العمل لآلخرة وفيه عدم احلرص عـىل ) ١(

 . مضمون الزهد الدنيا والبخل هبا وذلك يدخل يف



 
 

  
 

 

٢٧٩ 

 :الغريب
ٌبرة محراء كأهنا قطع األوتار ، وهي أيـضا الثيـاب الغليظـة مـن : استربق

: الديباج، واحلرير واإلبريسم، وهي لفظة أعجمية معربة أصـلها أسـتربه، وقيـل
أصلها بالفارسية استفره، وهي وأمثاهلا من األلفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق 

، وهتـذيب ١/٤٧ –  النهاية يف غريب األثر البن األثري –.بني العجمية والعربية
 .٦/١١٤ –ألعظم للطالقاين ، املحكم واملحيط ا١٣/١٠٦ –اللغة لألزهري 



 
 

  
 

 

٢٨٠ 

حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أيب حـازم : قال ابن أيب شيبة) ٩٦(
 فلم يكن عنده إال قوتـه وقـوت ، من األنصار أذنه ضيفًعن أيب هريرة أن رجال

   فنزلـت هـذه اآليـة : قال،نومي الصبية وأطفئي الرساج« :  فقال المرأته،صبيانه
 ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Ö Õ Ô

 .»  ] ٩: احلرش [ ﴾ ×
 

ــابأيب شــيبة أخرجــه ابــن  - ، ٣٤٧٠٥-٧/١٢٧ – املــصنف يف الكت
بـاب قـول اهللا  كتاب مناقب األنصار، –صحيح كتابه ال  يفوالبخاري

﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ - ٣٥٨٧-٣/١٣٨٢ ،
-١/٢٥٨ –األدب املفـرد يف كتـاب  -: ، وأيضا٤٦٠٧-٤/١٨٥٤

إكـرام الـضيف ) ٣٢(بـاب  ، –حيح صالـ يف كتـاب  سلممـو ،٧٤٠
 –سنن الـ هيف كتابـ لرتمـذياو، ٢٠٥٤-٣/١٦٢٤ -وفـضل إيثـاره 

 -ومـن سـورة احلـرش) ٥٩(، بـاب ملسو هيلع هللا ىلصكتاب التفسري عن رسول اهللا 
) ٣٨٤( باب – السنن الكربى يف كتاب  والنسائي، ٣٣٠٤-٥/٤٠٩

وأبـو ، ١١٥٨٢-٦/٤٨٦ - } Ë Ê É{قوله تعـاىل 
 يف  وأبــو عوانـــة، ٦١٩٤-١١/٥٦ – ه مـــسنديف  يعــىل املوصــيل

 –صحيح ال يف كتابه  وابن حبان، ٨٣٩٤،٨٣٩٥-٥/٢٠١ – تخرجهمس
هذا حديث صحيح عىل : ، وقال احلاكم  واحلاكم، ٧٢٦٤-١٦/٢٥٤

 – املــستدرك يف كتــاب، رشط مــسلم ومل خيرجــاه ، ووافقــه الــذهبي



 
 

  
 

 

٢٨١ 

وابـن ، ٢٨/٤٣ – ه تفسرييف  وابن جرير الطربي، ٧١٧٦-٤/١٤٥
يف  والطـرباين، ٩/١٣٩ –املحىل البن حـزم  يف كتاب هري  الظاحزم

 يف كتــاب  والبيهقــي، ٣٢٧٢-٣/٣١٧ – املعجــم األوســط كتــاب
، ٤/٣١٩ – ه تفسرييف  والبغوي، ٧٥٩١-٤/١٨٥ –السنن الكربى 

ــشكوال ــن ب ــاب  واب ــة  يف كت ــامء املبهم ، ٧/٤٥٥ –غــوامض األس
: ، وأيـضا٦/٤٠٠ – كتـاب األسـامء املبهمـة يف  واخلطيب البغدادي

أن رجـال كلهم من طريق أيب حازم عـن أيب هريـرة ، ١٩٢-٦/٣٩٨
 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي 

إسامعيل بن مسلم ًأيضا بلفظ آخر من طريق آخر وأخرجه اخلطيب  -
 من املسلمني غرب ًأن رجال: حدثنا أبو املتوكل الناجي : العبدي قال 

 ، حتى ًه فيصبح صائاميميس فال جيد ما يفطر علي : ًثالثة أيام صائام
كتاب  ، يفنحوه..ثابت بن قيس: نظر له رجل من األنصار يقال له 

 .١٩٢-٦/٣٩٩ –األسامء املبهمة 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة ثبت عابد، تقدم يف األثر : وكيع -
بفتح املعجمة وسكون الـزاي، ابـن جريـر الـضبي : فضيل بن غزوان -

 مـات بعـد سـنة  من كبار السابعة،قة، أبو الفضل الكويف، ث،موالهم
 .٥٤٦٩ –  التهذيبتقريب –أربعني ومائة 



 
 

  
 

 

٢٨٢ 

سلامن أبو حازم األشجعي، الكـويف، ثقـة، تقـدم يف األثـر : أبو حازم -
)٩١.( 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل: أبو هريرة -
قيل هو أبو طلحة كام ورد يف رواية، وهو مـا رجحـه ابـن : األنصاري -

ين، وقيل هو ثابت بن قيس عىل رواية أخرى، ذكر ذلك حجر العسقال
اخلطيب البغدادي، وخطأ أبو عوانة من قال إنه أبو طلحـة، وأضـاف 

 – األسـامء املبهمـة – آخر وأنه عبد اهللا بـن رواحـة ًابن بشكوال قوال
غـوامض األسـامء ، و٨٣٩٤-٥/٢٠١ –، مسند أيب عوانـة ٦/٤٠٠

 .٧/١١٩ –الباري ، وفتح ٧/٤٥٥ –املبهمة البن بشكوال 
 
 .إسناده صحيح

 
 



 
 

  
 

 

٢٨٣ 

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن األعمش عن أيب : قال ابن أيب شيبة) ٩٧(
:  ويقول الناس؟ما قدم: إذا مات امليت تقول املالئكة« : صالح عن أيب هريرة قال

 .  »ما ترك
 

وأبـو ، ٣٤٧٠٦-٧/١٢٧ – املصنف يف الكتابأيب شيبة أخرجه ابن  -
، ١/٣٠٥ – الزهـــد أليب داود يف كتـــاب   مثلـــه، السجـــستاينداود

-١/٢٨٣ –الفـردوس بمـأثور اخلطـاب  يف كتاب  نحوه،والديلمي
 عـن أيب سفيان عن األعمش عن أيب صـالح، كلهم من طريق ١١١١
 .، به...هريرة

 :ًوجاء مرفوعا        
 بن حممـد عـن سـفيان رمحناملحاريب عبد الأخرجه البيهقي من طريق  -

،  نحـوه... عن أيب هريرة ، يبلغ بهالثوري عن األعمش عن أيب صالح
 .١٠٠٨٦-٢/١١٨ – شعب اإليامن  يف كتاب

ً لفظا فإنه مرفوع حكام ، فإن كالم املالئكة عند مـوت ًااألثر وإن كان موقوف ً
بـوحي العبد وحديثها ال يسمع ، وغري معلوم لنا كيفيته فلام كان كذلك علم أنه 

 .وتوقيف 
 

                                                         
 .وذلك داخل يف الزهد ، هذا األثر فيه إشارة واضحة أن هيتم املسلم بام يقدم لآلخرة مما يرتك للدنيا ) ١(



 
 

  
 

 

٢٨٤ 

 
عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنـربي مـوالهم، أبـو : ابن مهدي -

سعيد البرصي، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال واحلديث، قـال ابـن 
 مات سنة ثامن وتسعني ومائة  من التاسعة،ما رأيت أعلم منه،: املديني

 .٤٠٤٤ – تقريب التهذيب –وهو ابن ثالث وسبعني سنة 
 ).٤(الثوري، ثقة إمام، تقدم يف األثر : سفيان -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
ذكوان السامن الزيات، ثقة ثبت، وكـان جيلـب الزيـت إىل : أبو صالح -

 – تقريـب التهـذيب – مات سـنة إحـدى ومائـة  من الثالثة،الكوفة،
١٨٥٠. 

 ).٩٠( األثر ، تقدم يفالصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
ً موقوفا لعنعنة األعمش وهو مدلس وكذا املرفوع ضعيف إسناده ضعيف
 .ًلعنعنة األعمش أيضا 

 
 



 
 

  
 

 

٢٨٥ 

حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن عبيد : قال ابن أيب شيبة) ٩٨(
ر ال متاللهم أطعمنا من « : مررت مع أيب هريرة عىل نخل فقال: موىل أيب رهم قال

 .  »بره بنو آدمؤي
 

ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٢٩٨٢١-٦/١٠٣ – املــصنف يف الكت
٣٤٧٠٧-٧/١٢٧. 

 
 ).٩٧(عبد الرمحن بن مهدي، ثقة إمام، تقدم يف األثر : ابن مهدي -
 ).٤(بن سعيد الثوري، ثقة إمام، تقدم يف األثر : سفيان -
ر بن اخلطاب العـدوي، املـدين، بن عبيد اهللا بن عاصم بن عم: عاصم -

 مـات يف أول دولـة بنـي العبـاس سـنة اثنتـني  من الرابعـة،ضعيف،
 .٣٠٨٢ –   تقريب التهذيب -وثالثني ومائة 

بضم الراء وسكون اهلاء، عبيد بن أيب عبيد واسم : عبيد موىل أيب رهم -
ـياخ كوثـا، مقبـول  – تقريـب التهـذيب –  مـن الثالثـةأيب عبيد كثري، لقبـه أش

٤٤١٤. 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

                                                         
فيه إشارة إىل الرغبة فيام عند اهللا والتشوق إليه ، وعدم التفات القلـب إىل الـدنيا ، وذلـك يـدخل يف ) ١(

 .عموم الزهد 



 
 

  
 

 

٢٨٦ 

 
 . لضعف عاصم بن عبيد اهللا وعبيد موىل أيب رهم إسناده ضعيف

 :الغريب
ًالنخل والزرع يأبره ويأبره أبرا وإبارا وإبارة وأبره أصلحه وائتربه : ال يأبره ً ً

 . تلقيح النخل وإصالحه ، وزمن اإلبار زمنسأله أن يأبر نخله وزرعه 
، ولسان العرب البن ٢٩٠-١٠ –املحكم واملحيط األعظم البن سيده 

 ، الزاهر يف غريب ألفاظ ٣٤٩ / ١، غريب احلديث البن سالم ٤/٣ –منظور 
   .٢٠٣ / ١الشافعي 

 



 
 

  
 

 

٢٨٧ 

 : حـدثنا مـسعر قـال:حدثنا حممد بن بـرش قـال: قال ابن أيب شيبة) ٩٩(
  : موىل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة قـالحدثنا حممد بن عبد الرمحن 

 وال جيتمع ، حتى يرد اللبن يف الرضعً بكى من خشية اهللا أبداًال تطعم النار رجال« 
 . » ًغبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف منخري رجل مسلم أبدا

 
ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ١٩٣٦٤-٤/٢٠٨ –صنف  املــيف الكت

 الزهد يف كتاب   نحوه خمترصا، بن اجلراحووكيع، ٣٤٧٠٨-٧/١٢٧
، ٤٦٦-١/٢٦٨ – الزهـد يف كتـاب   نحـوه،وابن املبارك، ١/٢٨ –

، ١/١٧٨ –الزهد  يف كتاب  ،)لن يلج النار( نحوه بلفظ واإلمام أمحد
) ٨(بـاب   – كتـاب اجلهـاد – السنن الصغرى يف كتاب   بمعناه،والنسائي

الـسنن يف :  وأيضا،٣١٠٧-٦/١٢ – قدمهفضل من عمل يف سبيل اهللا عىل 
 كتـاب –)فتطعمـه النـار ال يبتىل أحد مـن خـشية اهللا(نحوه بلفظ الكربى 

 ، ٤٣١٥-٣/٩ – فضل من عمل يف سبيل اهللا عىل قدمه) ٨(باب  –اجلهاد 
 آل طلحة عـن عيـسى بـن عبد الرمحن موىل حممد بنكلهم من طريق 

 .، به... عن أيب هريرةطلحة
 :ًوجاء مرفوعا

-١/٣٢١ –  مـسند الطيالـيس  نحـوه، يفأخرجه أبو داود الطيالـيس -
ال يلج النار أحد بكى مـن خـشية ( نحوه بلفظ واإلمام أمحد، ٢٤٤٣

يف   نحوه،وابن املبارك، ١٠٥٦٧-٢/٥٠٥ –مسند اإلمام أمحد يف  ،)اهللا



 
 

  
 

 

٢٨٨ 

، املبارك، به، من طريق ابن والرتمذي، ٤٦٥-١/٢٦٨ –الزهد  كتاب
بـاب  - ملسو هيلع هللا ىلصكتاب فضائل اجلهاد عـن رسـول اهللا  - سنن الرتمذي يف
ــبيل اهللا) ٨( ــار يف س ــضل الغب ــاء يف ف ــا ج ، ١٦٣٣-٤/١٧١ – م
 يف كتـاب، ، بـه بـن املبـاركاوالنسائي من طريـق ، ٢٣١١-٤/٥٥٥

فضل من عمل يف سـبيل ) ٨(باب  – كتاب اجلهاد –السنن الصغرى 
كتاب  –السنن الكربى يف  -: ، وأيضا٣١٠٨-٦/١٢ – اهللا عىل قدمه

-٣/٩ – فضل من عمل يف سـبيل اهللا عـىل قدمـه) ٨(باب  –اجلهاد 
هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال: ، وقال احلاكم نحوه واحلاكم، ٤٣١٦

، ٧٦٦٧-٤/٢٨٨ – املـستدرك يف كتـاب، ومل خيرجاه ، ووافقـه الـذهبي
وأخرجــه ، ١/١٦١ – الرســالة القــشريية يف كتــاب   نحــوه،والقــشريي

ـأثور اخلطـــاب لفــا يف كتــابالــديلمي  ، ٥٣٧٣-٣/٤٤٧ –ردوس بمـ
ــسنة يف كتــاب  نحــوه،والبغــوي ، ويف ٤١٦٨-١٤/٣٦٤ – رشح ال
  املــسعودي عــن حممــد بــن ، كلهــم مــن طريــق ٤/٥٧٣ –التفــسري 

عبد الرمحن موىل آل طلحة عن عيسى بن طلحة بن عبيـد اهللا عـن أيب 
 .، به...هريرة رفعه

   نفـي دخـول النـار َّألنًام ، ً لفظـا فهـو مرفـوع حكـًااألثر وإن كـان موقوفـ
بسبب طاعة من الطاعات ال يعلمه إال نبي مرسل ، فلام اشتمل األثر عىل أن من 

واهللا تعـاىل ملسو هيلع هللا ىلص بكى من خشية اهللا ال تطعمه النار دل ذلك عىل أنه إنام قاله النبـي 
 .أعلم 



 
 

  
 

 

٢٨٩ 

 
 ).٤٥(العبدي، ثقة، تقدم يف األثر : حممد بن برش -
 ).١٩(م، ثقة، تقدم يف األثر بن كدا: مسعر -
، مـن بن عبيد موىل طلحة القريش، كـويف، ثقـة: حممد بن عبد الرمحن -

 .٦١١٧ – تقريب التهذيب – السادسة
من بن عبيد اهللا التيمي، أبو حممد املدين، ثقة فاضل، : عيسى بن طلحة -

 .٥٣٣٥ – تقريب التهذيب –مات سنة مائة كبار الثالثة، 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر جلليل الصحايب ا: أبو هريرة -

 
 .ً موقوفا إسناده صحيح

ٌهذا حديث حـسن صـحيح : قال عنه الرتمذي  ًواملرفوع صحيح أيضا ٌ ٌ– 
مـا جـاء يف ) ٨(باب  - ملسو هيلع هللا ىلصكتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهللا  –سنن الرتمذي 

 ٢٣١١-٤/٥٥٥، ١٦٣٣-٤/١٧١ - فضل الغبار يف سبيل اهللا
 



 
 

  
 

 

٢٩٠ 

  حدثنا عيسى بـن يـونس عـن األوزاعـي عـن: ال ابن أيب شيبةق) ١٠٠( 
 فكأنام أحيـا ؛من أطفأ عن مؤمن سيئة« :  عبد الواحد بن قيس عن أيب هريرة قال

 .  »موؤدة
 

ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٢٦٥٧١-٥/٣٢٨ – املــصنف يف الكت
٣٤٧٠٩-٧/١٢٧. 

 :ًوجاء مرفوعا 
ــق  - ــن طري ــي م ــه البيهق ــأخرج ــيالولي ــن األوزاع ــسلم ع ــن م    د ب

 مثلـه ملسو هيلع هللا ىلص يرويه عن رسول اهللا عبد الواحد بن قيس عن أيب هريرةعن 
- شـعب اإليـامن يف كتـاب، )كان خريا ممن أحيا مـوؤدة(إال أنه قال 
٩٣٢٤.  

 
بـن أيب إسـحاق الـسبيعي، بفـتح املهملـة وكـرس : عيسى بن يـونس -

 مـن ًمرابطـا، ثقـة مـأمون، نزل الـشام ،املوحدة، أخو إرسائيل، كويف
 – مات سنة سبع وثامنني ومائة، وقيل سـنة إحـدى وتـسعني الثامنة،

 .٥٣٧٦ –تقريب التهذيب 

                                                         
 وحب اخلري هلم ؛ يتناىف مع األنانية وحـب الـذات واخلـري للـنفس دون فيه إشارة إىل أن نفع الناس) ١(

 .الغري ألجل ما يف ذلك من الثواب واألجر وبعمومه يدخل حتت الزهد 



 
 

  
 

 

٢٩١ 

عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقـة : األوزاعي -
ـبع ومخـسني ومائـة  من السابعة،جليل، ـنة س  – تقريـب التهـذيب – مات س
٣٩٩٢. 

 أبـو محـزة الدمـشقي األفطـس، النحـوي، ،لميالس: عبد الواحد بن قيس -
 .٤٢٧٦ – تقريب التهذيب– ، من اخلامسةصدوق له أوهام ومراسيل

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
ً موقوفا لضعف عبد الواحد بن قيس ولالنقطاع قـال أبـو إسناده ضعيف

   .١٢٠ - ٢٣ / ٦ -جلرح والتعديل  ا-روى عن أيب هريرة مرسل : حاتم 
وأما املرفوع فضعيف لضعف عبد الواحد ولعنعنة الوليد بن مسلم وهـو 

   .٧٥٠٦ - تقريب التهذيب -مدلس 
 
 



 
 

  
 

 

٢٩٢ 

حدثنا أبو أسامة عن زهري عن ليث عـن عطـاء : قال ابن أيب شيبة) ١٠١(
 . » ال خري يف فضول الكالم« : عن أيب هريرة قال
 

ــابأيب شــيبة ابــن أخرجــه  - ، ٣٤٧١٠-٧/١٢٧ – املــصنف يف الكت
وابن أيب ، ١٣٠٧-١/٤٤٣ – األدب املفرد يف كتاب  مثله،والبخاري

، كلهـم مـن ٧٧-١/٨٠ –الـصمت وآداب اللـسان  يف كتاب  الدنيا
 .، به...ليث عن عطاء عن أيب هريرةطريق 

 
 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
 الكـويف، نزيـل ، أبـو خيثمـة اجلعفـي،بن معاويـة بـن حـديج: زهري -

  مـن الـسابعة،،هاجلزيرة، ثقة ثبت إال أن سامعه عن أيب إسحاق بآخر
ده سـنة  وكان مولـ، ومائة،مات سنة اثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني

 .٢٠٦٢ –  التهذيبتقريب –مائة 
غر، واسم أبيه أيمـن بن أيب سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مص: ليث -

ًوقيل أنس وقيل غري ذلـك، صـدوق اخـتلط جـدا ومل يتميـز حديثـه 
 ).٦٠(تقدم يف األثر . فرتك

بن أيب رباح، بفـتح الـراء واملوحـدة، واسـم أيب ربـاح أسـلم، : عطاء -
 مـن  املكي، ثقة فقيـه فاضـل لكنـه كثـري اإلرسـال،،القريش موالهم



 
 

  
 

 

٢٩٣ 

 إنـه تغـري : وقيـل،ملـشهور مات سنة أربع عرشة ومائـة عـىل االثالثة،
 .٤٦٢٣ – تقريب التهذيب -هبآخر

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
 . لضعف ليث بن أيب سليم إسناده ضعيف

 
 



 
 

  
 

 

٢٩٤ 

حدثنا عبد اهللا بن نمري عـن األعمـش عـن أيب : قال ابن أيب شيبة) ١٠٢(
مر رجل عىل كلب مضطجع عند « : رة قالحييى موىل جعدة بن هبرية عن أيب هري
 فنـزع خفـه فجعـل ، فلم جيد ما يـسقيه فيـه،قليب قد كاد أن يموت من العطش

 . »  فحاسبه اهللا به فأدخله اجلنة؛يغرف له ويسقيه
 

 .٣٤٧١١-٧/١٢٧ –املصنف الكتاب أخرجه ابن أيب شيبة يف  -
ر العقدي ، ثنا سفيان أيب عاموأخرجه ابن املقرئ من طريق بندار عن   -

 نحوه وقال الثوري ، عن األعمش ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة 
 .١/٤٢٦ –املعجم البن املقرئ  يف كتاب، )فغفر له(يف آخره 

 :ًوجاء  مرفوعا
وأخرجـه ، ١٦٦١-٢/٩٢٩ – املوطـأ هيف كتاب مالك  اإلمام أخرجه -

ـــام أمحـــد ـــ يف  اإلم   ،١٠٧١٠-٢/٥١٧، ٨٨٦١-٢/٣٧٥سند امل
 هيف كتابـ ،)فأدخلـه اجلنـة(بـدل ) فغفر له( نحوه وقال فيه والبخاري

 - بـاب فــضل سـقي املــاء - الـرشب– كتـاب املــساقاة –صحيح الـ
٥/٢٢٣٨، ٢٣٤٠-٢/٨٧٤، ٢٣٣٤-٢٢٣٤،٢/٨٧٠-٢/٨٣٣-

 ومسلم ،٣٧٨-١/١٣٧ –األدب املفرد  يف كتاب -:  وأيضا،٥٦٦٣
 كتـاب –صحيح الـ يف كتـاب ،)فشكر اهللا له فغفر له(نحوه وقال فيه 

 –فــضل ســاقي البهــائم املحرتمــة وإطعامهــا ) ٤١(بــاب  -الـسالم 
 كتاب اجلهاد –سنن ال يف كتاب   نحوه،وأبو داود، ٢٢٤٤-٤/١٧٦١



 
 

  
 

 

٢٩٥ 

 – باب ما يؤمر بـه مـن القيـام عـىل الـدواب والبهـائم) ٤٤( باب –
-٣/٣٦٧ –ستخرج امل يف كتاب   نحوه،وأبو عوانة،  ٢٥٥٠-٣/٢٤

، ٥٤٤-٢/٣٠١ –صحيح الـ يف كتابـه  نحـوه،ابـن حبـانو، ٥٣٤١
ــسنن الــصغرى يف كتــاب  نحــوه،لبيهقــياو ، ٢٩٤٨-٦/٥٧٣ – ال

 يف كتاب -: ، وأيضا٨/١٤، ٤/١٨٥ –السنن الكربى يف  -: وأيضا
 – رشح الــــسنة  يف كتــــاب  والبغــــوي، ٣/٢٣، ١/٣٩ -اآلداب 

، كلهم ١١٣-١/٩٩ – مسند الشهاب يف والقضاعي، ٣٨٤-٢/٢٢٩
سمى موىل أبى بكر عن أبى صـالح الـسامن عـن  لك عنمامن طريق 

 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصأبى هريرة أن رسول اهللا 
أبـو عـامر العقـدي  وأخرجه ابن املقرئ من طريق سهل بن صالح ثنا  -

 عن أيب هريـرة ريض اهللا ألعمش عن أيب حازم عن اثنا سفيان الثوري
 .١/٤٢٦ –املعجم البن املقرئ  يف كتاب،  نحوه...عنه رفعه
 

 ).٣(ثقة، تقدم يف األثر : عبد اهللا بن نمري -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
 مـن الرابعـة املخزومي، مدين، مقبول،: أبو حييى موىل جعدة بن هبرية -

 . ٨٥١٥ –  التهذيبتقريب -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٢٩٦ 

 
ولعنعنـة .  ً موقوفا حلال أيب حييى موىل جعـدة بـن هبـرية إسناده ضعيف

 .األعمش وهو مدلس أما املرفوع فصحيح عند البخاري وغريه 
 :الغريب
البئر شبه اجلراحة هبا،  وهي البئر قليب اآلبار واحدها: والقلب : القليب

، والنهايـة يف ١/٣٥ – غريب احلديث البن سـالم – التي مل تطو ويذكر ويؤنث
، وغريب احلديث ٥/١٣٧ –، ولسان العرب ٤/٩٨ –ثري غريب األثر البن األ

   .٣٨٨ / ١البن قتيبة 



 
 

  
 

 

٢٩٧ 

حدثنا معاذ بن معاذ عن حممد بن عمرو عن أيب : قال ابن أيب شيبة) ١٠٣(
 : وقلـت، فاحتضنته من خلفـه،دخلت عىل أيب هريرة وهو مريض« :  سلمة قال

 . » اللهم اشدد: ة، فقالاللهم اشف أبا هرير
 

وابن ، ٣٤٧١٢-٧/١٢٨ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
، ٤/٣٣٨ –: ، وأيـضا٤/٣٣٧ – الطبقـات الكـربى يف كتاب  سعد

وأبـو جعفـر بـن ، ١/٢٠٤ – كتـاب املحتـرضين يف  وابن أيب الـدنيا
، ٢٢٧-١/٢٣٥ –جمموع فيه مصنفات أيب جعفر  يف كتاب  البخرتي
هذا حديث صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل : وقال احلاكم  واحلاكم

، ٨٥٨١-٤/٥٦٣ – املـستدرك يف كتـاب، خيرجاه ، ووافقه الـذهبي
بــن او، ١/٣٨٤ –حليــة األوليــاء  يف كتــاب األصــبهاين وأبــو نعــيم

، ٦٧/٣٨٠ –تـاريخ مدينـة دمـشق  يف كتـاب، ، من طـريقنيعساكر
، ...ن أنه دخل عىل أيب هريـرةأبو سلمة بن عبد الرمحكلهم من طريق 

 . نحوهبه
وأخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن يوسف بن يعقوب املاجشون  -

وزاد  ... دخلت عىل أيب هريرة:أخربين سعيد بن أيب سعيد املقربي قال
فقال سعيد فخرجنا من عنده فام فاتنا الصوت حتى سمعنا الـصائحة 

 .٦٧/٣٨٥ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب، نحوه...عليه
 



 
 

  
 

 

٢٩٨ 

 

 ).١٦(العنربي، ثقة، تقدم يف األثر : معاذ بن معاذ -
بن علقمـة بـن وقـاص الليثـي، املـدين، صـدوق لـه : حممد بن عمرو -

 ).٤٨(أوهام، تقدم أثر
  بن عبد الـرمحن بـن عـوف الزهـري، املـدين، قيـل اسـمه : أبو سلمة -

نة أربـع  مـات سـ مـن الثالثـة، إسامعيل، ثقـة مكثـر،: وقيل،عبد اهللا
 تقريـب –وتسعني أو أربع ومائة وكان مولـده سـنة بـضع وعـرشين 

 .٨٢٠٣ –التهذيب 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 

   حلال حممد بـن عمـرو ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة إسناده ضعيف
 .حييى بن أيب كثري 

 



 
 

  
 

 

٢٩٩ 

 
سـمعت : أخربنا عيسى بن سربة قـال: قال: قال عبد اهللا بن املبارك) ١٠٤(

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، بـادروا النـوكى « : قال أبو هريرة: املقربي يقول
 . » املكبني عىل الدنيا

 
 .٥٦٢-١/١٩٨ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

 
 بن سربة بفتح : وقيل،هوعيسى بن عبد الرمحن بن فروة: عيسى بن سربة -

 مـرتوك، مـن ، أبـو عبـادة الزرقـي، األنصاري،املهملة وسكون املوحدة
 .٥٣٤١ – تقريب التهذيب –السابعة  

 مـن ، ثقـة، أبو سـعد املـدين،سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي: املقربي -
 وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسـلة، ،ه بأربع سننيالثالثة تغري قبل موت

 .٢٣٣٤ – تقريب التهذيب –حدود العرشين وقيل قبلها وقيل بعدها  مات يف 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 . لضعف عيسى بن سربة ًإسناده ضعيف جدا

 
 



 
 

  
 

 

٣٠٠ 

 :الغريب
األمحق، ومجعه النوكى، وجيوز يف الشعر قوم نوك، : ك األنو: بادروا النوكى

العجـز : احلامقة، ورجل أنوك ومستنوك أي أمحق، النوك عنـد العـرب: والنواكة
 –، تـاج العـروس للزبيـدي ١٠/٥٠١ – لسان العرب البن منظـور –واجلهل  

٢٧/٣٧٨. 
 



 
 

  
 

 

٣٠١ 

أخربنـا رشيـك عـن عاصـم عـن أيب : قـال:  بن املباركقال عبد اهللا) ١٠٥(
اختـذوا :  يقـول ألصـحابهملسو هيلع هللا ىلصكان عيسى ابن مـريم « :  عن أيب هريرة قالالحص

.  » املساجد مساكن، والبيوت منازل، وكلوا من بقل الربية، وانجـوا مـن الـدنيا بـسالم
 . » وارشبوا من املاء القراح« : فذكرت ذلك لسليامن، فزادين: قال رشيك

 
، مـن وابن عساكر، ٥٦٣-١/١٩٨ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

: وأيضا، ٤٧/٤٢٤ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب، طريق ابن املبارك، به
 يف كتـاب ،)وارشبوا ماء القراح( إال أنه قال وابن األعرايب، ٤٧/٤٢٣ –

، كلهم من طريق رشيك عن عاصم عـن ٥/٢٥١ –معجم ابن األعرايب 
 . مثله، به...أيب صالح عن أيب هريرة

 :ًوعا وجاء مرف
يف  ،)وارشبوا من ماء القراح( إال أنه قال  مثله،وأخرجه أبو أمحد بن عدي -

، من طريق ابن ابن عساكرو، ٤/١٨ – الكامل يف ضعفاء الرجال كتاب
 .٤٧/٤٢٤ –تاريخ مدينة دمشق  يف كتاب، عدي، به 

 
وق النخعي الكويف القايض، أبو عبد اهللا صدبن عبد اهللا : رشيك: رشيك -

 ).٦١( تغري حفظه منذ ويل القضاء، تقدم أثرًخيطئ كثريا

 ، مـوالهم، األسـدي، بنون وجـيم،بن هبدلة وهو بن أيب النجود: عاصم -
 حجـة يف القـراءة، وحديثـه يف ، صدوق له أوهام،الكويف أبو بكر املقرئ



 
 

  
 

 

٣٠٢ 

 تقريـب –الصحيحني مقرون، من السادسة، مات سـنة ثـامن وعـرشين  
 .٣٠٧١ –التهذيب 

السامن الزيات، ثقـة ثبـت، وكـان جيلـب الزيـت إىل : ذكوان:  صالحأبو -
 ).٩٧( تقدم يف األثر الكوفة،

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
هو األعمش كام  يف التخـريج  أن رشيـك حـدث : فذكرت ذلك لسليامن -

 حـافظ سليامن بـن مهـران األسـدي الكـاهيل، ثقـةعنه، واهللا أعلم وهو 
 ).٥(عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، تقدم يف األثر 

 
ً موقوفا لضعف رشيك بن عبد اهللا النخعي وعاصم بـن أيب إسناده ضعيف

 .ّالنجود وأما املرفوع فضعيف ألنه من طريق رشيك وفيه ضعف كام تقدم 



 
 

  
 

 

٣٠٣ 

 عن ج عن سامكأخربنا شعبة بن احلجا: بارك قالقال عبد اهللا بن امل) ١٠٦(
إن هـذه مذهبـة « : سمعت أبـا هريـرة، ونظـر إىل مزبلـة ، فقـال: أيب الربيع قال

 . » لدنياكم وآخرتكم
 

 .٦١٩-١/٢١٩ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

 بن الورد العتكي موالهم، أبـو بـسطام الواسـطي ثـم :شعبة بن احلجاج -
هـو أمـري املـؤمنني يف :  كـان الثـوري يقـول،نالبرصي، ثقة حـافظ مـتق

احلديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكـان 
 ).٨( تقدم يف األثر ًعابدا،

 بن حرب بن أوس بن خالد الذهيل، البكري الكويف، أبـو املغـرية، :سامك -
خرة فكان ربام آ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري ب،صدوق
 ).٨( تقدم يف األثر ،يلقن

 .٨١٥٢ – تقريب التهذيب – املدين، مقبول، من الثالثة :أبو الربيع -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 . حلال أيب الربيع املدين إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٣٠٤ 

 اد بن ثوبانموسى بن عبيدة عن زيأخربنا : قال عبد اهللا بن املبارك ) ١٠٧( 
، طلبـه ً حثيثـاً بنعمة، فإن مـن ورائـه طالبـاًال تغبطن فاجرا« : عن أيب هريرة قال

 . » ﴾  > = < ? ﴿جهنم 
 

وابن عـساكر مـن ، ٦٢٣-١/٢٢١ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
، ٦٧/٣٦٤ –تاريخ مدينة دمشق  يف كتاب،  عبد اهللا بن املبارك، به طريق
، كلهـم ١١٦٩-٣/٣٤٥ – التاريخ الكبـري يف كتاب  خمترصا،اريوالبخ

 . مثله، به...زياد بضعة عن أيب هريرةمن طريق 
 :ًوجاء مرفوعا

  ،والبخـاري، ٢٦٩-١/١٦٥ – مسند ابن املبـارك يف  أخرج ابن املبارك -
 –تفسري  اليف كتاب  والبغوي، ٢٢٩٦-٢/٢٣٢ –التاريخ الكبري  يف كتاب

 .سواءمثله عبد اهللا بن املبارك،  ، كلهم من طريق٣/٥٧
، ١١٦٩-٣/٣٤٥ – التاريخ الكبري يف كتاب  خمترصا،لبخارياوأخرجه  -

ومحـزة بـن يوسـف ، ٢٧٧١-٤/٢٥٢ – الثقـات يف كتـاب وابن حبـان
،  كلهـم مـن طريـق ١/١٦٤ –تاريخ جرجان  يف كتاب   نحوه،السهمي

 بـن  عن عبيـد اهللاحدثني أبو بكر بن أبى أويس: أيوب بن سليامن بن بالل قال

                                                         
   .٩٧: سورة اإلرساء ) ١(



 
 

  
 

 

٣٠٥ 

قـال رسـول اهللا : عمر عن عمر بن نافع عن بضعة عـن أبـى هريـرة قـال
 . مثله، به...ملسو هيلع هللا ىلص

 
بن نشيط، الربذي، أبو عبد العزيز املدين، ضـعيف وال : موسى بن عبيدة -

 ).٤٦(ًسيام يف عبد اهللا بن دينار وكان عابدا، تقدم يف األثر 
 زياد بضعة ويقال هو ابن ثوبـان روى عـن :قال أبو حاتم: زياد بن ثوبان -

 بنعمة روى عنه نـافع مـوىل ً ال تغبطن فاجرا: قالملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة عن النبي 
 ابن عمر من رواية عمر بن حممد العمرى وروى سليامن بن بالل بن عبيد اهللا بن

 – اجلـرح والتعـديل –عمر عن عمر بن نافع عن بضعة عن أبـى هريـرة 
 .٣٧٧١-٤/٢٥٢ –بن حبان ، والثقات ال٢٣٧٦-٣/٥٢٦

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، صحايب جليل : أبو هريرة -
 

ً موقوفا لضعف موسى بن عبيدة الربذي وجهالـة زيـاد بـن إسناده ضعيف
احلـديث رواه البخـاري يف « : ّثوبان بضعة أما املرفوع فقال عنه احلافظ العراقي 

   - املغني عـن محـل األسـفار - » يرة بسند ضعيفمن حديث أيب هر... التاريخ 
١٩٨٠ - ٥١٣ / ١.   

 



 
 

  
 

 

٣٠٦ 

أخربنا عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة : قال عبد اهللا بن املبارك )  ١٠٨(
 عن شـيخ مـوىل للـديل،  بن عمرو بن عبد الرمحن بن مسافعأخربين الوليد: قال
أال « : ب بيته أقبل عيل، فقالخرجت مع أيب هريرة؛ أسائله، فلام انتهى إىل با: قال

 . » أخربك برش مما سألتني عنه ؟ الرجل يبيت شبعان، وجاره جائع
 

 .٧٨١-١/٢٧٠ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

وىل عثامن بن عفـان م: قال أبو حاتم: عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة -
خو صـالح وإسـحاق وعبـد األعـىل ويـونس أريض اهللا عنه أبو عبد اهللا 

 اجلـرح –ال بـأس بـه : وإسامعيل بنو عبد اهللا بن أيب فروة، ثقة، وقال أبو زرعة
 .١٩١٣-٦/١٢٤ –، والتاريخ الكبري ١٨٤-٦/٣٤ –والتعديل 

العـامري مـن : قال أبو حاتم: الوليد بن عمرو بن عبد الرمحن بن مسافع -
، ٤٦-٩/١١ –رح والتعـديل  اجلـ–بني عامر بن لؤي القريش حجازي 

 .٧/٥٥٣ –والثقات البن حبان 
 .مل أقف عىل تسميته: شيخ موىل للديل -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 جلهالة شيخ موىل الـديل ولـضعف الوليـد بـن عمـرو إذ مل إسناده ضعيف

 .يوثقه سوى ابن حبان 
 



 
 

  
 

 

٣٠٧ 

 أخربنا سليامن بن املغرية عـن ثابـت البنـاين: باركبن املقال عبد اهللا ) ١٠٩(
 كثـر خـريه، وحـرضته املالئكـة، ،البيت يتىل فيه كتـاب اهللا« : عن أيب هريرة قال

 ضاق بأهله، وقـل ،وخرجت منه الشياطني، وإن البيت الذي مل يتل فيه كتاب اهللا
 .  » خريه، وحرضته الشياطني، وخرجت منه املالئكة

 
ــارك  - وحممــد بــن ، ٧٩٠-١/٢٧٣ – كتــاب الزهــد يفأخرجــه ابــن املب

، كالمها من طريق سـليامن ١/١٩٣ –فضائل القرآن  يف كتاب  الرضيس
 . نحوه، به...أن أبا هريرة:  عن ثابت بن املغرية

 
   قالـه  ثقـة أبـو سـعيد، ثقـة،البرصيالقييس موالهم، : سليامن بن املغرية -

 مات سـنة ً وتعليقاً أخرج له البخاري مقرونا،من السابعة بن معني،ىحيي
 . ٢٦٢٧ - تقريب التهذيب  –مخس وستني 

بضم املوحدة ونونني أبو حممد البرصي ثقة عابد،  بن أسلم، :ثابت البناين -
 ).٦٥(تقدم يف األثر

 ).٩٠(، تقدم يفء األثر الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٣٠٨ 

أخربنا رشدين بن سعد، عن عبـد الـرمحن : قال عبد اهللا بن املبارك) ١١٠(
إن أهل السامء ليرتاءون بيوت أهل « : بن زياد، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة قالا

األرض ما كان يذكر فيهم اسم اهللا، كام ترتاءون النجوم يف السامء، بقدر ما يـذكر 
 . » الرجل فيه، فكذلك يرونه

 

 .٩٦٣-١/٣٤٣ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ألن األثر يتحدث عـن أمـور يف الغيـب ،  ً
منها أهل السامء وهم املالئكة ، وهذا غيب غري حمسوس لنـا فعلـم أن ذلـك إنـام 

 .يكون عن توقيف 

 
 بفـتح ،، بن مفلح املهـريبكرس الراء وسكون املعجمة: رشدين بن سعد -

 أبو احلجاج املرصي، ضعيف، رجح أبو حـاتم عليـه ،امليم وسكون اهلاء
 يف دينه فأدركتـه غفلـة الـصاحلني ً كان صاحلا:بن يونسا وقال ،ابن هليعة

فخلط يف احلديث، من السابعة، مات سنة ثامن وثامنني وله ثامن وسـبعون 
 .١٩٥٣ – تقريب التهذيب -سنة 

 بفتح أوله وسـكون النـون وضـم املهملـة ،بن أنعم: بن زيادعبد الرمحن  -
 مـات سـنة سـت ، ضـعيف يف حفظـه، مـن الـسابعة،اإلفريقي قاضـيها

 - ً صـاحلاً جاز املائة، ومل يصح، وكان رجال: وقيل،ومخسني وقيل بعدها
 .٣٨٨٧ –تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

٣٠٩ 

 ، حليف األنـصار: ويقال، موىل بن هاشم، املرصي،الفاريس :أبو علقمة -
 .٨٣٢٥ – تقريب التهذيب -وكان قايض إفريقية، من كبار الثالثة،   ،ثقة

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 لضعف رشدين بن سعد املـرصي وعبـد الـرمحن بـن زيـاد إسناده ضعيف
 .اإلفريقي 

 
 



 
 

  
 

 

٣١٠ 

  حـدثنا : اهللا بـن هليعـة قـالأخربنـا عبـد : قال عبد اهللا بـن املبـارك) ١١١(
الـصالة قربـان، والـصدقة فـداء، « : عبد اهللا بن هبرية، أن أبا هريرة كـان يقـول

والصيام جنة، إنام مثل الصالة كمثل رجل أراد من إمام حاجة فأهدى لـه هديـة، 
 ًومثل الصدقة كمثل رجل أرس ففدى نفسه، ومثل الصيام كمثل رجل لقي عدوا

إذا قام العبد يعني إىل الصالة فإنه يف مقام عظـيم ، « : وقال،  » وعليه جنة حصينة
واقف عىل اهللا يناجيه، ويرتضاه، قائم بني يـدي الـرمحن سـبحانه وتعـاىل يـسمع 
لقيله، ويرى عمله، ويعلم ما توسوس به نفسه، فليقبل عـىل اهللا سـبحانه بقلبـه، 

لـسهوه، وال ، أو ليخفضه فهـو أقـل ًوجسده، ثم لريم ببرصه قصد وجهه خاشعا
 من جوارحه، حتـى يفـرغ مـن ً بيده، وال برجله، وال شيئاًيلتفت، وال حيرك شيئا

 . » صالته، وليبرش من فعل هذا، وال قوة إال باهللا عز وجل
 

 .١٠٧٦-١/٣٨١ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

   أبـو ، عقبـة احلـرضميبفـتح الـالم وكـرس اهلـاء، ابـن: عبد اهللا بن هليعة -
 من السابعة، خلط بعـد احـرتاق ،عبد الرمحن املرصي، القايض، صدوق

كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مـسلم 
 –بعض يشء مقرون، مات سنة أربع وسبعني، وقـد نـاف عـىل الثامنـني 

 .٣٥٨٧ –تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

٣١١ 

سبئي، بفـتح املهملـة واملوحـدة ثـم مهـزة بن أسعد الـ: عبد اهللا بن هبرية -
 ).٢٧(مقصورة، احلرضمي، أبو هبرية املرصي، ثقة، تقدم أثر 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
 .إسناده حسن

وأما اختالط عبد اهللا بن هليعة، فال يرض ألنه من رواية عبد اهللا بـن املبـارك 
 فهـو ، إذا روى العبادلة عن ابن هليعة:قال عبد الغني بن سعيد االزدي وقد عنه،

 .٦٤٨-٥/٣٣٠ – هتذيب التهذيب – ابن املبارك وابن وهب واملقري ؛صحيح



 
 

  
 

 

٣١٢ 

  عيل بــن إبــراهيم أخربنــا إســام: قــال عبــد اهللا بــن املبــارك)  ١١٢(
: ، أو قـاليصور« :  عن أيب هريرة أنه قالأخربنا اجلريري عن أيب نرضة عن رجل

  ومـا صـورة آدم ؟ : يصري أهل اجلنة كلهـم عـىل صـورة آدم يـوم القيامـة، قلـت
كالرجـل : ومـا ذراعـه ؟ قـال: ، قلـتً، وست عرضـاً طوالًاثنا عرش ذراعا: قال

ومـا : ويدخل الفقراء قبل األغنياء بمقدار نصف يوم، قلـت: الطويل منكم، قال
 * + , - . ) (﴿ أومـا تقـرأ القـرآن ؟ : نصف اليوم ؟ قال

/  ﴾ « . 
 

 .١٤٧٦-١/٥٢٠ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 : قـالعـيل بـن عبـد اهللا املـدينيوأخرجه الشجري اجلرجاين من طريـق  -

   حـدثنا اجلريـري عـن أيب نـرص عـن :حدثنا إسامعيل بـن إبـراهيم قـال
 .٢/٢٨٢ – األمايل يف كتاب، مثله...قال أبو هريرة :  قالشبري بن هنار
  :ًوجاء مرفوعا

أخرج الطرباين من طريق أسد بن موسى نا عدي بن الفضل عن سعيد بن  -
 :إياس اجلريري عن أيب نرضة عن عقيل بـن سـمري عـن أيب هريـرة قـال

 يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبـل أغنيـائهم : يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا 
 :كألف سنة قال عند ربك ً إن يوما: وما نصف يوم قال:بنصف يوم قلت

                                                         
   .٤٧: سورة احلج ) ١(



 
 

  
 

 

٣١٣ 

 كان اثني عـرش :ويدخلون مجيعا عىل صورة آدم قلت وما صورة آدم قال
 قلت بأي ذراع قـال الـذراع كطـول الرجـل ً طوله يف السامء وستة عرضاًذراعا

 .٨٨٦٥-٨/٣٥٧ – املعجم األوسط يف كتاب،  » الطويل منكم
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، حيث اشتمل عىل أمور غيب رة آدم  كـصويةً

عليه السالم وكيف كان هو ، ودخول الفقراء اجلنة قبل األغنياء ، وهذا كله غيب 
 .ال يدرى إال من جهة الوحي والرسالة 

 
بـن مقـسم األسـدي مـوالهم أبـو بـرش البـرصي  :إسامعيل بن إبراهيم -

 ).٣٥(املعروف بابن علية ثقة حافظ تقدم 
يم، أبو مسعود البرصي، ثقة، اخـتلط  سعيد بن إياس، بضم اجل:اجلريري -

 ).٢٨(قبل موته بثالث سنني، تقدم يف األثر 
 العبـدي ، بضم القاف وفتح املهملـة،املنذر بن مالك بن قطعة: أبو نرضة -

 بنون ومعجمة ، أبو نرضة،العوقي، بفتح املهملة والواو ثم قاف، البرصي
 –و تـسع ومائـة ثقة، من الثالثة، مـات سـنة ثـامن أ،ساكنة مشهور بكنيته

 .٦٩٣٨ –تقريب التهذيب 
شبري بـن :  جمهول ال يدرى، عىل أنه جاء يف رواية الشجري أنه:عن رجل -

 .هنار، ومل أقف عىل ترمجة له 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٣١٤ 

 
 ، والخـتالط عن رجل: ً موقوفا للجهالة يف قول أيب نرضة إسناده ضعيف

 التقريب -ًاجلريري وأما املرفوع فضعيف جدا حلال عدي بن الفضل فهو مرتوك 
٤٥٧٧.   
 



 
 

  
 

 

٣١٥ 

أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب الزنـاد عـن :  املباركقال عبد اهللا بن ) ١١٣(
 ، فـال يتبايعانـه،ًتقوم الساعة ورجالن يتبايعان ثوبا« :  عن أيب هريرة قالاألعرج

 . » وال يطويانه
 

 .١٦٠٣-١/٥٥٩ – كتاب الزهد –أخرجه ابن املبارك  -
 سـمعت أبـا :حممـد بـن زيـاد قـالوأخرجه معمر بن راشد مـن طريـق  -

وعبـد الـرزاق ، ٢٠٨٤٩-١١/٤٠٢ – جـامع معمـر –نحـوه ...هريرة
، ويف املـصنف ٣/١٤٤ – كتاب التفسري  يف به،معمرالصنعاين من طريق 

– ٢٠٨٤٩-١١/٤٠٢. 
  :ًوجاء مرفوعا

 يف  نحـوه،واإلمام أمحـد، ١١٧٩-٢/٤٩٨ – ه مسنديف  أخرج احلميدي -
كتـاب –صحيح ال هيف كتاب  مثله،والبخاري، ٨٨١٠-٢/٣٦٩ –  همسند

ــاق  ــا –الرق ــن مغرهب ــشمس م ــوع ال ــاب طل ، ٦١٤١-٥/٢٣٨٦-ب
 كتـاب –صحيح الـ هيف كتابـمثلـه،  واإلمام مـسلم، ٦٧٠٤-٦/٢٦٠٥

، ٢٩٥٤-٤/٢٢٧٠ - الساعة قرب) ٢٧( باب –الفتن وأرشاط الساعة 
وأبو حاتم ابن ، ٦٢٧١-١١/١٥٣ – ه مسنديف  نحوه،وأبو يعىل املوصيل

كـام يف ، و٦٨٤٥-١٥/٢٥٩ –صحيح الـ يف كتابـه  نحوه، البستيحبان
 مـسند يف   مثلـه،والطـرباين، ٢٥٧١-١/٦٣٧ –موارد الظمآن للهيثمي 

 –  رشح الـسنةيف كتـاب  مثلـه،والبغوي، ٣٢٣١-٤/٢٦٨ –الشاميني 



 
 

  
 

 

٣١٦ 

 الزنـاد عـن ، كلهم من طريـق أيب٢/٢٢٠ – التفسري  كتاب، ويف٥/٢٧
 .، به... ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : األعرج عن أيب هريرة قال

وأخربين الثقة بإسناده عـن األعـرج عـن أيب : وأخرجه أبو الليث السمرقندي قال -
 .٣/١٢٠ – تفسري السمرقندي ، يفنحوه... ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النبي 

، ٦٨٤٦-١٥/٢٦٠ –صحيح ه الـيف كتابـ  ،انًوأخرجه أيـضا ابـن حبـ -
، كالمهـا مـن طريـق ٢/٣٧٢ –األمـايل  يف كتاب  ،والشجري اجلرجاين

 عن منصور عن أيب احلارث ، عن أيب هريرة عـن النبـي معتمر بن سليامن
 . نحوه، به... قالملسو هيلع هللا ىلص

 حدثني حممد بن زياد،  حاتم من طريق إبراهيم بن طهامنوأخرجه ابن أيب -
تفسري ابن أيب حاتم ، يف نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال عن أيب هريرة ،

– ١٢٠٤٤-٧/٢٢٠٩، ٧٢٢٣-٤/١٢٨٠. 
   عن نعيم بن حييى عن عثامنوأخرجه عبد اهللا بن أيب زمنني من طريق  -

 تفسري ابن أيب ، يفنحوه... ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا:  عن أيب هريرة قالعبد اهللا
 .٢/١٥٧ –زمنني 

  -٢/٦٥ –ردوس بمأثور اخلطاب الف يف كتابوأخرجه الديلمي  -
٢٣٦٩. 

 
 



 
 

  
 

 

٣١٧ 

 
بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد الكويف ثـم املكـي، ثقـة : سفيان بن عيينة -

حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه بآخرة، وكان ربام دلس لكن عن 
 )..٨١(الثقات،تقدم أثر 

 املعـروف ،ن املـدين أبو عبد الـرمح،عبد اهللا بن ذكوان القريش :أبو الزناد -
 - مـات سـنة ثالثـني وقيـل بعـدها  ، من اخلامـسة، ثقة فقيه، الزنادبأيب

 .٣٣٢٢ –تقريب التهذيب 
 مـوىل ربيعـة بـن ، أبو داود املدين،عبد الرمحن بن هرمز األعرج: األعرج -

 تقريـب - مـات سـنة سـبع عـرشة ،احلارث ثقة ثبت عـامل، مـن الثالثـة
 .٤٠٦٠ –التهذيب 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .إسناده صحيح
 .ًواملرفوع أيضا صحيح



 
 

  
 

 

٣١٨ 

ملا : أنا األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري قال: قال عبد اهللا بن املبارك ) ١١٤(
أال تركـب ؟ : قدم معاوية يريد احلج تلقاه أناس من أهل املدينة فقيل أليب هريـرة

   عـىلً ال أكون فيـه ضـامناًإين أكره أن أركب مركبا« : أمري املؤمنني ؟ فقالفتلقى 
 . »  اهللا

 
 –كتـاب الرقـاق يف ، و١٨-٢/٥ –كتاب الزهـد يف أخرجه ابن املبارك  -

 األمـايل يف آثـار الـصحابة يف كتـاب وعبد الرزاق الـصنعاين، ١٨-١/٥
 ، يف، به عبد الرزاقيق  من طر،واإلمام أمحد، ٢٠٠-١/١١٧ –للصنعاين 

األوزاعي حيدث عن حييى بـن أبـى ، كلهم من طريق ١/١٧٧ –كتاب الزهد 
 . مثله، به...كثري قيل ألبى هريرة

 
عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمـرو، أبـو عمـرو الفقيـه، ثقـة : األوزاعي -

 )١٠٠( تقدم يف األثر جليل،
و نرص الياممي، ثقة ثبت لكنه يدلس  الطائي موالهم، أب:حييى بن أيب كثري -

 ).٥٣( تقدم يف األثر ويرسل،
بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي، أبو عبـد الـرمحن  :معاوية -

 ومات يف رجـب سـنة ، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي،اخلليفة، صحايب
، ٣/١٨٥٥ –اإلصـابة يف متييـز الـصحابة  –ستني وقـد قـارب الثامنـني 

 .٦٨٠٦-تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

٣١٩ 

 ).٩٠(الدويس، الصحايب اجلليل ، تقدم يف األثر :  أبو هريرة -
 

 لعنعنة حييى بن أيب كثري وهو مدلس ولالنقطـاع بـني حييـى إسناده ضعيف
   .١١٨٢ / ٥٧٢ - انظر حتفة التحصيل -وأيب هريرة 

 
 



 
 

  
 

 

٣٢٠ 

: سـلم قـالنا داود بن قيس، عن زيد بـن أ: قال عبد اهللا بن املبارك ) ١١٥(
سبق درهم مائة ألف درهم، قد كان رجل أو كأنه رجل له مـال « : قال أبو هريرة

كثري فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به، وكان رجل ليس لـه إال درمهـان 
 . » فأخذ خريمها فتصدق به

 
 –كتـاب الرقـاق يف ، و٩٥-٢/٢٤ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

٩٥-١/٢٣. 
 :ًوجاء مرفوعا

 يف كتـاب  والنـسائي، ٨٩١٦-٢/٣٧٩- ه مـسنديف أخرج اإلمام أمحد  -
-٥/٥٩ –جهـد املقـل ) ٢٩( بـاب – كتـاب الزكـاة -السنن الصغرى 

جهـد ) ٥١( بـاب – كتـاب الزكـاة –السنن الكربى  يف كتاب ، و٢٥٢٧
 .، كالمها حدثا به عن قتيبة بن سعيد البغالين٢٣٠٦-٢/٣٢ –املقل 

) ٥١( بـاب – كتاب الزكـاة –السنن الكربى  يف كتاب  سائيوأخرجه الن -
 – حر الزخـار البه مسنديف  نحوه،والبزار، ٢٣٠٧-٢/٣٢ -جهد املقل 

-٤/٩٩ –صحيح الـ يف كتابـه  نحوه،وابن خزيمة، ٨٨٩٧-١٥/٣٣٨
ــان،  ٢٤٤٣ ــن حب ــه،واب ــ   مثل ــيف كتاب ، ٣٣٤٧-٨/١٣٥ –صحيح ه ال
 صحيح عـىل رشط مـسلم ومل هذا حديث: ، وقال احلاكم نحوه واحلاكم

، ١٥١٩-١/٥٧٦ – املـستدرك يف كتاب، خيرجاه، وسكت عليه الذهبي
ـــي ـــوهوالبيهق ـــاب  نح ـــربى يف كت ـــسنن الك   ، ٧٥٦٨-٤/١٨١ – ال



 
 

  
 

 

٣٢١ 

، كلهـم مـن ٥٦/٣٥ – تاريخ مدينة دمشق يف كتاب  نحوه،وابن عساكر
 حدثنا بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب :صفوان بن عيسى قالطريق 
 .، به...ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :عن أيب هريرة قالٍصالح 
 

 ثقـة ،الفراء الـدباغ أبـو سـليامن القـريش مـوالهم املـدين: داود بن قيس -
 ).٩٤( تقدم أثر ،فاضل

 ثقة عامل ، موىل عمر أبو عبد اهللا وأبو أسامة املدين،العدوي: زيد بن أسلم -
 – تقريـب التهـذيب - مات سنة ست وثالثني  ، من الثالثة،وكان يرسل

٢١٢٩. 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 - انظر حتفـة التحـصيل -م وأيب هريرة ل لالنقطاع بني زيد بن أسإسناده ضعيف

٢٨٧ / ١٣٩.   
هذا حديث صحيح عـىل رشط مـسلم ومل « : وأما املرفوع فقال فيه احلاكم 

   .١٥١٩ - ٥٧٦ / ١ -املستدرك  » ت عليه الذهبيخيرجاه وسك
 



 
 

  
 

 

٣٢٢ 

  أخـربين : أنا عبد الوهـاب بـن الـورد قـال: قال عبد اهللا بن املبارك ) ١١٦(
ما يبكيك ؟ فقال : سلم بن بشري بن حجل، أن أبا هريرة، بكى يف مرضه، فقيل له

وإين ، أما إين ال أبكي عىل دنياكم هذه، ولكني أبكي عىل بعد سفري، وقلة زادي« 
 . » أمسيت يف صعود مهبطة عىل جنة ونار، ال أدري إىل أيتهام يؤخذ يب

 
 –كتاب الرقاق يف ، و١٥٤-٢/٣٦ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

 يف كتـاب ،)إىل أهيـام يـسلك يب(، إال أنه قـال وابن سعد، ١٥٤-١/٣٨
التاريخ الكبري  يف كتاب  خمترصا،والبخاري، ٤/٣٣٩ –الطبقات الكربى 

-١/١٣٩ – كتـاب املحتـرضين يفوابن أيب الدنيا ، ٢٣١٥-٤/١٥٧ –
) يـسلك يب(وقال ) أمسيت(بدل ) أصبحت( إال أنه قال والبيهقي، ١٧٥
وابن عـساكر ، ٥٧٠-١/٢٢١ – الكبري الزهد يف كتاب ،)يؤخذ يب(بدل 

من ، كلهم ٦٧/٣٨٤: ، وأيضا٦٧/٣٨٣ –تاريخ مدينة دمشق  يف كتاب
 . مثله، بهعبد اهللا بن املباركطريق 
 

هـو وهيـب بـن الـورد عـىل :  قـال ابـن حجـر:عبد الوهاب بـن الـورد -
 مـوالهم ، القـريش،وهيب بن الورد بفتح الواو وسكون الراءالصحيح، 

 من كبار ، ثقة عابد، اسمه عبد الوهاب: يقال، أبو عثامن أو أبو أمية،املكي
 .٧٥٣٩– تقريب التهذيب –السابعة، 



 
 

  
 

 

٣٢٣ 

البـرصي عـن عكرمـة قالـه بـن :  قال البخاري:سلم بن بشري بن حجل -
 وهو العبشمي، وقال املبارك عن أيب عوانة وروى عنه أبو عاصم العباداين

 – ليس به بـأس: سلم بن بشري برصي ال بأس به، وقال ابن معني: البزار
ــاريخ الكبــري  ، ٣٥٤٨-٩/٣٣ –، مــسند البــزار ٢٣١٥-٤/١٥٧ –الت

-١/١٠٣ –، والثقــات للعجــيل ١١٤٦-٤/٢٦٦ –التعــديل اجلــرح و
٤٨٤. 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 انظـر اجلـرح - لالنقطاع بني سـلم بـن بـشري وأيب هريـرة إسناده ضعيف
   .١١٤٦ - ٢٦٦ / ٤ -والتعديل 

 



 
 

  
 

 

٣٢٤ 

 عـن أيب هريـرة عالء بـن زيـادعن قتادة عن ال: قال معمر بن راشد) ١١٧(
وكنـا : حائط اجلنة لبنة ذهب، ولبنة فضة، ودرجها اللؤلؤ والياقوت، قـال«: قال

 .  »نحدث أن ررضاضها اللؤلؤ، وتراهبا الزعفران
 

-١١/٤١٦ – جـامع معمـر بـن راشـد  يف كتـاب  مثله،أخرجه معمر بن راشد -
-٢/٧٢ –كتـاب الزهـد   يف ه، بـمعمـر من طريـق ،وابن املبارك، ٢٠٨٧٥
، ، بهمعمروعبد الرزاق من طريق ، ٢٥٢-١/٧٢ –كتاب الرقاق يف ، و٢٥٢

ــاب ــسري ال يف كت ــصنف يف ، و٣/٢٦٧ –تف ــاب امل -١١/٤١٦ –الكت
-١٥/٢٢٨ –رشح الـسنة  يف كتـاب، ، به يق معمروالبغوي من طر، ٢٠٨٧٥
 األولياء حلية يف كتاب،  األصبهاين من طريق معمر، بهوأبو نعيم، ٤٣٩١

– ٢/٢٤٩. 
أن أبـا : سليامن التيمي أن قتادة قـالًوأخرجه أيضا ابن املبارك من طريق  -

 .٢٥١-٢/٧٢ –كتاب الزهد يف  ،مثله...هريرة
 ثنا حممـد بـن املنهـال :وأخرجه أبو نعيم من طريق احلسن بن سفيان قال -

 ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن العالء بـن زيـاد العـدوي :قال
 .٢/٢٤٩ –حلية األولياء  يف كتاب،  نحوه...ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ع

 
                                                         

 . الزهد وذلك مدعاة إىل، وصف اجلنة واآلخرة مما يرغب فيام عند اهللا وهيون الدنيا يف النفوس ) ١(



 
 

  
 

 

٣٢٥ 

  :ًوجاء مرفوعا 
يف  ،"حائط اجلنة لبنة من فضة ، لبنة من ذهـب " بلفظ  ابن طهامنهأخرج -

وأبو بكر الـشافعي مـن طريـق ، ٣٤-١/٨٥ – مشيخة ابن طهامن كتاب
، ٧٣٢-٧/٥٦٩ – كتاب الفوائد املسمى بالغيالنيات ، يف، به ابن طهامن

يف   "جمامرهم اللؤلؤ وأمـشاطهم الـذهب:  خمترصا وزاد فيهن عساكرواب
  مطــر عــن ،  كلهــم مــن طريـق ٥/٤٠٤ –تــاريخ مدينــة دمـشق  كتـاب

 .، به نحوه...العالء بن زياد عن أيب هريرة
وأخرجه الرتمذي من طريق أيب كريب حدثنا حممد بن فـضيل عـن محـزة  -

يف ، نحـوه..ا يا رسول اهللا  قلن:الزيات عن زياد الطائي عن أيب هريرة قال
ما جاء يف ) ٢(باب  - ملسو هيلع هللا ىلصكتاب صفة اجلنة عن رسول اهللا  -سنن ال كتاب

 .٢٥٢٦-٤/٦٧٢ – صفة اجلنة ونعيمها
وأبـو داود ، ٨٠٣٠-٢/٣٠٤ – املـسند يف ً وأخرج اإلمام أمحـد مطـوال -

  ه مـسنديف وإسحاق بن راهويه، ٢٥٨٣-١/٣٣٧ – ه مسنديف الطياليس
، ١٤٢٠-١/٤١٥ – ه مــسنديف د بــن محيــدوعبــ، ٣٠٠-١/٣١٧ –

ــدارمي ــاب وال ــ يف كت ــسند يف واحلــارث، ٢٨٢١-٢/٤٢٩ –سنن ال  م
يف  وابـن حبـان، ١٠٧١-٢/٩٦٩ – )زوئـد للهيثمـيكام يف ال(احلارث 

ٍسعد الطائي أبو جماهد ، كلهم من طريق ٧٣٨٧-١٦/٣٩٦ –صحيح  الكتابه ٌ
 ، به...ول قلنا يا رسول اهللاثنا أبو املدلة موىل أم املؤمنني سمع أبا هريرة يق

 .نحوه



 
 

  
 

 

٣٢٦ 

محزة الزيات عن سـعد الطـائي حدثـه عـن وأخرج ابن املبارك من طريق  -
 – كتـاب الزهـد ، يفنحـوه..  قلت يا رسول اهللا:رجل عن أيب هريرة قال

١٠٧٥-١/٣٨٠. 
 ثنا حممـد بـن املنهـال :وأخرجه أبو نعيم من طريق احلسن بن سفيان قال -

ن سعيد عن قتادة عن العالء بـن زيـاد العـدوي  ثنا يزيد بن زريع ع:قال
 .٢/٢٤٩ –حلية األولياء  يف كتاب، نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 .٢٦٠٥-٢/١١٥ – الفردوس بمأثور اخلطاب  يف كتابوأخرجه الديلمي  -
 

 ثقة ثبت يدلس، تقدم يف ،بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي: قتادة -
 ).٦٨(األثر 

 ثقة، من ، أحد العباد، أبو نرص البرصي،بن مطر العدوي: دالعالء بن زيا -
 .٥٢٧٣ – تقريب التهذيب -الرابعة، مات سنة أربع وتسعني

  الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة ٩٠(، تقدم يف األثر.( 

 
 .  ً موقوفا لعنعنة قتادة وهو مدلس إسناده ضعيف

 :وأما املرفوع فله ثالثة طرق
وهذا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاقال  :العالء بن زياد عن أيب هريرة قالطريق : األول

 .قد أعل، ورجح الدار قطني بأن املوقوف أشبه



 
 

  
 

 

٣٢٧ 

 عن ،وسئل عن حديث العالء بن زياد« : ذكر للدار قطني املرفوع فأجاب
 ، ولبنة من فضة،حائط اجلنة لبنة من ذهبملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللاقال  :أيب هريرة قال

 ووقفه قتادة ، عن العالء بن زياد، فقال أسنده مطر الوراق،واللؤلؤالياقوت ودرجها 
 .٢١٧٦-١١/١٣٩ – العلل الواردة يف األحاديث النبوية –»  واملوقوف أشبه 
 قلنا يا : عن أيب هريرة قال، عن زياد الطائي،محزة الزياتطريق : الثاين

 ليس إسناده  هذا حديث«:  فقال،وهذا قد أعله اإلمام الرتمذي..رسول اهللا 
 عن ، وقد روي هذا احلديث بإسناد آخر،بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل

كتاب صفة اجلنة عن  سنن الرتمذي – »  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة عن النبي ،أيب مدله
، ٢٥٢٦-٤/٦٧٢ – ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها) ٢(باب  - ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

و جمهول ومع هذا رواه عن أيب  ألن يف سنده زياد الطائي وه«: وقال املباركفوري
 . ٧/١٩٣ – حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي – »  ًهريرة مرسال
 حدثني أبو املدلة :زهري بن معاوية عن سعد الطائي قالطريق : والثالث

وهذا صححه ابن .. نه سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول اهللاأموىل أم املؤمنني 
 .حبان واهليثمي واأللباين

 .١٠/٣٩٦ – جممع الزوائد –»  ورجاله رجال الصحيح « : يثميقال اهل
 
 
 



 
 

  
 

 

٣٢٨ 

 :الغريب
 رضـضت : يدل عىل دق يشء يقـال،الراء والضاد أصل واحد: الررضاض

ــا ــه رض ــيشء أرض ــه األرض، ًال ــىل وج ــررضض ع ــارة ت ــررضاض حج  وال
ــب احلــديث البــن األثــري–احلــىص الــصغار : والــررضاض  –  النهايــة يف غري

   .١٠٩٨ / ٣، غريب احلديث للحريب ٢/٣٧٤ –غة ، مقاييس الل٢/٢٢٩
  



 
 

  
 

 

٣٢٩ 

أنا معمر عن األشعث بن عبد اهللا عن شـهر بـن : بارك  قال ابن امل)١١٨(
تفتقي : يف اجلنة شجرة يقال هلا طوبى، يقول اهللا هلا« :  عن أيب هريرة قالحوشب

  فتفتق له عن فرس برسجه، وجلامه، وهيئته كام شاء، وتفتق عـن،لعبدي عام شاء
 . » الراحلة برحلها، وزمامها وهيئتها كام شاء، وعن النجائب والثياب

 

 –كتاب الرقاق يف ، و٢٦٥-٢/٧٥ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
رشح  يف كتاب، ، بهوالبغوي من طريق عبد اهللا بن املبارك، ٢٦٥-١/٧٥

 –تفـسري ال يف كتـاب،  وعبد الرزاق بـن مهـام الـصنعاين، ٣/١٩ –السنة 
، كلهم مـن ١٣/١٤٧ –تفسري ال يف كتاب  بن جرير الطربياو، ٢/٣٣٦

 بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عـن ثعن األشعطريق معمر بن راشد 
 . نحوه، به...أيب هريرة

 
 بن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البرصي، نزيـل الـيمن، ثقـة :معمر -

 ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود  إال أن يف روايته عن،ثبت فاضل
 ).٥٣( تقدم يف األثر  وكذا فيام حدث به بالبرصة،ً،وهشام بن عروة شيئا

بن جـابر احلـداين، بمهملتـني مـضمومة مـشددة،  :األشعث بن عبد اهللا -
 بـضم ،مـىل وهـو احل، وقد ينسب إىل جده، برصي، أبو عبد اهللا،األزدي

 .٥٣١ – تقريب التهذيب -امسة صدوق، من اخل،املهملة وسكون امليم



 
 

  
 

 

٣٣٠ 

 األشعري الشامي موىل أسامء بنت يزيـد بـن الـسكن، :شهر بن حوشب -
 ).١٤( تقدم يف األثر صدوق كثري اإلرسال واألوهام،

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 . لضعف شهر بن حوشب ومدار األثر عليه إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٣٣١ 

حـدثني أبـو : وب قـالأنا سعيد بن أيب أيـ: قال عبد اهللا بن املبارك)  ١١٩(
إن يف اجلنـة « :  سمع أبا هريـرة يقـولهانئ اخلوالين عن مسلم بن يسار أن عثامن

 . »  مقاذفها من ذهبًسفنا
 

 –كتاب الرقاق يف ، و٢٧٢-٢/٧٧ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
٢٧٢-١/٧٧. 
ًثر موقوف لفظا مرفوع حكام األ ، حيث اشتمل األثر عـىل بيـان أنـواع مـن ً

 ال يعلـم باالجتهـاد وإنـام عـن وحـي يالرسور واحلبور يف اجلنة وهذا أمـر غيبـ
 .وتوقيف 

 
ــوب - ــن أيب أي ــوالهم اخلزاعــي :ســعيد ب ــرصي،م ــى ، امل ــو حيي ــن ا أب ب

وقيل غري ذلك،  مات سنة إحدى وستني ،مقالص،ثقة ثبت، من السابعة
 .٢٢٨٧ – تقريب التهذيب - وكان مولده سنة مائة

 ال ،واسمه محيد بن هانئ أبو هانئ اخلـوالين املـرصي: أبو هانئ اخلوالين -
 وهـو أكـرب شـيخ البـن وهـب مـات سـنة اثنتـني ، من اخلامسة،بأس به

 .١٥٧١ – تقريب التهذيب -وأربعني،
 مقبـول، مـن ،ىل األنصار مو،املرصي أبو عثامن الطنبذي: مسلم بن يسار -

 .٦٦٩٧ –الرابعة ، تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

٣٣٢ 

أبـو عـثامن : هكذا وقع، وأحسب واهللا أعلم، أن صـواب الكـالم: عثامن -
أين مل أقف يف كتب الـرتاجم أنـه : األول: وليس أن عثامن، ألسباب ثالثة

أن : يروي عن أحد اسمه عثامن وإنام يروي عن أيب هريرة مبارشة، والثاين
أن البخاري وغريه ساق له بعض اآلثـار بمثـل : ا عثامن، والثالثكنيته أب

مسلم بن يـسار أبـو عـثامن، واهللا أعلـم، انظـر :  وقال فيهًهذا السند متاما
ــاريخ الكبــري : ترمجتــه يف  –واجلــرح والتعــديل ، ١١٦٧-٧/٢٧٥ –الت

ــات ٨٧٢-٨/١٩٩ ــساب ٥٣٤٨-٥/٣٩٠ –، والثق ، ٤/٧٥ –، واألن
 .٤/٦٤ –تكملة اإلكامل 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .حلال مسلم بن يسار إسناده ضعيف 
 :الغريب

ًالسفينة سميت سفينة لسفنها وجه املاء كأهنا تكشفه، وهي فعيلة : ًسفنا
ٍعلة ٌوالسفينة الفلك ألهنا تسفن وجه املاء أي تقرشه فعيلة بمعنى فابمعنى فاعلة، 

ٌقيل هلا سفينة ألهنا :  وقال ثعلب عن ابن األعرايبٌواجلمع سفائن وسفن وسفني،
ًوتكون مأخوذة من : تسفن بالرمل إذا قل املاء فهي فعيلة بمعنى فاعلة، قال

ٌالسفن وهو الفأس الذي ينجر به النجار ، فهي يف هذه احلال فعيلة بمعنى 
 –قاييس اللغة البن فارس ، وم١٣/٦ – هتذيب اللغة لألزهري –مفعولة 

 .٨/٥٢٣ –، واملحكم واملحيط األعظم ٣/٧٩
 لسان –املقذف واملقذاف جمذاف السفينة، والقذاف املركب : مقاذفها

 .٩/٢٧٧ –العرب 



 
 

  
 

 

٣٣٣ 

د بن يزيد  عن  عن خالأنا الليث بن سعيد:   بن املباركقال عبد اهللا) ١٢٠( 
رضس الكـافر مثـل « : قـال عن أيب هريـرة  املقربي عن سعيدسعيد بن أيب هالل

أحد، وفخذه مثل البيضاء، وجنباه مثل الورقان، وجملسه من النار كام بيني وبـني 
 .  »ًالربذة، وكثف برصه سبعون ذراعا، وبطنه مثل إضم

 
 –كتاب الرقاق يف ، و٣٠٤-٢/٨٧ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -

٣٠٤-١/٨٧. 
عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو عن احلـارث  :وأخرجه احلاكم من طريق -

 نحـوه...عن أيب هالل عن سعيد بن أيب سعيد املقربي أنه سمع أبا هريرة
هذا إسـناد صـحيح عـىل رشط الـشيخني ومل خيرجـاه : املستدرك وقال–

 – يف كتـاب املـستدرك، لتوقيفه عىل أيب هريـرة ، وسـكت عنـه الـذهبي
٨٧٦١-٤/٦٣٨. 

  ًرك خمترصا مـن طريـق يـونس عـن الزهـري عـن  ابن املباًوأخرجه أيضا -
يف ، و٣٠٣-٢/٨٧ – كتـاب الزهـد يفسعيد بن املسيب عـن أيب هريـرة 

به، وي من طريق عبد اهللا بن املبارك والبغ، ٣٠٤-١/٨٧ –كتاب الرقاق 
 .١٥/٢٥٠ – رشح السنة يف كتاب

                                                         
يف هذا األثر داللة عىل أن الرتهيب حيمل عـىل البعـد عـن امللـذات واملتـع والتوسـع يف املباحـات ، ) ١(

 .وذلك داخل يف الزهد 



 
 

  
 

 

٣٣٤ 

 :ًوجاء مرفوعا 
ٍد وعـرض رضس الكافر يوم القيامة مثـل أحـ« :بلفظأخرج اإلمام أمحد  -

ًجلده سبعون ذراعا وفخذه مثل ورقان ومقعده من النـار مثـل مـا بينـي 
وأخرجـه احلـاكم ، ٨٣٢٧-٢/٣٢٨ –مـسند أمحـد  ، يف » وبني الربـذة

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة إنام اتفقا عىل «: وقال
 املـستدركيف كتاب  –صحيح : ، وقال الذهبي  » ذكر رضس الكافر فقط

من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد ، كالمها ٨٧٥٩-٤/٦٣٧ –
 . به ،ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :املقربي عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

، ٨٣٩١-٢/٣٣٤ – مـسند أمحـد ، يفًوأخرج اإلمام أمحد أيـضا بعـضه  -
-١٥/٢٥٢ – البحــر الزخــار يف مــسند ، والبــزار، ١٠٩٤٤-٢/٥٣٧

، كلهـم .١/٢٤٣ –اية يف علم الروايـة  الكفيف كتابواخلطيب ، ٨٧١٣
من طريق عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

كـام : (، به نحوه، ويف رواية البزار واخلطيـب  قـال...يسار عن أيب هريرة
 .)ما بيني وبني الربذة(بدل ) بني قديد إىل مكة

ثني سليامن بن حبيب عمرو بن احلارث حد: ًوأخرجه البخاري معلقا قال -
 التـاريخ ، يف كتابخمترصا... رضس الكافرملسو هيلع هللا ىلصسمع أبا هريرة عن النبي 

 .١٧٧٨-٤/٨ –الكبري 
  رسيـج بـن يـونس حـدثنا محيـد بـن وأخرج بعـضه مـسلم مـن طريـق  -

ٍعبد الرمحن عن احلسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أيب حـازم عـن  ٍ ٍ



 
 

  
 

 

٣٣٥ 

  ر أو نـاب الكـافر مثـل رضس الكاف«  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :أيب هريرة قال
النـار ) ١٣( بـاب – كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها – صحيح مسلم  ، يف »ٍأحد

 .٢٨٥١-٤/٢١٨٩ -يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء
كتاب صفة جهنم عن  -سنن  ال كتابيف  خمترصا جدا،وأخرجه الرتمذي -

، ٢٥٧٩-٤/٧٠٤ –ما جاء يف عظم أهل النار ) ٣(باب  - ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
يف كتـاب الطرباين ، و٧٤٨٧-١٦/٥٣٢ –صحيح يف كتابه الوابن حبان 

 يف الكامــليف كتـاب وابــن عـدي ، ٨٠٧٣-٨/٩٤ –املعجـم األوسـط 
مـن ، كلهـم ١/٤٤٣ –تفسري يف كتاب الوالبغوي ، ٧/١٢٦ – الضعفاء

 .، به نحوهٍأيب حازم عن أيب هريرة رفعهطريق 
ملسو هيلع هللا ىلص   صفة جهنم عن رسول اهللا  كتاب-سنن اليف وأخرج نحوه الرتمذي  -

يف والبزار ، ٢٥٧٨-٤/٧٠٣ –ما جاء يف عظم أهل النار) ٣(باب  -
يف  الكامل يف كتابوابن عدي ، ٨١٧٤-١٥/٩ – البحر الزخار مسند

  ٍمد بن عامر حدثني جدي حممن طريق ، كلهم ٦/٢٣٠ –الضعفاء
ٌحممد بن عامر وصالح موىل التوأمة عن أيب هريرة  .، به بنحوه...ٍ

ٍ حدثنا ابن وهب : ابن حبان من طريق حرملة بن حييى قالًوأخرجه أيضا -
ٍ أخربنا عمرو بن احلارث أن سليامن بن محيد حدثه أن أباه حدثه أنه :قال

 – صحيح ابن حبان - ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :سمع أبا هريرة يقول
٧٤٨٨-١٦/٥٣٣. 



 
 

  
 

 

٣٣٦ 

ً لفظا فإنه مرفوع حكام ، ذلك ألن اًااألثر وإن كان موقوف لتغـريات الطارئـة ً
عىل جسد الكافر يف النار هو أمر غيبي مغيب عنـا ال يعلـم إال عـن مـشاهدة أو 
إخبار ، فتغري رضس الكافر ومتخذه وغري ذلك من األمور الغيبية غري املـشاهدة 

 .لنا وال معلومة إال من طريق من علمه اهللا وهم األنبياء 
 

لفهمي، أبو احلارث املرصي، ثقـة ثبـت بن عبد الرمحن ا: الليث بن سعد -
 -.  من السابعة ، مات يف شعبان سـنة مخـس وسـبعني فقيه إمام مشهور،
 .٥٧٢٠-تقريب التهذيب 

ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم املرصي، ثقة فقيه، تقدم : خالد بن يزيد -
 ).٦٩(يف األثر 

مـدين : الليثي، مـوالهم أبـو العـالء املـرصي قيـل : سعيد بن أيب هالل  -
بل نشأ هبا، صدوق مل أر البن حزم يف تـضعيفه : األصل، وقال ابن يونس

 ).٦٩( إال أن الساجي حكى عن أمحد أنه اختلط ، تقدم أثر ًسلفا
، املقربي ، أبو سعد املدين ،  ثقةسعيد بن أيب سعيد كيسان : سعيد املقربي  -

  ) .١٠٤( تقدم يف األثر من الثالثة 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر حايب اجلليل الدويس، الص: أبو هريرة -

 
 .ًال يصح مرفوعا ًموقوفا وإسناده حسن 



 
 

  
 

 

٣٣٧ 

وسئل عن حديث بن املسيب ، عن أيب هريرة ، عن النبي « : قال الدارقطني 
يرويـه الزهـري : رضس الكافر يوم القيامة أعظـم مـن أحـد ، فقـال : قال ملسو هيلع هللا ىلص 

هري ، رواه يـونس وعقيـل عـن الزهـري واختلف عنه فرفعه املوقري ، عن الز
   - ١٧٧ / ٩ العلـل الـواردة يف األحاديـث النبويـة - » ًموقوفا وهـو الـصحيح

١٧٠٠.   
 :الغريب

جبل معروف من جبال العرب، وهـو : يراد يف النار وورقان : مثل الورقان
 غريـب – جبل أسود بني العرج والرويثة عـىل يمـني املـار مـن املدينـة إىل مكـة

، ٥/١٧٥ –، النهاية يف غريب األثر البـن األثـري ٣/٧٤٥ – البن قتيبة احلديث
 .٢/٤٦٥ -وغريب احلديث البن اجلوزي

 الربذة بفتح أوله وثانيه وبالذال املعجمة، هي التي جعلها عمر : الربذة
 معجم ما استعجم –وبني الربذة واليعملة ثالثة عرش ميال ...محى إلبل الصدقة 
 .٢/٦٣٣ –أليب عبيد البكري 

شبت بأعىل عاندين : اسم جبل بعينه، وأنشد ابن السكيت: ٌوإضم : إضم
 وقال ياقوت ،إضم جبل ألشجع وجهينة وقيل واد هلم : ، وقال البكريمن إضم
إضم بالكرس ثم الفتح وميم ذو إضم ماء يطؤه الطريق بني مكة والياممة : احلموي

 وله ،اكن يقال هلا احلناظل وقيل ذو إضم جوف هناك به ماء وأم،عند السمينة
 وهو الوادي ، إضم واد بجبال هتامة: وقال السيد عيل  ملسو هيلع هللا ىلصذكر يف رسايا النبي

 ومن أعىل منها عند السد يسمى ، ويسمى من عند املدينة القناة،الذي فيه املدينة
 – هتذيب اللغة لألزهري –  ً ومن عند الشظاة إىل أسفل يسمى إضام،الشظاة
 .١/٢١٤ –، معجم البلدان ١/١٦٦ –تعجم ، معجم ما اس١٢/٦٦



 
 

  
 

 

٣٣٨ 

أنا معمر، عن قتـادة، عـن زرارة بـن أوىف، : قال عبد اهللا بن املبارك)  ١٢١(
 . » يقرص يومئذ عىل املؤمن حتى يكون كوقت صالة «: عن أيب هريرة قال

 :ختريج األثر
معمر عن قتادة عن زرارة بـن أوىف عـن أيب أخرجه ابن املبارك من طريق  -

-١/١٠٠ –كتاب الرقاق يف ، و٣٤٨-٢/١٠٠ – كتاب الزهد يفهريرة 
٣٤٨. 

ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، حيث اشتمل األثر عـىل أمـر غيبـ  وهـو يً
 .قرص الوقت عىل املؤمن يوم القيامة ، وهو أمر ال يعلم إال بوحي وتوقيف 

 
يمن، ثقـة  بن راشد األزدي موالهم، أبو عروة البرصي، نزيـل الـ:معمر -

  إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود وهشام بن،ثبت فاضل
 ).٥٣( تقدم يف األثر عروة شيئا وكذا فيام حدث به بالبرصة،

 ثقة ثبت، تقدم يف األثـر ،بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي: قتادة -
)٦٨.( 

وحتني ثـم معجمـة،  احلريش، بمهملة وراء مفت،العامري: زرارة بن أوىف -
 ،أبو حاجب البرصي قاضيها، ثقة عابد، من الثالثة، مات فجأة يف الصالة

 .٢٠٢٠ – تقريب التهذيب -دون املائة، سنة ثالث وتسعني،  
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 



 
 

  
 

 

٣٣٩ 

 

 . لعنعنة قتادة وهو مدلس إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٣٤٠ 

حدثنا محاد بن سلمة، عـن أيب املهـزم، عـن : قال وكيع بن اجلراح) ١٢٢(
 . » املؤمن أكرم عىل اهللا من املالئكة الذين عنده« : أيب هريرة قال
 

 .١/٩٦ –  كتاب الزهديفأخرجه وكيع بن اجلراح  -
 :ًوجاء مرفوعا 

 املـؤمن أكـرم عـىل اهللا عـز«  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا" :بلفظأخرج ابن ماجه  -
 باب – كتاب الفتن –سنن ابن ماجه  ، يف كتاب »وجل من بعض مالئكته

 وابـن حبـان، ٣٩٤٧-٢/١٣٠١ – املسلمون يف ذمة اهللا عز و جـل) ٦(
ــوه، ــروحني  نح ــاب املج ــديلمي ، ١١٧٦-٣/٩٩ –يف كت ــابوال  يف كت

مـن طريـق الوليـد بـن ، كلهم ٦٥٦٧-٤/١٨٣ –دوس بمأثور اخلطاب الفر
 سمعت أبا املهزم سمعت أبا هريرة :ن سلمة قال حدثنا محاد ب:مسلم قال

 ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا :يقول
 

بن دينار البرصي، أبو سلمة، ثقـة عابـد أثبـت النـاس يف : محاد بن سلمة -
 ).٨٣( تقدم يف األثر ثابت، وتغري حفظه بآخره،

 البرصي، اسمه يزيد، وقيل ، بتشديد الزاي املكسورة، التميمي:أبو املهزم -
 .٨٤٦٣ – تقريب التهذيب –عبد الرمحن بن سفيان، مرتوك، من الثالثة

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٣٤١ 

 
ً جدا موقوفا لضعف أيب املهزم إسناده ضعيف ً  . 

ًوأما املرفوع فضعيف جدا ألن يف سنده أيب املهزم أيضا  ً. 
 



 
 

  
 

 

٣٤٢ 

ـازمحدثنا فضيل بن غزوان : ن اجلراحقال وكيع ب) ١٢٣(  عـن أيب الضبي عن أيب ح
 . » ٍ من طعام بر حتى قبضهملسو هيلع هللا ىلصما شبع آل حممد « : هريرة قال

 
والطرباين من طريق ، ١/١٢١ – يف كتاب الزهد أخرجه وكيع بن اجلراح -

واإلمام أمحد ، ٣٢٦٨-٣/٣١٦ –املعجم األوسط يف كتاب حممد بن فضيل 
ٍوأهله ثالثة أيام من خبز حنطة حتى فـارق الـدنياملسو هيلع هللا ىلص شبع نبي اهللا ما  :بلفظ ، يف  "ٍ
 –صحيح الـ يف كتابـه ، ومسلم مثلـه، ٩٦٠٩-٢/٤٣٤ –د أمحد  مسنكتاب

مـن والبخـاري ، ٢٩٧٦-٤/٢٢٨٤ -)١( باب –كتاب الزهد والرقاق 
ٍطعـام مـن ملسو هيلع هللا ىلص ٍمـا شـبع آل حممـد «  ، بلفظ مقاربٍحممد بن فضيلطريق 

قول اهللا تعاىل  كتاب األطعمة ، باب – صحيح البخاري ، يف »تى قبضٍثالثة أيام ح
﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ ]٥٠٥٩-٥/٢٠٥٥ –، ]٥٧:البقـــــرة ،

بـاب خبـز ) ٤٨( - كتاب األطعمـة –سنن ال يف كتابه  نحوه،وابن ماجه
 .به...، كلهم من طريق أيب حازم ٣٣٤٣-٢/١١١٠ – الرب 
 

ملعجمة وسكون الزاي، ابن جرير الضبي بفتح ا: فضيل بن غزوان الضبي -
 ).٩٦( تقدم يف األثر موالهم أبو الفضل الكويف، ثقة،

 ).٩١( تقدم يف األثر سلامن األشجعي، الكويف، ثقة،: أبو حازم -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
  .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٣٤٣ 

:  عن ابن سريين، قالحدثنا يزيد بن إبراهيم: احقال وكيع بن اجلر) ١٢٤(
: لقد رأيتني وأنا أرصع بـني القـرب واملنـرب، حتـى يقـول النـاس« : قال أبو هريرة

 . » جمنون، وما يب من جنون، إن هو إال اجلوع
 

يف   مثلـه،والبخاري، ١/١٣٥ – كتاب الزهد يفأخرجه وكيع بن اجلراح  -
 يف كتـاب  مثلـه،وابـن عـساكر ،١٢٨٣-١/٤٣٧ – األدب املفرد كتاب

  يف  نحـوه،أبو نعيم األصـفهاين، وعلقه ٦٧/٣١٩ –تاريخ مدينة دمشق 
 :من طريق يزيد بن إبـراهيم قـالكلهم  ، ١/٣٧٨-كتاب حلية األولياء 

 .حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة
  ٍقتيبة حدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـنوأخرجه الرتمذي من طريق  -

كتاب الزهـد  - سنن الرتمذي – كنا عند أيب هريرة :مد بن سريين قال حم
 – ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف معيشة أصحاب النبـي ) ٣٩(باب  - ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

 .٧٢-١/٧٩ –، والشامئل املحمدية ٢٣٦٧-٤/٥٨٣
 عن أيوب عـن حممـد بـن وأخرجه البغوي من طريق قتيبة نا محاد بن زيد -

 –هذا حديث صـحيح  : ثم قالنحوه، ...كنا عند أيب هريرة: سريين قال 
 .٤٠٨٣-١٤/٢٧٨ –رشح السنة 

، كتاب االعتصام بالكتاب والـسنةصحيح  ال يف كتابهوأخرجه البخاري  -
وحض عىل اتفـاق أهـل العلـم ومـا اجتمـع عليـه ملسو هيلع هللا ىلص باب ما ذكر النبي 

واملهـاجرين ملسو هيلع هللا ىلص  وما كـان هبـا مـن مـشاهد النبـي ،احلرمان مكة واملدينة



 
 

  
 

 

٣٤٤ 

وابـن ، ٦٨٩٣-٦/٢٦٧٠ – واملنـرب والقـربملسو هيلع هللا ىلص بي واألنصار ومصىل الن
 متخط أبو هريرة وعليه ثوب مـن كتـان ممـشق فـتمخط فيـه :بلفظسعد 
 الطبقـات ، يف كتاب بخ بخ يتمخط أبو هريرة يف الكتان لقد رأيتني:فقال

ٍمن طريق محاد عن أيوب عن حممد قال،  كالمها ٤/٣٢٧ –الكربى   كنا :ٌ
 .عند أيب هريرة

، ١/٣٧٨ – حليـة األوليـاء يف كتاب  مثله،يم األصفهاينوأخرجه أبو نع -
 الشجريو، ٦٧/٣١٨ –يف كتاب تاريخ مدينة دمشق مثله، وابن عساكر 

   هــالل ثنــا أيبمــن طريــق  كالمهــا ،٢/٢٩٢ –يف كتــاب األمــايل  نحــوه،
 .، به...حممد بن سريين عن أيب هريرة

ــق أيبوأخرجــه  - ــن عــساكر مــن طري ــناب ــا ســعيد ب ــدي ن ــامر العق     ع
 ، يف كتـابعبد الرمحن أخو أيب جرو عن حممد بن سريين عـن أيب هريـرة

 .٦٧/٣١٩ –تاريخ مدينة دمشق 
 

 التسرتي، بضم املثناة وسكون املهملة وفـتح املثنـاة ثـم :يزيد بن إبراهيم -
راء، نزيل البرصة، أبو سعيد، ثقة ثبت إال يف روايته عن قتادة ففيها لـني، 

 تقريـب –عة، مـات سـنة ثـالث وسـتني عـىل الـصحيح من كبار الـساب
 .٧٧٣٤ –التهذيب 

األنصاري أبو بكر بـن أيب عمـرة البـرصي  حممد بن سريين، :ابن سريين -
 ).٥٩(ثقة ثبت عابد كبري القدر، تقدم يف األثر 



 
 

  
 

 

٣٤٥ 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

  .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٣٤٦ 

 عـن أيب حدثنا موسى بن عبيدة عـن مجهـان: حقال وكيع بن اجلرا) ١٢٥(
 . »  وزكاة اجلسد الصيام،لكل يشء زكاة« : هريرة قال

 
 .٢/١٠٦ – كتاب الزهد يفأخرجه وكيع بن اجلراح  -

 :ًوجاء مرفوعا 
 وزكـاة لكـل يشء زكـاة«  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ": بلفظوأخرجه ابن ماجه  -

يف ) ٤٤(بـاب  - كتـاب الـصيام –سنن ابـن ماجـه ، يف »  اجلسد الصوم
 الكامـل يف يف كتـابوابن عـدي ، ١٧٤-١/٥٥٥- الصوم زكاة اجلسد 

-١/١٦٢ – مسند الـشهاب يفوالقضاعي ، ٦/٣٣٦ –ضعفاء الرجال 
من طريق ، كلهم ٢/١٥٨ – األمايل في كتابوالشجري اجلرجاني، ٢٢٩

 مثلـه، إال أن ابـن عـدي ، به...موسى بن عبيدة عن مجهان عن أيب هريرة
 .)الصيام(بدل ) الصوم: (والشجري قاال

 
بن نشيط، الربذي، أبو عبد العزيز املدين، ضـعيف وال : موسى بن عبيدة -

 ).٤٦(ًسيام يف عبد اهللا بن دينار وكان عابدا، تقدم يف األثر 
 تقريـب - بضم أوله، األسلمي، مدين قديم، مقبول، من الثالثـة  :مجهان -

 .٩٧٣ –التهذيب 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٣٤٧ 

 
 ومجهـان واملرفـوع ًقوفا لضعف موسى بن عبيدة الربذي موإسناده ضعيف

 .موسى الربذي ومجهان كذلك ًضعيف أيضا ألن يف سنده 
 

 



 
 

  
 

 

٣٤٨ 

 عن أيب املهزم  بن سلمةحدثنا قبيصة عن محاد:  قال هناد بن الرسي)١٢٦(
شـجرة دار املؤمن يف اجلنة من لؤلؤة، ويف وسطها « : سمعت أبا هريرة يقول: قال

 . » تنبت احللل، تأخذ بأصبعيه سبعني حلة منطقة باللؤلؤ واملرجان
 

 يفوابن املبارك ، ١٢٥-١/١٠٤ –يف كتاب الزهد أخرجه هناد بن الرسي  -
وعبـد اهللا بـن أيب ، ١/٧ –يف كتـاب الرقـاق  و،٢٦٢-٢/٧٤ –كتاب الزهـد 

من طريق محاد بن سلمة عـن أيب ، كلهم ٤/٣٣ –تفسري ابن زمنني يف زمنني 
بـدل ) منظمـة( نحوه، إال أن ابن املبـارك قـال ، به... سمعت أبا هريرة:املهزم قال

 .)منطقة(
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ذلك أن األثر اشتمل عـىل أمـور غيب ا  ممـيـةً

تكون يف اآلخرة عند دخول اجلنة من احللل وامللبس ونحو ذلك ، وهذا ال يكون 
 .عن اجتهاد وإنام عن رشع وتوقيف 

 
 بضم املهملة وختفيف الواو ،بن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي: قبيصة -

 ).٨٣( أبو عامر الكويف صدوق ربام خالف، تقدم يف األثر ،واملد
بن دينار البرصي، أبو سلمة، ثقـة عابـد أثبـت النـاس يف : ةمحاد بن سلم -

 ).٨٣( تقدم يف األثر ثابت، وتغري حفظه بآخره،



 
 

  
 

 

٣٤٩ 

بتشديد الزاي املكسورة، التميمي البرصي، اسمه يزيد، وقيـل : أبو املهزم -
 ).١٢٢( تقدم يف األثر عبد الرمحن بن سفيان، مرتوك،

  الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة٩٠( األثر ، تقدم يف.( 

 
 . لضعف أيب املهزم ًإسناده ضعيف جدا

 



 
 

  
 

 

٣٥٠ 

حدثنا عبدة، عن حممـد بـن عمـرو ، ثنـا أبـو : قال هناد بن الرسي) ١٢٧(
يدخل الكافر قربه، فيضيق عليـه حتـى ختتلـف فيـه « : سلمة، عن أيب هريرة قال

 . » أضالعه، فتلك املعيشة
 

وابن جريـر ، ٣٣٥٤-١/٢١٤ – كتاب الزهد يفرسي أخرجه هناد بن ال -
كتـاب يف ، و٧٢٨-٢/٥٠٧ –هتـذيب اآلثـار يف كتـاب ًالطربي مطوال 

 عمرو عن أيب سلمة عن حممد بنمن طريق ، كالمها ١٦/٢٢٨ –التفسري 
 . نحوه، به...أيب هريرة
 :ًوجاء مرفوعا

 ن، وعيل ب٣١١٣-٧/٣٨٢ –، يف صحيح ابن حبان ًأخرج ابن حبان مطوال -
 –أيب جعفر بن البخرتي  جمموع فيه مصنفات  يف كتاب نحوه،مدرك الرزاز

حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب من طريق ، كلهم ٢٤٦-١/٢٥٢
 .)املعيشة الضنكة( مثله، إال أن ابن حبان زاد يف آخره ، به...هريرة

 حدثنا :ٍوأخرجه ابن حبان من طريق آخر عن عمر بن حممد اهلمداين قال -
  حـدثنا عبـد الـرمحن بـن:ٍ حدثنا يزيد بن زريع قـال:ٍبرش بن معاذ العقدي قال

قـال رسـول اهللا : ٌ حدثني سعيد املقربي عن أيب هريرة قـال:إسحاق قال
 – صــحيح ابــن حبــان يف ،)الكــافر(بــدل ) املنــافق(إال أنــه قــال ...ملسو هيلع هللا ىلص
٣١١٧-٧/٣٨٦. 



 
 

  
 

 

٣٥١ 

ــرباين  - ــه الط ــط وأخرج ــم األوس ــاب املعج ، ٢٦٣٠-٣/١٠٦ –يف كت
هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجـاه، : ، وقالنحوهواحلاكم 

من ، كالمها ١٤٠٣-١/٥٣٥ – املستدرك ، يف كتابوسكت عنه الذهبي
 .، به...طريق حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة

   حدثنا ق عبد الرمحن بن مغراء أبو زهريوأخرجه ابن املقرئ من طري -
 ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  عن أيب هريرة قال يب حازمأ عن يزيد بن كيسان

 .١/١٢ –معجم ابن املقرئ ، يف كتاب نحوه...
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ألن األثر اشتمل عـىل أمـر غيبـ  وهـو مـا يً

 األضالع ، وهـذا أمـر ال يقـال فيكون يف القرب وأنه يضيق عىل الكافر ، واختال
 .باجتهاد وإنام عن رشع وتوقيف 

 
اسمه عبد الرمحن، ثقة : الكاليب أبو حممد الكويف، يقال: بن سليامن: عبدة -

تقريـب –مات سنة سبع وثامنـني وقيـل بعـدها   من صغارالثامنة ،ثبت،
 .٤٢٩٧ -التهذيب

بن علقمة بن وقاص الليثي املـدين، صـدوق لـه أوهـام، : حممد بن عمرو -
 ).٤٨(تقدم يف األثر 

محن بن عوف الزهري، املدين، قيـل اسـمه عبـد اهللا بن عبد الر: أبو سلمة -
 ).١٠٣(وقيل إسامعيل، ثقة مكثر، تقدم يف األثر 



 
 

  
 

 

٣٥٢ 

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .ً موقوفا حلال حممد بن عمرو بن علقمة الليثي إسناده ضعيف
 هذا حديث صحيح عـىل «: يه احلاكماملرفوع فجاء بعدة طرق ، قال ف وأما

-١/٥٣٥ – املــستدرك –  » رشط مــسلم ومل خيرجــاه، وســكت عنــه الــذهبي
١٤٠٤، ١٤٠٣. 

 



 
 

  
 

 

٣٥٣ 

املهـزم  عن أيب بن سلمة عن محاد حدثنا قبيصة:  قال هناد بن الرسي)١٢٨(
 . » امض فإين عىل األثر« : كان أبو هريرة إذا مرت به جنازة قال: قال

 
يف وابن سعد ، ٥٠٧-١/٢٩٠ – كتاب الزهد يفهناد بن الرسي أخرجه  -

حـدثنا محـاد بـن من طريـق ، كالمها ٤/٣٣٨ – الطبقات الكربى كتاب
 . مثله، به...سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة

 
 بضم املهملة وختفيف الواو ،بن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي: قبيصة -

 ).٨٣( صدوق ربام خالف، تقدم يف األثر واملد أبو عامر الكويف
بن دينار البرصي، أبو سلمة، ثقـة عابـد أثبـت النـاس يف : محاد بن سلمة -

 ).٨٣( تقدم يف األثر ثابت، وتغري حفظه بآخره،
بتشديد الزاي املكسورة، التميمي البرصي، اسمه يزيد، وقيـل : أبو املهزم -

 ).١٢٢( تقدم يف األثر عبد الرمحن بن سفيان، مرتوك،
 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 . لضعف أيب املهزم ًإسناده ضعيف جدا



 
 

  
 

 

٣٥٤ 

 عـن حاق الـرازي عـن أيب سـنانحدثنا إس: قال هناد بن الرسي) ١٢٩(
ًإن يل إبـال، فقـال أبـو : جاء أعرايب إىل أيب هريرة، فقـال: حبيب بن أيب ثابت قال

امحل عىل نجيبها، وانحر سمينها، واحلـب يـوم عطنهـا وادخـل اجلنـة « : رةهري
 . » بسالم

 
 .٦٥٣-١/٣٤٩ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -

 
 ثقـة ،إسحاق بن سليامن الرازي أبو حييى كويف األصـل: إسحاق الرازي -

-تقريـب التهـذيب  .مات سنة مائتني ،وقيل قبلها فاضل، من التاسعة ،
٣٦٠.  

 ، بضم املوحدة واجليم بينهام راء ساكنة،سعيد بن سنان الربمجي: أبو سنان -
مـن  ، نزيل الري، صدوق لـه أوهـام، الكويف،أبو سنان الشيباين األصغر

 .٢٣٤٥- تقريب التهذيب -.السادسة 
 قيس، ويقال هند بن دينار األسدي موالهم، أبو حيي :حبيب بن أيب ثابت -

يف، ثقة فقيه جليل، وكان كثري اإلرسـال والتـدليس، تقـدم يف األثـر الكو
)٢٠.( 

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 



 
 

  
 

 

٣٥٥ 

 
 لعنعنة حبيب بن أيب ثابت وهو كثـري اإلرسـال والتـدليس إسناده ضعيف

 .وحلال أيب سنان سعيد الربمجي 
 :الغريب

ًالفرس والبعري إذا كـان كـريام، وناقـة نجيـب ، أي كريمـة، من : النجائب
ًوالراحلة عند العرب كل بعري نجيب جواد سواء كـان ذكـرا أو أنثـى، وكـذلك  ٌ ٍ ٍ ٍ

 وناقـة ،نجاب ونجباء ونجـبأ واجلمع ،البعري والفرس إذا كانا كريمني عتيقني
 – مجهـرة اللغـة – وقـد نجـب ينجـب نجابـة ، واجلمع نجائب،نجيب ونجيبة

 –، واملحكــم واملحــيط األعظــم ٥/٦ –، وهتــذيب اللغــة لألزهــري ١/٢٧١
   .١٦ / ٥، النهاية يف غريب األثر ٧/٤٦٦



 
 

  
 

 

٣٥٦ 

 حدثنا وكيع عن إسامعيل بـن مـسلم العبـدي: قال هناد بن الرسي) ١٣٠(
كـان أبـو هريـرة وأصـحابه إذا صـاموا جلـسوا يف : عن أيب املتوكل الناجي قـال

 .  »انطهر صيامن« : املسجد قالوا
 

 .١٢٠٧-٢/٥٧٣ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
 

بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -
 ).٤(تقدم يف األثر 

 أبـو حممـد البـرصي، القـايض، ثقـة، مـن :إسامعيل بـن مـسلم العبـدي -
 .٤٨٨ –السادسة، تقريب التهذيب 

بن داود، ويقال ابن دؤاد، بـضم الـدال بعـدها ا عيل :أبو املتوكل الناجي -
واو هبمزة، أبو املتوكل الناجي، بنون وجيم، البـرصي، مـشهور بكنيتـه، 

 – تقريب التهذيب -ثقة، من الثالثة، مات سنة ثامن ومائة وقيل قبل ذلك
٤٧٦٥. 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

  .إسناده صحيح
                                                         

فيه إشارة إىل أن احلرص عىل األعامل الـصاحلة وتـصفيتها ممـا يـشوهبا ؛ داللـة الرغبـة الـصادقة يف ) ١(
 .لزهد اآلخرة والعمل هلا ، وذلك يدخل يف عموم ا



 
 

  
 

 

٣٥٧ 

: نا ابـن وهـب قـال: د املهري قالنا سليامن بن داو: قال أبو داود ) ١٣١(
لـن « :  أنه سمع أبا هريرة، قـال، عن أيب محيد موىل مسافعأخربين يونس بن يزيد

 . »  منكم عمله، فقربوا وسددواًينجي أحدا
 

 .١/٣٠٣ –هد  كتاب الزيفأخرجه أبو داود  -
 :ًوجاء مرفوعا 

ًأحدا منكم ال ينجى «  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا : بلفظأخرج اإلمام أمحد  -
 مثلـه ومل يـذكر ومـسلم، ٩٨٣٠-٢/٤٥١ –، يف  مسند اإلمام أمحـد   » عمله

 بـاب - كتاب صفة القيامة واجلنـة والنـار –صحيح ال يف كتابه ،)فقربوا(
-٤/٢١٦٩ – برمحـة اهللا تعـاىللن يدخل أحـد اجلنـة بعملـه بـل ) ١٧(

 –يف مـسند البحـر الزخـار  ،)فقربوا وسددوا( ومل يذكر والبزار، ٢٨١٦
 رشح مشكل يف كتاب ،)فقربوا( ومل يذكر والطحاوي، ٨٢١٠-١٥/٢٥

ٍمن طريق ليث عن بكري عـن بـرس بـن ، كلهم ٥٨٤٠-١٥/٦٠ –اآلثار 
 .، به...ٍسعيد عن أيب هريرة

 –يف املـسند  )وأبـرشوا(وزاد ) قـاربوا( قـال  إال أنهوأخرجه اإلمام أمحد -
، ٨١٠٥-١٤/٣٨٤ – مسند البحـر الزخـار يف والبزار ، ١٠٢٦٠-٢/٤٨٢

من طريق فليح عن هالل بن عيل عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن كالمها 
 .، به...أيب هريرة



 
 

  
 

 

٣٥٨ 

 اإلمام أمحـد مـن طريـق إسـامعيل عـن اجلريـري عـن أيب ًوأخرجه أيضا -
مثلـه ومل يـذكر ... ملسو هيلع هللا ىلصقال يعنـي رسـول اهللا : رة قالٍمصعب عن أيب هري

 .١٠٣٣٥-٢/٤٨٨ –املسند يف  -)فقربوا وسددوا(
ٌ من طريق يزيد أنا حممد عن أيب سلمة عـن أيب هريـرة ًوأخرجه أمحد أيضا -

، ١٠٥٤١-٢/٥٠٣ – املــسند -مثلــه... ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : قــال
١٠٦٢٢-٢/٥٠٩. 

 –صحيح الـ يف كتابـه ،)اربوافسددوا وقـ( إال أنه قال وأخرجه البخاري -
 مد الفاكهيوأبو حم، ٤٦١-١/١٦٣ – األدب املفرد ٦٠٩٨-٥/٢٣٧٣

، ١/١٧٥ –يف حديث أيب حممـد الفـاكهي  ،)وقاربوا القصد(إال أنه قال 
 .، به...من طريق سعيد املقربي عن أبى هريرة كالمها 

ٍ من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا بن شهاب عن أًوأخرجه مسلم أيضا - يب ٍ
ٍعبيد موىل عبد الرمحن بـن عـوف عـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول اهللا : ٍ

 بـاب -كتاب صفة القيامة واجلنة والنـار  – صحيح مسلم - مثله...ملسو هيلع هللا ىلص
-٤/٢١٧٠ – لن يدخل أحـد اجلنـة بعملـه بـل برمحـة اهللا تعـاىل) ١٧(

٢٨١٦. 
 ثنـا :ٍبن نمـري عـن األعمـش ويعـىل قـالا أمحد من طريق ًوأخرجه أيضا -

 –سند  امل- ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ٍ عن أيب صالح عن أيب هريرة قالاألعمش
يف مـسند أيب وأبو يعىل املوصيل ، ١٤٩٤٤-٢/٣٦٢، ١٠٤٣٠-٢/٤٩٥



 
 

  
 

 

٣٥٩ 

صـالح عـن أيب من طريق األعمش عن أيب  كلهم ، ١٧٧٥-٣/٣٠٩ –يعىل 
 .، به...هريرة 

ٍصـالح ٍوابن حبان من طريق عبد العزيز بن مسلم عن األعمـش عـن أيب  -
 صحيح ابن حبان - مثله...ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :ٍجابر قالو هريرة عن أيب

– ٣٥٠-٢/٦٢. 
وأخرجه الطرباين من طريق عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا محاد بـن زيـد  -

 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيوب وهشام عن حممـد بـن سـريين عـن أيب هريـرة عـن النبـي 
 .٨٠٠٤-٨/٧٤ – املعجم األوسط -نحوه...

د بن موسى ثنا شعبة عن املغرية ومحـاد  ابن املقرئ من طريق أسوأخرجه -
 ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا :  عــن أيب زرعــة عــن أيب هريــرة قــالعــن إبــراهيم

 .٣/٣٣٣ – معجم ابن املقرئ -نحوه...
وأخرجه الدار قطني من طريق موسى بـن هـارون قـال حـدثنا داود بـن  -

:  حدثنا أبو األشهب عن احلسن عـن أيب هريـرة قـال:بالل البرصي قال
 .١٣١-١/٤٤ – جزء أيب الطاهر -نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسول ا

 
بن أخي رشـدين، ثقـة، مـن ا ، أبو الربيع املرصي،بن محاد املهري :سليامن بن داود -

 .٢٥٦٦ – تقريب التهذيب -احلادية عرشة، مات سنة ثالث ومخسني 



 
 

  
 

 

٣٦٠ 

 أبو حممد املرصي ،بن مسلم القريش موالهم عبد اهللا بن وهب :ابن وهب -
 ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعني ولـه اثنتـان ،يهالفق

 .٣٧١٨ – تقريب التهذيب -وسبعون سنة
 بفـتح اهلمـزة وسـكون التحتانيـة ،بن أيب النجـاد األيـيل :يونس بن يزيد -

 ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ، موىل آل أيب سفيان، أبو يزيد،بعدها الم
ًومها قليال  مات سنة تسع ومخسني عىل ، من كبار السابعة،ي خطأ ويف غري الزهرً
 .٧٩٧٦ – تقريب التهذيب - سنة ستني: وقيل،الصحيح

 هـو عبـد الـرمحن بـن سـعد املقعـد، وإال :قيـل :أبو محيد مـوىل مـسافع -
 .٨١٢٥ – تقريب التهذيب -فمجهول، من الثالثة  

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

ً موقوفا جلهالة أيب محيد موىل مـسافع وملخالفتـه إسناده ضعيف، وهو منكر
 .ًمجعا من الثقات وأما املرفوع فصحيح متفق عليه 

 



 
 

  
 

 

٣٦١ 

نا املحاريب وأبو أمحد احلبـال : نا حممد بن طريف قال:  قال أبو داود )١٣٢(
إذا مـات « : ال قـكالمها عن سفيان عن األعمش عن أيب صـالح عـن أيب هريـرة

 . » ما ترك ؟: ما قدم ؟ ويقول الناس: امليت قالت املالئكة 
هـو أبـو أمحـد الـزبريي، وكـان أبـو أمحـد : أبو أمحد احلبال« : قال أبو داود

الزبريي يدعى بأمحد الزبيل، كان يتجر إىل زبالة ، فثقل عىل الناس فدعوه الزبريي 
 . » وهو ابن الزبري، فنسبوه إىل جده الزبري

 
 .١/٣٠٥ – كتاب الزهد يفأخرجه أبو داود  -

ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، حيث اشتمل األثر عـىل أمـر غيبـ  وهـو يً
حديث املالئكة عىل العبد إذا مات ، وهـذا الكـالم غـري ملمـوس وال حمـسوس 

 .بالنسبة لعامل األحياء وال يقال إال عن وحي وتوقيف 
 

 أبـو جعفـر الكـويف مـن صـغار الـبجيل، ]ة خليف[ بن :  طريفحممد بن -
 تقريـب - مات سنة اثنتني وأربعـني وقيـل قبـل ذلـك ،العارشة صدوق

 .٦٠١٥ –التهذيب 
عبد الرمحن بن حممد بن زياد املحاريب أبو حممد الكويف ال بـأس : املحاريب -

  ) .٥٧( تقدم يف األثر به وكان يدلس قاله أمحد، 



 
 

  
 

 

٣٦٢ 

 ،حممد بن عبد اهللا بن الزبري بن عمر بن درهـم األسـدي: لأبو أمحد احلبا -
 ، ثقة ثبت إال أنه قد خيطئ يف حـديث الثـوري، الكويف،أبو أمحد الزبريي

 .٦٠٥٥ – تقريب التهذيب - مات سنة ثالث ومائتني ،التاسعةمن 
بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -

 ).٤(، كان ربام دلس، تقدم يف األثر عابد إمام حجة
سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، األعمش، أبو حممـد الكـويف، ثقـة : األعمش -

 ).٥(حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، تقدم يف األثر 
أبو صالح السامن الزيـات، ثقـة ثبـت، وكـان جيلـب : ذكوان: أبو صالح -

 ).٩٧( تقدم يف األثر الزيت إىل الكوفة،
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : بو هريرةأ -

 
 . لعنعنة األعمش وهو مدلس إسناده ضعيف

 
 



 
 

  
 

 

٣٦٣ 

نا ابن وهـب، عـن : نا أمحد بن عمرو بن الرسح، قال: قال أبو داود) ١٣٣(
أن أبـا : عمرو بن احلارث، عن يزيد بن زياد القرظي، أن ثعلبة بن أيب مالك حدثه

  : ريرة أقبل يف السوق حيمل حزمة حطـب، وهـو يومئـذ خليفـة ملـروان، فقـاله
: أصـلحك اهللا، يكفـي هـذا قـال: أوسع الطريق لألمري يا ابن أيب مالك، فقلت« 

 . » وسع الطريق لألمري يا ابن أيب مالك، واحلزمة عليه
 

 يف وأبـو نعـيم األصـفهاين، ١/٣٠٧ –يف كتاب الزهـد أخرجه أبو داود  -
 تـاريخ مدينـة يف كتـابوابـن عـساكر ، ١/٣٨٥ –كتاب حلية األولياء 

ابن وهب حدثني عمرو بن احلارث من طريق ، كلهم ٦٧/٣٧٢ –دمشق 
عن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بـن أيب مالـك القرظـي حدثـه أن أبـا 

 . نحوه، به...هريرة
 

 ، أبو الطاهر املـرصي، بمهمالت،لرسحبن عمرو بن ا: أمحد بن عمرو بن عبد اهللا -
 .٨٥ – تقريب التهذيب - مات سنة مخسني،ثقة من العارشة

 أبـو حممـد ،بـن مـسلم القـريش مـوالهمعبد اهللا بـن وهـب : ابن وهب -
 ).١٣١(، تقدم يف األثر  الفقيه ثقة حافظ عابد،املرصي

 ثقة مية، أبو أ، املرصي،بن يعقوب األنصاري موالهم: عمرو بن احلارث -
 تقريـب - قبـل اخلمـسني ومائـة ً مـات قـديام، من الـسابعة،فقيه حافظ

 .٥٠٣٩ –التهذيب 



 
 

  
 

 

٣٦٤ 

  روى عـن عبـد اهللا بـن رافـع وحممـد بـن كعـب  :يزيد بن زياد القرظـي -
   وروى عنـه مالـك بـن انـس وعمـرو بـن احلـارث ،وثعلبة بن أيب مالك

، ١١١٠-٩/٢٦٣ – اجلرح والتعديل –وحممد بن إسحاق، ليس به بأس 
 –، والثقـات البـن حبـان ٣٢١٧-٨/٣٣٣ –والتاريخ الكبري للبخاري 

١١٧٤٥-٧/٦١٨.  
 أبو حييى : ويقال، أبو مالك،القرظي حليف األنصار: ثعلبة بن أيب مالك -

 – تقريب التهذيب - ثقة، تابعي: وقال العجيل، خمتلف يف صحبته،املدين
٨٥٣. 

 ).٩٠(ثر ، تقدم يف األالدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
  .إسناده حسن

 



 
 

  
 

 

٣٦٥ 

أنـا العبـاس :  قالنا محاد: نا موسى بن إسامعيل قال: ل أبو داود قا) ١٣٤(
  هــو عبــاس بـن فــروخ وهــو بــرصي، عــن أيب عــثامن : اجلريـري قــال أبــو داود

كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل، وامرأته ثلث الليـل، وابنـه ثلـث « : النهدي، قال
 . » الليل

 
  يف نحـوه،واإلمـام أمحـد، ١/٣٠٨ –كتـاب الزهـد  يفأخرجه أبو داود  -

البخاري بلفظ مقـارب و، ٩٣٦٢-٢/٤١٥، ٨٦١٨-٢/٣٥٣ –سند امل
ًتضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبـون الليـل «  :قال

ب  كتـا– صحيح البخاري ، يف »  يصيل هذا ثم يوقظ هذا وسمعته،ًأثالثا
وإسـحاق بــن ، ٥١٢٥-٥/٢٠٧٣ – بـاب الرطـب بالقثـاء -األطعمـة
 وابن عساكر، ١٣-١/١٠٣ –مسند إسحاق بن راهويه يف   نحوه،راهويه
 يف كتابأيب معرش وابن ، ٦٧/٣٦٢ –يف كتاب تاريخ مدينة دمشق نحوه،

 حليـة يف كتـاب وأبو نعيم األصـفهاين، ١/٦٠ –املنتقى من كتاب الطبقات 
 عن العباس بن فـروخ  زيد بنمحادمن طريق ، كلهم ١/٣٨٢ –األولياء 

 ، بـه... تضيفت أبا هريـرة: سمعت أبا عثامن النهدي يقول:اجلريري قال
 .نحوه
 

 أبو ، بكرس امليم وسكون النون وفتح القاف،املنقري :موسى بن إسامعيل -
جمة، سلمة التبوذكي، بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح املع



 
 

  
 

 

٣٦٦ 

  مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبـت، مـن صـغار التاسـعة، وال التفـات إىل
  تقريـب – مات سنة ثالث وعرشين  ، تكلم الناس فيه:بن خراشا قول 

 .٦٩٩٢-التهذيب
بن زيد بن درهم األزدي، اجلهضمي، أبو إسـامعيل البـرصي، ثقـة : محاد -

ح أنه كان يكتب،  ألنه ص؛ًثبت فقيه، قيل إنه كان رضيرا، ولعله طرأ عليه
 –من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسـبعني، ولـه إحـدى وثامنـون سـنة 

 .١٥٠٦ -تقريب التهذيب 
عباس بن فـروخ، بفـتح الفـاء وتـشديد الـراء وآخـره : العباس اجلريري -

 أبو حممد، ثقـة، مـن الـسادسة، ،معجمة، اجلريري، بضم اجليم، البرصي
 .٣١٩٩ –  التهذيبب تقري– بعد العرشين ومائة  ًمات قديام

عبد الرمحن بن مل، مشهور بكنيته، خمرضم، ثقة ثبـت : أبو عثامن النهدي -
 ).١(عابد، تقدم يف األثر 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

  .إسناده صحيح
 :الغريب

حـديث هو مـن ضـفت الرجـل إذا نزلـت بـه يف ضـيافته ومنـه : تضيفه
 وأملته ًأنزلته عليك ضيفا: و أضفته و ضيفته  . ًتضيفت أبا هريرة سبعا: النهدي



 
 

  
 

 

٣٦٧ 

أضـاف : ويقـال . هو مضاف إىل كذا أي ممال إليـه : إليك وقربته ، ولذلك قيل 
 النهاية يف غريـب األثـر البـن –  فهو يضيفه إضافة إذا أجلأه إىل ذلك،ًفالن فالنا

ــ٣/١٠٩ –األثــري  ، وتــاج العــروس ٩/٢٠٩ –ن منظــور ، لــسان العــرب الب
 ، وغريـب احلـديث ١٨ / ١، وغريب احلديث البن سالم ٢٤/٦٠ –للزبيدي 

   .٢٣ / ٢البن اجلوزي 



 
 

  
 

 

٣٦٨ 

حدثنا وكيع حدثني فضيل يعني ابن غـزوان عـن : قال اإلمام أمحد) ١٣٥(
رأيت سبعني من أهـل الـصفة يـصلون يف ثـوب، « :  عن أيب هريرة قالأيب حازم

غ ركبتيه، ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركـع أحـدهم قـبض فمنهم من يبل
 . » عليه خمافة أن تبدو عورته

 
صحيح ال  يف كتابهوالبخاري ، ١/٧ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

-١/١٧٠ -وم الرجـال يف املـسجد  بـاب نـ–كتاب أبواب املـساجد  -
يف كتابه وابن خزيمة ، ٦٨٢-٢/٤٥٧ – صحيح يف كتابه الوابن حبان، ٤٣١
ـــ ـــوي ، ٧٦٤-١/٣٧٥ –صحيح ال ـــابوالبغ  – رشح الـــسنة يف كت
يف كتـاب والطرباين ، ٤/١٦٩ –كتاب التفسري يف  و،٤٠٨١-١٤/٢٧٧

 السنن الكـربى  يف كتابوالبيهقي ، ٣٢٦٩-٣/٣١٦ –املعجم األوسط 
من ، كلهم ١/٣٤١ –حلية األولياء يف كتاب   مثلهوأبو نعيم، ٢/٢٤١ –

 .، به نحوه...عن أيب حازم عن أيب هريرة فضيل بن غزوان طريق

 
بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -

 ).٤(تقدم يف األثر 
بفتح املعجمة وسكون الزاي، ابن جرير الـضبي : فضيل يعني ابن غزوان -

 ).٥١(ر  تقدم يف االثموالهم أبو الفضل الكويف، ثقة،



 
 

  
 

 

٣٦٩ 

 تقـدم يف األثـر األشـجعي، الكـويف، ثقـة،: سلامن أبو حـازم: أبو حازم -
)٤٦.( 

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

  .إسناده صحيح
 



 
 

  
 

 

٣٧٠ 

ن أيب رواد حدثنا حممد بن جبلة بن عمـرو بـ: قال عبد اهللا بن أمحد ) ١٣٦(
يا « :  أنه كان يقول البنتهد عن أيب هريرة عن حممعن هشامحدثنا حممد بن مروان 

بنية ال تلبيس الذهب؛ إين أخشى عليـك اللهـب، وال تلبـيس احلريـر إين أخـشى 
 . » عليك احلريق
 

، ١/١٥٣ – عىل كتـاب الزهـد ألبيـه ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
، ١٩٩٣٨-١١/٧٠ –  جامع معمر بن راشديف كتاب  ،ومعمر بن راشد

-١١/٧٠ – بـه، يف الكتـاب املـصنف وعبد الـرزاق مـن طريـق معمـر
 بـه، يف كتـاب حليـة معمـرمـن طريـق وأبو نعيم األصـفهاين ، ١٩٩٣٨
 ، به...بن سريين أن أبا هريرةحممد من طريق كلهم ، ١/٣٨٠ –األولياء 

 .مثله خمترصا
  دي ثنـا  مـن طريـق بـرش بـن موسـى ثنـا احلميـًوأخرجه أبو نعيم أيـضا -

 سمعت ابن طاوس يقول سمعت أيب يقول سمعت :سفيان بن عيينة قال
 .١/٣٨٠ – حلية األولياء  يف كتابمثله خمترصا، ...أبا هريرة

حممد بن عبد اهللا األسدي نا عمر بن سعيد وأخرجه ابن عساكر من طريق  -
 قال سمعت عبد الرمحن بن سابط وأبا الـزبري يقـوالن لقيـت أبـا هريـرة

 .٦٧/٣٦٩ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيف نحوه،
 
 



 
 

  
 

 

٣٧١ 

 
  واهللا أعلـمهكذا وقع، وهو حمرف،: حممد بن جبلة بن عمرو بن أيب رواد -

 أيب حاتم  جبلة بن أيب رواد، قال ابن عباد بنحممد بن عمرو بن: وصوابه
 روى عن حممد بن مروان العقييل ، وقـال يف ترمجـة حممـد بـن :يف ترمجته

  .روى عنه حممد بن عمرو بن جبلة : ييل مروان العق
روى عن حممد بـن مـروان : وقال املزي يف ترمجة حممد بن جبلة بن عمرو 

 .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل : وروى عنه .  العقييل 
وحممد بن عمرو بن عباد بـن جبلـة بـن أيب رواد العتكـي، بفـتح املهملـة 

 عـرشة، مـات سـنة أربـع واملثناة أبو جعفر البرصي، صـدوق، مـن احلاديـة
 - ٣٣ / ٨ - ، وانظر اجلرح والتعـديل ٦٢٢٦ - تقريب التهذيب -وثالثني 
   .٥٥١١ - ٢٠٩ ، ٢٠٨ / ٢٦ ، وهتذيب الكامل ٣٦١ - ٨٥ / ٨ ، ١٥٠

  رأيـت : قـال أيب: قـال: العقييل، قال عبـد اهللا بـن أمحـد: حممد بن مروان -
فلم أكتبهـا، تركتهـا حممد بن مروان العقييل وحدث بأحاديث وأنا شاهد 
صالح، وقال أبـو : عىل عمد وكتبها أصحابنا كأنه ضعفه، وقال ابن معني

 – اجلـرح والتعـديل –ليس عندي بذاك : صدوق، وقال أبو زرعة: داود
 .٨١٥٥-٤/٣٣ –، وميزان االعتدال ٣٦١-٨/٨٦

سنرب، بمهملة ثم نون ثم موحدة وزن جعفـر أبـو : بن أيب عبد اهللا: هشام -
ي الدستوائي، بفتح الـدال وسـكون الـسني املهملتـني وفـتح بكر البرص

 ).٧٠(املثناة، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، تقدم يف األثر 



 
 

  
 

 

٣٧٢ 

األنصاري أبو بكر بن أيب عمرة البرصي ثقة ثبت عابد  بن سريين، :حممد -
 ).٥٩(كبري القدر، تقدم يف األثر 

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 لالختالف يف حممد بن مروان العقـييل ويرتقـي إىل احلـسن إسناده ضعيف
 .لغريه ملجيئه من طرق أخرى 

 



 
 

  
 

 

٣٧٣ 

 عـن حدثنا سليامن بن حرب حدثنا محاد بن زيـد: مام أمحد قال اإل)  ١٣٧(
 عن حممد بن املنكـدر، عـن  مسجد بني قشري عن الفضل الرقايش إمام-كلثوم، 

كأين أنظر إلينا صادرين عن احلوض، للحساب، فيبلـغ الرجـل « :  قالأيب هريرة
 . » ال واعطشاه: أرشبت يا فالن ؟ فيقول: الرجل ، فيقول
 

 .١/١٥٣ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ذلك ألنه اشتمل عىل أمور غيب  ، كاحلوض يً

 . يعلم إال عن طريق الوحي واحلساب ، وهذا أمر ال
 

 ، الواشحي، بمعجمـة ثـم مهملـة، البـرصي،األزدي: سليامن بن حرب -
 مات سنة أربع وعرشين وله ،القايض بمكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة

 .٢٥٦٠ – تقريب التهذيب -ثامنون سنة  
ثقـة بن درهم األزدي، اجلهضمي، أبو إسـامعيل البـرصي، : محاد بن زيد -

 ًثبت فقيه، قيل إنه كان رضيرا، ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتـب،
 ).١٣٤.(تقدم يف األثر

 ، صـدوق خيطـئ،كلثوم بن جرب البـرصي: إمام مسجد بني قشري: كلثوم -
 .٥٦٨٩ – تقريب التهذيب – مات سنة ثالثني ،من الرابعة



 
 

  
 

 

٣٧٤ 

لبـرصي  أبو عيـسى ا،فضل بن عيسى بن أبان الرقايش: الفضل الرقايش -
 – تقريب التهـذيب -الواعظ، منكر احلديث ورمي بالقدر، من السادسة

٥٤٤٨. 
 ثقـة ، املـدين، التيمـي، بالتـصغري،بن عبد اهللا بن اهلدير: حممد بن املنكدر -

 .٦٣٦٧ – تقريب التهذيب - مات سنة ثالثني أو بعدها  ،من الثالثةفاضل 
 ).٩٠(ثر ، تقدم يف األالدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 لضعف الفضل بـن أبـان الرقـايش وكلثـوم بـن جـرب ًإسناده ضعيف جدا

 .البرصي 



 
 

  
 

 

٣٧٥ 

حدثنا أبو معمر، حدثنا حممد بن فضيل، عن : قال عبد اهللا بن أمحد ) ١٣٨(
 مـا ،أدركت سـبعني مـن أهـل الـصفة« : أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال

 . » ألحد منهم إزار
 
، ١/١٧١ –عىل كتـاب الزهـد ألبيـه  ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -

ٌرأيت سبعني من أصحاب الصفة ما منهم رجـل عليـه "والبخاري بلفظ 
ــساء ــا ك ــا إزار وإم ٌرداء إم ٌ ــاري  "ٌ ــحيح البخ ، ٤٣١-١/١٧٠ –يف ص

كتـاب يف ، و٤٠٨١-١٤/٢٧٧ – رشح الـسنة يف كتاب  نحوه،والبغوي
حممد بن فضيل، عن أبيـه، عـن أيب طريق ، كلهم من ٤/١٦٩ –التفسري 

 .، به...حازم، عن أيب هريرة
 

 أبـو معمـر ذيلإبراهيم بن معمـر بـن احلـسن اهلـإسامعيل بن : أبو معمر -
 مات سنة ست وثالثني ، ثقة مأمون، من العارشة، أصله هروي،القطيعي

 .٤١٩ - تقريب التهذيب –
ان، بفـتح املعجمـة وسـكون الـزاي، الـضبي بـن غـزو: حممد بن فضيل -

 تقـدم يف موالهم، أبو عبد الرمحن الكويف، صدوق عارف رمي بالتـشيع،
 ).١٠(األثر 

بفتح املعجمة وسكون الزاي، ابن جرير : فضيل يعني بن غزوان: عن أبيه -
 ).٩٦( تقدم يف االثر الضبي موالهم أبو الفضل الكويف، ثقة،



 
 

  
 

 

٣٧٦ 

 )٩١( تقدم يف األثراألشجعي، الكويف، ثقة،: سلامن أبو حازم: أبو حازم -
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 .إسناده حسن

 



 
 

  
 

 

٣٧٧ 

حدثنا هدبة بن خالـد، حـدثنا مهـام، حـدثنا : قال عبد اهللا بن أمحد) ١٣٩(
ماذا يا أبا : ؟ قالواأال أدلكم عىل غنيمة باردة « : قتادة، عن أنس عن أيب هريرة قال

 . » الصوم يف الشتاء: هريرة ؟ قال 
 

، ١/١٧٧ –عىل كتـاب الزهـد ألبيـه  ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
 يف والبيهقـي، ١/٣٨١ – يف كتـاب حليـة األوليـاء وأبو نعيم األصـفهاين

عن من طريق مهام ثنا قتادة عن أنس ، كلهم ٤/٢٩٧ – السنن الكربى كتاب
 . مثله، به..أيب هريرة
 

 مل يـروه :وقـال،  " الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة"بلفظأخرج الطرباين  -
 –) الروض الـداين( املعجم الصغري ، يفعن قتادة إال سعيد تفرد به الوليد

 وابن عدي ، ٢٦٠٠-٤/١٦ –يف كتاب مسند الشاميني ، و٧١٦-٢/٢٦
  س ال يرويـــه عـــن قتـــادة غـــريوهـــذا عـــن قتـــادة عـــن أنـــ:وقـــال

 - وقد حدث به عن الوليـد، وعن سعيد الوليد بن مسلم، سعيد بن بشري
يف والشجري اجلرجـاين ، ٣/٣٧٤ –يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال 

من طريق مهام ثنا قتادة عن أنس عن أيب ، كلهم ٢/١٥٤ –األمايل كتاب 
 . مثله، به...هريرة

 
 



 
 

  
 

 

٣٧٨ 

 
بـن خالـد بـن األسـود ا بعدها موحدة، ،وله وسكون الدالبضم أ: هدبة -

 ثقـة ، بالتثقيل وفـتح أولـه، هداب: ويقال له، أبو خالد البرصي،القييس
 – مات سنة بضع وثالثـني ،عابد تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة

 .٧٣١٩ –تقريب التهذيب 
و وكـرس  بفـتح املهملـة وسـكون الـوا،بن حييى بن دينار العـوذي: مهام -

 ، ربام وهـم، مـن الـسابعة، ثقة، أبو عبد اهللا أو أبو بكر البرصي،املعجمة
 .٧٣٦٩ – تقريب التهذيب -مات سنة أربع أو مخس وستني  

 ثقة ثبت، تقدم يف األثـر ،بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي: قتادة -
)٦٨.( 

 ملسو هيلع هللا ىلص بن مالك بن النرض األنـصاري، اخلزرجـي، خـادم رسـول اهللا :أنس -
 ،خدمه عرش سنني، صحايب مشهور، لقبه ذو األذنني، مـات سـنة اثنتـني

 .٥٧٠ – تقريب التهذيب -وقيل ثالث وتسعني وقد جاوز املائة  
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 

 .ً موقوفا لعنعنة قتادة بن دعامة وهو مدلس إسناده ضعيف
 التقريـب -ًفوع فضعيف لعنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس أيضا وأما املر

- ٧٥٠٦.   



 
 

  
 

 

٣٧٩ 

 :الغريب
الـصوم يف : يف حـديث النبـي عليـه الـسالم : وقال أبو عبيد : دةغنيمة بار

الغنيمة الباردة إنام وصفها : برد قال الكسائي وغريه قوله . الشتاء الغنيمة الباردة 
 وال تنال ذلك إال بمبارشة احلرب ،رض العدوبالربد ألن الغنيمة إنام أصلها من أ

 وقـد ،فهذه غنيمة ليس فيها لقـاء حـرب وال قتـال:  يقول ،واالصطالء بحرها
 ألن صوم الشتاء ليس كصوم الصيف الـذي يقاسـى فيـه ؛يكون أن يسمى باردة

، وغريـب احلـديث ٢/١٨٤ – غريب احلـديث البـن سـالم –العطش واجلهد 
، والنهايـة يف ١/٦٤ –حلـديث البـن اجلـوزي ، وغريـب ا١/١٨١ –للخطايب 

 .٣/٣٩٠، ١/١١٤ –غريب األثر البن األثري 



 
 

  
 

 

٣٨٠ 

 عن أيب الـسليل حدثنا روح حدثنا عوف:  اإلمام أمحد بن حنبلقال) ١٤٠(
ما صدقتكم أنفسكم تأملون ما ال تبلغون، وجتمعون مـا ال « : قال أبو هريرة: قال

 . »  وتبنون ما ال تسكنون،تأكلون
 

 .١/١٧٧ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
سعيد بن سليامن نا زكريا بـن وأخرج ابن عساكر بلفظ مقارب من طريق  -

 أرسل مروان بـن احلكـم إىل أيب هريـرة أن :منظور ثنا حممد بن عقبة قال
تبنون « :  يا غالم اكتب: يربك به، فلام دخل الدار قالًيكتب له يف داره بيتا

 – تاريخ مدينة دمـشق ، يف كتاب » نون وجتمعون ما ال تأكلونما ال تسك
٦٧/٣٧٥. 

 
 ثقـة ،بن عبادة بن العالء بـن حـسان القيـيس أبـو حممـد البـرصي: روح -

 ).٦٢(فاضل، تقدم يف األثر 
 بن أيب مجيلة، بفتح اجليم، األعرايب، العبدي البـرصي، ثقـة رمـي :عوف -

 ).٢١(ر  تقدم يف األثبالقدر والتشيع،
حـدة، ابـن نقـري، بنـون وقـاف،  رضيب، بالتصغري آخره مو:أبو السليل -

، أبو السليل، بفتح املهملة وكرس الالم، القييس، اجلريـري، بـضم مصغرا
 .٣٠٠١ – تقريب التهذيب -ًاجليم مصغرا، ثقة، من السادسة،

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٣٨١ 

 
انظر حتفة التحـصيل .   لالنقطاع بني أيب السليل وأيب هريرة إسناده ضعيف

- ٤٠١ / ٢٠٤.   
 



 
 

  
 

 

٣٨٢ 

 حـدثنا وحدثنا عبـد امللـك بـن عمـر« : قال اإلمام أمحد بن حنبل ) ١٤١(
إسامعيل يعني العبدي عن أيب املتوكل، أن أبا هريرة كانت له زنجيـة، فـدعمتهم 

لـوال القـصاص ألغـشيتك بـه، ولكـن : ، فقالًابعملها، فرفع عليها السوط يوم
 . » سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنت هللا عز وجل

 

إال   األصبهاين،وأبو نعيم، ١/١٧٧ –يف كتاب الزهد أخرجه اإلمام أمحد  -
من طريق ، كالمها ١/٣٨٤ – حلية األولياء –قد غمتهم بعملها : أنه قال

سـامعيل يعنـي العبـدي عـن أيب املتوكـل أن أبـا عبد امللك بن عمرو ثنا إ
 . مثلهبه،...هريرة
 

 بفـتح املهملـة والقـاف، ، أبو عامر العقدي،القييس :عبد امللك بن عمرو -
 – تقريـب التهـذيب – مات سنة أربع أو مخس ومائتني ،ثقة، من التاسعة

٤٢٢٧. 
لقـايض، ثقـة، إسامعيل بن مسلم أبو حممـد البـرصي ا :إسامعيل العبدي -

  ) .١٣٠( تقدم يف األثر 
عيل بن داود، ويقال ابن دؤاد، بضم الدال بعدها واو هبمزة، : أبو املتوكل -

  تقـدم يف األثـر الناجي، بنـون وجـيم، البـرصي، مـشهور بكنيتـه، ثقـة، 
 )١٣٠. (  

 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -



 
 

  
 

 

٣٨٣ 

 
  .ده صحيحإسنا

 :الغريب
: لغتان، وهم جيل من السودان، وربام نادو فقالوا: الزنج، والزنج: الزنجية

، ١٠/٣٢٨ – هتذيب اللغة لألزهري –مجاعة الزنج : يا زناج للزنجي، واملزنجة 
 .٧/٢٧ –واملحيط يف اللغة للطالقاين 

 



 
 

  
 

 

٣٨٤ 

ا بـد امللـك بـن عمـرو حـدثنحـدثنا ع: قال اإلمام أمحد بن حنبـل ) ١٤٢(
 من متر، ً شيئاملسو هيلع هللا ىلصأعطاين رسول اهللا « :  عن أيب هريرة قالإسامعيل عن أيب املتوكل

فجعلته يف مكتل لنا، فعلقناه يف سقف البيت، فلم نزل نأكل منـه آخـره ، أصـابه 
 . » أهل الشام حيث أغاروا باملدينة

 
، ٢/٣٢٤ –املـسند يف و، ١/١٧٧ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -

من ، كالمها ٤٦-١/١٢٦ –مسند إسحاق  هيف كتابوإسحاق بن راهويه 
عبد امللك بن عمرو ثنا إسامعيل يعني العبدي عن أيب املتوكل أن أبا طريق 
 .)زمن احلرة( مثله، وزاد ابن راهوية يف آخره به،...هريرة
 

 لقاف، ثقة، القييس أبو عامر العقدي بفتح املهملة وا :عبد امللك بن عمرو -
 ). ١٤١(تقدم يف األثر

إسامعيل بن مسلم أبو حممـد البـرصي القـايض، ثقـة،  :إسامعيل العبدي -
 ).       ١٣٠(تقدم يف األثر

عيل بن داود، ويقال ابن دؤاد، بضم الدال بعدها واو هبمزة، : أبو املتوكل -
 )١٣٠(الناجي، بنون وجيم، البرصي، مشهور بكنيته، ثقة، تقدم يف األثر 

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

  .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٣٨٥ 

 :الغريب
 حيمل فيـه التمـر وغـريه ،  وهو القفة والزنبيل،واملكاتل مجع مكتل: مكتل

، ومقدمـة فـتح ٩/٢٢٤ – رشح النـووي عـىل مـسلم – ًوهو مخسة عرش صاعا
د يف غريب  ، الزاه٣٦٨ / ٢بن اجلوزي ، وغريب احلديث ال١/١٧٨ –الباري 

   .١٦٥ / ١ألفاظ الشافعي 



 
 

  
 

 

٣٨٦ 

حـدثنا أبـو عبيـدة احلـداد أنبأنـا عـثامن : بن حنبلقال اإلمام أمحد ) ١٤٣(
كان أبو هريرة يطـوف بالبيـت وهـو :  أنبأنا فرقد السبخي قالالشحام أبو سلمة

 .  »ويل يل من بطني، إن أشبعته كضني وإن أجعته أنصبني« : يقول
 

وأخرجـه أبـو نعـيم ، ١/١٧٨ – كتـاب الزهـد يفأخرجه اإلمـام أمحـد  -
 .١/٣٨٢ – حلية األولياء  اإلمام أمحد به، يف كتاباألصفهاين من طريق

 
 أبـو عبيـدة ،عبد الواحد بن واصل السدويس مـوالهم: أبو عبيدة احلداد -

ألزدي بغـري حجـة، مـن  ثقـة تكلـم فيـه ا، نزيل بغـداد،احلداد البرصي
 .٤٢٧٧ – تقريب التهذيب -التاسعة، مات سنة تسعني ومائة 

العدوي البرصي يقـال اسـم أبيـه ميمــون، أو : عثامن الشحام أبو سلمة -
 .٤٥٦٣ – تقريب التهذيب –عبد اهللا، ال بأس به، من السادسة 

فرقد بن يعقوب السبخي، بفتح املهملة واملوحدة وبخـاء : فرقد السبخي -
مة، أبو يعقوب البرصي، صدوق عابد لكنه لني احلديث كثري اخلطأ، معج

 .٥٤١٩ – تقريب التهذيب -من اخلامسة، مات سنة إحدى وثالثني 
 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 . لضعف فرقد السبخي إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٣٨٧ 

   حـدثنا حـدثنا كثـري حـدثنا جعفـر: إلمـام أمحـد بـن حنبـل قال ا) ١٤٤(
املكثـرون يف النـار إال مـن قـال « : سمعت أبا هريرة يقـول: يزيد بن األصم قال

هكذا وهكذا، وأشار بكفيه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعـن شـامله، ثـم 
إن مل أكن سمعته من أيب هريرة، وأشار بإصبعيه إىل : وقليل ما هم، قال يزيد: قال

 . »  فصمتاأذنيه وإال
 

 .١/١٧٨ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
 :ًوجاء مرفوعا

أخرج أبو جعفر بن جرير من طريق حممد بن حفص أبو عبيـد الوصـابى  -
 حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصـم عـن :قال حدثنا ابن محري قال

 اآلثار مسند هتذيب، يف كتاب نحوه...ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا : أبى هريرة قال
 .٤١٦-١/٢٥١ –ابن عباس 

 
 ).٣٣( نزيل بغداد ثقة، تقدم أثر ،بن هشام الكاليب أبو سهل الرقي :كثري -
بن برقان، بضم املوحدة وسكون الراء بعدها قاف، الكـاليب، أبـو عبـد اهللا  :جعفر -

 ).٣٣(الرقي، صدوق هيم يف حديث الزهري، تقدم يف األثر
يزيد بن األصـم واسـمه عمـرو بـن عبيـد بـن معاويـة : يزيد بن األصم -

 وهـو بـن ، نزل الرقـة، أبو عوف كويف، بفتح املوحدة والتشديد،البكائي



 
 

  
 

 

٣٨٨ 

 له رؤية وال تثبت، وهو ثقة، من الثالثـة، : يقال،أخت ميمونة أم املؤمنني
 .٧٧٣٦ – تقريب التهذيب -مات سنة ثالث ومائة، 

 ).٩٠( تقدم يف األثر ،الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
ّ موقوفا وأما املرفوع فضعيف منقطع ألنه من طريق حممد بـن إسناده حسن ً

 أدركته وأردت قصده « : ابن أيب حاتمحفص الوصايب عن حممد بن محري قال فيه 
 ليس بصدوق ومل يـدرك حممـد بـن محـري :والسامع منه فقال يل بعض أهل محص

 .١٢٩٨-٧/٢٣٧ –رح والتعديل  اجل–  » فرتكته



 
 

  
 

 

٣٨٩ 

عن أيب سـنان عـن أيب أنبأنا خالد بن عبد اهللا : قال عبد اهللا بن أمحد ) ١٤٥(
  احلمـد هللا رب العـاملني : من قـال مــن قبــل نفـسه« :  عن أيب هريرة قالصالح

اهللا أكرب كتب اهللا هبا : كتب اهللا له ثالثني حسنة، وحمى عنه ثالثني سيئة، ومن قال
سـبحان اهللا كتـب اهللا هبـا : سنة، وحمى عنه عـرشين سـيئة، ومـن قـالعرشين ح

 . »  وحمى عنه عرشين سيئة،عرشين حسنة
 

 .١/١٧٩ – عىل كتاب الزهد ألبيه ه زوائديف أخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
 :ًوجاء مرفوعا

، ١١٣٢٢-٣/٣٥، ٧٩٩٩-٢/٣٠٢ –سند املـ  يفوأخرجه اإلمام أمحد -
السنن يف كتاب والنسائي ، ١١٣٤٥-٣/٣٧، ٨٠٧٩-٢/٣١٠ -وأيضا 

أفضل الذكر وأفضل ) ١٩٩( باب – كتاب عمل اليوم والليلة –الكربى 
 – عمل اليوم والليلة  يف كتابوابن السني ، ١٠٦٧٦-٦/٢١٠ – الدعاء

هذا حديث صحيح عىل رشط مـسلم : واحلاكم ، وقال، ٨٤٠-١/٤٨٥
-١/٦٩٣ –ملــستدرك ا ، يف كتــابومل خيرجــاه ، وســكت عنــه الــذهبي

مـن طريـق أيب ، كلهم ٦/٤٧ –التمهيد يف كتاب وابن عبد الرب ، ١٨٨٦
ٍ عن أيب صالح احلنفـي عـن أيب سـعيد اخلـدري وأيب  رضار بن مرةٍسنان ٍ

 . نحوه، به. ..ملسو هيلع هللا ىلصهريرة أن رسول اهللا 
 
 



 
 

  
 

 

٣٩٠ 

 
 املـزين ،بن عبد الـرمحن بـن يزيـد الطحـان الواسـطي: خالد بن عبد اهللا -

 وكان مولده سنة ، مات سنة اثنتني وثامنني، ثقة ثبت، من الثامنة،الهممو
 .١٦٥٧ – تقريب التهذيب –عرش ومائة  

 ثقة ثبت، مـن ،رضار بن مرة الكويف، أبو سنان الشيباين األكرب: أبو سنان -
 .٣٠٠٠ – تقريب التهذيب –السادسة، مات سنة اثنتني وثالثني 

الثالثة،  صالح احلنفي الكويف، ثقة، من عبد الرمحن بن قيس أبو: أبو صالح -
 .٤٠١٣ – تقريب التهذيب –إن روايته عن حذيفة مرسلة : قيل

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 .ً موقوفا إسناده صحيح
هذا حـديث صـحيح عـىل رشط « : أما املرفوع فقال احلاكم بعد روايته له 

  .١٨٨٦ - ٦٩٣ / ١ - املستدرك - » لم ومل خيرجاه ، وسكت عنه الذهبيمس



 
 

  
 

 

٣٩١ 

حدثنا أبـو سـعيد، حـدثنا إسـحاق بـن : قال اإلمام أمحد بن حنبل) ١٤٦(
سمعت أبا أيوب وهو عبد اهللا بن أيب سليامن موىل عـثامن بـن : عثامن الكاليب قال

، ويف حجرتـه كان أليب هريرة يف خمدعه مـسجد، ويف بيتـه مـسجد«: عفان يقول
ًمسجد، ويف داره مسجد، وعىل باب داره مسجد، إذا دخل صىل فيها مجيعـا، وإذا 

 . » ًخرج صىل فيها مجيعا
 

  يف كتـابوابـن عـساكر، ١/١٧٩ – كتاب الزهد يفأخرجه اإلمام أمحد  -
إسـحاق بـن عـثامن من طريـق ، كالمها ٦٧/٣٦٣ –تاريخ مدينة دمشق 
 . مثله، به... كان أليب هريرة: قالالكاليب نا أبو أيوب

 
 موىل بني ، أبو سعيد،عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبيد البرصي: أبو سعيد -

 نزيل مكة، لقبه جردقة، بفتح اجليم والدال بيـنهام راء سـاكنة ثـم ،هاشم
 تقريـب –قاف، صدوق ربام أخطأ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعني 

 .٣٩٤٣ –التهذيب 
أبـو يعقـوب البـرصي، صـدوق مقـل، مـن : إسحاق بن عثامن الكـاليب -

 .٣٧٥ - تقريب التهذيب -السابعة  
ــان - ــن عف ــثامن ب ــوىل ع ــليامن م ــن أيب س ــد اهللا ب ــو عب ــوب وه ــو أي   : أب

  تقـدم يف األموي مـوالهم أبـو أيـوب ويقـال اسـمه سـليامن، صـدوق، 
  ) .٨٠( األثر 



 
 

  
 

 

٣٩٢ 

 ).٩٠(قدم يف األثر ، تالدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 
  .إسناده حسن

 :الغريب
ــه ــة : خمدع ــادع،: واخلدع ــع خ ــة مج ــرب :  واخلدع ــن الع ــوم م ــز ق   نب

إخفاء : خدعت اليشء إذا كتمته وخبأته، واإلخداع : واشتقاق املخدع من قوهلم 
 –حيط يف اللغـة للطالقـاين ، وامل١/٥٧٩ – مجهرة اللغة –اليشء؛ ومنه املخدع  

   .١٤ / ٢، النهاية يف غريب األثر ١/١٢٢



 
 

  
 

 

٣٩٣ 

حـدثنا إسـامعيل بـن  شجحدثنا أبو سعيد األ: قال عبد اهللا بن أمحد) ١٤٧(
 عـن أيب هريـرة دثنا إبراهيم أبو إسحاق املخزومي عن املقـربي حإبراهيم التيمي

كان جعفر بن أيب طالب حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونـه، « : قال
 . »  يكنيه أبا املساكنيملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا وكان 

 
، ١/١٨٧ – عىل كتـاب الزهـد ألبيـه ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -

 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب املناقب عن رسول اهللا  -سنن يف كتاب ال  نحوه وفيه قصة،الرتمذيو
وابن ، ٣٧٦٦-٥/٥٥٦ - مناقب جعفر بن أيب طالب ريض اهللا عنه) ٣٠(باب  –

 - جمالسة الفقراء ) ٧(باب   – كتاب الزهد –سنن يف كتاب ال  مثله،ماجه
بـدل ) يـسميه( مثله إال أنـه قـال وأبو بكر الشيباين، ٤١٢٥-٢/١٣٨١
ــه( ــاب ،)يكني ــا يف كت ــاين  اآلح ــيم ، ٣٦٥-١/٢٧٧ –د واملث ــو نع وأب

 –يف معرفـة الـصحابة و، ١/١١٧ – حلية األوليـاء يف كتاباألصفهاين 
 الكنى يف كتاب ،)يكنيه بأيب املساكني(وقال  والدواليب، ١٤٤٢-٢/٥١٤

 املعجــم يف كتــابوالطــرباين ، ٥٥٤-١/٣١١، ٤٢٤-١/٢٣٦ –واألســامء 
ٍأبـو سـعيد األشـج حـدثنا من طريـق ، كلهم ١٤٧٧-٢/١٠٩ –الكبري 

إسامعيل بن إبراهيم أبو حييى التيمي حدثنا إبراهيم أبو إسحاق املخزومي 
 . مثله، به...عن أيب هريرةٍعن سعيد املقربي 

 
 



 
 

  
 

 

٣٩٤ 

 
 أبو سعيد األشج ،عبد اهللا بن سعيد بن حصني الكندي: أبو سعيد األشج -

 تقريـب - مـات سـنة سـبع ومخـسني  ، من صغار العـارشة، ثقة،الكويف
 .٣٣٧٤ –التهذيب 

 ، ضـعيف، الكويف،األحول أبو حييى التيمي: إسامعيل بن إبراهيم التيمي -
 .٤٢٥ –  التهذيب تقريب–من الثامنة 

هو إبراهيم بن الفضل املخزومي، املدين، : إبراهيم أبو إسحاق املخزومي -
 تقريـب –إبراهيم بن إسحاق، مرتوك، مـن الثامنـة : أبو إسحاق، ويقال

 .٢٣٠ –التهذيب 
 مـن ، ثقـة، أبو سـعد املـدين،سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي: املقربي -

ه عن عائشة وأم سلمة مرسـلة،  وروايت،الثالثة تغري قبل موته بأربع سنني
 ).١٠٤(تقدم يف األثر 

 .)٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -
 

 لضعف إسـامعيل بـن إبـراهيم التيمـي وإبـراهيم بـن ًإسناده ضعيف جدا
 .الفضل املخزومي 

 



 
 

  
 

 

٣٩٥ 

نا عيـسى، عـن حدثنا أبو بكـر، حـدث: حدثنا قال عبد اهللا بن أمحد ) ١٤٨(
 ًإذا رابطت ثالثـا« : األوزاعي، عن مطعم بن املقدام، عن أيب هريرة، رمحه اهللا قال

 .  »فليتعبد املتعبدون ما شاءوا
 

 .١/٢١٤ – عىل كتاب الزهد ألبيه ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
 

هيم بـن عـثامن الواسـطي عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة إبـرا :أبو بكر -
 صاحب تصانيف، من ، حافظ، ثقة،بن أيب شيبة الكويفا أبو بكر ،األصل

 .٣٦٠٠ – تقريب التهذيب –مات سنة مخس وثالثني ومائتني العارشة 
 بن أيب إسحاق السبيعي، بفتح املهملة وكرس املوحدة، أخو إرسائيل، كويف :عيسى -

 ).١٠٠(ألثر  تقدم يف اًنزل الشام مرابطا، ثقة مأمون،
بن أيب عمـرو، أبـو عمـرو األوزاعـي : عبد الرمحن بن عمرو: األوزاعي -

 ).١٠٠( تقدم يف األثر الفقيه، ثقة جليل،
بـسكون الطـاء، بـن املقـدام الـصنعاين الـشامي، صـدوق، مـن : مطعـم -

   .٦٧٥٣ - تقريب التهذيب -السادسة 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 .إسناده حسن 

                                                         
وفيه تقديم الـنفس ، فيه داللة عىل أن املرابطة واجلهاد يف سبيل اهللا تدل عىل عدم احلرص عىل الدنيا ) ١(

ًألجل اهللا وكفى به إعراضا عن الدنيا وزهدا فيها  ً. 



 
 

  
 

 

٣٩٦ 

حدثنا حسني، حدثنا أبو معـرش، : حدثنا قال اإلمام أمحد بن حنبل ) ١٤٩(
عن سعيد، عن أيب هريرة، أنه مر بدار ابن األخنس وهم يأكلون الثريـد والـشواء 

نأكـل الثريـد والـشواء ، : ما تأكلون ؟ قـالوا« : اجلس يا أبا هريرة، فقال: فقالوا
 ملسو هيلع هللا ىلصكان يمر بآل رسـول اهللا :  وبكى ثم قالملسو هيلع هللا ىلصلقد طعمتم بعد أيب القاسم : فقال

هالل وهالل ال يوقد يف يشء من بيوهتم النار وال خيبز وال يطبخ، قالوا بـأي يشء 
كانوا يعيشون ؟ قال األسودان التمر واملاء وكان له جريان مـن األنـصار جـزاهم 

 . » هم هلم منائح يرسلون إليهم بيشء من لبنًاهللا خريا
 

  سند ، ويف املـ١/٣٩٦ –تـاب الزهـد  كيف  نحـوه ،أخرجه اإلمام أمحد– 
ــن ســعد، ٩٢٣٨-٢/٤٠٤ ــه،واب ــات الكــربى   مثل ــاب الطبق  –يف كت
، ٨٥٣٦-١٥/١٧٥ –البحـر الزخـار مسند يف   نحوه،والبزار، ١/٤٠١

. ، به... معرش عن سعيد عن أيب هريرةأيبمن طريق كلهم  

 
 بتـشديد ، أبو أمحد أو أبو عيل املروذي،بن حممد بن هبرام التميمي :حسني -

الراء وبذال، نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، مـات سـنة ثـالث عـرشة أو 
 .١٣٥٤ – تقريب التهذيب - بعدها بسنة أو سنتني

زياد بن كليب احلنظيل أبو معرش الكويف، ثقة، مـن الـسادسة، : أبو معرش -
 .٢١٠٨ – تقريب التهذيب - أو عرشين مات سنة تسع عرشة



 
 

  
 

 

٣٩٧ 

 ثقـة ثبـت فقيـه، مـن الثالثـة ، الكويف،بن جبري األسدي موالهم :سعيد -
وروايته عن عائشة وأيب موسى ونحومها مرسلة، قتل بني يـدي احلجـاج 

 .٢٢٩١ – تقريب التهذيب –سنة مخس وتسعني ومل يكمل اخلمسني 
 ).٩٠( األثر ، تقدم يفالدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
  .إسناده صحيح

 :الغريب
سـنة : األسودان التمر واملاء وإنام السواد للتمر وحده وكقوهلم : األسودان

وكـذلك تفعـل العـرب يف الـشيئني يكـون ، وإنام مها أبو بكـر وعمـر، العمرين
ين  أو أخـو، كالرجلني يكونان صديقني ال يفرتقـان،أحدمها مضموما مع اآلخر

   وهلـذا قـال، باسـم األشـهر مـنهامًوغري ذلك من األشياء فإهنم يسموهنام مجيعـا
 – غريب احلـديث البـن سـالم –سنة العمرين وإنام مها أبو بكر وعمر :  الناس 

، والنهايـة يف غريـب ١/١٨٧ –، غريب احلديث للخطـايب ٤/٣١٨، ٤/١٣١
 .٢/٤١٩  وانظر–األثر البن األثري 



 
 

  
 

 

٣٩٨ 

مـد بـن  أنبأنا أبو بكـر حمأخربنا أبو طاهر الفقيه: لبيهقياقال اإلمام ) ١٥٠(
ذكر سفيان عـن ابـن : ثنا حممد بن يوسف قال حداحلسني حدثنا أمحد بن يوسف

ذهـب النـاس وبقـي « :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالجريج عن ابن أيب مليكة
  الـذين يـشبهون النـاس ، وليـسوا : ومـا النـسناس ؟ قـال: النسناس ؟ قيـل لـه

 . » بالناس
 

وابـن ، ٢١٩،٢٢٠-١/١٢٣ – الزهـد الكبـري يف كتابأخرجه البيهقي  -
وأبـو ، ٢٤٦٩-٣/٥٠٦ – معني رواية الدوري  تاريخ ابنيف كتابمعني 
ــستاين داود  ــد السج ــاب الزه ــي ، و١/٣٠٦ –يف كت ــاب اخلرائط يف كت

 معجــم ابــن يف كتــابابــن األعــرايب و، ١/٣٢٤ –مــساوئ األخــالق 
مـن ، كلهـم ١/٦٨ – كتـاب العزلـة يفخلطـايب او، ٤/٢٢٩ –رايب األع

، ...سفيان الثوري عن ابن جريج عن بن أيب مليكة عن أيب هريـرةطريق 
 . مثله، وبعضهم يرويه خمترصابه

 
  شـيخ خراسـان، حممـد بـن حممـد بـن :  قـال الـذهبي:أبو طاهر الفقيـه -

 الشافعي النيسابوري األديب، حممش بن عيل بن داود، أبو طاهر الزيادي
  وأسمعه أبـوه سـنة مخـس وعـرشين وبعـدها مـن أيب حامـد بـن بـالل، 
 وحممد بن احلسني القطان روى عنه أبو بكر البيهقي واحلاكم ابـن البيـع،



 
 

  
 

 

٣٩٩ 

، وتـذكرة ١٦٩-١٧/٢٧٦ –سـري أعـالم النـبالء . هــ٤١٠مات سـنة 
 .٣/١٠٥١ –احلفاظ 

مـد بـن احلـسني بـن احلـسن بـن هو حم: أبو بكر حممد بن احلسني القطان -
  ، ....اخلليل القطان، من أهل نيـسابور، سـمع حممـد بـن حييـى الـذهيل،

وأقـراهنم، روى عنـه أبـو بكـر أمحـد بـن ....وأمحد بن يوسف السلمي، 
إسحاق بن أيوب، وأبو عيل احلسني بن عيل احلافظ، وأبو طاهر حممد بـن 

بـو عبـد اهللا احلـافظ، حممد بن حممش الزيادي، وطبقتهم، ذكره احلـاكم أ
أبو بكر القطان، الشيخ الصالح، أسند أهـل نيـسابور، مـات سـنة : فقال
 .٤/٥٢٠ – األنساب للسمعاين -هـ ٣٣٢

 أبـو احلـسن الـسلمي، النيـسابوري ،بن خالـد األزدي :أمحد بن يوسف -
املعروف بحمدان، حافظ ثقة، من احلادية عرشة، مات سنة أربـع وسـتني 

 .١٣١ –يب التهذيب وله ثامنون سنة، تقر
الفريايب بن واقد بن عثامن الضبي موالهم الفريايب، ثقة : حممد بن يوسف -

فاضل يقال أخطأ يف يشء من حديث سفيان وهـو مقـدم فيـه مـع ذلـك 
 ).٩٦(عندهم عىل عبد الرزاق، تقدم يف األثر 

بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -
 ).٤(مام حجة، كان ربام دلس، تقدم يف األثر عابد إ



 
 

  
 

 

٤٠٠ 

 ، املكـي،عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم: ابن جريج -
 ، مات سنة مخـسني أو بعـدها، وكان يدلس ويرسل، من السادسة،فقيه فاضلثقة 

 .٤٢٢١ – تقريب التهذيب - وقيل جاز املائة ومل يثبت  ،وقد جاز السبعني
 ، بالتـصغري،عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مليكـة: ابن أيب مليكة -

 أدرك ، املدين، زهري التيمي: اسم أيب مليكة: يقال،بن عبد اهللا بن جدعانا
 مات سنة سبع عرشة  ، من الثالثة،ثقة فقيه، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي صحابأثالثني من 

 .٣٤٧٧ – تقريب التهذيب -
 .)٩٠(قدم يف األثر ، تالدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
 . لعنعنة ابن جريج وهو مدلس إسناده ضعيف

 :الغريب
 وخالفوهم ،والنسناس خلق يف صورة الناس أشبهوهم يف يشء: النسناس

 من عاد عصوا رسلهم ً ويقال فيهم كانوا حيا، وليسوا من بني آدم،يف يشء
 ، ينقزون نقز الظبي،نب لكل إنسان يد ورجل من جا،فمسخهم اهللا نسناسا
 والذين هم عىل تلك اخللقة ليسوا من ، ويقال إهنم انقرضوا،ويرعون رعي البهائم

 .والنسانس مجع النسناس  ، ولكن خلق عىل حدة؛أصلهم وال نسلهم
أن النسناس مركب مـن الـشق ومـن اآلدمـي، يزعمون : قال ابن سمعون

 :أبو هريرة ريض اهللا تعاىل عنـهقال : ، وقال الزخمرشيويظهر لإلنسان يف أسفاره



 
 

  
 

 

٤٠١ 

أجوج ومـأجوج عـن ابـن األعـرايب والنـون ي هم ناس وبقى النسناس،ذهب ال
 وخالفوهم يف يشء ،خلق عىل صورة الناس أشبهوهم يف يشء:  وقيل ،مكسورة

 غريـب احلـديث البـن يف كتاب بل هم من بني آدم:  ويقال ،وليسوا من بني آدم
، وكتـاب ٥/٤٩ –غريـب األثـر البـن األثـري ، والنهاية يف ٢/٤٠٥ –اجلوزي 
 –، وهتـذيب اللغـة لألزهـري ٧/٢٠١ –يـل بـن أمحـد الفراهيـدي لالعني للخ

 .٣/٤٢٧ –، الفائق ١/٤٢٣ –، واألمايل البن سمعون ١٢/٢١٦



 
 

  
 

 

٤٠٢ 

 كتابـه، أنبأنـا  من أصـلأخربنا اإلمام أبو طاهر: البيهقيقال اإلمام ) ١٥١(
ا  ثنـ الوهاب أنبأنا حممد بن القاسـم األسـديأبو عثامن البرصي ثنا حممد بن عبد

إذا كان يوم القيامة « :  عن عطاء، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالطلحة بن عمرو
، جعلت أكرمكم ً ونسباً وجعلتم سبباً ونسباًأهيا الناس، إين جعلت سببا: قال اهللا

 اليـوم أرفـع أتقاكم وأبيتم إال أن تقولوا فالن بن فالن كان أكرم من فـالن، وأنـا
 . » نسبي، وأضع أنسابكم، أين املتقون ؟

 
واحلـارث بـن أيب ، ٧٦٥-١/٢٩٢ –يف الزهـد الكبـري أخرجه البيهقـي  -

كام يف ( مسند احلارث يف كتاب يف املوضعني،) ونسبا( ومل يذكر فيه أسامة
 – العالية البن حجـر املطالبكام يف ، و٨٥٦-٢/٨٢١ –) زوائد اهليثمي

، ٣٧٢٦-٢/٥٠٣ – املــستدرك يف كتــابواحلــاكم ، ٢٦٧٥-١١/٧٣٦
وأخرجه الثعلبـي ، ٥١٤٠-٤/٢٩٠ – شعب اإليامن يف كتابوالبيهقي 
ٍمن طريق طلحة عن عطاء عن ، كلهم ٩/٨٨ –لثعلبي لتفسري يف كتاب ال
إن أكـرمكم عنـد اهللا ( نحوه، وزاد احلاكم والبيهقي فيـه ، به...أيب هريرة
 .)أتقاكم

 :ًوجاء مرفوعا
  أخرج الطرباين مـن طريـق عبـد ربـه بـن هبـرية املـؤدب احللبـي حـدثنا  -

سلمة بن سنان األنصاري عن طلحة بن عمرو املكي عـن عطـاء بـن أيب 
 إذا كـان يـوم ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا :رباح عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال



 
 

  
 

 

٤٠٣ 

 فجعلـت ً وجعلـتم نـسباً ينادي أال إين جعلت نسباًالقيامة أمر اهللا مناديا
 فأبيتم إال أن تقولوا فالن بن فالن خري من فالن بن فالن ،كرمكم أتقاكمأ

املعجـم ، كتـاب  » ؟  أيـن املتقـون،فأنا اليوم أرفع نسبي وأضـع نـسبكم
 –املعجــم األوســط يف ، و٦٤٢-١/٣٨٣ –) الــروض الــداين(الــصغري 

٤٥١١-٤/٣٨٨. 
 ، خيرجـاهاإلسناد واملتن وملهذا حديث عال غريب : وأخرج احلاكم ، وقال  -

ولــه شــاهد مــن حــديث طلحــة بــن عمــرو عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن أيب 
 يف كتاب  نحوه،والبيهقي، ٣٧٢٥-٢/٥٠٣ –املستدرك  ، كتابنحوه...هريرة

ـأثور يف كتـابو الـديلمي ، ٥١٣٩-٤/٢٨٩ –شعب اإليامن   الفـردوس بم
 حممـد بـن احلـسن املخزومـي، كلهم من طريق ٨٠٣٣-٥/٢٢٨ –اخلطاب 
حدثتني أم سلمة بنت العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب ، : ، قال باملدينة 

 .به ...عن أبيها ، عن جدها أيب هريرة
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكـام ألن أبـا هريـرة يـذكر عـن اهللا عـز وجـل  ً  
وهذا ال يكون إال عن طريق الـوحي والرسـالة ألن وحـي اهللا إنـام هـو لألنبيـاء 

 .واملرسلني 
 

حممد بن حممد بن حممش بن عيل بن داود، أبو طـاهر الزيـادي  :أبو طاهر -
شيخ خراسان، تقدم يف األثر : الشافعي النيسابوري األديب، قال الذهبي

)١٥٠.( 



 
 

  
 

 

٤٠٤ 

عمرو بن عبد اهللا بن حنش أبـو عـثامن األودي، قـال : أبو عثامن البرصي -
 –عديل  اجلرح والت–صدوق ثقة : صدوق، وقال ابن أيب حاتم: أبو حاتم

١٣٥٥-٦/٢٤٥. 
 أبـو أمحـد الفـراء ،بـن مهـران العبـدي بن حبيب :حممد بن عبد الوهاب -

 وله ، مات سنة اثنتني وسبعني، ثقة عارف، من احلادية عرشة،النيسابوري
 .٦١٤٤ – تقريب التهذيب - مخس وتسعون سنة

 ، شـامي األصـل، الكويفإبراهيماألسدي أبو  :حممد بن القاسم األسدي -
 تقريب التهذيب - مات سنة سبع ومائتني، كذبوه، من التاسعة، كاو:لقبه
– ٦٢٦٩. 

 مـات ، املكي، مرتوك، من السابعة،بن عثامن احلرضمي: طلحة بن عمرو -
 .٣٠٤٧ – تقريب التهذيب –سنة اثنتني ومخسني  

 بن أيب رباح، بفتح الراء واملوحدة، واسم أيب رباح أسلم، القـريش :عطاء -
يـه فاضـل لكنـه كثـري اإلرسـال، تقـدم يف األثـر موالهم املكي، ثقـة فق

)١٠١.( 
 ).٩٠(، تقدم يف األثر الدويس، الصحايب اجلليل : أبو هريرة -

 
ً موقوفا حلال حممد بـن القاسـم األسـدي مطلحـة بـن ًإسناده ضعيف جدا

 .ّعمرو وأما املرفوع فال يصح ألن يف سنده طلحة بن عمرو وقد تقدم 



 
 

  
 

 

٤٠٥ 

  
 

  حدثنا أبو أسامة عـن سـليامن بـن املغـرية عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٥٢(
دع ما لـست منـه يف يشء وال : كان عبد اهللا بن عمرو يقول« : محيد بن هالل قال
 .  » واخزن لسانك كام ختزن نفقتك،تنطق فيام ال يعنيك
 

ــاببــن أيب شــيبة أخرجــه ا -   ، ٣٤٧١٤-٧/١٢٨ – املــصنف يف الكت
يف كتـاب  ،)نفقتـك(بـدل ) ورقـك( إال أنـه قـال وعبد اهللا بن وهب
 إال أنـه قـال وهناد بن الـرسي، ٤٥٦-٢/٥٦٠ –اجلامع يف احلديث 

-٢/٥٣٤ – الزهد البن الـرسي يف كتاب ،)نفقتك(بدل ) درامهك(
 يف كتـاب ،)نفقتـك(بـدل ) ورقك( إال أنه قال وابن املبارك، ١١٠١

الـصمت يف كتاب وابن أيب الدنيا ، ٨٩-١/٣٠ –الزهد البن املبارك 
يف  ،)ورقـك( وقـال وابن أيب عاصـم، ٢٤-١/٥٧ –وآداب اللسان 

يف  ،)ورقك( وقال وأبو نعيم، ٤١-١/٣٢ –كتاب الزهد البن أيب عاصم 
 املنتقـى مـن كتـاب يف كتابواخلرائطي ، ١/٢٨٨ –كتاب حلية األولياء 

يف كتـاب وابـن عـساكر ، ٢٠٢-١/٩٤ –ارم األخالق ومعاليها كم
املغـرية سليامن بـن من طريق كلهم ، ٣١/٢٧٠ –تاريخ مدينة دمشق 
 . مثله، به...قال عبد اهللا بن عمرو: عن محيد بن هالل قال

                                                         
 .حماسبة اإلنسان نفسه داللة اخلوف من احلساب احلامل عىل العمل لآلخرة ) ١(



 
 

  
 

 

٤٠٦ 

 – العاليـة البـن حجـر  املطالـبكـام يف كتـاب  بنحـوه،ورواه مسدد -
ليسعك بيتك ، وابـك : ني يا ب"وأبو داود بلفظ ، ٣٢٣٤-١٣/٤٩٠

، كالمهـا ١/١٦٦ – الزهـد أليب داود – "خطيئتك ، واخزن لـسانك
من طريق سفيان  عن عبد امللك بن عمري  عن عبد الرمحن بن عبد اهللا 

 .، به...قال عبد اهللا: ريض اهللا عنهام قال 
 

 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
القييس موالهم، البـرصي أبـو سـعيد، ثقـة ثقـة ،  : بن املغريةسليامن  -

 ).١٠٩(تقدم يف األثر 
 توقـف فيـه ابـن ،العدوي أبو نرص البرصي، ثقة عامل: محيد بن هالل -

 .١٥٧٢ – تقريب التهذيب– ، من الثالثةسريين لدخوله يف عمل السلطان
غري، بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد، بالتص: عبد اهللا بن عمرو -

 أبو عبـد الـرمحن، أحـد : وقيل،بن سعد بن سهم السهمي، أبو حممدا
 املكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات يف ذي ،السابقني

 اإلصابة يف متييز –احلجة ليال احلرة عىل األصح بالطائف عىل الراجح 
 .٣٥٢٣، تقريب التهذيب ٢/١١٠١ –الصحابة 

 
 . صحيحإسناده



 
 

  
 

 

٤٠٧ 

 حـدثنا معاويـة بـن :حدثنا زيد بن احلباب قال: قال ابن أيب شيبة) ١٥٣(
   أخربنا حييى بن سـعد الكالعـي عـن عمـرو بـن عائـذ األزدي عـن :صالح قال

جلست أنا وأصحاب يل إىل عبد اهللا بـن عمـرو : غطيف بن احلارث الكندي قال
يا بن آدم أمل تعلم أين : قالإن العبد إذا وضع يف القرب كلمه ف« :  فسمعته يقول:قال

 قـد كنـت متـيش ، يا بن آدم ما غـرك يب، وبيت احلق، وبيت الظلمة،بيت الوحدة
ًأحيانـا، فقـال لـه : ًيا أبا أسـامء مـا فـددا ؟ قـال: ًحويل فددا، قال فقلت لغطيف

 ،وسع لـه وجعـل منزلـه أخـرض:  قال؟ًفإذا كان مؤمنا: صاحبي وكان أسن مني
 . » ةوعرج بنفسه إىل اجلن
 

وابن ، ٣٤٧١٤-٧/١٢٨ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
أتيت بيت املقدس أنا وعبد اهللا بن عبيد بـن : عن غطيف قالعبد الرب 
 التمهيد يف كتاب ، فجلسنا إىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص:عمري قال

ـتيف كتاب ، و١٨/١٤٥ –البن عبد الرب  مـن مهـا كال، ٨/٤٩٩ –ذكار االس
 . نحوه، به...رثايف بن احلطعمرو بن عائذ األزدي عن غطريق 

ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام حيث اشتمل األثر عىل ذكر أمور غيب  كحـديث يـةً
 .القرب للعبد وهو أمر ال يدرى وال يعلم إال من خالل النبوة والرسالة 

 
 احلسني العكـيل، بـضم بضم املهملة وموحدتني، أبو: زيد بن احلباب -

املهملة وسكون الكاف، أصله من خراسان، وكان بالكوفـة، ورحـل 



 
 

  
 

 

٤٠٨ 

  من التاسـعة،يف احلديث فأكثر منه، وهو صدوق خيطئ يف حديث الثوري،
 .٢١٣٦ – تقريب التهذيب –مات سنة ثالث ومائتني 

 أبـو عمـرو ،بن حدير، باملهملة، مصغر، احلرضمي: معاوية بن صالح -
 مـن ن احلميص، قايض األندلس، صـدوق لـه أوهـام،وأبو عبد الرمح

 تقريب – بعد السبعني : ومائة وقيل، مات سنة ثامن ومخسنيالسابعة،
 .٦٨١٠ –التهذيب 

هكذا قال معاوية بن صالح هنـا، ويف روايـة : حييى بن سعد الكالعي -
: عن حيي بن جابر الطائي وهو الـصواب، ألمـرين: ابن عبد الرب قال
أن حيي بن جابر : ًد راويا يقال له حيي بن سعد، والثايناألول أين مل أج

الطائي يروي عن عبدالرمحن بن عائذ األزدي ويروي عنه معاوية بـن 
   -)ولعل هذا  مـن أوهـام معاويـة بـن صـالح،واهللا أعلـم(-صالح،

 ، من الـسادسة، القايض، ثقة، أبو عمرو احلميص،وحيي بن جابر الطائي
 – تقريـب التهـذيب –عـرشين ومائـة ًأرسل كثريا، مات سنة ست و

 . ٦٧٩٩-٣١/٢٤٨-،  وأنظرهتذيب الكامل٧٥٦٨
هكذا قـال معاويـة بـن صـالح ولعلـه وهـم : عمرو بن عائذ األزدي -

آخرواهللا أعلم، فإين مل أجد من اسمه عمرو بن عائذ بعد البحث وإنـام 
الكندي ، فهـو  ممـن :  ويقال،هو عبد الرمحن بن عائذ األزدي، الثاميل

عنه حييى بن جابر كام تقدم يف ترمجته، وهويروي عن غضيف بن روى 
 احلميص، ثقة، ، الكندي:احلارث ، وعبد الرمحن بن عائذ الثاميل ويقال



 
 

  
 

 

٤٠٩ 

ًمل يدرك معاذا :  قال أبو زرعة،ووهم من ذكره يف الصحابةمن الثالثة، 
-١٧/١٩٨ –نظرهتـذيب الكـامل ا، و٣٩٣٥ – تقريـب التهـذيب –

٣٨٦٣. 

 غـضيف بالــضاد املعجمــة، :ويقــال: رث الكنــديغطيـف بــن احلـا -
 الثاميل، يكنى أبا أسامء محـيص، خمتلـف يف صـحبته، : ويقال،السكوين

من قال احلارث بن غطيف وهم، ومنهم من فرق بـني : قال ابن حبان
 إنـه : وغطيف بن احلـارث فقـال،غضيف بن احلارث فأثبت صحبته

 تقريـب –سـتني تابعي، وهو أشبه، مات صاحب الرتمجة سنة بضع و
 .٥٣٩٦-التهذيب

 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -
 
 . لضعف معاوية بن صالح إسناده ضعيف

 :الغريب
 وهو شدة الوطء عىل األرض من نشاط ومن مرح، ً وفديداًفد يفد فدا: ًفدادا

مشى عىل وجه : فدد الرجل : ابن األعرايبوطؤها شديد، قال : وفديد يقول
ًاألرض كربا وبطرا، وفدد إذا صاح يف بيعه ورشائه ، ١/١١٣ – مجهرة اللغة - ً

 غريب األثر ، والنهاية يف١/١٢٠ –وتفسري غريب ما يف الصحيحني للحميدي 
   .١٨١ / ٢، وغريب احلديث البن اجلوزي ٣/٤٢٠ –البن األثري 



 
 

  
 

 

٤١٠ 

ن شعبة عن عمرو بـن مـرة عـن حدثنا غندر ع: قال ابن أيب شيبة) ١٥٤(
 ًجتمعـون مجيعـا« : عبد اهللا بن احلارث عن أيب كثري عن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال

: ما عندكم ؟ قال:  فيقال: فيربزون، قال؟ أين فقراء هذه األمة ومساكينها:فيقال
 ووليـت األمـوال :وأراه قـال:  ابتلينا فصربنا وأنت أعلـم، قـال،فيقولون يا ربنا
فيدخلون اجلنـة قبـل سـائر النـاس : صدقتم، قال:  فيقال:نا، قالوالسلطان غري

فـأين :  قلـت: وتبقى شدة احلساب عـىل ذوي األمـوال والـسلطان، قـال،بزمان
 ويكـون ،يوضع هلم كرايس من نور ويظلل علـيهم الغـامم: املؤمنون يومئذ ؟ قال

 . » ذلك اليوم أقرص عليهم من ساعة من هنار
 

ــن - ــه اب ــيبة أخرج ــاب أيب ش ــصنف  ايف الكت ، ٣٤٠٢٨-٧/٣٨ –مل
 –الزهـد  يف كتـاب  مثلـه،بـن املبـاركعبد اهللا و، ٣٤٧١٥-٧/١٢٨
 حلية األوليـاء يف كتاب  نحوه،وأبو نعيم األصبهاين، ٦٤٣-١/٢٢٦
 الزهـد يف كتـاب  مثله خمترصا جدا،وأبو سعيد بن درهم، ١/٢٨٩ –

ــق ، كلهــم ١١٧-١/٦٥ –وصــفة الزاهــدين    ة عــن شــعبمــن طري
 سمعت عبد اهللا بن احلارث حيـدث عـن أيب كثـري :عمرو بن مرة قال

 .، به...عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 : ً            وجاء مرفوعا

-١٦/٤٣٥ –صحيح الـ يف كتابـهأخرجه أبو حاتم بن حبان البستي  -
يف وأبو نعيم األصـبهاين ، ٢٥٨٧-١/٦٤١ –، موارد الظمآن ٧٤١٩



 
 

  
 

 

٤١١ 

مسكني بن بكري ثنا من طريق ، كالمها ٧/٢٠٦ –ء  حلية األولياكتاب
شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن أيب كثري الزبيـدي 

 . مثله، به...ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن عمرو عن النبي 
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ألن األثر اشتمل عىل ذكر أمور غيب  ، من يةً

 ال تعلـم إال عـن رشع يةوهي أمور غيبذلك شدة احلساب أو خفته ، وغري ذلك 
 .وتوقيف 

 
 ).٨(حممد بن جعفر، ثقة، تقدم يف األثر : غندر -
 ).٨(بن احلجاج، إمام ثقة، تقدم يف األثر : شعبة -
 ).٤(ثقة، تقدم يف األثر : عمرو بن مرة -
الزبيدي، بضم الزاي، النجـراين، بنـون وجـيم، : عبد اهللا بن احلارث -

 .٣٢٨٥ – تقريب التهذيب –عروف باملكتب، ثقة الكويف، امل
   : وقيـل، اسمه زهري بن األقمر،الزبيدي، بالتصغري، الكويف: أبو كثري -

 : مجهان أو احلارث بن مجهان، مقبول، وقيل:عبد اهللا بن مالك، وقيل
 تقريـب – غـري عبـد اهللا بـن مالـك واهللا أعلـم ،إن زهري بـن األقمـر

 .٨٣٨٧ –التهذيب 
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل :  عمروعبد اهللا بن -

 



 
 

  
 

 

٤١٢ 

 
وأما املرفوع فضعيف ألنـه ً موقوفا حلال أيب كثري الزبيدي إسناده ضعيف

   .٦٦٥٩ - تقريب التهذيب -من طريق مسكني بن بكري وهو صدوق خيطيء 
 



 
 

  
 

 

٤١٣ 

هد عن حدثنا عباد بن العوام عن حصني عن جما: قال ابن أيب شيبة) ١٥٥(
ما من مأل جيتمعون فيذكرون اهللا إال ذكـرهم اهللا يف مـأل « : عبد اهللا بن عمرو قال
 وما من مأل يتفرقون مل يذكروا اهللا إال كان جملسهم حـرسة ،أعز من مألهم وأكرم

 .  »عليهم يوم القيامة
 

ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٣٤٧١٦-٧/١٢٨ – املــصنف يف الكت
-١/٢٦٠ – الدعاء البـن فـضيل يف كتابد بن فضيل وأخرجه حمم

 –يف كتاب الزهد حممد بن فضيل من طريق وأخرجه اإلمام أمحد ، ٨٤
   عـن جماهـد عـن  بن عبـد الـرمحنصنيحكلهم من طريق ، ١/١٤٩

 . نحوه، به...عبد اهللا بن عمرو
 

قـة، بن عمر الكاليب موالهم، أبو سهل الواسـطي، ث: عباد بن العوام -
 ولـه نحـو مـن ،مات سنة مخس وثامنني ومائـة أو بعـدهامن الثامنة، 

 .٣١٥٥ – تقريب التهذيب –سبعني 
بن عبد الرمحن السلمي، أبو اهلذيل الكويف، ثقة تغـري حفظـه : حصني -

 – مات سنة ست وثالثني وله ثالث وتسعون  من اخلامسة،يف اآلخر،
 .١٣٧٨ –تقريب التهذيب 

                                                         
 .داللة عىل حمبة اهللا والعمل لآلخرة وذلك داللة الزهد ذكر اهللا واالجتامع عليه ) ١(



 
 

  
 

 

٤١٤ 

جليم وسكون املوحدة، أبو احلجاج املخزومـي بن جرب، بفتح ا: جماهد -
 ).٤١(موالهم، املكي، ثقة إمام يف التفسري ويف العلم، تقدم يف األثر

 ).١٥٢(،تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -
 

  .إسناده صحيح
 



 
 

  
 

 

٤١٥ 

ن عـن  حدثنا سفيا:حدثنا معاوية بن هشام قال: قال ابن أيب شيبة) ١٥٦(
أرسلنا امـرأة إىل عبـد اهللا بـن عمـرو « : سليامن التيمي عن أيب عثامن النهدي قال

ما من ذنب أو عمل مما بني السامء يتوب :  ما الذنب الذي ال يغفر اهللا ؟ قال:تسأله
 . » منه العبد إىل اهللا تعاىل قبل املوت إال تاب عليه

 
وابن ، ٣٤٧١٧-٧/١٢٨ –نف  املصيف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 األمـايل يف كتابالشجري و، ١٠٤٦-١/٣٦٩ –يف كتاب الزهد املبارك 
 احتجب :قالسليامن التيمي عن أيب عثامن من طريق ، كلهم ١/٢٦٦ –

 . نحوه، به...عبد اهللا بن عمرو
 

 موىل بني أسـد، ويقـال ،القصار، أبو احلسن الكويف: معاوية بن هشام -
 –ية بن أيب العباس، صدوق له أوهام، مات سنة أربع ومائتني له معاو

 .٦٨١٩ –تقريب التهذيب 
 ).٤(هو الثوري، إمام ثقة، تقدم يف األثر : سفيان -
 ).١(بن طرخان، ثقة، تقدم يف األثر : سليامن التيمي -
 ).١(عبد الرمحن بن مل، ثقة إمام، تقدم يف األثر : أبو عثامن النهدي -
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر  الصحايب اجلليل :عبد اهللا بن عمرو -

 



 
 

  
 

 

٤١٦ 

 
 ملتابعـة  ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه حلال معاوية بن هشام ضعيفإسناده

 .حييى بن صاعد 
 



 
 

  
 

 

٤١٧ 

حدثنا أبو خالد األمحر عن حييى بن سعيد عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٥٧(
 إال يلقى اهللا بـذنب إال ما من أحد« : سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو قال

 ً صغرياً ثم رفع شيئا]٣٩:آل عمران[ ﴾ C B﴿ حييى بن زكريا ثم تال  
 . » ًمن األرض فقال ما كان معه مثل هذا ثم ذبح ذبحا

 
ــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  - ، ٣١٩٠٧-٦/٣٥٤ –صنف  املــيف الكت

، ١/٩٠ –الزهـد  يف كتاب  نحوه،واإلمام أمحد، ٣٤٧١٨-٧/١٢٨
، ٢/٦٤٣ –بـن أيب حـاتم التفـسري ال يف كتاب  نحوه،وابن أيب حاتم
 تاريخ مدينة دمـشق ، يف كتاب أحدمها بمثله من طريقنيوابن عساكر

حييى بن سعيد القطـان عـن حييـى بـن ، كلهم من طريق ٦٤/١٩٥ –
 سـمعت ابـن :سعيد يعني األنـصاري عـن سـعيد بـن املـسيب قـال

 .، به...العاص
ًف لفظا فإنه مرفوع حكام ، ذلك أن حمو سيئات وذنوب األثر وإن كان موقو ً

عبد من العباد واالطالع عىل ذلك أمر غيبي غري حمسوس وال ملموس أو أن يأيت 
ًنوب وال خطايا بمعنى أنه مغفور له فهذا أيضا غيب ، وكون حييى بـن ذعبد بال 

الـه النبـي ق ذنب أمر غيبي ، فدل ذلك عىل أنـه إنـامزكريا عليهام السالم يأيت بال 
 .بوحي من رب األرض والسامء واهللا أعلم 

 
 



 
 

  
 

 

٤١٨ 

 
سليامن بن حيـان، صـدوق خيطـئ، تقـدم يف األثـر : أبو خالد األمحر -

)١٢.( 
 ). ٣(األنصاري، ثقة، تقدم يف األثر : حييى بن سعيد -
  بن حـزن بـن أيب وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن : سعيد بن املسيب -

 املخزومي، أحـد العلـامء األثبـات الفقهـاء ،عمران بن خمزوم القريش
 ).٣(الكبار، تقدم يف األثر

 ).١٥٢(، تقدم يف األثرالصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -
   

   حلال أيب خالد األمحـر ويرتقـي إىل احلـسن لغـريه ملتابعـة إسناده ضعيف
 .حييى بن سعيد القطان 

 
 



 
 

  
 

 

٤١٩ 

ثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عـن حد:قال ابن أيب شيبة ) ١٥٨(
أي : قلـت: انتهيت إليه وهو ينظـر إىل املـصحف، قـال« : عبد اهللا بن عمرو قال

 . » حزيب الذي أقوم به الليل: يشء تقرأ ؟ قال
 

ــيبة  - ــن أيب ش ــه اب ــابأخرج ــصنف يف الكت ، ٨٥٥٩-٢/٢٤٠ – امل
، ٨٥٦٠-٢/٢٤٠ –أيضا و، ٣٤٧١٩-٧/١٢٩، ٣٠١٧٦ -٦/١٤٣

 يف كتـابوابـن عـساكر ، ٤/٢٦٥ –الطبقات الكربى  يف كتاب وابن سعد
 : األعمش عـن خيثمـة قـالمن طريق، ٣١/٢٦٩ –تاريخ مدينة دمشق 

 مثله، إال أنه عند ابـن عـساكر وابـن سـعد ، به...ٍانتهيت إىل عبد اهللا بن عمرو
 .)حزيب(بدل ) جزئي(

 
 ).٩(ير، ثقة، تقدم يف األثر حممد بن خازم الرض: أبو معاوية -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، ، تقدم يف األثر : األعمش -
بن عبد الرمحن بن أيب سربة، بفتح املهملـة وسـكون املوحـدة : خيثمة -

 مات دون املائة بعد سنة  من الثالثة، الكويف، ثقة وكان يرسل،،اجلعفي
 .١٧٨٣ – تقريب التهذيب –ثامنني 

 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : روعبد اهللا بن عم -
 



 
 

  
 

 

٤٢٠ 

 
 . لعنعنة األعمش وهو مدلس إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٤٢١ 

 أخربنـا محـاد بـن :حدثنا يزيد بن هارون قـال: قال ابن أيب شيبة ) ١٥٩(
 إذ سلمة عن أيب عمران اجلوين أن عبد اهللا بن عمرو بينام هو جالس وبني يديه نار

 من نار : أو قال، إهنا لتعوذ باهللا من النار الكربى!الذي نفيس بيدهو« :  فقالشهق
 . »  واهللا إنه ليبكي اآلن: فرأى القمر حني جنح للغروب فقال:جهنم قال

 
 .٣٤٧٢٠-٧/١٢٩ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 هللا بـن بلغنـا أن عبـد ا:جعفر بن أيب عمران قالأخرجه أبو نعيم من طريق  -

 .١/٢٨٩ – حلية األولياء ، يف كتابنحوه...عمرو بن العاص
ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ذلك ألن األثر اشتمل عىل أمـور غيب  ، يـةً

كحديث النار واستعاذهتا من نار جهنم ونحو ذلك وال يقال ذلك عن اجتهـاد ، 
 .وإنام عن توقيف من صاحب الرسالة 

 
 ).٢(ثقة، تقدم يف األثر : ونيزيد بن هار -
بن دينار البـرصي، أبـو سـلمة، ثقـة عابـد ، تقـدم يف : محاد بن سلمة -

 ).٨٣(األثر
عبد امللك بن حبيب األزدي أو الكندي، البرصي، : أبو عمران اجلوين -

 ).٥٨( مشهور بكنيته، ثقة، تقدم يف األثر
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -



 
 

  
 

 

٤٢٢ 

 
  لالنقطاع بني أيب عمران اجلوين وعبد اهللا بن عمرو بـن العـاصإسناده ضعيف

فإين مل أجد يف كتب الرتاجم بعد البحث أنه يروي عنه وقد رواه بصيغة ال حتتمل 
 .السامع 



 
 

  
 

 

٤٢٣ 

حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عـن زيـاد بـن : قال ابن أيب شيبة) ١٦٠(
 . » لوددت أين هذه الشجرة« : مرو قالعالقة عن عبد اهللا بن ع

 
 .٣٤٧٢١-٧/١٢٩ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 :رجال اإلسناد
من بن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي، صدوق، : جعفر بن عون -

 ، ومولـده سـنة عـرشين، سبع ومائتني:مات سنة ست وقيلالتاسعة، 
 .٩٥٦ – ذيب التهتقريب – سنة ثالثني :وقيل

 ).١٩(بن كدام، ثقة، تقدم يف األثر : مسعر -
بكرس املهملة وبالقاف، الثعلبي، باملثلثة واملهملـة، أبـو : زياد بن عالقة -

مالك الكويف، ثقة رمي بالنصب، من الثالثة ، مات سنة مخس وثالثـني 
 . ٢١٠٤ – تقريب التهذيب –ومائة وقد جاوز املائة 

 ).١٥٢(، تقدم يف األثر جلليل الصحايب ا: عبد اهللا بن عمرو -
 

  .إسناده حسن
 
 



 
 

  
 

 

٤٢٤ 

حدثنا غندر عن شعبة عن يعىل بـن عبيـد عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٦١(
 فإذا ،الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر« : حييى بن قمطة عن عبد اهللا بن عمرو قال

 . » مات املؤمن خيىل به يرسح حيث شاء واهللا تعاىل أعلم
 

  ، ٣٤٧٢٢-٧/١٢٩ – املــصنف يف الكتــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  -
 يف كتـابواخلطـايب ، ١/٣١٢ – الزهـد يف كتـاب  السجستاينوأبو داود

 – تـاريخ بغـداد يف كتـابواخلطيب البغدادي ، ٢/٤٩٢ –غريب احلديث 
   عـن ، كلهم من طريق شعبة عـن يعـىل عـن حييـى بـن قمطـة١٢/٤٣٢

 . نحوه، به...عبد اهللا بن عمرو
 :ًوجاء مرفوعا 

 حدثني حييى بن جنادة :أخرجه ابن املبارك من طريق حييى بن أيوب قال -
املعافري أن أبا عبد الرمحن احلبىل حدثه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

 الدنيا سجن املؤمن وسـنته فـإذا فـارق الـدنيا فـارق : قالملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
 .٥٩٨-١/٢١٢ – الزهد –السجن والسنة 

حييى بن أيوب أخربين عبد اهللا بن جنـادة وأخرجه اإلمام أمحد من طريق  -
ٍاملعافري أن أبا عبد الرمحن احلبيل حدثه عن عبد اهللا بن عمرو حدثه عـن 

 يف مسند عبد بن محيدوعبد بن محيد ، ٦٨٥٥-٢/١٩٧ –، يف املسند ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 ، يف، وسـكت عليـه احلـاكم  والـذهبيوأخرجه احلاكم ، ٣٤٦-١/١٣٧ –

 –يف كتـاب الزهـد يب الـدنيا وابـن أ ، ٧٨٨٢-٤/٣٥١ –كتاب املـستدرك 



 
 

  
 

 

٤٢٥ 

وأبـو نعـيم ، ١٤٤-١/٧٠ –يف كتاب الزهد وابن أيب عاصم ، ١/١٩٢
مشهور مـن حـديث عبـد اهللا بـن جنـادة، ويف : وقال يف لفظ األصبهاين

، ١٨٥، ٨/١٧٧ – حليـة األوليـاء ، يف كتابغريب : الرواية الثانية قال
 –والــديلمي ، ٤١٠٦-١٤/٢٩٧ – رشح الــسنة تــابيف كوالبغــوي 

مـن طريـق حييـى بـن  كلهـم ،٣١٠٤-٢/٢٢٩ –الفردوس بمأثور اخلطاب 
أيوب عن عبد اهللا بن جنادة عن أيب عبد الرمحن عن عبـد اهللا بـن عمـرو 

 . نحوه، به...ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
وأخرجه ابن أيب حاتم يف العلل من طريق رشيك عن يعىل بن عطاء عن أبيـه عـن  -

 .١٩١٧-٢/١٤١ – العلل -نحوه... ملسو هيلع هللا ىلصد اهللا بن عمرو عن النبي عب
 

 ).٨(حممد بن جعفر، ثقة، تقدم يف األثر : غندر -
 ).٨(بن احلجاج، ثقة إمام، تقدم يف األثر : شعبة -
 :األول: وهذا خطأ وحتريف فيام يظهر يل واهللا أعلم، لسببني: يعىل بن عبيد -

روى عن حيي بن قمطـة سـوى يعـىل بـن مل يذكر أصحاب الرتاجم فيمن 
 – التاريخ الكبري – روى عنه يعىل بن عطاء حجازي: عطاء، قال البخاري

  :أن األثر أخرجه غري واحـد كـام تقـدم فقـالوا: الثاين، ٣٠٨٠-٨/٢٩٩
 ويقـال ، يعىل بن عطاء ولعله هو الصواب، ويعىل بن عطاء هـو العـامري

 –ت سـنة عـرشين ومائـة أو بعـدها  ما من الرابعة، الطائفي، ثقة،،الليثي
 .٧٨٩٩ –تقريب التهذيب 



 
 

  
 

 

٤٢٦ 

  عـن ابـن عمـر روى عنـه: قال البخاري وابن أيب حـاتم : حييى بن قمطة -
مـن متقنـي : ، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقـال يعىل بن عطاء حجازي

، وذكـره ابـن شـاهني يف أهل مكة عىل قلة روايته مات هبا وكـان متيقظـا
-٨/٢٩٩ – التـاريخ الكبـري – ن خيار أهـل مكـةوكان م: الثقات وقال

 –، الثقــات البــن حبــان ٧٥١-٩/١٨١ –، واجلــرح والتعــديل ٣٠٨٠
، تاريخ أسـامء الثقـات ٦٣٣-١/٨٦ –، مشاهري علامء األمصار ٥/٥٢٩

 .٨٦١-١/١٥٤ –البن شاهني 
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -

 
وأما املرفوع فقد قال ابـن أيب حـاتم بعـد ذكـره ً موقوفا ، اده صحيحإسن

 -قال أيب الناس ال يرفعون هذا احلديث واملوقوف عندنا أشبه : للحديث املرفوع
 .١٩١٧-٢/١٤١ –العلل 

 :الغريب
 النهايـة يف غريـب –أي طريقه ومذهبه الذي يمر فيـه : يرسح حيث شاء

 .٢/٣٥٦ –احلديث البن األثري 



 
 

  
 

 

٤٢٧ 

 

: قالأخربنا إبراهيم بن نشيط الوعالين : قال عبد اهللا بن املبارك قال)  ١٦٢(
   أن مـوىل لعبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص عـن حدثني قيس بن رافع، أو غـريه

هـذا :  فصىل ركعتني، فقيل لهعبد اهللا بن عمرو نظر إىل املقربة، فلام نظر إليها نزل
ذكرت أهل القبور، ومـا حيـل بيـنهم وبينـه، « : فقال: يشء مل تكن تصنعه، قال 

 . » فأحببت أن أتقرب إىل اهللا هبام
 

وابـن عـساكر مـن ، ٣٠-١/١٠ –يف كتـاب الزهـد أخرجه ابن املبارك  -
 .٣١/٢٦٥ –تاريخ مدينة دمشق ، به يف كتاب طريق عبد اهللا بن املبارك

 
بفـتح النـون وكـرس املعجمـة، الـوعالين، : إبراهيم بن نـشيط الـوعالين -

 ثقة، مـن اخلامـسة، مـات سـنة إحـدى ، يكنى أبا بكر، املرصي،باملهملة
 .٢٦٨ – تقريب التهذيب -وستني 

 وهم من ، املرصي، مقبول، من الثالثة، األشجعي،القييس: قيس بن رافع -
 .٥٦٠٦ – تقريب التهذيب -ذكره يف الصحابة 

 .مل أقف عليه: أو غريه -
 .مل أقف عىل تسميته: عن موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص -
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن عمرو -
 



 
 

  
 

 

٤٢٨ 

 
 جلهالة موىل عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص ريض اهللا عـنهام إسناده ضعيف

 .افع القييس وحلال قيس بن ر



 
 

  
 

 

٤٢٩ 

أخربنا رشدين بـن سـعد عـن عمـرو بـن : عبد اهللا بن املبارك قال ) ١٦٣(
لـنفس املـؤمن أشـد « : احلارث أنه بلغه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال

 . »  من اخلطيئة من العصفور حني يقذف بهًارتكاضا
 

 .٧٢-١/٢٤ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

بن مفلح املهري أبو احلجاج املرصي ضعيف رجح أبو : رشدين بن سعد -
 يف دينـه فأدركتـه غفلـة ً كان صاحلا:حاتم عليه ابن هليعة وقال بن يونس

 ).١١٠(الصاحلني فخلط يف احلديث، تقدم يف األثر 
بن يعقوب األنصاري موالهم املرصي أبو أيوب ثقـة : عمرو بن احلارث -

 ).١٣٣(قدم يف األثر فقيه حافظ، ت
، الصحايب اجلليل، ريض اهللا عنهام، تقدم يف بن العاص: عبد اهللا بن عمرو -

 ).١٥٢(األثر 
 

 لضعف رشدين بن سعد ولالنقطاع بني عمرو بن احلـارث إسناده ضعيف
 .أنه بلغه : وعبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام وذلك يف قوله 

 
 



 
 

  
 

 

٤٣٠ 

 :الغريب
 وحركـة عـىل اخلطيئــة حـذار العـذاب مــن ًأي أشـد اضــطرابا: ًارتكاضـا

ركـض الطـائر يـركض و.  حتتهـا العصفور إذا أغدف عليـه الـشبكة فاضـطرب
 غريـب احلـديث البـن – ً ركاضـاًكأن حتتي بازيـا: أرسع يف طريانه قال : ًركضا

، وغريــب ٧/١٥٩ –ظرلــسان العــرب البــن منظــور نا، و١/٤١٢ –اجلــوزي 
   .٤١٢ / ١زي احلديث البن اجلو

يف حديث عبد اهللا بن عمـرو لـنفس املـؤمن أشـد : قال أبو عبيد: يغدف به
اإلرسال : يغدف به، اإلغداف من اخلطيئة من العصفور حني يغدف به، ًارتكاضا

 .للثوب والسرت ونحوه 
حني يغدف به يعني حني ترسل عليه الشبكة أو احلبالة أو ما ينصب : وقوله

 غريـب –غـراب القـيظ الـضخم الـوايف اجلنـاحني : داف الغ: وقال الليث له، 
، ٢/١٤٦ –، وغريـب احلـديث البـن اجلـوزي ٤/٢٨٣ –احلديث البن سالم 

 –، وهتـذيب اللغـة لألزهـري ٢/٣٤٥ –والنهاية يف غريب األثر البـن األثـري 
٨/٩٣. 



 
 

  
 

 

٤٣١ 

 أخربنا حييى بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر: ن املبارك قال عبد اهللا ب) ١٦٤(
لو أن رجلني من أوائـل هـذه « : قال عبد اهللا بن عمرو: عد بن مسعود قالعن س

 ًاألمة خلوا بمصحفيهام يف بعض هذه األودية ، ألتيا الناس اليوم وال يعرفان شيئا
 . » مما كانا عليه
 

 .١٨٤-١/٦١ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

عجمة ثـم فـاء وقـاف أبـو العبـاس املـرصي الغافقي بم: حييى بن أيوب -
 ).٥١(صدوق ربام أخطأ من السابعة ،تقدمة يف األثر

بفـتح الـزاي وسـكون املهملـة، الـضمري مـوالهم، : عبيد اهللا بن زحر -
 ).٥١( تقدم يف األثر األفريقي، صدوق خيطئ،

التجيبي احلميص وقال بعـضهم كنـدي، :  قال البخاري:سعد بن مسعود -
القيـيس، روى عـن : املرصي، وأضاف ابن حبان: اتموأضاف ابن أيب ح

قال : عبد اهللا بن عمرو وعنه ابن زحر، اختلف يف صحبته، قال ابن حجر
البغوي له صحبة وقال ابن منده ذكر يف الـصحابة وال يـصح لـه صـحبة 

 التاريخ الكبري –له صحبة : وذكره البخاري يف الصحابة، وقال ابن حبان
، الثقات البن حبان ٤١٦-٤/٩٤ –تعديل ، اجلرح وال١٣٧٣-٤/٦٤ –
 .١/٧١٦ –، واإلصابة يف متييز الصحابة ٤/٢٨٩ –



 
 

  
 

 

٤٣٢ 

، الصحايب اجلليل، ريض اهللا عنهام، تقدم يف بن العاص: عبد اهللا بن عمرو -
 ).١٥٢(األثر

 
 . لضعف عبيد اهللا بن زحر إسناده ضعيف

  



 
 

  
 

 

٤٣٣ 

حـدثنا :  أيـوب قـال حييـى بـنأخربنـا: قال عبد اهللا بـن املبـارك )  ١٦٥(
 حدثه عن عبد اهللا بن عمرو بـن رشحبيل بن رشيك أن عبد اهللا بن يزيد املعافري

 أقيم عليه، أحب إيل من ضعفه فـيام مـىض، ًألن أعمل اليوم عمال« : العاص قال
 . » ألنا حني أسلمنا وقعنا يف عمل اآلخرة، فأما اليوم فقد خلبتنا الدنيا

 

وابـن عـساكر مـن ، ١٨٧-١/٦٢ – كتاب الزهد يف ابن املبارك أخرجه -
، ٣١/٢٦٦ – تاريخ مدينة دمـشق  به، يف كتاب عبد اهللا بن املباركطريق 

 .)خلبتنا( بدل "خانتنا الدنيا«: ولفظ ابن عساكر
 

الغافقي بمعجمة ثـم فـاء وقـاف أبـو العبـاس املـرصي : حييى بن أيوب -
 ).٥١(لسابعة تقدم يف األثر صدوق ربام أخطأ من ا

رشحبيـل بـن : ملعافري، أبو حممد املرصي، ويقـال ا:رشحبيل بن رشيك -
 . ٢٧٨٢ – تقريب التهذيب - صدوق، من السادسة،  ،عمرو بن رشيك

 ثقـة، مـن ،أبو عبد الرمحن احلبيل، بضم املهملة واملوحدة: عبد اهللا بن يزيد املعافري -
 .٣٧٣٦ – تقريب التهذيب - الثالثة، مات سنة مائة بإفريقية،

، تقـدم يفء األثـر الـصحايب اجلليـل : عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص -
)١٥٢.( 

 

  .إسناده حسن



 
 

  
 

 

٤٣٤ 

 سمعت: أخربنا سعيد بن زيد البرصي قال: قال عبد اهللا بن املبارك ) ١٦٦(
   عـن أبـا عبـد الكـريم حيـدثًسـمعت غطيفـا: ًرجال مـن أهـل الـشام ، يقـول

 فـرائض اهللا ،ثالث صاحبهن جواد مقتـصد« : عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
 ً تبتغيـه، وال رشاً خـريا:يقيمها، ويتقي السوء، ويقل الغفلـة، وثـالث ال حتقـرن

تتقيه، وال يكربن عليك ذنب أن تستغفره، وإياك واللعب فإنـك لـن تـصيب بـه 
 وإين ، خلقت النار للـسخطةدنيا، ولن تدرك به آخرة، ولن تريض به املليك، وإنام

 . » أحذرك سخط اهللا عز وجل
 

 .٢٨٩-١/٩٨ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

بن درهم األزدي اجلهضمي أبو احلسن البـرصي : سعيد بن زيد البرصي -
 ).٥٥(أخو محاد، صدوق له أوهام، تقدم يف األثر 

 .أقف عليهمل :  من أهل الشامًسمعت رجال -
عـن عبـد اهللا بـن عمـرو، : قال البخـاري:  أبا عبد الكريمًسمعت غطيفا -

 – التـاريخ الكبـري –روى سعيد بن زيد عن رجل مـن أهـل الـشام عنـه 
 .٤٩٠٠-٥/٢٩٢ –، والثقات البن حبان ٤٦٧-٧/١٠٥

الصحايب اجلليل ريض اهللا عـنهام، تقـدم يف : عبد اهللا بن عمرو بن العاص -
 ).١٥٢(األثر 



 
 

  
 

 

٤٣٥ 

 
 لضعف سعيد بن زيد البرصي وغطيف أيب عبـد الكـريم مل إسناده ضعيف

 .يوثقه سوى ابن حبان 
 



 
 

  
 

 

٤٣٦ 

حـدثني : قـال: أخربنا حييى بن أيوب قال: قال عبد اهللا بن املبارك ) ١٦٧(
  : عبد اهللا بن جنادة أن أبا عبد الرمحن احلبيل حدثه، عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال

 إذا لقي الرجل الرجل، فكأنام يلقى أخاه ابن أمه وأبيه، وأما اليـوم كنا فيام مىض« 
 . » ًإذا لقي الرجل منكم الرجل، فكأنام يلقى عدوا

 
ــارك  - ــن املب ــديفأخرجــه اب ــاب الزه ــشجري ، ٣٦١-١/١٢٣ – كت وال

 .٢/٢١٣ –األمايل به، يف كتاب  بن املباركعبد اهللا اجلرجاين من طريق 
 

الغافقي بمعجمة ثـم فـاء وقـاف أبـو العبـاس املـرصي : حييى بن أيوب -
 ).٥١(صدوق ربام أخطأ من السابعة، تقدم يف األثر 

أيب عبد الرمحن احلبيل روي عنه املعافرى املرصي، عن : عبد اهللا بن جنادة -
 – التـاريخ الكبـري –وسـعيد بـن أيب أيـوب ابن هليعه وحييى بـن أيـوب 

، والثقات البن حبان ١١١-٥/٢٥ –التعديل ، واجلرح و١٤٦-٥/٦٢
– ٨٨٣١-٧/٢٣. 

عبد اهللا بن يزيد املعافري، بضم املهملة واملوحدة،  : أبو عبد الرمحن احلبيل -
  ) .١٦٥( تقدم يف األثر ثقة، 

بن العاص، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف : عبد اهللا بن عمرو -
 ).١٥٢(األثر 



 
 

  
 

 

٤٣٧ 

 
 لضعف عبد اهللا بن جنادة املعافري فهو مل يوثقه سـوى ابـن ده ضعيفإسنا

 .حبان 



 
 

  
 

 

٤٣٨ 

   عـن  عـن أيب سـنان عـن سـفيانحدثنا وكيع:  قال هناد بن الرسي)١٦٨(
العنقـود أبعـد مـن « : سمعت عبد اهللا بن عمرو قـال: عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال

 . » وهو بعامن بالشام يعني يف اجلنة« : قال  . » صنعاء
 

 –ًوأيـضا ، ١٠٥-١/٩٤ – كتـاب الزهـد يفن الـرسي أخرجه هنـاد بـ -
 –لـصنعاين لتفـسري يف كتـاب ال  الصنعاين وعبد الرزاق بن مهام، ١٠٦-١/٩٥
أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عـن عبـد اهللا بـن من طريق ، كالمها ٣/٢٦٧

 . مثله، به...عمرو
ًيتحدث به إال نبي يوحى إليه فهو إذا لـه هذا األثر يتحدث عن أمر غيبي ال 

 .حكم الرفع واهللا أعلم 
 

بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -
 ).٤(تقدم يف األثر 

بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -
 ).٤( تقدم يف األثر عابد إمام حجة، كان ربام دلس،

رضار بن مرة الكويف، أبو سنان الشيباين األكرب، ثقة ثبـت، : عن أيب سنان -
 ).١٤٥(تقدم يف األثر



 
 

  
 

 

٤٣٩ 

 أبو املغرية، ثقة، من الثانية، مات يف والية ،الكويف: عبد اهللا بن أيب اهلذيل -
 .٣٧٠٣ – تقريب التهذيب –خالد القرسي عىل العراق

 الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف بن العاص،: عبد اهللا بن عمرو -
 ).١٥٢(األثر 

 
  .إسناده صحيح

 



 
 

  
 

 

٤٤٠ 

حدثنا عبدة، عن سعيد بـن أيب عروبـة، عـن : قال هناد بن الرسي ) ١٦٩(
ما من أحـد مـن أهـل « : قتادة، عن أيب أيوب األزدي، عن عبد اهللا بن عمرو قال

 .  »دم عىل عمل ما عليه صاحبهاجلنة إال يسعى عليه ألف خادم كل خا
 

وابن جرير ، ١٧٤-١/١٣٣ – - كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
كتاب الزهد يف بن املبارك عبد اهللا و، ٢٥/٩٦ –التفسري  يف كتابالطربي 

 عن قتـادة عـن  بن أيب عروبةمن طريق سعيد، كلهم ١٥٨٠-١/٥٥١ –
 ": به، وزاد ابن املبارك يف أوله...بن عمروأيب أيوب األزدي عن عبد اهللا 

ª ﴿ من طريق يزيد بن زريع حدثنا سعيد يف قول اهللا سبحانه وتعاىل 

 ". ]٧١:الزخرف[ ﴾ » ¬ ® ¯
 

الكاليب أبو حممد الكويف، يقال اسمه عبد الرمحن، ثقـة : بن سليامن: عبدة -
 ).١٢٧( تقدم يف األثر ثبت،

مهران اليشكري موالهم أبو النـرض البـرصي، ثقـة : سعيد بن أيب عروبة -
 كثري التدليس واخـتلط وكـان مـن أثبـت النـاس يف ، له تصانيف،حافظ

 تقريـب –قتادة، من الـسادسة، مـات سـنة سـت وقيـل سـبع ومخـسني 
 .٢٣٧٨ –التهذيب 

                                                         
 .ذكر اآلخرة واجلنة مما يدعو إىل الزهد يف الدنيا ) ١(



 
 

  
 

 

٤٤١ 

بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي ثقة ثبت، تقـدم يف األثـر : قتادة -
)٦٨.( 

 حبيب بـن مالـك، ثقـة، : اسمه حييى، ويقال،املراغي: ديأبو أيوب األز -
 .٨٠٠٦ – تقريب التهذيب –من الثالثة، مات بعد الثامنني 

بن العاص، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف : عبد اهللا بن عمرو -
 ).١٥٢(األثر 

 
 .ن  لعنعنة سعيد بن أيب عروبة وقتادة ومها مدلساإسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٤٤٢ 

حدثنا عبدة عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن :  قال هناد بن الرسي )١٧٠(
 فخـىل ًنادى أهـل النـار مالكـا« :  عن عبد اهللا بن عمرو قالقتادة، عن أيب أيوب
 فقـالوا ]٧٧:الزخـرف[ ﴾ = <﴿ :  ال جييبهم، ثم قالًعنهم أربعني عاما

فخـىل عـنهم مثـل ] ١٠٧:املؤمنون[ ﴾ 3 4 5 6 7 8 9﴿ 
 ثـم ملـا أن ]١٠٨:املؤمنون[ ﴾ > = < ?﴿  ال جييبهم، ثم قال األوىل

 . » نبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إال الزفري والشهيق
 

ـــرسي  - ـــن ال ـــاد ب ـــاب الزيفأخرجـــه هن ـــد  كت   ، ٢١٤-١/١٥٨ –ه
 –، وكتـاب الرقـاق ٣١٩-٢/٩١ – كتاب الزهد يف بن املباركعبد اهللا و
-٨/٢٥٠٩ – كتـاب التفـسرييف  حاتم وأخرجه ابن أيب، ٣١٩-١/٩١

 هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط «: قــال احلــاكمحلــاكم ، او ،١٤٠٤٧
، يف عـىل رشط البخـاري ومـسلم: ، وقال الذهبي » الشيخني ومل خيرجاه

ــاب ــستدرك كت ــق ، ٨٧٧٠-٤/٦٤٠ – امل ــن طري ــوي م   وأخرجــه البغ
اب كتـيف ، و١٥/٢٥٤ – رشح الـسنة عبد اهللا بن املبـارك بـه، يف كتـاب

ــة ، ٤/١٤٦ –التفــسري  ــن قتيب ــره اب ــاب وذك ــب احلــديث غيف كت  –ري
سعيد بن أيب عروبة عن قتـادة عـن أيب أيـوب من طريق ، كلهم ٢/٣٧٩

 . نحوه، به...عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 ثنا ابن أيب عدي :حممد بن بشار قالوأخرجه ابن جرير الطربي من طريق  -

 .٢٥/٩٩ –  كتاب التفسري، يف نحوه...عمروعن سعيد عن قتادة عن عبد اهللا بن 



 
 

  
 

 

٤٤٣ 

 ثنا سـعيد عـن : ثنا يزيد قال:برش قال ابن جرير من طريق ًوأخرجه أيضا -
 – كتـاب التفـسري –قتادة عن أيب أيوب األزدي عن عبـد اهللا بـن عمـرو 

 –للــسمرقندي تفــسري ال يف كتــاب وأبــو الليــث الــسمرقندي، ٢٥/٩٩
ة عـن أيب أيـوب األزدي عـن عيد عن قتادسمن طريق ، كالمها ٢/٤٩١

، بزيـادة وصـف أيب أيـوب  نحـوهبـه...عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص
 ).باألزدي(

ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ذلك ألن األثر اشـتمل عـىل أمـر غيبـ  ، يً
كمناداة أهل النار ملالك خازن جهنم من أجل ختفيف العذاب ونحو ذلك ، وهذا 

 .ال يعلم إال بوحي 
 

الكاليب أبو حممد الكويف، يقال اسمه عبد الرمحن، ثقـة : بن سليامن: عبدة -
 ).١٢٧( تقدم يف األثر ثبت،

مهران اليشكري موالهم أبو النـرض البـرصي، ثقـة : سعيد بن أيب عروبة -
حافظ له تصانيف كثري التدليس واختلط وكان من أثبت الناس يف قتادة، 

 ).١٦٩(تقدم يف األثر 
 دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي ثقة ثبت، تقـدم يف األثـر بن: قتادة -

)٦٨.( 



 
 

  
 

 

٤٤٤ 

املراغي اسمه حييى، ويقال حبيب بن مالك، ثقة، مـن : أبو أيوب األزدي -
 ).١٦٩(الثالثة، تقدم يف األثر 

بن العاص، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف : عبد اهللا بن عمرو -
 ).١٥٢(األثر 

 
 . لعنعنة سعيد بن أيب عروبة وقتادة ومها مدلسان سناده ضعيفإ

 :الغريب
أنشدت : ما ينطقون، وقال ابن أيب حفصة:  ما ينبسون، أي:ويف لفظ: نبس

واذا تـشد : مـن الكامـل: الرسي بن عبد اهللا فلم ينبس رؤبة، ومنـه قـول الـشاعر يف ناقـة
     .٢/٣٧٩ – قتيبة  غريب احلديث البن-  ال ترغو: بنسعها ال تنبس، أي 



 
 

  
 

 

٤٤٥ 

   عـن حـدثنا وكيـع عـن أيب عاصـم الثقفـي:  قال هناد بن الـرسي )١٧١(
إن « : سمعت عبـد اهللا بـن عمـرو يقـول: حممد بن عبد اهللا بن قارب الثقفي قال

  صـل مـن وصـلني واقطـع مـن :  تنادي بلـسان هلـا ذلـق،الرحم معلقة بالعرش
 . » قطعني

 
 .١٠٠٠-٢/٤٨٨ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -

 :ًوجاء مرفوعا
   عبـد اهللا بـن عمـرو بـالوهط قـالعـن: بلفظأخرج أبو داود الطياليس : 

إن الرحم شجنة من الرمحن عـز « : صبعه فقالإ ملسو هيلع هللا ىلصعطف لنا رسول اهللا 
وجل واصلة هلا لسان ذلق تتكلم بام شاءت فمن وصلها وصله اهللا ومـن 

والبخـاري ، ١/٢٩٨ – مسند الطياليس ، يف  » قطعها قطعه اهللا عز وجل
من طريق عثامن بن املغـرية ، كالمها ٥٤-١/٣٣ – األدب املفرد يف كتاب

.، به...عن عبد اهللا بن عمرو حدثنا أبو العنبس :قال 

 

بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -
 ).٤(تقدم يف األثر 

حممد بن أيب أيوب الكويف، كان بعضهم يقول فيـه : م الثقفيعن أيب عاص -
 –التهـذيب  تقريب –حممد بن أيوب فيخطئ، وهو صدوق، من السابعة 

٥٧٩٠. 



 
 

  
 

 

٤٤٦ 

حممد بن عبد اهللا أو بن عبد الرمحن بن :  حممد بن عبد اهللا بن قارب الثقفي -
  - تقريـب التهـذيب –قارب، أبو العنبس الثقفـي، مقبـول، مـن الرابعـة

٨٣٤٥. 
بن العاص، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف : عبد اهللا بن عمرو -

 ).١٥٢(األثر 
 

ألنه مـن طريـق  حلال حممد بن قارب وأما املرفوع فصحيح إسناده ضعيف
   .٤٥٢٢ - تقريب التهذيب -عثامن بن املغرية وهو ثقة 

 :الغريب
  ، وذليق طليـق،طلق ذلق ولسان وذليق، لسان حديد أي ذلق: يقال: ذلق
  ، وجمـاز القـرآن أليب عبيـد ١/١٢٧ – غريـب احلـديث للخطـايب – وذلق طلق

 .٢/٧٠٠ –، ومجهرة اللغة ١/٩٩ -معمر بن املثنى



 
 

  
 

 

٤٤٧ 

 عن حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة: ناد بن الرسي قال ه) ١٧٢(
 . » ساب املوتى كاملرشف عىل اهللكة« : عبد اهللا بن عمرو قال

 

والـديلمي ، ١١٦١-٢/٥٥٩ – كتاب الزهـد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
 .٣٥٣-٢/٣٣٨ – الفردوس بمأثور اخلطاب يف كتاب
 

 حممد بن خازم الرضير الكويف لقبه فافاه، ثقـة أحفـظ النـاس :أبو معاوية -
م يف حلديث األعمش وقد هيم يف حديث غريه، وقد رمي باإلرجـاء، تقـد

 ).٩(األثر 
سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، األعمش، أبو حممـد الكـويف، ثقـة : األعمش -

 ).٥(حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، تقدم يف األثر 
بن عبد الرمحن بن أيب سربة بفتح املهملة وسكون املوحدة اجلعفي  :خيثمة -

 ).١٥٨(الكويف، ثقة وكان يرسل، تقدم يف األثر 
بن العاص، الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقـدم يف :  بن عمروعبد اهللا -

 ).١٥٢(األثر 
 

                                                         
التعرض للموتى الذين أفضوا إىل رهبم يكسب اإلثم يف اآلخرة والزاهد إنام يرغب العمـل لآلخـرة ) ١(

 .لزيادة األجر 



 
 

  
 

 

٤٤٨ 

 

 . لعنعنة األعمش وهو مدلس إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٤٤٩ 

 
 

حدثنا أبو األحوص عن سامك عن الـنعامن بـن : قال ابن أيب شيبة) ١٧٣(
بن آدم ومثل املـوت مثـل رجـل كـان لـه ثالثـة امثل : سمعته يقول  «: بشري قال

 ومـا مل ،عندي مالك فخذ منه مـا شـئت:  ما عندك ؟ فقال:أخالء فقال ألحدهم
أقوم عليـك فـإذا مـت دفنتـك : ما عندك ؟ قال: تأخذ فليس لك، ثم قال لآلخر

فأما األول : أنا معك حيثام كنت، قال: ما عندك ؟ فقال: وخليتك، ثم قال للثالث
 إذا مات قاموا عليه ، فعشريته: وما مل يأخذ فليس له؛ وأما الثاين، ما أخذ فله،فامله

 . »  فعمله حيثام دخل دخل معه:ثم خلوه؛ وأما الثالث
 

 .٣٤٧٢٣-٧/١٢٩ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 :ًوجاء مرفوعا

 كمثل ،مثل الرجل ومثل املوت ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أخرجه الطرباين بلفظ -
 اللهم هذا مايل فخذ منه ما شـئت وأعـط مـا : فقال،رجل له ثالثة أخالء

 ، فإذا مـت تركتـك، أنا معك أخدمك: وقال اآلخر، ودع ما شئت،شئت
 ، إن مـت وإن حييـت، أنا معك أدخل معك وأخرج معـك:وقال اآلخر

 فهو ماله واآلخر ، ودع ما شئت، خذ منه ما شئت،فأما الذي قال هذا مايل
كتـاب  ، يف وخيـرج معـه حيـث كـان، يدخل معه، واآلخر عمله،عشريته

 – البحـر الزخـار يف كتابوالبزار ، ٧٣٩٦-٧/٢٤٤ –املعجم األوسط 
 هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم :، وقالحلاكم او ،٢٧٨٦-٨/١٧٥



 
 

  
 

 

٤٥٠ 

، ١٣٧٦-١/٥٢٧ – املستدرك يف كتابومل خيرجاه ، وسكت عنه الذهبي 
 محاد بن سـلمة عـن سـامك بـن حـرب عـن الـنعامن بـن ن طريقكلهم م
 .، به...بشري
 

 ).١١(سالم بن سليم احلنفي، الكويف، ثقة متقن ،تقدم أثر: أبو األحوص -
بن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقـد تغـري : سامك -

 ).٨(خرة فكان ربام يلقن، تقدم يف األثر آب
 لـه وألبويـه ،بن سعد بن ثعلبـة األنـصاري، اخلزرجـي: النعامن بن بشري -

 ثم قتل بحمص سـنة مخـس ، ثم ويل إمرة الكوفة،صحبة، ثم سكن الشام
، تقريب التهـذيب ٣/٢٠٠٠ – اإلصابة – وله أربع وستون سنة ،وستني

– ٧٢٠٢. 
 

ّ موقوفا وأما املرفوع فقال عنه احلاكم إسناده حسن ح هذا حديث صـحي: ً
 - ٥٢٧ / ١ - املـستدرك -عىل رشط مسلم ومل خيرجاه وسـكت عنـه الـذهبي 

١٣٧٦.   
 



 
 

  
 

 

٤٥١ 

 : أخربنا حريز قـال:حدثنا يزيد بن هارون قال: قال ابن أيب شيبة) ١٧٤(
إن اهللكة كـل اهللكـة أن تعمـل عمـل « : حدثني من سمع النعامن بن بشري يقول

 . » السوء يف زمان البالء
 

 .٣٤٧٢٥-٧/١٢٩ – املصنف يف الكتابن أيب شيبة أخرجه اب -
احلارث بن أيب أسامة نا يزيد بن هارون أنا وأخرجه ابن عساكر من طريق  -

، يف نحوه...الفرج بن فضالة عن الوليد بن أيمن أنه سمع النعامن بن بشري
 .٦٢/١٢٥ – تاريخ مدينة دمشق كتاب
 

 ).٢ (ثقة، تقدم يف األثر: يزيد بن هارون -
  هكذا وقع يف النسخ، والذي يف كتـب الـرتاجم قـالوا يـروي عـن: جرير -

 حريز بن عثامن، الرحبي، بفتح الـراء واحلـاء واملهملـة بعـدها موحـدة، 
 ولـه ، مات ثالث وسـتني من اخلامسة،احلميص، ثقة ثبت رمي بالنصب،

 .١١٩٤ – تقريب التهذيب –ثالث وثامنون سنة 
 ).١٧٣(، تقدم يف األثر اجلليل الصحايب : النعامن بن بشري -

 
  حـدثني مـن سـمع :  لوجود رجـل مـبهم يف قـول جريـر إسناد ضعيف

 .النعامن 



 
 

  
 

 

٤٥٢ 

 :حدثنا يزيد قال أخربنا حريـز بـن عـثامن قـال: قال ابن أيب شيبة) ١٧٥(
 وكان النعامن استعمله عىل ، للنعامنً وكان ودا:حدثني حبان بن زيد الرشعبي قال

 أال إن عـامل ،أال إن عامل اهللا ضامنون عـىل اهللا« : فسمع النعامن يقول: لنبك قالا
 فقـال ، فلام نزل النعامن عن منربه أتـاه فاسـتعفى:بني آدم ال يملكون ضامهنم قال

 . » ! سمعتك تقول كذا وكذا: قال؟مالك
 

 .٣٤٧٢٥-٧/١٢٩ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 
 ).٢(بن هارون، ثقة، تقدم يف األثر : يزيد -
بفتح أوله وكرسالراء وآخره زاي ،ابن عثامن الرحبـي،بفتح الـراء : حريز -

تقـدم يف ،ثقة ثبت رمـي بالنـصب واحلاء املهملة بعدها موحدة،احلميص
  ) .١٧٤( األثر 

م بفتح املعجمة ثم راء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ث: حبان بن زيد الرشعبي -
 أخطـأ  من الثالثة،موحدة، أبو خداش، بكر املعجمة وآخره معجمة، ثقة،

 .١٠٨١ – تقريب التهذيب –من زعم أن له صحبة 
 ).١٧٣(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : النعامن بن بشري -

 
 .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٤٥٣ 

 :الغريب
ٍهي رواب من طني ، واحدهتا : النبك النبكة : ابن شميل ٌنبكة، قال وقال : ٍ

ٌمثل الفلكة غري أن الفلكة أعالها مدور جمتمع ، والنبكة رأسها حمدد كأنه سنان  ٌ ٌ
ما ارتفع من األرض، والنبك : النبك : ٍرمح ومها مصعدتان ، وقال األصمعي 

قرية مليحة بذات الذخائر بني محص ودمشق فيها عني عجيبة باردة يف ًأيضا 
 – هتذيب اللغة لألزهري - ولون خمرجها من يربودالصيف صافية طيبة عذبة يق

 .٥/٢٥٨ –، معجم البلدان لياقوت احلموي ١٠/١٥٩



 
 

  
 

 

٤٥٤ 

 
حدثنا أبو األحوص، عن سـامك بـن حـرب : قال هناد بن الرسي ) ١٧٦( 

 يف طعـام ورشاب مـا شـئتم، لقـد ألـستم« : سمعت النعامن بن بشري يقـول: قال
 . »  ما جيد من الدقل ما يمأل بطنهملسو هيلع هللا ىلصرأيت نبيكم 
 

واإلمـام ، ٦٢٧-٢/٣٧٦ – كتـاب الزهـد يف أخرجه هنـاد بـن الـرسي -
) ٣٩(باب  - ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الزهد عن رسول اهللا  -، يف السنن مثلهالرتمذي 

الـشامئل اب يف كتـ، و٢٣٧٢-٤/٥٨٦ – ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يف معيشة أصحاب النبـي 
ــة  ــان، ٣٧١-١/٣٠٨، ١٥٣-١/١٣٢ –املحمدي ــن حب ــه،واب ــه   مثل يف كتاب

، ٦٣٤١-١٤/٢٥٢ –بنحـــوه  ًوأيـــضا، ٦٣٤٠-١٤/٢٥٢ –حيح الـــص
أيب مـن طريـق ، كلهـم ١٤/٢٧٢ – رشح الـسنة ، يف كتـابمثلـهوالبغوي 

 .، به...ٍ سمعت النعامن بن بشري:ٍاألحوص عن سامك بن حرب قال
 بـاب – كتاب الزهد والرقاق –صحيح ال يف كتابه    مثله،مسلمأخرجه و -

 الطبقات الكربى ، يف كتابنحوهوابن سعد ، ٢٩٧٧-٤/٢٢٨٤ -) ١(
وابـن  ،١٨٣٨٣-٤/٢٦٨ –املـسند يف   نحـوه،واإلمام أمحـد، ١/٤٠٦ –

مـن طريـق  كالمهـا ،٤/١٢٤ – تـاريخ مدينـة دمـشق يف كتـابعساكر 
 .، به...إرسائيل عن سامك عن النعامن بن بشري

والطـربي ، ١٨٣٨٢-٤/٢٦٨ –املـسند  يف   نحـوه،وأخرجه اإلمـام أمحـد -
، ٤٥٥-١/٢٧٢  – هتذيب اآلثار مسند عمر بن اخلطاب ، يف كتابنحوه



 
 

  
 

 

٤٥٥ 

ٍثنا سامك بـن حـرب بن معاوية ٌزهري من طريق ، كالمها ١٠٠٢-٢/٦٩٣
 .، به...النعامن بن بشريثنا 

-٤/٢٠٤ – وآدابـه ملسو هيلع هللا ىلصأخـالق النبـي  يف كتـاب  ،وأخرجه أبو الـشيخ -
 هـذا حــديث صـحيح عـىل رشط مــسلم ومل " :وقـال، واحلـاكم ، ٨٦٢

ــذهبي  ــال ال ــاه، وق ــسلم: خيرج ــىل رشط م ــابع ــستدرك  ، يف كت  –امل
  أيب عوانة عن سامك بـن حـرب عـن من طريق ، كالمها ٧٩٢٠-٤/٣٦٠

 . مثله، به...النعامن بن بشري
 

ثقـة مـتقن صـاحب سـالم بـن سـليم احلنفـي، الكـويف، : أبو األحوص -
 ).١١( تقدم يف األثر حديث،

بن أوس بن خالد الذهيل، البكري الكويف، أبـو املغـرية، : سامك بن حرب -
صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري بأخرة فكان ربـام 

 ).٨(يلقن، تقدم يف األثر 
بن سعد بن ثعلبـة األنـصاري، اخلزرجـي لـه وألبويـه : النعامن بن بشري -

 ).١٧٣( تقدم يف األثر صحبة،
 
  .إسناده حسن

 



 
 

  
 

 

٤٥٦ 

 :الغريب
 وله حب كبري ، وهو يشبه النخل،بفتح الدال والقاف هو ثمر الدوم: الدقل

 تؤكل رطبة فإذا يبس صار شبه الليف، والدقل ،فيه نوى كبري عليه حلمية عفصة
ديث البـن  غريـب احلـ–من النخل الذي يقال له األلـوان وثمـر الـدقل رديء 

، ومشارق األنـوار ١٨/١٠٩ –، ورشح النووي عىل مسلم ١/٣٤٣ –اجلوزي 
   ، وغريـب احلـديث للحـريب ٢٥٤ / ٢، غريب احلديث البن قتيبـة ١/٢٦٢ –
٨٩٠ - ٨٨٩ / ٢.   



 
 

  
 

 

٤٥٧ 

  
 

 الـشعبي عـن حدثنا ابن فضيل عن حصني عن: قال ابن أيب شيبة) ١٧٧(
 فجعلت أخته عمرة تبكـي ،أغمي عىل عبد اهللا بن رواحة« : النعامن بن بشري قال

 ًما قلت شـيئا:  واكذا واكذا تعدد عليه، فقال ابن رواحة حني أفاق،وتقول وأخاه
 . »  يل أنت كذاك:إال قيل

 
والبخـاري ، ٣٤٧٢٦-٧/١٢٩ – املصنف يف كتابهأخرجه ابن أيب شيبة  -

 –غـزوة مؤتـة مـن أرض الـشام ) ٤٢( باب –صحيح ال ، يف كتابهوهنح
: ، وقـالمـصغرا) وأخياه(مثله إال أنه قال واحلاكم ، ٤٠١٩-٤/١٥٥٥

، يف كتاب املـستدرك صحيح : صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهبي
ــدي ، ٤٣٥٣-٣/٤٤ – ــابواحلمي ــصحيحني  يف كت ــني ال ــع ب  –اجلم
 ،)وأخـاه(بدل ) واجباله(ال أنه قال  مثله إوابن سعد، ٣٠٢٠-٣/٤٧٥

 مثلـه إال أنـه وعبد احلق اإلشبييل، ٣/٥٢٩ – الطبقات الكربى يف كتاب
 - األحكـام الـرشعية الكـربى يف كتـاب ،)وأخـاه(بدل ) واجباله(قال 
ٍحصني عن عامر عن النعامن بن بشري ريض اهللا من طريق كلهم  ،٢/٤٩٨ ٍ ٍ

 .، به...عنهام أغمي عىل عبد اهللا بن رواحة
عمرو بن اهليثم أبو قطن وأخرجه ابن سعد من طريق آخر ولفظ آخر عن  -

بن رواحة فقالت امـرأة ا أغمي عىل : أخربنا أبو حرة عن احلسن قال:قال



 
 

  
 

 

٤٥٨ 

 مـا يشء : أنت جبلها أنت عزها فلام أفاق قـال: واجباله واعزاه فقيل له:من نسائه
 .٣/٥٢٩ –  الطبقات الكربى، يف كتابقلتموه إال وقد سئلت عنه

 
 أبـو عبـد الـرمحن حممد بن فضيل بن غزوان الضبي موالهم: ابن فضيل -

 ).١٠(الكويف، صدوق عارف رمي بالتشيع، تقدم يف األثر 
 ثقـة تغـري حفظـه يف الرمحن السلمي أبو اهلذيل الكـويفبن عبد : حصني -

 ).١٥٥(تقدم أثر  اآلخر،

املعجمـة، أبـو عمـرو، ثقـة عامر بن رشاحيـل الـشعبي، بفـتح : الشعبي -
ما رأيت أفقـه منـه، مـات :  قال مكحول من الثالثة،مشهور فقيه فاضل،

 .٣١٠٩ –  التهذيبتقريب –عد املائة وله نحو من ثامنني ب
 ).١٧٣(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : النعامن بن بشري -
 األنـصاري ، القـيس اخلزرجـي،بن ثعلبة بـن امـرئ: عبد اهللا بن رواحة -

 واستشهد بمؤتة، وكان ثالـث األمـراء ،ًلشاعر، أحد السابقني شهد بدراا
، تقريـب ٢/١٠٤٤ – اإلصابة –هبا، استشهد يف مجادى األوىل سنة ثامن 

 .٣٣٣٨ –التهذيب 
 – حتفـة األرشاف –أخته عمرة هي أم النعامن بن بشري : قال املزي: عمرة -

٤/٣١٨. 
 
 



 
 

  
 

 

٤٥٩ 

 
  د بن فـضيل ويرتقـي إىل الـصحيح لغـريه ملتابعـة  حلال حممإسناده حسن

 .عبثر بن القاسم 
 :الغريب

أهل أي تعد خصاله وتفخمها والعد اإلحصاء وفالن يف عداد  :تعدد عليه
 .٧-١/٤٥٠ – تفسري غريب ما يف الصحيحني –اخلري أي يعد معهم 



 
 

  
 

 

٤٦٠ 

  حــدثنا وكيــع عــن إســامعيل عــن قــيس أن : قـال ابــن أيب شــيبة) ١٧٨(
 ،رأيتك تبكي: ما يبكيك ؟ قالت« :  فقال، فبكت امرأته،بن رواحة بكىعبد اهللا 

 . » إين أنبئت أين وارد ومل أنبأ أين صادر: فبكيت، فقال
 

وابـن ، ٣٤٧٢٧-٧/١٢٩ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -
-١/١٠٤ –الزهـد يف كتـاب  ،)فذلك الذي أبكـاين( نحوه وزاد املبارك
يف   مثله،وهناد بن الرسي، ١/٣٧ –الزهد يف كتاب   مثله،عووكي، ٣١٠
، بـه ، يف وكيـع واإلمام أمحد من طريق ، ٢٢٧-١/١٦٣ – الزهد كتاب

وابن عـساكر مـن طريـق وكيـع وعبـد اهللا بـن ، ١/٢٠٠ –كتاب الزهد 
وابـن جريـر ، ١٠٦-٢٨ –، به، يف كتـاب تـاريخ مدينـة دمـشق املبارك 
إسـامعيل بـن من طريـق ، كلهم ١٦/١١٠ –ري تفس يف كتاب ال نحوه،الطربي

 .، به...  بكى ابن رواحة:أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال
 حدثنا بكر بن :وأخرجه ابن املبارك من طريق آخر عن عباد املنقري قال -

 ]٧١:مريم[ ﴾ ` c b a ﴿  نزلت هذه اآلية:عبد اهللا املزين قال
فجاءت ت امرأته فبكت ذهب عبد اهللا بن رواحة إىل بيته فبكى فجاء

 يا :اخلادمة فبكت وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون فلام انقطعت عربته قال
 إنه : ال ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا قال:أهاله ما الذي أبكاكم قالوا

أنزلت عىل رسول اهللا آية ينبئني فيها ريب عز وجل أين وارد النار ومل ينبئني أين 
  ، ٣٠٩-١/١٠٤ –، يف كتاب الزهد اين صادر عنها فذلك الذي أبك



 
 

  
 

 

٤٦١ 

 –تاريخ مدينة دمشق ، به، يف كتاب وابن عساكر من طريق عبد اهللا بن املبارك
١٠٦-٢٨. 

وأخرجه أبو نعيم بلفظ آخر من طريق عبد الرمحن بن حممد املحاريب عن  -
 ملا :حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري قال

حة اخلروج إىل أرض مؤتة من الشام أتاه املسلمون يودعونـه أراد ابن روا
 أما واهللا ما يب حب الدنيا وال صبابة لكـم : ما يبكيك قال:فبكى فقالوا له

` e d c b a  ﴿قرأ هـذه اآليـة ملسو هيلع هللا ىلص ولكني سمعت رسول اهللا 

i h g f ﴾ ]فقد علمـت أين وارد النـار وال أدري ] ٧١:مريم
 .١/١١٨ – حلية األولياء ب، يف كتاكيف الصدر بعد الورود

وأخرجه أبو نعيم بلفظ آخر من طريق موسى بن عقبة عـن ابـن شـهاب  -
 زعموا أن ابن رواحة بكى حني أراد اخلروج إىل مؤتة فبكى :الزهري قال

 واهللا ما بكيت جزءا من املوت وال صبابة لكم :أهله حني رأوه يبكي فقال
 d c b a ` g f e﴿ ولكني بكيت من قول اهللا عـز وجـل 

i h ﴾ حلية ، يف كتابفأيقنت أين واردها ومل أدر أأنجو منها أم ال 
 .١/١١٨ –األولياء 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة، تقدم يف األثر : وكيع -
 ، بن أيب خالد األمحيس موالهم، البجيل، ثقة ثبت، من الرابعـة: إسامعيل -

 .٤٤٢ –  التهذيبتقريب –مات سنة ست وأربعني ومائة 



 
 

  
 

 

٤٦٢ 

 ، خمـرضم، من الثانية، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة،بن أيب حازم البجيل: قيس -
 إنه اجتمع له أن يروي عن العرشة، مات : له رؤية وهو الذي يقال:ويقال

 –  التهـذيبتقريـب – وقـد جـاوز املائـة وتغـري ،بعد التسعني أو قبلهـا
  .١٠٠ - ١ / ١، وأسامء املخرضمني من الرجال للسيوطي ٥٦٠١

 ).١٧٧(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : بد اهللا بن رواحةع -
 

  .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٤٦٣ 

حدثنا حييى بن يعىل التيمـي عـن منـصور عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٧٩(
اللهم إين أسألك قرة عني ال ترتد «  :قال عبد اهللا بن رواحة: ربعي بن حراش قال

  . »  ال ينفدًونعيام

 

-٧/١٣٠، ٢٩٥٥٨-٦/٧٢ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
٣٤٧٢٨. 

عبيدة بن محيـد عـن ربعـي بـن وأخرجه ابن أيب شيبة من طريق آخر عن  -
 .٢٩٥٥٩-٦/٧٢ – املصنف –قال عبد اهللا بن رواحة : حراش قال

 

شديد أبـو املحيـاة، بـضم املـيم وفـتح املهملـة وتـ: حييى بن يعىل التيمي -
 – تقريـب التهـذيب -، مـن الثامنـةالتحتانية وآخره هـاء، الكـويف، ثقـة

٧٧٢٦. 
بن املعتمر بن عبـد اهللا الـسلمي، أبـو عتـاب، بمثنـاة ثقيلـة ثـم :منصور -

موحدة، الكويف، ثقة ثبت وكان ال يدلس، مات سنة اثنتني وثالثني ومائة 
 . ٦٩٥٦ – تقريب التهذيب –

خـره معجمـة، أبـو مـريم العبـيس، بكـرس املهملـة وآ: ربعي بن حراش -
 – غـري ذلـك  مات سنة مائة وقيـل من الثانية،الكويف، ثقة عابد خمرضم،



 
 

  
 

 

٤٦٤ 

  ، وأسامء املخـرضمني مـن الرجـال للـسيوطي١٨٨٩ –تقريب التهذيب 
 ٣٣ - ١ / ١.   

 ).١٧٧(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : عبد اهللا بن رواحة -
 
  .إسناده صحيح

 :لغريبا
 النهايـة يف غريـب األثـر –يعني أقر عينك بطاعتك واتباع أمـرك : قرة عني
 .١٢/٥٨٢ –، ولسان العرب ٥/٨٣ –البن األثري 



 
 

  
 

 

٤٦٥ 

حدثنا مالك قال حدثنا زهـري قـال حـدثنا أبـو : قال ابن أيب شيبة) ١٨٠(
أن عبد اهللا بن رواحة كـان لـه مـسجدان « : إسحاق عن امرأة عبد اهللا بن رواحة

 وإذا دخـل ، إذا أراد أن خيرج صىل يف املسجد الذي يف بيتـه، ومسجد يف داره،يف بيتهمسجد 
 . »  وكان حيثام أدركته الصالة أناخ،صىل يف املسجد الذي يف داره

 
 .٣٤٧٢٩-٧/١٣٠ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 
 أبـو عبـد اهللا ،رو األصبحيبن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عم: مالك -

 إمام دار اهلجرة، رأس املتقنـني وكبـري املتثبتـني حتـى قـال ، الفقيه،املدين
 مـن  عـن ابـن عمـر،، عـن نـافع،أصح األسانيد كلها مالـك: البخاري
 مات سنة تسع وسبعني ومائة وكان مولده سنة ثالث وتـسعني، السابعة،

 .٦٤٦٥ –ب  تقريب التهذي–بلغ تسعني سنة : وقال الواقدي
بن معاوية بن خديج، أبو خيثمة اجلعفي الكويف نزيل اجلزيرة، ثقة : زهري -

 ). ١٠١(ثبت ،تقدم أثر
السبيعي، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد ويقال عيل ويقـال ابـن : أبو إسحاق -

 ).٢٢(أيب شعرية اهلمداين، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخرة، تقدم يف األثر 
 مل أقف عىل تعيينها: امرأة عبد اهللا بن رواحة -
 ).١٧٧(تقدم يف األثر : عبد اهللا بن رواحة -



 
 

  
 

 

٤٦٦ 

 
 . لعنعنة أيب إسحاق السبيعي وهو مدلس إسناده ضعيف

 
 
 

 
 



 
 

  
 

 

٤٦٧ 

  
 

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد قـال : قال ابن أيب شيبة) ١٨١ (
 ومنع هللا ، وأعطى هللا، وأبغض هللا،من أحب هللا« :  عن أيب أمامة قالحدثنا القاسم

 . » فقد استكمل اإليامن
 

وابن أيب ، ٣٤٧٣٠-٧/١٣٠ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
عبد الرمحن بن من طريق ، كالمها ١٧-١/٦٢ –يف كتاب اإلخوان الدنيا 

 .  مثله، به...مةيزيد بن جابر عن القاسم عن أيب أما
 :ًو جاء مرفوعا

 - كتـاب الـسنة – سـنن أيب داود ، يف كتابأخرجه أبو داود السجستاين  -
، ٤٦٨١-٤/٢٢٠ –الــدليل عــىل زيــادة اإليــامن ونقــصانه ) ١٦(بــاب 

املعجــم يف ، و٣٤٤٧-٤/٣٢٤ – مــسند الــشاميني يف كتــابوالطــرباين 
ــط  ــرييف ، و٩٠٨٣-٩/٤١ –األوس ، ٧٦١٣-٨/١٣٤ – املعجــم الكب

 –الكامـل يف الـضعفاء يف كتاب ابن عدي و، ٧٧٣٨، ٧٧٣٧-٨/١٧٧
، ٢/٢٠٧ –: وأيـضا، ٢/١٩٣ – األمايل يف كتاب والشجري، ٦/٣١٤

، ٣٤/٦٤، ١٧/١٦٨ –يخ مدينة دمشق  تاريف كتابوابن عساكر ، ٢١٠
وأبو ، ١/١١٢ – األحكام الرشعية الكربى يف كتابوعبد احلق اإلشبييل 

-١/٧٨ – مشيخة أيب بكر بن أمحد بن عبد الدايم ابيف كتحممد الربزايل 
عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عـن القاسـم عـن أيب من طريق ، كلهم ٥١

 . مثله، به...أمامة



 
 

  
 

 

٤٦٨ 

 

 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
من الـسابعة، ،  الداراين، ثقة،بن جابر األزدي أبو عتبة الشامي: عبد الرمحن بن يزيد -

 .٤٠٦٨ – تقريب التهذيب –مات سنة بضع ومخسني ومائة 
 صـاحب أيب أمامـة ، ، أبو عبد الرمحن،بن عبد الرمحن الدمشقي: القاسم -

 تقريـب -، مـن الثالثـة ، مـات سـنة اثنتـي عـرشة ًصدوق يغرب كثـريا
 .٥٥٠٥ -التهذيب 

شهور،  الباهيل، صـحايب مـ، ابن عجالن– بالتصغري –صدي : أبو أمامة -
، تقريـب ٢/٨٩٣ – اإلصابة – ومات هبا سنة ست وثامنني ،سكن الشام

 .٢٩٣٩ –التهذيب 
 

 حلـال القاسـم كـام ،وكذلك املرفوع إسـناده حـسنً موقوفا ، إسناده حسن
 .تقدم

 



 
 

  
 

 

٤٦٩ 

 حـدثنا جريـر قـال :حدثنا شبابة بن سوار قال: قال ابن أيب شيبة) ١٨٢(
ال يـدخل « :  سمعت أبا أمامة يقـول:ميرسة احلرضمي قالحدثنا عبد الرمحن بن 

 . » النار من هذه األمة إال من رشد عىل اهللا رشاد البعري
 

وأخرجـه ابـن أيب ، ٣٤٧٣١ – املـصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
حريز من طريق ، كالمها ٢١٥٢-٢/٢٢٠ – علل احلديث يف كتابحاتم 

 مثله، إال أن ابـن ، به...ن بن ميرسة عن أيب أمامةبن عثامن عن عبد الرمح
 .)رشاد( بدل )كرشاد(: أيب حاتم قال

 :ً   وجاء مرفوعا
 أن أبا أمامة الباهىل مر عىل خالد بن يزيد بـن :وأخرجه اإلمام أمحد بلفظ -

 سـمعت :فقـالملسو هيلع هللا ىلص معاوية فسأله عن ألني كلمة سمعها مـن رسـول اهللا 
ل اجلنـة إال مـن رشد عـىل اهللا رشاد يقول إال كلكـم يـدخملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

يف واحلـاكم ، ٢٢٢٨٠-٥/٢٥٨ –مسند اإلمام أمحد  ، يفالبعري عىل أهله
 تـاريخ مدينـة يف كتابوابن عساكر ، ١٨٤-١/١٢٣ –املستدرك كتاب 
الليث عن سعيد بن أيب هالل عـن   طريقمن، كلهم ١٦/٣٠٣ –دمشق 

عىل (ه، وزاد احلاكم يف آخره مثل، به...مر أبو أمامة الباهيل: أيب خالد قال
 .)أهله

 من طريق بن وهب عـن عمـرو بـن احلـارث عـن ًوأخرجه احلاكم أيضا -
فقـال ....سعيد بن أيب هالل عن عيل بن خالد قال مر أبو أمامـة البـاهيل



 
 

  
 

 

٤٧٠ 

 ، يف كتاب، وسكت عنه احلاكم والذهبيمثله....ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا 
 .٧٦٢٧-٤/٢٧٦ –املستدرك 

عبد الرحيم بن مطرف عن عيـسى بـن م من طريق وأخرجه ابن أيب حات -
يونس عن حريز بن عثامن عن عبد الرمحن بن ميرسة عـن أيب أمامـة عـن 

 .٢١٥٢-٢/٢٢٠ – علل احلديث ، يف كتابمثله...ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 

 ، كـان اسـمه مـروان: يقـال،املدائني أصله من خراسان: شبابة بن سوار -
 مات سنة أربع أو  من التاسعة،باإلرجاء،موىل بني فزارة، ثقة حافظ رمي 

 .٢٧٤٨ – تقريب التهذيب –مخس أو ست ومائتني 
 –هكذا قال، والصواب حريز وهو ابن عـثامن، كـام يف الروايـات : جرير -

، وهـو ثقـة ثبـت رمـي ٢١٥٢-٢/٢٢٠ –علل احلديث البن أيب حاتم 
 ).١٧٤(بالنصب، تقدم األثر 

  من الرابعة،سلمة احلميص، مقبول،أبو : عبد الرمحن بن ميرسة احلرضمي -
 .٤٠٤٨ –تقريب التهذيب 

، تقـدم يف األثـر صـدي بـن عجـالن، الـصحايب اجلليـل : أبو أمامـة -
)١٨١.( 

 
 .ً موقوفا حلال عبد الرمحن بن ميرسة إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٤٧١ 

ًأما عن املرفوع فقد ذكر ابن أيب حاتم أنه ورد مرفوعا وموقوفا حيث قـال  ً :
ًسمعت أبا زرعة وذكر حديثا اختلف عىل عيسى بن يونس فحدثنا أبـو زرعـة  «

  عن عبد الرحيم بن مطرف عـن عيـسى بـن يـونس عـن حريـز بـن عـثامن عـن 
أنه قال ال يدخل النار أحد من ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرمحن بن ميرسة عن أيب أمامة عن النبي 

  يقـول حـدثنا هذه األمة إال من رشد عىل اهللا كرشود البعري فـسمعت أبـا زرعـة 
وحدثنا إبرهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن موسـى عـن عبد الرحيم مرفوع 

   .٢١٥٢ - ٢٢٠ / ٢ علل احلديث - » حريز موقوف

 :الغريب
اجلامعـة يقـال رشد البعـري أي خرج عن طاعته وفـارق : من رشد عىل اهللا

 –ألثـري  النهاية يف غريب األثـر البـن ا-ادا إذا نفر وذهب يف األرض  يرشد رش
 .٣/٢٣٧ –، لسان العرب ٢/٤٥٧



 
 

  
 

 

٤٧٢ 

 حـدثني حريـز قـال :حدثنا شبابة بن سوار قـال: قال ابن أيب شيبة) ١٨٣(
 ال تغـرنكم هـذه ،اقـرؤوا القـرآن« :  سمعت أبا أمامة يقـول:حدثنا القاسم قال
 . »  وعى القرآنً فإن اهللا ال يعذب قلبا،املصاحف املعلقة

 
، ٣٠٠٧٩-٦/١٣٣ – املــصنف يف الكتــاب أخرجــه ابــن أيب شــيبة -

٣٤٧٣٢-٧/١٣٠. 
حريز عن رشحبيل بن مسلم اخلـوالين عـن وأخرجه الدارمي من طريق  -

 .٣٣١٩-٢/٥٢٤ – سنن الدارمي ، يف كتابأيب أمامة
عبد اهللا بن صالح حـدثني معاويـة وأخرجه الدارمي من طريق آخر عن  -

مثلـه إال أنـه قـال ...بن صالح عن سليم بن عامر عن أيب أمامة البـاهيلا
-٢/٥٢٤ – سنن الدارمي ، يف كتاب)وعى القرآن(بدل ) وعاء للقرآن(

٣٣٢٠. 
 :ًو جاء مرفوعا

 أقرأوا القرآن فإن اهللا عز وجـل ال :قالملسو هيلع هللا ىلص أخرجه متام الرازي عن النبي -
وابـن ، ١٦٩٠-٢/٢٦١ – فوائد متـام ، يف كتابًيعذب قلبا وعى القرآن

،  نحوهواحلكيم الرتمذي، ٦٢/٧ –قكتاب تاريخ مدينة دمش ، يفعساكر
  مـن طريـق ، كلهـم ٣/٢٥٣ – نـوادر األصـول يف أحاديـث الرسـول يف كتاب

 .، به...مسلمة بن عيل ثنا حريز بن عثامن عن سليم بن عامر عن أيب أمامة



 
 

  
 

 

٤٧٣ 

املوقوف له حكم الرفـع ألن نفـي العـذاب حيتـاج إىل توقيـف ، هذا األثر و
ًورشع فيكون موقوف لفظا مرفوعا   .ًحكام ً

 
 ).١٨٢(ثقة، تقدم يف األثر : شبابة بن سوار -
 ).١٧٤(، وهو حريز ، ثقة، تقدم يف األثر : حريز -
بن عبدالرمحن الدمشقي ،أبو عبدالرمحن ، صـاحب أيب أمامـة ، : القاسم  -

  ) .١٨١( تقدم يف األثر ًصدوق يغرب كثريا ، 
، تقـدم يف األثـر صـدي بـن عجـالن، الـصحايب اجلليـل : أبو أمامـة -

)١٨١.( 
 

ًوأما املرفوع فضعيف جدا ألن يف سنده مسلمة بن ً موقوفا ، إسناده حسن َّ
   .٦٧٠٦ - التقريب -عيل اخلشني البالطي وهو مرتوك 

 :الغريب
 بـه ً معناه عقل القرآن إيامنا: وعى القرآن قال ابن األنباريًقلبا:  وعىًقلبا

حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإنه غري واع يدل عىل ذلـك حـديث  فأما من ًوعمال
 – غريب احلديث البـن اجلـوزي –اخلوارج يقرأون القرآن وال جياوز حناجرهم 

 .٥/٢٠٧ –، النهاية يف غريب األثر البن األثري ٢/٤٧٧



 
 

  
 

 

٤٧٤ 

 حدثني حريـز عـن :حدثنا شبابة بن سوار قال: قال ابن أيب شيبة) ١٨٤(
ن أبو أمامة حيدثنا احلديث كالرجل الذي عليه أن يؤدي كا« : حبيب بن عبيد قال

 . » ما سمع
 

ابـن ، و٣٤٧٣٣-٧/١٣٠ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -
يف   مثلـه،والبخـاري، ٧/٤١١ – الطبقات الكربى يف كتاب  نحوه،سعد

 يف كتاب  نحوه،وأبو بكر الشيباين، ٣٠٠١-٤/٣٢٦ –كتاب التاريخ الكبري 
تاريخ مدينة يف كتاب   مثله،وابن عساكر، ١٢٣٩-٢/٤٤٣ –اآلحاد واملثاين 

حريز بن عثامن عن حبيب بـن عبيـد من طريق ، كلهم ٢٤/٧٠ –دمشق 
 .، به...عن أيب أمامة

 
 ).١٨٢(ثقة، تقدم يف األثر : شبابة بن سوار -
 ).١٧٤(بن عثامن، ثقة، تقدم يف األثر : حريز -
 الرحبي، باملهملـة املفتوحـة ثـم املوحـدة، أبـو حفـص :حبيب بن عبيد -

 .١١٠٩ – تقريب التهذيب – ، من الثالثةاحلميص، ثقة
 ).١٨١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو أمامة -

 
 .      إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٤٧٥ 

 : حدثنا جرير بن حازم قال:حدثنا أبو أسامة قال:قال ابن أيب شيبة ) ١٨٥(
كـان أبـو أمامـة « : ثني يعيل بن حكيم عن سليامن بن أيب عبد اهللا املـدين قـالحد

 فـسمعت ابـن ، قد أحقب زاده خلفه عـىل رحلـهملسو هيلع هللا ىلص الباهيل صاحب رسول اهللا
 . » من رسه أن ينظر إىل رجل حاج فلينظر إىل أيب أمامة: عمر يقول

 
واإلمـام ، ٣٤٧٣٤-٧/١٣٠ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

حـدثني  جرير بن حازممن طريق ، كالمها ١/٣٨ – الزهد يف كتابأمحد 
 ، به... كان أبو أمامة:يعىل بن حكيم حيدث عن سليامن بن أيب عبد اهللا قال

 .مثله
 

 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
بو النـرض البـرصي، والـد  أ،بن زيد بن عبد اهللا األزدي: جرير بن حازم -

وهب، ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضـعف، ولـه أوهـام إذا حـدث مـن 
حفظه،وهو من السادسة ، مات سنة سبعني  بعدما اختلط ، لكن مل حيدث 

 .٩١٩ – تقريب التهذيب –يف حال اختالطه 
 ، من الـسادسة نزيل البرصة، ثقة،الثقفي موالهم، املكي: يعيل بن حكيم -

 .٧٨٩٥ –هذيب  تقريب الت–
 



 
 

  
 

 

٤٧٦ 

 – تقريـب التهـذيب – ، مـن الثالثـةمقبول: سليامن بن أيب عبد اهللا املدين -
٢٥٩٧. 

 ).١٨١(، تقدم يف األثر الصحايب اجلليل : أبو أمامة -
 

 . حلال سليامن بن أيب عبد اهللا املدين إسناده ضعيف
 
 
 



 
 

  
 

 

٤٧٧ 

 

 أخربنـا حـسني أخربنا حممد بن أيب عـدي: ملبارك قال عبد اهللا بن ا) ١٨٦(
جيـيء الظـامل يـوم « :  عن أيب أمامة قـال، عن أيوب عن أيب جهم بن فضالةاملعلم
 حتى إذا كان عىل جرس جهنم بني الظلامء والوعرة، لقيه املظلوم، وعرفه، ،القيامة

لذين ظلمـوا بالـذين ظلمـوا حتـى ينتزعـوا مـا يف وعرف ما ظلمه به ، فام يربح ا
أيدهيم من احلسنات، فإن مل جيدوا حسناهتم رد عليهم من سيئاهتم مثل ما ظلمـوا 

  . » حتى يوردوا يف الدرك األسفل من النار
 

 والبخــاري، ١٤٢٠-١/٤٩٩ –يف كتــاب الزهــد أخرجــه ابــن املبــارك  -
مـن ، كالمهـا ٢٢٩٠-٢/٢٢٨ –ري  التاريخ الكبـيف كتاب خمترصا جدا،

طريق حسني املعلم عن أيوب السختياين عن جهـم بـن فـضالة عـن أيب 
 .، به...أمامة

 :ًوجاء مرفوعا 
 نا حممد بن أيب عدي عن :عامر بن طالوت قالأخرج الطرباين من طريق  -

: حسني املعلم عن أيوب عن اجلهم بن فضالة الباهيل عن أيب أمامة الباهيل قال
 .٥٩٧٦-٦/١١٩ – املعجم األوسط ، يف كتاب ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللاقال رسو

ًاألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ذلك ألن األثر اشـتمل عـىل أمـر غيبـ  ، يً
كوجود جرس للمرور عليه ، والظلمة وغريها وهذا ال يقال عن اجتهاد وإنام هـو 

 .الوحي 
 



 
 

  
 

 

٤٧٨ 

 
وقـد ينـسب جلـده  ،هو حممد بن إبراهيم بن أيب عدي: حممد بن أيب عدي -

 مـات سـنة أربـع ، من التاسعة، ثقة،وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البرصي
 .٥٧٣٣ – تقريب التهذيب -وتسعني عىل الصحيح  

 بفـتح املهملـة ، العـوذي،احلسني بن ذكوان املعلم املكتب: حسني املعلم -
وسكون الواو بعدها معجمة، البرصي، ثقة ربام وهم، من السادسة، مات 

 .١٣٢٩ – تقريب التهذيب -وأربعني  سنة مخس 
 ، ثبـت، ثقـة،بن أيب متيمة كيسان، السختياين، أبـو بكـر البـرصي: أيوب -

 ).٣٥(حجة من كبار الفقهاء العباد، تقدم يف األثر 
: الذي وقع يف الروايات وكذا يف كتـب الـرتاجم: عن أيب جهم بن فضالة -

الم إال توثيق ابن  وليس بأيب اجلهم، ومل أقف ألحد فيه ك،جهم بن فضالة
، واجلرح والتعديل ٢٢٩٠-١/٢٢٨ – التاريخ الكبري للبخاري –حبان 

 .٢٠٥٩-٤/١١٢ –، والثقات البن حبان ٢١٦٤-٢/٥٢١-
، تقدم يف األثـر صدي بن عجالن الباهيل، الصحايب اجلليل : أبو أمامة -

)١٨١.( 
 

مل يوثقه سـوى ابـن حبـان ً موقوفا حلال أيب جهم بن فضالة إسناده ضعيف
 .واملدار عليه 

ًوأما املرفوع فضعيف لوجود أيب جهم بن فضالة أيضا  ّ. 
 :الغريب

 .٣/١١٤ – هتذيب اللغة لألزهري –البقعة املخيفة : الوعرة : والوعرة



 
 

  
 

 

٤٧٩ 

 عـن حممـد بـن حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا بقية: هللا بن أمحدقال عبد ا) ١٨٧( 
  : ا بيد أيب أمامة، فال يمر بأحد إال سلم عليه، ثم قـالكنت آخذ: زياد األهلاين قال

 . » إن السالم أمان ألهل ذمتنا حتية ألهل ديننا«  
 

 –عـىل كتـاب الزهـد ألبيـه  ه زوائـد يفأخرجه عبد اهللا بن اإلمـام أمحـد -
، ٢١٦-١/١٧٩ – عمـل اليـوم والليلـة يف كتاب  نحوه،وابن السني، ١/١٧٦

 كنـت آخـذ بيـد أيب أمامـة :بن الوليد عن حممد بن زياد قالبقيه من طريق كالمها 
 .، به...الباهيل

 :ًوقد جاء مرفوعا
 فام علمـت : أنه كان يسلم عىل من لقيه قال:أخرج الطرباين عن أيب أمامة -

ًأحدا سبقه بالسالم إال هيوديا مرة اختبأ له خلف أسطوانة فخـرج فـسلم  ً
 :ودي ما محلـك عـىل مـا صـنعت قـال وحيك يا هي:عليه قال له أبو أمامة

   : تكثر السالم فعلمت أنه فضل فأحببـت أن آخـذ بـه فقـالًرأيتك رجال
 إن اهللا عز وجـل جعـل :يقولملسو هيلع هللا ىلص أبو أمامة وحيك إين سمعت رسول اهللا 
-٢/٦ – مسند الشاميني ، يف كتاب"السالم حتية ألمتنا وأمانا ألهل ديننا

يف كتاب املعجم ، و٣٢١٠-٣/٢٩٨ –املعجم األوسط يف كتاب ، و٨١٧
 شـعب يف كتـاب  نحـو املوقـوف،والبيهقي، ٧٥١٨-٨/١٠٩ –الكبري 

يف كتـاب تـاريخ   بنحو املوقـوف،وابن عساكر، ١-١٣/٣٣٣ –اإليامن 
من طريق عمرو بن هاشم البريويت ثنـا ، كلهم ٤٦/٤٥٣ –مدينة دمشق 

 .، به...إدريس بن زياد األهلاين عن حممد بن زياد عن أيب أمامة



 
 

  
 

 

٤٨٠ 

 
حممد بن وهب بن سعيد بن عطية السلمي الدمشقي، وقيـل : أبو عبد اهللا -

 .٦٤١٧ – تقريب التهذيب – صدوق من العارشة ،بحذف سعيد
 بـضم التحتانيـة ، أبو حيمـد،بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي: بقية -

وسكون املهملة وكرس امليم، صدوق كثري التـدليس عـن الـضعفاء، مـن 
 – تقريـب التهـذيب - وله سبع وثامنون،نة، مات سنة سبع وتسعنيالثام
٧٤١. 

 ، أبو سـفيان احلمـيص،بفتح اهلمزة وسكون الالم: حممد بن زياد األهلاين -
 .٥٩٢٦ – تقريب التهذيب -ثقة من الرابعة  

  صدي بن عجالن الباهيل، الصحايب اجلليل : أبو أمامة تقدم يف األثـر ،
)١٨١.( 

 
 .ً موقوفا لعنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس إسناده ضعيف

 وفيـه ٥١٦٢ - التقريب -ًواملرفوع ضعيف أيضا لضعف عمرو بن هاشم 
 .إدريس بن زياد األهلاين مل أقف له عىل ترمجة 



 
 

  
 

 

٤٨١ 

 عـن حممـد بـن  عبد اهللا حدثنا بقيةحدثنا أبو: قال عبد اهللا بن أمحد ) ١٨٨(
فرضبه « :  قال، وهو يبكي،رجل ساجد قد أطال السجودمر أبو أمامة ب: زياد قال

 . » يا هلا سجدة لو كانت يف بيتك: برجله، فقال
 

، ١/١٧٦ –عىل كتـاب الزهـد ألبيـه  هزوائديف  أخرجه عبد اهللا بن أمحد -
 – تلبـيس إبلـيس  بـه، يف كتـابعبد اهللا بن أمحدوابن اجلوزي من طريق 

١/٣٥٦. 
 

حممد بن وهب بن سعيد بـن عطيـة، أبـو عبـد اهللا الـسلمي :  عبد اهللاأبو -
 ).١٨٧( صدوق، تقدم يف األثر ،الدمشقي، وقيل بحذف سعيد

 بـضم التحتانيـة ،بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي أبـو حيمـد: بقية -
وسكون املهملة وكرس امليم، صدوق كثري التدليس عـن الـضعفاء، تقـدم 

 ).١٨٧(أثر
 ، أبو سـفيان احلمـيص،سكون الالمبفتح اهلمزة و: اد األهلاينحممد بن زي -

 ).١٨٧(تقدم أثر ،ثقة
، تقدم يف األثـر صدي بن عجالن الباهيل، الصحايب اجلليل : أبو أمامة -

)١٨١.( 
 

 . لعنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٤٨٢ 

 > 
 

ــيبة) ١٨٩(  ــن أيب ش ــال اب ــن : ق ــد اهللا ب ــليامن وعب ــن س ــدة ب ــدثنا عب   ح
ًوددت أين إذا مـت كنـت نـسيا « : نمري عن هشام عن أبيه عن عائشة أهنـا قالـت

 . » ًمنسيا
 

 مثله ووكيع،  ٣٤٧٣٥-٧/١٣١ – املصنف يف الكتاب شيبة أخرجه أيب -
 د اهللا بـن وهـبوعبـ، ١/١٧٨ –كيع الزهد لويف كتاب  ،)مت(ومل يقل 
 وهناد بـن الـرسي، ٤١٩-٢/٥٢٧ –يف كتاب اجلامع يف احلديث  مثله،
واإلمام أمحد مـن طريـق ، ٤٥٣-١/٢٦٠ – الزهد هلناد يف كتاب نحوه،
 الطبقات يف كتاب  مثله،وابن سعد، ١/١٦٤ –  به، يف كتاب الزهدوكيع

 –املتمنـني يف كتـاب   مثلـه،وابـن أيب الـدنيا، ٨/٧٤، ٨/٧٣ –الكربى 
يف كتـاب تـاريخ  ،)مـت( مثله ومل يقل واخلطيب البغدادي، ٢٥-١/٣٢

هشام بن عروة عن أبيه عـن من طريق ، كلهم ٩/١٨٥، ٥/٥٤ –بغداد 
 .، به...عائشة

، ٢٠٦١٦-١١/٣٠٧ – اجلـامع يف الكتـاب  نحوه،معمر بن راشدأخرجه  -
اق عبد الرزلصنف امل  به، يف الكتابمعمروأخرجه عبد الرزاق من طريق 

ــق و، ٢٠٩٦٧-١١/٤٤٧، ٢٠٦١٦-١١/٣٠٧ – ــن طري ــو داود م أب
 مثلـه ومل وعمر بـن شـبة، ١/٣٤٤ – به، يف كتاب الزهد معمر بن راشد



 
 

  
 

 

٤٨٣ 

، ٢١٧٩-٢/٢٦٠ –ملدينة لعمـر بـن شـبة  أخبار ايف كتاب ،)مت(يقل 
، ٩٦-١/٦١ – املتمنـني يف كتـاب ،)مـت( نحوه ومل يقل وابن أيب الدنيا

 – بـه، يف كتـاب حليـة األوليـاء  معمـرمـن طريـق األصبهاين وأبو نعيم
 .، به... قالت عائشة: الزهري عن عروة قال، كلهم من طريق٢/٤٥

وأخرجه ابن سعد بلفظ آخر من طريق آخر حممد بـن عبـد اهللا األسـدي  -
حدثني عمر بن سعيد بن أيب حسني عـن ابـن أيب مليكـة أن ابـن عبـاس 

ي زوجة رسول اهللا ومل  أبرش:قبل موهتا فأثنى عليها قال دخل عىل عائشة
بن الـزبري خالفـه ا غريك ونزل عذرك من السامء فدخل عليها ًينكح بكرا

  اليوم يثني عيلً أثنى عيل عبد اهللا بن عباس ومل أكن أحب أن أسمع أحدا:فقالت
 .٨/٧٣ – الطبقات الكربى ، يف كتابً منسياًلوددت أين كنت نسيا

فوالذي  .... جاء يستأذنذكوان حاجب عائشة أنهعن وأخرجه ابن سعد  -
ًنفيس بيده لوددت أين كنت نسيا منـسيا ً  ، ٨/٧٤ – الطبقـات الكـربى –ً

 املعجـم يف كتـابوالطرباين ، ٢٦٤٨-٥/٥٧ –يف كتابه املسندوأبو يعىل 
 – املحتـرضين يف كتـابوابـن أيب الـدنيا ، ١٠٧٨٣-١٠/٣٢١ –الكبري 

 – الـصحيح هيف كتابـوابن حبـان ، ٣٠-١/٣٤ –، واملتنني ٢١٧-١/١٦٠
هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد و مل : قالوواحلاكم ،  ،٧١٠٦-١٦/٤٢

 وأبو نعيم، ٦٧٢٦-٤/٩ - املستدرك ، يف كتابخيرجاه، ووافقه الذهبي
 :من طريق عبد اهللا بن عثامن قال كلهم ،٢/٤٥ – حلية األولياء يف كتاب

حدثني عبد اهللا بن عبيـد اهللا بـن أيب مليكـة أنـه حدثـه ذكـوان حاجـب 
 ، به...ائشةع



 
 

  
 

 

٤٨٤ 

   ثنـا زائـدة ثنـا :وأخرجه اإلمام أمحد من طريق معاويـة بـن عمـرو قـال -
 حدثني عبد اهللا بن أبـى مليكـة أنـه حدثـه ذكـوان :عبد اهللا بن خثيم قال

ً كنت نسيا منسيالوددت أين :قالت عائشة.... حاجب عائشة  املـسند ، يفً
– ١/٢٧٦. 

 عـن أيب خثـيم  أنا معمرًيضا من طريق عبد الرزاقوأخرجه اإلمام أمحد أ -
عن بن أيب مليكة عن ذكوان موىل عائشة انـه اسـتأذن البـن عبـاس عـىل 

 .٣٢٦٢-١/٣٤٩ – املسند ، يفعائشة
وأخرجه البخاري من طريق حممد بن املثنى حـدثنا حييـى عـن عمـر بـن  -

بـن عبـاس ا استأذن : حدثني ابن أيب مليكة قال:سعيد بن أيب حسني قال
  بـاس فـأثنى عـيل ووددت بـن عا دخـل :فقالت ...قبل موهتا عىل عائشة

  بـاب  - كتـاب املغـازي –صـحيح البخـاري ، يف  ً منـسياًاأين كنت نـسي
)٢٤٧( ﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¯ ﴾  – ٤٤٧٦-٤/١٧٧٩. 
 من طريق عبد الوهاب بن عبد املجيد حدثنا بـن ًوأخرجه البخاري أيضا -

 صـحيح ، يفأستأذن عىل عائـشة عون عن القاسم أن ابن عباس ريض اهللا عنه 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ )٢٤٧(باب  - كتاب املغازي -البخاري 

¯ ® ¬ « ª © ¨  ﴾ – ٤٤٧٦ -٤/١٧٧٩. 
 
 



 
 

  
 

 

٤٨٥ 

 
الكاليب أبو حممد الكويف، يقال اسمه عبد الـرمحن، ثقـة : عبدة بن سليامن -

 ).١٢٧(ثبت، تقدم أثر
 ).٣(ثقة، تقدم يف األثر : عبد اهللا بن نمري -
 مـن بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيـه ربـام دلـس،: شامه -

 – ومائة وله سبع وثامنون سنة ، مات سنة مخس أو ست وأربعنياخلامسة،
 .٧٣٥٢ –تقريب التهذيب 

عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، أبو عبد اهللا املدين، ثقة فقيـه : أبيه -
 ومولده يف ،ائة سنة أربع وتسعني عىل الصحيح مات قبل امل من الثالثة،مشهور،

 .٤٥٩٣ – تقريب التهذيب –أوائل خالفة عثامن 
ًبنت أيب بكر الصديق، أم املؤمنني احلمرياء، أفقه النـساء مطلقـا، : عائشة -

 إال خدجية ففيها خالف شهري، ماتت سنة سـبع ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل أزواج النبي 
 –ب التهــذيب ، تقريـ٤/٢٥٧٣ – اإلصـابة –ومخـسني عـىل الـصحيح 

٨٧٣٢. 
 

  .إسناده صحيح
 
 



 
 

  
 

 

٤٨٦ 

 :الغريب

ًنسيا منسيا ¿ ﴿ والنيس اليشء املنيس الذي ال يذكر، يقال منه قوله تعاىل : ً

Á À  ﴾،  النهاية يف غريب األثـر –ويقال هو خرقة احلائض إذا رمت به 
 –رشي ، والكـشاف للزخمـ٧/٣٠٤ –، والعني للفراهيدي ٥/٥٠ –البن األثري 

٦٠١٧-٣/١٢. 



 
 

  
 

 

٤٨٧ 

 :حدثنا زيد بن احلباب عن أسـامة بـن زيـد قـال: قال ابن أيب شيبة) ١٩٠(
يا ليتها شـجرة تـسبح وتقـيض مـا  «: حدثني إسحاق موىل زائدة أن عائشة قالت

 .  »  وأهنا مل ختلق،عليها
 

وعبد اهللا بن ، ٣٤٧٣٦-٧/١٣١ –  يف كتابه املصنفأخرجه ابن أيب شيبة -
 –يف كتاب الزهد وكيع و، ٤٢٠-٢/٥٢٧ –اجلامع يف احلديث  يف كتابه وهب
 –بـه، يف كتـاب الزهـدوكيع واإلمام أمحد يف الزهد من طريق ، ١/١٧٩
يف وابن سـعد ، ٢٦-١/٣٢-املتمنني يف كتاب وابن أيب الدنيا ، ١/١٦٤

 :أسـامة بـن زيـد قـالمن طريـق كلهم ، ٨/٧٣ – الكربى الطبقاتؤكتاب 
 . نحوه، به... موىل زائدة وغريه أن عائشةحدثني إسحاق

 

 ).١٥٣(صدوق خيطئ يف حديث الثوري، تقدم يف األثر : زيد بن احلباب -
 مـن بن أسلم العدوي موالهم، املدين، ضعيف من قبل حفظه،: أسامة بن زيد -

 .٣١٧ – تقريب التهذيب – مات يف خالفة املنصور السابعة،
هـو إسـحاق بـن عبـد اهللا، : د عمر، قال العجيلوال: إسحاق موىل زائدة -

 .٤٠١ – تقريب التهذيب - لعله مات دون املائة من الثالثة،ثقة،
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -

 
 .لضعف أسامة بن زيد وزيد بن احلباب إسناده ضعيف 



 
 

  
 

 

٤٨٨ 

بابة بن سوار عن ليث بن سعد عن يزيد حدثنا ش: قال ابن أيب شيبة) ١٩١(
 . » يا ليتني مل أخلق« : عن عراك عن عروة أنه سمع عائشة تقول

 
 .٣٤٧٣٧-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 زائـدة عـن  عـن إسـحاق مـوىلأسامة بن زيـدوأخرجه وكيع من طريق  -

 الطبقات الكربى تابيف ك  نحوه،وابن سعد، ١/١٧٩ – الزهد –عائشة 
أسـامة بـن زيـد عـن بعـض أصـحابه عـن من طريق ، كالمها ٨/٧٤ –

 .)توبة: وما ذاك  منها ؟ قال: قلت( وزاد ابن سعد ، به...عائشة
 

 ).١٨٢(ثقة، تقدم يف األثر : شبابة بن سوار -
بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلـارث املـرصي، ثقـة ثبـت : ليث بن سعد -

 ).١٢٠(م مشهور، تقدم فقيه إما
 واسم أبيـه سـويد، واختلـف يف ،بن أيب حبيب املرصي، أبو رجاء: يزيد -

 ، مـات سـنة ثـامن وعـرشين من اخلامسة، فقيه وكان يرسل،،والئه، ثقة
 .٧٧٥١ – تقريب التهذيب –ومائة وقد قارب الثامنني 

ت  مـا من الثالثـة، املدين، ثقة فاضل،،بن مالك الغفاري، الكناين: عراك -
 .٤٥٨١ – تقريب التهذيب –يف خالفة يزيد بن عبد امللك بعد املائة 

 ).١٨٩(بن الزبري، ثقة، تقدم يف األثر : عروة -
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت  يف األثر :عائشة -

 
  .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٤٨٩ 

ــع عــن ســفيان عــن محــاد عــن : قــال ابــن أيب شــيبة) ١٩٢(    حــدثنا وكي
 فإنكم لن تلقوا اهللا بيشء يـشبه قلـة ،أقلوا الذنوب« : قالت عائشة: اهيم قالإبر

 . » الذنوب
 

   ووكيـع، ٣٤٧٣٨-٧/١٣١ – املـصنف يف كتابـهأخرجه ابن أيب شـيبة 
 يف كتـاب  نحـوه،وهناد بن الرسي، ١/٣٠٩ – الزهد يف كتاب من مثله،

 بـه، يف كتـاب عوكيـواإلمام أمحد مـن طريـق ، ٨٩٦-٢/٤٥٢ –الزهد 
، ٦٧-١/٢٢ – الزهـد يف كتـاب  نحوه،وابن املبارك، ١/١٦٥ –الزهد 

يف   نحـوه،وابـن أيب الـدنيا، ١/٣٥٢ – الزهد يف كتاب  نحوه،وأبو داود
من طريق سفيان عن محاد عـن إبـراهيم عـن ، ٥-١/٤١ -الورع كتاب 
.، به...عائشة 

 

 ).٤( األثر بن اجلراح، ثقة إمام، تقدم يف: وكيع -
 ).٤(الثوري، ثقة إمام، تقدم يف األثر : سفيان -
بن أيب سليامن مسلم األشعري موالهم، أبو إسامعيل الكويف، فقيـه : محاد -

صدوق له أوهام، من اخلامسة ،  ورمي باإلرجاء، مات سنة عـرشين  أو 
 .١٥٠٨ – تقريب التهذيب –قبلها 

 أبو عمران الكويف الفقيه، بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي ،: إبراهيم -
ًثقة إال أنه يرسل كثريا،من اخلامسة ، مات دون املائة سنة سـت وتـسعني 



 
 

  
 

 

٤٩٠ 

 .٢٧٢ – تقريب التهذيب –وهو ابن مخسني أو نحوها 
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت  يف األثر : عائشة -

 

 انظـر حتفـة - يسمع منهـا  لالنقطاع بينه وبني عائشة فهو ملإسناده ضعيف
ّ وأيضا حلال محاد بن أيب سليامن ١٩ - ١٤ -التحصيل  ً. 

 



 
 

  
 

 

٤٩١ 

  حـدثنا وكيـع عـن مـسعر عـن سـعيد بـن أيب : قال ابن أيب شـيبة) ١٩٣( 
إنكـم لتـدعون أفـضل العبـادة « : بردة عن أبيه عن األسـود عـن عائـشة قالـت

 . » التواضع
 

وابـن ، ٣٤٧٣٩-٧/١٣١ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -
 – الزهد البن املبـارك يف كتاب ، )لتدعون(بدل ) لتعقلون( مثله إال أنه قال املبارك
 مثلـه إال أنـه وأبو داود، ١/٢٣٩ – الزهد يف كتابووكيع ، ٣٩٣-١/١٣٢

 و حاتم الـرازيوأب، ١/٣٥٠ – الزهد يف كتاب ، )لتدعون(بدل ) تغفلون(قال 
يف كتـاب الزهـد أليب حـاتم  ،)لتدعون(بدل ) املغفلون(مثله إال أنه قال 

يف كتـاب  ،)لتغفلـون( مثله إال أنـه قـال وابن أيب الدنيا، ١/٢ –الرازي 
يف كتاب تاريخ جرجـان والسهمي ، ٨٠-١/١٠٧ –التواضع واخلمول 

 حليـة  به، يف كتابابن املباركوأبو نعيم األصبهاين من طريق ، ١/٨٦ –
عبـد اهللا بـن املبـارك   طريق حجر العسقالين منوابن، ٢/٤٧ –األولياء 

 مسعر بـن كـدام عـن كلهم من طريق، ١/٩٦ –األمايل املطلقة به، يف كتاب 
 .، به...سعيد بن أيب بردة عن األسود بن يزيد عن عائشة

 :ًوجاء مرفوعا
 إنكـم لتعقلـون :قالملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة أن النبي أخرجه أبو نعيم األصبهاين  -

 والـديلمي،، ٧/٢٤٠ – حلية األولياء ، يف كتابعأفضل العبادة التواض
وابـن اجلـوزي ، ١٥٧٥-١/٣٩٠ –ردوس بمأثور اخلطاب  الفيف كتاب



 
 

  
 

 

٤٩٢ 

في وابـن حجـر العـسقالني، ١٣٥٩-٢/٨١٢ –العلل املتناهية  يف كتاب
مسعر عن سعيد بـن أيب من طريق ، كلهم ١/٩٦ – األمايل املطلقة كتاب

 .، به..بردة عن أبيه عن عائشة 
 
 ).٤(بن اجلراح، ثقة، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).١٩(بن كدام، ثقة، تقدم يف األثر : مسعر -
 الكويف، ثقة ثبـت، وروايتـه ،بن أيب موسى األشعري: سعيد بن أيب بردة -

 .٢٢٨٨ –  التهذيبتقريب – ، من اخلامسةعن ابن عمر مرسلة
 احلارث، : وقيل،ر اسمه عام:أبو بردة بن أيب موسى األشعري، قيل: أبيه -

 – مات سنة أربع ومائة وقيل غري ذلك وقد جاوز الثامنني  من الثالثة،ثقة،
 .٨٠٠٩ –تقريب التهذيب 

بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرمحن، خمرضم : األسود -
 – تقريب التهذيب –س وسبعني  مات سنة أربع أو مخ من الثانية،ثقة مكثر فقيه،

   .٤ - ١ / ١ املخرضمني من الرجال للسيوطي ، وأسامء٥١٤
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت  يف األثر : عائشة -

 
 .ً مرفوعا ال يصحً موقوفا وإسناده صحيح

 



 
 

  
 

 

٤٩٣ 

: ملسو هيلع هللا ىلص وسئل عن حديث األسود ، عن عائـشة ، عـن النبـي : قال الدر قطني
، واختلف عنه؛ فـرواه احلفـاظ، عـن ٌيرويه مسعر: أفضل العبادة التواضع، فقال

ٌمسعر، عن سعيد بن بردة، عن األسود، عن عائشة موقوفـا، وقـد رفعـه رجـل،  ً
ووهم عىل مسعر؛ ورواه الفرات بن خالد والد أيب مسعود، مل يسمع منه ابنه أبـو 
مسعود، عن مسعر، عن سعيد بن أيب بـردة ، عـن أبيـه، عـن عائـشة، ومل يـذكر 

العلـل الـواردة يف األحاديـث  – عـن األسـود: ل من قـال قو: األسود، والقول
   .٣٦٠٥ - ١٤/٢٥٧ –النبوية 

 



 
 

  
 

 

٤٩٤ 

 حدثنا األعمش عن متيم عـن عـروة بـن :حدثنا وكيع قال: قال ابن أيب شيبة) ١٩٤(
 . »  وهي ترقع درعهاًكانت عائشة تقسم سبعني ألفا« : الزبري قال

 
واإلمـام ، ٣٤٧٤٠-٧/١٣١ –صنف  امليف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

لزهـد يف كتاب ا  نحوه،وأبو داود، ١/١٦٥ – الزهد يف كتاب  مثله،أمحد
مـن ، ٢/٤٧ – حليـة األوليـاء يف كتـاب  نحـوه،وأبو نعيم، ١/٣٤٧ –

 .، به...بردة عن أبيه عن عائشةمسعر عن سعيد بن أيب طريق 
عن عروة بن شعبة عن أيب بكر بن حفص وأخرج ابن املبارك قال أخربنا  -

، يف  لقد تصدقت يعني عائشة بسبعني ألفـا وإن درعهـا ملرقـع:الزبري قال
 .٧٥٤-١/٢٦٠ –الزهد كتاب 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٥(سليامن بن مهران، ثقة مدلس، تقدم يف األثر : األعمش -
 تقريب –مات سنة مائة  من الثالثة، ،، الكويف، ثقةبن سلمة السلمي: متيم -

 .٨٠٩ – التهذيب
 ).١٨٩(ثقة، تقدم يف األثر : عروة بن الزبري -
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت  يف األثر : عائشة -

 
  لعنعنة األعمش وهو مدلس ويرتقي إىل احلسن لغريه ملجيئهإسناده ضعيف

 .من طرق أخرى 



 
 

  
 

 

٤٩٥ 

حدثنا أبو خالد األمحر عن حييى بـن سـعيد عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٩٥(
 . »  مل يغفر له،من نوقش احلساب يوم القيامة« : القاسم عن عائشة قالت

 
وابـن ، ٣٤٧٤١-٧/١٣١ – املـصنف يف الكتـابأخرجه ابن أيب شـيبة  -

، ١٣٢٤-١/٤٦٦ – الزهد يف كتاب ،)يوم القيامة( مثله ومل يذكر املبارك
يق حيي بن سعيد عن القاسم عن عائشة ، إال أنـه يف روايـة كالمها من طر

 .القاسم بن حممد أو ابنه عبد الرمحنعن : ابن املبارك شك فقال
مسلم عن احلريش بن اخلريت أخـي الـزبري وأخرجه ابن جرير الطربي من طريق  -

 .٣٠/١١٦ –لطربي لتفسري ، يف كتاب النحوه...عن ابن أيب مليكة عن عائشة 
 :ًعاوجاء مرفو

 :يقـولملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت رسـول اهللا :أخرجه جماهد بن جرب عن عائشة قالت -
P ﴿  ألـيس يقـول اهللا عـز وجـل : فقلـت:من حوسب عذب قالت

S R Q ﴾ يا عائشة ذاكـم العـرض ولكـن مـن نـوقش :فقال 
  نحوه،وابن املبارك، ٢/٧٤١ –جاهد ملتفسري ال ، يف كتاباحلساب عذب

 يف الكتــاب   نحــوه،يب شــيبةوابــن أ، ١٣١٨-١/٤٦٤ – الزهــد يف كتــاب
مـسند يف كتـاب   نحوه،وإسحاق بن راهويه ،٣٤٣٩٩-٧/٨٧ –املصنف 
-٦/٤٧ –ملـسند يف ا  نحوه،واإلمام أمحد، ١٢٥٠-٣/٦٥٨ –إسحاق 
٢٥٧٤٨-٦/٢٠٦، ٢٥٠٠٢-٦/١٢٧، ٢٤٦٤٩-٦/٩١، ٢٤٢٤٦ ،



 
 

  
 

 

٤٩٦ 

مـن ) ٣٦(بـاب  – كتـاب العلـم –صحيح يف كتابه الـ  نحوه،والبخاري
 ،٦١٧١-٥/٢٣٩٤، ١٠٣-١/٥١ - حتـى يعرفـهسمع شـيئا فراجعـه

 – كتاب اجلنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا -صحيح ال يف كتابه  نحوه،ومسلم
، ٢٨٧٦-٤/٢٢٠٥، ٢٨٧٦-٤/٢٢٠٤ –إثبات احلـساب ) ١٨(باب 

، ١/٣١٢ – غريب احلـديث يف كتابه  نحوه،احلريبإبراهيم بن إسحاق و
 بـاب -يـوم والليلـة  كتاب عمـل ال- السنن الكربىيف كتاب  نحوه،والنسائي

-٦/٤٩٨، ١١٦١٨-٦/٤٩٧ – ﴾ l k j i h قوله ﴿) ٤٠٢(
ــربي ، ١١٦٥٩-٦/٥١٠، ١١٦١٩ ــر الط ــن جري ــابواب ــسري ال يف كت تف

 – مسند الـشهاب يف  نحوه،والقضاعي، ٣٠/١١٦، ٥/٢٩٥ –لطربي ل
 كلهم من طريق أيوب السختياين عـن عبـد اهللا بـن أيب ،٣٣٨-١/٢١١

 .ه نحو، به...مليكة عن عائشة
 –، وأيـضا١٣١٩-١/٤٦٥ –يف كتـاب الزهـد ، وأخرجه ابـن املبـارك  -

يف كتاب ، و٩٩-١/٦٠ –مسند ابن املبارك يف كتاب ، و٣٦٩-٢/١٠٩
يف كتـاب   بـن راهويـةوإسحاق، ٣٦٩-١/١٠٩ –الرقاق البن املبارك 

، يف صحيح حسن:  وقال،والرتمذي ،١٢٥٩-٣/٦٦٥ –مسند إسحاق 
ملسو هيلع هللا ىلص القيامة والرقائق والورع عـن رسـول اهللا كتاب صفة  -الرتمذي  سنن كتاب

ـــاب - ـــرض) ٥( ب ـــا جـــاء يف الع ، ٣٣٣٧-٥/٤٣٥، ٢٤٢٦-٤/٦١٧ –م
 بـاب - كتاب عمل اليوم والليلة - السنن الكربىيف كتابوالنسائي من طريق 

-١١٦١٨،٦/٤٩٨-٦/٤٩٧ ﴾ l k j i h قولـــه ﴿) ٤٠٢(



 
 

  
 

 

٤٩٧ 

ــربي  ،١١٦٥٩ -٦/٥١٠، ١١٦١٩ ــر الط ــن جري ــابواب ــسري ال يف كت تف
ــربي ل ــان ، ٣٠/١١٦، ٥/٢٩٥ –لط ــن حب ــهواب ــ يف كتاب  –صحيح ال

يب من طريق عثامن وهو بن األسود عـن ابـن أ كلهم ،٧٣٧٠-١٦/٣٧٠
 . نحوه، به...مليكة عن عائشة

وأخرجه إسحاق بن راهويه من طريق صالح بن رستم أبو عامر اخلزار نا  -
   :فقـال إين ألعلـم آيـة يف القـرآن أشـد :ابن أيب مليكة عن عائشة قالـت

 .١٢٤٩-٣/٦٥٧ – مسند إسحاق بن راهويه -ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

بن أيب مليكـة عـن اوأخرجه البخاري من طريق حاتم بن أيب صغرية عن  -
 صـحيح -ملسو هيلع هللا ىلص  قـال رسـول اهللا :القاسم عن عائشة ريض اهللا عنها قالت

 ﴾ S R Q P﴿ ) ٤٢٢(بـاب  – كتاب املغازي –البخاري 
– ٤٦٥٥-٤/١٨٨٥. 

أيب عـامر اخلـزاز عـن بـن أيب مليكـة عـن  طريـق وأخرجه أبو داود مـن -
 – كتاب اجلنائز– سنن أيب داود ، يف كتابنحوه...ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ....عائشة

 .٣٠٩٣-٣/١٨٤ –عيادة النساء ) ٣(باب 
  وأخرجه أبو يعىل املوصيل من طريق عبد اجلبار بـن الـورد قـال سـمعت  -

  كتـاب، يفملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت رسـول اهللا : قالـت عائـشة:ابن أيب مليكة يقول
 .٤٤٥٣-٧/٤٣٢ –مسند أيب يعىل 

وأخرجه أبو الشيخ من طريق محاد بن حييى األبح عن ابن أيب مليكة عـن  -
 .٢/٦٩ – طبقات املحدثني بأصفهان -ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا :عائشة قالت



 
 

  
 

 

٤٩٨ 

وابن عـساكر ، ٢/٣٢٦، ١/٣٧٥ –يف كتاب أخبار أصبهان وأخرجه أبو نعيم  -
 يف الكامـليف كتابـه وابن عدي  ،٧/١٥٦ –يف كتاب تاريخ مدينة دمشق 

محاد بن حييى عن ابن أيب مليكة عـن عائـشة من طريق  ، كلهم٢/٢٤٧- الضعفاء
 .، به...

وأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل من طريق ابن إسحاق وعبـد الواحـد بـن  -
   حـدثني عبـد الواحـد بـن محـزة بـن عبـد اهللا بـن الـزبري عـن :زياد قال

 ، يفملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسـول اهللا :عن عائشة قالتعبادة بن عبد اهللا بن الزبري 
 .٢٥٥٥٥-٦/١٨٥، ٢٤٢٦١-٦/٤٨ –املسند 

  وأخرجــه ، ٨٤٩-٢/٣٠ –صحيح الــ يف كتابــهوأخرجــه ابــن خزيمــة  -
، وأخرجـه احلـاكم ،٧٣٧٢-١٦/٣٧٢ –صحيح الـ يف كتابـهابن حبان 

هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه هبذا اللفظ ، وقال : وقال
ــذهبي  ــسلمعــىل رشط: ال ــاب م ــستدرك ، يف كت ، ١٩٠-١/١٢٥ – امل

يف وابن عـساكر ، ٨٧٢٧-٤/٦٢٣، ٧٦٣٦-٤/٣٧٨، ٩٣٦-١/٣٨٥
  مـن طريـق عبـد الواحـد هم ، كل٤١/٤٦٥ –تاريخ مدينة دمشق كتاب 

 .، به...بن محزة عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشةا

  وأخرجه الطرباين مـن طريـق حممـد بـن إسـحاق عـن حييـى بـن عـروة  -
 ، يف كتـاب.. ملسو هيلع هللا ىلص سمع النبي أ كنت :ن الزبري عن أبيه عن عائشة قالتبا

 .٣٦٤٩-٤/٧٤ –املعجم األوسط 
 



 
 

  
 

 

٤٩٩ 

وأخرجه الطرباين من طريق آخر عن حجاج بن أرطأة عن عبد اهللا بن أيب  -
، يف ملسو هيلع هللا ىلص  قـال رسـول اهللا :مليكة عن عبد اهللا بن الزبري عن عائـشة قالـت

 .٨٥٩٥-٨/٢٦٦ – املعجم األوسط كتاب
 من طريق حاتم بن أيب صغرية عن ابن أيب مليكـة ًه الطرباين أيضاوأخرج -

، ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :عن القاسم بن حممد عن عائشة ريض اهللا عنها قالت
 .١٩٦٤-١/٥٤٧ – الدعاء يف كتاب

عيسى بن يونس عن عبيـد اهللا بـن أيب  من طريق ًوأخرجه ابن عدي أيضا -
 ، يف كتابملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا  قال:زياد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت

 .٤/٣٢٧ –  يف الضعفاءالكامل
ًواألثر موقوف لفظا مرفوع حكام ، ذلك ألن إثبات أن مـن ينـاقش حـسابه  ً
أمام اهللا يف اآلخرة أنه ال يغفر له أو أنه يعذب أمر حيتاج إىل توقيف وخرب الـسامء 

  نـام سـمعه ً ، مل يقع بعد ، وسيقع الحقا فدل ذلـك عـىل أنـه إيحيث أنه أمر غيب
 واهللا تعـاىل ،ملسو هيلع هللا ىلص  وهو الذي ال ينطق عن اهلوى رسول اهللا ممن عنده خرب السامء ،

 .أعلم 
 

 ).١٢(سليامن بن حيان، صدوق خيطئ، تقدم يف األثر : أبو خالد األمحر -
 ).٣(األنصاري، ثقة، تقدم يف األثر : حييى بن سعيد -
 أحد الفقهاء باملدينـة، ،ي، ثقةبن حممد بن أيب بكر الصديق التيم: القاسم -



 
 

  
 

 

٥٠٠ 

مات سـنة سـت ومائـة   من كبار الثالثة،ما رأيت أفضل منه،: قال أيوب
 .٥٥٢٤ –  التهذيبتقريب –عىل الصحيح 

 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -
 

حلـسن لغـريه ً موقوفا حلال أيب خالـد األمحـر ويرتقـي إىل اإسناده  ضعيف
 .أما املرفوع فهو صحيح و.  ملتابعة عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي 

وسئل عن حديث ابن أيب مليكة، عن عائـشة، عـن النبـي : قال الدار قطني
يرويـه أيـوب الـسختياين، وابـن جـريج، : من نوقش احلساب عذب، فقالملسو هيلع هللا ىلص 

امر اخلـزاز، وعثامن بن عمر وحممد بن سليم املكي، وصـالح بـن رسـتم أبـو عـ
ورباح بن أيب معروف، واحلريش بن اخلريت، أخو زبري بن اخلريـت، ومحـاد بـن 
ًحييى األبح، وعبد اجلبار بن الـورد عـن ابـن أيب مليكـة، عـن عائـشة، مرفوعـا 
وكذلك قال مروان الفزاري، عن حاتم بن أيب صغرية، عن ابن أيب مليكـة، عـن 

هم عمر بن قيس املكي، فـرواه عـن ًالقاسم بن حممد، عن عائشة، مرفوعا وخالف
ابن أيب مليكة، عن عبد اهللا بن الزبري، عن عائـشة ورفعـه، ومل يتـابع عـىل ذلـك، 

سود، عن عن عثامن بن األ: والصحيح حديث حييى القطان، وابن املبارك، وقيل
عـن ً موقوفا، وروي عن حييى بن سـعيد األنـصاري، ابن أيب مليكة، عن عائشة،

 العلل الواردة يف األحاديث النبوية للـدار –ً موقوفا عن عائشةالقاسم بن حممد، 
 .٣٧٠٥-١٤/٣٥٩ -قطني

 



 
 

  
 

 

٥٠١ 

 :الغريب
ملناقشة االستقصاء يف احلساب حتى ال يرتك منه : نوقش احلساب عذب

 –غريب احلديث البن سالم  -انتقشت منه مجيع حقي : يشء ومنه قول الناس 
 .٥/١٠٥ -، النهاية يف غريب األثر البن األثري ١/٢٠١



 
 

  
 

 

٥٠٢ 

حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال : قال ابن أيب شيبة) ١٩٦( 
إن النـاس « : حدثنا إسامعيل بن أيب خالد قال حدثني أبو السفر قال قالت عائشة

 . » قد ضيعوا أعظم دينهم الورع
 

واإلمـام ، ٣٤٧٤٢-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
هاشم بن القاسم قال من طريق ، كالمها ١/٢٠٣ – الزهد يف كتابد أمح

حدثنا أبو عقيل قال حدثنا إسامعيل بن أيب خالد قال حدثني أبـو الـسفر 
 . مثله، به...قال قالت عائشة

عبده عن إسامعيل بن أيب خالـد عـن وأخرجه هناد بن الرسي من طريق  -
-٢/٤٦٧ – الزهد ب، يف كتامثله... أخربت أن عائشة:أيب إسحاق قال

٩٤٠. 
 

بن مسلم الليثي موالهم، البغدادي أبو النرض، مشهور : هاشم بن القاسم -
بكنيته، ولقبه قيرص، ثقة ثبت، من التاسعة ، مات سنة سبع ومائتني ولـه 

 .٧٣٠٥ – تقريب التهذيب –ثالث وسبعون 
 صـدوق ، مـن يل بغداد، الكويف، نز،عبد اهللا بن عقيل الثقفي: أبو عقيل -

 . ٣٥٠٥ –  التهذيبتقريب –الثامنة 
األمحــيس مــوالهم، الــبجيل، ثقــة ثبت،تقــدم : إســامعيل بــن أيب خالــد -

 ).١٧٨(أثر



 
 

  
 

 

٥٠٣ 

سعيد بن حيمد، بضم اليـاء التحتانيـة وكـرس املـيم، وحكـى : أبو السفر -
 ، الثـوري، اسـمه عمـرو، اهلمـداين:أمحـد، وقيـل: الرتمذي أنه قيل فيـه

 –، مات سنة اثنتي عرشة ومائـة أو بعـدها بـسنة لثةمن الثا الكويف، ثقة،
 .٢٤٢٦ –تقريب التهذيب 

 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت  يف األثر : عائشة -
 
 .إسناده حسن

 



 
 

  
 

 

٥٠٤ 

  حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن عبـد الـرمحن : قال ابـن أيب شـيبة) ١٩٧(
  ع آل حممـد مـن طعـام بـر فـوق مـا شـب« : بن عابس عن أبيه عن عائشة قالـتا

 . » ثالث
 

والبيهقي ، ٣٤٧٤٣-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
مـن ، كالمهـا ١٣٠٩٣-٧/٤٧ – السنن الكـربى يف كتاببلفظ مقارب 

سفيان ثنا عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعـة طريق 
 . نحوه، به...أن عائشة

ٌ ثنـا مطيـع :حممد بـن عبيـد قـال اإلمام أمحد من طريق آخر عن وأخرج -
وابـن ، ٢٦٢١٩-٦/٢٥٥ –املـسند ، يف الغزال عن كردوس عن عائشة

مـن ، كالمهـا ١/٤٠٣ –يف كتاب الطبقات الكـربى سعد بلفظ مقارب 
 . نحوه، به ... حدثني كردوس التغلبي عن عائشة الغزالطريق مطيع

 مـا شـبع آل :مقارب عن عائشة قالـتوأخرج إسحاق بن راهويه بلفظ  -
املدينة من طعام بـر ثـالث ليـال تباعـا ملسو هيلع هللا ىلص منذ قدم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

 –، وأيــضا ١٥٥٢-٣/٨٨٠ –، يف كتــاب مــسند إســحاق حتــى قــبض
 كتاب الرقـاق –صحيح ال  يف كتابه نحوه،والبخاري ، ١٥٥٣-٣/٨٨١
 –ا  وأصـحابه وختلـيهم مـن الـدنيملسو هيلع هللا ىلصعيش النبـي كيف كان ) ١٧(باب  -
 كتاب الزهد والرقائق – يف كتابه الصحيح  نحوه،ومسلم، ٦٠٨٩-٥/٢٣٧١
يف كتـاب   نحـوه،وعبد احلق اإلشـبييل، ٢٩٧٠-٤/٢٢٨١ -) ١( باب –



 
 

  
 

 

٥٠٥ 

 يف كتاب  نحوه،املوصيلوأبو يعىل ، ٣/٣١٦ –األحكام الرشعية الكربى 
 –يف كتـاب الـسنن الكـربى   نحوه،والبيهقي ،٤٥٣٩-٨/٣٣ -املسند 

 – حلية األولياء يف كتاب نحوه، األصبهاينوأبو نعيم ، ١٣٠٨٨-٧/٤٧
 . نحوه، به...اهيم عن األسود عن عائشةإبرمن طريق ، كلهم ٨/١٢٥

  إرسائيـل عـن أيب إسـحاق عـن  مـن طريـق  املوصـيل أبو يعـىلهوأخرج -
 – املـسند ، يف كتـابنحوه...عبد الرمحن بن يزيد عن األسود عن عائشة

٤٥٤٠-٨/٣٣. 
 

 ).٤(بن اجلراح، ثقة، تقدم يف األثر : وكيع -
 ).٤(الثوري، ثقة إمام، تقدم يف األثر : سفيان -
بموحدة ومهملة، ابـن ربيعـة النخعـي، الكـويف، : عبد الرمحن بن عابس -

 – تقريـب التهـذيب –ثقة،من الرابعة ، مـات سـنة تـسع عـرشة ومائـة 
٣٩٣٢. 

 الكويف، ،يعة النخعيعابس بموحدة مكسورة ثم مهملة، ابن رب: عن أبيه -
، وأسامء املخرضمني ٣٠٦٩ – تقريب التهذيب – الثانية  خمرضم ، من،ثقة

   .٦٤ - ١ / ١من الرجال للسيوطي 
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -

 
 .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٥٠٦ 

أبيـه عـن عائـشة حدثنا ابن نمري عن هشام عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٩٨(
 . »  ما هو إال التمر واملاء، ما نستوقد بنارًكنا نلبث شهرا« : قالت

 
وإسحاق بـن ، ٣٤٧٤٤-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

يف واإلمــام أمحــد ، ٨٩٠، ٨٨٩-٢/٣٥٥ –مــسند إســحاق يف راهويــه 
ــسند  ــرسي ، ٢٤٢٧٨-٦/٥٠ –امل ــن ال ــاد ب ــاب الزوهن ــد يف كت  –ه

بـاب  - كتـاب الرقـاق –صحيح يف كتابه الوالبخاري ، ٧٣٠-٢/٣٧٧
 –  وأصــحابه وختلــيهم مــن الــدنياملسو هيلع هللا ىلصكيــف كــان عــيش النبــي ) ١٧(
 – كتاب الزهد والرقائق –صحيح يف كتابه الومسلم ، ٦٠٩٣-٥/٢٣٧٢

 كتـاب –سنن الـ يف كتابـهوابـن ماجـه ، ٢٩٧٢-٤/٢٢٨٢ -) ١(باب 
البيهقي ، و٤١٤٤-٢/١٣٨٨ –ملسو هيلع هللا ىلص مد معيشة آل حم) ١٠(باب  –الزهد 
يمر بنا اهلالل واهلالل واهلـالل مـا نوقـد بنـار ملسو هيلع هللا ىلص  قد كنا آل حممد "بلفظ

، ١٣٠٩٠-٧/٤٧ –السنن الكربى  يف كتاب، "لطعام إال أنه التمر واملاء
اجلرجاين والشجري ، ٣٦١٦-١٤/٢٧٥ –صحيح يف كتابه الوابن حبان 

 – كتاب تاريخ مدينة دمشق يفوابن عساكر ، ٢/٢٣٥ –يف كتاب األمايل 
 . نحوه، به...هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةمن طريق ، كلهم ٤/٩٨

وابـن ، ٢٥٥٣٠-٦/١٨٢ – يف املسندوأخرج اإلمام أمحد بلفظ مقارب  -
  معيـشة) ١٠(بـاب  – كتـاب الزهـد –سنن يف كتـاب الـ  بمعنـاه،ماجه

 عن  بن عمروحممدمن طريق ، كالمها ٤١٤٥-٢/١٣٨٨ –ملسو هيلع هللا ىلص  آل حممد 



 
 

  
 

 

٥٠٧ 

 . نحوه، به...أيب سلمة عن عائشة
ــةوأخرجــه إســحاق - ــظ مقــارب  بــن راهوي ، ٩٧٠-٢/٤١٤ –املــسند  يف  بلف

: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم و مل خيرجاه، وقال الذهبي: وقالواحلاكم 
يف وابـن عـساكر ، ٧٠٧٧-٤/١١٨ – املـستدرك ، يف كتـابعىل رشط مسلم

 طريق القعقاع بن حكيم عـن من، كلهم ٤/٩٧ –كتاب تاريخ مدينة دمشق 
 . نحوه، به...القاسم بن حممد عن عائشة

عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن يزيـد بـن رومـان وأخرجه البيهقي من طريق  -
 .١١٧٢٢-٦/١٦٩ –السنن الكربى ، يف كتاب نحوه...عن عروة عن عائشة 

 
 ).٣(عبد اهللا بن نمري، ثقة، تقدم يف األثر : ابن نمري -
 ).١٨٩(بن عروة، ثقة، تقدم يف األثر : هشام -
 ).١٨٩(عروة بن الزبري، ثقة، تقدم يف األثر : عن أبيه -
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -

 
 .إسناده صحيح

 :الغريب
ول إذا إنام السواد للتمر دون املاء فنعتا بنعت واحد والعرب تقـ: األسودان

كثر البياض قل السواد يعنون بالبيـاض اللـبن وبالـسواد التمـر ، فـإهنم إذا رأوا 



 
 

  
 

 

٥٠٨ 

شيئني جمتمعني كأخوين وصديقني ال يفرتقان أو شيئني مهام كانا كذلك سمومها 
، وقولــه عليــه ٢٧: األعــراف } _ ` a {باالسـم األشــهر ، كقولــه 

  البيعـان « : امـة، وقولـه يعنـي األذان واإلق » بـني كـل أذانـني صـالة« : السالم
سنة العمرين، يعنون أبا : أحيوا ما بني العشاءين، ويقولون:  وقال سلامن »باخليار

 غريـب –بكر وعمر، وإنام مل يغلبوا أبا بكر وهو املقـدم؛ ألن لفـظ عمـر أخـف 
، ٤/٣٤٣ –، كـشف املـشكل البـن اجلـوزي ١/٥٠٧ –احلديث البن اجلوزي 

  ، وغريـب احلـديث البـن سـالم ٢/٤١٩ –األثـري النهاية يف غريب األثر البن 
   .١٨٧ / ١ ، وغريب احلديث للخطايب ٣١٨ / ٤



 
 

  
 

 

٥٠٩ 

حدثنا ابن نمري عن هشام بن عروة عن أبيـه عـن : قال ابن أيب شيبة) ١٩٩(
K J ﴿  : ثـم قـرأت،ال حياسب أحد يوم القيامة إال دخل اجلنة« : عائشة قالت

O N M L S R Q P  ﴾]رأتــــ ثـم ق]٨:اإلنشقاق: 
 .» ]٤١:الرمحن[ ﴾ ! " # $ % &﴿ 

 
 .٣٤٧٤٥-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 
 ).٣(عبد اهللا، ثقة، تقدم يف األثر : ابن نمري -
 ).١٨٩(ثقة، تقدم يف األثر : هشام بن عروة -
 ).١٨٩(عروة بن الزبري، ثقة، تقدم يف األثر : عن أبيه -
 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -

 
 .إسناده صحيح

 
 



 
 

  
 

 

٥١٠ 

حدثنا ابن نمري عن هشام عـن أبيـه عـن عائـشة : قال ابن أيب شيبة) ٢٠٠(
 . » إذا متنى أحدكم فليكثر فإنام يسأل ربه« : قالت

 
-٧/١٣١، ٢٩٣٦٩-٦/٤٨ –املصنف يف الكتاب أخرجه ابن أيب شيبة  -

٣٤٧٤٦. 
 

إذا سأل أحدكم فليكثر فإنـه ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا "بلفظأخرجه ابن حبان  -
كـام يف مـوارد ، و٨٨٩-٣/١٧٢ – صـحيح ابـن حبـان يف ،"يسأل ربـه
 – املعجــم األوســط يف كتــابوالطــرباين ، ٢٤٠٣-١/٥٩٦ –الظمــآن 

حاديـث العلـل الـواردة يف األيف كتاب والدار قطني ، ٢٠٤٠-٢/٣٠١
من طريق سفيان عن هشام بن عروة ، كلهم ٣٥٠٤-١٤/١٦٣ –النبوية 

 .، به...عن أبيه عن عائشة
 

 ).٣(عبد اهللا، ثقة، تقدم يف األثر : ابن نمري -
 )١٨٩(ثقة، تقدم يف األثر : هشام بن عروة -
 ).١٨٩(عروة بن الزبري، ثقة، تقدم يف األثر : عن أبيه -
 ).١٨٩( ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر أم املؤمنني: عائشة -
 



 
 

  
 

 

٥١١ 

 
 .ًوال يصح مرفوعا ً موقوفا إسناده صحيح

إذا ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن حديث عروة ، عن عائشة ، عن النبـي فقد قال الدار قطني 
يرويه هـشام بـن عـروة ، : فقال . متنى أحدكم فليكثر ، فإنام يسأل ربه عز وجل 

وري ، عن هشام بن عـروة ، واختلـف عـن الثـوري ، فرواه الث. واختلف عنه ؛ 
فأسنده عبيد اهللا بن موسى ، عن الثوري ، ووقفه برش بن املفضل ، عنه ، وكذلك 

 العلــل الــواردة يف –ًرواه أبـو أســامة ، عــن هــشام ، موقوفـا ، وهــو الــصواب 
 .٣٥٠٤-١٤/١٦٢ –األحاديث النبوية 

 :الغريب
 األمر املرغوب فيه وحديث النفس التمني تشهي حصول: إذا متنى أحدكم 

له فليكثـر فـإن فـضل اهللا أبام يكون وماال يكون واملعنى إذا سأل اهللا حوائجه وف
كثري وخزائنه واسعة،  وقد جاءت يف هذا احلديث الرخصة يف التمني عن النبـي 

t s r q p o  { عليه السالم وهـي يف التنزيـل هنـي قـال اهللا تعـاىل

w v u { وجه صاحبه فأما التمني املنهـي عنـه فـأن  ولكل وجه غري
يتمنى الرجل مال غريه أن يكون ذلك له ويكون صاحبه خارجا منـه عـىل وجـه 
  احلسد من هذا والبغي عليـه وقـد روي يف بعـض احلـديث مـا يبـني ذلـك عـن 

يف مـا أنـزل عـىل موسـى عليـه مكتـوب يف احلكمـة أو : ميمون بن مهران قـال 
فهذا املكـروه الـذي فـرسنا وأمـا . وال امرأة جارك ال تتمن مال جارك : السالم



 
 

  
 

 

٥١٢ 

: قـال أبـو عبيـد . املباح فأن يسأل الرجل ربه فهذا أمنيته من أمر دنيـاه وآخرتـه 
ليـت : فجعل التمني ههنا املسألة وهي األمنية التي أذن فيها ألن القائل إذا قـال 

£ ¤  { يقـول اهللا يرزقني كذا وكذا فهو متنى ذلك اليشء أن يكون له أال تراه

 غريـب احلـديث – وهذا تأويل احلديث الذي فيـه الرخـصة } ¥ ¦ §
 .٤/٣٦٧ –، والنهاية يف غريب األثر البن األثري ٢/١٤ –البن سالم 



 
 

  
 

 

٥١٣ 

حدثنا جعفر بن عون عن مـسعر عـن محـاد عـن : قال ابن أيب شيبة) ٢٠١(
 . » وددت أين ورقة من هذا الشجر« :  قالت عائشة:إبراهيم قال

 

 بـنعبـد اهللا و، ٣٤٧٤٧-٧/١٣١ – املصنف يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -
 مـرت ":وزاد يف أولهوأبو داود ، ٢٣٩-١/٨١ – الزهد يف كتاباملبارك 

 يف كتــابابــن ســعد و، ١/٣٤٥ –يف كتــاب الزهــد  ، "عائــشة بــشجرة
، ١/١٦٥ –يف كتـاب الزهـد واإلمام أمحـد ، ٨/٧٥ –الطبقات الكربى 

 نحوه، وزاد ابن املبارك ، به...اد عن إبراهيم أن عائشةمحطريق من كلهم 
هـذه (، ويف روايـة أيب داود ...) أن عائشة مرت بشجرة فقالـت(يف أوله 
 .)هذا الشجر(بدل ) الشجرة
 

تقدم بن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي، صدوق، : جعفر بن عون -
  ) .١٦٠( يف األثر 

 ).١٩(قة، تقدم يف األثر بن كدام، ث: مسعر -
بن أيب سليامن فقيه صدوق له أوهـام، ورمـي باإلرجـاء، تقـدم يف : محاد -

 ).١٩٢(األثر 
 ).١٩٢(بن يزيد النخعي، ثقة يرسل كثريا، تقدم يف األثر : إبراهيم -
 )١٨٩(تقدمت يف األثر ، عنهاأم املؤمنني ريض اهللا  :عائشة -
 



 
 

  
 

 

٥١٤ 

 
ع بني إبراهيم النخعي وعائشة ريض اهللا عنها فهو  لالنقطاإسناده ضعيف

 .وحلال محاد بن أيب سليامن ،  ١٩ - ١٤ - انظر حتفة التحصيل -مل يسمع منها 
  



 
 

  
 

 

٥١٥ 

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيـه عـن عائـشة : قال ابن أيب شيبة) ٢٠٢(
يف  وما يف ريف يشء يأكله ذو كبد إال شطر شـعري ملسو هيلع هللا ىلصلقد تويف رسول اهللا « : قالت
 . » رف يل

 

، ٣٤٧٤٨-٧/١٣٢ – املــصنف يف الكتــابأخرجــه ابــن أيب شــيبة  -
نفقة نساء النبي ) ٣(باب  – كتاب اخلمس –صحيح ال يف كتابهوالبخاري 

ــهملسو هيلع هللا ىلص يف ومــسلم ، ٦٠٨٦-٥/٢٣٧٠، ٢٩٣٠-٣/١١٢٩ –  بعــد وفات
-٤/٢٢٨٢ -) ١( بــاب – كتــاب الزهــد والرقــائق -صحيح الــ كتابـه
خبـز ) ٤٩(باب  – كتاب األطعمة –سنن ال يف كتاباجه وابن م، ٢٩٧٣
ــاب قــي والبيه، ٣٣٤٥-٢/١١١٠ – الــشعري ــسنن الكــربى يف كت  –ال

 عن أبيـه عـن أيب أسامة حدثنا هشاممن طريق ، كلهم ١٣٠٩٤-٧/٤٧
فأكلت منه حتى طاال عيل فكلته ( مثله، زاد البخاري وغريه ، به...عائشة
 .)ففني

 يف كتاب والطرباين، ٢٤٨١٢-٦/١٠٨ – ملسنديف اوأخرجه اإلمام أمحد  -
من طريق بن أيب الزنـاد عـن ، كالمها ٦٩٥٨-٧/٩٤ –املعجم األوسط 

فأكلت منه حتى طاال ( وزاد فيه ، به...هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
 .)عيل فكلته ففني

من طريق إسامعيل بن أبان نا هشام بن عـروة عـن وأخرجه ابن األعرايب  -
 ، يف كتاب)فأكلت منه حتى طاال عيل فكلته ففني(وزاد ...ة عن عائشأبيه

 .٢/١٧٣ –معجم ابن األعرايب 



 
 

  
 

 

٥١٦ 

 
 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة ثبت، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
 ).١٨٩(بن عروة، ثقة، تقدم يف األثر : هشام -
 ).١٨٩(عروة بن الزبري، ثقة، تقدم يف األثر : عن أبيه -
 ).١٨٩(منني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر أم املؤ: عائشة -

 
 .إسناده صحيح

 :الغريب
 – العني للفراهيدي –، رف البيت واجلميع الرفوف رف الرف  :رف

 .٩/١٢٦ –، ولسان العرب ١٠/٢٠٦ –، واملحيط يف اللغة ٨/٢٥٤



 
 

  
 

 

٥١٧ 

ازم قال  حدثني جرير بن ح:حدثنا أبو أسامة قال: قال ابن أيب شيبة) ٢٠٣(
يسلط عـىل الكـافر يف « :  سمعت عائشة تقول:سمعت عبد اهللا بن أيب مليكة قال

 ثم يكسى اللحم فيأكل مـن رجليـه ، فيأكل حلمه من رأسه إىل رجليه،قربه شجاع أقرع
 . »  ثم يكسى اللحم فيأكل من رأسه إىل رجليه فهو كذلك،إىل رأسه

 
 .٣٤٧٤٩-٧/١٣٢ –املصنف  يف الكتابأخرجه ابن أيب شيبة  -

 
 ).١٥(محاد بن أسامة، ثقة ثبت، تقدم يف األثر : أبو أسامة -
بن زيد بن عبد اهللا األزدي، أبو النـرض البـرصي، والـد : جرير بن حازم -

وهب، ثقة لكن يف حديثه عن قتـادة ضـعف ولـه أوهـام إذا حـدث مـن 
 ).١٨٥(حفظه، تقدم أثر 

هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مليكـة، : عبد اهللا بن أيب مليكة -
بالتصغري، ابن عبد اهللا بن جدعان، يقال اسـم أيب مليكـة زهـري التيمـي، 

  تقـدم يف األثـر ، ثقـة فقيـه، ملسو هيلع هللا ىلصاملدين، أدرك ثالثني من أصـحاب النبـي 
 )١٥٠. (  

 ).١٨٩(أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تقدمت يف األثر : عائشة -
 

 .إسناده صحيح



 
 

  
 

 

٥١٨ 

 
أخربنا هشام بن عروة، عن رجل ، عن : قال عبد اهللا بن املبارك قال) ٢٠٤( 

فاتق اهللا؛ فإنك : كتبت عائشة إىل معاوية رضوان اهللا عليهام، أما بعد« : عروة قال
 . » ًا اتقيت الناس مل يغنوا عنك من اهللا شيئاإذا اتقيت اهللا كفاك الناس، وإذ

 
وزاد يف والرتمـذي ، ١٩١-١٦٣ –يف كتـاب الزهـد  أخرجه ابن املبارك  -

 ، يف كتاب كتبت عائشة ريض اهللا عنها إىل معاوية: أنه قالعروة عن :أوله
 –) ٦٤( بـاب منـه –ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الزهـد عـن رسـول اهللا  -سنن الرتمذي 

 ،)فـاتق اهللا( مثله وزاد يف آخره وأبو داود السجستاين، ٢٤١٤-٥/٤١٤
 وأمحد بن حيي البالذري مـن طريـق عبـد اهللا بـن، ١/٣٤٦ –يف كتاب الزهد 

 مثلـه وزاد يف والبيهقـي، ٢/٨٤ – به، يف كتاب أنساب األرشاف املبارك
، ٨٨٥-١/٣٣١ – الزهـد الكبـري يف كتـاب ،)فعليك بتقـوى اهللا(آخره 

ويعقــوب ، ٤٠/٢٥٤ –  تــاريخ مدينــة دمــشقبيف كتــاوابــن عــساكر 
  عـن مـن طريـق ، كلهـم ١/٣٠٤ – املعرفـة والتـاريخ يف كتابالفسوي 

 . مثله، به...هشام بن عروة عن أبيه

 
بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ثقـة فقيـه : هشام: هشام بن عروة -

 ).١٨٩( تقدم يف األثر ربام دلس،
 . هو ال يدرى من:عن رجل -



 
 

  
 

 

٥١٩ 

بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، أبـو عبـد اهللا املـدين، ثقـة : عروة -
 ).١٨٩( تقدم يف األثر فقيه مشهور،

 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر ،أم املؤمنني ريض اهللا عنها:عائشة -

بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي أبو عبـد الـرمحن، : معاوية -
 ).١١٤(،تقدم أثر صحايب أسلم قبل الفتح وكتب الوحي

 

 .عن رجل :  جلهالة الرجل يف قول هشام بن عروة إسناده ضعيف
 
  



 
 

  
 

 

٥٢٠ 

أخربنا عنبسة بن سـعيد، عـن عبـاس بـن : قال عبد اهللا بن املبارك ) ٢٠٥(
أنه من يعمـل بمعـايص اهللا « : كتبت عائشة إىل معاوية ريض اهللا عنهام: ذريح قال

 . » ًامايصري حامده من الناس ذ
 

 .٢٠٠-١/٦٦ - كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 عن زكريا عـن عبـاس بـن ذريـح عـن هعبدوأخرجه أبو داود من طريق  -

 ، يف)يعود حامده(بمثله إال أنه قال ...كتبت عائشة إىل معاوية:  قال عامر
 .١/٣٤٩ –كتاب الزهد 

 :ًوجاء مرفوعا
 زكريا بن أيب زائدة عن عبـاس بـن أخرج احلميدي من طريق سفيان عن -

 كتب معاوية بن أيب سفيان إىل عائشة أن اكتبي إيل :ذريح عن الشعبي قال
ملسو هيلع هللا ىلص  فكتبت إليه سمعت رسول اهللا :قالملسو هيلع هللا ىلص بيشء سمعتيه من رسول اهللا 

 ، يف "ً إنه من يعمل بغري طاعة اهللا يعـود حامـده مـن النـاس ذامـا:يقول
 – الزهـد الكبـري يف كتـابي والبيهق، ٢٦٦-١/١٢٩ –مسند احلميدي 

٨٨٦-١/٣٣١. 
كتب :  قال نا زكريا عن الشعبي: ن قال وأخرجه أبو داود من طريق سفيا -

 -بنحـوه...ملسو هيلع هللا ىلص أخربيني بيشء سمعته من رسول اهللا : معاوية إىل عائشة 
 .١/٣٤٨ – يف كتاب الزهد



 
 

  
 

 

٥٢١ 

قطبـة بـن العـالء بـن املنهـال وأخرجه العقييل بلفظ مقارب مـن طريـق  -
   حــدثني أبــو العــالء بــن املنهــال عــن هــشام بــن عــروة : لالغنــوي قــا

مـن الـتمس حمامـد « : ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  عن عائشة ، قالـت عن أبيه
 – الـضعفاء الكبـري ، يف كتـاب » ًالناس بمعايص اهللا عاد حامده له ذامـا

 –، يف كتــاب مــساوئ األخــالق نحــوه واخلرائطــي، ١٣٧٢-٣/٣٤٣
 –فيه مصنفات أيب جعفـر جمموع  كتاب يف الرزاز حممد بن عمرو، و١/٢٣٦
، ٢/٣١٧ –يف كتاب معجم ابن األعـرايب األعرايب وابن ، ٥٩٦-١/٤٠٠

 يف كتــابوالبيهقــي ، ٤٩٨-١/٢٩٩ –يف مــسند الــشهاب والقــضاعي 
، كلهم من طريق قطبة بن العـالء ٨٨٨، ٨٨٧-١/٣٣١ –الزهد الكبري 

 . نحوه، به... عن عائشةهشام بن عروة عن أبيه عن الغنوي عن أبيه
 

بن الرضيس بضاد معجمة، مصغر، األسـدي أبـو بكـر : عنبسة بن سعيد -
   .٥٢٣٥ - تقريب التهذيب -من الثامنة الكويف قايض الري، ثقة، 

بفتح املعجمة وكرس الراء وآخره مهملة، الكلبي الكويف : عباس بن ذريح -
   .٣١٨٥ -من السادسة ثقة، 

 )١٨٩( تقدمت  يف األثر ،ريض اهللا عنها أم املؤمنني : عائشة -
بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي أبو عبـد الـرمحن، : معاوية -

 ).١١٤( تقدم يف األثر الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام،
 



 
 

  
 

 

٥٢٢ 

 
عنها ً موقوفا لالنقطاع بني عباس بن ذريح وعائشة ريض اهللا إسناده ضعيف

   .٨٤٥ - ١٩ / ٢ - انظر كتاب الثقات - ذكره ابن حبان فإنه مل يدركها كام
 . أما املرفوع فضعيف لعنعنة زكريا بن أيب زائدة وهو مدلس كام تقدم 

 



 
 

  
 

 

٥٢٣ 

 أخربنا سفيان عن عاصـم عـن أيب صـالح:  اهللا بن املبارك قال عبد) ٢٠٦(
دمه، بام نأ: آدموه، قالوا« : عن عائشة ريض اهللا عنها أنه أكل عندها طعام، فقالت

 . » حتمدون اهللا عليه إذا فرغتم: قالت
 

 .١/٢١٦ – كتاب الزهد يفأخرجه ابن املبارك  -
 

بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -
 ).٤(عابد إمام حجة، كان ربام دلس، تقدم يف األثر 

 الرمحن البرصي، ثقة، مل يـتكلم فيـه األحول، أبو عبد: عاصم بن سليامن -
 ).١٠( تقدم يف األثر إال القطان وكأنه بسبب دخوله يف الوالية،

ذكوان السامن الزيـات، ثقـة ثبـت، وكـان جيلـب الزيـت إىل : أبو صالح -
 ).٩٧( تقدم يف األثر الكوفة،

 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها،:عائشة -
 

  .إسناده صحيح
 :الغريب

ًمن اإلدام وإنام سمي إداما ألنه يصطبغ به، وكـل يشء يـصطبغ بـه : آدموه
: لزمه اسم اإلدام يعني مثل اخلل والزيـت واملـزى واللـبن ومـا أشـبهه، واألدم



 
 

  
 

 

٥٢٤ 

ٌيؤتــدم بــه، وطعــام مــأدوم وأديــم، واســتأدمني فأدمتــه  ٌمعــروف؛ وهــو اإلدام ٌ ٌ  
دمه واالسم اإلدام واألدم ويقـال مـن اللـبن لبنتـه  أدمت اخلبز آ:وآدمته، ويقال

 غريب احلـديث – ومن التمر مترته أمتره ومن اللحم أحلمته باأللف  ،ألبنه وألبنه
  ، واملحـيط يف ١/٤٢٢ –، وغريـب احلـديث للخطـايب ٢/١٥٢ –البن سـالم 

 .٩/٣٨٥ –اللغة 
 



 
 

  
 

 

٥٢٥ 

  حـدثنا : لأخربنـا حممـد بـن أيب عـدي قـا: قال عبد اهللا بن املبارك ) ٢٠٧(
كان يـأيت « : حممد بن أيب محيد، عن حممد بن املنكدر، عن عروة، عن عائشة قالت

: قلنا:  بمصباح، وال غريه، قالملسو هيلع هللا ىلص وما يوقد يف بيت رسول اهللا ًعلينا أربعون ليلة
 . » التمر واملاء: باألسودين: أي أمه، فبم كنتم تعيشون ؟ قالت

 
ــارك  - ــن املب ــه اب ــاأخرج ــد يف كت ــو داود ، ٩٦٩-١/٣٤٥ –ب الزه وأب

إال أنه قال فيـه وابن سعد ، ١٤٧٢-١/٢٠٧ – مسند الطياليس يف الطياليس 
، ١/٤٠٦ –يف كتـاب الطبقـات الكـربى   بـدل حممـدمحاد بـن أيب محيـد

وابـن جريـر ، ٨٩١-٢/٣٥٥ – مـسند إسـحاق يفوإسحاق بن راهويه 
يف ، و٤٧٨-١/٢٨٥ –هتذيب اآلثار، مسند ابن عباس يف كتاب الطربي 

: قال وواحلاكم ، ١٠١٥-٢/٧٠٠، ١٠١٤، ١٠١٣-٢/٦٦٩مسند عمر 
   املستدرك ، يف كتابهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  وسكت عنه الذهبي 

ــساكر  ،٧٠٨٠-٤/١١٩ – ــن ع ــاب واب ــشق يف كت ــة دم ــاريخ مدين  –ت
املنكدر عن عروة من طريق حممد بن أبى محيد عن حممد بن ، كلهم ٤/١٠٠
 . مثله، به... عائشةعن

وابـن جريـر ، ١/٦٢ – تركـة النبـي ، يف كتابوأخرجه محاد بن إسامعيل  -
مـسند يف ، و١٠١٦-٢/٧٠٠ – هتذيب اآلثار مسند عمر يف كتابالطربي 

 املنكدر بن حممد بن املنكدرمن طريق ، كالمها ٤٨٦-١/٢٨٩ –ابن عباس 
 . مثله، به... قالت يل عائشة:عن أبيه عن عروة قال



 
 

  
 

 

٥٢٦ 

 ثنا حممد بن مطرف عـن أيب حـازم حسنيخرجه اإلمام أمحد من طريق وأ -
-٦/٧١ – املـسند ، يفنحـوه...عن عروة بـن الـزبري أنـه سـمع عائـشة

٢٤٦٠٥-٦/٨٦، ٢٤٤٦٥. 
) ١(بـاب  – كتاب اهلبة وفضلها -صحيح ال يف كتابه  نحوه،وأخرجه البخاري -

 ومـسلم، ٦٠٩٤-٥/٢٣٧٢، ٢٤٢٨-٢/٩٠٧ – فضلها والتحـريض عليهـا 
ــه نحــوه، ــ يف كنتاب ــائق -صحيح ال ــاب – كتــاب الزهــد والرق  -) ١( ب

، ٦٣٤٨-١٤/٢٥٨ –صحيح يف كتابه الوابن حبان ، ٢٩٧٢-٤/٢٢٨٣
  مـن طريـق كلهـم ، ١١٧٢٢-٦/١٦٩ – الـسنن الكـربى يف كتاب والبيهقي 

عـروة عـن بن أيب حازم عن أبيـه عـن يزيـد بـن رومـان عـن عبد العزيز 
 . نحوه، به...عائشة

إسـامعيل بـن جعفـر حـدثني أبـو  اخلطيب البغدادي من طريق وأخرجه -
 – تاريخ بغـداد ، يف كتابحازم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 

٧/٣٢٧. 
كيـف ) ١٧(باب  – كتاب الرقاق –صحيح ال يف كتابهالبخاري  وأخرجه -

 ،٦٠٩٣-٥/٢٣٧٢ –  وأصحابه وختليهم من الدنياملسو هيلع هللا ىلصكان عيش النبي 
ــاب – كتــاب الزهــد والرقــائق –حيح صيف كتابــه الــمــسلم و  -) ١( ب
بـاب  – كتاب الزهـد –سنن يف كتاب الوابن ماجه ، ٢٩٧٢-٤/٢٢٨٢
 يف كتـابالرتمـذي و، ٤١٤٤-٢/١٣٨٨ –ملسو هيلع هللا ىلص معيشة آل حممـد ) ١٠(

 –حيح يف كتابـه الـصوابـن حبـان ، ٣٧١-١/٣٠٨ –الشامئل املحمدية 



 
 

  
 

 

٥٢٧ 

، ٢/٢٣٥ –األمـايل يف كتـاب والشجري اجلرجاين ، ٣٦١٦-١٤/٢٧٥
وإسحاق بن راهويه ، ٤/٩٨ –تاريخ مدينة دمشق يف كتاب وابن عساكر 

 –يف املــسند  واإلمــام أمحــد، ٨٩٠ ،٨٨٩-٢/٣٥٥ –سند إســحاق مــيف 
، ٧٣٠-٢/٣٧٧ –الزهـد كتاب يف وهناد بن الرسي ، ٣٤٣٧٨-٦/٥٠

 ،١٣٠٩٠-٧/٤٧، والـسنن الكـربى ١/٣٤١ – دالئل النبوة يف كتابوالبيهقي 
 . نحوه، به..ام بن عروة عن أبيه عن عائشةهشمن طريق كلهم 

وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان من طريق حممد بن مطرف عن أيب حازم عـن عـروة  -
 .٨٥٨-٤/١٩٦ – أخالق النبي وآدابه ، يف كتابعن عائشة

 لقد كان يأيت عـىل آل حممـد الـشهر مـا :قالت"وأخرج اإلمام أمحد بلفظ  -
 :مـه ومـا كـان طعـامهم قالـتيرى يف بيت من بيوته الدخان قلـت يـا أ

يف وابـن ماجـه ، ٢٥٥٣٠-٦/١٨٢ –املسند  ، يف"األسودان التمر واملاء
-٢/١٣٨٨ – ذكـر الـذنوب) ٢٩(باب  - كتاب الزهد –سنن كتاب ال
 ، به... بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشةحممدمن طريق كالمها ، ٤٢٤٥
 .نحوه

 بآل حممد الشهر أو إن كان ليمر بنا أو"وأخرجه إسحاق بن راهويه بلفظ  -
 فام يعيـشكم قالـت :نصف الشهر ما نوقد فيه نارا ملصباح وال لغريه قلت

  : قـالو، واحلـاكم ، ٩٧٠-٢/٤١٤ – مـسند إسـحاق، يف   »التمر واملاء
هـذا « : ، ويف موضـع آخـر » هذا حديث عىل رشط مسلم ومل خيرجـاه «

 ، يف كتاب  » صحيح: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، وقال الذهبي



 
 

  
 

 

٥٢٨ 

ــضا  –.٧٠٨٠-٤/١١٩، ٧٠٧٧-٤/١١٨ –املــستدرك  -٤/١١٨وأي
كلهـم مـن ، ٤/٩٧ – تاريخ مدينة دمشق يف كتابوابن عساكر ، ٧٠٧٧

بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن القاسم بن حممـد عـن طريق حممد 
 . نحوه، به...عائشة
 

وقـد ينـسب جلـده حممد بن إبراهيم بن أيب عدي : هو: حممد بن أيب عدي -
 ).١٨٦(وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البرصي ثقة ،تقدم أثر

 لقبـه ، الزرقي، أبو إبراهيم املـدين،إبراهيم األنصاري: حممد بن أيب محيد -
 .٥٨٧٣ – تقريب التهذيب -محاد، ضعيف، من السابعة 

بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي املدين ثقة فاضل، تقـدم يف : حممد بن املنكدر -
 ).١٣٧(ثر األ

بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، أبـو عبـد اهللا املـدين، ثقـة : عروة -
 ).١٨٩( تقدم يف األثر فقيه مشهور،

 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها،:عائشة -
 

سن لغـريه ملتابعـة  لضعف حممد بن أيب محيد ويرتقي إىل احلـإسناده ضعيف
 .كدر بن حممد بن املنكدر املن

  



 
 

  
 

 

٥٢٩ 

 عـن حـدثنا شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم: قال وكيع بن اجلراح ) ٢٠٨(
 . » كانت تغلق عليها باهبا، ثم تصيل الضحى صالة طويلة« : عائشة

 
 .١/٣٨٧ – كتاب الزهد يفأخرجه وكيع بن اجلراح  -

 
م، أبـو بـسطام الواسـطي ثـم بن احلجاج بن الورد العتكي مواله: شعبة -

 ).٨(البرصي، ثقة حافظ متقن، تقدم يف األثر 
 ويل قـضاء ، جد الـذي قبلـه،بن عبد الرمحن بن عوف :سعد بن إبراهيم -

ـنه مخـس وعـرش يـن وقيـل ، من اخلامسةً، عابداًاملدينة وكان ثقة فاضال  مـات س
 .٢٢٤٠- تقريب التهذيب -  وهو بن اثنتني وسبعني سنة ،بعدها

 .)١٨٩( تقدمت  يف األثر أم املؤمنني ريض اهللا عنها،:  ةعائش -
 

 - لالنقطاع بني سعد بـن إبـراهيم وعائـشة ريض اهللا عنهـا إسناده ضعيف
   .٣٠١ / ١٤٥ -انظر حتفة التحصيل 

 
 



 
 

  
 

 

٥٣٠ 

:  عن عطاء قـالحدثنا أبو معاوية عن حجاج: ناد بن الرسي قال ه) ٢٠٩(
 قـوم مائـة ، فيـه جـوهر،ة ريض اهللا عنها بطوق من ذهببعث معاوية إىل عائش«

 . » ملسو هيلع هللا ىلص فقسمته بني أزواج النبي ،ألف
 

 .٦١٨-١/٣٣٧ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
 

هو حممد بن خازم الرضير الكـويف لقبـه فافـاه، عمـي وهـو : أبو معاوية  -
 هيم يف حديث غريه، وقـد صغري، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد

 ).٩(رمي باإلرجاء، تقدم يف األثر 
 أبـو أرطـاة ،بن ثـور بـن هبـرية النخعـيابن أرطاة بفتح اهلمزة : حجاج -

 ، من السابعة، صدوق كثري اخلطأ والتدليس،الكويف القايض أحد الفقهاء
 .١١٢٧ - تقريب التهذيب -مات سنة مخس وأربعني

اح أسلم، القريش مـوالهم املكـي، ثقـة بن أيب رباح، واسم أيب رب: عطاء -
 ).١٠١(فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال، تقدم يف األثر 

بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي أبو عبـد الـرمحن، : معاوية -
 ).١١٤(الصحايب اجلليل ريض اهللا عنهام، تقدم يف األثر 

 .)١٨٩( تقدمت  يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها ،:عائشة -
 



 
 

  
 

 

٥٣١ 

 
 لعنعنة حجاج بن أرطأة وهو مدلس وعطاء كثـري اإلرسـال إسناده ضعيف

 .ومل يرصح بالسامع 
 



 
 

  
 

 

٥٣٢ 

حدثنا أبو معاوية عن هـشام بـن عـروة عـن : ناد بن الرسي قال ه) ٢١٠(
بعث إليهـا ابـن الـزبري :  عن أم ذرة، وكانت تغشى عائشة قالتحممد بن املنكدر

أراه ثامنني ومائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، : تبامل يف غرارتني، قال
فجعلت تقسمه بني الناس، فأمست وما عنـدها مـن ذلـك درهـم، فلـام أمـست 

أمـا : يا جارية هلمي فطـري، فجاءهتـا بخبـز وزيـت، فقالـت هلـا أم ذرة: قالت
ال : استطعت مما قسمت اليوم أن تـشرتي لنـا بـدرهم حلـام نفطـر عليـه ؟ قالـت

 . »  لو كنت ذكرتيني لفعلتتعنفيني
 

 وابـن سـعد، ٦١٩-١/٣٣٧ –يف كتاب الزهـد أخرجه هناد بن الرسي  -
وأبو نعيم ، ٨/٤٨٦، ٨/٦٧ –يف كتاب الطبقات الكربى  نحوه خمترصا،
 حلية األوليـاء يف كتاب ،)ثامنني أو مائة ألف( مثله إال أنه قال األصفهاين

عروة عن حممد بـن املنكـدر عـن أم هشام بن من طريق ، كلهم ٢/٤٧ –
 .، به...بن الزبري إىل عائشةا بعث :ذرة قالت

 
حممد بن خازم الرضير الكويف لقبه فافاه، عمي وهـو صـغري، : أبو معاوية -

ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد هيم يف حديث غـريه، وقـد رمـي 
 ).٩(باإلرجاء، تقدم يف األثر 

 تقدم يف الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيه ربام دلس، بن :هشام بن عروة -
 ).١٨٩(األثر 



 
 

  
 

 

٥٣٣ 

بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي املدين ثقة فاضل، تقـدم يف : حممد بن املنكدر -
 ).١٣٧(األثر 

 – تقريـب التهـذيب -املدنية موالة عائـشة مقبولـة مـن الثالثـة  : أم ذرة -
٨٨٢٨. 

 ) .١٨٩(دمت يف األثر أم املؤمنني ريض اهللا عنها، تق: عائشة -
   أبـو بكـر ، األسـدي،عبد اهللا بن الـزبري بـن العـوام القـريش: ابن الزبري -

ً مصغرا، كان أول مولود يف اإلسـالم باملدينـة مـن ،وأبو خبيب باملعجمة
املهاجرين، وويل اخلالفة تسع سنني إىل أن قتل يف ذي احلجة سـنة ثـالث 

 –  تقريب التهذيب - ٢/١٠٤٧  اإلصابة يف متييز الصحابة – وسبعني، 
٣٣٣٩. 

 
  هي مقبولة، أي حيث تتـابع وإليهـا فحـديثها فأم ذرة  حلال إسناده ضعيف

 .لني 
 :الغريب

ٌكأنه غرارة : غرائر ، وقال الراجز : اجلوالق ، ومجعها : والغرارة : غرارتني
 –منظور ، ولسان العرب البن ٨/١٨ – هتذيب اللغة لألزهري – مألى حق

٥/١٨. 



 
 

  
 

 

٥٣٤ 

   حـدثنا حممـد بـن عبيـد عـن أيب العنـبس: د بـن الـرسي قال هنـا) ٢١١(
يـا أم املـؤمنني :  هلـا، فقلـتًدخلت عىل عائـشة وهـي ترقـع درعـا: عن أبيه قال

أبرص شأنك فإنه ال جديد ملن ال :  ؟ فقالتًأترقعني درعك وعطاؤك اثنا عرش ألفا
 . » يرقع اخللق
 

 .٧٠٦-٢/٣٦٩ – كتاب الزهد يف بن الرسي أخرجه هناد -
 دخلـت عـىل عائـشة أم :كثري بن عبيد قالعن " وأخرجه البخاري بلفظ -

 أمـسك حتـى أخـيط نقبتـي فأمـسكت :املؤمنني ريض اهللا عنهـا فقالـت
 قالت أبـرص ً يا أم املؤمنني لو خرجت فأخربهتم لعدوه منك بخال:فقلت
 – األدب املفــرد  كتــاب، يف"نــه ال جديــد ملــن ال يلـبس اخللــقإنك أشـ
وابـن أيب ، ٩٠١-٧/٢٠٦ –التاريخ الكبري يف كتاب ، و٤٧١-١/١٦٦

من كالمها ، ٣٩٩-١/١١٢ – إصالح املال يف كتاب  فذكره بمعناه،الدنيا
 .، به... دخلت عىل عائشة:عيد بن كثري عن أبيه قالسطريق 

  دخل عىل عائـشة وهـيًعن أيب سعيد أن داخال" بلفظوأخرج ابن سعد  -
 يا أم املؤمنني أليس قد أكثر اهللا اخلري قالت دعنا منـك :ختيط نقبة هلا فقال

وابن أيب ، ٨/٧٣ – الطبقات الكربى ، يف كتاب "ال جديد ملن ال خلق له
، والتواضع ٣٩٨-١/١١٢ – إصالح املال يف كتاب  فذكره بمعناه،الدنيا

 حلية يف كتاب نحوه، وأبو نعيم األصفهاين، ١٣٥-١/١٧٧ –واخلمول 
شعيب بن احلبحاب عن أيب سعيد أن من طريق ، كلهم ٢/٤٨ –األولياء 
 .، به... دخل عىل عائشةًداخال



 
 

  
 

 

٥٣٥ 

 
 ثقة ، الكويف األحدب،بن أيب أمية الطنافيسبغري إضافة ، ا :حممد بن عبيد -

 – تقريـب التهـذيب - مات سنة أربع ومـائتني ،حيفظ، من احلادية عرشة
٦١٥٤. 

سعيد بن كثري بن عبيد التيمي، أبـو العنـبس، بفـتح املهملـة : سأبو العنب -
 تقريب التهذيب –واملوحدة بينهام نون ساكنة، الكويف، ثقة، من السابعة  

– ٢٣٩٤. 
 رضـيع عائـشة نـزل الكوفـة، ،كثري بن عبيـد التيمـي مـوالهم: عن أبيه -

 .٥٦٥٤ – تقريب التهذيب -مقبول، من الثالثة، 
 ).١٨٩( تقدمت يف األثر ،يض اهللا عنها أم املؤمنني ر:عائشة -

 
 . حلال كثري بن عبيد إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٥٣٦ 

حدثنا إسـحاق الـرازي عـن أيب سـنان عـن : د بن الرسي قال هنا) ٢١٢(
  : دخلـت عـيل عائـشة، فقالـت:  عن امرأة من أهل البـرصة قالـتعمرو بن مرة

: ً ورجـال، قالـتًة ، فأهدى لنا يـداأتى علينا شهر ما أوقدنا فيه فأصاب أيب شا« 
أمـا كـان لكـم رساج ؟ :  يقطعها يف ظلمة الليل، فقالـتملسو هيلع هللا ىلصفبينا أنا ورسول اهللا 

 . » لو كان لنا رساج أكلناه: فقالت
 

 .٧٣١-٢/٣٧٨ – كتاب الزهد يفأخرجه هناد بن الرسي  -
  وأخرج ابن سعد بلفـظ مقـارب مـن طريـق سـعيد بـن سـليامن أخربنـا -

 قالـت عائـشة ريض اهللا :املغرية عن محيد يعني بن هالل قـال يامن بن سل
ملسو هيلع هللا ىلص  فقطعت وأمسك عيل رسـول اهللا ً أرسل أبو بكر قائمة شاة ليال:عنها

 فقيـل هلـا عـىل غـري مـصباح :وأمسكت عليه قالملسو هيلع هللا ىلص أو قطع رسول اهللا 
 ، يف كتاب " لو كان عندنا مصباح الئتدمنا به:قالت عائشة ريض اهللا عنها

 .١/٤٠٥ –قات الكربى الطب
 ابن سعد بلفظ مقارب من طريق عبيد اهللا بـن موسـى عـن ًوأخرج أيضا -

 سـمعت عائـشة :شيبان عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب نرص قال
يف البيت فأهـدى لنـا ملسو هيلع هللا ىلص  إين جلالسة مع رسول اهللا :ريض اهللا عنها تقول

لبيت فقال هلا يف ظلمة املسو هيلع هللا ىلص أبو بكر رجل شاة فإين ألقطعها مع رسول اهللا 
 ، يف كتـاب لو كان لنا ما يرسج به أكلناه: أما كان لكم رساج فقالت:قائل

 .١/٤٠٥ -الطبقات الكربى 



 
 

  
 

 

٥٣٧ 

 وأخرجه الرافعي القزويني بلفظ مقارب من طريق شيبان ثنـا عبـد العزيـز بـن -
 سـمعت عائـشة ريض اهللا عنهـا :مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قـال

 لـو كـان هلـم ،شهر ما هلم رساج يوقدملسو هيلع هللا ىلص اهللا  كان يأيت عىل رسول :تقول
 .٤/١٣ – التدوين يف أخبار قزوين ، يف كتابرساج يوقد لتأدموا به

 

الرازي أبو حيي كويف األصل ثقة فاضـل، تقـدم أثـر : إسحاق بن سليامن -
)١٢٩.( 

الربمجي أبو سـنان الـشيباين األصـغر الكـويف : سعيد بن سنان: أبو سنان -
 ).١٢٩(ي، صدوق له أوهام، تقدم يف األثر نزيل الر

بن عبد اهللا بن طارق اجلميل املرادي، أبو عبد اهللا الكـويف األعمـى، : عمرو بن مرة -
 ).٤(ثقة عابد كان ال يدلس ورمي باإلرجاء، تقدم يف األثر 

 . مل أقف عليها:عن امرأة من أهل البرصة -
 ).١٨٩(ر  تقدمت يف األث، أم املؤمنني ريض اهللا عنها:عائشة -

 
 جلهالة امرأة من أهل البرصة وحلـال أيب سـنان ويرتقـي إىل إسناده ضعيف

 .احلسن لغريه ملجيئه من طرق أخرى 
 
 



 
 

  
 

 

٥٣٨ 

  عـن مـرسوقأبو معاوية عن األعمشحدثنا : قال هناد بن الرسي ) ٢١٣(
ًوال بعـريا، ً وال درمها، وال شـاة، ً ديناراملسو هيلع هللا ىلصما ترك رسول اهللا « : عن عائشة قالت
 . » وال أوىص بيشء

 
   إسـحاق و، ٧٣٢-٢/٣٧٨ –يف كتـاب الزهـد أخرجه هناد بن الـرسي  -

 يف كتــابوابــن ســعد ، ١٦٢٣-٣/٩٢٨ – مــسند إســحاق يفبــن راهويــه ا
ــربى  ــات الك ــد ، ٢/٢٦٠ –الطبق ــام أمح ــواإلم -٦/٤٤ –سند يف امل

 –صحيح ابه الـيف كتإلمام مسلم او ،١/٤ –كتاب الزهد  ويف ،٢٤٢٢٢
 –س لـه يشء يـويص فيـه ترك الوصية ملن لـي) ٥( باب -كتاب الوصية 

باب  – كتاب الوصايا –سنن ال يف كتابوابن ماجه ، ١٦٣٥-٢/١٢٥٦
يف كتـاب والنـسائي ، ٢٦٩٥-٢/٩٠٠ –ملسو هيلع هللا ىلص هل أوىص رسول اهللا ) ١(

 –ملسو هيلع هللا ىلص هـل أوىص النبـي ) ٢( بـاب – كتاب الوصـايا –السنن الصغرى 
 بـاب – كتاب الوصايا –السنن الكربى ، ويف ٣٦٢٢  ،٣٦٢١-٦/٢٤٠
ــي ) ٢( ــل أوىص النب ــحاق ، ٦٤٤٨-٤/١٠١ –ملسو هيلع هللا ىلص ه ــن إس ــاد ب ومح

يف وأبـو داود السجـستاين ، ١/٧٥ -ملسو هيلع هللا ىلص  تركة النبـي يف كتابالبغدادي 
 ما جاء فيام يؤمر به من الوصية) ١(باب  – كتاب الوصايا –سنن ال كتاب

-٣/٤٧٤ – عوانــة  أيبتخرج مــسيفوأبــو عوانــة  ،٢٨٦٣-٣/١١٢ –
، ٣/٣٥١ – معجم ابن األعرايب يف كتابوابن األعرايب ، ٥٧٤٩، ٥٧٤٦

-٤/١٦٤ ،١٧٢٦-٢/٢٠٢ – املعجــم األوســط يف كتــابوالطــرباين 



 
 

  
 

 

٥٣٩ 

 –ت اإلمامة وترتيب اخلالفة  تثبييف كتابوأبو نعيم األصفهاين ، ٣٨٧٦
وابـن ، ١٢٣٣٣-٦/٢٦٦ – السنن الكـربى يف كتابوالبيهقي ، ١/٢٥

األعمـش من طريق كلهم ، ٤/١٠٤ – تاريخ مدينة دمشق  كتابيفعساكر 
 . مثله، به..عن سفيان عن مرسوق عن عائشة

   ســأل عائــشة مــا تــرك ً أن رجــال"ه أبــو داود الطيالــيس بلفــظ أخرجــو -
 –، يف مــسند الطيالــيس  »  وال أمــةًوال عبــدا« زاد ..ملسو هيلع هللا ىلص رســول اهللا 

، ٢٧١-١/١٣٢ – مـــسند احلميـــدي يفواحلميـــدي ، ١/٢١٩١٥٦٥
ـــضا٢٥٠٧٩-٦/١٣٦ –سند املـــ يفواإلمـــام أمحـــد  -٦/١٨٥: ،وأي

 –يف كتـاب أخبـار املدينـة بن شبة عمر و، ٢٥٥٧٩-٦/١٨٧، ٢٥٥٥٩
 –زء حديث أيب حممد الفـاكهي  جيف كتابوأبو حممد الفاكهي ، ٥٥٧-١/١٢٥
 يف كتابـهوابن حبان ، ١/٣٤٦ –يف كتاب الشامئل املحمدية والرتمذي ، ١/٣٨
ــ ــابلبيهقــي او ،٦٦٠٦-١٤/٥٧٢ –صحيح ال ــوة يف كت  – دالئــل النب
ــان  ،٧/٢٧٤ ــشيخ بــن حي ــو ال ــه وأب ــي وآداب ــاب أخــالق النب  –يف كت
ــبهان ٨٨٤-٤/٢٤٢ ــدثني بأص ــات املح ــن  ،٢/٢٧٢ –، ويف طبق واب

 – تـاريخ مدينـة دمـشق  به، يف كتابعساكر من طريق أيب داود الطياليس
 ًبـيش أن رجـالاصم بن هبدلة عن زر بـن حعمن طريق  كلهم ،٤/١٠٦

 . مثله، به...سأل عائشة
ـبة عمر وأخرجه  - وأبـو نعـيم ، ٥٥٨-١/١٢٥ – أخبـار املدينـة يف كتـاببن ش

، كالمها من طريق عيل بن حسني ٧/٢٤٩ –األصفهاين يف كتاب حلية األولياء 



 
 

  
 

 

٥٤٠ 

 .، به...وعاصم عن زر عن عائشة
 )٢( بـاب – كتاب الوصايا - السنن الصغرى يف كتاب النسائي هخرجأو -

 معجم يف كتابوابن األعرايب ، ٣٦٢٣-٦/٢٤٠ –ملسو هيلع هللا ىلص هل أوىص النبي 
 أخـالق النبـي يف كتـابوأبو الشيخ بن حيـان ، ٣/٢٤٣ –ابن األعرايب 

أخبار أصـبهان يف كتاب وأبو نعيم األصفهاين ، ٨٨٢-٤/٢٣٩ –وآدابه 
األعمـش مـن طريـق كلهم ، ٢/١٣٢، ١/٣٧٩، ١/١٧٢، ١/١٣٤ –

 . مثله، به...ئشةعن إبراهيم عن األسود عن عا
هشام بن يوسف قال نا معمر عن هشام بن عـروة عـن وأخرج الطرباين من طريق  -

 .٣٠١٦-٣/٣٢٤ –  املعجم األوسط ، يف كتابأبيه عن عائشة
روح بن مسافر نا األعمش عن أيب وأخرج أبو الشيخ بن حيان من طريق  -

 .٨٨٣-٤/٢٤١ – أخالق النبي وآدابه ، يف كتابصالح عن عائشة
 

حممد بن خازم الرضير الكويف لقبه فافاه، عمي وهـو صـغري، : أبو معاوية -
ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد هيم يف حديث غـريه، وقـد رمـي 

 ).٩(باإلرجاء، تقدم يف األثر 
سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، األعمش، أبو حممـد الكـويف، ثقـة : األعمش -

 ).٥(كنه يدلس، تقدم يف األثر حافظ عارف بالقراءة ورع ل
 ثقة ، أبو عائشة الكويف، الوادعي،بن مالك اهلمداين بن األجدع :مرسوق -



 
 

  
 

 

٥٤١ 

 سنة ثالث وستني:  خمرضم، من الثانية، مات سنة اثنتني، ويقال،فقيه عابد
، وأسامء املخرضمني من الرجال للـسيوطي ٦٦٤٥ –  تقريب التهذيب-
١١٦ - ١ / ١.   

 .)١٨٩( تقدمت  يف األثر ريض اهللا عنها،أم املؤمنني : عائشة -
 

 لعنعنة األعمش ويرتقي إىل احلسن لغريه ملجيئه مـن طـرق إسناده ضعيف
 .أخرى 
 



 
 

  
 

 

٥٤٢ 

 عـن عائـشة ع عن هشام عن أبيـهحدثنا وكي: قال هناد بن الرسي ) ٢١٤(
 . »  رضب اهللا سكتهً وال درمهاًما ترك أبو بكر دينارا «: قالت
 
يف وابن سعد ، ٧٣٧-٢/٣٧٩ -يف كتاب الزهد أخرجه هناد بن الرسي  -

عـىل  ه زوائـديفوعبد اهللا بـن أمحـد ، ٣/١٩٥ – الطبقات الكربى كتاب
يف كتـاب معجـم ابــن وابــن األعـرايب ، ١/١٠٩ –كتـاب الزهـد ألبيـه 

-٤/٥١ –الــسنن الكــربى يف كتــاب والبيهقــي ، ٢/١٦١ –األعــرايب 
 مثله، مل ، به...هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةيق من طركلهم ، ٦٨٢٨

 .)رضب اهللا سكته(يذكر فيه اجلميع عدا ابن سعد 
 

بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -
 ).٤(تقدم يف األثر 

دم يف  تقبن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيه ربام دلس،: هشام -
 ).٨١(األثر 

عروة بن الزبري بن العـوام بـن خويلـد األسـدي، أبـو عبـد اهللا : عن أبيه -
 ).١٨٩( تقدم يف األثر املدين، ثقة فقيه مشهور،

 ).١٨٩(ثر يف األأم املؤمنني ريض اهللا عنها،تقدمت :عائشة -
 ةّعبد اهللا بن عثامن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مر: أبو بكر -



 
 

  
 

 

٥٤٣ 

، ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر بن أيب قحافة، الصديق األكـرب، خليفـة رسـول اهللا ،يميالت
 –مات يف مجـادى األوىل سـنة ثـالث عـرشة، ولـه ثـالث وسـتون سـنة 

-، تقريـب التهـذيب ٢/١٠٨٨ –اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر 
٣٤٩٠ 

 
 .إسناده صحيح

 :الغريب
 العــني –يهــا الـدراهم الـسكة حديــدة كتـب عليهــا تـرضب عل: سـكته

 واملحكم واملحيط ،٩/٣٢٠ –، وهتذيب اللغة لألزهري ٥/٢٧٢ –للفراهيدي 
 ، غريــب احلــديث ٤٥٦ / ١، غريــب احلــديث للخطــايب ٦/٦٤٣ –األعظــم 
   .٢٣٦ / ١ ، والزاهد من غريب ألفاظ الشافعي ١٤٨ / ٢للخطايب 

 



 
 

  
 

 

٥٤٤ 

 عـن دثنا جـرسح: بن طريف، قالحدثنا ا« : قال أبو حاتم الرازي ) ٢١٥(
: عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن، أهنم سألوا أم املؤمنني عائشة يف قوله يف املالئكـة

أصـحابه، : ، واملقتـصدملسو هيلع هللا ىلصحممـد : الـسابق بـاخلريات: ثم أورثنا الكتاب، قالت
 . » مثيل ومثلك ومثل هذا: والظامل لنفسه
 

 .١/١٢، ١/١١ – كتاب الزهد يف  الرازيأخرجه أبو حاتم -
ثـم أورثنـا :  ريض اهللا عنهـاعـن عائـشة"وأخرج أبو حممد اخلالل بلفظ  -

مـثيل « : الكتاب الذين اصطفينا مـن عبادنـا فمـنهم ظـامل لنفـسه قالـت 
  مـن مـىض مـنهم عـىل عهـد : ومثلك، ومـنهم سـابق بـاخلريات، قالـت

مـن اتبـع النبـي عليـه الـسالم : ، ومنهم مقتـصد، قالـتملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 
 واخلطيـب البغـدادي، ١/٥٧ – كتاب املجالس العـرشة ، يف  » بإحسان
 الـصلت بـن دينـارمن طريق كالمها ، ٥/٢٨٨ –تاريخ بغداد يف كتاب  نحوه،

 .، به... سألت عائشة:عن عقبة بن صهبان قال
 

ًوقع هنا مهمال هكذا، وفتشت يف كتاب الزهد عن شـيخ أيب : ابن طريف -
 كتـاب –حدثني احلـسن بـن طريـف : حاتم هذا فوجدته يف موضع قال

 – عمــل اليــوم والليلــة –، وكــذا روى لــه ابــن الــسني ١/٥ –الزهــد 
، ثم ظهـر يل أنـه احلـسن بـن حـدان بـن طريـف، قـال ٥٦٩-١/٥٢٠

  ذكر احلـسن بـن حـدان وهـو ابـن طريـف الـذي روى عنـه « : اخلطيب



 
 

  
 

 

٥٤٥ 

أبو حاتم الرازي ، هذا الشيخ هو احلسن بن حدان بـن طريـف وحـدث 
يـروي عنـه  ري بن سليم وجرس بن احلسن وغريمها وكان أبو حاتمعن كث

 موضـح أوهـام –  » فيقول حدثنا احلسن بن طريـف وأحيانـا ال يـسميه
 احلـسن بـن حـدان« : وترجم له أبو حـاتم فقـال، ١/٥٥٢ –اجلمع والتفريق 

الرازي كان يسكن بعض القرى روى عن جرس بن فرقد وكثري بن سـليم 
 اجلـرح –  » هـو لـني: مع منه أيب وسئل عنه فقالوإسامعيل بن عياش س

 .٣٣-٣/٩ –والتعديل 
يـروي عـن :  ابن طريف املتقدمة من اجلرح قال أبو حاتم يف ترمجة:جرس -

يروي عن جرس بن احلسن، وجرس بـن : جرس بن فرقد، بينام قال اخلطيب
واهـي : احلسن كويف، ويقال الياممي، ضعفه النـسائي، وقـال اجلوزجـاين

ليس بيشء، ومل أر من تكلـم فيـه بخـري سـوى :  وقال ابن معنياحلديث،
، ١٤٧٩-١/٣٩٨ – ميـزان االعتـدال – ًما أرى به بأسا: قول أيب حاتم

 مـن -ليس بذاك عندهم، وقال ابن معني : وجرس بن فرقد قال البخاري
 – ميـزان االعتـدال –ضـعيف : ليس بـشئ، وقـال النـسائي: وجوه عنه

١٤٨٠-١/٣٩٨. 
 . مل أعرف من هو:بن أيب عبد الرمحنعبد الرمحن  -
 )..١٨٩(تقدمت يف األثر ريض اهللا عنها،   أم املؤمنني:عائشة -

 
  لضعف احلسن بن حدان بن طريف وجرس بن فرقد أو بن احلـسنعيفإسناده ض

  .وعبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن مل أجد له ترمجة 



 
 

  
 

 

٥٤٦ 

ني أبو عيل بـرش بـن سـيحان البـرصي ثحد: قال عبد اهللا بن أمحد ) ٢١٦(
 عـن حسان عن هشام بن عروة عن أبيـه  حدثنا هشام بن حدثنا حرب بن ميمون

 خرج من الدنيا ومل يشبع - ملسو هيلع هللا ىلص تعني النبي -وبأيب « : عائشة ريض اهللا عنها قالت
 . » من خبز الرب
 

وأبو الشيخ بن ، ١/٥ – ألبيه كتاب الزهدعىل  ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
وأبـو نعـيم ، ٨٦٤-٤/٢٠٨ –وآدابـه ملسو هيلع هللا ىلص  أخالق النبـي يف كتابحيان 

به، يف كتاب حلية األولياء عبد اهللا بن أمحد بن حنبل األصفهاين من طريق 
يف عبد اهللا بن أمحد بن حنبـل واخلطيب البغدادي من طريق ، ٦/٢٧٧ –

برش بن ريق من ط، كلهم ١/١٠١ –ضح أوهام اجلمع والتفريق مو كتاب
سيحان نا حرب بن ميمون نا هشام بن حسان عن هشام بـن عـروة عـن 

 . مثله، به...أبيه عن عائشة
من طريق مقدام نا أسد نا عافية بن يزيد عن جمالـد عـن وأخرج الطرباين  -

 مـا :الشعبي عن مرسوق عن عائشة أنه دخـل عليهـا وهـي تبكـي فقـال
ومل يشبع مـن ملسو هيلع هللا ىلص مات النبي ما أشاء أن أبكي إال بكيت " :يبكيك فقالت

 .٨٨٧١-٨/٣٥٩ – املعجم األوسط ، يف كتابً" يوما– مرتني –خبز الرب 

 
الثقفي، عن حـرب بـن ميمـون وروى : أبو عيل برش بن سيحان البرصي -

: ما به بأس كان من العباد، وسئل أبو زرعة عنه فقـال: عنه أبو زرعة، قال أبو حاتم



 
 

  
 

 

٥٤٧ 

 .١٣٦٤-٢/٣٥٨ –ح والتعديل  اجلر–شيخ برصى صالح 
 صـاحب األغميـة، ، أبو عبد الرمحن البرصي،األصغر: حرب بن ميمون -

بفتح اهلمزة وسـكون املعجمـة، وهـي الـسقوف، مـرتوك احلـديث مـع 
 تقريب التهـذيب -) األكرب ( ووهم من خلطه باألول،عبادته، من الثامنة

– ١١٧٩. 
 أبو عبد اهللا -الدال  بالقاف وضم - القردويس ،األزدي: هشام بن حسان -

 ويف روايتـه عـن احلـسن ، ثقة من أثبت النـاس يف ابـن سـريين،البرصي
   كان يرسل عنهام، من السادسة، مات سـنة سـبع :وعطاء مقال؛ ألنه قيل

 .٧٣٣٩ – تقريب التهذيب -أو ثامن وأربعني، 
 تقدم يف بن الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيه ربام دلس،: هشام بن عروة -

 ).١٨٩(ثر األ
عروة بن الزبري بن العـوام بـن خويلـد األسـدي، أبـو عبـد اهللا : عن أبيه -

 ).١٨٩( تقدم يف األثر املدين، ثقة فقيه مشهور،
 ).١٨٩( تقدمت يف األثر ، ريض اهللا عنها أم املؤمنني:عائشة -

 
 . حلال حرب بن ميمون صاحب األغمية ًإسناده ضعيف جدا

 



 
 

  
 

 

٥٤٨ 

   عـن حدثنا هدبة حـدثنا سـليامن بـن املغـرية:  عبد اهللا بن أمحد لقا) ٢١٧(
 ً غليظـاًأخرجت إلينا عائشة ريض اهللا عنها إزارا:  عن أيب بردة قالهاللمحيد بن 

قبض رسـول اهللا « :  من هذه التي تدعوهنا امللبدة فقالتًمما يصنع باليمن، وكساء
 . »  يف هذين الثوبنيملسو هيلع هللا ىلص

 
، ١/٢٥ – ألبيـه  كتـاب الزهـديف زوائـده عـىلهللا بن أمحد أخرجه عبد ا -

التواضع يف ) ٦(باب  – كتاب اللباس والزينة –صحيح ال يف كتابهومسلم 
اللباس واالقتصار عىل الغليظ منه واليسري يف اللباس والفراش وغريمهـا 

ــه أعــالم ــا في ــشعر وم ــوب ال ــبس الث   ، ٢٠٨٠-٣/١٦٤٩ - وجــواز ل
لبـاس ) ٨(بـاب  – كتـاب اللبـاس –سنن الـ  كتابيفوأبو داود السجستاين 

بـاب  - كتـاب اللبـاس –سنن يف كتاب الوابن ماجه ، ٤٠٣٦-٤/٤٥ – الغليظ
صحيح يف كتابه الوابن حبان ، ٣٥٥١-٢/١١٧٦ –ملسو هيلع هللا ىلص لباس رسول اهللا  )١(
-١/٤٥٢ – مسند ابن اجلعـد يف  مثله،و عيل بن اجلعد، ٦٦٢٣-١٤/٥٩٣ –

ــن ســعد، ٣٠٨٤ ــا  نحــوه،واب ــات الكــربى يف كت ، ١/٤٥٣ –ب الطبق
  ، ١٣٦٣-٣/٧٥٠ –يف مــسند إســحاق   نحــوه،وإســحاق بــن راهويــه
ــيل ــىل املوص ــو يع ــه،وأب ــسند أيبيف  مثل ــىل  م ، ٤٤٣٢-٧/٤٠٧ – يع

-١٢/٢٥ –ح الــسنة  رشيف كتــاب  مثلــه،والبغــوي، ٤٩٤٣-٨/٣٥٧
 – مسند ابـن عبـاس ،هتذيب اآلثاريف كتاب وابن جرير الطربي ، ٣٠٩٥

  سليامن بن املغرية عـن محيـد بـن هـالل عـنمن طريق  كلهم ،٤٢٢-١/٢٥٤



 
 

  
 

 

٥٤٩ 

 .، به... دخلنا عىل عائشة: أيب بردة قال
 والبخـاري، ٢٤٠٨٣-٦/٣٢ –يف  مـسند أمحـد   نحـوه، اإلمـام أمحـدهوأخرج -

 – األكـسية واخلامئـص) ١٨(بـاب  – كتـاب اللبـاس –صحيح يف كتابه ال نحوه،
 كتـاب اللبــاس -يح صحيف كتابـه الـ  مثلـه،ومـسلم، ٥٤٨٠-٥/٢١٩٠

التواضـع يف اللبـاس واالقتـصار عـىل الغلـيظ منـه ) ٦(بـاب  –والزينة 
واليسري يف اللباس والفراش وغريمها وجواز لبس الثوب الشعر ومـا فيـه 

 كتــاب –سنن يف كتـاب الـ  نحــوه،والرتمـذي، ٢٠٨٠-٣/١٦٤٩ – أعـالم
، ١٧٣٣-٤/٢٢٤ – مـا جـاء يف لـبس الــصوف) ١٠(بـاب  -اللبـاس 
 وأبـو عوانـة، ١٣٦٤-٣/٧٥١ –حاق  مسند إسيف ق بن راهويهوإسحا
:  وقال نحوه،واحلاكم، ٨٥٤٨-٥/٢٣٩ –تخرج أيب عوانة  مسيف نحوه،

: ، وقال الـذهبي  »  هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«
  ، ٤٢٠٦-٢/٦٦٥ –، يف كتـاب املـستدرك عىل رشط البخاري ومـسلم 
، ١/٧١ -ملسو هيلع هللا ىلص يف كتـاب تركـة النبـي  ، نحوهومحاد بن إسحاق البغدادي

، ويف كتـاب اآلداب ٧/٢٧٦ – دالئـل النبـوة يف كتاب  نحوه،والبيهقي
يف كتاب حلية األولياء   نحوه،وأبو نعيم األصفهاين، ٢/١٧٣ –الكربى 

، ٤/٢١١ –يف كتاب تاريخ مدينة دمشق   نحوه،وابن عساكر، ٨/٤٤ –
 – وكتـاب التبـرصة ،٤/٤١ –م  املنـتظيف كتـاب  نحـوه،وابن اجلـوزي

 أخرجـت :أيوب عن محيد بن هالل عن أيب بردة قـالمن طريق كلهم ، ١/٣٨٦
 .، به...إلينا عائشة



 
 

  
 

 

٥٥٠ 

 
بن األسود القييس أبو خالد البرصي ويقـال لـه هـداب : بن خالد: هدبة -

بالتثقيل وفتح أولـه ثقـة عابـد تفـرد النـسائي بتليينـه، تقـدمن يف األثـر 
)١٣٩.( 

  القييس موالهم، البـرصي أبـو سـعيد، ثقـة ثقـة قالـه : بن املغريةسليامن  -
 ).١٠٩( تقدم يف األثر حيي بن معني،

العدوي أبو نرص البرصي، ثقة عامل توقف فيه ابن سريين : محيد بن هالل -
 ).١٥٢(، تقدم يف األثر لدخوله يف عمل السلطان

ارث، بن أيب موسى األشعري، قيل اسمه عـامر وقيـل احلـ: عن أيب بردة -
 ).١٩٣( تقدم يف األثر ثقة،

 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها،:عائشة -
 

  .إسناده صحيح
 :الغريب

 –  وامللبد الالحـق بـاألرض وقد لبدت الثوب وألبدتهًأي مرقعا: امللبدة
  ، غريــب احلــديث البــن اجلــوزي ٢/٣١١ –غريــب احلــديث البــن اجلــوزي 

   .٢٢٤ / ٤ ، والنهاية يف غريب األثر ٣١٢/  ٢



 
 

  
 

 

٥٥١ 

  دثنا ابـن عيينـة  حـحدثنا سـفيان بـن وكيـع:  بن أمحد قال عبد اهللا) ٢١٨(
ما شـبعت بعـد « :  عن عائشة رمحها اهللا قالتعن جمالد عن الشعبي عن مرسوق

 حتـى ملسو هيلع هللا ىلص من طعام إال ولو شئت أن أبكي لبكيت، وما شـبع آل حممـد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . » قبض
 

، ١/١٦٤ –عىل كتـاب الزهـد ألبيـه  ه زوائديفأخرجه عبد اهللا بن أمحد  -
وأبـو نعـيم ، ٤٥٣٨-٨/٣٣ –مـسند أيب يعـىل يف  املوصـيل  نحـوه،وأبو يعـىل

 حلية األولياء  به، يف كتابعبد اهللا بن أمحد بن حنبلاألصفهاين من طريق 
لـت عـىل  دخ:جمالد عن الشعبي عن مـرسوق قـالمن طريق ، كلهم ٢/٤٦ –

 .، به...عائشة
 

  ً بن اجلراح، أبو حممد الـرؤايس، الكـويف، كـان صـدوقا :سفيان بن وكيع -
م يقبل فسقط إال أنه ابتيل بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فل

 .٢٤٦٩ – تقريب التهذيب - حديثه، من العارشة
 أبو حممـد الكـويف ثـم بن أيب عمران اهلاليل،: سفيان بن عيينة: ابن عيينة -

املكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه بـآخرة، وكـان ربـام 
 ).٨١(دلس لكن عن الثقات، تقدم يف األثر 

 بضم أوله وختفيف اجليم، ابن سعيد بن عمـري اهلمـداين، بـسكون :جمالد -
امليم، أبو عمرو الكويف، ليس بالقوي، وقد تغري يف آخر عمره، من صغار 



 
 

  
 

 

٥٥٢ 

 .٦٥٢٠ – تقريب التهذيب -سادسة، مات سنة أربع وأربعني، ال
عامر بن رشاحيـل الـشعبي، بفـتح املعجمـة، أبـو عمـرو، ثقـة : الشعبي -

 ).١٧٧(مشهور فقيه فاضل، تقدم يف األثر 
بن مالك اهلمداين الوادعي أبو عائـشة الكـويف ثقـة بن األجدع : مرسوق -

 ).٢١٣(فقيه عابد خمرضم، تقدم يف األثر 
 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها ،:عائشة -

 
 . لضعف جمالد بن سعيد وسفيان بن وكيع إسناده ضعيف



 
 

  
 

 

٥٥٣ 

نا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان حدث: قال اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢١٩(
  : حــدثني مــن ســمع عائــشة رمحهــا اهللا:  عــن أيب الــضحى قــالعــن األعمــش

»  ﴿´ ³ ²¸ ¶ µ  ﴾ ]رب من عيل، : ، فتقول]٢٧:الطور
 . » وقني عذاب السموم

 
 الكتاب يف وعبد الرزاق ، ١/١٦٤ – يف كتاب الزهد أخرجه اإلمام أمحد -

   اإلمـاموأبو نعيم األصـفهاين مـن طريـق ، ٤٠٤٨-٢/٤٥١ –املصنف 
 مـن طريـق ، كلهـم ٢/٤٨ – حليـة األوليـاء  به، يف كتابأمحد بن حنبل

 . مثله، به...ألعمش عن أيب الضحى أن عائشةا
 

بن حسان العنربي موالهم، أبو سـعيد البـرصي، : عبد الرمحن بن مهدي -
مـا رأيـت : ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال واحلديث، قال ابـن املـديني

 ).٩٧( تقدم يف األثر أعلم منه،
يف، ثقة حافظ فقيه بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكو: سفيان -

 ).٤(عابد إمام حجة، كان ربام دلس، تقدم يف األثر 
ــش - ــو : األعم ــش، أب ــاهيل، األعم ــدي الك ــران األس ــن مه ــليامن ب   س

  حممد الكويف، ثقـة حـافظ عـارف بـالقراءة ورع لكنـه يـدلس، تقـدم يف
 ).٥( األثر 



 
 

  
 

 

٥٥٤ 

 أبـو الـضحى ،مسلم بن صـبيح، بالتـصغري، اهلمـداين: عن أيب الضحى -
 –  من الرابعة، مات سنة مائة ، ثقة فاضل، مشهور بكنيته،لعطارالكويف ا

 .٦٦٧٦ –تقريب التهذيب 
 .مل أقف عىل تعيينه : حدثني من سمع عائشة -
 )..١٨٩( ريض اهللا عنها ، تقدمت يف األثرأم املؤمنني:  عائشة -

 
 لعنعنة األعمش وهو مدلس وللجهالة فيمن سـمع عائـشةإسناده ضعيف 

 .تقرأ 
 :الغريب

 املفردات يف غريـب –والسموم الريح احلارة التي تؤثر تأثري السم : السموم
 .١/٢٤١ –القرآن للراغب 



 
 

  
 

 

٥٥٥ 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سـفيان :  حنبلقال اإلمام أمحد بن) ٢٢٠(
  ﴾ H G F﴿ : حدثنا من سمع عائشة تقرأعن األعمش عن أيب الضحى

 . » بل مخارهافتبكي حتى ت] ٣٣:األحزاب[
 

 يف كتـابوالـبالذري ، ١/١٦٤ –يف كتـاب الزهـد أخرجه اإلمام أمحـد  -
به  حنبل  أمحد بناإلماموالثعلبي من طريق ، ١/٣١٦ –أنساب األرشاف 

 أمحد بن اإلماموأبو نعيم األصفهاين من طريق ، ٨/٣٤ –فسري التيف كتاب 
 الطبقات يف كتابابن سعد و، ٢/٤٨ – به، يف كتاب حلية األولياء حنبل

 عن أيب الـضحى سفيان عن األعمشمن طريق ، كلهم ٨/٨٠ –الكربى 
 . مثله، به...حدثني من سمع عائشة: قال

 
بن حسان العنربي موالهم، أبو سـعيد البـرصي، : عبد الرمحن بن مهدي -

مـا رأيـت : ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال واحلديث، قال ابـن املـديني
 ).٩٧( تقدم يف األثر لم منه،أع

بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -
 ).٤(عابد إمام حجة، كان ربام دلس، تقدم يف األثر 

سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، األعمش، أبو حممـد الكـويف، ثقـة : األعمش -
 ).٥(ثر حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، تقدم يف األ



 
 

  
 

 

٥٥٦ 

مسلم بـن صـبيح، بالتـصغري، اهلمـداين أبـو الـضحى : عن أيب الضحى -
 ).٢١٩(الكويف العطار مشهور بكنيته ثقة فاضل ،

 .مل أقف عليه: حدثني من سمع عائشة -
 ).١٨٩( تقدمت  يف األثر أم املؤمنني ريض اهللا عنها ،:  عائشة -

 
  وللجهالــة فــيمن ســمع  لعنعنــة األعمــش وهــو مــدلس إســناده ضــعيف

 .عائشة تقرأ 
 :الغريب

من الوقار وقر يقـر وقـارا، وقيـل أصـله اقـررن فحـذف إحـدى : وقرن
، املفـردات يف غريـب ٢/٤٢٢ – غريـب احلـديث للخطـايب –  ًالراءين حتقيقـا

 .١/٣٩٧ –القرآن للراغب 



 
 

  
 

 

٥٥٧ 

   عــن  أخربنــا وكيــع عــن ســفيان:قــال أبــو بكــر بــن أيب عاصــم ) ٢٢١(
يتوضـأ أحـدكم « :  عن عائشة، قالتلنجود عن ذكوان أيب صالحعاصم بن أيب ا

 . » من الطعام الطيب، وال يتوضأ من الكلمة اخلبيثة، يقوهلا ألخيه
 

وابـن أيب الـدنيا ، ١١٥-١/٥٩ – الزهد  كتابيفأخرجه ابن أيب عاصم  -
 "وعبد الرزاق بلفظ، ٦٥٨-١/٢٨٩ – الصمت وآداب اللسان يف كتاب
 يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب وال يتوضأ من الكلمة :ة قالتأن عائش

من طريق ، كلهم ٤٧٠-١/١٢٧ – الكتاب املصنف ، يف "العوراء يقوهلا
 مثله، ومل يذكر ابـن أيب الـدنيا ، به... قالت عائشة:عاصم عن ذكوان قال

 .)ألخيه(
 

  هان، قـال أمحـد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم النبيـل قـايض أصـب: أبو بكر -
-٢/٦٧ – اجلـرح والتعـديل –ًسمعت منه وكان صدوقا : ابن أيب حاتم

١٢٠. 
بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف، ثقة حافظ عابـد، : وكيع -

 ).٤(تقدم يف األثر 
بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، ثقة حافظ فقيه : سفيان -

 ).٤(قدم يف األثر عابد إمام حجة، كان ربام دلس، ت



 
 

  
 

 

٥٥٨ 

بن أيب النجود األسدي مـوالهم : عاصم بن هبدلة: عاصم بن أيب النجود -
الكويف أبو بكر املقرئ صدوق لـه أوهـام حجـة يف القـراءة، وحديثـه يف 

 ).١٠٥(الصحيحني مقرون، تقدم يف األثر 
 السامن الزيـات، ثقـة ثبـت، وكـان جيلـب الزيـت إىل :ذكوان أبو صالح -

 ).٩٧(األثر  تقدم يف الكوفة،
 ).١٨٩( تقدمت يف األثر  أم املؤمنني ريض اهللا عنها ،:عائشة -

 
 . حلال عاصم بن أيب النجود إسناده ضعيف

 



 
 

  
 

 

٥٥٩ 

 
ــائج وفيهــا أهــم  ــارك توصــلت إىل هــذه النت ــة هــذا البحــث املب   ويف هناي

 .التوصيات 
ًأثرا موقوفا ، ورقمـت اآلثـا ) ٢٢١(  قمت بدراسة -١ ًر تـرقيام تسلـسليا ً ً

بدأت بآثار املصنف وأتبعتها باآلثار يف كتب السنة األخرى ، وقد تنوعت اآلثار 
 .ًما بني صحيح لذاته أو لغريه وحسن لذاته أو لغريه وضعيف أو ضعيف جدا 

 توصلت من خالل دراسة اآلثار ، وحكم األئمة عليها ، إىل أن دراسـة -٢
ديث املرفوعة من حيـث الـصحة والـضعف ، اآلثار ال ختتلف عن دراسة األحا

 .وتعامل األئمة يف ذلك مع مراعاة منزلة األحاديث املرفوعة 
   أن العمل يف مرشوع اآلثار حيتاج إىل جهد ليس بالـسهل ، السـيام وأن -٣

ما روي عن الصحابة ريض اهللا عنهم من آثار متفرق يف كتب السنة الكثرية ، منها 
 .الصحيح واحلسن والضعيف 

ً أئمة السلف أدرجوا كثريا من اآلثار يف كتب الزهد التـي ألفوهـا ، ممـا -٤
 .ّيصعب معه حد الزهد بمعنى واحد 

 :أهم التوصيات 
 أن معاين الزهد واطالقاته بحاجة إىل ضوابط ، وذلك من خالل النظـر -٥

 .والتمعن ملا أدرجه األئمة يف كتبهم 
بل القسم املوقر إلخراجه إىل الناس  االهتامم والعناية هبذا املرشوع من ق-٦

 .حتى نعم الفائدة بإذن اهللا 
 هذا واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 
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 .فهرس اآليات القرآنية .١
 .فهرس اآلثار عىل األطراف. ٢
ًفهرس اآلثار املختلف فيها رفعا ووقفا . ٣ ً. 
 .بة عىل مساند الصحابةفهرس آثار الصحابة مرت. ٤
 .فهرس اآلثار التي هلا حكم الرفع. ٥
 .فهرس األعالم . ٦
 .فهرس الغريب . ٧
 .فهرس البلدان واألماكن. ٨
 .فهرس املصادر واملراجع. ٩

 .فهرس املحتويات. ١٠
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٥٦٢ 

 
  

   
 حـسنة تـك وإن ذرة مثقال يظلم ال اهللا إن{

 }يضاعفها
 ٤٠ النساء ٩٤

 ٧٧ الزخرف ١٧٠ }ماكثون إنكم{
 ١٠٨ املؤمنون ١٧٠  }تكلمون وال فيها اخسئوا {
 ١٠٧ املؤمنون ١٧٠ }ظاملون فإنا عدنا فإن منها أخرجنا ربنا{
َّفأمــا{ َ ْمــن َ َأويت َ ِ ُكتابــه ُ َ َ ِبيمينــه ِ ِ ِ َ ْفــسوَف) ٧ (ِ َ َ 

ُحياسب َ َ َحس ُ ًيسريا ًاباِ ِ َ) ٨({ 
 ٩-٨ االنشقاق ١٩٩

}نفَم ا اللَّهنلَيا عقَانوو ذَابوِم عم٢٧الطور ٢١٩ }الس 
 }فوفَس باسحا يابا ِحسِسري٨االنشقاق ١٩٥ }ي 

 ٧االنشقاق ١٩٥ }ِبيِميِنِه ِكتابه أُوِتي من فَأَما{
َكلام { َّ ْخبت ُ َ ْزدناهم َ ُ َ ْ ًعرياَس ِ  ٩٧ اإلرساء ١٠٧  }ِ
 ١٧٢ البقرة ١٢٣ }رزقْناكُم ما طَيباِت ِمن كُلُوا{
 ٤٠ النساء ٩٤ }ًعظيام أجرا لدنه من ويؤت{
ــؤثرون{ ــو أنفــسهم عــىل وي  هبــم كــان ول

 هـم فأولئـك نفسه شح يوق ومن خصاصة
 }املفلحون

 ٩ احلرش ٩٦

َّوإن{ ِ ًيوما َ ْ َعنْد َ َربك ِ ِّ ِكألف َ ْ َ ٍسنَة َ َّمما َ َتعدون ِ ُّ  ٤٧ احلج ١١٢ }َُ
 ٣٩ انعمر آل ١٥٧   }وحصورا وسيدا{
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 ٧١مريم ١٧٨ }واِردها ِإلَّا ِمنكُم وِإنْ{
 نتكَلَّم أَنْ لَنا يكُونُ ما قُلْتم سِمعتموه ِإذْ ولَولَا{

 } ِبهذَا
 ١٦ النور ١٨٩

 ٣٢ النساء ٢٠٠ }بعٍض علَى بعضكُم ِهِب اللَّه فَضلَ ما تتمنوا ولَا{
 ٣٢النساء ٢٠٠ }فَضِلِه ِمن اللَّه واسأَلُوا{



 
 

  
 

 

٥٦٤ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

  
 

 

٥٦٥ 

 
 

   
 يلد كان ببالء احلصني بن عمران ابتيل
  بعض له فقال: قال منه،

 ٦٧ حصني بن عمران

 فأصـاب فيه أوقدنا ما شهر علينا أتى
 لنا فأهدى ، شاة أيب

 ٢١٢ عائشة

 ٧٧ جبل بن معاذ  اهللا نذكر يعني ساعة نؤمن بنا اجلس
 وأحـــب وأهلــه اإلســالم، أحــب
  من الغريب وأحب الغثراء،

 ٦٤ الغفاري ذر أبو

 فقـال حلقـة يف قرحـة معـاذ أخـذت
 إين فوعزتك خنقك أخنقني

 ٧٥ جبل بن معاذ

 ممـا غليظـا إزارا عائشة إلينا رجتأخ
   من   وكساء باليمن يصنع

 ٢١٧ عائشة

 مـا الـصفة أهـل مـن سبعني أدركت
  إزار منهم ألحد

 ١٣٨ هريرة أبو

ــوه، ــالوا آدم ــام: ق ــه، ب ــت نأدم : قال
 فرغتم إذا عليه اهللا حتمدون

 ٢٠٦ عائشة

 ٢٠٠ عائشة ربه يسأل فإنام فليكثر أحدكم متنى إذا



 
 

  
 

 

٥٦٦ 

   
 مـا املتعبدون فليتعبد ثاثال رابطت إذا

 شاءوا
 ١٤٨ هريرة أبو

ــان إذا ــد ك ــذكر العب ــرساء يف اهللا ي  ال
 رض  فأصابه الرخاء يف وحيمده

 ١٠ الفاريس سلامن

ــوم كــان إذا  أهيــا: اهللا قــال القيامــة ي
 سببا جعلت إين الناس،

 ١٥١ هريرة أبو

 قـدم مـا املالئكة تقول امليت مات إذا
  ترك ما الناس ويقول

 ٩٧ هريرة أبو

 قـدم مـا املالئكة قالت امليت مات إذا
 ترك ما: الناس ويقول

 ١٣٢ هريرة أبو

 فـإين امـض": قال جنازة به مرت إذا
  األثر عىل

 ١٢٨ هريرة أبو

 عـىل وهـو مـسلمة بـن حبيب أرسل
 بثالثامئة ذر أيب إىل الشام

 ٤٨ الغفاري ذر أبو

 عمـرو بـن اهللا عبـد إىل امـرأة أرسلنا
 ال الذي ذنبال ما تسأله

 ١٥٦ عمرو بن اهللا عبد

ــالث أضــحكني ــاين ث ــالث وأبك : ث
 الدنيا مؤمل من ضحكت

 ٣٣ الفاريس سلامن



 
 

  
 

 

٥٦٧ 

   
 فجعلته متر من شيئا اهللا رسول أعطاين

  فعلقناه لنا مكتل يف
 ١٤٢ هريرة أبو

ــوا ــا اعلم ــئتم م ــوا أن ش ــن تعلم  فل
  تعملوا حتى بعلم اهللا ينفعكم

 ٨٥ جبل بن معاذ

 فجعلت رواحة بن اهللا عبد عىل أغمي
  تبكي عمرة أخته

 ١٧٧ رواحة بن اهللا عبد

 هـــذه تغـــرنكم ال القـــرآن اقـــرؤوا
 فإن املعلقة املصاحف

 ١٨٣ أمامة أبو

 اهللا تلقــوا لـن فـإنكم الـذنوب أقلـوا
 الذنوب قلة يشبه بيشء

 ١٩٢ عائشة

 أكثـرهم القيامة يوم ذنوبا الناس أكثر
 اهللا معصية يف كالما

 ٥ الفاريس سلامن

 الرجل عنه سألتني مما برش أخربك أال
 جائع وجاره شبعان يبيت

 ١٠٨ هريرة أبو

: قـالوا ؟ بـاردة غنيمة عىل أدلكم أال
 هريرة أبا يا ماذا

 ١٣٩ هريرة أبو

 أال اهللا عـىل ضـامنون اهللا عامل إن أال
 ال آدم بني عامل إن

 ١٧٥ بشري بن النعامن



 
 

  
 

 

٥٦٨ 

   
ــذ أال ــا تتخ ــام أرض ــذ ك ــة اخت  طلح

 أصنع وما: فقال: قال ،والزبري
 ٤٤ الغفاري ذر أبو

 لقد شئتم، ما ورشاب طعام يف ألستم
  نبيكم رأيت

 ١٧٦ بشري بن النعامن

 ما له فقيل مرضه يف بكى هريرة أبا أن
 إين أما فقال يبكيك

 ١١٦ هريرة أبو

 عمـل قد القيامة يوم جييء الرجل إن
 به ينجو أن يرجو عمال

 ١٥ الفاريس سلامن

ــ إن ــة رحمال ــالعرش معلق ــادي ب  تن
 من صل: ذلق هلا بلسان

 ١٧١ عمرو بن اهللا عبد

 ألهل حتية ذمتنا ألهل أمان السالم إن
 ديننا

 ١٨٧ أمامة أبو

 ومفرخـه الـشيطان مبيض السوق إن
 تكون ال أن استطعت فإن

 ٢١ سلامن

 فقال كلمه القرب يف وضع إذا العبد إن
 أين تعلم أمل آدم بن يا

 ١٥٣ مروع بن اهللا عبد

 من انسخ جربئيل يا يقول تعاىل اهللا إن
 املؤمن عبدي قلب

 ٥٦ الغفاري ذر أبو



 
 

  
 

 

٥٦٩ 

   
 طباق رمحة كل رمحة، مائة خلق اهللا إن
 واألرض السامء بني ما

 ٢٨ الفاريس سلامن

إن اهللا جيزي املؤمن باحلسنة ألف ألف 
 حسنة

 ٩٤ أبو هريرة

 يديه عبد إليه يبسط أن يستحي اهللا إن
 فريدمها خريا هبام يسأله

 ٢٣ الفاريس سلامن

 لعبـاديت تفـرغ آدم بـن يا يقول اهللا إن
 املــؤمن جيــزئ اهللا إن غنــى قلبــك أمــأل

  فقلت فأتيته حسنة، ألف ألف باحلسنة

 ٩٠ هريرة أبو

 ١٩٦ عائشة الورع دينهم أعظم ضيعوا قد الناس إن
 عمـل تعمـل أن اهللكة كل اهللكة إن

 البالء زمان يف السوء
 ١٧٤ بشري بن نالنعام

 أهـل بيـوت ليـرتاءون السامء أهل إن
 يذكر كان ما األرض

 ١١٠ هريرة أبو

 اهللا، عبد أبا يا لسلامن قال ، حذيفة أن
 قال ؟ بيتا لك تبني أال

 ٣٤ الفاريس سلامن

 يعجن وهو سلامن عىل دخل رجال أن
 ؟ هذا ما: قال

 ٣٥ الفاريس سلامن



 
 

  
 

 

٥٧٠ 

   
 فلم ضيف أذنه األنصار من رجال أن

 وقوت قوته إال عنده يكن
 ٩٦ هريرة أبو

 مــن الطعــام يــصنع كــان ســلامن أن
 فيأكل املجذومني فيدعو كسبه

 ٧ الفاريس سلامن

 التقيـا سـالم بـن اهللا وعبد سلامن أن
  إن": لصاحبه أحدمها فقال

 ٣ الفاريس سلامن

 لــه كــان رواحــة بــن اهللا عبــد أن
 بيته يف مسجد مسجدان

 ١٨٠ رواحة ابن

 املقـربة، إىل نظـر عمرو بن هللا عبد أن
  نزل إليها نظر فلام

 ١٦٢ هريرة أبو

 ١١٩ هريرة أبو ذهب من مقاذفها سفنا اجلنة يف إن
 وذا ًمقـسطا، ًإمامـا العرش ظل يف أن
 عن يمينه أخفى تصدق مال

 ١٢ الفاريس سلامن

 فمـن وبرانيـا، جوانيـا امرئ لكل إن
 اهللا يصلح جوانيه يصلح

 ٣١ الفاريس سلامن

 امحـل": هريـرة أبـو فقال ًإبال، يل إن
 سمينها وانحر نجيبها، عىل

 ١٢٩ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٧١ 

   
 شفاء وحامل داء حامل الناس من إن

  رش ومفتاح خري ومفتاح
 ١٣ الفاريس سلامن

 ١٠٦ هريرة أبو  وآخرتكم لدنياكم مذهبة هذه إن
 املـصحف إىل ينظـر وهو إليه انتهيت

  تقرأ يشء أي قلت قال
 ١٥٨ عمرو بن اهللا عبد

ــروا  مل: فقيــل فــأيت ؟ أصــبحنا انظ
  أصبحنا انظروا: قال تصبح،

 ٨٨ عمرو بن اهللا عبد

 فـصربتم، الـرضاء بفتنة ابتليتم إنكم
 الرساء بفتنة وستبتلون

 معاذ عنها اهللا ريض عائشة
 جبل بن

٧٩ 

 ١٩٣ جبل بن معاذ  التواضع العبادة أفضل لتدعون إنكم
 حتـت يوقد وهو ذر، أيب عىل دخل أنه
 حطب من له قدر

 ٥٣ الغفاري ذر أبو

 يأكلون وهم األخنس ابن بدار مر أنه
  والشواء الثريد

 ١٤٩ أبوهريرة

 قولـه يف عائشة املؤمنني أم سألوا أهنم
 أورثنا ثم املالئكة يف

 ٢١٥ عائشة

 ينفعك أن اهللا لعل حديثا أحدثك إين
 اعلم اليوم بعد به

 ٦٦ حصني بن عمران



 
 

  
 

 

٥٧٢ 

   
ــا ــ أهاهن ــاهر انمك ــصيل ط ــه ن  ؟ في
  وصل قلبك طهر: فقالت

 ٢٠ الفاريس سلامن

 مالك، أيب ابن يا لألمري الطريق أوسع
  اهللا أصلحك: فقلت

 ١٣٣ هريرة أبو

 ًرسـوال، ذر أيب إىل الـدرداء أبو بعث
            فقال الرسول فجاء: قال

 ٤٧ الغفاري أبوذر

 غـرارتني يف بامل الزبري ابن إليها بعث
  ومائة ثامين راهأ قالت

 ٢١٠ عائشة

 مـن بطـوق عائـشة إىل معاويـة بعث
 مائة قوم جوهر فيه ذهب

 ٢٠٩ عائشة

 يبكيـك ما": فقال امرأته فبكت بكى
 تبكي رأيتك: قالت ؟

 ١٧٨ رواحه بن اهللا عبد

 ظلة بسطة قدر مسكنا الدرداء أبو بنى
                ذر أبو عليه فمر

 ٦٥ ذر أبو

 خـريه، كثـر اهللا كتـاب فيه يتىل البيت
  املالئكة وحرضته

 ١٠٩ هريرة أبو

 إذ نــار يديــه وبــني جــالس هــو بيــنام
 نفيس والذي:فقال شهقت

 ١٥٩ عمرو بن اهللا عبد



 
 

  
 

 

٥٧٣ 

   
 هـذه فقـراء أين فيقال مجيعا جتمعون
 ومساكينها األمة

 ١٥٤ عمرو بن اهللا عبد

 الــدرهم، وعبــد الــدينار عبــد تعــس
 عىل املكبني النوكى بادروا

 ١٠٤ هريرة أبو

 عـرش حـر القيامة يوم الشمس تعطي
  مجاجم من تدنى ثم ، سنني

 ٢٦ الفاريس سلامن

 ثوبـا يتبايعـان ورجالن الساعة تقوم
 يطويانه وال يتبايعانه فال

 ١١٣ هريرة أبو

 ، للخراب وتعمرون ، للموت تلدون
 يفنى ما عىل وحترصون

 ٥١ الغفاري ذر أبو

 فرائض مقتصد جواد صاحبهن ثالث
  ويتقي يقيمها اهللا

 ١٦٦ عمرو بن اهللا عبد

 للمقت تعرض فقد فعلهن من ثالث
 عجب غري من الضحك

 ٨٩ جبل بن معاذ

 الـدنيا رغائب العبد هبن يدرك ثالث
 البالء عند الصرب واآلخرة

 ٦٩ حصني بن عمران

 إلــيهم، تعــاىل اهللا يــضحك ثالثــة
  من قام رجل: هلم اهللا ويتبشبش

 ٥٤ الغفاري ذر أيب



 
 

  
 

 

٥٧٤ 

   
ــاء ــل ج ــاذ رج ــن مع ــل ب ــه جب  مع

 ويودعونه عليه يسلمون أصحابه
 ٧٤ جبل بن معاذ

 جيـده فلـم الدرداء أيب إىل سلامن جاء
  الدرداء أم عىل فسلم

 ١٤ الفاريس سلامن

 فـضة ولبنـة ذهـب لبنـة اجلنـة حائط
 والياقوت اللؤلؤ ودرجها

 ١١٧ هريرة أبو

 ويف لؤلــؤة، مــن اجلنــة يف املــؤمن دار
  تنبت شجرة وسطها

 ١٢٦ هريرة أبو

 سـلامن عىل وقاص أيب بن سعد دخل
 فقال سلامن، فبكى يعوده

 ٣٩ الفاريس سلامن

 مـريض وهـو هريـرة أيب عىل دخلت
 وقلت خلفه من فاحتضنته

 ١٠٣ هريرة أبو

 أهنـا حدثته وإهنا طلق أم عىل دخلت
 ذر، أيب عىل دخلت

 ٤٩ الغفاري ذر أيب

 لـامف سلامن عىل عباد خايل مع دخلت
  وإذا سلامن صافحه رآه

 ٨ الفاريس سلامن

 فيام تنطق وال يشء يف منه لست ما دع
 يعنيك ال

 ١٥٢ عمرو بن اهللا عبد



 
 

  
 

 

٥٧٥ 

   
 فـإذا الكافر وجنة املؤمن سجن الدنيا
 به خيىل املؤمن مات

 ١٦١ عمرو بن اهللا عبد

 املـستطعمون وبقـي املطعمون ذهب
 وبقي املذكرون وذهب

 ٧٢ حصني بن عمران

 قيـل ؟ النـسناس وبقـي لناسا ذهب
 النسناس وما: له

 ١٥٠ هريرة أبو

 حـسابا أشد القيامة يوم الدرمهني ذو
  ذي من

 ٤٣ الغفاري ذر أبو

 لـه امـرأة وعنـده بالربذة ذر أبا رأيت
 قال شحباء، أو سحامء

 ٤٦ ذرالغفاري أبو

 يصلون الصفة أهل من سبعني رأيت
 يبلغ من فمنهم ثوب يف

 ١٥٠ هريرة أبو

 وهـو رسيـة يف الفاريس سلامن يترأ
 وعليه محار عىل أمريها

 ٤٠ الفاريس ن سلام

 فقلت": قال الفجر، قبل ركعتني ركع
  نفسك احفظ: فقال له،

 ٤ الفاريس سلامن

 ١٧٢ عمرو بن اهللا عبد اهللكة عىل كاملرشف املوتى ساب



 
 

  
 

 

٥٧٦ 

   
 كان قد درهم، ألف مائة درهم سبق 

 له رجل كأنه أو رجل
 ١١٥ هريرة أبو

 الوحـدة، من خري الصالح الصاحب
 صاحب من خري والوحدة

 ٤٢ هريرة أبو

 عـبس بنـي مـن رجل سلامن صحب
 سلامن له فقال دجلة، فأتى

 ١٩ الفاريس سلامن

 أخـربك أال: يل فقـال ذر أبـا صحبت
 حاجتي يوم إن حاجتي، بيوم

 ٤٥ ذر أبو

 وال واكتـسب وأفطر وصم ونم صل
  وأنت إال متوتن وال تأثم

 ٧٦ جبل بن اذمع

 فـــداء، والـــصدقة قربـــان الـــصالة
 الصالة مثل إنام جنة والصيام

 ١١١ هريرة أبو

 لـه، أويف أوىف فمـن ، مكيـال الصالة
 ما علمتم فقد طفف ومن

 ٣٧ الفاريس ن سلام

 مثل وفخذه أحد، مثل الكافر رضس
  مثل وجنباه البيضاء،

 ١٢٠ هريرة أبو

: اهل فقال": معيشتهام يف ذر أبا عاتبت
  بني إن ذر، أم يا

 ٦٢ الغفاري ذر أبو



 
 

  
 

 

٥٧٧ 

   
 أن أختـــه ســلامن عـــىل أيب عــرض
     موالة وزوجه فأبى يزوجه،

 ٢٥ الفاريس سلامن

 ١١ الفاريس سلامن  منه ينفق ال ككنـز به يقال ال علم
 ١٦٨ عمرو بن اهللا عبد  صنعاء من أبعد العنقود
 السموم، عذاب ووقانا علينا اهللا فمن

  عيل ّنُم رب: فتقول
 ٢١٩ عائشة

 يقـول طـوبى هلا يقال شجرة اجلنة يف
 عام لعبدي تفتقي هلا اهللا

 ١١٨ هريرة أبو

َوقــرن{ قــرأت َْ َّبيــوتكن ِيف َ ُ ُُ  فتبكــي }ِ
 مخارها تبل حتى

 ٢٢٠ عائشة

 ؟ حتدثنا أال اهللا عبد أبا يا: لسلامن قلنا
 أكرب اهللا ذكر": قال

 ٢٢ الفاريس سلامن

ــان ــو ك ــة أب ــا أمام ــاحب هيلالب    ص
 أحقب قد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

 ١٨٥ أمامة أبو

 كالرجل احلديث حيدثنا أمامة أبو كان
 يؤدي أن عليه الذي

 ١٨٤ أمامة أبو

 يسمع لئال الصبيان يعتزل ذر أبو كان
 فيقيل ، أصواهتم

 ٥٥ الغفاري ذر أبو



 
 

  
 

 

٥٧٨ 

   
 صـاموا إذا وأصـحابه هريرة أبو كان

 قالوا املسجد يف جلسوا
 ١٣٠ هريرة أبو

 الليــل ثلــث يقــوم هريــرة أبــو كــان
 وابنه الليل ثلث وامرأته

 ١٣٤ هريرة أبو

 سبحان": قال الليل من تعار إذا كان
 املرسلني وإله النبيني رب

 ١٧ الفاريس سلامن

ــان ــر ك ــن جعف ــب أيب ب ــب طال  حي
 إليهم وجيلس املساكني

 ١٤٧ هريرة أبو

 املغـنم من شاة أصاب إذا سلامن كان
 وجعل حلمها فقدد ذبحها

 ١٨ الفاريس سلامن

 رفيقه، رأسه حيلق اهللا رمحه سلامن كان
 هذا ما: له فقيل

 ٣٦ الفاريس سلامن

ــان ــسى ك ــن عي ــريم اب ــول  م  يق
 املساجد اختذوا: ألصحابه

 ١٠٥ هريرة أبو

 ويف مـسجد خمدعه يف هريرة أليب كان
 ويف مسجد بيته

 ١٤٦ هريرة أبو

 ٦ الفاريس سلامن  عباء من خباء لسلامن كان



 
 

  
 

 

٥٧٩ 

   
 عـزرة، أبـا يكني مني أكرب أخ يل كان
  سلامن ذكر يكثر وكان

 ٢٤ الفاريس سلامن

 يوقـد وما ليلة أربعون علينا يأيت كان
  اهللا رسول بيت يف

 ٢٠٧ عائشة

 بالـشمس تعذب فرعون امرأة كانت
  أظلتها عنها انرصفوا فإذا

 ٢ الفاريس سلامن

 تـصيل ثـم باهبـا، عليهـا تغلق كانت
  يلةطو صالة الضحى

 ٢٠٨ عائشة

 وهـي ألفا سبعني تقسم عائشة كانت
  درعها ترقع

 ١٩٤ عائشة

 بعملهـا، فـدعمتهم زنجية، له كانت
 يوما السوط عليها فرفع

 ١٤١ هريرة أبو

 احلـوض عن صادرين إلينا أنظر كأين
 الرجل فيبلغ للحساب،

 ١٣٧ هريرة أبو

 بعـد أمـا: سلامن إىل الدرداء أبو كتب
 ألرضا إىل أدعوك فإين

 ٢٧ الفاريس سلامن

 اهللا رضـوان معاويـة إىل عائشة كتبت
 اهللا فاتق بعد أما عليهام

 ٢٠٤ عائشة



 
 

  
 

 

٥٨٠ 

   
ــت ــشة كتب ــة إىل عائ  اهللا ريض معاوي
  يعمل من أنه:عنهام

 ٢٠٥ عائشة

 الرجـل، الرجل لقي إذا مىض فيام كنا
 ابن أخاه يلقى فكأنام

 ١٦٧ عمرو بن اهللا عبد

 هـو ما اربن نستوقد ما شهرا نلبث كنا
 واملاء التمر إال

 ١٩٨ عائشة

 إداوة مـن هريـرة أيب عـىل أفرغ كنت
 أين:فقال رجل به فمر

 ٩٢ هريرة أبو

 فأقبـل املدينـة مسجد يف جالسا كنت
 حلقة تراه ال رجل

 ٥٠ الغفاري ذر أبو

 حتـى القيامة يوم العبد قدما تزول ال
 خصال أربع عن يسأل

 ٧٣ جبل بن معاذ

 خـشية مـن بكى الرج النار تطعم ال
 اللبن يرد حتى أبدا اهللا

 ٩٩ هريرة أبو

 ورائـه من فإن بنعمة فاجرا تغبطن ال
 جهنم طلبه حثيثا طالبا

 ١٠٧ هريرة أبو

 ١٠١ هريرة أبو  الكالم فضول يف خري ال



 
 

  
 

 

٥٨١ 

   
 يكـون حتى اإليامن ذرى عبد يبلغ ال

  من إليه أحب التواضع
 ٨٢ جبل بن معاذ

 دخـل إال القيامة يوم أحد حياسب ال
 قرأت ثم اجلنة

 ١٩٩ عائشة

 مـن إال األمـة هذه من النار يدخل ال
 رشاد اهللا عىل رشد

 ١٨٢ أبوأمامة

 البـرشى يـرى حتى املؤمن يقبض ال
 يف فليس نادى قبض فإذا

 ٩١ هريرة أبو

 أصـبح حتـى ليلة تعاىل اهللا أذكر ألن
  أمحل أن من إيل أحب

 ٨١ جبل بن معاذ

 عليـه، أقـيم عمـال اليـوم أعمل ألن
 فيام ضعفه من إيل أحب

 ١٦٥ عمرو بن اهللا عبد

 أنرش ثم أموت ثم أنرش ثم أموت ألن
 أحب أنرش ثم أموت ثم

 ٣٨ الفاريس سلامن

 يشء ريف يف ومـا اهللا رسـول تويف لقد
 شطر إال كبد ذو يأكله

 ٢٠٢ عائشة

ــد ــي لق ــا رأيتن ــرب بــني أرصع وأن  الق
  الناس يقول حتى واملنرب

 ١٢٤ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٨٢ 

   
 ١٢٥ هريرة أبو الصيام اجلسد وزكاة زكاة يشء لكل
 خلقـه هبا يرحم واحدة: رمحة مائة هللا
 وتسع الدنيا، يف

 ٣٠ الفاريس سلامن

 يل واحــدة: قــال آدم اهللا خلــق ملــا
  بيني وواحدة لك، وواحدة

 ١ سلامن

 فقهتم، قد:هلم قال اليمن معاذ قدم ملا
  اجلنة أهل عرفتم

 ٨٣ جبل بن معاذ

 أنـاس تلقاه احلج يريد معاوية قدم امل
  املدينة أهل من

 ١١٤ هريرة أبو

 فقربـوا عملـه، مـنكم أحدا ينجي لن
  وسددوا

 ١٣١ هريرة أبو

ــنفس ــؤمن ل ــن ارتكاضــا أشــد امل  م
  العصفور من اخلطيئة

 ١٦٣ عمرو بن اهللا عبد

 ترتـد ال عـني قـرة أسـألك إين اللهم
 ينفد ال ونعيام

 ١٧٩ رواحة ابن

 احلجـارة هذه من لك ننقل رتأم لو
 ًمسجدا لك فنبني واخلشب

 ٨٤ جبل بن معاذ



 
 

  
 

 

٥٨٣ 

   
 األمـة هـذه أوائـل مـن رجلني أن لو

 بعض يف بمصحفيهام خلوا
 ١٦٤ عمرو بن اهللا عبد

 القيان يعطي أحدمها الرجالن بات لو
 يقرأ اآلخر وبات البيض

 ١٦ الفاريس سلامن

ــوددت ــبش أين ل ــذبحني ك ــيل ف  أه
 مرقي سونوحي حلمي، يأكلون

 ٦٨ حصني بن عمران

 ١٦٠ عمرو بن اهللا عبد الشجرة هذه أين لوددت
ــؤمن  املالئكــة مــن اهللا عــىل أكــرم امل
 عنده الذين

 ١٢٢ هريرة أبو

ــا ــو أورث م ــال ؟ ذر أب ــانني،: ق  أت
 ًومجال وأعنزا، ًوعبدا، ًوعفوا،

 ٥٩ ذر أبو

 درمهــا وال دينــارا بكــر أبــو تــرك مــا
 سكته اهللا رضب

 ٢١٤ عائشة

 ًدرمهـا، وال دينـارا اهللا رسول ترك ما
 وال بعريا وال شاة وال

 ٢١٣ عائشة

ٍبر طعام من  حممد آل شبع ما  حتى ُ
 قبضه

 ١٢٣ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٨٤ 

   
 فـوق بـر طعـام مـن حممد آل شبع ما

 ثالث
 ١٩٧ عائشة

 إال طعـام مـن النبي بعد شبعت ما
 لبكيت أبكي أن شئت ولو

 ٢١٨ عائشة

 ال مـا ونتـأمل أنفـسكم صدقتكم ما
 ال ما وجتمعون تبلغون،

 ١٤٠ هريرة أبو

 غـدا لـه أنجى عمل من عبد عمل ما
  تعاىل اهللا ذكر من

 ٨٠ جبل بن معاذ

 بايعـت منذ بيميني فرجي مسست ما
   اهللا رسول

 ٧١ حصني بن عمران

 إال بـذنب اهللا يلقـى إال أحـد مـن ما
 تال ثم زكريا بن حييى

 ١٥٧ عمرو بن اهللا عبد

 يـسعى إال اجلنـة أهل من دأح من ما
  كل خادم ألف عليه

 ١٦٩ عمرو بن اهللا عبد

 إال اهللا فيـذكرون جيتمعون مأل من ما
 أعز مأل يف اهللا ذكرهم

 ١٥٥ عمرو بن اهللا عبد

 رجـل مثـل املـوت ومثل آدم بن مثل
 فقال أخالء ثالثة له كان

 ١٧٣ بشري بن النعامن



 
 

  
 

 

٥٨٥ 

   
 أطـال قـد سـاجد برجل أمامة أبو مر

 قال يبكي وهو السجود
 ١٨٨ أمامه أبو

 عنـد مـضطجع كلـب عـىل رجل مر
 يموت أن كاد قد قليب

 ١٠٢ هريرة أبو

 دفـن قـرب عـىل هريـرة أيب مع مررت
 لركعتان:فقال ًحديثا

 ٩٣ هريرة أبو

ــررت ــع م ــرة أيب م ــىل هري ــل ع  نخ
 ال ثمر من أطعمنا اللهم:فقال

 ٩٨ هريرة أبو

 هكـذا قـال مـن إال النار يف املكثرون
 بكفيه وأشار كذا،وه

 ١٤٤ هريرة أبو

 هللا وأعطـى هللا وأبغـض هللا أحـب من
 استكمل فقد هللا ومنع

 ١٨١ أمامه أبو

 تــرك اإليــامن حقيقــة اســتحقاق مــن
 صادق واملرء املراء

 ٥٧ ذر أبو

 أحيـا فكأنام سيئة مؤمن عن أطفأ من
 موؤدة

 ١٠٠ هريرة أبو

 أتـى ثـم الوضوء، فأحسن توضأ من
 وحق ًائراز هللا كان املسجد

 ٣٢ سلامن



 
 

  
 

 

٥٨٦ 

   
 يف لـيس املـسجد يف مـن أن رأى من

  قائام كان من إال الصالة
 ٧٨ جبل بن معاذ

 وأن حـق، وجـل عـز اهللا أن علم من
 فيها ريب ال آتية الساعة

 ٨٧ جبل بن معاذ

 رب هللا احلمد نفسه قبـل مـن قال من
 اهللا كتب العاملني

 ١٤٥ أبوهريرة

 ومن راحري به اهللا كساه ًخلقا كسا من
 كساه جديدا كسا

 ٩٥ هريرة أبو

 ركب أو الثياب من مشهورا لبس من
 الدواب من ًمشهورا

 ٦٠ ذر أبو

 يغفر مل القيامة يوم احلساب نوقش من
 له

 ١٩٥ عائشة

 عـنهم فخـىل مالكـا النـار أهل نادى
 جييبهم ال عاما أربعني

 ١٧٠ عمرو بن اهللا عبد

 نـائم برجـل نحن فإذا الصفاح، نزلنا
 كادت قد شجرة ظل يف

 ٩ الفاريس سلامن

 عـامر بـن اهللا عبد عنى مبلغ أنت هل
 نعم: قلت ؟ رسالة

 ٥٨ ذر أبو



 
 

  
 

 

٥٨٧ 

   
 الاليت احلسنات إن بيده نفيس والذي
 هبن اهللا يمحو

 ٢٩ سلامن

 كثريا لبكيتم أعلم ما تعلمون لو واهللا
 ولو ًقليال، ولضحكتم

 ٤١ أبوذر

 مـن خـرج - النبـي تعنـي - وبأيب
 الرب خبز من يشبع ملو الدنيا

 ٢١٦ عائشة

 ١٨٩ عائشة  ًمنسيا نسيا كنت مت إذا أين وددت
 ٧٠ حصني بن عمران الرياح تذروين رماد أين وددت
 ٢٠١ عائشة الشجر هذا من ورقة أين وددت
 كـضني أشـبعته إن بطني، من يل ويل
 أنصبني أجعته وإن

 ١٤٣ هريرة أبو

 األرض بمـلء لقيتنـي إن آدم ابـن يا
  شيئا يب ترشك ال وباذن

 ٦١ أبوذر

 صـالة فـصل صالة صليت إذا بني يا
 تعود أنك تظن ال مودع؛

 ٨٦ جبل بن معاذ

 أخـشى إين الـذهب تلبـيس ال بنية يا
 تلبيس وال اللهب عليك

 ١٣٦ هريرة أبو

 ١٩١ عائشة أخلق مل ليتني يا



 
 

  
 

 

٥٨٨ 

   
 عليها ما وتقيض تسبح شجرة ليتها يا

  ختلق مل وأهنا
 ١٩٠ عائشة

ــاي ــاس أهي ــم إين الن ــح، لك  إين ناص
 ظلمة يف صلوا شفيق، عليكم

 ٦٣ أبوذر

 الطيـب، الطعـام مـن أحدكم يتوضأ
 اخلبيثة الكلمة من يتوضأ وال

 ٢٢١ عائشة

 كـان إذا حتى القيامة يوم الظامل جييء
 بني جهنم جرس عىل

 ١٨٦ أمامه أبو

 حتـى عليه فيضيق قربه الكافر يدخل
 فتلك أضالعه، فيه ختتلف

 ١٢٧ بو هريرةأ

 أقرع شجاع قربه يف الكافر عىل يسلط
 رأسه من حلمه فيأكل

 ٢٠٣ عائشة

 آدم صورة عىل كلهم اجلنة أهل يصري
 قلت القيامة، يوم

 ١١٢ أبو هريرة

 يكـون حتـى املؤمن عىل يومئذ يقرص
  صالة كوقت

 ١٢١ أبو هريرة

 يكفـي مـا الـرب، مع الدعاء من يكفي
 امللح من الطعام

 ٥٢ أبو ذر



 
 

  
 

 

٥٨٩ 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 



 
 

  
 

 

٥٩٠ 

 
 

 
   

 الناس، أهيا: اهللا قال القيامة يوم كان إذا
 سببا جعلت إين

 ١٥١ هريرة أبو

 ويقول قدم ما املالئكة تقول امليت مات إذا
 ترك ما الناس

 ٩٧ هريرة أبو

 اهللا ينفعكم فلن تعلموا أن شئتم ما اعلموا
 تعملوا حتى بعلم

 ٨٥ معاذ

 يا ماذا: قالوا ؟ باردة غنيمة عىل أدلكم أال
 هريرة أبا

 ١٣٩ هريرة أبو

 عمال عمل قد القيامة يوم جييء الرجل إن
  به ينجو أن يرجو

 ١٥ سلامن

 هلا بلسان تنادي بالعرش معلقة الرحم إن
 من صل: ذلق

 ١٧١ عمرو بن هللا عبد

 فإن ومفرخه الشيطان مبيض السوق إن
  أن استطعت

 ٢١ سلامن



 
 

  
 

 

٥٩١ 

   
 ما طباق رمحة كل رمحة، مائة خلق اهللا إن
  السامء بني

 ٢٨ سلامن

 فصربتم، الرضاء بفتنة ابتليتم إنكم
  الرساء بفتنة وستبتلون

 ٧٩ معاذ

 فال ثوبا يتبايعان ورجالن الساعة تقوم
 يطويانه وال يتبايعانه

 ١١٣ هريرة أبو

 ودرجها فضة ولبنة ذهب لبنة اجلنة حائط
 والياقوت اللؤلؤ

 ١١٧ هريرة أبو

 مات فإذا الكافر وجنة املؤمن سجن الدنيا
 به خيىل املؤمن

 ١٦١ عمرو بن اهللا عبد

 رجل كان قد درهم، ألف مائة درهم سبق
 له رجل كأنه أو

 ١١٥ هريرة أبو

 ومن ،له أويف أوىف فمن ، مكيال الصالة
 ما علمتم فقد طفف

 ٣٧ سلامن

 مثل وفخذه أحد، مثل الكافر رضس
 مثل وجنباه البيضاء،

 ١٢٠ هريرة أبو

: ألصحابه يقول  مريم ابن عيسى كان
 املساجد اختذوا

 ١٠٥ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٩٢ 

   
 أنه:عنهام اهللا ريض معاوية إىل عائشة كتبت
  يعمل من

 ٢٠٥ عائشة

 يسأل ىحت القيامة يوم العبد قدما تزول ال
 خصال أربع عن

 ٧٣ معاذ

 اهللا خشية من بكى رجال النار تطعم ال
 اللبن يرد حتى أبدا

 ٩٩ هريرة أبو

 طالبا ورائه من فإن بنعمة فاجرا تغبطن ال
 جهنم طلبه حثيثا

 ١٠٧ هريرة أبو

 ١٢٥ هريرة أبو  الصيام اجلسد وزكاة زكاة يشء لكل
 يف خلقه هبا يرحم واحدة: رمحة مائة هللا
 لدنياا

 ٣٠ سلامن

 وواحدة يل واحدة قال آدم اهللا خلق ملا
  بيني وواحدة لك،

 ١ سلامن

 فقربوا عمله، منكم أحدا ينجي لن
 وسددوا

 ١٣١ هريرة أبو

 الذين املالئكة من اهللا عىل أكرم املؤمن
 عنده

 ١٢٢ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٩٣ 

   
 من غدا له أنجى عمل من عبد عمل ما

 تعاىل اهللا ذكر
 ٨٠ معاذ

 له كان رجل مثل املوت ومثل دمآ بن مثل
 فقال أخالء ثالثة

 ١٧٣ بشري بن النعامن

 هكذا قال من إال النار يف املكثرون
 بكفيه وأشار وهكذا،

 ١٤٤ هريرة أبو

 أحيا فكأنام سيئة مؤمن عن أطفأ من
 موؤدة

 ١٠٠ هريرة أبو

 رب هللا احلمد نفسه قبـل مـن قال من
 اهللا كتب العاملني

 ١٤٥ هريرة أبو

 ال ذنوبا األرض بملء لقيتني إن آدم ابن يا
  شيئا يب ترشك

 ٦١ ذر أبو

 عىل كان إذا حتى القيامة يوم الظامل جييء
                            جهنم جرس

 ١٨٦ أمامة أبو

 حتى عليه فيضيق قربه الكافر يدخل
 أضالعه فيه ختتلف

 ١٢٧ هريرة أبو

 ميو آدم صورة عىل كلهم اجلنة أهل يصري
 القيامة

 ١١٢ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٥٩٤ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

  
 

 

٥٩٥ 

 
 

 
  

 - الفاريس سلامن مسند
 ١٠ رض فأصابه الرخاء يف وحيمده الرساء يف اهللا يذكر العبد كان إذا

 ٣٣ الدنيا مؤمل من ضحكت: الثث وأبكاين ثالث أضحكني
 ٥ اهللا معصية يف كالما أكثرهم القيامة يوم ذنوبا الناس أكثر
 ٢٨ واألرض السامء بني ما طباق رمحة كل رمحة، مائة خلق اهللا إن
 ٣٤ قال ؟ بيتا لك تبني أال ، اهللا عبد أبا يا لسلامن قال ، حذيفة أن
 ٣٥ :قال ؟ ذاه ما: قال يعجن وهو سلامن عىل دخل رجال أن
 ١٣ رش ومفتاح خري ومفتاح شفاء وحامل داء حامل الناس من إن
 ١٥ به ينجو أن يرجو عمال عمل قد القيامة يوم جييء الرجل إن
 ١٢ عن يمينه أخفى تصدق مال وذا ًمقسطا،ً إماما العرش ظل يف أن
 ٢٣ فري خريا هبام يسأله يديه عبد إليه يبسط أن يستحي اهللا إن
 ٣ لقيت إن": لصاحبه أحدمها فقال التقيا، سالم بن اهللا وعبد نسلام أن
 ٧ فيأكل املجذومني فيدعو كسبه من الطعام يصنع كان سلامن أن
 ٢١ تكون ال أن استطعت فإن ومفرخه الشيطان مبيض السوق إن
 ٣١ اهللا يصلح جوانيه يصلح فمن وبرانيا، جوانيا امرئ لكل إن



 
 

  
 

 

٥٩٦ 

  
 ٢٠ وصل قلبك طهر: فقالت ؟ هفي نصيل طاهر مكان أهاهنا
 من تدنى ثم ، سنني عرش حر القيامة يوم الشمس تعطي
 مجاجم

٢٦ 

 ١٤ وقال الدرداء أم عىل فسلم جيده فلم الدرداء أيب إىل سلامن جاء
 ٨ وإذا سلامن صافحه رآه فلام سلامن عىل عباد خايل مع دخلت
 ٣٩ قالف سلامن، فبكى يعوده سلامن عىل وقاص أيب بن سعد دخل
 ٤٠ وعليه محار عىل أمريها وهو رسية يف الفاريس سلامن رأيت
 ٤ نفسك احفظ: فقال له، فقلت": قال الفجر، قبل ركعتني ركع

 ١٩ سلامن له فقال دجلة، فأتى عبس بني من رجل سلامن صحب
 ٣٧ ما علمتم فقد طفف ومن له، أويف أوىف فمن ، مكيال الصالة
 ٢٥ له موالة وزوجه فأبى ، يزوجه أن أخته سلامن عىل أيب عرض
 ١١ منه ينفق ال ككنـز به يقال ال علم
 ٢٢ أكرب اهللا ذكر": قال ؟ حتدثنا أال اهللا عبد أبا يا: لسلامن قلنا
 ٣٦ هذا ما: له فقيل رفيقه، رأسه حيلق اهللا رمحه سلامن كان
 ٦ عباء من خباء لسلامن كان
 ١٧ املرسلني وإله النبيني رب سبحان": قال الليل من تعار إذا كان
 ١٨ وجعل حلمها فقدد ذبحها املغنم من شاة أصاب إذا سلامن كان
 ٢٤ سلامن ذكر يكثر وكان عزرة، أبا يكني مني أكرب أخ يل كان



 
 

  
 

 

٥٩٧ 

  

 ٢٧ األرض إىل أدعوك فإين بعد أما: سلامن إىل الدرداء أبو كتب

 ٢  املالئكة لتهاأظ عنها انرصفوا فإذا بالشمس، تعذب فرعون امرأة كانت

 ١ وبينك بيني وواحدة لك، وواحدة يل واحدة: قال آدم اهللا خلق ملا

 ٣٠ وتسع الدنيا، يف خلقه هبا يرحم واحدة: رمحة مائة هللا

 ٣٨ أحب أنرش ثم أموت ثم أنرش ثم أموت ثم أنرش ثم أموت ألن

 ١٦ يقرأ اآلخر وبات البيض القيان يعطي أحدمها الرجالن بات لو

 ٣٢ وحق ًزائرا هللا كان املسجد أتى ثم الوضوء، فأحسن توضأ من

 ٩ كادت قد شجرة ظل يف نائم برجل نحن فإذا الصفاح، نزلنا

 ٢٩ هبن اهللا يمحو الاليت احلسنات إن بيده نفيس والذي

 - رواحة بن اهللا عبد مسند

 ١٧٧ تبكي عمرة أخته فجعلت رواحة بن اهللا عبد عىل أغمي

 ١٨٠ بيته يف مسجد مسجدان له كان رواحة بن اهللا عبد أن

 ١٧٨ تبكي رأيتك: قالت ؟ يبكيك ما": فقال امرأته فبكت بكى

 ١٧٩ ينفد ال ونعيام ترتد ال عني قرة أسألك إين اللهم



 
 

  
 

 

٥٩٨ 

  

 - العاص بن عمرو بن اهللا عبد مسند
 ١٥٦  الذي الذنب ما تسأله عمرو بن اهللا عبد إىل امرأة أرسلنا

 ١٧١  من صل: ذلق هلا بلسان تنادي بالعرش معلقة الرحم إن
 ١٥٣ أين تعلم أمل آدم بن يا فقال كلمه القرب يف وضع إذا العبد إن
 ١٦٢  نزل إليها نظر فلام املقربة، إىل نظر عمرو بن اهللا عبد أن

 ١٥٨ تقرأ يشء أي قلت قال املصحف إىل ينظر وهو إليه انتهيت
 ١٥٩ نفيس والذي:فقال قتشه إذ نار يديه وبني جالس هو بينام

 ١٥٤  ومساكينها األمة هذه فقراء أين فيقال مجيعا جتمعون
 ١٦٦  ويتقي يقيمها اهللا فرائض مقتصد جواد صاحبهن ثالث
 ١٥٢  يعنيك ال فيام تنطق وال يشء يف منه لست ما دع

 ١٦١  به خيىل املؤمن مات فإذا الكافر وجنة املؤمن سجن الدنيا
 ١٧٢  اهللكة عىل رشفكامل املوتى ساب

 ١٦٨  صنعاء من أبعد العنقود
 ١٦٧ بن أخاه يلقى فكأنام الرجل، الرجل لقي إذا مىض فيام كنا
 ١٦٥ فيام ضعفه من إيل أحب عليه، أقيم عمال اليوم أعمل ألن



 
 

  
 

 

٥٩٩ 

  

 ١٦٣  حني العصفور من اخلطيئة من ارتكاضا أشد املؤمن لنفس
 ١٦٤ بعض يف بمصحفيهام اخلو األمة هذه أوائل من رجلني أن لو

 ١٦٠  الشجرة هذه أين لوددت
 ١٥٥  أعز مأل يف اهللا ذكرهم إال اهللا فيذكرون جيتمعون مأل من ما
 ١٥٧  تال ثم زكريا بن حييى إال بذنب اهللا يلقى إال أحد من ما
 ١٦٩  كل خادم ألف عليه يسعى إال اجلنة أهل من أحد من ما

 ١٧٠ جييبهم ال عاما أربعني نهمع فخىل مالكا النار أهل نادى
 - عنها اهللا ريض عائشة مسند

 ٢١٢ لنا فأهدى ، شاة أيب فأصاب فيه أوقدنا ما شهر علينا أتى
 ٢١٧ من وكساء باليمن يصنع مما غليظا إزارا عائشة إلينا أخرجت
 ٢٠٦ فرغتم إذا عليه اهللا حتمدون: قالت نأدمه، بام: قالوا آدموه،

 ٢٠٠ ربه يسأل فإنام فليكثر أحدكم متنى إذا
 ١٩٢ الذنوب قلة يشبه بيشء اهللا تلقوا لن فإنكم الذنوب أقلوا
 ١٩٣ التواضع العبادة أفضل لتدعون إنكم
 ١٩٦ الورع دينهم أعظم ضيعوا قد الناس إن



 
 

  
 

 

٦٠٠ 

  

 ٢١٥ أورثنا ثم املالئكة يف قوله يف عائشة املؤمنني أم سألوا أهنم
 ٢٠٩ مائة قوم جوهر فيه ذهب من بطوق عائشة إىل معاوية بعث
 ٢١٠ ومائة ثامنني أراه قالت غرارتني يف بامل الزبري ابن إليها بعث

 ٢١١ املؤمنني أم يا: فقلت هلا، درعا ترقع وهي عائشة عىل دخلت
ّمن رب: فتقول السموم، عذاب ووقانا علينا اهللا فمن  ٢١٩ عيل ُ
 اهللا سولر بيت يف يوقد وما ليلة أربعون علينا يأيت كان

 بمصباح
٢٠٧ 

 ٢٠٨ طويلة صالة الضحى تصيل ثم باهبا، عليها تغلق كانت
 ١٩٤ درعها ترقع وهي ألفا سبعني تقسم عائشة كانت
 ٢٠٤ اهللا فاتق بعد أما عليهام اهللا رضوان معاوية إىل عائشة كتبت
 ٢٠٥ بمعايص يعمل من أنه:عنهام اهللا ريض معاوية إىل عائشة كتبت
 ١٩٨  واملاء التمر إال هو ما بنار نستوقد ما راشه نلبث كنا
 ٢٠٢ شطر إال كبد ذو يأكله يشء ريف يف وما اهللا رسول تويف لقد
 ١٩٩ قرأت ثم اجلنة دخل إال القيامة يوم أحد حياسب ال
 ٢١٣ وال بعريا وال شاة وال ًدرمها، وال دينارا اهللا رسول ترك ما



 
 

  
 

 

٦٠١ 

  

 ٢١٤  سكته اهللا برض درمها وال دينارا بكر أبو ترك ما
 ١٩٧  ثالث فوق بر طعام من حممد آل شبع ما
 ٢١٨ لبكيت أبكي أن شئت ولو إال طعام من النبي بعد شبعت ما
 ١٩٥ له يغفر مل القيامة يوم احلساب نوقش من

 ٢١٦ الرب خبز من يشبع ومل الدنيا من خرج - النبي تعني - وبأيب
 ١٨٩ ًمنسيا نسيا كنت مت إذا أين وددت
 ٢٠١ الشجر هذا من ورقة أين وددت

َوقرن{ َْ َّبيوتكن ِيف َ ُ ُُ  ٢٢٠ مخارها تبل حتى فتبكي }ِ
 ١٩٠ ختلق مل وأهنا عليها ما وتقيض تسبح شجرة ليتها يا
 ١٩١ أخلق مل ليتني يا

 ٢٠٣ رأسه من حلمه فيأكل أقرع شجاع قربه يف الكافر عىل يسلط
 الكلمة من توضأي وال الطيب، الطعام من أحدكم يتوضأ
 اخلبيثة

٢٢١ 

 - حصني بن عمران مسند
 ٦٧ بعض له فقال: قال منه، يلد كان ببالء احلصني بن عمران ابتيل



 
 

  
 

 

٦٠٢ 

  

 ٦٦ اعلم اليوم بعد به ينفعك أن اهللا لعل حديثا أحدثك إين

 عند الصرب واآلخرة الدنيا رغائب العبد هبن يدرك ثالث
 البالء

٦٩ 

 ٧٢ وبقي املذكرون وذهب وناملستطعم وبقي املطعمون ذهب

 ٦٨  مرقي وحيسون حلمي، يأكلون أهيل فذبحني كبش أين لوددت

 ٧١ اهللا رسول بايعت منذ بيميني فرجي مسست ما

 ٧٠ الرياح تذروين رماد أين وددت

 - جبل بن معاذ مسند

 ٧٧  اهللا نذكر يعني ساعة نؤمن بنا اجلس

 ٧٥ إين فوعزتك خنقك أخنقني فقال حلقة يف قرحة معاذ أخذت

 ٨٥  تعملوا حتى بعلم اهللا ينفعكم فلن تعلموا أن شئتم ما اعلموا

 ٨٨ أصبحنا انظروا: قال تصبح، مل: فقيل فأيت ؟ أصبحنا انظروا

 ٧٩  الرساء بفتنة وستبتلون فصربتم، الرضاء بفتنة ابتليتم إنكم

 ٨٩  عجب غري من الضحك للمقت تعرض فقد فعلهن من ثالث



 
 

  
 

 

٦٠٣ 

  
 ، ويوصونه ويودعونه عليه يسلمون أصحابه معه رجل جاء
 معاذ له فقال

٧٤ 

 وأنت إال متوتن وال تأثم وال واكتسب وأفطر وصم ونم صل
 مسلم

٧٦ 

 ٨١ أمحل أن من إيل أحب أصبح حتى ليلة تعاىل اهللا أذكر ألن
 من اجلنة أهل عرفتم فقهتم، قد:هلم قال اليمن معاذ قدم ملا

 النار أهل
٨٣ 

 ٧٣ خصال أربع عن يسأل حتى القيامة يوم العبد قدما تزول ال
 لك فنبني واخلشب احلجارة هذه من لك ننقل أمرت لو

 ًمسجدا
٨٤ 

 ٨٢ من إليه أحب التواضع يكون حتى اإليامن ذرى عبد يبلغ ال
 ٨٠ تعاىل اهللا ذكر من غدا له أنجى عمل من عبد عمل ما
 قائام كان من إال الصالة يف ليس املسجد يف من أن رأى من

 يصيل
٧٨ 

 ٨٧ فيها ريب ال آتية الساعة وأن حق، وجل عز اهللا أن علم من
 ٨٦ تعود أنك تظن ال مودع؛ صالة فصل صالة صليت إذا بني يا

 - بشري بن النعامن مسند
 ١٧٤ البالء زمان يف السوء عمل تعمل أن اهللكة كل اهللكة إن



 
 

  
 

 

٦٠٤ 

  
 ١٧٥ ال آدم بني عامل إن أال اهللا عىل ضامنون اهللا عامل إن أال

 ١٧٦  نبيكم رأيت لقد شئتم، ما ورشاب طعام يف ألستم
 ١٧٣ فقال أخالء ثالثة له كان رجل مثل املوت ومثل آدم بن مثل

 - أمامة أيب مسند
 ١٨٣  فإن املعلقة املصاحف هذه تغرنكم ال القرآن اقرؤوا

 ١٨٧ ديننا ألهل حتية ذمتنا ألهل أمان السالم إن
 ١٨٤  يؤدي أن عليه الذي كالرجل احلديث حيدثنا أمامة أبو كان
 ١٨٥  أحقب قد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صاحب الباهيل أمامة أبو كان
 ١٨٢ رش اهللا عىل رشد من إال األمة هذه من النار يدخل ال
 ١٨٨ قال يبكي وهو السجود أطال قد ساجد برجل أمامة أبو مر
 ١٨١ استكمل فقد هللا ومنع هللا وأعطى هللا وأبغض هللا أحب من
 ١٨٦ بني جهنم جرس عىل كان إذا حتى القيامة يوم الظامل جييء

 - الغفاري ذر أيب مسند
 ٦٤  كل من الغريب وأحب الغثراء، وأحب وأهله اإلسالم، أحب
 ٤٨ بثالثامئة ذر أيب إىل الشام عىل وهو مسلمة بن حبيب أرسل

 ٤٤ أصنع وما: فقال: قال والزبري، طلحة اختذ كام أرضا تتخذ أال
 ٥٦ املؤمن عبدي قلب من انسخ ياجربئيل يقول تعاىل اهللا إن
 ٥٣  قد حطب، من له قدر حتت يوقد وهو ذر، أيب عىل دخل أنه



 
 

  
 

 

٦٠٥ 

  
 ٤٧ فقال الرسول فجاء: قال ًرسوال، ذر أيب إىل الدرداء أبو بعث
 ٦٥  ذر أبو عليه فمر ظلة بسطة قدر مسكنا الدرداء أبو بنى

 ٥١ يفنى ما عىل وحترصون ، للخراب وتعمرون ، للموت تلدون
 ٥٤  من قام رجل: هلم اهللا ويتبشبش إليهم، تعاىل اهللا يضحك ثالثة

 ٤٩ ذر، أيب عىل دخلت أهنا حدثته وإهنا طلق أم عىل دخلت
 ٤٣ الدرهم ذي من حسابا أشد القيامة يوم الدرمهني ذو

 ٤٦  قال شحباء، أو ءسحام له امرأة وعنده بالربذة ذر أبا رأيت
 من خري والوحدة الوحدة، من خري الصالح الصاحب
 صاحب

٤٢ 

 يوم إن حاجتي، بيوم أخربك أال: يل فقال ذر أبا صحبت
 حاجتي

٤٥ 

 ٦٢ بني إن ذر، أم يا: هلا فقال": معيشتهام يف ذر أبا عاتبت
 ٥٥ فيقيل ، أصواهتم يسمع لئال الصبيان يعتزل ذر أبو كان
 ٥٠ حلقة تراه ال رجل فأقبل املدينة مسجد يف جالسا كنت
 ٥٩ ً ومجال وأعنزا، ًوعبدا، ًوعفوا، أتانني،: قال ؟ ذر أبو أورث ما
 ٦٠ الدواب من ًمشهورا ركب أو الثياب من مشهورا لبس من
 ٥٧ صادق واملرء املراء ترك اإليامن حقيقة استحقاق من
 ٥٨  نعم،: قلت ؟ رسالة عامر بن اهللا عبد عنى مبلغ أنت هل



 
 

  
 

 

٦٠٦ 

  
 ٤١ ولو ًقليال، ولضحكتم كثريا لبكيتم أعلم ما تعلمون لو واهللا
 ٦٣  ظلمة يف صلوا شفيق، عليكم إين ناصح، لكم إين الناس يأهيا
 شيئا يب ترشك ال ذنوبا األرض بملء لقيتني إن آدم ابن يا

 لقيتك
٦١ 

 ٥٢  امللح من الطعام يكفي ما الرب، مع الدعاء من يكفي
 - هريرة أيب دمسن

 ١٣٨ إزار منهم ألحد ما الصفة أهل من سبعني أدركت
 ١٤٨ شاءوا ما املتعبدون فليتعبد ثالثا رابطت إذا
 ١٥١ سببا جعلت إين الناس، أهيا: اهللا قال القيامة يوم كان إذا
 ١٣٢ ترك ما: الناس ويقول قدم ما املالئكة قالت امليت مات إذا
 ٩٧  ترك ما الناس ويقول قدم ما ئكةاملال تقول امليت مات إذا
 ١٢٨ األثر عىل فإين امض": قال جنازة به مرت إذا

 ١٤٢ فعلقناه لنا مكتل يف فجعلته متر من شيئا اهللا رسول أعطاين
 وجاره شبعان يبيت الرجل عنه سألتني مما برش أخربك أال

 جائع
١٠٨ 

 ١٣٩ ةهرير أبا يا ماذا: قالوا ؟ باردة غنيمة عىل أدلكم أال
 ١١٦ إين أما فقال يبكيك ما له فقيل مرضه يف بكى هريرة أبا أن
 ١١٠ يذكر كان ما األرض أهل بيوت ليرتاءون السامء أهل إن



 
 

  
 

 

٦٠٧ 

  
 قوته إال عنده يكن فلم ضيف أذنه األنصار من رجال أن

 وقوت
٩٦ 

 ٩٤ فقلت فأتيته حسنة، ألف ألف باحلسنة املؤمن جيزئ اهللا إن
 ٩٠  غنى قلبك أمأل لعباديت تفرغ آدم نب يا يقول اهللا إن
 ١١٩ ذهب من مقاذفها سفنا اجلنة يف إن
 ١٢٩ سمينها وانحر نجيبها، عىل امحل": هريرة أبو فقال ًإبال، يل إن
 ١٠٦ وآخرتكم لدنياكم مذهبة هذه إن
 ١٤٩  والشواء الثريد يأكلون وهم األخنس ابن بدار مر أنه

 ١٣٣ اهللا أصلحك: فقلت مالك، يبأ ابن يا لألمري الطريق أوسع
 ١٠٩ املالئكة وحرضته خريه، كثر اهللا كتاب فيه يتىل البيت
 ١٠٤ عىل املكبني النوكى بادروا الدرهم، وعبد الدينار عبد تعس
 ١١٣ يطويانه وال يتبايعانه فال ثوبا يتبايعان ورجالن الساعة تقوم
 ١١٧ الياقوتو اللؤلؤ ودرجها فضة ولبنة ذهب لبنة اجلنة حائط
 ١٢٦ تنبت شجرة وسطها ويف لؤلؤة، من اجلنة يف املؤمن دار

 ١٠٣ وقلت خلفه من فاحتضنته مريض وهو هريرة أيب عىل دخلت
 ١٥٠ النسناس وما: له قيل ؟ النسناس وبقي الناس ذهب
 ١٣٥ يبلغ من فمنهم ثوب يف يصلون الصفة أهل من سبعني رأيت
 ١١٥ له رجل كأنه أو رجل كان قد درهم، ألف مائة درهم سبق



 
 

  
 

 

٦٠٨ 

  
 ١١١ الصالة مثل إنام جنة والصيام فداء، والصدقة قربان الصالة
 ١٢٠ مثل وجنباه البيضاء، مثل وفخذه أحد، مثل الكافر رضس

 ١١٨ عام لعبدي تفتقي هلا اهللا يقول طوبى هلا يقال شجرة اجلنة يف
 ١٣٤ نهواب الليل ثلث وامرأته الليل ثلث يقوم هريرة أبو كان
 ١٣٠ قالوا املسجد يف جلسوا صاموا إذا وأصحابه هريرة أبو كان
 ١٤٧ إليهم وجيلس املساكني حيب طالب أيب بن جعفر كان
 ١٠٥ املساجد اختذوا: ألصحابه يقول  مريم ابن عيسى كان
 ١٤٦  ويف مسجد بيته ويف مسجد خمدعه يف هريرة أليب كان

 ١٤١ يوما السوط عليها فرفع بعملها، فدعمتهم زنجية، له كانت
 ١٣٧ الرجل فيبلغ للحساب، احلوض عن صادرين إلينا أنظر كأين
 ٩٢  أين:فقال رجل به فمر إداوة من هريرة أيب عىل أفرغ كنت
 ١٢٤ جمنون الناس يقول حتى واملنرب القرب بني أرصع وأنا رأيتني لقد
 ١٢٥ الصيام اجلسد وزكاة زكاة يشء لكل
 ١١٤ فقيل املدينة أهل من أناس تلقاه احلج يريد ةمعاوي قدم ملا
 ٩٩ اللبن يرد حتى أبدا اهللا خشية من بكى رجال النار تطعم ال
 ١٠٧ جهنم طلبه حثيثا طالبا ورائه من فإن بنعمة فاجرا تغبطن ال
 ١٠١  الكالم فضول يف خري ال
 ٩١ يف فليس نادى قبض فإذا البرشى يرى حتى املؤمن يقبض ال



 
 

  
 

 

٦٠٩ 

  
 ١٣١  وسددوا فقربوا عمله، منكم أحدا نجيي لن
 ١٤٠  ال ما وجتمعون تبلغون، ال ما تأملون أنفسكم صدقتكم ما
ٍبر طعام من  حممد آل شبع ما  ١٢٣ قبضه حتى ُ

 ٩٣  لركعتان:فقال ًحديثا دفن قرب عىل هريرة أيب مع مررت
 ٩٨ ال ثمر من أطعمنا اللهم:فقال نخل عىل هريرة أيب مع مررت

 ١٠٢ يموت أن كاد قد قليب عند مضطجع كلب عىل رجل رم
 ١٤٤ بكفيه وأشار وهكذا، هكذا قال من إال النار يف املكثرون
 ١٢٢ عنده الذين املالئكة من اهللا عىل أكرم املؤمن

 ١٠٠  موؤدة أحيا فكأنام سيئة مؤمن عن أطفأ من
 ١٤٥ اهللا كتب العاملني رب هللا احلمد نفسه قبـل مـن قال من
 ٩٥ كساه جديدا كسا ومن حريرا به اهللا كساه ًخلقا كسا من
 ١٤٣  أنصبني أجعته وإن كضني أشبعته إن بطني، من يل ويل
 ١٣٦ تلبيس وال اللهب عليك أخشى إين الذهب تلبيس ال بنية يا

 أضالعه، فيه ختتلف حتى عليه فيضيق قربه الكافر يدخل
 فتلك

١٢٧ 

 ١١٢  قلت القيامة، يوم آدم ةصور عىل كلهم اجلنة أهل يصري
 ١٢١ صالة كوقت يكون حتى املؤمن عىل يومئذ يقرص
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٦١١ 

 
 

   
 ٢٠٠  عائشة إذا متنى أحدكم فليكثر

 ١٥١ أبو هريرة إذا كان يوم القيامة قال اهللا أهيا الناس
 ١٨٣ أبو أمامة اقرؤوا القرآن ال تغرنكم هذه املصاحف

 ١٣٩ أبو هر يرة أال أدلكم عىل غنيمة باردة
 هلا بلسان تنادي بالعرش معلقة الرحم إن
 من صل: ذلق

 بن اهللا عبد
 عمرو

١٧١ 

 ١٨٧ أبو أمامة إن السالم أمان ألهل ذمتنا
 بني ما طباق رمحة كل رمحة، مائة خلق اهللا إن

  واألرض السامء
 ٢٨ سلامن

 ١٩٣ عائشة إنكم لتدعون أفضل العبادة
 ٢٠٥ عائشة إنه من يعمل بمعايص اهللا

 ١٥٤ عبد اهللا بن عمرو ًجتمعون مجيعا فيقال أين فقراء هذه األمة
 فال ثوبا يتبايعان ورجالن الساعة تقوم

 يطويانه وال يتبايعانه
 ١١٣ هريرة أبو

 ودرجها فضة ولبنة هبذ لبنة اجلنة حائط
 والياقوت اللؤلؤ

 ١١٧ هريرة أبو



 
 

  
 

 

٦١٢ 

   
 ١٦١ عبد اهللا بن عمرو الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر

 أو رجل كان قد درهم، ألف مائة درهم سبق
 له رجل كأنه

 ١١٥ هريرة أبو

 مثل وفخذه أحد، مثل الكافر رضس
 مثل وجنباه البيضاء،

 ١٢٠ هريرة أبو

 ١٠٥ أبو هريرة ألصحابهكان عيسى ابن مريم يقول 
 يسأل حتى القيامة يوم العبد قدما تزول ال
 خصال أربع عن

 ٧٣ معاذ

 أبدا اهللا خشية من بكى رجال النار تطعم ال
 اللبن يرد حتى

 ٩٩ هريرة أبو

 ١٠٧  أبو هريرة ً ال تغبطن فاجرا بنعمة
 ١٨٢ أبو أمامة ال يدخل النار من هذه األمة إال

 ٩٣ أبو هريرة ن مما حتقرونلركعتان مع خفيفتا
 ١٢٥ أبو هريرة لكل يشء زكاة وزكاة اجلسد الصيام

 يف خلقه هبا يرحم واحدة: رمحة مائة هللا
  وتسع الدنيا،

 ٣٠ سلامن

 ١٣١ هريرة أبو وسددوا فقربوا عمله، منكم أحدا ينجي لن
 ١٢٢ أبو هريرة املؤمن أكرم عىل اهللا من املالئكة



 
 

  
 

 

٦١٣ 

   
 ذكر من غدا له نجىأ عمل من عبد عمل ما
 تعاىل اهللا

 ٨٠ معاذ

 له كان رجل مثل املوت ومثل آدم ابن مثل
 فقال أخالء ثالثة

 ١٧٣ النعامن

 ١٠٢ أبو هريرة مر رجل عىل كلب مضطجع عند قليب
 ١٤٤ أبو هريرة املكثرون يف النار

 ١٨١ أبو أمامة من أحب هللا وأبغض هللا
 عاملنيال رب هللا احلمد نفسه قبـل مـن قال من
 اهللا كتب

 ١٤٥ هريرة أبو

 ١٩٥ عائشة من نوقش احلساب عذب
 ال ذنوبا األرض بملء لقيتني إن آدم ابن يا

 لقيتك شيئا يب ترشك
 ٦١ ذر أبو

 ١٨٦ أبو أمامة جييء الظامل يوم القيامة
 ختتلف حتى عليه فيضيق قربه الكافر يدخل

 فتلك أضالعه، فيه

 ١٢٧ هريرة أبو

 ١١٢ أبو هريرة  أهل اجلنةيصور أو قال يصري
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 إبراهيم بن الفضل املخزومي، املدين

 إبراهيم بن نشيط الوعالين الوعالين، املرصي أبو بكر
 إبراهيم بن يزيد بن رشيك، أبو أسامء الكويف

 النخعي أبو عمران الكويف إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود 
 أمحد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو أبو الطاهر املرصي 

 أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املروزي، أبو عبد اهللا 
 بن خالد األزدي أبو احلسن السلمي،  أمحد بن يوسف،

 أسامة بن زيد بن أسلم العدوي موالهم، املدين
  األصلإسحاق بن سليامن الرازي أبو حيي كويف

 إسحاق بن عثامن الكاليب أبو يعقوب البرصي
 والد عمر : إسحاق موىل زائدة

 إسامعيل بن إبراهيم التيمي، األحول أبو حييى التيمي الكويف
 إسامعيل بن إبراهيم بن معمر اهلذيل أبو معمر القطيعي

 بن مقسم األسدي املعروف أبوه بابن علية  إسامعيل بن إبراهيم
  خالد األمحيس موالهم، البجيلإسامعيل بن أيب 

  أبو حممد البرصي، القايضإسامعيل بن مسلم العبدي
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٦١٦ 

  
 األحنف بن قيس بن معاوية التميمي السعدي، أبو بحر 

 األسود بن هالل املحاريب، أبو سالم الكويف، خمرضم 
 األسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو ، خمرضم 

 حاريب الكويف ابن أيب الشعثاء املاألشعث بن سليم
 بن جابر احلداين، األزدي برصي األشعث بن عبد اهللا

 احلسن بن أيب احلسن البرصي، واسم أبيه يسار، األنصاري 
 احلسن بن حدان الرازي

 احلسن بن سامل
 احلسن بن عبد العزيز اجلروي احلسن بن عبد العزيز بن الوزير 

 احلسني بن حريث اخلزاعي موالهم أبو عامر املروزي
 كم بن األعرج، نسب جلدهاحل

 احلكم بن عبد اهللا بن إسحاق بن األعرج البرصي 
 اهلاشمي بن أبان، كام يف رواية ابن عساكر، اخلرض

 الشعبي، هو عامر بن رشاحيل
 العوام بن حوشب بن يزيد الشيباين أبو عيسى 
 الفضل بن موسى السيناين أبو عبد اهللا املروزي

  صديق التيميالقاسم بن حممد بن أيب بكر ال
 الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلارث املرصي
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٦١٧ 

  
 األسدي أبو أمية الكويف املعرور بن سويد، 

 املغرية بن شبيل، البجيل األمحيس، أبو الطفيل الكويف
 َملنذر بن مالك بن قطعة، أبو نرضة العبدي العوقي، البرصي 

 النعامن بن بشري بن سعد األنصاري، اخلزرجي،
 النعامن بن محيد البكري أبو قدامة الكويف

 الوليد بن عمرو بن عبد الرمحن بن مسافع 
 بن فضالة عبدالرمحن 

 أوس بن ضمعج الكويف احلرضمي أو النخعي 
 بن أيب متيمة كيسان، السختياين أبو بكر  أيوب

 برس بن عبيد اهللا احلرضمي، الشامي
 برش بن سيحان البرصي الثقفي

 بن صائد بن كعب الكالعي بقية بن الوليد 
 بكر بن عبد اهللا املزين أبو عبد اهللا البرصي

 بكري بن أيب السميط املسمعي املكفوف برصي 
 متيم بن سلمة السلمي الكويف

 البناين أبو حممد البرصي ثابت بن أسلم، 
 جامع بن شداد أبو صخرة الكويف
  جرير بن حازم  أبو النرض البرصي
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٦١٨ 

  
  قرط الضبي جرير بن عبد احلميد بن

 جرير بن عبد اهللا بن جابر البجيل، 
 جرس بن احلسن كويف

 جرس بن فرقد 
 جعفر بن برقان، الكاليب، أبو عبد اهللا الرقي 

 جعفر بن حيان السعدي، أبو األشهب العطاردي 
 أبو سليامن البرصي  بن سليامن الضبعي، جعفر

 جعفر بن عبد اهللا بن احلكم األنصاري، 
  جعفر بن عمرو بن حريث جعفر بن عون بن

  األسلمي، مدين مجهان
 الغفاري، الصحايب : أبو ذر: جندب بن جنادة
 خشينة، أخو عيسى بن عمر   أبو حاجب بن عمر

 حبان بن أيب جبلة املرصي موىل قريش
 حبان بن زيد الرشعبي أبو خداش

 حبيب بن أيب ثابت قيس، األسدي موالهم، 
 حبيب بن أيب مرزوق الرقي 

  بن شهيد األزدي أبو حممد البرصي حبيب
 حبيب بن عبيد الرحبي، أبو حفص احلميص
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٦١٩ 

  
 حبيب بن حممد أبو حممد العجمي، البرصي 

 حبيب بن مسلمة بن مالك القريش الفهري املكي 
 حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي أبو أرطاة  

 صحايب حذيفة بن اليامن واسم اليامن حسيل، 
 بد الرمحن حرب بن ميمون األصغر أبو ع

 حريز بن عثامن، الرحبي، احلميص
 بن حممد بن هبرام التميمي املروذي  حسني

 حصني بن جندب بن احلارث اجلنبي، أبو ظبيان
 حصني بن عبد الرمحن السلمي أبو اهلذيل 

  حصني بن عقبة الفزاري الكويف
 حفص بن غياث بن طلق أبو عمر الكويف، 

 ، محاد بن أيب سليامن مسلم األشعري 
 محاد بن أسامة القريش موالهم الكويف 

  بن زيد بن درهم األزدي، اجلهضمي، محاد 
  محاد بن سلمة بن دينار البرصي، أبو سلمة

 محيد األكاف 
 محيد بن هانئ أبو هانئ اخلوالين املرصي
  محيد بن هالل العدوي أبو نرص البرصي
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٦٢٠ 

  
 خالد بن يزيد ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم 

  عبد الرمحن بن أيب سربة، اجلعفي خيثمة بن
 داود بن أيب هند القشريي موالهم، أبو بكر 

 داود بن قيس الفراء الدباغ، أبو سليامن القريش 
 دجاجة 

 ذكوان أبو صالح السامن الزيات
 رافع أبو اجلعد الغطفاين الكويف، والد سامل
  ربعي بن حراش أبو مريم العبيس، الكويف

  أبو املقدام،  الكندي،رجاء بن حيوة
 رجل من أهل الشام عن أيب ذر 

 رجل من عبس 
 رشدين بن سعد بن مفلح املهري أبو احلجاج 

 روح بن عبادة بن العالء بن حسان القييس 
 الكويف: زائدة بن نشيط
 العامري احلريش، أبو حاجب زرارة بن أوىف 

 زهري بن معاوية بن خديج أبو خيثمة اجلعفي 
 زياد بن ثوبان 

  بن عالقة أبو مالك الكويفزياد
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٦٢١ 

  
 زياد بن كليب احلنظيل أبو معرش الكويف 

  زياد موىل لقريش
 زيد بن أسلم العدوي موىل عمر أبو عبد اهللا 

 زياد بن بضعة بن ثوبا
 زيد بن احلباب أبو احلسني العكيل

 زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث، 
 سامل بن أيب اجلعد رافع الغطفاين، األشجعي 

 بن عبد الرمحن   إبراهيمسعد بن
  الزهري، أبو إسحاق، سعد بن أيب وقاص

 سعد بن طارق، أبو مالك األشجعي الكويف
  التجيبي احلميص سعد بن مسعود

 املرصي أبو حييى  اخلزاعي سعيد بن أيب أيوب
 سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري 

 سعيد بن أيب سعيد كيسان املقربي أبو سعد املدين
 بــن أيب عروبــة مهــران اليــشكري مــوالهم أبــو النــرض ســعيد

 البرصي 
 سعيد بن أيب هالل املؤذن موالهم أبو العالء املرصي

 سعيد بن املسيب بن حزن القريش املخزومي
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٦٢٢ 

  
 سعيد بن إياس اجلريري أبو مسعود البرصي 

 بن جبري األسدي موالهم الكويف سعيد
 بن درهم األزدي اجلهضمي سعيد بن زيد 

  سنان الربمجي أبو سنان الشيباين سعيد بن
 سعيد بن فريوز، أبو البخرتي 

  كثري بن عبيد التيمي، أبو العنبسسعيد بن 
 مداين الثوري الكويفسعيد بن حيمد، اهل

 بن أيب عمران اهلاليلسفيان بن عيينة 
  بن اجلراح، أبو حممد الرؤايسسفيان بن وكيع

 اهللا سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبد 
  سالم بن سليم موالهم، أبو األحوص الكويف

  البرصيسلم بن بشري بن جحل
 سلامن أبو حازم األشجعي، الكويف

 ، صحايب جليل سلامن الفاريس أبو عبد اهللا 
 أبو قرة الكندي سلمة بن معاوية بن وهب 

 سليامن بن أيب عبد اهللا املدين 
 سليامن بن الطرخان التيمي، أبو املعتمر 

 امن بن املغرية القييس موالهم، البرصي سلي
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٦٢٣ 

  
 سليامن بن حرب األزدي الواشحي، البرصي 

 سليامن بن حيان األزدي الكويف، أبو خالد 
 بن محاد املهري أبو الربيع  سليامن بن داود

 سليامن بن مهران األسدي الكاهيل، األعمش، 
 سليامن بن ميرسة األمحيس 

 ي سامك بن حرب بن أوس الذهيل، البكر
  العنزي أبو احلكم،سيار
  بن حاتم العنزي أبو سلمة البرصي سيار

 شبابة بن سوار املدائني أصله من خراسان 
 شجاع بن الوليد بن قيس السكوين أبو بدر 

 ملعافري، أبو حممد  ارشحبيل بن رشيك
 النخعي الكويف القايض رشيك بن عبد اهللا 

 م شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي ، أبو بسطا
 شمر بن عطية األسدي الكاهيل الكويف 

 شهر بن حوشب األشعري الشامي موىل أسامء 
 صالح بن بشري بن وادع، املري، أبو برش 

  صالح بن خباب الكويف الفزاري
 صالح بن رستم، أبو عامر  املزين موالهم 
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٦٢٤ 

  
 صدي بن عجالن الباهيل، أبو أمامة صحايب م

 باين  رضار بن مرة الكويف، أبو سنان الشي
ُرضيب بن نقري القييس، أبو السليل اجلريري ُ  

 ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد اهللا 
 طلحة بن عمرو بن عثامن احلرضمي املكي

 طلحة بن نافع الواسطي اإلسكاف نزل مكة، 
  عابس بن ربيعة النخعي الكويف

 عاصم بن هبدلة بن أيب النجود األسدي موالهم 
 ، أبو عبد الرمحن عاصم بن سليامن األحول

  عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم العدوي، املدين
 عامر بن رشاحيل الشعبي، أبو عمرو 

 عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، أبو عبيدة، 
 عباد بن العوام بن عمر الكاليب موالهم، 

 عبادة بن نيس الكندي أبو عمر الشامي 
 عباس بن ذريح الكلبي الكويف 

 ي، البرصي أبو حممد عباس بن فروخ، اجلرير
 عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة

 عبد احلميد بن أيب جعفر كيسان 
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٦٢٥ 

  
  عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا األنصاري

 عبد الرمحن بن أيب لييل األنصاري املدين 
 عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي قاضيها 

 عبد الرمحن بن عائذ الثاميل ويقال الكندي 
 لرمحن بن عابس بن ربيعة النخعيعبد ا

 عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبيد البرصي 
  رمحن بن عسيلة، الصنابحي املراديعبد ال

  عبد الرمحن بن عمرو، أبو عمرو األوزاعي
  لرمحن بن حممد بن زياد املحاريبعبد ا

 ّعبد الرمحن بن مل، أبو عثامن النَّهدي 
 عبد الرمحن بن مهدي العنربي موالهم

 عبد الرمحن بن ميرسة احلرضمي أبو سلمة 
 عبد الرمحن بن هرمز األعرج أبو داود املدين

  عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة 
 بن عبد الوارث بن سعيد العنربي  عبد الصمد

 عبد اهللا بن أيب اهلذيل الكويف أبو املغرية 
 عبد اهللا بن أيب سليامن موىل عثامن األموي 

  بن أمحد بن حممد بن حنبل،  الشيباين اهللاعبد 
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٦٢٦ 

  
 عبد اهللا بن األقنع الباهيل 

 الكويفعبد اهللا بن احلارث الزبيدي، النجراين، 
  الزبري بن العوام القريش األسديعبد اهللا بن

 عبد اهللا بن الصامت الغفاري البرصي 
 عبد اهللا بن املبارك املروزي، موىل بني حنظلة 

 ن احلصيب األسلمي، أبو سهلعبد اهللا بن بريدة ب
 عبد اهللا بن جنادة املعافرى املرصي 

  د اهللا بن خراش بن حوشب الشيباينعب
 عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة، صحايب جليل 

  أبو قالبةعبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر، 
 عبد اهللا بن سعيد بن حصني الكندي أبو سعيد 

 سف، صحايب عبد اهللا بن سالم اإلرسائييل أبو يو
 عبد اهللا بن سلمة املرادي الكويف 

 السلمي عبد اهللا بن سيدان 
 عبد اهللا بن شوذب اخلراساين أبو عبد الرمحن 
 عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مليكة

  يل الثقفي، أبو عقيل الكويفعبد اهللا بن عق
 صحايب جليلعبد اهللا بن عمرو بن العاص 
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٦٢٧ 

  
 ن أرطبان، أبو عون البرصيعبد اهللا بن عون ب

 عبد اهللا بن قيس الكندي السكوين أبو بحرية 
 عبد اهللا بن هليعة بن عقبة أبو عبد الرمحن 

 عبد اهللا بن حممد الرومي الياممي 
 عبد اهللا بن حممد بن أسامء أبو عبيد الضبعي

 عبد اهللا بن نمري اهلمداين أبو هشام الكويف 
 بئي، أبو هبرية عبد اهللا بن هبرية بن أسعد الس

 بن مسلم القريش موالهم عبد اهللا بن وهب 
 عبد اهللا بن يزيد املعافري أبو عبد الرمحن 
 عبد الرمحن بن أيب لييل األنصاري املدين 

 عبد امللك بن حبيب األزدي ، أبو عمران 
 عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي 

 القييس أبو عامر العقدي عبد امللك بن عمرو
 عبد الواحد بن قيس

 عبد الواحد بن واصل السدويس أبو عبيدة احلداد 
 ،عبد الوهاب بن الورد

 عبدة بن سليامن الكاليب أبو حممد الكويف
 عبيد الرمحن بن فضالة 
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٦٢٨ 

  
   الضمري موالهم، األفريقيعبيد اهللا بن زحر

 عبيد اهللا بن حممد بن عائشة، اسم جده حفص
 عبيد بن باب

   عبيد ، لقبه أشياخ كوثاعبيد موىل أيب رهم
 عثامن الشحام أبو سلمة البرصي 

  ن بن عاصم بن حصني األسدي الكويفعثام
 عثامن بن غياث الراسبي أو الزهراين، البرصي

 عدي بن عدي بن عمرية، الكندي، أبو فروة 
  عراك بن مالك الغفاري، الكناين املدين

 عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي
  مسلم أبو عثامن اخلراساين  بن أيبعطاء

  أبو حممد، الثقفي الكويف عطاء بن السائب
  رباح، واسم أيب رباح عطاء بن أيب

 عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهيل، أبو عثامن 
 عيل بن داود، ويقال ابن دؤاد، أبو املتوكل 

 عيل بن زيد بن عبد اهللا التيمي، البرصي 
 و حبيب البرصي عيل بن مسعدة الباهيل أب

 بن مسلم بن سعيد الطويس عيل 
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٦٢٩ 

  
  عامر بن رزيق الضبي أو التميمي

 عمر بن قيس املارص، أبو الصباح، الكويف 
  الصحايب  بن عبيد أبو نجيد،عمران بن حصني

 عمران بن حطان السدويس 
  الكويفعمران بن زائدة بن نشيط 

 عمرو بن أيب قرة سلمة الكندي، الكويف 
 ارث بن يعقوب األنصاري عمرو بن احل

 عمرو بن عبد اهللا بن عبيد، السبيعي 
 املالئي أبو عبد اهللا الكويف  :عمرو بن قيس

  مرة بن عبد اهللا اجلميل املراديعمرو بن
 عمرو بن ميمون بن مهران اجلزري أبو عبد اهللا 
 عنبسة بن سعيد بن الرضيس، األسدي أبو بكر 

 دي عوف بن أيب مجيلة، األعرايب، العب
 عويمر بن زيد بن قيس، أبو الدرداء األنصاري
 عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي، أبو حممد 
 عيسى بن عبد الرمحن بن فروة وقيل ابن سربة 

 عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي
 غطيف أبو عبد الكريم
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٦٣٠ 

  
 غطيف بن احلارث الكندي

 فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب البرصي 
  عيسى بن أبان الرقايش أبو عيسى الفضل بن

  فضيل بن غزوان بن جرير الضبي أبو الفضل 
 قبيصة بن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي 

 قتادة بن دعامة السدويس أبو اخلطاب البرصي 
 بن مجيل الثقفي أبو رجاء   بن سعيد قتيبة

 قطبة بن عبد العزيز بن سياه، األسدي الكويف 
 د البرصي، الغربي  أبو عباقطن بن نسري

 قيس بن احلارث، أو حارثة الكندي احلميص 
 قيس بن رافع القييس األشجعي املرصي 

  بن أيب حازم البجيل أبو عبد اهللا الكويف: قيس
 كثري بن عبيد التيمي رضيع عائشة، أبو سعيد 

  الكاليب، أبو سهل الرقي كثري بن هشام
 كثري بن يسار أبو الفضل 

 رصي كلثوم بن جرب الب
 ليث بن أيب سليم بن زنيم 

 مالك بن أنس بن مالك أبو عبد اهللا املدين 
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٦٣١ 

  
 جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين، أبو عمرو 

   جرب أبو احلجاج املخزومي موالهمجماهد بن
 حممد بن إبراهيم بن أيب عدي

 حممد بن إبراهيم بن حممد بن سعدويه، أبو سهل 
 الكويف حممد بن أيب أيوب 

  يب محيد إبراهيم األنصاري الزرقين أحممد ب
 حممد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر املطلبي 

 حممد بن احلسني بن احلسن القطان، أبو بكر 
 األسدي أبو القاسم  حممد بن القاسم األسدي

 حممد بن املنكدر بن عبد اهللا التيمي املدين
 حممد بن برش العبدي أبو عبد اهللا الكويف 

 ذيل البرصي، املعروف حممد بن جعفر اهل
 أبو عمران اخلراساين  حممد بن جعفر الوركاين 

 أبو معاوية الرضير الكويف : حممد بن خازم
 حممد بن زياد األهلاين أبو سفيان احلميص

 حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البرصي 
 حممد بن طريف بن خليف أبو جعفر الكويف 

 نذر حممد بن عبد الرمحن الطفاوي، أبو امل
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٦٣٢ 

  
  عبد الرمحن بن عبد الصمد العنربيحممد بن 

 حممد بن عبد اهللا بن الزبري األسدي أبو أمحد  
 حممد بن عبد اهللا بن قارب الثقفي أبو العنبس 
 حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه املعروف 

 العبدي أبو أمحد الفراء  بن حممد بن عبد الوهاب
 حممد بن عجالن املدين 

 مرو بن علقمة الليثي املدين حممد بن ع
ْحممد بن فضيل بن غزوان، الضبي   َ 

 حممد بن حممد بن حممش، أبو طاهر الزيادي 
 حممد بن وهب بن سعيد، أبو عبد اهللا السلمي 
  حممد بن يعقوب بن يوسف املعقيل النيسابوري

 حممد بن يوسف الفريايب الضبي 
 مسدد بن مرسهد بن مرسبل األسدي البرصي 

 بن مالك الوادعي أبو عائشة  بن األجدع قمرسو
 مسعر بن كدام بن ظهري اهلاليل، أبو سلمة 

 مسلم بن صبيح، اهلمداين أبو الضحى الكويف 
 مسلم بن يسار املرصي أبو عثامن الطنبذي 

  ف بن عبد اهللا بن الشخري العامريمطر

٨٧ 
٩٠ 
١٧١ 
٦٥ 
١٥١ 
٧٨ 
٤٨ 
١٠ 
١٥٠ 
١٨٧  
٦٥ 
٧٩ 
٥٩ 
٢١٣ 
١٩ 
٢١٩ 
١١٩ 
٦٦ 



 
 

  
 

 

٦٣٣ 

  
 مطعم بن املقدام الصنعاين الشامي 

  أبو املثنى معاذ بن معاذ بن نرص العنربي،
  صحايب بن جبل بن عمرو اخلزرجي،: معاذ

 معاوية بن أيب سفيان صخر، صحايب جليل
 معاوية بن صالح بن حدير، احلرضمي 

   بن إياس بن هالل املزينمعاوية بن قرة
 معاوية بن أيب العباس

 معاوية بن هشام القصار، أبو احلسن الكويف
 معفس بن عمران بن حطان السدويس 

  راشد األزدي موالهم، أبو عروة معمر بن
 املغرية بن النعامن النخعي الكويف 

 مكحول الشامي أبو عبد اهللا 
  منصوربن املعتمر بن عبد اهللا السلمي

 موسى بن إسامعيل املنقري أبو سلمة التبوذكي
 موسى بن عبيدة بن نشيط، الربذي، 

   بن يسار املطلبي موالهم، املدينموسى
 زري أبو أيوب أصله كويف ميمون بن مهران اجل

 نافع بن جبري بن مطعم النوفيل، أبو حممد 
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٦٣٤ 

  
 برصى :  قال أبو حاتمنافع بن خالد الطاحي

 هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم، البغدادي 
 هدبة بن خالد بن األسود القييس أبو خالد 

 سنرب، أبو بكر البرصي هشام بن أيب عبد اهللا 
َعة اجلريش، نزيل بغدادهشام بن الغاز بن ربي ُ 

 هشام بن حسان األزدي القردويس أبو عبد اهللا 
  هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي

 مهام بن حييى بن دينار العوذي أبو عبد اهللا 
 هناد بن الرسي الكويف، أبو الرسي 

 وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان 
   املكي أبو عثامنوهيب بن الورد

 حيي بن أيب عمرو الشيباين
 حيي بن أيب كثري الطائي موالهم، أبو نرص 

 حيي بن جابر الطائي أبو عمرو احلميص 
 حييى بن آدم بن سليامن الكويف، أبو زكريا 

 حييى بن أيوب الغافقي، أبو العباس املرصي 
 حييى بن سعيد بن فروخ، التيمي أبو سعيد 

 دينحييى بن سعيد بن قيس األنصاري، امل
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٦٣٥ 

  
  حييى بن قمطة

  حييى بن يعىل التيمي أبو املحياة، الكويف
  التسرتي، نزيل البرصة، يزيد بن إبراهيم

 يزيد بن أيب حبيب سويد، املرصي، أبو رجاء 
 يزيد بن األصم عمرو بن عبيد البكائي أبو عوف 

 يزيد بن زياد القرظي
 يزيد بن رشيك بن طارق التيمي الكويف 

 يز بن سياه، األسدي أبو عبد اهللا يزيد بن عبد العز
 يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، أبو العالء العامري 

 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم، 
 يزيد بن يزيد بن جابر األزدي الدمشقي 

 يعيل بن حكيم الثقفي موالهم، املكي 
 يعىل بن عطاء هو العامري الطائفي

  يوسف بن كامل
 نار العبدي يونس بن عبيد بن دي

 بن أيب النجاد األييل أبو يزيد  يونس بن يزيد
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 باب الكنى

  املدين:أبو الربيع
 أبو العالء بن الشخري 

 واسمه رديني بن مرة، بن جملز : أبو املحجل
 أبو املهزم، التميمي البرصي، 

  و أيوب األزدي املراغي اسمه حييىأب
 أبو بردة بن أيب موسى األشعري،

 ملنكدر بن عبد اهللا التيمي املدينأبو بكر بن ا
 قيل هو عبد الرمحن  :أبو محيد موىل مسافع

 هرمز : ، الكويف، اسمهأبو خالد الوالبي
  لمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهريأبو س

 الفاريس املرصي موىل بن هاشم  أبو علقمة،
 الزبيدي الكويف اسمه زهري بن األقمر : أبو كثري

 حايب اجلليل الدويس الص: أبو هريرة
  املخزومي: يى موىل جعدة بن هبريةأبو حي

 
 باب النساء

  بقرية امرأة سلامن الفاريس
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٦٣٧ 

  
 أم جرسة دجاجة 

َعائشة بنت أيب بكر الصديق، أم املؤمنني  َ ِ َ 
 غارضة بن فرهد العبدي 

 
 ما قيل فيها أم فالنباب 

 أم الدرداء زوجة أيب الدراء اسمها هجيمة 
   الغفاري امرأة أيب ذرأم ذر

 أم ذرة املدنية موالة عائشة 
 أم طلـق 
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 أتانني
 آدموه
 الذهب تسورن إذا
 أحدكم متنى إذا

 األساود
 األسودان

 إجانة
 ًارتكاضا

 ستربقا
 إضم
 أنرش
 ًإهابا
 النوكى بادروا
 تضيفه
 تعار
 عليه تعدد
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٦٤٠ 

  
 تتمرغ

 ثلة
 جفنة
 وبرانيا جوانيا
 اجلوالق
 اخلرضاء
 تذبذبان خدمتاه
 خائبتني
 خباء
 وسادة خلق
 الدرن
 الدقل
 ذلق

 الربذة
 الررضاض
 واآلخرة الدنيا رغائب
 رف

 زنبيال
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٦٤١ 

  
 الزنجية

 زقية
 السحمة

 ًسفنا
ُسكته َ َ ِ 

 السموم
 اهللا عىل رشد
 ًشعثا

 الصعدات
 الصفاح
 طفف
 واألرض السامء مابني طباق
 عباء
 قطوانية عباءة
 عذرة
 اليمن عصب
 عفوا
 كؤودا عقبة
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٦٤٢ 

  
 عورة
 الغثراء
 الغرباء
 الغرارة
 غرارتني
 دةبار غنيمة
 فاضت
 فدادا
 فقدد
 فقهت

 القادسية
 قفيز
 عني قرة
 وعى قلبا

 القليب
 البيض القيان
 كروش
  الكنـز
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٦٤٣ 

  
 اهللا كنف
 لعمرك

 رتثيك مل
 الشام ريط لبسن
 األهنار لكري
ُاللحد َّ 

 تأثم ال
 يأبره ال

 املجذومني
 مقصص
 الشيطان مبيض
 مبقلة
 املزور

 مندوحة
 مقاذفها

 الورقان مثل
 مكتل
 خمدعه
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٦٤٤ 

  
 امللبدة
 نبس
 النبك

 النجائب
 ًمنسيا ًنسيا
 عذب احلساب نوقش

 دن هنر
 نبطي

 النسناس
 اهلواجر
 وبطه

 ودفاءه
 الوعرة
 املطلع وهول
 وقرن
 يرشح
 شاء حيث يرسح
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 يسف
 به يغدف
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 إضم
 الربذة
 القادسية

 دن هنر
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إحتاف اخلرية املهرة بزوائـد املـسانيد العـرشة، لإلمـام أمحـد بـن أيب بكـر  .١

البوصريي، حتيق أيب عبدالرمحن عادل سعد، وأيب إسحاق الـسيد حممـود 
 .هـ١٤١٩ ١بن إسامعيل، مكتبة الرشد، ط

هــ، ١٨٢األنصاري أبو يوسف، سـنة الوفـاة اآلثار، يعقوب بن إبراهيم  .٢
 .، بريوت١٣٥٥حتقيق أبو الوفا، النارش دار الكتب العلمية، سنة النرش 

خليل بن كيكلدي العالئـي ، : إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة ، املؤلف .٣
مجعيــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي يف : هـــ ، دار النــرش٧٦١املتــوىف ســنة 

 .حممد سليامن األشقر. د/ وىل حتقيق هـ ، الطبعة األ١٤٠٧الكويت 
أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الـشيباين، دار : اآلحاد واملثاين، تأليف .٤

: األوىل، حتقيـق: ، الطبعة١٩٩١ - ١٤١١ - الرياض -دار الراية : النرش
 .باسم فيصل أمحد اجلوابرة. د

و عروبـة أبـ: أحاديث أيب عروبة احلراين برواية أيب أمحـد احلـاكم، تـأليف .٥
 -رشكة الرياض : احلسني بن حممد بن أيب معرش مودود احلراين، دار النرش

  : األوىل، حتقيـق: م، الطبعـة١٩٩٨ -هــ ١٤١٩ - الريـاض -السعودية 
 . عبد الرحيم حممد أمحد القشقري.د



 
 

  
 

 

٦٥٠ 

سليامن بن أمحد بن أيوب أبـو القاسـم :  األحاديث الطوال ، اسم املؤلف .٦
 ، ١٩٨٣ - ١٤٠٤ - املوصــل -مكتبــة الزهــراء : الطــرباين ، دار النــرش 

 .محدي بن عبد املجيد السلفي: الثانية ، حتقيق : الطبعة 
األحاديث املختارة، تأليف أيب عبد اهللا حممد بـن عبـد الواحـد بـن أمحـد  .٧

عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبـة النهـضة : احلنبيل املقديس، حتقيق
 .هـ١٤١٠األوىل  مكة املكرمة، الطبعة -احلديثة 

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، لإلمام أيب حاتم حممد بـن حبـان  .٨
هـ ، برتتيـب اإلمـام عـالء الـدين ابـن بلبـان ٣٥٤اخلراساين املتوىف سنة 

 – بريوت –دار املعرفة : خليل مأمون شيحا ، دار النرش : الفايس ، حتقيق 
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ الطبعة األوىل –لبنان 

: لقرآن، تأليف أيب بكر أمحد بن عـيل الـرازي اجلـصاص، حتقيـقأحكام ا .٩
 .هـ١٤٠٥ - بريوت -حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب 

عيل بن أمحد بن حزم األندليس، دار : اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف . ١٠
 . هـ١٤٠٤ القاهرة، الطبعة األوىل -احلديث 

حممـد اآلمـدي، حتقيـق وتعليـق اإلحكام يف أصول األحكـام، لعـيل بـن  . ١١
املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، عام : عبد الرزاق عفيفي بريوت: الشيخ
 .هـ١٤٠٢



 
 

  
 

 

٦٥١ 

القايض أيب عبـد اهللا حـسني بـن عـيل : أخبار أيب حنيفة وأصحابه، تأليف . ١٢
م، ١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ - بـريوت -عـامل الكتـب : الصيمري، دار النرش

 .الثانية: الطبعة
أبو نعيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد بـن :  سم املؤلفأخبار أصبهان ، ا . ١٣

 .، دار النرش) هـ٤٣٠: املتوىف (إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين 
عـيل : أبو زيد عمر بن شبة النمريي البرصي، حتقيق: أخبار املدينة، تأليف . ١٤

 - بـريوت  -حممد دندل وياسني سعد الدين بيـان، دار الكتـب العلميـة 
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

حممد بن إسحاق بن العبـاس : أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه، تأليف . ١٥
: ، الطبعـة١٤١٤ - بـريوت -دار خرض : الفاكهي أبو عبد اهللا، دار النرش

 .عبد امللك عبد اهللا دهيش. د: الثانية، حتقيق
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أليب الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحـد  . ١٦

 بـريوت -رشدي الصالح ملحس، دار األندلس للنرش : يقاألزرقي، حتق
 .هـ١٤١٦ -م١٩٩٦ -

: آداب الزفاف يف الـسنة املطهـرة، حممـد نـارص الـدين األلبـاين، النـارش  . ١٧
 .هـ١٤٠٩ – بريوت -املكتب اإلسالمي 

اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن مفلـح : اآلداب الرشعية واملنح املرعية، تأليف . ١٨
م، ١٩٩٦ -هــ ١٤١٧ - بريوت -ؤسسة الرسالة م: املقديس، دار النرش

 .عمر القيام/ شعيب األرنؤوط : الثانية، حتقيق: الطبعة
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حممـد : حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، حتقيـق: األدب املفرد، تأليف . ١٩
هـ ١٤٠٩ بريوت، الطبعة الثالثة -دار البشائر اإلسالمية : فؤاد عبد الباقي

 .م١٩٨٩ -
 -دار البشائر اإلسـالمية :  بن أيب شيبة، دار النرشأبو بكر: األدب، تأليف . ٢٠

حممـد . د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان / بريوت 
 .رضا القهوجي

اإلمام النووي، دار الكتب : األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار، تأليف . ٢١
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بريوت -العريب 

عـيل بـن :   أربعني بلـدة ، اسـم املؤلـفأربعون حديثا ألربعني شيخا من . ٢٢
  القـاهرة ،-مكتبـة القـرآن : احلسن بن هبة اهللا أبـو القاسـم ، دار النـرش 

 .مصطفى عاشور: حتقيق
  للنـووي، حتقيـق : إرشاد طالب احلقائق إىل معرفـة سـنن خـري اخلالئـق . ٢٣

 ..هـ١٤٠٨ ١ ط - املدينة -عبد الباري السلفي، مكتبة اإليامن 
فة علامء احلديث، أليب يعىل اخلليل بـن عبـداهللا بـن أمحـد اإلرشاد يف معر . ٢٤

 -حممد سعيد عمـر إدريـس، مكتبـة الرشـد . د: اخللييل القزويني، حتقيق
 . هـ١٤٠٩الرياض، الطبعة األوىل 

إرواء الغليل، تأليف حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،الطبعة  . ٢٥
 . هـ١٤٠٥الثانية، 



 
 

  
 

 

٦٥٣ 

عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبـي، حتقيـق االستذكار، لإلمام أيب  . ٢٦
 بريوت، الطبعـة -حممد سامل عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية 

 .م٢٠٠٠األوىل 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، تأليف اإلمام أيب عمر يوسف عبد الرب،  . ٢٧

دار املعرفـة ، بـريوت، الطبعـة : خليل مأمون شـيحا ، دار النـرش: حتقيق
 .م١٠٠٦-هـ ١٤٢٦األوىل 

عز الدين بن األثري أيب احلسن عيل : أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تأليف . ٢٨
 -عادل أمحد الرفاعي، دار إحياء الرتاث العريب : بن حممد اجلزري، حتقيق

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل / بريوت 
هـ، ٤٥٨سنة احلسني أبو بكر، املتوىف األسامء والصفات، البيهقي أمحد بن  . ٢٩

 جـدة، –مكتبـة الـسوادي : عبد اهللا بن حممد احلاشدي، النارش : املحقق 
 .األوىل: الطبعة 

اإلمـام الـشيخ :  أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب ، اسم املؤلـف . ٣٠
دار : حممد بن درويش بن حممـد احلـوت البـريويت الـشافعي ، دار النـرش 

األوىل ، : م ، الطبعــة ١٩٩٧- هـــ ١٤١٨ - بــريوت -الكتــب العلميــة 
 .مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق 

احلافظ أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو : اإلصابة يف متييز الصحابة، تأليف . ٣١
 –دار املعرفـة بـريوت : هـ، دار النرش٨٥٢الفضل العسقالين املتوىف سنة 

 .خليل مأمون شيحا: م ، حتقيق ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥لبنان ، الطبعة األوىل 



 
 

  
 

 

٦٥٤ 

أبو بكر عبد اهللا بن حممـد بـن عبيـد ابـن أيب :  ال ، اسم املؤلفإصالح امل . ٣٢
 - بريوت -مؤسسة الكتب الثقافية : الدنيا القريش البغدادي ، دار النرش 

حممد عبد القادر : األوىل ، حتقيق : هـ ، الطبعة ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -لبنان 
 .عطا

اهللا بـن عبـد / أصول مذهب اإلمام أمحد دراسة أصولية مقارنة للـدكتور . ٣٣
مؤســسة الرســالة الطبعــة الرابعــة : عبــد املحــسن الرتكــي ، دار النــرش 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦
أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل :  اعتالل القلوب ، اسم املؤلف . ٣٤

 .، دار النرش) هـ٣٢٧: املتوىف (بن شاكر اخلرائطي 
دين حممد أبو عبد اهللا شمس ال/ إعالم املوقعني عن رب العاملني ، املؤلف . ٣٥

: هــ، دار النـرش٧٥١بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي املتوىف سـنة 
 .طه عبد الرؤوف سعد/ م ، حتقيق١٩٧٣دار اجليل ، بيوت 

أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي أبو بكر، دار : اقتضاء العلم العمل، تأليف . ٣٦
: الرابعـة، حتقيـق: ، الطبعـة١٣٩٧ - بريوت -املكتب اإلسالمي : النرش

 .حممد نارص الدين األلباين
ُإكامل هتذيب الكامل، لإلمام عالء الدين مغلطاي احلنفـي، حتقيـق عـادل  . ٣٧

حممد وأسامة بن إبراهيم، مكتبة الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، الطبعة 
 هـ١٤٢٢األوىل، سنة 



 
 

  
 

 

٦٥٥ 

اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد مـن الرجـال سـوى مـن  . ٣٨
 الكامل، تصنيف أيب املحاسن شمس الدين حممـد بـن عـيل ُذكر يف هتذيب

عبد املعطي أمني قلعجي، منشورات جامعـة . احلسيني الشافعي، حتقيق د
 . هـ١٤٠٩ باكستان، الطبعة األوىل - كراتيش -الدراسات اإلسالمية 

 بـريوت، الطبعـة -األم، لإلمام حممد بن إدريـس الـشافعي، دار املعرفـة  . ٣٩
 . هـ١٣٩٣الثانية 

احلسني بن إسامعيل الضبي :  رواية ابن حييى البيع، تأليف-مايل املحاميل أ . ٤٠
 عـامن -دار ابن القيم ، املكتبة اإلسالمية : املحاميل أبو عبد اهللا، دار النرش

 .إبراهيم القييس. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ -الدمام ،  األردن -
: العـسقالين ، دار النـرش أمحد بـن حجـر :   األمايل املطلقة ، اسم املؤلف . ٤١

األوىل ، : م ، الطبعـة ١٩٩٥- هــ ١٤١٦ - بريوت -املكتب اإلسالمي 
 .محدي بن عبد املجيد بن إسامعيل السلفي: حتقيق 

  املرشـد بـاهللا :  األمايل وهي املعروفـة باألمـايل اخلميـسية ، اسـم املؤلـف . ٤٢
دار : نرش حييى بن احلسني بن إسامعيل احلسني الشجري اجلرجاين ، دار ال

: م ، الطبعـة ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢ -لبنـان /  بـريوت -الكتب العلميـة 
 .حممد حسن اسامعيل: األوىل ، حتقيق 

أيب سعد عبد الكريم بن حممـد بـن منـصور التميمـي : األنساب ، املؤلف . ٤٣
عبد الرمحن بـن حيـي : هـ ، اعتنى بتصحيحه٥٦٢السمعاين ، املتوىف سنة 



 
 

  
 

 

٦٥٦ 

ة املعـارف للحكومـة اهلنديـة ، الطبعـة األوىل املعلمي اليامين ، طبـع وزار
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

  أمحـد بـن حييـى بـن جـابر الـبالذري:  أنساب األرشاف ، اسـم املؤلـف . ٤٤
 .، دار النرش) هـ٢٧٩: املتوىف  (

  أيب بكـر حممـد بـن : األوسـط يف الـسنن واإلمجـاع واالخـتالف، تـأليف . ٤٥
اد صغري أمحـد بـن حممـد أيب مح. د : إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق

 .م١٩٨٥ الرياض، الطبعة األوىل -حنيف، دار طيبة 
الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث للحافظ ابـن كثـري وتعليـق  . ٤٦

 الرياض ، –مكتبة املعارف للنرش والتوزيع : املحدث األلباين ، دار النرش 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة األوىل 

 أمحـد بمـدح أو ذم، تـأليف يوسـف بـن بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام . ٤٧
حسن بن عبد اهلادي، حتقيق أيب أسـامة ويص اهللا بـن حممـد عبـاس، دار 

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ الرياض، الطبعة األوىل -الراية للنرش والتوزيع 
أبو بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق البـزار، : البحر الزخار، تأليف . ٤٨

، مؤسـسة علـوم القـرآن : ار النـرشحمفوظ الرمحن زيـن اهللا، د. د: حتقيق
 .هـ١٤٠٩املدينة، الطبعة األوىل، سنة ،  بريوت -مكتبة العلوم واحلكم 

  بـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن : البحر املحيط يف أصول الفقه، تـأليف . ٤٩
 -دار الكتب العلميـة : هـ،  دار النرش٧٩٤عبد اهللا الزركيش، املتوىف سنة 



 
 

  
 

 

٦٥٧ 

ضـبط : األوىل، حتقيـق: م، الطبعـة٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ -بريوت / لبنان
 حممد حممد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

البداية والنهاية، أليب الفداء إسامعيل بن عمـر بـن كثـري القـريش، مكتبـة  . ٥٠
 . بريوت-املعارف 

: البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، تـأليف . ٥١
بـن عـيل بــن أمحـد األنـصاري الــشافعي رساج الـدين أيب حفـص عمــر 

مـصطفى أيب الغـيط و عبـداهللا بـن سـليامن : املعروف بابن امللقن، حتقيق
السعودية، الطبعة - الرياض-ويارس بن كامل، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل 
أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل بـن موسـى :  البعث والنشور ، اسم املؤلف . ٥٢

ْاخلـرسو َُ   ، دار ) هــ٤٥٨: املتـوىف (ِجردي اخلراسـاين، أبـو بكـر البيهقـي ْ
 .النرش 

: بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث،للحافظ نور الدين اهليثمي، حتقيق . ٥٣
 -حسني أمحد صالح البـاكري، مركـز خدمـة الـسنة والـسرية النبويـة . د

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣املدينة املنورة، الطبعة األوىل 
ام يف كتاب األحكام، للحافظ ابن القطـان الفـايس، أيب بيان الوهم واإلهي . ٥٤

احلـسني آيـت سـعيد ، دار . د: احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك، حتقيق
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل : ، الطبعة- الرياض -طيبة 



 
 

  
 

 

٦٥٨ 

تاج العروس، إلمام حممد مرتىض الزبيدي، حتقيق جمموعة من املحققـني،  . ٥٥
 .دار اهلداية

حييـى بـن معـني أبـو زكريـا، : ، تـأليف)رواية الدوري(تاريخ ابن معني  . ٥٦
مركز البحث العلمي وإحيـاء : أمحد حممد نور سيف، دار النرش. د: حتقيق

 .األوىل: ، الطبعة١٩٧٩ - ١٣٩٩ - مكة املكرمة -الرتاث اإلسالمي 
حييى بن معني أبو زكريا، : ، تأليف)رواية عثامن الدارمي(تاريخ ابن معني  . ٥٧

أمحد حممد . د: ، حتقيق- ١٤٠٠ - دمشق - املأمون للرتاث دار: دار النرش
 .نور سيف

: عمر بن أمحد أبو حفص الواعظ، دار النرش: تاريخ أسامء الثقات، تأليف . ٥٨
: األوىل، حتقيـق: ، الطبعـة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - الكويـت -الدار الـسلفية 

 صبحي السامرائي 
هـران املهـراين أيب نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن م: تاريخ أصبهان، تأليف . ٥٩

 بـريوت، -سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلميـة : األصبهاين، حتقيق
 .م١٩٩٠- هـ ١٤١٠الطبعة األوىل

 شمس الدين حممـد بـن: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليف . ٦٠
عمر عبد السالم تـدمرى، دار الكتـاب . د: أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيق

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل بريوت، /  لبنان-العريب 



 
 

  
 

 

٦٥٩ 

حممـد بـن إبـراهيم بـن إسـامعيل : ، تـأليف)األوسـط(التاريخ الـصغري  . ٦١
مكتبـة دار ، حممود إبـراهيم زايـد، دار الـوعي : البخاري اجلعفي، حتقيق

 .١٩٧٧ - ١٣٩٧القاهرة، الطبعة األوىل ،  حلب -الرتاث 
ة الكتـب التاريخ الكبـري لإلمـام حممـد بـن إسـامعيل البخـاري، مؤسـس . ٦٢

 .الثقافية
تاريخ بغداد، لإلمام أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، دار الكتـب  . ٦٣

 . لبنان - بريوت -العلمية 
  : محزة بن يوسف أبـو القاسـم اجلرجـاين، حتقيـق: تاريخ جرجان، تأليف . ٦٤

 -هـ ١٤٠١ بريوت، الطبعة الثالثة -حممد عبد املعيد خان، عامل الكتب . د
 .م١٩٨١

: ينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثـل، تـأليفتاريخ مد . ٦٥
حمـب : أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، حتقيـق

 - بــريوت -الــدين أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 
 .م١٩٩٥

أسلم بن سهل الـرزاز الواسـطي، ولقبـه بحـشل، : تاريخ واسط، تأليف . ٦٦
 . هـ١٤٠٦ بريوت، الطبعة األوىل -يس عواد، عامل الكتب كورك: حتقيق



 
 

  
 

 

٦٦٠ 

أيب بكر أمحد بن عـيل اخلطيـب البغـدادي، : تايل تلخيص املتشابه، تأليف . ٦٧
 -أمحـد الـشقريات، دار الـصميعي ، مشهور بن حسن آل سـلامن : حتقيق

 . هـ١٤١٧الرياض، الطبعة األوىل 
بـن حجـر أبـو الفـضل أمحد بن عـيل : تبصري املنتبه بتحرير املشتبه تأليف . ٦٨

 . العسقالين الشافعي 
إبراهيم بن حممد بن سبط ابـن العجمـي : التبيني ألسامء املدلسني، تأليف . ٦٩

مؤسسة الريـان للطباعـة والنـرش : أبو الوفا احللبي الطرابليس، دار النرش
حممـد : األوىل، حتقيـق: ، الطبعـة١٩٩٤ - ١٤١٤ - بـريوت -والتوزيع 

 .إبراهيم داود املوصيل
حممد عبد الرمحن بن :  ة األحوذي برشح جامع الرتمذي ، اسم املؤلفحتف . ٧٠

 –دار الكتـب العلميـة : عبد الرحيم املباركفوري أبو العـال ، دار النـرش 
 .بريوت

حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، اإلمام يوسف بن الزكي املـزي، حتقيـق  . ٧١
 -ي  اهلنـد، املكتـب اإلسـالم-عبد الصمد رشف الـدين، الـدار القيمـة 

 . هـ١٤٠٣بريوت، الطبعة الثانية 
ــأليف . ٧٢   ويل الــدين أمحــد بــن : حتفــة التحــصيل يف ذكــر رواة املراســيل، ت

  رفعـت فـوزي . د: عبد الرحيم بـن احلـسني أيب زرعـة العراقـي، حتقيـق
مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، الطبعة األوىل : عبد املطلب وآخرون، دار النرش

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠



 
 

  
 

 

٦٦١ 

ديث اخلالف، لإلمام أيب الفرج عبد الـرمحن بـن عـيل بـن التحقيق يف أحا . ٧٣
حممد بن اجلوزي، حتقيق مسعد عبد احلميد حممـد الـسعدين، دار الكتـب 

 .هـ١٤١٥ ط األوىل - بريوت -العلمية 
عبـد اهللا :  ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ، اسم املؤلـف . ٧٤

 - الريـاض -امل الكتـب دار عـ: بن حييى بن أيب بكر الغساين ، دار النرش 
 .أرشف عبد املقصود عبد الرحيم: األوىل ، حتقيق :  هـ ، الطبعة ١٤١١

: ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمـرشي، تـأليف . ٧٥
دار ابـن : مجال الدين عبد اهللا بن يوسـف بـن حممـد الزيلعـي، دار النـرش

  عبــد اهللا بــن : قيـقاألوىل، حت: هــ، الطبعــة١٤١٤ - الريــاض -خزيمـة 
 .عبد الرمحن السعد

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، للحافظ عبد أيب الفضل الرمحن  . ٧٦
دار العاصـمة ، : هــ ، دار النـرش ٩١١بن أبـى بكـر الـسيوطى، املتـوىف ا

أبـو معـاذ طـارق : م، حتقيق ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض ، الطبعة األوىل 
 .عوض اهللا

 اهللا شـمس الـدين حممـد الـذهبي، دار الكتـب تذكرة احلفاظ، أليب عبـد . ٧٧
 . بريوت، الطبعة األوىل-العلمية 

أبو حممد عبد الغني بن عبد الواحد املقديس، : الرتغيب يف الدعاء، تأليف . ٧٨
فـواز : م، حتقيـق١٩٩٥ -هــ١٤١٦ - بريوت -دار ابن حزم : دار النرش
 .أمحد مريل



 
 

  
 

 

٦٦٢ 

  العظـيم بـن عبـد : الرتغيب والرتهيـب مـن احلـديث الـرشيف، تـأليف . ٧٩
 -إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـة : عبد القوي املنذري، حتقيق

 . هـ١٤٢٧بريوت، الطبعة األوىل 
: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهام، تـأليف . ٨٠

: حممد بن عبد اهللا بن محدويه النيسابوري احلاكم أبـو عبـد اهللا، دار النـرش
األوىل، : ، الطبعة١٤٠٧ - بريوت -دار اجلنان ، ية مؤسسة الكتب الثقاف

 .كامل يوسف احلوت: حتقيق
أمحد بن عيل بن حجر : تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، تأليف . ٨١

 بريوت، -دار الكتاب العريب : أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار النرش
 .إكرام اهللا إمداد احلق. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

  تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتـدليس، للحـافظ أمحـد بـن  . ٨٢
  عبـد الغفـار البنـداري و حممـد أمحـد . عيل بن حجر العسقالين، حتقيق د

ــة  ــب العلمي ــة - بــريوت -عبــد العزيــز، دار الكت    لبنــان، الطبعــة الثاني
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

  : وزي، حتقيـقتعظيم قدر الصالة، لإلمام حممد بن نرص بن احلجـاج املـر . ٨٣
 املدينة املنورة، الطبعـة -عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، مكتبة الدار . د

 . هـ١٤١٦األوىل 



 
 

  
 

 

٦٦٣ 

: أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين، حتقيق: تغليق التعليق، تأليف . ٨٤
،  بريوت -دار عامر  ،سعيد عبد الرمحن موسى القزقي، املكتب اإلسالمي 

 . هـ١٤٠٥ة األوىل  األردن، الطبع-عامن 
:  بريوت، حتقيـق-دار املعرفة : البغوي، دار النرش: تفسري البغوي، تأليف . ٨٥

 .خالد عبد الرمحن العك
نرص بن حممـد بـن :  تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم ، اسم املؤلف . ٨٦

:  بـريوت ، حتقيـق -دار الفكـر : أمحد أبو الليث السمرقندي ، دار النرش 
 .حممود مطرجي.د

أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بـن أيب زمنـني، : سري القرآن العزيز، تأليفتف . ٨٧
 حممد بن مصطفى الكنـز، مكتبـة -أيب عبد اهللا حسني بن عكاشة : حتقيق

ـ ١٤٢٣القاهرة، الطبعة األوىل /  مرص-الفاروق احلديثة   .م٢٠٠٢ -ه
ي، دار تفسري القرآن العظيم، أليب الفدء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشق . ٨٨

 . هـ١٤٠١ - بريوت -الفكر 
: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، دار النرش: تفسري القرآن، تأليف . ٨٩

 .أسعد حممد الطيب:  صيدا، حتقيق-املكتبة العرصية 
مكتبـة : عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين، دار النـرش: تفسري القرآن، تأليف . ٩٠

مـصطفى مـسلم . د: قيقاألوىل، حت: ، الطبعة١٤١٠ - الرياض -الرشد 
 .حممد



 
 

  
 

 

٦٦٤ 

سفيان بن سعيد بن مـرسوق الثـوري أبـو : تفسري سفيان الثوري، تأليف . ٩١
: ، الطبعـة١٤٠٣ - بـريوت -دار الكتـب العلميـة : عبد اهللا، دار النـرش

 .األوىل
حممـد بـن أيب : تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومـسلم، تـأليف . ٩٢

 يـصل األزدي احلميـدي، نرص فتوح بن عبد اهللا بن فتـوح بـن محيـد بـن
 مـرص، - القاهرة -زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة . د: حتقيق

 .١٩٩٥ - ١٤١٥الطبعة األوىل 
عبد الرمحن بن حممد بن : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، تأليف: تفسري . ٩٣

 . بريوت–مؤسسة األعلمي للمطبوعات : خملوف الثعالبي، دار النرش
أمحد بن عيل بن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين : ، تأليفتقريب التهذيب . ٩٤

أبـو األشـبال صـغري : الشافعي، حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه
أمحد شـاغف الباكـستاين ، دار العاصـمة للنـرش والتوزيـع ،الـسعودية ، 

 .هـ١٤٢٣هـ ، النرشة الثانية ١٤١٦النرشة األوىل 
احلـافظ زيـن الـدين : ليفالتقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح، تأ . ٩٥

 -دار الفكر للنرش والتوزيـع : عبد الرحيم بن احلسني العراقي، دار النرش
  : األوىل، حتقيــق: م، الطبعــة١٩٧٠ -هـــ ١٣٨٩ - لبنــان -بــريوت 

 .عبد الرمحن حممد عثامن



 
 

  
 

 

٦٦٥ 

أمحد بن عيل بن حجر : تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، تأليف . ٩٦
 - املدينـة املنـورة -د عبد اهللا هاشم اليامين املـدين السي: العسقالين، حتقيق

١٩٦٤ - ١٣٨٤. 
متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة، للشيخ حممد نارص الدين األلبـاين، دار  . ٩٧

 . هـ١٤٠٩الراية، الطبعة الثالثة 
  التمهيد ملا يف املوطأ مـن املعاين واألسانيد، لإلمـام أيب عمـر يوسـف بـن  . ٩٨

حممـد  ،مصطفى بن أمحـد العلـوي : رب النمـري ، حتقيقعبد اهللا بن عبد ال
 -عبــد الكبــري البكــري ، وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون اإلســالمية 

 .هـ١٣٨٧ -املغرب 
عـيل بـن : تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة، تـأليف . ٩٩

  دار الكتـب : حممد بـن عـيل بـن عـراق الكنـاين أبـو احلـسن، دار النـرش
  عبـد الوهـاب : األوىل، حتقيـق:  هــ، الطبعـة١٣٩٩ - بريوت -ية العلم

 .عبد اهللا حممد الصديق الغامري، عبد اللطيف 
حممد بـن عمـر :  تنقيح القول احلثيث برشح لباب احلديث ، اسم املؤلف . ١٠٠

 القـاهرة ، -مطبعة مـصطفى البـايب احللبـي : النووي البنتني ، دار النرش 
 الرابعة ،: طبعة م  ، ال١٩٥٧/ هـ ١٣٧٧ -مرص 

عبد الرمحن بن :التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل ،تأليف الشيخ  . ١٠١
حممـد نارصالـدين األلبـاين ،مكتبـة : حييى املعلمي اليامين ،حتقيـق الـشيخ

 .هـ١٣٨٦الطبعة األوىل –املعارف الرياض 



 
 

  
 

 

٦٦٦ 

 أبو بكر عبد اهللا بن حممـد بـن عبيـد ابـن أيب: التهجد وقيام الليل، تأليف . ١٠٢
 الريـاض - السعودية -مكتبة الرشد : الدنيا القريش البغدادي، دار النرش

مـصلح بـن جـزاء بـن : األوىل، حتقيـق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -
 .فدغوش احلارثي

أيب : هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسـول اهللا مـن األخبـار، تـأليف . ١٠٣
شاكر، مطبعـة حممود حممد : جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، حتقيق

 . القاهرة-املدين 
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الـشافعي، دار : هتذيب التهذيب، تأليف . ١٠٤

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بريوت، الطبعة األوىل -الفكر 
هتذيب الكامل، تأليف أيب احلجاج يوسف بن الزكي عبد الـرمحن املـزي،  . ١٠٥

عـة األوىل  بريوت، الطب-بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة . د: حتقيق
١٩٨٣ - ١٤١٣. 

حممـد : أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيـق: هتذيب اللغة، تأليف . ١٠٦
 الطبعة األوىل، سنة - بريوت  -عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب  

 .م٢٠٠١
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابـن :  التواضع واخلمول ، اسم املؤلف . ١٠٧

 - بـريوت -دار الكتب العلمية : دار النرش أيب الدنيا القريش البغدادي ، 
 .حممد عبد القادر أمحد عطا: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٩٨٩ - ١٤٠٩



 
 

  
 

 

٦٦٧ 

طـاهر اجلزائـري الدمـشقي، دار : توجيه النظر إىل أصول األثـر، تـأليف . ١٠٨
م، ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ - حلـب -مكتبة املطبوعـات اإلسـالمية : النرش
 .اح أبو غدةعبد الفت: األوىل، حتقيق: الطبعة

حممد بـن إسـامعيل األمـري : توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، تأليف . ١٠٩
 احلسني 

توضــيح األفكــار ملعــانى تنقــيح األنظــار، ملحمــد بــن إســامعيل األمــري  . ١١٠
ة اخلـانجى، الطبعـة الصنعانى،حتقيق حممد حميى الدين عبد احلميد، مكتب

  .هـ١٣٦٦األوىل 
: رواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، تـأليفتوضيح املشتبه يف ضبط أسامء ال . ١١١

ابن نارص الدين شمس الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد القييس الدمشقي، 
 - بـريوت -مؤسسة الرسـالة : حممد نعيم العرقسويس، دار النرش: حتقيق
 .األوىل: م، الطبعة١٩٩٣

د اإلمـام احلـافظ زين الـدين عبـ: التيسري برشح اجلامع الصغري ، تأليف  . ١١٢
 الريــاض، الطبعــة الثالثــة -الــرؤوف املنــاوي، مكتبــة اإلمــام الــشافعي 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلـوزي أبـو : الثبات عند املامت، تأليف . ١١٣

: ، الطبعـة١٤٠٦ - بـريوت -مؤسسة الكتب الثقافية : الفرج، دار النرش
 .عبد اهللا الليثي األنصاري: األوىل، حتقيق



 
 

  
 

 

٦٦٨ 

حممد بن حبان بن أمحد أبو حـاتم التميمـي البـستي، دار : ، تأليفالثقات . ١١٤
الــسيد : األوىل، حتقيــق: ، الطبعــة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكــر : النــرش

 .رشف الدين أمحد
املكتـب : معمـر بـن راشـد األزدي ، دار النـرش :  اجلامع ، اسم املؤلـف . ١١٥

ــالمي  ــريوت -اإلس ــة ١٤٠٣ - ب ــق :  ، الطبع ــة ، حتقي ــب: الثاني  حبي
 ).١٠منشور كملحق بكتاب املصنف للصنعاين ج(األعظمي 

، اسـم )  اجلـامع الـصغري وزوائـده واجلـامع الكبـري(جامع االحاديـث  . ١١٦
 .احلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  ، دار النرش:  املؤلف

حممد بن جريـر بـن يزيـد بـن : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف . ١١٧
 .١٤٠٥ – بريوت -دار الفكر : ار النرشخالد الطربي أبو جعفر، د

جامع التحصيل يف أحكـام املراسـيل، لإلمـام أيب سـعيد بـن خليـل بـن  . ١١٨
محـدي عبـد املجيـد الـسلفي، عـامل : كيكلدي أبو سعيد العالئي، حتقيـق

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ بريوت، الطبعة الثانية -الكتب 
رتمـذي ، جامع الرتمذي ، لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بـن سـورة ال . ١١٩

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠دار السالم ، الرياض ، الطبعة األوىل : دار النرش 
حممـد بـن عيـسى أبـو عيـسى : اجلامع الصحيح سنن الرتمـذي، تـأليف . ١٢٠

:  بريوت ، حتقيق-دار إحياء الرتاث العريب : الرتمذي السلمي، دار النرش
 .أمحد حممد شاكر وآخرون



 
 

  
 

 

٦٦٩ 

د بن إسامعيل البخاري اجلعفي، أيب عبد اهللا حمم: اجلامع الصحيح، تأليف . ١٢١
 بـريوت، الطبعـة -الياممـة ، مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري . د: حتقيق

 .١٩٨٧ - ١٤٠٧الثالثة ، سنة 
 .١٤٠٢ - ٢ بريوت، ط-اجلامع الصحيح، لإلمام البخاري، عامل الكتب  . ١٢٢
اجلــامع الــصحيح، لإلمــام مــسلم بــن احلجــاج أيب احلــسني القــشريي  . ١٢٣

 -حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب : قالنيسابوري، حتقي
 .بريوت

: جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلـم، تـأليف . ١٢٤
: زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغـدادي، دار النـرش

الـسابعة، : م، الطبعـة١٩٩٧ -هــ ١٤١٧ - بـريوت -مؤسسة الرسالة 
 .إبراهيم باجس/ رناؤوط شعيب األ: حتقيق

: يوسف بن عبد الرب النمري، دار النرش: جامع بيان العلم وفضله، تأليف . ١٢٥
 .١٣٩٨ – بريوت -دار الكتب العلمية 

عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريش أبو حممـد : اجلامع يف احلديث، تأليف . ١٢٦
: م، الطبعـة١٩٩٦ - الـسعودية -دار ابـن اجلـوزي : املرصي، دار النرش

 .مصطفى حسن حسني أبو اخلري. د : ، حتقيقاألوىل
أيب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري : اجلامع ألحكام القرآن، تأليف . ١٢٧

 . القاهرة-القرطبي، دار الشعب 



 
 

  
 

 

٦٧٠ 

  : اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقهـا عـىل املـذهب الـراجح ، الـدكتور . ١٢٨
 .هـ ١٤٢٠عبد الكريم بن عيل النملة ، مكتبة الرشد ، الطبعة األوىل 

 -املكتب اإلسـالمي : معمر بن راشد األزدي، دار النرش: اجلامع، تأليف . ١٢٩
منـشور (حبيـب األعظمـي : الثانيـة، حتقيـق: ، الطبعـة١٤٠٣ -بريوت 

 ).١٠كملحق بكتاب املصنف للصنعاين ج
عبد الرمحن بن أيب حـاتم الـرازي التميمـي،دار : اجلرح والتعديل، تأليف . ١٣٠

 .١٩٥٢ - ١٢٧١ الطبعة األوىل  بريوت،-إحياء الرتاث العريب 
حييـى بـن :  اجلزء الثاين من حديث حييى بن معني الفوائد ، اسـم املؤلـف . ١٣١

مكتبـة : معني بن عون بن زياد بن بـسطام بـن عبـد الـرمحن ، دار النـرش 
: االوىل ، حتقيــق : م ، الطبعـة ١٩٩٨ -هــ ١٤١٩ - الريـاض -الرشـد 

 .خالد بن عبد اهللا السبيت
حييى بن معـني بـن :  حديث حييى بن معني الفوائد، تأليفاجلزء الثاين من . ١٣٢

خالد بن عبد اهللا السبيت، : عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن، حتقيق
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الرياض، الطبعة االوىل -مكتبة الرشد 

بيبي بنت عبد الصمد : جزء بيبي بنت عبد الصمد اهلروية اهلرثمية، تأليف . ١٣٣
 - الكويـت -دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي : دار النرشاهلروية اهلرثمية، 

 .عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٦



 
 

  
 

 

٦٧١ 

أبو جعفر حممد بـن سـليامن بـن : جزء فيه حديث املصييص لوين، تأليف . ١٣٤
 الريـاض -أضواء السلف : حبيب بن جبري املصييص األسدي، دار النرش

أبو عبد الرمحن مسعد بن : األوىل، حتقيق: لطبعةم، ا١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -
 .عبد احلميد السعدين

جزء منتقى من الفوائد املنتقاة الغرائب العـوايل، انتقـاء أيب احلـس الـدار  . ١٣٥
 خمطوطة مصورة بمكتبـة اجلامعـة -قطني من حديث أيب إسحاق املزكي 

 ).جمموع ١٥٢-١٤٢(٥٥٥:اإلسالمية، رقم
حممـد بـن فتـوح :  ومسلم ، اسم املؤلفاجلمع بني الصحيحني البخاري  . ١٣٦

 -هــ ١٤٢٣ -بـريوت /  لبنـان-دار ابـن حـزم : احلميدي ، دار النرش 
 .عيل حسني البواب. د: الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٢

: جمموعـة مـؤلفني ، دار النـرش :  مجهرة األجزاء احلديثية ، اسـم املؤلـف . ١٣٧
: م ، الطبعة٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ -السعودية /  الرياض -مكتبة العبيكان 

 .األوىل
 .رمزي منري بعلبكي: األوىل ، حتقيق : مجهرة اللغة ، الطبعة  . ١٣٨
أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اجلهاد البن أيب عاصم، تأليف . ١٣٩

، ١٤٠٩ - املدينـة املنـورة -مكتبـة العلـوم واحلكـم : أبو بكر، دار النرش
 .راشد اجلميدمساعد بن سليامن ال: األوىل، حتقيق: الطبعة

 . تونس-اجلهاد البن املبارك، لإلمام عبد اهللا بن املبارك، الدار التونسية  . ١٤٠



 
 

  
 

 

٦٧٢ 

أيب عبـد اهللا شـمس الـدين : حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، تـأليف . ١٤١
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ بريوت، الطبعة الثانية -
دار : حـسن العطـار، دار النـرش: شية العطار عىل مجع اجلوامع، تأليفحا . ١٤٢

 .األوىل: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -بريوت /  لبنان-الكتب العلمية 
هــ، ٣٨١عبيد اهللا بن عبد الرمحن، تويف سنة : حديث أيب الفضل الزهري . ١٤٣

، مـصور ٣٢٠ جامعـة كـارل مـاركس بأملانيـا الـرشقية بـرقم -ال يبزك 
 ).٢/١٢٠٥٨(حياء الرتاث بالكويت برقم بمكتبة إ

أبو إسحاق إسامعيل بن جعفر :  حديث إسامعيل بن جعفر ، اسم املؤلف . ١٤٤
 .، دار النرش) هـ١٨٠: املتوىف (بن أيب كثري األنصاري الزرقي املدين 

هشام بن عامر بن نصري بن ميرسة بن أبـان : حديث هشام بن عامر، تأليف . ١٤٥
م، ١٩٩٩ -هــ ١٤١٩ - الـسعودية -يا دار اشـبيل: السلمي، دار النـرش

 .عبد اهللا بن وكيل الشيخ. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
أبو الطيـب الـسيد صـديق حـسن : احلطة يف ذكر الصحاح الستة، تأليف . ١٤٦

ــرش ــب التعليميــة : القنــوجي، دار الن / هـــ١٤٠٥ - بــريوت -دار الكت
 األوىل: م، الطبعة١٩٨٥

 نعيم أمحد بن عبد اهللا األصـبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب . ١٤٧
 . هـ١٤٠٥ بريوت، الطبعة الرابعة -دار الكتاب العريب 



 
 

  
 

 

٦٧٣ 

الدعاء البن فضيل، تأليف أيب عبد الرمحن حممد بـن فـضيل بـن غـزوان  . ١٤٨
د عبد العزيز بن سليامن بن إبراهيم البعيمي، مكتبة الرشد : الضبي، حتقيق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الرياض، الطبعة األوىل -
 مصطفى عبـد القـادر: لدعاء للطرباين، لإلمام سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيقا . ١٤٩

 .هـ١٤١٣ بريوت، الطبعة األوىل -عطا، دار الكتب العلمية 
أبو بكر أمحد بـن احلـسني بـن عـيل بـن موسـى : الدعوات الكبري، تأليف . ١٥٠

 -منشورات مركز املخطوطـات والـرتاث والوثـائق : البيهقي، دار النرش
 .بدر بن عبد اهللا البدر: م، حتقيق١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -الكويت 

حممد بن أمحـد بـن عـثامن بـن : الدينار من حديث املشايخ الكبار، تأليف . ١٥١
:  القـاهرة، حتقيـق-مكتبـة القـرآن : قايامز الذهبي أبو عبد اهللا، دار النرش

 .جمدي السيد إبراهيم
 الريـاض، -حممد بن طاهر املقديس، دار الـسلف : ذخرية احلفاظ، تأليف . ١٥٢

 .م ١٩٩٦- هـ ١٤١٦عبد الرمحن الفريوائي، الطبعة األوىل .د: حتقيق
حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن : ذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثـق، تـأليف . ١٥٣

 - الزرقـاء -حممد شكور أمرير امليـاديني، مكتبـة املنـار : الذهبي، حتقيق
 .١٤٠٦الطبعة األوىل 

 الرمحن بن أيب احلـسن اجلـوزي ، أبو الفرج عبد:  ذم اهلوى ، اسم املؤلف . ١٥٤
 .مصطفى عبد الواحد:  ، حتقيق ١٩٦٢ -:  دار النرش 



 
 

  
 

 

٦٧٤ 

هــ ، دار ٢٠٤حممد بن إدريس الشافعي ، املتوىف سـنة : الرسالة ، املؤلف  . ١٥٥
 .أمحد حممد شاكر/ ، حتقيق١٩٣٩- ١٣٥٨القاهرة ، : النرش 

مد بـن عبيـد أبو بكر عبد اهللا بن حم:  الرضا عن اهللا بقضائه ، اسم املؤلف . ١٥٦
 - بومبـاي -الـدار الـسلفية : ابن أيب الدنيا القريش البغدادي ، دار النرش 

 .ضياء احلسن السلفي: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٤١٠
اإلمام احلافظ أيب : الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، تأليف . ١٥٧

راهيم املوصـيل، حممد إبـ: عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيق
 -هــ ١٤١٢ الطبعـة األوىل - لبنـان - بـريوت -دار البشائر اإلسالمية 

 .م١٩٩٢
أبو زكريـا حييـى :  رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ، اسم املؤلف . ١٥٨

ــرش  ــووي ، دار الن ــريوت -دار الفكــر : بــن رشف الن -هـــ ١٤٢١ - ب
 الثالثة: م ، الطبعة ٢٠٠٠

حممد بن أمحد بن األزهـر :  فعي ، اسم املؤلفالزاهر يف غريب ألفاظ الشا . ١٥٩
وزارة األوقـاف والـشئون : األزهري اهلـروي أبـو منـصور ، دار النـرش 

حممد جـرب . د: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٣٩٩ - الكويت -اإلسالمية 
 .األلفي

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسـحاق :  الزهد أليب داود ، اسم املؤلف . ١٦٠
جستاين بن بشري بن شد ْاد بن عمرو األزدي الس َ ِ ، دار ) هـ٢٧٥: املتوىف (ِّ

 .النرش



 
 

  
 

 

٦٧٥ 

أمحد بن حممد بن زياد بن برش بـن درهـم : الزهد وصفة الزاهدين، تأليف . ١٦١
: ، الطبعـة١٤٠٨ - طنطـا -دار الصحابة للـرتاث : أبو سعيد، دار النرش

 .جمدي فتحي السيد: األوىل، حتقيق
 - القاهرة -دار الريان للرتاث : لنرشابن أيب عاصم، دار ا: الزهد، تأليف . ١٦٢

 .عبد العيل عبد احلميد حامد: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٨
: أمحد بن عمرو بن أيب عاصم  الشيباين أبو بكر، دار النرش: الزهد، تأليف . ١٦٣

عبد العيل : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٨ - القاهرة -دار الريان للرتاث 
 .عبد احلميد حامد

عبد اهللا بن املبارك بن واضـح املـرزوي أبـو عبـد اهللا، دار : تأليفالزهد،  . ١٦٤
 .حبيب الرمحن األعظمي:  بريوت، حتقيق-دار الكتب العلمية : النرش

دار اخللفـاء للكتـاب : هناد بن الرسي الكويف، دار النـرش: الزهد، تأليف . ١٦٥
  عبـد الـرمحن : األوىل، حتقيـق: ، الطبعـة١٤٠٦ - الكويـت -اإلسالمي 
 .بار الفريوائيعبد اجل

ابـن حجـر اهليثمـي ، دار :  فالزواجر عن اقرتاف الكبـائر ، اسـم املؤلـ . ١٦٦
ــرش ــرصية : الن ــة الع ــان -املكتب ــريوت -صــيدا /  لبن ـــ ١٤٢٠ - ب  -ه
ــة م١٩٩٩ ــق : ، الطبع ــة ، حتقي ــز : الثاني ــداد بمرك ــق واالع ــم التحقي ت

 .الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز



 
 

  
 

 

٦٧٦ 

أيب احلسن عيل بن عمر الدار قطني :دار قطني، تأليفسؤاالت الربقاين لل . ١٦٧
 باكستان، -عبد الرحيم حممد أمحد القشقري،كتب خانه مجييل . د: ، حتقيق

 . هـ١٤٠٤الطبعة األوىل 
عيل بن عمر أبو احلسن الـدار : سؤاالت محزة بن يوسف السهمي، تأليف . ١٦٨

 -رف موفـق بـن عبـد اهللا بـن عبـد القـادر، مكتبـة املعـا: قطني، حتقيـق
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الرياض، الطبعة األوىل 

السلسلة الصحيحة، حممد نارص الدين األلبـاين، مكتبـة املعـارف للنـرش  . ١٦٩
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ الرياض، الطبعة األوىل -والتوزيع

السلسلة الضعيفة، حممد نـارص الـدين األلبـاين، مكتبـة املعـارف للنـرش  . ١٧٠
 .م٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢٠ الرياض، الطبعة الثانية، -والتوزيع

: حممد بن يزيد أبو عبـد اهللا القزوينـي، دار النـرش: سنن ابن ماجه، تأليف . ١٧١
 .حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق-  - بريوت -دار الفكر 

سليامن بن األشعث أبو داود السجـستاين األزدي، : سنن أيب داود، تأليف . ١٧٢
 .دحممد حميي الدين عبد احلمي: ، حتقيق-  -دار الفكر : دار النرش

سليامن بن األشعث أبو داود السجـستاين األزدي، : سنن أيب داود، تأليف . ١٧٣
دار الــسالم الريــاض الطبعــة األوىل : هـــ ، دار النــرش٢٧٩املتــوىف ســنة 

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠



 
 

  
 

 

٦٧٧ 

أمحد بن احلسني بن عـيل بـن موسـى أبـو : السنن البيهقي الكربى، تأليف . ١٧٤
 - ١٤١٤ -ملكرمـة  مكـة ا-مكتبـة دار البـاز : بكر البيهقـي، دار النـرش

 .حممد عبد القادر عطا: ، حتقيق١٩٩٤
عيل بن عمر أبو احلسن الـدارقطني البغـدادي، : سنن الدار قطني، تأليف . ١٧٥

ــرش ــة : دار الن ــريوت -دار املعرف ــق١٩٦٦ - ١٣٨٦ - ب ــسيد : ، حتقي   ال
 .عبد اهللا هاشم يامين املدين

ء الـرتاث سنن الدار قطني، لإلمام عيل بن عمـر الـدار قطنـي، دار إحيـا . ١٧٦
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ لبنان، طبعة - بريوت -العريب 

: عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب حممد الدارمي، حتقيـق: سنن الدارمي، تأليف . ١٧٧
 بـريوت، -خالد السبع العلمي ، دار الكتـاب العـريب ، فواز أمحد زمريل 

 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل
حممد . د: يهقي، حتقيقأمحد بن احلسني بن عيل الب: السنن الصغرى، تأليف . ١٧٨

 املدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل -ضياء الرمحن األعظمـي، مكتبـة الـدار 
 .م١٩٨٩ - ١٤١٠

السنن الكربى، لإلمام أمحد بـن احلـسني بـن عـيل بـن موسـى، أيب بكـر  . ١٧٩
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ لبنان، طبعة - بريوت -البيهقي، دار املعرفة 

عبد املعطـي . د: يس الشافعي، حتقيقحممد بن إدر: السنن املأثورة، تأليف . ١٨٠
 .هـ١٤٠٦ بريوت، الطبعة األوىل -أمني قلعجي، دار املعرفة 



 
 

  
 

 

٦٧٨ 

: سـعيد بـن منـصور اخلراسـاين، حتقيـق: سنن سعيد بن منصور، تأليف . ١٨١
هــ ١٤٠٣ اهلند، الطبعة األوىل-حبيب الرمحن األعظمي ، الدار السلفية 

 .م١٩٨٢-
د بن عثامن بن قايامز الـذهبي أبـو حممد بن أمح: سري أعالم النبالء، تأليف . ١٨٢

ــرش ــد اهللا، دار الن ــريوت -مؤســسة الرســالة : عب ــة١٤١٣ - ب : ، الطبع
 .حممد نعيم العرقسويس، شعيب األرناؤوط : التاسعة، حتقيق

حممد بن إسحاق بن : ، تأليف)املبتدأ واملبعث واملغازي(سرية ابن إسحاق  . ١٨٣
حممـد : ريـف، حتقيـقمعهد الدراسات واألبحـاث للتع: يسار، دار النرش

 .محيد اهللا
عبد احلي بن أمحد بن حممـد : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تأليف . ١٨٤

عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط، دار بن : العكري احلنبيل، حتقيق
 .هـ١٤٠٦ دمشق، الطبعة األوىل -كثري  

ــأليف . ١٨٥ ــسنة، ت شــعيب : احلــسني بــن مــسعود البغــوي، حتقيــق: رشح ال
 -املكتـب اإلسـالمي :  حممـد زهـري الـشاويش، دار النـرش- األرناؤوط

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  بريوت، الطبعة الثانية، سنة - دمشق
رشح العضد للقايض عضد امللة عبد الرمحن االجيي عـىل خمتـرص املنتهـى  . ١٨٦

 -دار الكتـب العلميـة :  هــ ، دار النـرش ٦٤٦البن احلاجب املالكي ت 
 . م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة األوىل 



 
 

  
 

 

٦٧٩ 

رشح الكوكب املنري يف أصول الفقـه، ملحمـد بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز  . ١٨٧
حممد الـزحييل ونزيـه محـادة، : ، حتقيق)هـ٩٧٢ت (املعروف بابن النجار 

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤وزارة الشؤون اإلسالمية ، عام : دار النرش 
 .السيوطي وآخرون ، دار النرش:  رشح سنن ابن ماجه ، اسم املؤلف . ١٨٨
  أبـو احلـسن عـيل بـن خلـف بـن :  البخاري ، اسم املؤلفرشح صحيح  . ١٨٩

 -مكتبـة الرشـد : عبد امللـك بـن بطـال البكـري القرطبـي ، دار النـرش 
: الثانيـة ، حتقيـق : م ، الطبعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض / السعودية 

 .أبو متيم يارس بن إبراهيم
بـن سـلطان املال عيل القاري ، عيل :  رشح مسند أيب حنيفة ، اسم املؤلف . ١٩٠

 .، دار النرش) هـ١٠١٤: املتوىف (حممد 
رشح مشكل اآلثار، تأليف أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي،  . ١٩١

بـريوت، الطبعـة /  لبنـان-شعيب األرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة : حتقيق
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األوىل 

: أمحد بن حممد بن سـالمة الطحـاوي، حتقيـق: رشح معاين اآلثار، تأليف . ١٩٢
ــة حم ــب العلمي ــة األوىل -مــد زهــري النجــار، دار الكت ــريوت، الطبع    ب

 . هـ١٣٩٩
نور الدين أبو احلسن : رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر، تأليف . ١٩٣

 ، دار "بمال عـىل القـاري"عىل بن سلطان حممد القاري اهلروي املعروف 



 
 

  
 

 

٦٨٠ 

: قيـقبـدون ، حت:  بدون ، الطبعـة-بريوت /  لبنان -دار األرقم  : النرش
حممـد نـزار متـيم : الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلـق عليـه: قدم له

 .وهيثم نزار متيم
حممـد : شعب اإليامن، لإلمام أيب بكر أمحد بـن احلـسني البيهقـي، حتقيـق . ١٩٤

 بريوت، الطبعة األوىل، سنة -السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية 
 .هـ١٤١٠

حممد بن حبان بن أمحـد، أيب :  تأليفصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، . ١٩٥
 -شـعيب األرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة : حاتم التميمي البستي، حتقيـق

 .١٩٩٣ - ١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية، سنة 
صحيح ابن خزيمة، لإلمام حممد بن إسحاق بن خزيمة، أيب بكر السلمي  . ١٩٦

املكتـب : حممـد مـصطفى األعظمـي، دار النـرش. د: النيسابوري، حتقيق
 .م١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠  - بريوت -إلسالمي ا
صحيح البخاري لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،  . ١٩٧

: دار السالم ، الرياض ، الطبعـة الثانيـة : هـ ، دار النرش ٢٥٦املتوىف سنة 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

حممد نارص الـدين األلبـاين، مكتبـة : صحيح الرتغيب والرتهيب، تأليف . ١٩٨
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الرياض، الطبعة األوىل -رف للنرش والتوزيع املعا



 
 

  
 

 

٦٨١ 

حممـد نـارص الـدين األلبـاين، : صحيح اجلامع الصغري وزيادتـه، تـأليف . ١٩٩
 . هـ١٤٠٦املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 

حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبيـة : صحيح سنن ابن ماجه تأليف . ٢٠٠
 . هـ١٤٠٨ثة العريب لدول اخلليج، الطبعة الثا

حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبيـة : صحيح سنن أيب داود، تأليف . ٢٠١
 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩العريب لدول اخلليج، الطبعة األوىل 

: صحيح سنن الرتمذي ، للمحدث حممد نارص الدين األلباين ، دار النرش  . ٢٠٢
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مكتب الرتبية العريب للخليج ، الطبعة األوىل 

حممد نارص الدين األلبـاين، مكتـب الرتبيـة : سنن النسائي تأليفصحيح  . ٢٠٣
 . هـ١٤٠٩العريب لدول اخلليج، الطبعة األوىل 

أيب زكريا حييى بن رشف بـن مـري : صحيح مسلم برشح النووي، تأليف . ٢٠٤
النووي، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان ، توزيع مكتبة دار الباز ، مكة 

 .املكرمة
 أيب احلسني مسلم بن احلجاج بـن مـسلم القـشريي صحيح مسلم لإلمام . ٢٠٥

 الريـاض ، –دار الـسالم : هــ ـ دار النـرش ٢٦١النيسابوري املتوىف سنة 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩: الطبعة األوىل 



 
 

  
 

 

٦٨٢ 

: مد نارص الدين األلباين، املتوىفصفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم، حم .٢٠٦
:  الرياض، الطبعة –مكتبة املعارف للنرش والتوزيع : هـ، النارش ١٤٢٠
 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل 

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد :  الصمت وآداب اللسان ، اسم املؤلف .٢٠٧
 بريوت -دار الكتاب العريب : ابن أيب الدنيا القريش البغدادي ، دار النرش 

 .أبو إسحاق احلويني: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٤١٠ -
: ام حممد بن إسـامعيل البخـاري اجلعفـي، حتقيـقالضعفاء الصغري، لإلم . ٢٠٨

 . هـ١٣٩٦ حلب، الطبعة األوىل -حممود إبراهيم زايد، دار الوعي 
: الضعفاء الكبري، تأليف أيب جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل، حتقيق . ٢٠٩

 الطبعـة األوىل، - بريوت -عبد املعطي أمني قلعجي، دار املكتبة العلمية 
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سنة 

أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممـد بـن : الضعفاء واملرتوكني، تأليف . ٢١٠
 . هـ١٤٠٦ بريوت، الطبعة األوىل -اجلوزي، دار الكتب العلمية 

الضعفاء واملرتوكني، لإلمام أيب عبد الرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي،  . ٢١١
ــق ــوعي : حتقي ــد، دار ال ــراهيم زاي ــود إب ــة األوىل-حمم ــب، الطبع    حل

 . هـ١٣٩٦ 
: ضــعيف الرتغيــب والرتهيــب، حممــد نــارص الــدين األلبــاين، املتــوىف  . ٢١٢

مؤسسة غـراس :  الرياض دار النرش –مكتبة املعارف : هـ، النارش ١٤٢٠
 . هـ١٤٢٣ -األوىل :  الكويت، الطبعة –للنرش و التوزيع 



 
 

  
 

 

٦٨٣ 

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، تأليف حممد نارص الدين األلباين، املكتب  . ٢١٣
 . هـ١٤١٠بعة الثالثة اإلسالمي، الط

: ، تأليف)القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم(الطبقات الكربى  . ٢١٤
زياد حممد منصور، مكتبة العلوم : حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي، حتقيق

 . هـ١٤٠٨ املدينة املنورة، الطبعة الثانية -واحلكم 
و عبـد اهللا حممد بـن سـعد بـن منيـع أبـ:  الطبقات الكربى ، اسم املؤلف . ٢١٥

 . بريوت–دار صادر : البرصي الزهري ، دار النرش 
عبد اهللا بن حممد بـن : طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها، تأليف . ٢١٦

عبد الغفور عبد احلق حسني البلويش، : جعفر بن حيان األنصاري، حتقيق
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ بريوت، الطبعة الثانية -مؤسسة الرسالة 

أمحد بن عيل بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين : ، تأليفطبقات املدلسني . ٢١٧
: ، الطبعـة١٩٨٣ - ١٤٠٣ - عـامن -مكتبـة املنـار : الشافعي، دار النرش

 .عاصم بن عبداهللا القريويت. د: األوىل، حتقيق
 حممـد بـن إبـراهيم اخلطـايب أبو سـليامن محـد بـن:  العزلة ، اسم املؤلف . ٢١٨

: هــ ، الطبعـة ١٣٩٩ - القـاهرة -املطبعة الـسلفية : ، دار النرش البستي
 .الثانية

 
 



 
 

  
 

 

٦٨٤ 

أبـو بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد :  العزلة واإلنفراد ، اسم املؤلـف . ٢١٩
السعودية /  الرياض -دار الوطن : ، دار النرش ) ابن أيب الدنيا(البغدادي 

مـشهور حـسن آل : األوىل ، حتقيـق : م ، الطبعـة ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ -
 .سلامن

بري، أليب عيسى حممد بن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي، علل الرتمذي الك . ٢٢٠
حتقيق صبحي الـسامرائي، وأيب املعـايل النـووي، وحممـود حممـد خليـل 

 . هـ١٤٠٩الصعيدي، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل 
عبد الرمحن بن حممـد بـن بـن إدريـس بـن مهـران : علل احلديث، تأليف . ٢٢١

حمب : ، حتقيق١٤٠٥ -وت  بري-دار املعرفة : الرازي أبو حممد، دار النرش
 .الدين اخلطيب

عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، تـأليف . ٢٢٢
: ، الطبعـة١٤٠٣ - بـريوت -دار الكتـب العلميـة : اجلوزي، دار النـرش

 .خليل امليس: األوىل، حتقيق
أيب احلسن عيل بـن عمـر بـن : العلل الواردة يف األحاديث النبوية، تأليف . ٢٢٣

حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي، دار . د: أمحد الدار قطني البغدادي، حتقيق
 .م١٩٨٥ - ١٤٠٥ الطبعة األوىل - الرياض -طيبة 

  : العلل ومعرفة الرجال، أليب عبـد اهللا أمحـد بـن حنبـل الـشيباين، حتقيـق . ٢٢٤
،  بـريوت -دار اخلـاين ، ويص اهللا بن حممد عبـاس، املكتـب اإلسـالمي 

 .م١٩٨٨ - ١٤٠٨ األوىل الرياض، الطبعة



 
 

  
 

 

٦٨٥ 

: زهري بن حرب أبـو خيثمـة النـسائي ، دار النـرش :  العلم ، اسم املؤلف . ٢٢٥
الثانية ، حتقيق :  ، الطبعة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ - بريوت -املكتب اإلسالمي 

 .حممد نارص الدين األلباين: 
علوم احلديث ، لإلمام أبو عمـرو عـثامن بـن عبـد الـرمحن الـشهرزوري  . ٢٢٦

 لبنـان ، –دار الفكـر املعـارص ، بـريوت : ـ ، دار النرشه٦٤٣املتوىف سنة 
 .نور الدين عرت: م ، حتقيق ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة ، 

أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري الـشافعي : عمل اليوم والليلة، تأليف . ٢٢٧
كوثر الربين، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية : املعروف بابن السني، حتقيق

 .بريوت/  جدة -لقرآن ومؤسسة علوم ا
  : عمل اليوم والليلة، لإلمام أمحد بـن شـعيب بـن عـيل النـسائي، حتقيـق . ٢٢٨

 . هـ١٤٠٦ بريوت، الطبعة الثانية -فاروق محادة، مؤسسة الرسالة . د
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابـن أيب : العيال ويقع يف جملدين، تأليف . ٢٢٩

 - الدمام - السعودية - ابن القيم دار: الدنيا القريش البغدادي، دار النرش
 .د نجم عبد الرمحن خلف: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

عـيل بـن أيب عـيل بـن حممـد بـن سـامل : غاية املرام يف علم الكالم، تأليف . ٢٣٠
 - القـاهرة -املجلـس األعـىل للـشئون اإلسـالمية : اآلمدي، دار النـرش

 .حسن حممود عبد اللطيف: ، حتقيق١٣٩١



 
 

  
 

 

٦٨٦ 

غريب احلديث البن اجلـوزي، حتقيـق عبـد املعطـي أمـني القلعجـي،دار  . ٢٣١
 . هـ١٤٠٥ لبنان، الطبعة األوىل، -الكتب العلمية بريوت 

إبـراهيم بـن إسـحاق احلـريب أبـو إسـحاق، دار : غريب احلديث، تأليف . ٢٣٢
: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - مكة املكرمة -جامعة أم القرى : النرش

 .حممد العايدسليامن إبراهيم . د
أمحد بن حممد بن إبـراهيم اخلطـايب البـستي أبـو : غريب احلديث، تأليف . ٢٣٣

: ، حتقيـق١٤٠٢ - مكـة املكرمـة -جامعة أم القـرى : سليامن، دار النرش
 .عبد الكريم إبراهيم العزباوي

دار : القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، دار النرش: غريب احلديث، تأليف . ٢٣٤
  حممـد . د: األوىل، حتقيـق: ، الطبعـة١٣٩٦ -  بـريوت-الكتاب العـريب 
 .عبد املعيد خان

عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبـو حممـد، : غريب احلديث، تأليف . ٢٣٥
 بغــداد، الطبعــة األوىل -عبــد اهللا اجلبــوري، مطبعــة العــاين . د: حتقيــق
 .هـ١٣٩٧

بـن أبو بكـر أمحـد بـن عـيل :  غنية امللتمس ايضاح امللتبس ، اسم املؤلف . ٢٣٦
 -الريــاض /  الــسعودية-مكتبــة الرشــد : ثابــت اخلطيــب ، دار النــرش 

حييـى بـن عبـد اهللا . د: األوىل ، حتقيـق : م ، الطبعـة ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 .البكري الشهري



 
 

  
 

 

٦٨٧ 

غــوامض األســامء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املــسندة ، اســم  . ٢٣٧
عـامل : نـرش خلف بن عبد امللك بن بشكوال أبو القاسـم ، دار ال:  املؤلف
عز الـدين عـيل . د: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٤٠٧ - بريوت -الكتب 
 .حممد كامل الدين عز الدين، السيد 

عـيل : حممود بن عمر الزخمرشي، حتقيق: الفائق يف غريب احلديث، تأليف . ٢٣٨
 لبنـان، الطبعـة -حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفـة -حممد البجاوي 

 .الثانية
 احلديثية البن حجر اهليتمي، أمحد شـهاب الـدين ابـن حجـر الفتاوى . ٢٣٩

 .دار الفكر: اهليتمي املكي، دار النرش 
الشيخ اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن : فتح الباب يف الكنى واأللقاب، تأليف . ٢٤٠

أبو قتيبة نظر حممـد الفاريـايب، مكتبـة : إسحق بن منده األصبهاين، حتقيق
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لطبعة األوىل  الرياض، ا- السعودية -الكوثر 

أمحد بـن عـيل بـن حجـر أيب : فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف . ٢٤١
 -حمب الدين اخلطيـب، دار املعرفـة : الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق

 .بريوت
أمحد بـن عـيل بـن حجـر أيب : فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف . ٢٤٢

عليقـات العالمـة ابـن بـاز هــ، وعليـه ت٨٥٢الفضل العسقالين املتـوىف 
 الريـاض ، –دار طيبـة : والرباك ، اعتنى به أبو قتيبة الفاريايب ، دار النرش 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة الثانية 



 
 

  
 

 

٦٨٨ 

ــأليف . ٢٤٣   شــمس الــدين حممــد بــن : فــتح املغيــث رشح ألفيــة احلــديث، ت
ــرش ــسخاوي، دار الن ــرمحن ال ــد ال ــة : عب ــب العلمي ــان -دار الكت  - لبن

 .صالح عويضة: األوىل ، رشح وتعليق : ، الطبعةم ١٠٠١ -هـ ١٤٠١
أيب شجاع شـريويه بـن شـهردار بـن : الفردوس بمأثور اخلطاب، تأليف . ٢٤٤

الـسعيد بـن بـسيوين : شريويه الـديلمي اهلمـذاين امللقـب إلكيـا، حتقيـق
ــة  ــب العلمي ــة األوىل -زغلــول، دار الكت ــريوت، الطبع  - هـــ ١٤٠٦ ب

 .م١٩٨٦
أبـو حممـد عـيل بـن أمحـد : لنحـل ، املؤلـفالفصل يف امللل واألهـواء وا . ٢٤٥

حممـد . د: هــ ، حتقيـق٤٥٦املعروف بابن حزم الظاهري ، املتـوىف سـنة 
مكتبات عكاظ ، الطبعة : عبد الرمحن عمرية ، دار النرش. إبراهيم نرص ، د

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢األوىل 
الـسيوطي، دار : فض الوعاء يف أحاديـث رفـع اليـدين بالـدعاء، تـأليف . ٢٤٦

 . األردن–مكتبة املنار : النرش
: أمحد بن احلسني البيهقي أبـو بكـر، دار النـرش: فضائل األوقات، تأليف . ٢٤٧

  عـدنان : األوىل، حتقيـق: ، الطبعـة١٤١٠ - مكة املكرمـة -مكتبة املنارة 
 .عبد الرمحن جميد القييس

إسامعيل بن إسحاق : فضل الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، تأليف . ٢٤٨
 - بـريوت -املكتـب اإلسـالمي :  املالكي، دار النـرشاجلهضمي القايض

 .حممد نارص الدين األلباين: الثالثة، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٧



 
 

  
 

 

٦٨٩ 

أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، : الفقيه و املتفقه، تأليف . ٢٤٩
الثانيـة، : هــ، الطبعـة١٤٢١ - الـسعودية -دار ابن اجلـوزي : دار النرش

 .ن عادل بن يوسف الغرازيأبو عبدالرمح: حتقيق
أبـو بكـر حممـد بـن عبـد اهللا بـن إبـراهيم : ، تأليف)الغيالنيات(الفوائد  . ٢٥٠

هـ ١٤١٧ -الرياض /  السعودية -دار ابن اجلوزي : الشافعي، دار النرش
 .حلمي كامل أسعد عبد اهلادي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -
حممد بن عيل بن حممد : فالفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة، تألي . ٢٥١

: هـ، الطبعـة١٤٠٧ - بريوت -املكتب اإلسالمي : الشوكاين، دار النرش
 .عبد الرمحن حييى املعلمي: الثالثة، حتقيق

حممد بـن : الفوائد املنتقاة والغرائب احلسان عن الشيوخ الكوفيني، تأليف . ٢٥٢
، ١٤٠٧ - بريوت -دار الكتاب العريب : عيل الصوري أبو عيل، دار النرش

 .عمر عبدالسالم تدمري. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
محدي عبداملجيد : الفوائد، تأليف أيب القاسم متام بن حممد الرازي، حتقيق . ٢٥٣

 . هـ١٤٢١ الرياض، الطبعة األوىل -السلفي، مكتبة الرشد 
أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بـن حممـد بـن عيـسى ابـن : الفوائد، تأليف . ٢٥٤

 .جمدي السيد إبراهيم:  القاهرة، حتقيق-بة القرآن مكت: منده، دار النرش
عبد الرؤوف املنـاوي ، :  فيض القدير رشح اجلامع الصغري ، اسم املؤلف . ٢٥٥

 .األوىل: هـ ، الطبعة ١٣٥٦ - مرص -املكتبة التجارية الكربى : دار النرش 



 
 

  
 

 

٦٩٠ 

حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي، مؤسـسة : القاموس املحـيط، تـأليف . ٢٥٦
 . بريوت-الرسالة 

أبو الفرج عبد الـرمحن بـن عـيل بـن :  القصاص واملذكرين ، اسم املؤلف . ٢٥٧
 - هــ ١٤٠٩ - بـريوت -املكتب اإلسـالمي : حممد القريش ، دار النرش 

 .حممد لطفي الصباغ. د: الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٨
دار : أبو بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا ، دار النرش :  قرص األمل ، اسم املؤلف . ٢٥٨

الثانيـة ، : م ، الطبعـة ١٩٩٧ -هــ ١٤١٧ -بـريوت /  لبنان -ابن حزم 
 .حممد خري رمضان يوسف: حتقيق 

اإلمـام احلـافظ أيب بكـر أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق : القناعة، تـأليف . ٢٥٩
األوىل، : ، الطبعة١٤٠٩ - الرياض -مكتبة الرشد : الدينوري، دار النرش

 .عبد اهللا بن يوسف اجلديع: حتقيق
 -عـيل مجعـة، دار الرسـالة . حايب عنـد األصـوليني، تـأليف دقول الـص . ٢٦٠

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥القاهرة، الطبعة األوىل 
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، تأليف أيب عبـداهللا حممـد  . ٢٦١

حممـد عوامـة، دار القبلـة للثقافـة : بن أمحـد الـذهبي الدمـشقي، حتقيـق
-هــ ١٤١٣دة، الطبعـة األوىل  جـ-مؤسسة علـوم القـرآن ، اإلسالمية 
 .م١٩٩٢



 
 

  
 

 

٦٩١ 

عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن حممـد : الكامل يف ضعفاء الرجال، تأليف . ٢٦٢
 بـريوت، -حييـى خمتـار غـزاوي، دار الفكـر : أيب أمحد اجلرجاين، حتقيـق

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الطبعة الثالثة 
 أمحد بـن أبو بكر:  كتاب األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة ، اسم املؤلف . ٢٦٣

/  القاهرة -مكتبة اخلانجي : عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ، دار النرش 
عز الدين عيل . د: الثالثة ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ -مرص 
 .السيد

كتاب اإليامن، تصنيف احلافظ أيب بكـر عبـداهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة،  . ٢٦٤
  سـالمي، الطبعـة الثانيـةحتقيق حممد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب اإل

 . هـ١٤٠٣ 
أيب بكـر أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل بـن : كتاب الدعوات الكبري، تأليف . ٢٦٥

بـدر بـن عبـداهللا البـدر ، مـن منـشورات مركـز : موسى البيهقي، حتقيق
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ - الكويت -املخطوطات والرتاث والوثائق 

 احلسني بـن عـيل بـن أبو بكر أمحد بن:  كتاب الزهد الكبري ، اسم املؤلف . ٢٦٦
ــرش  ــب الثقافيــة : عبــد اهللا البيهقــي ، دار الن ــريوت -مؤســسة الكت    - ب

 .عامر أمحد حيدر: الثالثة ، حتقيق :  ، الطبعة ١٩٩٦
صـالح بـن : أيب نعيم الفـضل بـن دكـني، حتقيـق: كتاب الصالة، تأليف . ٢٦٧

الـسعودية، الطبعـة /  املدينـة -عايض الشالحي، مكتبة الغرباء األثريـة 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ألوىلا



 
 

  
 

 

٦٩٢ 

عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين أبو : كتاب العظمة، تأليف . ٢٦٨
األوىل، : ، الطبعـة١٤٠٨ - الريـاض -دار العاصـمة : حممد، دار النـرش

 .رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري: حتقيق
دار اخلليل بن أمحـد الفراهيـدي ، :   جملدات ، اسم املؤلف٨كتاب العني  . ٢٦٩

د إبـراهيم / د مهـدي املخزومـي : دار ومكتبـة اهلـالل ، حتقيـق : النرش 
 .السامرائي

مكتبة : نعيم بن محاد املروزي أبو عبد اهللا، دار النرش: كتاب الفتن، تأليف . ٢٧٠
ــد  ــاهرة -التوحي ــة١٤١٢ - الق ــق: ، الطبع ــني : األوىل، حتقي ــمري أم س
 .الزهريي

بكر حممد بن عبداهللا بن إبـراهيم أيب : ، تأليف)الغيالنيات(كتاب الفوائد  . ٢٧١
 -الشافعي، حتقيق حلمـي كامـل أسـعد عبـداهلادي ، دار ابـن اجلـوزي 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ الطبعة األوىل، سنة -الرياض 
حممد بن احلـسني الـربجالين أبـو : الكرم واجلود وسخاء النفوس، تأليف . ٢٧٢

يـة، الثان: ، الطبعـة١٤١٢ - بـريوت -دار ابـن حـزم : الشيخ، دار النرش
 .عامر حسن صربي. د: حتقيق

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس،  . ٢٧٣
مؤسسة الرسالة : إسامعيل بن حممد العجلوين اجلراحي، دار النرش: تأليف

 .أمحد القالش: الرابعة، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - بريوت -



 
 

  
 

 

٦٩٣ 

 أيب بكر أمحد بـن عـيل بـن: افظالكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، تأليف احل . ٢٧٤
أيب إسـحاق إبـراهيم بـن : ثابت املعـروف باخلطيـب البغـدادي، حتقيـق 

 . مرص-مكتبة ابن عباس ، سمنود : مصطفى الدمياطي ، دار النرش 
عالء الدين عيل املتقـي بـن : كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، تأليف . ٢٧٥

 -اطي، دار الكتب العلمية حممود عمر الدمي: حسام الدين اهلندي، حتقيق
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الطبعة األوىل، سنة -بريوت 

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أبـو :  الكنى واألسامء ، اسم املؤلف . ٢٧٦
 ، ١٤٠٤ - املدينــة املنــورة -اجلامعــة اإلســالمية : احلــسني ، دار النــرش 

 .عبد الرحيم حممد أمحد القشقري: األوىل ، حتقيق : الطبعة 
أبو برش حممد بن أمحـد بـن محـاد الـدواليب، دار : لكنى واألسامء، تأليفا . ٢٧٧

: م، الطبعـة٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١ -لبنان /  بريوت-دار ابن حزم : النرش
 .أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: األوىل، حتقيق

الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقـات، أليب الربكـات  . ٢٧٨
 بابن الكيال، حتقيق ودراسة عبد القيـوم عبـد رب حممد بن أمحد املعروف

 - هــ ١٤٢٠، ٢ ط- مكـة املكرمـة -النبي الباكستاين، املكتبة اإلمدادية 
 . جامعة أم القرى-م، أصلها رسالة ماجستري ١٩٩٠

ــأليف . ٢٧٩ ــث املوضــوعة، ت ــصنوعة يف األحادي ــآلىلء امل ــدين : ال ــالل ال   ج
 -دار الكتـب العلميـة : عبد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي، دار النـرش



 
 

  
 

 

٦٩٤ 

أبو عبد الـرمحن : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ -بريوت 
 .صالح بن حممد بن عويضة

حممد بن مكرم بن منظـور األفريقـي املـرصي، دار : لسان العرب، تأليف . ٢٨٠
 . هـ١٤١٠األوىل، سنة :  بريوت، الطبعة-دار صادر : النرش

يل بـن حجـر العـسقالين الـشافعي، لسان امليزان، أليب الفضل أمحد بن ع . ٢٨١
 - اهلند، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات -دائرة املعرف النظامية : حتقيق

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بريوت، الطبعة الثالثة 
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيـد ابـن أيب الـدنيا :  املتمنني ، اسم املؤلف . ٢٨٢

ــرش  ــدادي ، دار الن ــريش البغ ــن حــزم : الق ــريوت -دار اب ــان  - ب  -لبن
حممــد خــري رمــضان : األوىل ، حتقيــق : م ، الطبعــة ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨
 .يوسف

أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النـسائي، دار : املجتبى من السنن، تأليف . ٢٨٣
ــرش ــالمية : الن ــات اإلس ــب املطبوع ــب -مكت ، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - حل
 .عبد الفتاح أبو غدة: الثانية، حتقيق: الطبعة

اإلمام حممـد بـن :  والضعفاء واملرتوكني، تأليفاملجروحني من املحدثني . ٢٨٤
حيان بن أمحد بن أيب حاتم التميمي البستي، حتقيق حممود إبـراهيم زايـد، 

 .هـ١٣٩٦، الطبعة األوىل سنة - حلب -دار الوعي 



 
 

  
 

 

٦٩٥ 

: عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار النـرش: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف . ٢٨٥
 .هـ١٤٠٧ –بريوت ،  القاهرة -العريب دار الكتاب  /دار الريان للرتاث

  أيب العبـاس أمحـد : جمموع الفتاوى لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، تـأليف . ٢٨٦
حممـد بـن قاسـم العاصـمي : عبد احلليم بن تيمية احلراين، مجع وترتيـب

 .هـ١٤٢٣النجدي، الطبعة األوىل 
: جمموع فيه عرشة أجزاء حديثية ، جملس ابـن فـاخر األصـبهاين ، تـأليف . ٢٨٧

 بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن حممـد بـن الفـاخر أبـو معمر
مكتبـة البـشائر : أمحد القريش العبشمي السمري االصـبهاين ، دار النـرش

/ األوىل : م ، الطبعة٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بريوت  /  لبنان -االسالمية  
 .نبيل سعد الدين جرار: جزء من كتاب، حتقيق

حممد بن عمرو بـن : ن البخرتي ، تأليفجمموع فيه مصنفات أيب جعفر اب . ٢٨٨
دار البـشائر : البخرتي بن مدرك بن سليامن البغدادي الـرزاز ، دار النـرش

االوىل ، :  م ، الطبعـة٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بريوت  /  لبنان -االسالمية  
 .نبيل سعد  الدين جرار: حتقيق

لـدنيا أبو بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد ابـن أيب ا: املحترضين، تأليف . ٢٨٩
هـ ١٤١٧ - لبنان - بريوت -دار ابن حزم : القريش البغدادي، دار النرش

 .حممد خري رمضان يوسف: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -



 
 

  
 

 

٦٩٦ 

املحكم واملحيط األعظم، أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املـريس،  . ٢٩٠
 بريوت، الطبعـة األوىل -عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية : حتقيق
 . م٢٠٠٠

َّاملحىل رشح املجىل، لإلمام عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظـاهري، دار  . ٢٩١ ُ
 .جلنة إحياء الرتاث العريب:  بريوت، حتقيق-دار اآلفاق اجلديدة : النرش

الـصاحب الكـايف الكفـاة أبـو القاسـم :  املحيط يف اللغة ، اسـم املؤلـف . ٢٩٢
: اين ، دار النـرش إسامعيل بن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريـس الطالقـ

األوىل ، : م ، الطبعـة ١٩٩٤-هــ١٤١٤ -لبنان /  بريوت -عامل الكتب 
 .الشيخ حممد حسن آل ياسني: حتقيق 

: حممد بن أيب بكر بن عبـدالقادر الـرازي، حتقيـق: خمتار الصحاح، تأليف . ٢٩٣
م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ بريوت، طبعة -حممود خاطر، مكتبة لبنان نارشون 

 .طبعة جديدة
أيب احلسن عيل بن إسامعيل النحوي :   جملدات ، اسم املؤلف٥ص املخص . ٢٩٤

 - بـريوت -دار إحيـاء الـرتاث العـريب : اللغوي األندلـيس ، دار النـرش 
 .خليل إبراهم جفال: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٦هـ ١٤١٧

املدخل إىل السنن الكـربى، لإلمـام أيب بكـر أمحـد بـن احلـسني بـن عـيل  . ٢٩٥
حممد ضياء الـرمحن األعظمـي، دار اخللفـاء للكتـاب . د: قالبيهقي، حتقي

 .هـ١٤٠٤ - الكويت -اإلسالمي 



 
 

  
 

 

٦٩٧ 

املدخل إىل كتاب اإلكليل، لإلمام حممد بن عبداهللا بن محدويه أيب عبـداهللا  . ٢٩٦
 . االسكندرية-فؤاد عبد املنعم أمحد، دار الدعوة . د: احلاكم، حتقيق

  سـحنون التنـوخي عـن املدونة الكربى، لإلمام مالك بـن أنـس، روايـة  . ٢٩٧
 .عبد الرمحن بن قاسم، دار صادر، بريوت

مذكرة أصول الفقه ، للعالمة حممد األمني بـن حممـد املختـار الـشنقيطي  . ٢٩٨
دار عامل الفوائد ، مكة املكرمة ، الطبعة : هـ ، دار النرش ١٣٩٣املتوىف سنة 

 .هـ١٤٢٦األوىل 
:  داود، حتقيـقاملراسيل، لإلمـام  سـليامن بـن األشـعث السجـستاين، أيب . ٢٩٩

 . هـ١٤٠٨ بريوت، الطبعة األوىل -شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
  : عبد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازي، حتقيـق: املراسيل، لإلمام . ٣٠٠

، الطبعـة ١٣٩٧ - بريوت -شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين، مؤسسة الرسالة 
 . هـ١٣٩٧األوىل 

 لإلمام إسحاق بن منصور، أيب مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راهويه، . ٣٠١
 وئام احلـويش -خالد بن حممود الرباط : يعقوب التميمي املروزي، حتقيق

- هــ ١٤٢٥ -الـسعودية /  الريـاض -مجعة فتحـي، دار اهلجـرة .  د-
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ م، الطبعة األوىل ٢٠٠٤

: املتـوىف (حممـد بـن جعفـر اخلرائطـي :  مساوئ األخالق ، اسم املؤلف . ٣٠٢
 .، دار النرش) هـ٣٢٧



 
 

  
 

 

٦٩٨ 

حممد بن عبد اهللا احلاكم النيـسابوري، : املستدرك عىل الصحيحني، تأليف . ٣٠٣
 بـريوت، الطبعـة -حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١األوىل 
حممد بن حممد الغـزايل أبـو حامـد : املستصفى يف علم األصول ، املؤلف  . ٣٠٤

هــ، الطبعـة ١٤١٣ة ، بـريوت لكتـب العلميـهــ ،دار ا٥٠٥املتوىف سنة 
 .حممد عبد السالم عبد الشايف: ، حتقيق األوىل

: أيب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة، حتقيـق: مسند ابن أيب شيبة، تأليف . ٣٠٥
 الرياض، -عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد املزيدي، دار الوطن 

 .م١٩٩٧الطبعة األوىل 
ام عيل بن اجلعـد بـن عبيـد، أيب احلـسن اجلـوهري مسند ابن اجلعد، لإلم . ٣٠٦

 بريوت، الطبعة األوىل -البغدادي، حتقيق عامر أمحد حيدر، مؤسسة نادر 
١٩٩٠ - ١٤١٠. 

ســليامن بـن داود أبـو داود الفــاريس : مـسند أيب داود الطيالـيس، تـأليف . ٣٠٧
 . بريوت–دار املعرفة : البرصي الطياليس، دار النرش

 أيب عوانة يعقوب بن إسـحاق االسـفرايينني، دار مسند أيب عوانة، لإلمام . ٣٠٨
 . بريوت-املعرفة 



 
 

  
 

 

٦٩٩ 

أمحد بن عيل بن املثنى أبو يعىل املوصـيل التميمـي، : مسند أيب يعىل، تأليف . ٣٠٩
: ، الطبعــة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمــشق -دار املــأمون للـرتاث : دار النـرش

 .حسني سليم أسد: األوىل، حتقيق
بن إبراهيم بن خملد بن راهويه  إسحاق : مسند إسحاق بن راهويه، تأليف . ٣١٠

، ١٩٩١ - ١٤١٢ - املدينـة املنـورة -مكتبة اإليـامن : احلنظيل، دار النرش
 .عبدالغفور بن عبداحلق البلويش. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

مــسند اإلمــام أيب حنيفــة، تــأليف أيب نعــيم أمحــد بــن عبــداهللا بــن أمحــد  . ٣١١
 الرياض، الطبعـة -بة الكوثر نظر حممد الفاريايب، مكت: األصبهاين، حتقيق

 . هـ١٤١٥األوىل 
هــ ، حققـه أبـو املعـاطي ٢٤١مسند اإلمام أمحد بن حنبـل املتـوىف سـنة  . ٣١٢

 –عامل الكتـب ، بـريوت : النوري وأمحد عبد الرزاق وغريهم ، دار النرش 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة األوىل 

هللا الـشيباين، أمحد بن حنبل أبو عبـد ا: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف . ٣١٣
 . مرص-مؤسسة قرطبة : دار النرش

عبد اهللا بن املبارك بن واضح، دار : مسند اإلمام عبد اهللا بن املبارك، تأليف . ٣١٤
: األوىل، حتقيــق: ، الطبعــة١٤٠٧ - الريــاض -مكتبــة املعــارف : النــرش

 .صبحي البدري السامرائي



 
 

  
 

 

٧٠٠ 

 بكـر ، دار حممد بـن هـارون الرويـاين أبـو:  مسند الروياين ، اسم املؤلف . ٣١٥
: األوىل ، حتقيـق :  ، الطبعـة ١٤١٦ - القـاهرة -مؤسسة قرطبة : النرش 

 .أيمن عيل أبو يامين
 -حممد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلميـة : مسند الشافعي، تأليف . ٣١٦

 .بريوت
محدي : سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: مسند الشاميني، تأليف . ٣١٧

 بــريوت، الطبعــة األوىل -مؤســسة الرســالة بــن عبــد املجيــد الــسلفي، 
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القـضاعي، : مسند الشهاب، تأليف . ٣١٨
الثانية، : ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - بريوت -مؤسسة الرسالة : دار النرش

 .محدي بن عبد املجيد السلفي: حتقيق
  أيب نعـيم أمحـد بـن : ليفاملسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مـسلم، تـأ . ٣١٩

عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بـن موسـى بـن مهـران اهلـراين األصـبهاين، 
 -حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلميـة : حتقيق

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ لبنان، الطبعة األوىل -بريوت 
 أمحد بن إبراهيم بن كثري الدورقي أبـو: مسند سعد بن أيب وقاص، تأليف . ٣٢٠

: ، الطبعـة١٤٠٧ - بـريوت -دار البشائر اإلسالمية : عبد اهللا، دار النرش
 .عامر حسن صربي: األوىل، حتقيق



 
 

  
 

 

٧٠١ 

أبـو بكـر عبـد اهللا بـن سـليامن بـن : مسند عائشة ريض اهللا عنها، تـأليف . ٣٢١
، ١٤٠٥ - الكويـت -مكتبـة األقـىص : األشعث السجستاين، دار النرش

 .د احلق حسنيعبد الغفور عب: األوىل، حتقيق: الطبعة
أمحد بن حممد بن عيـسى الـربيت، دار : مسند عبد الرمحن بن عوف، تأليف . ٣٢٢

ــرش ــزم : الن ــن ح ــريوت -دار اب ــة١٤١٤ - ب ــق: ، الطبع   : األوىل، حتقي
 .صالح بن عايض الشالحي

  : أيب سـعيد اهليـثم بـن كليـب الـشايش، حتقيـق: املسند للشايش، تـأليف . ٣٢٣
 املدينة املنورة، الطبعـة -وم واحلكم حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العل. د

 . هـ١٤١٠األوىل 
حبيـب الـرمحن : املسند، أليب بكر عبـد اهللا بـن الـزبري احلميـدي، حتقيـق . ٣٢٤

 .القاهرة،  بريوت -مكتبة املتنبي ، األعظمي، دار الكتب العلمية 
  أمحـد بـن + عبـد احللـيم + عبد الـسالم : املسودة يف أصول الفقه، تأليف . ٣٢٥

حممد حميى الدين :  القاهرة، حتقيق-املدين :  تيمية، دار النرشعبد احلليم آل
 .عبد احلميد

حممد : حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، حتقيق: مشكاة املصابيح، تأليف . ٣٢٦
  - بـريوت، الطبعـة الثالثـة  -نارص الدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي  

 .م١٩٨٥



 
 

  
 

 

٧٠٢ 

سن بن أمحد بن إبراهيم أليب عيل احل: مشيخة ابن شاذان الصغرى، تأليف . ٣٢٧
 املدينة -مكتبة الغرباء األثرية : بن احلسن بن حممد بن شاذان؟، دار النرش

: األوىل، حتقيــق: هـــ، الطبعــة١٩٩٨ -هـــ١٤١٩ - الــسعودية -املنــورة
 .عصام موسى هادي

أبو :  مشيخة أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم املقديس احلنبيل ، اسم املؤلف . ٣٢٨
 - سـوريا - دمـشق -دار البـشائر : زايل ، دار النـرش حممد بن حممد الـرب

 .إبراهيم صالح: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل : مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، تأليف . ٣٢٩

 بـريوت، الطبعـة -حممد املنتقى الكشناوي، دار العربيـة : الكناين، حتقيق
 . هـ١٤٠٣الثانية 

أبو بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب : املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف . ٣٣٠
: ، الطبعـة١٤٠٩ - الريـاض -مكتبـة الرشـد : شيبة الكويف، دار النـرش

 كامل يوسف احلوت: األوىل، حتقيق
املصنف يف األحاديث واآلثار، لإلمام أيب بكر عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب  . ٣٣١

 لبنـان، الطبعـة األوىل، سـنة -، بريوت شيبة الكويف، دار الكتب العلمية
 . هـ١٤١٦

  : أيب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين، حتقيــق: املــصنف، تــأليف . ٣٣٢
 - بـريوت -املكتـب اإلسـالمي : حبيب الـرمحن األعظمـي، دار النـرش

 . هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٣



 
 

  
 

 

٧٠٣ 

يل بـن حجـر املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية، للحافظ أمحد بـن عـ . ٣٣٣
العسقالين، حتقيق جمموعة من طالب العلم بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

َّسعد بن نارص الشثري، دار العاصمة، ودار الغيـث، .اإلسالمية، تنسيق د
 .هـ١٤١٩ ١ط
أبو سعيد أمحد بن حممد بـن زيـاد بـن :  معجم ابن األعرايب ، اسم املؤلف . ٣٣٤

 .، دار النرش) هـ٣٤٠: املتوىف (برش بن درهم البرصي الصويف 
أبو بكر حممد بن إبـراهيم بـن عـيل بـن :  معجم ابن املقرئ ، اسم املؤلف . ٣٣٥

: املتــوىف (عاصـم بــن زاذان األصـبهاين اخلــازن، املــشهور بـابن املقــرئ 
 .، دار النرش) هـ٣٨١

: املعجم األوسط، تأليف أيب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـق . ٣٣٦
عبداملحـسن بـن إبـراهيم احلـسيني، دار  ،طارق بن عوض اهللا بن حممـد 

 .١٤١٥ - القاهرة -احلرمني 
معجم البلدان، تأليف أيب عبد اهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي، دار الفكـر  . ٣٣٧

 . بريوت -
أبو طاهر أمحد بن حممد السلفي األصبهاين ، :  معجم السفر ، اسم املؤلف . ٣٣٨

عبــد اهللا عمــر : ق  مكــة املكرمــة ، حتقيــ-املكتبــة التجاريــة : دار النــرش 
 .البارودي



 
 

  
 

 

٧٠٤ 

حممد بن أمحـد بـن مجيـع الـصيداوي أبـو :  معجم الشيوخ ، اسم املؤلف . ٣٣٩
 -طـرابلس ،  بريوت -دار اإليامن  ،مؤسسة الرسالة : احلسني ، دار النرش 

 .عمر عبد السالم تدمري. د: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٤٠٥
ن بن أمحـد بـن أيـوب أيب ، لإلمام سليام)الروض الداين (املعجم الصغري  . ٣٤٠

حممـد شـكور حممـود احلـاج أمريـر، املكتـب : القاسم الطـرباين، حتقيـق
ــريوت -دار عــامر ، اإلســالمي  ــة األوىل ،  ب ـــ ١٤٠٥عــامن، الطبع  -ه

 .م١٩٨٥
سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، دار : املعجم الكبري، تأليف . ٣٤١

الثانيـة، : ، الطبعـة١٩٨٣ - ١٤٠٤ - املوصـل -مكتبة الزهـراء : النرش
 .محدي بن عبد املجيد السلفي: حتقيق

إبراهيم مصطفى ، أمحد الزيات ، :  ، اسم املؤلف) ٢+١(املعجم الوسيط  . ٣٤٢
جممـع : دار الدعوة ، حتقيـق : حامد عبد القادر ، حممد النجار ، دار النرش 

 .اللغة العربية
 ت ، حامـد عبـد القـادر ،إبراهيم مصطفى، أمحد الزيا: املعجم الوسيط، تأليف . ٣٤٣

 .دار الدعوة: جممع اللغة العربية، دار النرش: حممد النجار، حتقيق
أمحد بن إبراهيم بـن : املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلسامعييل، تأليف . ٣٤٤

 املدينـة -مكتبة العلوم واحلكـم : إسامعيل اإلسامعييل أبو بكر، دار النرش
 .زياد حممد منصور. د: يقاألوىل، حتق: ، الطبعة١٤١٠ -املنورة 



 
 

  
 

 

٧٠٥ 

أيب احلسني أمحد بن فـارس بـن زكريـا، دار : معجم مقاييس اللغة، تأليف . ٣٤٥
: م، الطبعـة١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ - لبنـان - بـريوت -دار اجليـل : النرش

 .عبد السالم حممد هارون: الثانية، حتقيق
أبو الفضل حممد بن طاهر : معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة، تأليف . ٣٤٦

 -مؤسـسة الكتـب الثقافيـة : ديس املعروف بابن القيرساين، دار النرشاملق
  الـــشيخ : األوىل، حتقيـــق: م، الطبعـــة١٩٨٥ - هــــ ١٤٠٦ -بـــريوت 

 .عامد الدين أمحد حيدر
معرفة الثقات مـن رجـال أهـل العلـم واحلـديث ومـن الـضعفاء وذكـر  . ٣٤٧

أيب احلـسن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح : مذاهبهم وأخبارهم، تـأليف
عبد العليم عبد العظيم البستوي، :  هـ   حتقيق٢٦١:لعجيل الكويف،تويف  ا

 -هــ ١٤٠٥ الـسعودية، الطبعـة األوىل- املدينـة املنـورة -مكتبـة الـدار 
 .م١٩٨٥

معرفة السنن واآلثار، للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى  . ٣٤٨
 -لعلميـة  سيد كـرسوي حـسن، دار الكتـب ا: البيهقي، حتقيق. أبو أمحد
 .بدون :  لبنان، الطبعة-بريوت  

معرفة الصحابة ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بـن أمحـد بـن إسـحاق بـن  . ٣٤٩
عـادل بـن يوسـف : ه، حتقيق ٤٣٠موسى بن مهران األصبهاين، املتوىف 

ــارش  ــزازي، الن ــرش : الع ــوطن للن ــة –دار ال ــاض، الطبع   األوىل:  الري
  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ 



 
 

  
 

 

٧٠٦ 

يث، لإلمام حممد بـن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري، دار معرفة علوم احلد . ٣٥٠
 . هـ١٣٩٧ لبنان، الطبعة الثانية - بريوت -الكتب العلمية 

: املعرفة والتاريخ، لإلمام أيب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي،، حتقيـق . ٣٥١
 -هــ١٤١٩ - بـريوت -دار الكتـب العلميـة : خليل املنصور دار النرش

 .م١٩٩٩
 .املطرزي ، دار النرش:  عرب ، اسم املؤلفاملغرب يف ترتيب امل . ٣٥٢
مكتبـة : أبو الفضل العراقـي، دار النـرش: املغني عن محل األسفار، تأليف . ٣٥٣

أرشف : األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - الرياض -طربية 
 .عبد املقصود

اإلمام شمس الدين حممد بن أمحـد بـن عـثامن : املغني يف الضعفاء، تأليف . ٣٥٤
 بـريوت -أيب الزهراء حازم القايض، دار الكتب العلمية : يقالذهبي، حتق

 ..هـ١٤١٨ لبنان، الطبعة األوىل -
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس أمحد بن عمر بـن  . ٣٥٥

حميي الدين ديب مستو أمحد حممد : ، حتقيق)هـ٦٥٦ت ( إبراهيم القرطبي 
دار ابـن :  بـريوت-ق السيد و يوسف عيل بديوي وحممود إبـراهيم دمـش

 هـ١٤١٧كثري، دار الكلم الطيب، الطبعة األوىل، عام
: املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة، تـأليف . ٣٥٦

دار الكتاب : أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، دار النرش



 
 

  
 

 

٧٠٧ 

حممـد : قيـقاألوىل، حت: م، الطبعة١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ - بريوت -العريب 
 .عثامن اخلشت

حممد بـن أمحـد بـن عـثامن شـمس الـدين : املقتنى يف رسد الكنى، تأليف . ٣٥٧
حممد صالح عبدالعزيز املراد، اجلامعة اإلسالمية باملدينـة : الذهبي، حتقيق

 . هـ١٤٠٨ املدينة املنورة، الطبعة األوىل -
بـة مكت: مكارم األخالق، عبد اهللا بن حممد أبـو بكـر القـريش، النـارش  . ٣٥٨

 .جمدي السيد إبراهيم: م، حتقيق ١٩٩٠ -هـ١٤١١ القاهرة ، -القرآن 
أبو حممد احلسن بن أيب : من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها، تأليف . ٣٥٩

 -مكتبة لينـة : طالب حممد بن احلسن بن عيل البغدادي اخلالل، دار النرش
ق بـن حممد بن رز: األوىل، حتقيق: هـ، الطبعة١٤١٢ - دمنهور -القاهرة 
 .طرهوين

أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابـن أيب الـدنيا :  املنامات ، اسم املؤلف . ٣٦٠
 - بـريوت -مؤسـسة الكتـب الثقافيـة : القريش البغـدادي ، دار النـرش 

 .عبد القادر أمحد عطا: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٣
 الدين أبو إسحاق املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، لإلمام تقي . ٣٦١

إبراهيم بن حممد الـصريفيني، حتقيـق خالـد حيـدر، دار الفكـر للطباعـة 
 . هـ١٤١٤والنرش والتوزيع، بريوت، طبعة 



 
 

  
 

 

٧٠٨ 

عبد بن محيد بـن نـرص الكـيس، : املنتخب من مسند عبد بن محيد، تأليف . ٣٦٢
حممود حممد خليل الصعيدي، مكتبـة ، صبحي البدري السامرائي : حتقيق
 .م١٩٨٨ - ١٤٠٨، الطبعة األوىل  القاهرة-السنة 

أيب : املنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها، تـأليف . ٣٦٣
 دمـشق - -دار الفكر: بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي، دار النرش

 .أبو طاهر أمحد بن حممد السلقي األصبهاين: م، حتقيق١٩٨٦ -سورية 
احلجاج بـن مـسلم أبـو احلـسني مسلم بن : املنفردات والوحدان، تأليف . ٣٦٤

ــرش ــسابوري، دار الن ــة : الني ــب العلمي ــريوت -دار الكت  - ١٤٠٨ - ب
 .عبدالغفار سليامن البنداري. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٨

عيل بـن أيب بكـر اهليثمـي أبـو : موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، تأليف . ٣٦٥
ــرش ــسن، دار الن ــة : احل ــب العلمي ــريوت، حت-دار الكت ــق ب ــد : قي   حمم

 .عبد الرزاق محزة
املوافقات يف أصول الـرشيعة، للـشاطبى، للعالمـة املحقـق أيب إسـحاق  . ٣٦٦

هــ ، ٧٩٠إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الـشاطبي ، املتـوىف سـنة 
دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانيـة : حتقيق عبد اهللا دراز وغريه، دار النرش 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
أمحد بن عيل بـن ثابـت اخلطيـب : ع والتفريق، تأليفموضح أوهام اجلم . ٣٦٧

 - بـريوت -عبداملعطي أمني قلعجـي، دار املعرفـة . د: البغدادي، حتقيق
 . هـ١٤٠٧لبنان، الطبعة األوىل 



 
 

  
 

 

٧٠٩ 

املوضوعات، تأليف أيب الفرج عبد الرمحن بـن عـيل بـن حممـد القـريش،  . ٣٦٨
  ألوىل بــريوت، الطبعــة ا-توفيــق محــدان، دار الكتــب العلميــة : حتقيــق

 .م١٩٩٥- هـ ١٤١٥ 
مالك بن أنـس أبـو عبـداهللا األصـبحي، دار : موطأ اإلمام مالك، تأليف . ٣٦٩

 .حممد فؤاد عبد الباقي:  مرص، حتقيق-دار إحياء الرتاث العريب : النرش
املوطأ، لإلمام مالك بن أنس أيب عبد اهللا األصبحي، برواية حييي الليثـي،  . ٣٧٠

 . هـ ١٤٠٨ة األوىل سنة  الطبع- القاهرة -دار الريان للرتاث 
شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، تـأليف . ٣٧١

: ، الطبعـة١٩٩٥ - بـريوت -دار الكتـب العلميـة : الذهبي، دار النـرش
 .الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود: األوىل، حتقيق

ن حجـر، حتقيـق محـد بـن نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكـار، للحـافظ ابـ . ٣٧٢
 .م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦ بغداد، ط -عبداملجيد السلفي، مكتبة املثنى 

نزهــة النظــر رشح نخبــة الفكــر ىف مــصطلح أهــل األثــر، البــن حجــر  . ٣٧٣
العسقالنى، حتقيق إسـحاق عـزوز، مكتبـة منـارة العلـامء، اإلسـامعيلية، 

 ٠م١٩٨٩-هـ١٤٠٩القاهرة، 
د بن عيل بن حجر العسقالين النكت عىل كتاب ابن الصالح، للحافظ أمح . ٣٧٤

ربيـع بـن هـادي املـدخيل، دار . هـ ،  حتقيق د٨٥٢الشافعي، املتوىف سنة 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الفرقان ، الطبعة الثانية  



 
 

  
 

 

٧١٠ 

النكت عىل نزهـة النظـر يف توضـيح نخبـة الفكـر، للحـافظ ابـن حجـر  . ٣٧٥
لعـيل بـن حـسن عبـد احلميـد : هــ ، بقلـم٨٥٢العسقالين ، املتوىف سنة 

 .هـ١٤٢٧ الدمام، السعودية ، الطبعة التاسعة -ي، دار ابن اجلوزي احللب
أبو السعادات املبارك بـن حممـد : النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف . ٣٧٦

م، ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ - بـريوت -املكتبة العلميـة : اجلزري، دار النرش
 . حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى : حتقيق

:  يث الرسول صىل اهللا عليه وسلم ، اسـم املؤلـفنوادر األصول يف أحاد . ٣٧٧
دار : حممد بن عيل بن احلسن أبو عبـد اهللا احلكـيم الرتمـذي ، دار النـرش 

 .عبد الرمحن عمرية: م ، حتقيق ١٩٩٢ - بريوت -اجليل 
أمحد بن : هدي الساري مقدمة فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف . ٣٧٨

حممــد فــؤاد : افعي، حتقيــقعــيل بــن حجــر أيب الفــضل العــسقالين الــش
 .١٣٧٩ - بريوت -حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة ، عبدالباقي 

: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيـق: الوايف بالوفيات، تأليف . ٣٧٩
ــرتاث  ــاء ال ــصطفى، دار إحي ــاؤوط وتركــي م ــريوت -أمحــد األرن  - ب

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
الشيباين أبـو عبـد اهللا ، دار أمحد بن حممد بن حنبل :  الورع ، اسم املؤلف . ٣٨٠

ــرش  ــة : الن ــب العلمي ــريوت -دار الكت ــة ١٩٨٣ - ١٤٠٣ - ب :  ، الطبع
 .زينب إبراهيم القاروط. د: ، حتقيق األوىل
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  أيب العبـاس شـمس الـدين : وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمـان، تـأليف . ٣٨١
 -ة إحسان عباس، دار الثقاف: أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، حتقيق

 .لبنان
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٧١٣ 

 
          

 ١                        ملخص الرسالة                                    
 ٢              ملخص الرسالة مرتجم                                          

 ٣                                                                      املقدمة    
 ٦                                                                   شكر وتقدير

 ٩                                 أمهية املوضوع وأسباب اختياره         
 ١١           خطة البحث                                                    

 ١٣          التعريف بدائرة البحث                                          
 ١٥          منهج البحث                                                   

 ١٩        الصعوبات التي واجهتني يف البحث                             
 ٢٠                                التمهيد                                      

 ٢٤    التعريف بالصحابة وحكم االحتجاج بآثارهم     : القسم األول 
 ٢٥      تعريف الصحابة ومكانتهم                       : الفصل األول 
 ٢٦         تعريف الصحابة                                 :املبحث األول
 ٢٨         الكرام                           مكانة الصحابة: املبحث الثاين 
 ٣٦     حكم االحتجاج بآثار الصحابة ومناهج األئمة   : الفصل الثاين 

 ٣٧      حكم االحتجاج بآثار الصحابة                : املبحث األول 
 ٤٤      منهج األئمة يف االحتجاج بآثار الصحابة     : املبحث الثاين 
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 ٥٠        منهج دراسة أسانيد الصحابة                   : الفصل الثالث 

 ٥٥                    آثار الصحابة يف كتاب الزهد             : القسم الثاين 
 ٥٦           اآلثار الواردة من املصنف كالم سلامن الفاريس             

 ١٢٥                فاريس     الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم سلامن ال
 ١٥٧       اآلثار الواردة من املصنف كالم أيب ذر                        

 ١٨٢       الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم أيب ذر              
 ٢١٨     اآلثار الواردة من املصنف كالم عمران بن حصني            

 ٢٢٣     عمران بن حصني     الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم
 ٢٣٣      اآلثار الواردة من املصنف كالم معاذ بن جبل                 

 ٢٤٥    الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم معاذ بن جبل         
 ٢٦٧               اآلثار الواردة من املصنف كالم أيب هريرة                  

 ٢٩٩      الم أيب هريرة             الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة ك
 ٤٠٥      اآلثار الواردة من املصنف كالم عبد اهللا بن عمرو           

 ٤٢٧    الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم عبد اهللا بن عمرو    
 ٤٤٩      اآلثار الواردة من املصنف كالم النعامن بن بشري              

 ٤٥٤    م النعامن بن بشري      الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كال
 ٤٥٧      اآلثار الواردة من املصنف كالم عبد اهللا بن رواحة          

 ٤٦٧      اآلثار الواردة من املصنف كالم أيب أمامة                   
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 ٤٧٧                الزوائد عىل مصنف ابن أيب شيبة كالم أيب أمامة         

 ٤٨٢       ثار الواردة من املصنف كالم أم املؤمنني عائشة         اآل
 ٥١٨                كالم أم املؤمنني عائشة          ابن أيب شيبة مصنفالزوائد عىل

 ٥٥٩                                                                     امتةاخل
 ٥٦٠                      الفهارس                                  

  

 


