الجامعة اإلسالمية – غــزة
ك ـلــية الــدراس ـ ــات الـعـلـ ـيــا
قـس ــم أص ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــن
الحديث الشريف وعـلومه

أحادٌث كتاب الىهاٌة فً غرٌة الحذٌث واألثر
الته األثٍر
من بداية باب " القاف مع النون " حتى نهاية باب " الكاف مع الراء "

تخرٌج ودراسةٌ
ٌ
إعداد الطالب:

أحمذ ٌىسف مىىن
إشراف الدكتور:

محمذ رضىان أتى شعثان
حفظه اهلل

قدم هذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من
كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية بغزة
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اىداء
إىل والدي العشٌش ،الذي رباًً وعلوين؛ هتعه اهلل بالصحت ومتام العافٍت.
إىل أهً احلبٍبت الصابزة احملتسبت.
إيل سوجيت وأبنائً
إىل أهت حمود –صلً اهلل علٍه وسلن -احلبٍبت ،اليت خالط حبها قليب.
إىل العلواء الزباًٍني العاهلني وأخص احملدثني هنهن.
إىل طلبت العلن الشزعً ،وأخص طلبت السنت املشزفت.
إىل كل هزابط على ثغز هي ثغىر اإلسالم.
إىل هي رباًً وعلوين وقَىهين
إىل إخىاًً يف كل هكاى .
إىل هؤالء مجٍعًا أهدي هذا العول املتىاضع

أ

شكر وتقدير
يد ﴾
يدَّن يك ٍـ ىكلىئً ٍف ىكفى ٍرتي ٍـ إً َّف ىعذابًي لى ىشًد ه
انطالقنا مف قكؿ ا﵀ تعالي ﴿ ىكًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئً ٍف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىَل ًىز ى
صمي ا﵀ عميو كسمـ – " ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍش يك ًر َّ
سكرة إبراىيـ [ آية .] ٕ :كمف قكؿ َّ
اس لى ٍـ
الن ى
النبي – ى
َّ (ُ)
طيبا مباركان فيو ممئ السماكات كاَلرض عمى
حمدا نا
مد ا﵀ كأشكره ن
ىح ي
كثير ن
ىي ٍش يك ًر الموى "  .فإني أ ى
إتماـ ىذا العمؿ ,كأسألو أف يزيدني مف فضمو.

كأتكجو بالشكر الجزيؿ لممشرؼ الفاضؿ الدكتكر :محمد رضواف أبو شعباف  -حفظو ا﵀  -الذم
تفضؿ بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى ىذه اَلطركحة  ,كقدـ لي النصح كالمعكنة ,ككاف معي

خطكة بخطكة  ,كلـ يأ يؿ جيدان في بذؿ المالحظات اليامة التي أخرجت ىذا العمؿ بشكمو الحالي.
كالشكر مكصك هؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة اَلستاذيف المذيف تكرما بقبكؿ المناقشة كتكمفا الكقت
كالتعب بقراءتيا:

الدكتكر :ىشاـ محمكد زقكت مناقشان داخميان حفظو ا﵀ .
كالدكتكر :سالـ أحمد سالمة مناقشان خارجيان حفظو ا﵀ .
كما كأشكر الجامعة اإلسالمية بغزة كالعامميف فييا كأخص بالذكر منيا قسـ الحديث الشريؼ عمى
منحيـ لً ىي فرصة إتماـ ىذه الدراسة كعمي ما يقدمكنو مف خدمة لطمبة العمـ.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كالدم العزيز الذم رباني ,كأمي الصابرة  ,أمد ا﵀ في عمرىما,

كزكجتي التي كانت عكنان لي ,كَلبنائي ,كالشكر مكصك هؿ إلخكاني  ,الذيف شجعكني ككقفكا

عمي بشيء حتى بالدعاء لي لتخطي كؿ العقبات.
بجانبي كلـ يبخمكا َّ

كال أنسي أف أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساىـ في انجاز كاخراج ىذا العمؿ  ,ككؿ مف شجع
كأعاف كنصح عمى ذلؾ ,سائالن المكلي عز كجؿ أف يجزم الجميع عني خير الجزاء .

(ُ)

أخرجو الترمذم في السنف ط :أحمد شاكر ,كتاب أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ/ّّٗ/ْ( -
رقـُٓٓٗ)ٔ.اإلياوأدًضفًانًـُض(/083/71عقىٔ.)77283أتٌٕعهىفًانًـُض(/063/2عقىٔ.)7722انطثغاًَفً
األٔؿظ(/37/4عقى.)0382عٍأتًؿعٍضانشضعيعضًهللاعُّٔ.قالانرغيظي"ْظادضٌسدـٍ".


ب

مقدمة
الحمد ﵀ معز المؤمنيف بتكحيده ,كمذؿ الكافريف بنقمتو كجبركتو ,كجاعؿ في كؿ زماف

بقايا مف أىؿ العمـ ,يدعكف ﵀ كفي ا﵀ مف ضؿ إلى اليدم ,كيقربكف اليو مف ىر ىجا ,كيدفعكف كؿ
ص اؿ كاعتدل ,كيصبركف بما يصيبيـ منيـ عمى اَلذل ,فيـ كرثة نكر اليدم ,أطؿ عمييـ
مف ى

بدر النبكة فالتمسكا نك انر فاقتحـ ظممة الككف فأنار بو نجكمان فكانت عالمات لمناس بيا ييتدكف,

فأحيكا بو مكتى القمكب ,كبَّصركا بو أىؿ العمى ,فكـ مف قتيؿ لمشيطاف قد أحيكه ,ككـ مف ضاؿ
تائو قد ىدكه  ,فما أحسف أثرىـ عمى الناس  ,كما أقبح أثر الناس عمييـ  ,ينفكف عف كتاب ا﵀

كسنة رسكلو تحريؼ الغاليف  ,كانتحاؿ المبطميف  ,كتأكيؿ الجاىميف  ,فمف أطاعيـ فاز بالجناف ,

كمف ىن َّد عنيـ يبشر بالني ارف  ,فقد عقدكا ألكية الجياد عمى المعتديف المشككيف  ,كنذركا أنفسيـ
لخدمة ىذا الديف  ,كجعمكا الدنيا كزينتيا كراء ظيكرىـ يزىدان فقابمتيـ تركان كأتتيـ خاضعة .
كأصمي عمى النبي اَلمي كآلو كسمـ الذم أيكتي جك ً
امع اٍل ىكمًـ  ,كبعث َلفصح الناس لسانان  ,فتكمـ
ىى
بكالـ أعجزىـ كحيرىـ  ,فمما تمادل الزماف ؛ ماؿ المساف عف عركبتو  ,كاعكج عف طريقتو ,

فاضحي بعض كالـ نبينا صمي ا﵀ عميو كسمـ غريبان عمينا  ,فانبرم العمماء كأطمقكا العناف
ً
كم ٍش ًكمو  ,كفؾ ما
لخدمة الكتاب كما تبعو مف حكمة  ,لتبيف متشابيو  ,كالتأليؼ بيف يم ٍختىمفو ي
استصعب مف ألفاظو كغريبو  ,فكاف مف بيف ىؤالء العمماء الذيف تميزكا في مجاؿ المغة كغريب

المفظ  ,لبياف مراد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مف حديثو  ,اإلماـ الجميؿ مجد الديف أبك السعادات
المبارؾ بف محمد بف اَلثير الجزرم رحمو ا﵀  ,المتكفى سنة (َٔٔق) .

في كتابو" :النياية في غريب الحديث كاَلثر".

لذا فقد طرح قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو في الجامعة اإلسالمية – غزة – فمسطيف  ,كتاب
النياية في غريب الحديث كاَلثر ليككف مشركعان لمدراسة  ,كقد كافؽ عمى ذلؾ اَلساتذة اَلفاضؿ
في القسـ  ,كذلؾ بتخريج كدراسة اَلحاديث المرفكعة التي كردت في ىذا الكتاب كالحكـ عمى

أسانيدىا ,حتى يتـ بياف الصحيح مف غيره ,تحت عنكاف:

"أحاديث كتاب النياية في غريب الحديث واألثر البف األثير تخريج ودراسة".

كسكؼ يقكـ الباحث في ىذا البحث بدراسة اَلحاديث الكاردة في ىذا الكتاب مف بداية باب "

القاؼ مع النكف " حتى نياية باب " الكاؼ مع الراء " .

كا﵀ى أسأؿ القبكؿ كالسداد.


خ

أىمية البحث وبواعث اختياره:

ُ-المكانة العممية لكتاب النياية البف اَلثير في بياف ألفاظ الحديث النبكم.

ِ-إف ىذا الكتاب لـ يخدـ مف قبؿ الخدمة الحديثية فمـ تعيد عناية أىؿ الحديث بكتب غريب
الحديث ,مف ناحية تخريج أحاديثيا كدراستيا كالحكـ عمييا.

ّ -إف كتاب النياية البف اَلثير اشتمؿ عمى عدد كبير مف اَلحاديث النبكية الشريفة كالتي
بحاجة إلى دراسة كتمحيص.

ْ -إف خدمة ىذا الكتاب مف الناحية الحديثية سيفتح المجاؿ لخدمة باقي كتب الغريب في
الحديث كاَلثر .

ٓ -تـ اختيار ىذا المكضكع لدم الكتساب الخبرة في كيفية تخريج الحديث الشريؼ مف كتب
السنة ك تتبع طرقو كالحكـ عميو كلصقؿ ميارة الصياغة المناسبة لركاة السند.

أىداؼ البحث:

ُ -تخريج أحاديث كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير مف كتب السنة
كدراسة أسانيدىا .

ِ -بياف مكانة كتاب ابف اَلثير بيف كتب المغة ككتب غريب الحديث .
ّ -خدمة السنة المشرفة مف خالؿ خدمة ىذا الكتاب .

ْ -معرفة اَلحاديث المقبكلة مف المردكدة في ىذا الكتاب .

ٓ -تقديـ مادة عممية محققة مجمكعة في مرجع كاحد ,ليسيؿ عمى الباحثيف الرجكع إلييا
كاالستشياد بيا ,كاثراء المكتبة بيذا المرجع .

منيج البحث وطبيعة عمؿ الباحث فيو:
أوال  :المنيج في الترتيب والترقيـ:

ُ -سيقكـ الباحث بترتيب اَلحاديث التي سيقكـ بدراستيا حسب ترتيب كتاب ابف اَلثير.
ِ -سيقكـ الباحث بترقيـ اَلحاديث ترقيمان تسمسميان ,كالحديث المكرر ال يرقمو بؿ يضع لو إشارة
نجمة لتدؿ عمى أنو مكرر.

ّ -بالنسبة لطريقة ترتيب البحث :سيقكـ الباحث بكتابة نص ابف اَلثير الذم يحتكل عمى
الحديث المرفكع كامالن في بداية العمؿ ,كمف ثـ يعتمد الركاية اَلقرب لمفظ ابف اَلثير ,فإف كردت
عدة ركايات مماثمة اعتمد الركاية التي كردت في أقدـ مصدر ييذكر فيو الحديث ,كمف ثـ
التخريج ,كدراسة رجاؿ اإلسناد ,كالحكـ عمى إسناده.


ز

ثانيا :المنيج في تخريج األحاديث :
ً

ُ -إذا كاف الحديث في الصحيحيف ,أك أحدىما يكتفي الباحث بتخريجو منيما ,أما إف كاف في
غيرىما فسكؼ يتكسع الباحث في تخريجو حسب الحاجة مف كتب السنة.

ِ -اتبع الباحث في الترتيب تقديـ صحيح البخارم ,ثـ صحيح مسمـ ,ثـ سنف أبك داكد ,ثـ
النسائي ,ثـ الترمذم ,ثـ ابف ماجو ,ثـ بعد ذلؾ يذكر المصادر مرتبة حسب الكفيات .

ّ -أما الكتب الستة :فقد قاـ الباحث بتكثؽ أحاديثيا بالكتاب كالباب كرقـ الحديث ,كىي ٍريمز لرقـ
الحديث بمفظ "رقـ" ,كما عدا ذلؾ فإنو يكتفي بالجزء كرقـ الصفحة ,كرقـ الحديث.

ْ -اكتفى الباحث بتخريج الحديث المكرر في أكؿ مكاف كرد فيو ,كبعدىا يقكـ بالعزك لمكاف تخريجو .
يج لو " .
ٓ -بالنسبة لألحاديث التي لـ يصؿ إلييا الباحث ,أكتفى بالقكؿ " :لـ أعثر عمى تخر و

ثالثًا :المنيج في الترجمة لمرواة والحكـ عمييـ:

ُ -بالنسبة لمصحابة فكميـ عدكؿ ,كقد أكتفى الباحث بالترجمة لغير المشاىير منيـ ,مف كتب
تراجـ الصحابة الخاصة بيـ.

ِ -قاـ الباحث بالترجمة لمركاة بذكر االسـ كالكنية ,كالنسب ,كالمقب ,كتاريخ الكفاة ,كالطبقة إف
لـ يكجد تاريخ الكفاة.

ّ -إذا كاف الراكم ,قد كثقو أك ضعفو ابف حجر في " التقريب " أكتفي بذكر كالمو فيو (كقد أزيد
في التكثيؽ عمى التقريب) ,أما إذا كاف الراكم مختمفان فيو فسكؼ أتكسع في الترجمة لو ,كأيبيف

خالصة القكؿ فيو.

ْ -قاـ الباحث بالترجمة لمراكم في أكؿ مكضع يذكر فيو ,كفي حالة التكرار اكتفى الباحث
بالترجمة اَلكلى ,ثـ يحيؿ إلى مكضع الترجمة مع اإلشارة إلى خالصة القكؿ فيو.

ٓ -ترجـ الباحث ببياف الراكم الميمؿ في حاشية الصفحة.

ابعا :المنيج في الحكـ عمى األسانيد:
ر ً

ُ -إف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما ,فإف الباحث ال يحكـ عمى إسناده ,كلكف إذا كاف
في اإلسناد مشكمة :يقكـ الباحث باإلشارة إلى العمة إف كجدت ,كذكر مسكغ إخراجو في

الصحيحيف أك أحدىما.

ِ -الحكـ عمى الحديث حسب شرائط القبكؿ كالرد المقررة في كتب مصطمح الحديث .
ّ -إذا كاف الحديث حسنان أك ضعيفان ضعفان يسي انر كيحتاج إلى تقكية ,فسيقكـ الباحث بالبحث عف
متابعة تقكيو.

ْ -قاـ الباحث بدراسة مشاكؿ الراكم كعممو ,كاف كاف مف الثقات ,مثؿ :اإلرساؿ ,كالتدليس,
كاالختالط ,كالبدعة.


ض

ٓ -يستأنس الباحث بأقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث.

خامسا :المنيج في األماكف والبمداف:
ً

قاـ الباحث بالتعريؼ باَلماكف كالبمداف مف خالؿ كتب البمداف .

سادسا  :المنيج في المغة وغريب المفظ:
ً

قاـ الباحث ببياف معنى اَللفاظ الغريبة مف كتب غريب الحديث ,أك مف معاجـ المغة ,أك مف
كتب الشركح.

سابعا :المنيج في التوثيؽ:
ً

ُ -قاـ الباحث بعزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف كتاب ا﵀ عز كجؿ بعد ذكر اآلية  ,فذكر
اسـ السكرة كرقـ اآلية.

ِ -اكتفى الباحث بذكر المعمكمات المتعمقة بالمراجع مف ناحية االسـ كالمؤلؼ كالطبعة كدار
النشر في قائمة المصادر كالمراجع لعدـ إثقاؿ الحكاشي بذلؾ ,أما في الحاشية السفمية؛ فقد اكتفى

الباحث بذكر اسـ الكتاب كمؤلفو ,كما اشتي ًي ار بو.

الدراسات السابقة:

لقد كقؼ الباحث عمى بعض الدراسات السابقة حكؿ كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر

فكاف لزامان عميو أف يعرضيا في ىذا المقاـ لبياف مدل ارتباطيا بمكضكع الدراسة عممان بأف كؿ
ىذه الدراسات لـ تتناكؿ الكتاب مف الناحية الحديثية؛ فأكثرىا تعرض لو مف الناحية المغكية

كالبالغية إال في ثالثة دراسات:

األولى :النياية في غريب الحديث كاَلثر ,تحقيؽ الشيخ :خميؿ مأمكف شيحا ,كقد اشتمؿ عمى
تخريج أحاديث الكتاب بشكؿ مقتضب ,كليس بطريقة عممية حديثية ,مع اختصار الكتاب في

مجمديف.

الثانية :تخريج أحاديث كتاب لساف العرب البف منظكر ,في جامعة أـ درماف في السكداف,
بناء عمى أف أكثر أحاديث كتاب النياية كردت عند
كتقسيمو عمى مجمكعة مف الطالب ,كذلؾ ن
ابف منظكر.

الثالثة :كىي دراسة حديثية لكتاب النياية البف اَلثير مف ناحية تخريج كدراسة اَلحاديث
المرفكعة في الكتاب يقكـ بيا طالب الماجستير في قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو في الجامعة
اإلسالمية – غزة – فمسطيف  ,كقد أنتيي مف دراسة عدة أجزاء منيا .كىي التي نحف بصددىا.
وىناؾ بعض الدراسات التي تعرضت لكتاب النياية مف الناحية المغوية عمى النحو التالي :


ح

 -التأكيؿ في غريب الحديث مف خالؿ كتاب النياية البف اَلثير عرض كنقد  ,رسالة

ماجستير(منشكرة)  ,إعداد الطالب :عمي بف عمر السحيباني ,الناشر :مكتبة الرشد المممكة
العربية السعكدية – الرياض -سنة النشرَُّْ :ق ََِٗ -ـ .

 -الظكاىر الميجية في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير الممقب بمجد الديف,

فتحي محمد شاىيف .الناشر :كمية الشريعة العربية – القاىرة . -سنة النشرَُٗٗ :ـ.

 الظكاىر المغكية في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير ,رسالة ماجستير,إعداد الطالب :صالح كاظـ داكد ,جامعة بغداد – العراؽ.-

 -المسائؿ النحكية كالتصريفية في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير :جمعا

كدراسة ,رسالة ماجستير ,إعداد الطالب :عبد ا﵀ بف محمد اَلنصارم ,إشراؼ :عبد الرحمف بف

صالح السمكـ ,جامعة اإلماـ كمية المغة العربية قسـ النحك كالصرؼ كفقو المغة.

خطة البحث:
ينقسـ البحث إلى مقدمة ,كفصالف ,كخاتمة:

المقدمة :كتشتمؿ عمى أىمية البحث ,كبكاعث اختياره ,كأىداؼ البحث ,كمنيج البحث كطبيعة
عمؿ الباحث فيو ,كالدراسات السابقة ,كخطة البحث.

الفصؿ األوؿ :األحاديث الواردة مف بداية باب " القاؼ مع الميـ " حتى نياية باب " القاؼ مع

الياء" ,وفيو أربعة مباحث:

المبحث األوؿ :القاؼ مع النوف.
المبحث الثاني :القاؼ مع الواو.

المبحث الثالث :القاؼ مع الياء.
المبحث الرابع :القاؼ مع الياء.

الفصؿ الثاني :األحاديث الواردة مف باب "الكاؼ مع اليمزة" حتى نياية باب "الكاؼ مع الراء",

وفيو تسعة مباحث:

المبحث األوؿ :الكاؼ مع اليمزة.
المبحث الثاني :الكاؼ مع الباء.

المبحث الثالث :الكاؼ مع التاء.

المبحث الرابع :الكاؼ مع الثاء.


ر

المبحث الخامس :الكاؼ مع الحاء.

المبحث السادس :الكاؼ مع الخاء.
المبحث السابع :الكاؼ مع الداؿ.
المبحث الثامف :الكاؼ مع الذاؿ.
المبحث التاسع :الكاؼ مع الراء.

الخاتمة :كضمنتيا أىـ نتائج البحث كاالقتراحات كالتكصيات.

الفيارس العامة:

 -فيرس اآليات القرآنية.

 -فيرس األحاديث النبوية.

 فيرس الرواة المترجـ ليـ. -فيرس األماكف والبمداف.

 فيرس المصادر والمراجع. -فيرس الموضوعات.

ىذا كأسأؿ ا﵀ التكفيؽ كالسداد كالحمد ﵀ رب العالميف

ص

انفصم األول:
األحاديث انىاردج مه تذايح تاب " انقاف مع ادليم " حىت
وهايح تاب " انقاف مع انياء" ،وفيه أرتعح مثاحث:

ادلثحث األول :انقاف مع انىىن.

ادلثحث انثاوي :انقاف مع انىاو.
ادلثحث انثانث :انقاف مع اذلاء.
ادلثحث انزاتع :انقاف مع انياء.
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ادلثحث األول :انقاف مع انىىن.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
ً
ً ً
طميع ىعمى ٍي ًو َّ
ضا(.)7
ىم ىمكضع ىال تى ٍ
الش ٍم يس ,ىكًى ىي اٍل ىم ٍق ىنأىةي أ ٍىي ن
ىحديث ىش ًريؾ "أَّىنوي جمىس في ىم ٍقينكءة لىوي" أ ٍ
حديث رقـ (ٔ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
كمقىانًبيا"(.)2
كمنو حديث عد ٌ
م "كيؼ بطىٌييء ى
حديث رقـ (ٕ).

الحميدي(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ ُ
ُ
اؿ :ثنا م ىج ًال هد ,قاؿ :ىع ًف َّ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
اؿ :ىع ٍف ىعًد ّْ
اؿ :قى ى
م ٍب ًف ىحاتًوـ ,قى ى
الش ٍعبً ّْي ,قى ى
اف ,قى ى
ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ي
ً َّ ً (ً )4
كر اٍل ًح ً
صً
يرة( )3ىال
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-ىك ٍي ى
صى اٍل ىي ىم ًف إًلىى قي ي
ؼ بً ىؾ إً ىذا أى ٍقىبمىت الظع ىينةي م ٍف أى ٍق ى
 ىى
()7
()ٙ
ً
َّ
ؼ ِبطَ ٍّي ٍئ َمقَ ِان ِب َيا ىكًر ىجالًيىا؟ ,قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ,فَ َك ْي َ
تى ىخ ي
اؼ ًإ َّال المَّوى "  ,فى يقٍم ي
اؿ " :ىي ٍكفييىا الموي
َّ
ً
ت( )8ىحتَّى تىأٍتً ىي اٍل ًح ىيرةى".
اىا " .قى ى
ض ىرىم ٍك ى
اؿ يم ىجالً هد " :ىفمىقى ٍد ىك ىان ًت الظ ًع ىينةي تى ٍخ يريج ًم ٍف ىح ٍ
طىينّْئا ىك ىم ٍف س ىك ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)9كابف يخزيمة( ,)73كالبييىقي( ,)77مف طريؽ ,ىمحؿ بف خميفة.
كأخرجو الترمذم( ,)72مف طريؽ ,عباد بف حبيش.
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُُ/
( )2المصدر السابؽ.
()0
()4
()3
()6

الحميدم (ِ /َُٔ/رقـَْٗ).
مسند ي
ً
ظ ًع ىينة ًَلىنَّيىا تركبو ىف ييقىاؿ :ذىبت الظعينة ىكأى ٍقىبمت
َّما سميت اٍل ىم ٍأرىة ى
الظَّ ِعينةٌَ :
كؿ جمؿ ييركب ي
كي ٍعتىمؿ ىعىم ٍيو ىك ىى ىذا يى ىك اَل ٍ
ىصؿ ىكًان ى
اف إقباليا كادبارىا بً ًو فسميت بً ًو ىك ىما سميت المزادة .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ (ْ.)ّْٕ/
الظعينة ىكًىي راكبة ىك ىك ى
ِ
النجؼ) .معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ِ.)ِّٗ/
يرةُ :مدينة كانت عمى ثالثة أمياؿ مف الككفة كىي اليكـ ضمف محافظة ( ٌ
الح َ
ٔاَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.
طَي ٍ
ٍّئ :ىي قبيمة تنزؿ الجكؼ مف أرض اليمف ,تقع شماؿ الجزيرة العربية كتسمى اليكـ (حائؿ) .معجـ البمداف لياقكت الحمكم
(ُٔ.)ٗٗ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.

(َ  )1مقَاوِثِ َها:مف[مقنب] كىي جماعة الخيؿ كالفرساف .كقيؿ :ىك دكف المائة .النياية في غريب الحديث البف اَلثير (ْ.)ُُُ/
8
ض َر َم ْىتَ :كىي مدينة مف بالد اليمف مشيكرة الى ىذا اليكـ تسمى بذلؾ .فتح البارم البف حجر (ُ.)َُٔ/
( )  َح ْ

( )9صحيح البخارم ,كتاب المناقب  -باب عالمات النبكة في اإلسالـ /ُٕٗ/ْ( -رقـّٓٗٓ).
( )73كتاب التكحيد البف خزيمة (ُ.)ّٔٓ/
( )77السنف الكبرم لمبييقي (ٓ /ّٔٗ/رقـَُُُّ).
( )72سنف الترمذم  ,أبكاب تفسير القرآف  -باب كمف سكرة فاتحة الكتاب -ط :شاكر(ٓ /َِِ/رقـِّٓٗ).

2

كأخرجو الطيالسي( ,)7يمختىص انر مف طىريؽ ,عبد الممؾ بف عمير .كأخرجو أحمد( ,)2كالحاكـ(,)0

مف طريؽ ,ىشاـ بف حساف.

كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)4عف حسيف بف محمد عف جرير بف حازـ .كأخرجو ابف حباف( ,)3مف

طريؽ ,أيكب السختياني .كأخرجو الطبراني( ,)6مف طريؽ ,قتادة .أربعتيـ عف محمد بف سيريف ,
عف أبي عبيدة بف حذيفة .كأخرجو الطبراني( ,)1كالبييقي( ,)8مف طريؽ ,الشعبيً .ستتيـ  ,عف
عدم بف حاتـ الطائي يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ.-

دراسة رجاؿ االسناد:

 َّالش ْع ِبي :ىك عامر بف شراحيؿ الشعبي ,أبك عمرك ,ثقة مشيكر فقيو فاضؿ ,قاؿ مكحكؿ ما
رأيت أفقو منو ,ركل لو الجماعة( ,)9مات بعد المائة كلو نحك مف ثمانيف(.)73
 ُم َجالِ ٌد :ىك يمجالد بف سعيد اليى ٍم ىدانًي كيكنى أبا عمير ,تكفي في خالفة أبي جعفر ,ركل لوالجماعة اال البخارم ,مات سنة (ُْْىػ)(.)77

()76
()73
()74
()70
()72
كسئؿ مرة عنو
ى
ضعفو ابف سعد  ,كيحي القطاف  ,كابف معيف  ,كمرة كثقو  ,كأحمد  ,ي
()71
فقاؿ " :كذا ككذا قيؿ لو تحتج بو فتكمـ بكالـ ليف"  ,كضعفو أيضان إبراىيـ بف يعقكب

الجكزجاني( ,)78كالنسائي( ,)79كابف شاىيف(.)23

()7

مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ّٔٗ/رقـُُِّ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (َّ /ُٗٔ/رقـَُِٖٔ).

()0

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ْٓٔ/رقـ ِٖٖٓ).

()4

المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ِّْ/رقـَّٔٔٔ).

()3

صحيح ابف حباف (ُٓ /ُٕ/رقـٕٗٔٔ).

()6

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٔ /ّٓٗ/رقـُْٔٔ).

()1

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٕ /ٔٗ/رقـُّٖ).

()8

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٓ.)ّْْ/

()9

المقصكد بالجماعة :البخارم ,كمسمـ ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كالترمذم ,كابف ماجو.

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٖٕ/رقـَِّٗ).
( )77انظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ , )ْٖٔ/كتيذيب الكماؿ لممزم (ِٕ.)ُِٗ/
( )72الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ْٖٔ/
( )70انراعٌز الكبير لمبخارم (ٖ.)ٗ/
( )74تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِٔٗ/ّ( -
( )73الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ِّّ/
( )76المصدر السابؽ.
( )71مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ – ركاية المركذم كغيره.)ْٗ/ُ( -
( )78أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ُ.)ُْْ/
( )79الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٗٓ/
( )23تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ُ.)ُُٖ/

0

كقاؿ أبك حاتـ" :ال يحتج بحديثو"( ,)7كقاؿ ابف حباف" :ردمء الحفظ يقمب اَلسانيد كيرفع

المراسيؿ ال يجكز االحتجاج بو"( ,)2كقاؿ الدارقطني ":ليس بقكم"( ,)0ككذلؾ قاؿ ابف حجر كزاد

"تغير في آخر عمره"(.)4

كتكسط القكؿ فيو العجمي  ,فأعتبره جائز الحديث ,حسف الحديث( ,)3كماؿ إلى ىذا الذىبي فقاؿ:

" مشيكر صالح الحديث ,عمى ليف فيو "(.)6

قاؿ الباحث :مجالد بف سعيد  ,ضعيؼ .فالجميكر عمى ذلؾ.

فياف بف يعيينة بف أبي عمراف ميمكف الياللي ,أبك محمد الككفي ثـ المكي  ,ثقة
سفياف :ىك يس ي
 ُحافظ فقيو إماـ حجة  ,إال أنو تغير حفظو بأخرة ككاف ربما دلس لكف عف الثقات ,ركل لو

الجماعة ,مات في رجب سنة (ُٖٗىػ)(.)1

قاؿ الباحث :أما تدليسو :فإنو ال يدلس اال عف ثقة كما صرح بيذا الحافظ كقد عده مف أصحاب
المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف .التي احتمؿ االئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح

إلمامتيـ كقمة تدليسيـ(.)8

كأما اختالطو :فقد نقؿ اإلماـ الذىبي عف يحيى بف سعيد القطاف ,قكلو" :أشيد أف سفياف ابف
عيينة اختمط سنة سبع كتسعيف كمائة  ,فمف سمع منو فييا فسماعو ال شئ".

قمت[:يعني الذىبي] سمع منو فييا محمد بف عاصـ صاحب ذاؾ الجزء العالي ,كيغمب عمى

ظنى أف سائر شيكخ اَلئمة الستة سمعكا منو قبؿ سنة سبع.

فأما سنة ثماف كتسعيف ففييا مات كلـ يمقو أحد فيياَ ,لنو تكفى قبؿ قدكـ الحاج بأربعة أشير.

كتابع الذىبي بقكلو :كأنا أستبعد ىذا الكالـ مف القطاف ,كأعده غمطان مف ابف عمار ,فإف القطاف
مات في صفر مف سنة ثماف كتسعيف كقت قدكـ الحاج ككقت تحدثيـ عف أخبار الحجاز ,فمتى

تمكف يحيى بف سعيد مف أف يسمع اختالط سفياف ,ثـ يشيد عميو بذلؾ ,كالمكت قد نزؿ بو,

فمعمو بمغو ذلؾ في أثناء سنة سبع ,مع أف يحيى متعنت جدان في الرجاؿ كسفياف فثقة مطمقان(.)9

()7

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ِّٔ/

()2

المجركحيف البف حباف (ّ.)َُ/

()0

الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ّ.)ُّْ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٓ/رقـْٖٕٔ).

()3

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِْٔ/

()6

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ ,)ّْٖ/كالمغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ِْٓ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٓ/رقـُِْٓ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ْٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ْ ,)ِِٓ/تاريخ بغداد لمخطيب (َُ , )ِْْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُُ.)ُٕٕ/

()8

طبقات المدلسيف البف حجر (صِّ).

()9

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ُُٕ/

4

كقد عده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ مف الذيف لـ يكجب ذلؾ لو ضعفا أصالن ,كلـ يحط

مف مرتبتو ,إما لقصر مدة ,االختالط أك لقمتو(.)7
كبيذا يظير أف تدليسو كاختالطو ال يضر.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا االسناد ضعيؼ  ,لضعؼ مجالد بف سعيد ,كيرتقي إلى الحسف لغيره بالمتابعات .
كلكف الحديث صحيح  ,مف غير ىذه الطريؽ كما في صحيح البخارم كغيره مف كتب السنف,

كالمسانييد بأسانيد أكثرىا صحيحة.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً ً
يؿ :يىك ُّ
ُّ
ًً ً
م(.)2
الشرب ىب ٍع ىد ّْ
في ىحديث أ ّْيـ ىزٍرع ى"كأى ٍش ىر ي
ب فأىتىقىنَّح" أ ٍ
الر ٌ
ىم أ ٍقطىع الشرب كأتى ىميَّؿ فيو .ىكق ى ى
حديث رقـ(ٖ).
()0

رحمو ا﵀:

اإلماـ البخاري
اؿ
قَ َ
ُ
كنس  ,قى ى َّ ً
ً
اـ
اف ٍب يف ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ,ىك ىعمً ُّي ٍب يف يح ٍج ور ,قىاالى :أ ٍ
ىح َّدثىىنا يسمى ٍي ىم ي
يسى ٍب يف يي ي ى
ىخ ىب ىرىنا ع ى
اؿ :ىحدثىىنا ى ىش ي
اؿ :ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ٍرىكةى  ,قى ى
ٍب يف يع ٍرىكةى  ,قى ى
ت :ىجمى ىس إً ٍح ىدل ىع ٍش ىرةى
اؿ :ىع ٍف يع ٍرىكةى  ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,قىالى ٍ
ىخ ىب ًار أ ٍىزك ً
اج ًي َّف ىش ٍينئا ,قىالى ًت اَليكلىى :ىزٍك ًجي لى ٍح يـ ىج ىم وؿ
ىف الى ىي ٍكتي ٍم ىف ًم ٍف أ ٍ
اى ٍد ىف ىكتى ىعاقى ٍد ىف أ ٍ
ام ىأرىةن ,فىتى ىع ى
ٍ
ى
)
4
(
يف فىيي ٍنتىىق يؿ ,قىالى ًت الثَّانًىيةي :ىزك ًجي الى أيىب ُّ
ىغث  ,ىعمىى ىأر ً
ٍس ىجىب وؿ :الى ىس ٍي وؿ فىيي ٍرتىقىى ىكالى ىس ًم و
ث ىخ ىب ىرهي,
ٍ
()3
ً َّ ً
ؽ( ,)6إً ٍف أ ٍىن ًط ٍؽ
الع ىشنَّ ي
ىخ ي
إًّْني أ ى
اؼ أ ٍ
ىف الى أى ىذ ىرهي ,إً ٍف أى ٍذ يك ٍرهي أى ٍذ يك ٍر يع ىج ىرهي ىكيب ىج ىرهي  ,قىالىت الثالثىةي :ىزٍك ًج ىي ى
()1
ً ً
أي ىَّ
ً
يعمَّ ٍؽ ,قىاىل ًت َّا ً
آمةى,
ىس يك ٍ
ت أى
طم ٍؽ ىكًا ٍف أ ٍ
امةى  ,الى ىحّّر ىكالى قيّّر ,ىكالى ىم ىخا ىفةى ىكالى ىس ى
الرب ىعةي :ىزٍكجي ىكمىٍيؿ تيى ى
ىس ىد ,كالى يسأى يؿ ع َّما ع ًي ىد ,قىالى ًت الس ً
امسةي :ىزك ًجي إًف ىد ىخ ىؿ فى ًي ىد ,كًاف ىخرج أ ً
قىالى ًت ى ً
َّاد ىسةي :ىزٍك ًجي
ٍ
ى ىٍ ى ى
ى ٍ ىى
الخ ى
ٍ
()7

المختمطيف لمعالئي (ص.)ْٓ/

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُِ/

()0

صحيح البخارم ,كتاب النكاح  -باب حسف المعاشرة مع اَلىؿ /ِٕ/ٕ( -رقـُٖٗٓ).

()4

الغث :الردمء مف كؿ شيء .كلحـ غث كغثيث بيف الغثكثة :ميزكؿ .لساف العرب البف منظكر (ِ.)ُُٕ/

()3
()6
()1

 ُع َج َرهُ َوبُ َج َرهُ :فالعجر :أف يتعقد العصب أك العركؽ حتى تراىا ناتئة مف الجسد .كالبجر :نحكىا إال أنيا في البطف خاصة ,كمنو
قيؿ :رجؿ أبجر :إذا كاف أعظـ البطف .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ (ِ.)َُٗ/
ؽ :ىك الطكيؿ الممتد القامة ,أرادت أف لو منظ ار بال مخبرَ ,لف الطكؿ في الغالب دليؿ السفو .كقيؿ :ىك السيئ الخمؽ.
الع َ
ش َّن ُ
 َ
النياية البف اَلثير (ّ.)ُِْ/
ِ
حد في باديتيا كمكة مف تيامة ,حتى تبمغ عسفاف بيف مكة كالمدينة[,القسـ
امةَ :تيامة مف اليمف كىك ما أصحر منيا إلى ٌ
ت َي َ
الذم في بالد الحرميف يسمى "جازاف" ,كالباقي ضمف حدكد اليمف.انظر:مكقع كيكيبيديا عمى الشبكة العنكبكتية ].كسميت تيامة
حرىا كرككد ريحيا .معجـ البمداف (ِ ) ّٔ/كالمعني كما قاؿ ابف اَلثير:أم أنو طمؽ معتدؿ في خمكة مف أنكاع اَلذل
ٌ
لشدة ٌ
كالمكركه بالحر كالبرد كالضجر :أم ال يضجر منى فيمؿ صحبتي .النياية البف اَلثير (ِ.)ِّٖ/

3

()7
ؼ ,كالى يكلًج ال ىك َّ ً
الب َّ
ب ا ٍشتى َّ
إً ٍف أى ىك ىؿ لى َّ
ث )2(.قىالى ًت
ؼ  ,ىكًا ًف ٍ
ؼ ل ىي ٍعمى ىـ ى
اضطى ىج ىع التى َّ ى ي ي
ؼ ,ىكًا ٍف ىش ًر ى
()3
()4
()0
اء لىو ىداء ,ىشج ً
و
َّؾ أ ٍىك ىفمَّ ًؾ أ ٍىك ىج ىم ىع يك ِّال
اء  -ى
اء  ,يك ُّؿ ىد ي ه
ط ىباقى ي
اء  -أ ٍىك ىع ىي ىاي ي
السَّابً ىعةي :ىزٍك ًجي ىغ ىي ىاي ي
()6
ً َّ ً
ً َّ ً
ً
و
ً
ً ً
الم ُّس ىم ُّس أ ٍىرىن وب  ,ىك ّْ
يح ًر ي
الر ي
يح ىزٍرىنب  ,قىالىت التاس ىعةي :ىزٍكجي ىرفيعي
لىؾ ,قىالىت الثام ىنةي :ىزٍكجي ى
الن ًاد( ,)1قىالى ًت الع ً
النج ًاد ,ع ًظيـ َّ ً
ً ً
الب ٍي ًت ًم ىف َّ
ؾ ىك ىما
اش ىرةي :ىزٍك ًجي ىمالً ه
يب ى
الرىماد ,قى ًر ي
الع ىماد ,طى ًكي يؿ ّْ ى
ى
ى ي
ً
ت
ؾ  ,ىمالً ه
ىمالً ه
ص ٍك ى
الم ىب ًارًؾ  ,ىقمًيالى ي
ؾ ىخ ٍيهر ًم ٍف ىذلً ًؾ ,لىوي إًبً هؿ ىكثً ىير ي
الم ىس ًارًح ,ىكًا ىذا ىسم ٍع ىف ى
ت ى
ات ى
()8
ً
ً
ً
اس ًم ٍف يحمًي
الم ٍزىى ًر  ,أ ٍىيقى َّف أَّىنيي َّف ىى ىكالً ي
ؾ ,قىالىت ى
الحاد ىيةى ىع ٍش ىرةى :ىزٍك ًجي أيىبك ىزٍروع ,ىك ىما أيىبك ىزٍروع ,أ ىىن ى
ً
و
ىى ًؿ يغ ىن ٍي ىم وة بً ًشؽ,
ض ىد َّ
ت إًلى َّ
َّحنًي فىىب ًج ىح ٍ
ي ىن ٍف ًسي  ,ىك ىج ىدنًي ًفي أ ٍ
م  ,ىكىبج ى
أي يذ ىن َّي  ,ىك ىم ىألى م ٍف ىش ٍحـ ىع ي
(ً )9
ىط و
يؿ كأ ً
ً ً
ىى ًؿ ً و
يط ,كىدائً و
ب
َّحَ ,وأَ ْ
ش َر ُ
صب ي
س ىك يم ىنؽ  ,فىع ٍن ىدهي أىقيك يؿ فىالى أيقىب ي
َّح  ,ىكأ ٍىرقي يد فىأىتى ى
فى ىج ىعمىني في أ ٍ ى
ى
صي ى
()73
ً
ً
َّ
احٍ ,اب يف أىبًي ىزٍروع  ,فى ىما ٍاب يف
اح  ,ىكىب ٍيتييىا فى ىس ه
كميىا ىرىد ه
فَأَتَقَن ُح  ,أ ُّيـ أىبي ىزٍروع ,فى ىما أ ُّيـ أىبي ىزٍروع ,يع يك ي

شتَ َّ
( )7لَ َّ
ؼ  :المؼ في المطعـ اإل كثار منو مع التخميط مف صنكفو حتى ال يبقى منو شيئا .كاالشتفاؼ في الشرب أف يستقصى
ؼ وا ْ
ماء في اإلناء كال يسئر فيو سؤ انر .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ (ِ.)ِِٗ/
2
الب َّ
ث :البث في اَلصؿ أشد الحزف كالمرض الشديد ,كأنو مف شدتو يبثو صاحبو ,كالمعنى أنو كاف بجسدىا عيب أك داء فكاف ال
()  َ
يدخؿ يده في ثكبيا فيمسو لعممو أف ذلؾ يؤذييا ,تصفو بالمطؼ .كقيؿ ىك ذـ لو ,أم ال يتفقد أمكرىا كمصالحيا ,كقكليـ :ما

أدخؿ يدم في ىذا اَلمر ,أم ال أتفقده .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ٗٓ/
0
اء :أم كأنو في غياية أبدان كظممة ال ييتدم إلى مسمؾ ينفذ فيو ,كيجكز أف تككف قد كصفتو بثقؿ الركح ,كأنو كالظؿ
( )  َغ َي َاي ُ
المتكاثؼ المظمـ الذم ال إشراؽ فيو .لساف العرب البف منظكر (ُٓ.)ُْْ/
4
اء :العياياء :العنيف الذم تعييو مباضعة النساء ,كىك مف اإلبؿ الذم ال يضرب كال يمقح .النياية البف اَلثير (ّ.)ّّْ/
( )  َع َي َاي ُ
3
اء :أبكـ ال يحسف شيئا .غريب الحديث لمحربي (ِ.)ّٖٔ/
() َ
ط َباقَ ُ

6
يح َزْرَن ٍب :فإنيا تصفو بحسف الخمؽ كليف الجانب كمس اَلرنب  ,إذا كضعت يدؾ عمى ظيرىا.
المس َمس أ َْرَن ٍبَ ,و ٍّ
يح ِر ُ
الر ُ
()  َ
كقكليا :كالريح ريح زرنب  ,فإف فيو معنييف :قد يككف أف تريد طيب ريح جسده  ,كقد يككف أف تريد طيب الثناء في الناس كالثناء

كاحد إال أف الثناء ممدكد كالثناء مقصكر  ,كانتشاره فييـ كريح الزرنب  ,كىك نكع مف الطيب .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ

(ِ.)ِٗٔ/
ِ
( )1طَ ِوي ُؿ ٍّ
الن َجاد :قكليا طكيؿ النجاد :فإنيا تصفو بامتداد القامة كالنجاد حمائؿ السيؼ .كأما قكليا عظيـ الرماد :فإنيا تصفو بالجكد
ككثرة الضيافة مف لحـ اإلبؿ كغيره مف المحكـ فإذا فعؿ ذلؾ عظمت ناره ككثر كقكدىا فيككف الرماد في الكثرة عمى قدر ذلؾ.
كقكليا رفيع العماد  :فإنيا تصفو بالشرؼ كأصؿ العماد :عماد البيت كجمعو :عمد كأعماد كىي العيداف التي تعمد في البيكت
كانما ىذا مثؿ تعني أف بيتو رفيع في قكمو كحسبو .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ (ِ.)ِٕٗ/
(ِ  )8
الم ْزَىر :ىكالعكد الذم يضرب بو في الغناء .أرادت أف زكجيا عكد إبمو إذا نزؿ بو الضيفاف أف يأتييـ بالمالىي كيسقييـ الشراب
كينحر ليـ اإلبؿ ,فإذا سمعف ذلؾ الصكت أيقنت أنيا منحكرة .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ّ.)ِْٔ/

( )9وقوليا بجحني فبجحت :أم فرحني ففرحت .كقكليا وجدني في أىؿ غنيمة بشؽ :تعني أف أىميا كانكا أصحاب غنـ ليسكا
بأصحاب خيؿ كال إبؿ .قالت :فجعمني في أىؿ صييؿ وأطيط :تعني أنو ذىب بي إلى أىمو كىـ أىؿ خيؿ كابؿ َلف الصييؿ
أصكات الخيؿ كاَلطيط :أصكات اإلبؿ .كقكليا َوَد ِائ ٍ
س َو ُم َنؽٍّ :كالدائس :ىك الذم يدكس الطعاـ كيدقو بالفداف ليخرج الحب مف
السنبؿ .كقكليا منؽ :مف النقيؽ :الصكت .تريد أصكات المكاشي كاَلنعاـ .تصفو بكثرة أمكالو .أنظر :غريب الحديث لمقاسـ بف
سالٌـ (ِ ,)َُّ/كالنياية في غريب الحديث كاَلثر(ِ ,)َُْ/ك(ٓ.)َُُ/

73
اح :اَلعكاـ اَلحماؿ كالغرائر كالرداح المممكءة  ,كالمراد كصفيا بالسمف  ,قكلو عكف بطني جمع عكنة كىي طيات
وم َيا َرَد ٌ
( )  ُع ُك ُ
البطف .فتح البارم البف حجر (ُ.)ُٓٗ/

6

و ()7
ً
الج ٍف ىرًة(...)2الحديث".
ض ىج يعوي ىك ىم ىس ّْؿ ىش ٍ
أىبًي ىزٍروع ,ىم ٍ
ط ىبة  ,ىكيي ٍشبً يعوي ذ ىراعي ى
تخريج الحديث:
الس ٍعًدم ,كأحمد بف جناب ,كالىما عف عيسى ابف
أخرجو مسمـ(ٖ) ,بمثمو ,عف عمي بف حجر َّ
يكنس بو.

دراسة رجاؿ االسناد:
ِ -ىشاـ بف عروة :ىك ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ اَلسدم ,ثقة فقيو ربما دلس ,ركل لو

الجماعة ,مات سنة (ُْٓىػ)(.)4

كلكف تدليسو ال يضر فقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة اَلكلي التي ال يضر تدليسيـ(.)3

 سميماف بف عبد الرحمف :ىك سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى بف ميمكف التميمي  ,أبكأيكب الدمشقي  ,ابف بنت شرحبيؿ بف مسمـ الخكالني  ,مات سنة (ِّّىػ)(.)6

(.)8

كثقو ابف معيف كزاد " إذا ركل عف المعركفيف "( ,)1كقاؿ مرة " :ليس بو بأس"

ككثقو العجمي( )9كأبك داكد كزاد" :يخطئ كما يخطئ الناس"

(.)73

كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ ":يعتبر حديثو إذا ركل عف الثقات المشاىير  ,فأما ركايتو عف

الضعفاء كالمجاىيؿ ففييا مناكير كثيرة ال اعتبار بيا"(.)77

كسئؿ عنو الدرقطني فقاؿ " :ثقة " ,فقيؿ لو أليس عنده مناكير قاؿ " :يحدث بيا عف قكـ
ي
()70
(.)72
ككثقو الذىبي كزاد " لكنو مكثر عف الضعفاء "  ,كفي مكضع
ضعفاء ,فأما ىك ,فيك ثقة "

آخر قاؿ" :حافظ يأتي بمناكير كثيرة"(.)74

()7

ش ْط َب ٍة :الشطبة :السعفة مف سعؼ النخمة مادامت رطبة  ,أرادت أنو قميؿ المحـ دقيؽ الخصر ,فشبيتو بالشطبة.
س ٍّؿ َ
 َك َم َ
النياية في غريب الحديث كاَلثر(ِ.)ِِٕ/

()2

الج ْف َرِة :الماعزة  ,إذا بمغت أربعة أشير كفصمت  ,كأخذت في الرعي .الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم (ّ.)ّٓ/
 َ
صحيح مسمـ  ,كتاب فضائؿ الصحابة رضي ا﵀ تعالى عنيـ -باب ذكر حديث أـ زرع/ُٖٗٔ/ْ( -رقـِٗ.)ِْْٖ-

()4

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٕٓ/رقـَِّٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِْٔ/معرفة الثقات لمعجمي

()0

(ِ ,)ِّّ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)ّٔ/الثقات البف حباف (ٓ ,)َِٓ/تيذيب الكماؿ لممزم(َّ.)ِِّ/
()3

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ِٔ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ِٔ/

()1

المصدر السابؽ (ُِ.)َّ/

()8

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ُ.)ِّْ/

()9

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)َّْ/

()73سؤاالت اآلجرم البي داكد  ,تحقيؽ عبد العميـ البستكم (ِ.)َُُٗ/
( )77الثقات البف حباف (ٖ.)ِٕٖ/
( )72سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني (صُِٕ).
( )70الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ِْٔ/
( )74مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي (ُ.)ِّْ/

1

كقاؿ النسائي" :صدكؽ"( ,)7كقاؿ ابك حاتـ ":صدكؽ مستقيـ الحديث ,كلكنو أركل الناس عف
الضعفاء كالمجيكليف ,ككاف عندم في حد :لك أف رجال كضع لو حديثا لـ يفيـ ,ككاف ال

يميز"( .)2كقاؿ صالح بف محمد البغدادم (الممقب بجزرة)  " :ال بأس بو كلكنو يحدث عف
(.)0

الضعفى "

(.)4

أما ابف حجر فقاؿ ":صدكؽ يخطىء"

قاؿ الباحث :سميماف بف عبد الرحمف ,تكمـ فيو العمماء مف جية حفظو  ,كمف جية ركايتو عف

الضعفاء ,أما ىك :فثقة في نفسو كما قاؿ الدارقطني  ,كيخطئ ,كما قاؿ أبك داكد ,كلكف يبقي

ركايتو عف الضعفاء ,فاف ركل عف ثقة  ,فحديثو صحيح  ,كاف ركل عف ضعيؼ ,فيحتاج إلى

ضـ اليو عمي بف حجر الثقة متابعةن.
يمعضد ,كىذا ما فعمو البخارم في ىذا الحديث  ,حيث ى
كباقي رجالو ثقات.
كع ٍرىكةى ىك :عركة بف الزبير بف العكاـ(.)3
ي
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ُّكب "ما ًمف م ٍس ومـ ىيمرض ًفي سبً ً
ً ً ً
يؿ المَّ ًو إً َّال ىحطَّ ا﵀ي ىع ٍنوي ىخطاياه كا ٍف ىبمى ىغت
ى
ٍى
ي
في ىحديث أىبي أىي ى ى
الشع ًر مفىَّرقنا ًفي ىنك ً
ً
ًً
َّ
الر ً
ٍس ,كالقيٍن يزعة(.)6
احي َّأ
قيٍن يذ ىعةى ىأرٍسو" يى ىك ىما ىي ٍبقىى م ىف ى ي
ى
حديث رقـ (ٗ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

()7

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)َّ/

()2

الجرح كالتعديؿ البـ أبي حاتـ (ْ.)ُِٗ/

()0

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)َّ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٓ/رقـِٖٖٓ).

()3

المصدر السابؽ (ص /ّٖٗ/رقـُْٔٓ).

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُِ/

8

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
تخرج النار عمىٍي ًيـ قىكانًص " أ ً
ًف ً
َّيد.
يو " ٍ
صيـ ىك ىما تى ٍختى ًطؼ الجارحةي الص ى
ٍ
ىم قطىعان قانصةن تى ٍقن ي
ي ى ٍ ى ى
كالقىكانص :ىج ٍمع قانًصةً ,م ىف القىىنص :الصيَّد .كالقانًص :الصَّائً يد(.)7
حديث رقـ (٘).
قاؿ االماـ أبو ُنعيـ األصبياني( )2رحمو ا﵀:
ً
اـ ٍب يف
اف ,قى ى
اف ,قى ى
ىح َّدثىىنا أيىبك ىع ٍم ورك يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
اؿ :ثنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف يس ٍف ىي ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىح ٍم ىد ى
اؿ :ثنا ى ىش ي
كن يس ٍب يف ىم ٍي ىس ىرةى ٍب ًف ىحٍم ىب و
يس اٍل ىخ ٍكىالنً ّْي ,
اؿ :ثنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىك ًاقود ,قى ى
ىع َّم وار ,قى ى
اؿ :ثنا يي ي
س  ,ىع ٍف أىبًي إً ٍد ًر ى
ً ً
ً
ً
و
ام ًة
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ىع ٍف يم ىعاذ ٍب ًف ىجىبؿ ,ىع ٍف ىر يسكؿ ا﵀  -ى
اؿ " :يي ٍؤتىى ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
()4
()0
ًً
ًً ً
ص ًغ نيرا ,فىىيقيك يؿ اٍل ىم ٍم يسك يخ اٍل ىع ٍق ىؿ :ىيا ىر ّْ
ب ,لى ٍك
بًاٍل ىم ٍم يسك ًخ ىع ٍق نال ,ىكبًاٍليىالؾ في اٍلفىتٍ ى ًرة  ,ىكبًاٍليىالؾ ى
ً
ؾ ًفي اٍلفىتٍ ى ًرة :ىيا ىر ّْ
ب  ,لى ٍك أىتىانًي
ىس ىع ىد بً ىع ٍقمً ًو ًمّْني  ,ىكىيقيك يؿ اٍليىالً ي
آتىٍيتىني ىع ٍق نال ىما ىك ى
اف ىم ٍف آتىٍيتىوي ىع ٍق نال بًأ ٍ
ً
ص ًغ نيرا :ىيا ىر ّْ
ب ,لى ٍك آتىٍيتىنًي يع يم نار ىما
ىس ىع ىد ًمّْني  ,ىكىيقيك يؿ اٍليىالً ي
م ٍن ىؾ ىع ٍي هد ىما ىك ى
اف ىم ٍف أىتىاهي ىع ٍي هد بًأ ٍ
ؾ ى
ً
ً
الر ُّ
يعكنًي ,
ىس ىع ىد بً يع يم ًرًه ًمّْني ,فىىيقيك يؿ َّ
ىك ى
اف ىم ٍف آتىٍيتىوي يع يم نار بًأ ٍ
آم يريك ٍـ بًأ ٍىم ور فىتيط ي
ب يس ٍب ىح ىانوي " :فىإّْني ي
ب  ,فىىيقيك يؿ :ا ٍذ ىىيبكا فى ٍاد يخميكا َّ
كف :ىن ىع ٍـ ,ىك ًع َّزتً ىؾ ىيا ىر ُّ
اؿ:
ض َّرتٍيي ٍـ  ,قى ى
الن ىار ,قى ى
اؿ :ىكلى ٍك ىد ىخمي ى
كىا ىما ى
فىيقيكلي ى
ؽ ا﵀ ًمف ىشي وء  ,فىيرًجع ً
ً
كف:
ىىمى ىك ٍ
كف أَّىنيىا قى ٍد أ ٍ
كف س ىر ن
اعا  ,فىيقيكلي ى
ىٍ ي ى
ص ىيظينُّ ى
فىتى ٍخ يريج ىعمىٍي ًي ٍـ قى ىكان ي
ت ىما ىخمى ى ي ٍ ٍ
و
ت ما ىخمى ٍق ى ً
ِ
ٍم يريى يـ
ىخ ىر ٍج ىنا ىك ًع َّزتً ىؾ ين ًر ي
ص ظى ىنَّنا أَّىنيىا أ ٍ
يد يد يخكلىيىا فَ َخ َر َج ْت َعمَ ْي َنا قَ َوان ُ
ت م ٍف ىش ٍيء ,فىيأ ي
ىىمى ىك ٍ ى
َّ ً
الر ُّ
ت ىما أ ٍىنتي ٍـ ىعمى ٍي ًو,
كف ًم ٍث ىؿ قى ٍكلً ًي ٍـ ,ثيَّـ الثَّالًثىةى ,فىىيقيك يؿ َّ
ىف أ ٍ
ىخميقى يك ٍـ ىعمً ٍم ي
ب يس ٍب ىح ىانوي :قىٍب ىؿ أ ٍ
الثان ىيةى فىيقيكلي ى
ً
ً ً
ً ً
ٍخ يذ يى يـ َّ
ؼ
الن يار" [ثيـ قى ى
اؿ أبك ينعيـ] ى"ال يي ٍع ىر ي
ض ّْمي ًي ٍـ ,فىتىأ ي
كف ,ي
ىك ىعمىى عٍممي ىخمى ٍقتي يك ٍـ ,ىكًالىى عٍممي تىص يير ى
ً َّ ً ً ً
يث مس ىن ندا متَّ ً
ً
النبً ّْي َّ
ص نال ىع ًف َّ
يس ,ىع ٍف يم ىع واذ ,إً َّال
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ م ٍف ىحديث أىبًي إً ٍد ًر ى
ى
ىى ىذا اٍل ىحد ي ي ٍ ي
ًمف حًد ً
كن ىس ٍب ًف ىم ٍي ىس ىرةى ,تىفىَّرىد بً ًو ىع ٍنوي ىع ٍم يرك ٍب يف ىك ًاقود".
يث يي ي
ٍ ى
تخريج الحديث:

أخرجو الطبراني( ,)3مف طريؽ ,ىشاـ بف عمار.

كأخرجو الطبراني أيضا( ,)6كأبك ينعيـ( ,)1كمف طريقو أبك الفرج بف الجكزم( ,)8مف طريؽ ,محمد

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُِ/

()2

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٓ.)ُِٕ/

()0

وخ :مف المسخ ,كىك قمب الخمقة مف شيء إلى شيء .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ْ.)ِّٗ/
س ِ
ا ْل َم ْم ُ
أىؿ الفترة :ىـ كؿ مف كاف بيف رسكليف كلـ يكف اَلكؿ مرسال إلييـ كال أدرككا الثاني .ركح المعاني لأللكسي (ٖ.)ّٗ/

()4
()3

المعجـ الكبير لمطبراني(َِ /ّٖ/رقـ ُٖٓ) ,كمسند الشامييف لو (ّ /ِٕٓ/رقـَِِٓ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (َِ /ّٖ/رقـ ُٖٓ) ,كالمعجـ اَلكسط لو (ٖ /ٕٓ/رقـٕٓٓٗ).

()1

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٗ.)َّٓ/

()8

العمؿ المتناىية َلبي الفرج الجكزم (ِ.)ُْْ/

9

ا بف المبارؾ الصكرم ,كالىما :عف عمرك بف كاقد ,عف يكنس بف ميسرة ,عف أبي ادريس
الخكالني ,عف معاذ بف جبؿ –رضي ا﵀ عنو -عف النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ.-

دراسة رجاؿ االسناد:

الخكىالنًي  ,لو صحبة ,مات –
يس َ
الخوَال ِني :ىك عائذ ا﵀ بف عبد ا﵀ أبك إدريس ى
 أَِبو إِ ْد ِر َرضي ا﵀ عنو -سنة (َٖىػ)(.)7
س َرة :ييكنس بف ىميسرة بف ىح ىمب و
س ,ثقة عابد ,ركل لو أبك داكد ,كالترمذم ,كابف
 ُيوُنس بف َم ْي َماجو ,مات سنة (ُِّىػ)(.)2
-عمرو بف واقد :ىك عمرك بف كاقد الدمشقي أبك حفص ,متركؾ ,مات سنة (َُّىػ)(.)0

قاؿ البخارم "منكر الحديث"( .)4كقاؿ النسائي "متركؾ"(.)3
كقاؿ أبك حاتـ ":ضعيؼ الحديث منكر الحديث "(.)6

قاؿ الباحث :ىك ضعيؼ كما قاؿ كثير مف العمماء.

-ىشاـ بف عمار :ىك ىشاـ بف عمار بف نصير بف ميسرة بف أباف السممي اإلماـ ,عالـ أىؿ

الشاـ ,أبك الكليد السممي  -كيقاؿ :الظفرم  -خطيب دمشؽ ,ركل لو البخارم كأبك داكد,
كالنسائي ,كابف ماجو كغيرىـ ,مات سنة (ِْٓىػ)(.)1

"()9
()8
صدكؽ "(.)73
كثقو ابف معيف  ,كعنو قاؿ ":ىكيّْس ىكيّْس  ,كالعجمي ,كزاد " ى
كذكره ابف حباف في الثقات( .)77كقاؿ النسائي " :ال بأس بو "( , )72كقاؿ أبك حاتـ " :صدكؽ "

كعنو ,قاؿ " :ىشاـ بف عمار ,لما كبر تغير ,ككؿ ما دفع إليو قرأه  ,ككمما لقف تمقف ,ككاف

قديمان أصح ,كاف يق أر مف كتابو"( .)70ككثقو الذىبي ,كزاد " مكثر ,لو ما يينكر"( ,)74كفي مكضع

()7

االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ّ.)ََُِ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُْٔ/رقـُٕٔٗ).

()0

المصدر السابؽ (ص /ِْٖ/رقـُِّٓ).

()4

التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ.)ّٕٗ/

()3

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صَٖ).

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِٕٔ/

()1

انظر :تيذيب الكماؿ لممزم (َّ , )ِِْ/كسير أعالـ النبالء لمذىبي (ُُ.)َِْ/

()8

سؤاالت ابف الجنيد َلبي زكريا يحيى بف معيف (ُ.)ّٕٗ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ٔٔ/

( )73معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِّّ/
( )77الثقات البف حباف (ٗ.)ِّّ/
( )72تسمية مشايخ النسائي(ص.)ّٔ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ٔٔ/
( )74المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُُٕ/

73

آخر قاؿ ":صدكؽ "( .)7كقاؿ ابف حجر"صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف فحديثو القديـ أصح "(.)2
كقاؿ الدارقطني " :صدكؽ كبير المحؿ "( ,)0كقاؿ االماـ أحمد " طياش خفيؼ "(.)4

كاعتراض الذىبي عمى االماـ أحمد في قكلو ىذا فقاؿ " :أما قكؿ اإلماـ فيو :طياش ,فألنو بمغو

عنو أنو قاؿ في خطبتو :الحمد ﵀ الذم تجمى لخمقو بخمقو ,فيذه الكممة ال ينبغي إطالقيا ,كاف
كاف ليا معنى صحيح ,لكف ىيحتج بيا الحمكلي كاالتحادم ...كما بمغنا أنو سبحانو كتعالى تجمى
لشيء إال بجبؿ الطكر ,فصيره دكا .كبكؿ حاؿ :كالـ اَلقراف بعضيـ في بعض ييحتمؿ ,كطيُّوي
أكلى مف ً
شيخ ,فييعتمد قكليـ  -كا﵀ أعمـ .)3(-
الم
تعاصركف عمى جرًح و
بثو ,إال أف ى
ى
يتفؽ ي
قاؿ الباحث :ىشاـ بف عمار ثقة ,حديثو القديـ أصح ,كتحمؿ ركايتو في صحيح البخارم عمى
السماع قبؿ االختالط ,أما ما دكنو فيحتاج لمتابع اذا لـ يميز.

 -الحسف بف سفياف :ىك الحسف بف سفياف بف عامر بف عبد العزيز بف النعماف بف عطاء ,أبك

الخراساني ,النسكم ,مات سنة (َّّىػ)(.)6
العباس الشيباني ,ي
كثقو الذىبي كزاد ":ما عممت بو بأسان "( ,)1ككثقو ابف حجر(.)8
قاؿ الباحث :الحسف بف سفياف ,ثقة.

عمي بف
 أبو عمرو محمد بف أحمد بف حمداف :أبك عمرك محمد بف أحمد بف حمداف بف ًّْس ىناف ً
م( ,)9مات سنة (ّٕٔىػ)(.)73
الح ٍي ًر ُّ
كثقو الذىبي( ,)77كابف حجر(.)72

قاؿ الباحث :أبك عمرك محمد بف أحمد بف حمداف ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

اسناد ىذا الحديث ضعيؼ ,فمداره عمى عمرك بف كاقد ,كىك ضعيؼ ,كما أسمفنا.
*****

*****

()7

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)َِّ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٕٓ/رقـَّّٕ).

()0

سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني (ص.)ُِٖ/

()4

مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ (ُ.)َُّ/

()3

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُُ.)ُّْ/

()6

انظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر(ُّ ,)ٗٗ/كسير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ُٕٓ/

()1

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ِْٗ/

()8

لساف الميزاف البف حجر (ِ.)ُُِ/

( )9ال ِح ٍْ ِري :نسبة إلى الحيرة كىي بالعراؽ عند الككفة .اَلنساب لمسمعاني (ْ.)ِّٓ/
( )73سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٔ.)ّٓٔ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ْٕٓ/
( )72لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)ّٖ/

77

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يؿ :ىما التُّحكت؟ قى ى
كؿ ,فىًق ى
الك يع ى
ىك ىحًد ي
أف تى ٍعمي ىك التُّ ي
يث أىبًي يى ىرٍي ىرةى "ك ٍ
اؿ :يبيكت القانصة" ىكأىنَّوي
حكت ي
ً
البيكت(.)7
ض ىرب يبيكت الصَّيَّاديف ىمثىالن لألرًاذؿ ك ٍ
اَلدنياءَ ,لَّىنيىا ٍأرىذؿ ي
ى
حديث رقـ (.)ٙ

قاؿ االماـ الطحاوي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف ىم ًع و
َّاج ٍب يف يم ىح َّمود ,ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج
ي ٍب يف ىع ٍبًد َّ
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّ
الر ٍح ىم ًف ,قى ى
يف  ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىحج ي
يؼ ًفي بنًي ى ً
اشوـ,
ىخ ىب ىرنًي يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىح ًار ًث  ,قى ى
 ,قى ى
اؿ :قىًد ىـ ىريج هؿ ييقىا يؿ لىوي :أيىبك ىعٍمقى ىمةى ىحمً ه
اؿ :أ ٍ
ى ى
اؿ رسك يؿ ً
ت إًلى ٍي ًو أ ىىنا كعمً ّّي ٍاَل ٍىزًدمُّ ,فى ىك ً
ا﵀ -
ت أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
ىف قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
فىتىتى ىاب ٍع ي
اف م َّما ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىى
ى
اؿ :قى ى ى ي
اط الس ً
صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ " : -إً َّف ًمف أى ٍشر ً
ش ك ُّ
الشحُّ ,ىكيي ٍؤتى ىم ىف اٍل ىخائً يف,
ىف ىي ٍ
َّاعة أ ٍ
ى
ى
ٍ ى
ي ى ىىى
ظيى ىر اٍلفي ٍح ي ى
)
0
(
اج السَّحر  ,يٍمبسيا نًساء ىك ً
ً
وت
اب ىكأى ٍف ىك ً
يف ,ىكتى ٍ
ات ىع ًارىي ه
اس ىي ه
اتَ ,وَي ْعمُو الت ُح ُ
ظيى ىر ثًىي ه
ى
ىىيى ى ه
ىكيي ىخ َّك ىف ٍاَلىم ي
ً ً
اؾ يا عب ىد ً
ً ً
ا﵀ ٍبف مسع و ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -؟
ا ْل ُو ُعو َؿ " أى ىك ىذ ى ى ى ٍ
كد ىسم ٍعتىوي م ٍف حبّْي ىر يسكؿ ا﵀  -ى
ى ى ٍي
ً ()4
ىى يؿ اٍلبيكتى ً
اؿ :ىن ىع ٍـ ىكىر ّْ
ات
الر ىج
اؿ :في يسك يؿ ّْ
كت اٍل يك يعك ىؿ؟ قى ى
قى ى
اؿ  ,ىكأ ٍ
ت :ىك ىما التُّ يح ي
ب اٍل ىك ٍع ىب ًة ,يقٍم ي
يي
ات الص ً
ىى ًؿ اٍلبيكتى ً
ؽ ًً
ام ً
ً
َّال ىح ًة ".
صالحي ًي ٍـ ىكأ ٍ يي
اٍل ىغ ى
ضة ,يي ٍرفى يع ى
كف فى ٍك ى ى
تخريج الحديث:
أخرجو الطبراني( ,)3كابف حباف( ,)6كالحاكـ( ,)1كأبك ينعيـ( ,)8مف طريؽ ,سعيد بف يجبير ,عف أبي
كرىكاهي البخارم مكقكفان عمى أبي ىريرة( .)9كأكرده البكصيرم
ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  -مختص انر .ى
كعزاه َلىبي يعمىى الم ً
كصمي ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو .)73( -
ىٍ
ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُِ/

()2

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (َُ /ٕٗ/رقـّّّٗ).
ِ
الس َحر :لـ أعثر عمى ما يفسر ىذه العبارة  .كلعؿ المراد منيا أنيا ثياب ناعمة رقيقة ذات ألكاف(.مثؿ بًدؿ
اب َكأَف َْوا ِج َّ
ث َي ٌ
العرائس) َلف كقت السحر يتصؼ ببركدتو كلطافتو مف بيف أكقات الميؿ ,كاَلفكاج تدؿ عمى التفاكت بيف أكؿ الكقت كآخره.

()0

()4

كذلؾ الثياب في نعكمتيا كشفافيتيا عمى مراتب فمنيا الناعـ الطكيؿ كمنيا القصير كمنيا شفاؼ ىيصؼ الجسـ ,إلى غير ذلؾ.
َّاس كأى ٍش ارفييـ ,كالتَّح ي َّ ً
يف ىكانيكا
كت؟ قى ى
في ركاية ابف حباف ":قىاليكا :ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ,ىك ىما اٍل يك يعك يؿ ىكالتَّ يح ي
كجكهي الن ً ى ى ي ٍ ى ي
اؿ" :اٍل يك يعك يؿ :ي
كت :الذ ى
الر َج ِ
ت أى ٍق ىد ًاـ الن ً
الرًدمء .ييقىاؿ :فسؿ يفسؿ فسالة كفسكلة
اؿ :الفسؿ ىك يى ىك َّ
ُسو ُؿ ٍّ
تى ٍح ى
َّاس ىال يي ٍعمى يـ بً ًي ٍـ" .كمعني كما قاؿ ابف قتيبة :ف ُ

()3

ىكرجؿ فسؿ :رذؿ كالفسؿ مف كؿ ىش ٍيء ىن ٍحك الرذؿ .غريب الحديث البف قتيبة (ِ.)َِٔ/
المعجـ اَلكسط لمطبراني (ْ /ُُِ/رقـّٕٕٔ).

()6

صحيح ابف حباف (ُٓ /ِٖٓ/رقـْْٖٔ).

()1

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /َٓٗ/رقـْْٖٔ).

()8

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ْ.)َّٔ/

()9

التاريخ الكبير لمبخارم (ٗ.)ٓٗ/

( )73إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمبكصيرم (ٖ /َُُ/رقـِٖٕٓ).
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دراسة رجاؿ االسناد:

 أبو عمقمة :ىك عبد ا﵀ بف محمد بف عبد ا﵀ بف أبى فىركة ,ركل لو البخارم في" اَلدب ",كمسمـ ,كأبك داكد ,كالنسائي ,مات سنة (َُٗىػ)(.)7

كثقو ابف سعد( ,)2كابف معيف( ,)0كالنسائي( ,)4كابف حباف( ,)3كالدارقطني( ,)6كالذىبي(,)1
كقاؿ أحمد( ,)8كأبك حاتـ ":ليس بو بأس "(.)9
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)73

قاؿ الباحث :أبك عمقمة ثقة أكثر النقاد عمى ذلؾ.

 -محمد بف الحارث :محمد بف الحارث بف سفياف بف عبد اَلسد ,المخزكمى ,المكى ,ركل لو

البخارم في" اَلدب " ,مف السادسة(.)77

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)72ككثقو الييثمي( .)70كقاؿ عنو ابف حجر" :مقبكؿ"(.)74

قاؿ الباحث :محمد بف الحارث صدكؽ .قد ركل عنو الثقات أمثاؿ :سفياف بف عيينة ,كابف
جريج ,كالسائب بف عمرك المخزكمي ,قاؿ الشيخ اَللباني رحمو ا﵀ :كمحمد بف الحارث -كىك

ابف سفياف المخزكمي المكي -ذكره ابف حباف في "الثقات " بركاية ثقتيف عنو :ابف جريج -ىنا-
أحدىما ,كاآلخر :سفياف بف عيينة ,كركل عنو ثالثة ثقات آخركف ,سماىـ في "التيذيب " ,فيك
ثقة -إف شاء ا﵀ ,-فقكؿ الحافظ عنو في "التقريب "" :مقبكؿ "! غير مقبكؿ؛ َلف المعيكد منو

في أمثالو أف يقكؿ ":صدكؽ " :ككذلؾ يصنع الذىبي في "الكاشؼ "؛ إال أف ىذا لـ يترجـ لو فيو؛
َلنو ليس مف رجاؿ الستة ,كانما ركل لو البخارم في "اَلدب المفرد"(.)73

 -ابف جريج :ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج اَلمكم مكالىـ المكي ثقة فقيو فاضؿ

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِّ/رقـّٕٖٓ).

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)َِٔ/

()0

سؤاالت ابف الجنيد َلبي زكريا يحيى بف معيف (صُِّ) ,تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم.)ُٕٓ/ّ( -

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ّٔ/

()3

الثقات البف حباف (ٕ.)ُٔ/

()6

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص ,)ُِٗ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ِٕٓ/

()1

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْٓٗ/

()8

بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)َٗ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُٓٓ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِّ/رقـّٕٖٓ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ّْٕ/رقـٖٕٗٓ).
( )72الثقات البف حباف (ٕ.)َْٕ/
( )70مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٕ.)ِّٕ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٕ/رقـٖٕٗٓ).
( )73سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ٕ /ِْٔ/رقـُُِّ).
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ككاف يدلس كيرسؿ  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (َُٓىػ)(.)7

كقد ذكره العالئي  ,في أصحاب المرتبة الثانية كقاؿ  ":كثانييا مف احتمؿ اَلئمة تدليسو كخرجكا

لو في الصحيح كاف لـ يصرح بالسماع كذلؾ إما إلمامتو أك لقمة تدليسو في جنب ما ركل أك

َلنو ال يدلس إال عف ثقة كذلؾ كالزىرم كسميماف اَلعمش كابراىيـ النخعي كاسماعيؿ بف أبي

الحكـ بف يعتبة كيحيى بف أبي كثير كابف جريج كالثكرم
كحميد الطكيؿ ك ى
خالد كسميماف التيّْمي ي
كابف عيينة كشريؾ كىشيـ ففي الصحيحيف كغيرىما ليؤالء الحديث الكثير مما ليس فيو التصريح
بالسماع"(.)2

كخالفو في ذلؾ الحافظ ابف حجر كعده في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف الذيف ال تيقبؿ
ركايتيـ إال بالتصريح بالسماع كقاؿ  ":كصفو النسائي كغيره بالتدليس قاؿ الدارقطني شر التدليس
تدليس ابف جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس اال فيما سمعو مف مجركح"(.)0

قاؿ الباحث  :رغـ ما قيؿ في ابف جريج بانو مدلس ,إال أنيا منتفية عنو في ىذا الحديث ,كذلؾ
لتصريحو بالسماع مف محمد بف الحارث.

ص ً
 حجَّاج بف محمد :ىك حجَّاج بف محمد ًيصي اَلعكر أبك محمد ,تًرمذم اَلصؿ نزؿ
الم ّْ
ى ي
َ
بغداد ثـ ً
المصيصة ,ثقة ثبت  ,لكنو اختمط في آخر عمره لما قدـ بغداد قبؿ مكتو ,ركل لو

الجماعة ,مات ببغداد سنة (َِٔىػ)(.)4

قاؿ الباحث :بالنسبة الختالطو فإنو ال ىيضر ,فقد عده العالئي مف القسـ اَلكؿ الذيف لـ يكجب
ذلؾ ليـ ضعفان كلـ يحط مف مرتبتيـ ,كذلؾ لقصر مدة اختالطيـ كقمتو .ثـ ذكر العالئي عف ابف

معيف أنو لما اختمط ىحجَّاج قاؿ البنو ":ال تيدخؿ عميو أحدان "(.)3
الغطىفىانً ٌي مكالىـ أبك زكريا البغدادم ,ثقة
 ابف َم ِعيف :ىك ىي ٍح ىيى بف ىم ًعيف بف عكف بف بًسطىاـ ىحافظ مشيكر إماـ الجرح كالتعديؿ ,إماـ أىؿ الحديث ًفي زمانو كالمشار إليو مف بيف أقرانو,
مات سنة (ِّّىػ)(.)6

 -عمي بف عبد الرحمف :ىك عمى بف عبد الرحمف بف محمد بف المغيرة بف نشيط يكنى أبا

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّّٔ/رقـُّْٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ّٓ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٓ ,)ِِْ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ّٓٔ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ّٗ/الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ٔٔٔ/

( )2جامع التحصيؿ لمعالئي (ص.)ُُّ/
( )0طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُْ/
( )4تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُّٓ/رقـُُّٓ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)َِٓ/
( )3المختمطيف لمعالئي (ص.)ُٗ/
( )6انظر :تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٕٓٗ/رقـُٕٓٔ) ,كتيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ّْٓ/
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الحسف ,تكفي سنة (ِِٕىػ) .قاؿ ابف يكنس( " :)7كاف ثقة ,حسف الحديث "(.)2

كذكره ابف حباف في الثقات( .)0كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ" :كتبت عنو بمصر كىك

صدكؽ"( .)4كقاؿ ابف حجر" صدكؽ "(.)3

قاؿ الباحث :عمي بف عبد الرحمف  ,صدكؽ.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث اسناده حسف .كيرتقي لمصحيح لغيره بطريؽ الحاكـ كغيره التي عف سعيد بف جبير.

قاؿ الحاكـ( ":)6ىذا حديث ركاتو كميـ مدنيكف ممف لـ ينسبكا إلى نكع مف الجرح " .كقد صحح

الحديث الشيخ اَللباني(.)1

()7

*****

*****

ابف يونس :ىك أبك سعيد عبد الرحمف بف أحمد ابف اإلماـ يكنس بف عبد اَلعمى الصدفي  ,المصرم ,صاحب تاريخ مصر,
تكفي سنة (ّْٕىػ) .سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٓ.)ٕٓٗ/

( )2تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ.)ّٓٗ/
(َ )0قالَيٍتيذيب التيذيب البف حجر (ٕ.)ُّٔ/
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُٗٓ/
()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َّْ/رقـْٕٓٔ).

( )6المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /َٓٗ/رقـْْٖٔ).
( )1سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ٕ /ّٔٗ/رقـُُِّ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
ت:
يث يخ ىزيمة ًفي ًرىك ىاي وة " ىكقيطَّ ًت القىىنطة " قيطَّ ٍ
ى
ى
َّ
كف أ ىىر ىاد "
كسى :ىال أ ٍ
صحيفان ,إال أ ٍ
ىف ىي يك ى
ىع ًرفييىا ,كأظيُّنو تى ٍ
يم ى
ًَّ
ضا :قىطىنة(.)7
الكًركيف أ ٍىي ن
القبَّة .ىكييقىا يؿ لم ٍحمة ىب ٍي ىف ى

اؿ أيىبك
ىم قي ًط ىعت .ىكأ َّ
ىما " القىن ى
طة " فىقى ى
أٍ
طنة " بًتى ٍقًد ًيـ الطَّ ً
اء ,ىكًى ىي ىى ىنة يدكف
القى ى

حديث رقـ (.)ٚ

اؿ اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
قَ َ
()0
ً
اؿ :ىنا أيىبك
الر ٍح ىم ًف ُّ
ىى ىك ًاز ُّ
اؿ :ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد َّ
السمى ًم ُّي ,قى ى
م  ,قى ى
يب ٍاَل ٍ
كب اٍل ىخط ي
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ٍعقي ى
ً ()4
طو
ً
اؿ :ىع ٍف ىجابً ًر ا ٍب ًف
اؿ :ىنا ٍاب يف يج ىرٍي وج ,قاؿ :ىع ٍف ىع ى
اء ,قى ى
كب ,قى ى
كس ي
ؼ ٍب يف ىي ٍعقي ى
ع ٍم ىر ى
اف اٍل ىح َّران ُّي يي ي
م -ىكاف ًفي ًع و ً ً
و
ىف َّ
يجةى ,ىكأ َّ
اؿ :أ َّ
ي-
ص ًار ّْ
النبً َّ
ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
ير ل ىخد ى
ى
ىف يخ ىزٍي ىمةى ٍب ىف ثىابًت  -ىكلى ٍي ىس بً ٍاَل ٍىن ى
اؿ لىو :يا مح َّم يد ,إًّْني أىرل ًف ى ً
ً َّ
َّ
اف ىم ىعوي ًفي تًٍم ىؾ اٍل ًع ً
اال ,ىكأى ٍشيى يد
صن
ير ,فىقى ى ي ى ي ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىك ى
يؾ خ ى
ى
ى
ً
ت بً يخر ً
ً
النبً َّي الًَّذم ىي ٍخريج ًم ٍف تًيامةى ,كقى ٍد آم ٍن ي ً
أَّىن ىؾ َّ
كج ىؾ أىتىٍيتي ىؾ ,فىأ ٍىبطىأى ىع ًف النَّبً ّْي -
ت ب ىؾ ,فىإ ىذا ىسم ٍع ي ي
ي
ىى ى ى
ً َّ
َّ
اف ىي ٍكيـ فىتٍ ًح ىم َّكةى ,ثيَّـ أىتىاهي ,ىفمى َّما ىرآهي َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىحتَّى ىك ى
النبً ُّي  -ى
ى
ً
اؿ :يا رس ى ً
ً
اؿ" :مر ىحنبا بًاٍلمي ً
اؾ ,ىكأ ىىنا
كف ًم ٍف أ َّىك ًؿ ىم ٍف أىتى ى
كؿ المَّو ,ىما ىم ىن ىعني أ ٍ
ىف أى يك ى
اج ًر ٍاَل َّىكؿ" قى ى ى ى ي
قى ى ى ٍ
يى
ناك ه ً ً
ؾ ,كىال ً
ً ً
َّ
ً ً
ت بًاٍلقي ٍر ً
ىص ىابتٍىنا
آف ,ىك ىكفَّ ٍر ي
آم ٍن ي
ت بًاٍل ىكثى ًف ,إًال أَّىنوي أ ى
ث ل ىعي ٍمد ىؾ ,ىك ى
يم ٍؤم هف ب ىؾ ىغ ٍي ير يم ٍن ىك ور ل ىب ٍي ىعت ى ى
()6
()3
ً
ً
ت لىيىا ّْ
الد َّرةي (,)1
اما
ات ًش ىد هاد يمتى ىكالً ىي ه
ىب ٍع ىد ىؾ ىس ىن ىك ه
اض ٍ
اما  ,ىغ ى
ىكاٍل ىمط َّي ىى ى
ات ,تىىرىكت اٍل يم َّخ ًرىز ن
()73
()9
()8
ً
ً
ً
ً
اد لىيىا ّْ
يج
النقى ي
ت لىيىا التَّىرةي  ,ىك ىع ى
كن ىب ىع ٍ
ى
يم ٍستى ٍحمفنا  ,ىكاٍل ىكش ي
اد يمتى ىج ٍرثً نما  ,ىكاٍلق ىنطىةي أ ًىك اٍلع ى
ضاهي
)
72
(
)
77
(
اجتىاح ٍ ً
يع اٍل ىيبً ً
ض اٍلكًد ً
ت بًأ ٍىر ً
يج  ,ىحتَّى قُطَّ ِت
كؿ اٍل ىك ًش ً
يص ى
يس ىكأى ٍف ىن ٍ
يم ٍستى ٍحنً نكا ىيبً ىس ٍ
يس  ,ك ٍ ى
تأ ي
ت ىجم ى
ى
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُّ/
( )2المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٕ /َّٔ/رقـُّٕٕ).
( )0األىوازي :نسبة الى اَلىكاز مف بالد خكزستاف كىي عمى قرب مف أربعيف فرسخان مف البصرة.اَلنساب لمسمعاني(ُ.)ّٗٓ/
دغاٌتهضجيٍانجؼٌغجكاٌتٓأيُٓاجًاعحيٍانفضالءٔانعهًاءفًكمفٍ.األَـابنهـًعاًَ(.)731/4
( )4الح َّراوًَ:ـثحإنى َ
3
أرزمو رٍزمان ,إًذا جمعتو ...ك ً
ازـ ,إًذا برؾ ىفمـ
ت
أرزمت الناقةي تيٍرًزـ إرزامان ,إًذا ٌ
اما :مف رزـ[ ,يقاؿ] ىرىزٍم ي
ى
حنت .كبعير ر ه
الشيء ً ى
( )  ِرَز ً
إعياء .جميرة المغة لألزدم (ِ.)َٕٗ/
يبرح مف ىم ىك ىانوي
ن
6
ِ
اما :ىي جمع ىامة ,كىي التي كانكا يزعمكف أ ف عظاـ الميت تصير ىامة فتطير مف قبره .أك ىك جمع ىائـ ,كىك
( ) ا ْل َمط َّي َى َ
الذاىب عمى كجيو ,يريد أف اإلبؿ مف قمة المرعى ماتت مف الجدب ,أك ذىبت عمى كجييا .النياية البف اَلثير (ٓ.)ِٖٗ/

1
ٍّرةُ :أم نقص المبف .غريب الحديثالتٍانجٕػي(.)769/2
اض ْت لَ َيا الدَّ
( )  َغ َ
( )8التََّرةُ :الثرة ,بالفتح :كثرة المبف .يقاؿ :ناقة ثرة كاسعة اإلحميؿ ,كىك مخرج المبف مف الضرع .لساف العرب (ْ.)َُِ/

()9

()73
()77
()72

 ٍّ
اد ُمتَ َج ْرِث ًما :أم مجتمعا منقبضا .كالنقاد :صغار الغنـ .كانما تجمعت مف الجدب َلنيا لـ تجد مرعى تنتشر فيو .النياية البف
النقَ ُ
االثير (ُ.)ِْٓ/
ً
ضاهي أعظـ ال ٌشجر .المحكـ كالمحيط اَلعظـ َلبي الحسف المرسي (ُ.)ُُٓ/
ا ْل ِع َ
ضاهُ  :كؿ شجر لىو شكؾ .ىكقيؿ :الع ى
ات ,كالكدس :أىكؿ ىنب ً
يس :يىك ما أىخرجت اَلىرض ًمف النَّب ً
ِ
ات اَلىرض .لساف العرب(ٔ.)ِْٓ/
ى
ى ى
ا ْل َود ِ ى ى
ى
ؼ ًم ىف َّ
يصكليا إًذ لـ ىي ٍبؽ في ٍاَل ً
يج :ىك ما التى َّ
ىرض ثىرل .النياية البف اَلثير (ٓ.)ُٖٕ/
ُصو َؿ ا ْل َو ِش ِ
الش ىجر.أىراد أف السى
َّنةى أ ٍفىنت أ ي
أ ُ
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ا ْلقَ ِنطَ ُة ,أىتىٍيتي ىؾ ىغ ٍير ً
ناك وث لً ىع ٍيًدم ,ىكىال يم ٍن ًك ور لً ىب ٍي ىعتًي.....الحديث.
ى
تخريج الحديث:
أخرجو أبك الحسف ابف اَلثير( )7مف طريؽ الطبراني بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

الب ٍي ًزم صير خديجة بنت خكيمد  ,قيؿ إف لو
يمة بف ثَا ِبت :ىك خزيمة بف ثابت ,السممي ى
 ُخ َز َصحبة كأنو خرج مع النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -إلى يبصرل في تجارة (.)2
 عطاء :عطاء بف أبي ىرباح  ,كاسـ أبي رباح أسمـ القرشي مكالىـ المكي  ,ثقة فقيو فاضؿ ,لكنو كثير اإلرساؿ كقيؿ إنو تغير بأخرة كلـ يكثر ذلؾ  ,مات سنة (ُُْىػ)(.)0

كقد تكممكا في سماعو مف بعض الصحابة .قاؿ عمي ابف المديني ":عطاء بف أبي رباح ,لقي

عبد ا﵀ بف عمر ,كرأل أبا سعيد الخدرم رآه يطكؼ بالبيت كلـ يسمع منو ,كجاب انر ,كابف عباس,

كرأل عبد ا﵀ بف عمرك ,كلـ يسمع مف زيد بف خالد الجيني ,كال مف أـ سممة ,كال مف أـ ىانيء؛

كسمع مف عبد ا﵀ بف الزبير ,كابف عمر ,كلـ يسمع مف أـ كرز شيئان ,كركل عف أـ حبيبة بنت
ميسرة عف أـ كرز ,كسمع مف عائشة ,كجابر بف عبد ا﵀(.)4

كقاؿ أبك نصر البخارم الكالباذم" :عطاء بف أبي رباح ,سمع ابف عباس ,كجابر بف عبد ا﵀,

كأبا ىريرة ,كعبيد بف عمير ,كعركة بف الزبير(.)3

 ابف جريج :ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج ,ثقة كقد انتفت عنو تيمة التدليس؛خاصة عف عطاء فقد ذكر عبد ا﵀ عف أبيو اإلماـ أحمد قاؿ ":سمعت أبي يقكؿ أثبت الناس في

عطاء عمرك بف دينار كابف جريج " .كعنو أيضا ":سمعت أبي يقكؿ أثبت الناس في عطاء
عمرك بف دينار كابف جريج ,قاؿ كلقد خالفو حبيب بف أبي ثابت في شيء مف قكؿ عطاء أك

حديث عطاء فكاف القكؿ ما قاؿ بف جريج "(.)6

كبمثؿ ىذا الكالـ قاؿ عمي ابف المديني كابف معيف( ,)1كقد سبقت ترجمتو في الحديث السابؽ.
 -أبو عمراف الحراني يوسؼ بف يعقوب :لـ أعثر لو عمى ترجمة اال عند الذىبي في ميزاف

( )7أسد الغابة البف اَلثير (ِ.)ُِٕ/
()2انظر :معرفة الصحابة البف منده (ُ , )ْٕٗ/معرفة الصحابة َلبي نعيـ(ِ , )ِٗٓ/تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٔ,)ِّٕ/
أسد الغابة البف اَلثير (ِ , )ُِٕ/اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ِ.)ِِْ/
( )0تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُّٗ/رقـُْٗٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ِ ,)ِّّ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٔ ,)ّْٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)َّّ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ُٖٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)ٔٗ/
( )4العمؿ البف المديني (ص.)ٔٔ/
( )3رجاؿ صحيح البخارم لمكالباذم .المسمى اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد (ِ.)ٓٔٔ/
()6

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد  -ركاية عبد ا﵀  )ْٗٓ/ِ( -ك(ّ.)ُِٗ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّٕٓ/
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االعتداؿ بعبارة تكحي بتضعيفو فقد قاؿ ":يكسؼ بف يعقكب أبك عمراف الحراني ,عف ابف جريج
بخبر باطؿ طكيؿ ,كعنو إنساف مجيكؿ  ,كاسمو محمد بف عبد الرحمف السممي"(.)7

 -محمد بف عبد الرحمف السممي :ذكره ابف حباف في الثقات كزاد " :مستقيـ الحديث "(.)2

كقاؿ الذىبي( ,)0كابف حجر( " :)4مجيكؿ ".

قاؿ الباحث :محمد بف عبد الرحمف السممي ,مجيكؿ.

 -محمد بف يعقوب الخطيب األىوازي :مجيكؿ الحاؿ .لـ أعثر لو عمى ترجمة.

الحكـ عمى الحديث:

ىذا الحديث اسناده ضعيؼ جدان ,كذلؾ لجيالة ثالثة مف رجاؿ اإلسناد ىـ:

محمد بف يعقكب الخطيب اَلىكازم ,كمحمد بف عبد الرحمف السممي ,كأبك عمراف الحراني يكسؼ

بف يعقكب.

كعمة أخرل كىي إرساؿ عطاء بف أبي رباح.
***** *****

()7

ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ْ.)ْٕٓ/

()2

الثقات البف حباف (ٗ.)ُْٗ/

()0

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ْٕٓ/

()4

لساف الميزاف البف حجر (ٔ.)َّّ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
آية يكتً ً
ؼ و
يو "مف قىاـ بًأىٍل ً
ًً
ىج ًر(.)7
يع ًطي ًق ٍنطا ار ًم ىف ٍاَل ٍ
ىم أ ٍ
ى
المقى ٍنطىريف" أ ٍ
ب م ىف ي
ف ى ى
حديث رقـ (.)ٛ
(ٕ)

رحمو ا﵀:

اؿ اإلماـ أبو داود
قَ َ
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍمهرك ,أ َّ
اؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف ىك ٍى وب  ,قى ى
صالً وح  ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىف أ ىىبا ىس ًكَّيةى ,ىح َّدثىوي  ,أَّىنوي
ىح ىم يد ٍب يف ى
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ىس ًم ىع ٍاب ىف يح ىج ٍي ىرةى  ,يي ٍخبًير ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اص ,قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
ًً
الغ ًافمًيف ,كمف قىاـ بً ًم ىائ ًة آي وة يكتً ً
ات لىـ ي ٍكتى ٍ ً
عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-مف قىاـ بًع ٍش ًر آي و
يف,
ى
ى
ٍ ي
ى
ب م ىف القىانت ى
ىٍ ى ى
ب م ىف ى ى ى ى ٍ ى
ى ىىى
"()0
ً
ؼ آي وة يكتً ً
ً
يف .
ى
اـ بًأىٍل ى
المقى ٍنط ًر ى
ب م ىف ي
ىك ىم ٍف قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍاب ًف يح ىج ٍي ىرةى".
ىص ىغ ير ىع ٍب يد المَّ ًو ٍاب يف ىع ٍبًد َّ
قى ى
اؿ أيىبك ىد ياكىدٍ :
"اب يف يح ىج ٍي ىرةى ٍاَل ٍ
تخريج الحديث:

أخرجو ابف خزيمة ( ,)4بمثمو عف يكنس بف عبد اَلعمي.

كأخرجو ابف حباف( ,)3بمثمو  ,كابف السني( )6مختص انر مف طريؽ ,حرممة.

كأخرجو الطبراني( ,)1كالبييقي( ,)8بمثمو مف طريؽ ,أحمد بف صالح.

ثالثتيـ :عف ابف كىب ,عف عمرك بف الحارث ,عف أبي سكية ,عف ابف حجيرة ,عف عبد ا﵀

ابف عمرك بف العاص -رضي ا﵀ عنو  -عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ. -

كلو شاىد عند ابف شاىيف بمثمو ,في الترغيب( ,)9عف عبد ا﵀ بف سمماف بف اَلشعث  ,عف
يعقكب بف سفياف  ,عف حماد بف حماد التميمي  ,عف فضيؿ بف مرزكؽ  ,عف عطية ,عف أبي

سعيد الخدرم  ,قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ...-الحديث.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -ابف ُح َج ْي َرة :ىك عبد الرحمف بف يحجيرة الخكالني  ,المصرم القاضي تابعي ,كىك ابف يحجيرة

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُّ/

()2

سنف أبي داكد -كتاب الصالة  -باب تحزيب القرآف -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ٕٓ/رقـُّٖٗ).

()0

قاؿ أبك يعبيد القاسـ بف سالٌـ ":قد اختمؼ الناس في القنطار فركم عف معاذ أنو قاؿ :ألؼ كمائتا أكقية كعف غيره أنو سبعكف
ألؼ دينار كبعضيـ يقكؿ :مؿء مسؾ ثكر ذىبا"  .غريب الحديث لمقاسـ بف سالٌـ (ْ.)ُٔٓ/

()4

صحيح ابف خزيمة (ِ /ُُٖ/رقـُُْْ).

()3

صحيح ابف حباف (ٔ /َُّ/رقـِِٕٓ).

()6

عمؿ اليكـ كالميمة البف السني (ص /ِّٖ/رقـَّٕ).

()1

المعجـ الكبير لمطبراني (ُّ /ٖٓ/رقـُّْ).

()8

شعب اإليماف لمبييقي (ّ /ْْٗ/رقـََِٓ).

()9

الترغيب في فضائؿ اَلعماؿ كثكاب ذلؾ البف شاىيف (ص.)ٖٔ/
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اَلكبر ,ثقة  ,ركل لو الجماعة سكل البخارم  ,مات سنة (ّٖىػ)(.)7

س ِويَّة :ىك عبيد بف سكية اَلنصارم أبك سكية  ,كسماه ابف حباف :حميد بف سكيد ,أبك
 أبو َسكيد مف أىؿ مصر  ,ركل لو أبك داكد  ,مات سنة (ُّٓىػ)(.)2
كثقو ابف حباف( ,)0كقاؿ ابف يكنس( ,)4كالدارقطني":كاف فاضالن "(.)3

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)6

قاؿ الباحث :عبيد بف سكية ,صدكؽ.

 َع ْمرو :ىك عمرك بف الحارث بف يعقكب بف عبد ا﵀ اَلنصارم ,أبك أمية المصرم ,مدنياَلصؿ ,مكلى قيس بف سعد ابف عبادة ,ثقة فقيو حافظ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة(َُٓىػ)(.)1

رمانة
 ابف َو ْىب :ىك عبد ا﵀ بف كىب بف مسمـ القرشى بالكالء المصرل  ,مكلى يزيد بف ٌالقرشى  ,يكنى أبا محمد  ,الفقيو ثقة حافظ عابد  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُٕٗ ىػ)(.)8
صالِح :ىك أحمد بف صالح المصرم أبك جعفر بف الطبرم  ,ثقة حافظ تكمـ فيو
 أَحمد بف َالنسائي بسبب أكىاـ لو قميمة ,كنقؿ عف ابف معيف تكذيبو ,كجزـ ابف حباف بأنو إنما تكمـ في
أحمد بف صالح الشمكمي فظف النسائي أنو عنى ابف الطبرم  ,ركل لو البخارم كأبك داكد ,

مات سنة (ِْٖىػ)(.)9

قاؿ الباحث :كقد تكمـ النسائي في أحمد بف صالح المصرم حيف منعو أحمد مف حضكر
مجمسو ,فقاؿ عنو النسائي ":أحمد بف صالح المصرم ليس بثقة "(.)73

كقد رد العمماء عمى النسائي ,كاعتبركا ذلؾ تحامالن منو بدكف حؽ .فقد قاؿ اإلماـ أبك يعمى
الخميمي ":أحمد بف صالح المصرم ثقة  ,حافظ  ,أخرجو البخارم  ,ككتب عنو محمد بف يحيى

الذىمي  ,كأبك زرعة  ,كأبك حاتـ  ,كتكمـ فيو أبك عبد الرحمف النسائي  ,كاتفؽ الحفاظ عمى أف

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّّٖ/رقـّّٖٖ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم(ٓ ,)ِٕٔ/معرفة الثقات لمعجمي(ُ,)ُِٗ/
الثقات البف حباف (ٓ ,)ٗٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ْٓ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٕٕ/رقـّْٖٕ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٔ.)ُّٗ/

()0

الثقات البف حباف (ٔ.)ُّٗ/

()4
()6

تاريخ ابف يكنس المصرم(ُ.)ُّّ/
المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ (ّ.)َُّٔ/

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٕٕ/رقـّْٖٕ).

()1

المصدر السابؽ (ص /ُْٗ/رقـََْٓ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ِّٖ/رقـّْٗٔ) .كانظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ , )ِٖٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ِٕٕ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٖ/رقـْٖ) .كانظر :سؤاالت اآلجرم البي داكد (ص ,)ٖٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ

()3

(ِ ,)ٓٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُ.)َّْ/
( )73الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ِِ/

23

كالمو فيو تحامؿ  ,كال يقدح كالـ أمثالو فيو "( .)7كقاؿ الذىبي ":كقد سمع منو النسائي [,أم مف

أحمد بف صالح ] كلـ يحدث عنو ,كقع بينيما ,كآذاه أحمد بف صالح ,فآذل النسائي نفسو بكقكعو

في أحمد "( .)2كقاؿ السبكي ":أحمد بف صالح ثقة إماـ كال التفات إلى كالـ مف تكمـ فيو "(.)0

كقاؿ ابف الصالح ":كقد أخطأ فيو غير كاحد عمى غير كاحد ,فجرحكىـ بما ال صحة لو .مف
ذلؾ :جرح أبي عبد الرحمف النسائي َلحمد بف صالح ,كىك إماـ حافظ ثقة ,ال يعمؽ بو جرح,

أخرج عنو البخارم في صحيحو ,كقد كاف مف أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قمبو عميو ...ثـ

تعذر ابف الصالح لفعؿ النسائي بقكلو :كالنسائي إماـ حجة في الجرح كالتعديؿ ,كاذا نسب مثمو
إلى مثؿ ىذا كاف كجيو أف عيف السخط تبدم مساكئ ليا في الباطف مخارج صحيحة تعمى
عنيا بحجاب السخط ,ال أف ذلؾ يقع مف مثمو تعمدا لقدح يعمـ بطالنو ,فاعمـ ىذا فإنو مف

النكت النفيسة الميمة( .)4كعمى كؿ حاؿ فإف النسائي كأحمد بف صالح أقراف؛ ككما قاؿ العمماء

كالـ اَلقراف بعضيـ في بعض ييحتمؿ ,كطيُّوي أكلى مف بثو.
الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد .رجالو ثقات  ,سكل عبيد بف سكية  ,صدكؽ.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث أىبًي ب ٍكرةى " إً ىذا ىكاف ً
آخ ير َّ
اء ىبينك قى ٍنطكراء " (.)3
ىحًد ي
ى
الزماف ىج ى
ى ى
حديث رقـ (.)ٜ

اؿ اإلماـ ابف حباف( )ٙرحمو ا﵀:
قَ َ
ض يؿ ٍب يف اٍل يح ىب ً
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىس َّد يد ٍب يف يم ىس ٍرىىود ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىك ًار ًث ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف
اب اٍل يج ىم ًح ُّي ,قى ى
أٍ
ىخ ىب ىرىنا اٍلفى ٍ
ىف رس ى َّ ً
ً
ً
ً
ًً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
اف ,قى ى
ىسعيد ٍب ًف يج ٍميى ى
كؿ المو ى
اؿ :ىح َّدثىني يم ٍسم يـ ٍب يف أىبًي ىب ٍك ىرةى ,ىع ٍف أىبًيو  ,أ َّ ى ي
ً
كنو اٍلب (ً )1
ًو
اؿ " :إً َّف ىناسا ًمف أ َّ ً
كف لىيي ٍـ
قى ى
ن ٍ
ص ىرةى  ,ع ٍن ىد ىىا ىن ٍيهر ييقىا يؿ لىوي د ٍجمىةي ,ىي يك ي
يمتي ىي ٍن ًزلي ى
كف بً ىحائط يي ىس ُّم ى ي ى ٍ

()7

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)ِْْ/

()2

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ.)ُُٔ/

()0

طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي (ِ.)ٖ/

()4

معرفة أنكاع عمـ الحديث البف الصالح (ص.)ّْٗ/

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُّ/

()6

صحيح ابف حباف (ُٓ /ُْٖ/رقـْٖٕٔ).

()1

البصرة :مدينة بالعراؽ ,كالبصرة في كالـ العرب اَلرض الغميظة .معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ُ.)َّْ/
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اف ِفي ِ
ىىمييا ,كي يك ً
ص ًار اٍلمي ً
آخ ِر َّ
الزَم ِ
اء َب ُنو
يف ,فَِإ َذا َك َ
اج ًر ى
ىعمى ٍييىا ًج ٍسهر ,ىكىي ٍكثيير أ ٍ ى ى ى ي
اف َج َ
كف م ٍف أ ٍىم ى
يى
قَ ْنطُوراء(ٔ) أى ٍقكاـ ًعراض اٍلكجكًه حتَّى ي ٍن ًزليكا عمىى ىش ً
ىىمييىا ىعمىى ثى ىال ًث ًف ىر و
ىما
ؽ ,فىأ َّ
اط ًئ النَّ ٍي ًر ,فىىي ٍفتىًر ي
ؽ أٍ
ى
ي ى ى
ىه ى ي
َ َ
ً ً
ً
ً
اب ًٍ
كف ,ىكأ َّ
كف ,ىكأ َّ
ىما ًف ٍرقىةه
ىما ًف ٍرقىةه فىىيأ ي
ًف ٍرقىةه فىتىأ ي
ٍخ يذ أى ٍذ ىن ى
كف َل ٍىنفيس ًي ٍـ ىكىي ٍكفيير ى
ٍخ يذ ى
اإلبً ًؿ ىكاٍل ىبّْريَّة فىىي ٍيم يك ى
ً
كنيـ ك يىـ ُّ
ؼ ظيي ً ً
اء".
فىىي ٍج ىعمي ى
الشيى ىد ي
كف ىذ ىرًاريَّيي ٍـ ىخٍم ى ي
كرى ٍـ ,ىكييقىاتمي ى ي ٍ ى ي
تخريج الحديث:
أخرجو أبك داكد( , )2عف محمد بف يحيي ,عف عبد الصمد بف عبد الكارث ,عف أبيو عبد الكارث

ابف سعد .كأخرجو أحمد( ,)0كابف أبي شيبة( ,)4كالبزار( ,)3مف طريؽ ,العكاـ بف حكشب .كالىما:
عف سعيد بف جمياف بو.

كأخرجو أحمد( ,)6مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف أبي بكرة ,عف أبيو ,بو.

كأخرجو أبك داكد الطيالسي( ,)1كأبك عمرك الداني( ,)8مف طريؽ ,عبد الرحمف بف أبي بكرة ,عف

أبيو ,عف رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -جميعيـ بألفاظ متقاربة.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

أبو بكرة :ىك نفيع بف الحارث بف كمدة بف عمرك بف عالج بف أبي سممة ,لو صحبة ,مات في
خالفة معاكية بف أبي سفياف بالبصرة سنة (ِٓىػ)(.)9

-مسمـ بف أبي بكرة :مسمـ بف أبي بكرة ,كاسـ أبي بكرة ,نفيع بف الحارث الثقفي البصرم ,مات

في حدكد سنة (َٗىػ)(.)73

قاؿ العجمي ":مسمـ بف أبي بكرة تابعي ثقة بصرل"(.)77

كذكره ابف حباف في الثقات( .)72كقاؿ الذىبي" :كثؽ"( .)70كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ"(.)74

()7

قنطو ارء :قيؿ :إف قنطكراء كانت جارية إلبراىيـ الخميؿ-عميو الصالة كالسالـ ,-كلدت لو أكالدا منيـ الترؾ كالصيف .النياية في
غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُّ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب المالحـ  -باب في ذكر البصرة -تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ُُّ/رقـ َّْٔ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّْ /ٓٓ/رقـَُِّْ).

()4

المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ْٕٓ/رقـُّّٕٓ).

()3

مسند البزار(ٗ /ُُٖ/رقـّٕٔٔ).

()6

مسند اإلماـ أحمد (ّْ /َُِ/رقـَُِْٓ).

()1

مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ََِ/رقـُُٗ).

()8

السنف الكاردة في الفتف البي عمر الداني (ْ.)َٗٗ/

()9

انظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ُٓ/معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ,)َِٖٔ/أسد الغابة البف اَلثير (ٔ.)ّٓ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٓٗ/رقـُٕٔٔ).
( )77معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِٕٔ/
( )72الثقات البف حباف (ٓ.)ُّٗ/
( )70الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ِٕٓ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٓٗ/رقـُٕٔٔ).
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قاؿ الباحث :مسمـ بف أبي بكرة صدكؽ.

 سعيد بف ُجمياف :ىك سعيد بف يجمياف اَلسممي كنيتو أبك حفص البصرم ,مات فيالطاعكف بالبصرة سنة (ُّٔىػ)(.)7
كثقو ابف معيف( ,)2كأحمد( ,)0كنقؿ المركذم عف اإلماـ أحمد قكلو :قمت َلحمد :يركم عف يحيى

القطاف أنو سئؿ عنو فمـ يرضو فقاؿ ":باطؿ كغضب كقاؿ ما قاؿ ىذا أحد غير عمي بف المديني

 ,ما سمعت يحيى يتكمـ فيو بشيء"(.)4

ككثقو أبك داكد( .)3كقاؿ في مكضع آخر ":ىك ثقة إف شاء ا﵀  ,كقكـ يقعكف فيو إنما يخاؼ ممف

فكقو  -كسمى رجالن ,يعني :سفينة "(.)6

كم( .)1كذكره ابف حباف في الثقات(.)8
ككثقو يعقكب بف سفياف الفى ىس ٌ
كقاؿ أبك حاتـ ":شيخ ييكتب حديثو كال ييحتج بو "( .)9كقاؿ النسائي " :ليس بو بأس "(.)73

كقاؿ ابف عدم " :ال بأس بو "( .)77كنقؿ الحافظ ابف حجر في "التيذيب" أف البخارم قاؿ ":عنده

عجائب "( .)72كقاؿ الساجي ":ال ييتابع عمى حديثو "( .)70قاؿ الييثمي " كثقو جماعة ,كفيو
خالؼ"( .)74كقاؿ الذىبي ":صدكؽ كسط"( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ لو أفراد "(.)76
قاؿ الباحث :سعيد بف يجمياف ,كاف كثقو عدد مف العمماء ,فإنو صدكؽ .كقكؿ ابف حجر" لو
أفراد" ىك كا﵀ أعمـ معني كالـ البخارم" عنده عجائب".
 عبد الو ِ ِس ِعيد :ىك عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ أبك عبيدة التىَّنكرم,
ارث بف َ
َ

()7
()2

انًصضعانـاتق(ص/204/عقى.)2219
تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُُْ/ْ( -

()0

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية المركذم كغيره.)ُٖ/ُ( -

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية المركذم كغيره.)ُٖ/ُ( -

()3

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد  ,تحقيؽ:عبد العظيـ البستكم (ِ.)ُٖ/

()6

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)ُْٖ/

()1

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ُِٖ/

()8

الثقات البف حباف (ْ.)ِٕٖ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)َُ/

( )73تيذيب الكماؿ لممزم (َُ.)ِٕٔ/
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ْٖٓ/
( )72تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)ُْ/
( )70المصدر السابؽ.
( )74مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ّ.)ُِٕ/
( )73الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ّّْ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّْ/رقـِِٕٗ).
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البصرم ,ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت عنو ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُٖىػ)(ٔ).

س ْرَىد :ىك يمسدد بف يمسرىد بف يمسربؿ بف مستكرد اَلسدم البصرم أبك الحسف,
سدَّد بف ُم َ
 ُم َثقة حافظ يقاؿ إنو أكؿ مف صنؼ المسند بالبصرة ,كيقاؿ اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز كمسدد

لقب ,ركل لو البخارم ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كالترمذم ,مات سنة (ِِٖىػ)(.)2
الج ىم ًحي ,كاسـ الحباب :عمرك بف محمد
 الفضؿ بف الحباب :ىك أبك خميفة الفضؿ بف الحباب يالج ىم ًحي  ,البصرم ,اَلعمى مات سنة (َّْىػ)(.)0
ابف شعيب ي

()4
المستكًفي( ,)3كقاؿ ":كاف محدثان ثقة "( ,)6كالذىبي( ,)1كابف حجر كزاد" ما
كثقو ابف حباف  ,كابف ي

عممت فيو لينان إال ما قاؿ السميمانى أنو مف الرافضة فيذا لـ يصح عف أبي خميفة"(.)8

قاؿ الباحث :الفضؿ ابف الحباب ثقة.

الحكـ عمى الحديث :حديث حسف اإلسناد.
*****

*****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يث ُّ ً
ىم تىٍرفى يعيما(.)9
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
الد ىعاء "كتي ٍقنع ىي ىد ٍيؾ" أ ٍ
حديث رقـ (ٓٔ).
اؿ اإلماـ ِ
الترمذي(ٓٔ) رحمو ا﵀:
قَ َ

َّ ً
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد
ث ٍب يف ىس ٍعود قى ى
الم ىب ىارًؾ قى ى
ص ور قى ى
ىخ ىب ىرىنا المٍَّي ي
اؿ :أ ٍ
ىح َّدثىىنا يس ىكٍي يد ٍب يف ىن ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف ي
ً
ً
ً َّ ً
ً
ًو
ً
اف ٍب ًف أىبًي أ ىىن و
يعةى ٍب ًف
ىربّْو ٍب يف ىسعيد ,ىع ٍف ع ٍم ىر ى
س ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىناف ًع ٍاب ًف اٍل ىع ٍم ىياء ,ىع ٍف ىربً ى
َّ ً
ض ًؿ ٍب ًف ىعب و
َّالةي ىمثٍىنى
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-الص ى
اؿ :قى ى
َّاس ,قى ى
الح ًار ًث ,ىع ٍف الفى ٍ
ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ً
ّْؾ,
ض َّرعي ,ىكتى ىم ٍس ىك يفَ ,وتُ ْق ِنعُ َي َد ْي َؾ ,ىيقيك يؿ :تىٍرفى يعيي ىما إًلىى ىرب ى
ىمثٍىنى ,تى ىشيَّ يد في يك ّْؿ ىرٍك ىعتىٍي ًف ,ىكتى ىخ َّشعي ,ىكتى ى
()7

الصدر السابؽ (ص /ّٕٔ/رقـُِْٓ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٖٓ/رقـٖٗٓٔ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ِِٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٖ ,)ّْٖ/الثقات البف حباف (ٗ ,)ََِ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٕ.)ّْْ/

()0

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ٕ/

()4

الثقات البف حباف (ٗ.)ٖ/

()3

ً
المستكفي (المتكفىّٕٔ :ىػ).
ىك المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكىكب المخمي اإلربمي ,المعركؼ بابف ي
تاريخ إربؿ البف المستكفي (ّ.)ّٓ/

()1

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)َّٓ/

()8

لساف الميزاف البف حجر (ْ.)ّْٖ/

()9

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُْ/

()6

( )73سنف الترمذم  ,كتاب مكاقيت الصالة  -باب ما جاء في التخشع في الصالة -ط :شاكر (ِ /ِِٓ/رقـّٖٓ).
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ب ىيا ىر ّْ
يم ٍستى ٍقبً نال بًيبطيكنً ًي ىما ىك ٍجيى ىؾ ,ىكتىقيك يؿ :ىيا ىر ّْ
ب ,ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍف ىع ٍؿ ىذلً ىؾ فىيي ىك ىك ىذا ىك ىك ىذا ".
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)7كأحمد( ,)2كعبد ا﵀ بف المبارؾ( ,)0كالبزار( ,)4كأبك يعمى( ,)3كالطبراني(,)6
كالبييقي( ,)1كالبغكم( ,)8مف طريؽ ,عمراف بف أبي أنس.

كأخرجو أبك داكد( ,)9كالنسائي( ,)73كابف الجعد( ,)77كالطيالسي( ,)72كالطحاكم(,)70
كالدارقطني( ,)74كابف أبي عاصـ( ,)73مف طريؽ ,أنس بف أبي أنس.

كالىما :عف عبد ا﵀ بف نافع ابف العمياء ,عف ربيعة بف الحارث ,عف الفضؿ بف العباس ,عف

النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

ضؿ بف َعبَّاس :ىك الفضؿ بف العباس بف عبد المطمب ابف عـ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀
 الفَ ْعميو كسمـ  -يكنى :أبا عبد ا﵀ ,كقيؿ :أبك محمد ,مات في عيد أبي بكر رضي ا﵀ عنو (.)76

 -ربيعة بف الحارث :ىك ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب بف ىاشـ ,يكنى أبا أركل ,ككاف

أسف مف عمو العباس ,لو صحبة ,مات ربيعة في خالفة عمر سنة (ِّىػ)(.)71

 -عبد ا﵀ بف نافع :ىك عبد ا﵀ بف نافع بف العمياء  ,ركل لو اَلربعة ,مف الثالثة(.)78

ذكره ابف حباف في الثقات(.)79

()7

السنف الكبرم لمنسائي (ُ /ُّٕ/رقـ ُٖٔ.)ُْْْ-

()2

مسند االماـ أحمد (ّ /ُّٓ/رقـُٕٗٗ) ,ك(ِٗ /ٖٔ/رقـُِٕٓٓ).

()0

مسند اإلماـ عبد ا﵀ بف المبارؾ (ص /ُّ/رقـّٓ).

()4

مسند البزار (ٔ /َُُ/رقـُِٗٔ).

()3

مسند أبي يعمى المكصمي (ُِ /َُُ/رقـّٖٕٔ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ /ِٗٓ/رقـٕٕٓ) ,كالمعجـ اَلكسط لو (ٖ /ِٕٖ/رقـِّٖٔ).

()1

السنف الكبرل لمبييقي (ِ /ٖٔٔ/رقـُِْٓ).

()8

شرح السنة لمبغكم (ّ.)ٓٗ/

()9

سنف أبي داكد  ,كتاب الصالة  -باب في صالة النيار -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ِٗ/رقـُِٔٗ).

( )73السنف الكبرم لمنسائي (ِ /ُُٕ/رقـُْْْ).
( )77مسند ابف الجعد (ص /ِّٕ/رقـ ُٖٔٓ).
( )72مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /َٕٔ/رقـُّْٔ).
( )70شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ّ /ُِْ/رقـَُِٗ).
( )74سنف الدارقطني (ِ /ِٖٗ/رقـُْٖٓ).
( )73اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ُ /ّٓٔ/رقـْٕٗ).
( )76انظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٕ , )ُُْ/أسد الغابة في معرفة الصحابة (ْ.)ّْٗ/
( )71انظر :الطبقات الكبير البف سعد (ْ ,)ّْ/معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ِ.)َُٖٓ/
( )78تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّٔ/رقـّٖٓٔ).
( )79الثقات البف حباف (ٕ.)ّٓ/
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كقاؿ البخارم" :لـ يصح حديثو"(.)7

كقاؿ عمي ابف المديني( ,)2كابف حجر( ":)0مجيكؿ ".

قاؿ الباحث :عبد ا﵀ بف نافع  ,مجيكؿ.
 ِع ْم َراف بف أَبي أََنس :ىك عمراف بف أبي أنس القرشي العامرم المدني نزؿ اإلسكندرية  ,ثقة,ركل لو مسمـ كأبك داكد  ,كالنسائي  ,كالترمذم  ,مات بالمدينة سنة (ُُٕ)(.)4
ربو بف سعيد :ىك عبد ربو بف سعيد بف قيس اَلنصارم أخك يحيى المدني ثقة ,ركل لو
 -عبد ٍّ

الجماعة  ,مات سنة (ُّٗىػ)(.)3

ث بف سعد :ىك الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي أبك الحارث المصرم ,ثقة ثبت
 -المَّ ْي ُ

فقيو إماـ مشيكر ,ركل لو الجماعة  ,مات في شعباف سنة (ُٕٓىػ)(.)6

 -عبد ا﵀ بف المبارؾ :ىك عبد ا﵀ بف المبارؾ بف كاضح المركزم مكلى بني حنظمة ,ثقة ثبت

فقيو عالـ جكاد مجاىد ,جمعت فيو خصاؿ الخير ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُُٖىػ)(.)1

س َويد بف َنصر :ىك يسكيد بف نصر بف يسكيد المركزم ,أبك الفضؿ لقبو الشاه راكية ابف
 ُالمبارؾ ثقة ,ركل لو النسائي  ,كالترمذم  ,مات سنة (َِْىػ)(.)8

الحكـ عمى الحديث:

إسناده ضعيؼ ,كعمتو جيالة عبد ا﵀ بف نافع بف العمياء.
*****

()7

التاريخ الكبير لمبخارم (ٓ.)ُِّ/

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)َِٕ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّٔ/رقـّٖٓٔ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ِْٗ/رقـُْٓٓ).

()3

المصدر السابؽ (ص /ّّٓ/رقـّٖٕٔ).

()6

المصدر السابؽ (ص /ْْٔ/رقـْٖٔٓ).

()1

المصدر السابؽ (ص /َِّ/رقـَّٕٓ).

()8

المصدر السابؽ (ص /َِٔ/رقـِٗٗٔ).

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًف ً
الخادـ ىكالتَّابًعي تيىرُّد شيادتيو لمتُّيمة بً ىجٍمب
ىى ًؿ اٍل ىب ٍي ًت [لىيي ٍـ] " القانًع:
يو ى"ال تىجكز شيادةي القانًع ًم ٍف أ ٍ
ى
ً ()7
ً ً
ًً
َّ
ىص ًؿ :السَّائ يؿ .
الن ٍفع إًلىى ىن ٍفسو .كالقانع في ٍاَل ٍ
حديث رقـ (ٔٔ).

اؿ اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني(ٕ) رحمو ا﵀:
قَ َ
ىخبرنًي سمى ٍيماف ٍبف مكسى ,عف عم ًرك ٍب ًف يشع ٍي وب ,عف أىبً ً
ىخبرىنا مح َّم يد ٍبف ر ً
يو ,ىع ٍف
اشود قى ى
ىٍ
أ ٍ ىى ي ى
ى
ي ى ي ي ي ى
ىٍ ىٍ
اؿ :أ ٍ ى ى
ي ى
()0
َّ ً
ادةي ىخائً وف ,ىكىال ىخائًىن وة ,ىكىال
اؿ :قى ى
ىج ّْد ًه قى ى
كز ىشيى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىال تى يج ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ىخ ً
ًذم ًغم ور( )4عمىى أ ً
اؿ" :
ادتيوي لً ىغ ٍي ًرًى ٍـ "  ,قى ى
يوَ ,وَال تَ ُج ُ
وز َ
كز ىشيى ى
ادةُ ا ْلقَ ِان ِع ِألَ ْى ِؿ ا ْل َب ْي ِت ,ىكتى يج ي
ش َي َ
ى
ٍ
ىى يؿ اٍل ىب ٍي ًت ".
ىكاٍلقىانًعي :التَّابًعي الًَّذم يي ٍن ًف ي
ؽ ىعمى ٍي ًو أ ٍ
تخريج الحديث :أخرجو أحمد( ,)3بمفظو عف عبد الرزاؽ الصنعاني بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ش َعيب :ىك يشعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص القرشي السيمي الحجازم ,كالد
 ُعمرك بف شعيب .صدكؽ ثبت ,سماعو مف جده  ,مف الثالثة(.)6

ذكره ابف حباف في الثقات( .)1كقاؿ الذىبي ":شعيب ...ما عممت أحدان كثقو  ,بؿ ذكره ابف حباف

في تاريخ الثقات ,كقد ركل عف جده عبد ا﵀ ,كعف معاكية  ,كعف كالده محمد بف عبد ا﵀ إف

كاف ذلؾ محفكظان  ,مع أف ذلؾ في أبي داكد  ,كالترمذم  ,كالنسائي "( ,)8كقاؿ في مكضع

آخر ":صدكؽ"(.)9

قاؿ الباحث :يشعيب بف محمد ,صدكؽ.

ش َعيب :ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص القرشي
 َعمرو بف ُالسيمي ,أبك إبراىيـ  ,كيقاؿ :أبك عبد ا﵀ المدني ,كعده بعضيـ في أىؿ الطائؼ  ,ركل لو

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُْ/

()2

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ٖ /َِّ/رقـُّْٔٓ).

()0

ىك :الصح ابي عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ القرشي ,أبك محمد-رضي ا﵀ عنو -أسمـ قبؿ

()4
()3

أبيو .مات سنة (ّٔىػ) .أنظر :اإلصابة في تمييز الصحابةالتٍدجغ(.)763/4
أيطٔدقضٔضغٍ.انُٓاٌحفًغغٌةانذضٌسٔاألشغ(.)084/0
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ُُ /َُٓ/رقـٖٗٗٔ).

()6

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٕٔ/رقـَِٖٔ).

()1

الثقات البف حباف (ٔ.)ّْٕ/

()8

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ِٔٓ/

()9

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْٖٖ/
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البخارم في " القراءة خمؼ اإلماـ " ,كغيره ,كالباقكف سكل مسمـ ,مات سنة (ُُٖىػ)(ٔ).

كثقو ابف معيف( ,)2كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بذاؾ "( ,)0كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف " :إذا
ركل عنو الثقات فيك ثقة يحتج بو "( .)4كعنو قاؿ ":حديث عمرك بف شعيب عندنا كاه "( .)3ككثقو

العجمي( ,)6كاسحاؽ بف راىكيو( ,)1كصالح جزرة ( ,)8كالنسائي ,كقاؿ في مكضع آخر " :ليس بو
بأس "( .)9كقاؿ اَلكزاعي" :ما رأيت قرشيان أكمؿ مف عمرك بف شعيب"(.)73

كقاؿ أحمد ":ما أعمـ أحدان ترؾ حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده "( .)77كفي مكضع
آخر قاؿ ":أنا أكتب حديثو  ,كربما احتججنا بو  ,كربما كجس في القمب منو "(.)72

كفي مكضع آخر قاؿ ":عمرك بف شعيب لو أشياء مناكير ,إنما نكتب حديثو نعتبره ,فأما أف

يككف حجة فال "(.)70

الحميدم  ,كاسحاؽ بف إبراىيـ,
كقاؿ البخارم " :رأيت أحمد بف حنبؿ  ,كعمي بف عبد ا﵀  ,ك ي
ىيحتجكف بحديث عمرك بف شعيب  ,كشعيب قد سمع مف جده "( .)74كقاؿ أبك حاتـ " :ليس بقكم

ييكتب حديثو كما ركل عنو الثقات فيذاكر بو "(.)73
كقاؿ الدارقطني " :لـ يترؾ حديثو أحد مف اَلئمة "(.)76
كتكمـ بعضيـ فيو مف جية حديثو عف أبيو عف جده.

فقاؿ عباس الدكرم سمعت يحيى يقكؿ " :إذا حدث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده فيك
()71

كتاب

ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص كىك يقكؿ أبي عف

()7

تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ْٔ/

()2

انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص ,)ُّْ/كمف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف( -ص.)ْٖ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِّٗ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ْٔ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِّٖ/

()6

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ُٕٕ/

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ِٕ/

()8

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ِٖٔ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ِٕ/

( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)َِّ/
( )77سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ُِّ/
( )72سؤاالت أبي بكر اَلثرـ لإلماـ أحمد (ص.)ّٗ/
( )70الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ِّٕ/
( )74انظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ , )ِّْ/كعمؿ الترمذم الكبير(ص.)َُٖ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِّٗ/
( )76سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ُِٔ/
( )71يقصد بالكتاب الصحيفة الصادقة ,التي كتبيا عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص-رضي ا﵀ عنيما -مما سمعو مف رسكؿ ا﵀-صمى
ا﵀ عميو كسمـ.-أنظر تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُّ.)ِٖٓ/
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جدم عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فمف ىا ىنا جاء ضعفو أك نحك ىذا مف الكالـ قالو

يحيى فإذا حدث عم رك بف شعيب عف سعيد بف المسيب أك عف سميماف بف يسار أك عف عركة
فيك ثقة عف ىؤالء أك قريب مف ىذا الكالـ قالو يحيى "(.)7

كبيذا صرح عمي بف المديني بقكلو ":ما ركل عنو أيكب كابف جريج فذلؾ كمو صحيح ,كما ركل

عمرك عف أبيو عف جده فذلؾ كتاب كجده فيك ضعيؼ "(.)2

كقاؿ أب ك زرعة ":ركل عنو الثقات مثؿ أيكب السختيانى ,كأبى حازـ ,كالزىرل ,كالحكـ بف عتيبة؛

كانما أنكركا عميو كثرة ركايتو عف أبيو عف جده ,كقاؿ إنما سمع أحاديث يسيرة " ...كعنو أيضان
قاؿ ":عمرك بف شعيب ,مكى ,كأنو ثقة في نفسو ,إنما تكمـ فيو بسبب كتاب عنده "(.)0

كقاؿ ابف عدم ":عمرك بف شعيب في نفسو ثقة ,إال أنو إذا ركل عف أبيو ,عف جده عمى ما
نسبو أحمد بف حنبؿ يككف ما يركيو ,عف أبيو ,عف جده عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ-

مرسال َلف جده عنده ىك محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك[ك] محمد ليس لو صحبة كقد ركل عف

عمرك بف شعيب أئمة الناس كثقاتيـ كجماعة مف الضعفاء إال أف أحاديثو ,عف أبيو ,عف جده
عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -اجتنبو الناس مع احتماليـ إياه كلـ يدخمكه في صحاح ما

خرجكه كقالكا ىي صحيفة "(.)4

كقاؿ ابف حباف " :إذا ركل عمرك بف شعيب عف طاكس ,كابف المسيب ,عف الثقات غير أبيو

فيك ثقة يجكز االحتجاج بما يركم عف ىؤالء؛ كاذا ركل عف أبيو عف جده ففيو مناكير كثيرة ال
يجكز االحتجاج عندم بشيء ركاه عف أبيو عف جده َلف ىذا اإلسناد ال يخمك مف أف يككف

مرسالن أك منقطعان "(.)3

كضعفو مطمقان أبك داكد :قاؿ اآلجرم :قيؿ َلبي داكد :عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده حجة
عندؾ؟ قاؿ " :ال ,كال نصؼ حجة "(.)6

كقد أطمؽ الذىبي في أكثر مف مكضع تحسيف أحاديثو فقاؿ في مكضع" :عمرك بف شعيب

يمختمؼ فيو ,كحديثو حسف كفكؽ الحسف "( ,)1كعنو في مكضع آخر قاؿ ":كلسنا نقكؿ :إف حديثو
مف أعمى أقساـ الصحيح ,بؿ ىك مف قبيؿ الحسف "(.)8
()7

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِْٔ/ْ( -

()2

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)َُْ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِّٗ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)َِٓ/

()3

المجركحيف البف حباف (ِ.)ُٕ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ُٕ/

()1

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ْْٖ/

()8

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ِٖٔ/
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كعنو قاؿ " :عمرك بف شعيب صدكؽ في نفسو ال يظير تضعيفو بحاؿ كحديثو قكم لكف لـ
يخرجا لو في الصحيحيف فأجادا "(.)7

ضعفو ناس مطمقان  ,ككثقو الجميكر ,
كقد لخص الخالؼ فيو ابف حجر بقكلو" :عمرك بف شعيب ى
كضعؼ بعضيـ ركايتو عف أبيو عف جده حسب ,كمف ضعفو مطمقان فمحمكؿ عمى ركايتو عف
أبيو عف جده؛ فأما ركايتو عف أبيو فربما دلس ما في الصحيفة بمفظ عف فإذا قاؿ حدثني أبي فال

ريب في صحتيا كما يقتضيو كالـ أبي يزرعة المتقدـ ,كأما ركاية أبيو عف جده فإنما يعني بيا
الجد اَلعمى عبد ا﵀ بف عمرك ال محمد بف عبد ا﵀ كقد صرح شعيب بسماعو مف عبد ا﵀ في
أماكف كصح سماعو منو...ثـ ذكر ركايات تدؿ عمى ذلؾ "(.)2
كقد قرر ابف حجر في التقريب بأنو "صدكؽ"(.)0

قاؿ الباحث :عمرك بف شعيب ,صدكؽ  ,كأما الكالـ عميو مف جية ركايتو عف أبيو عف جده
ففييا خالؼ كبير؛ كالراجح :أف ركايتو صحيحة؛ فقد ثبت سماعو مف أبيو شعيب  ,كشعيب ثىبت
سماعو مف جده عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص -رضي ا﵀ عنو  -كىذا ما جزـ بو اإلماـ المزم-

رحمو ا﵀  -فقد قاؿ" :حديث عمرك بف شعيب عف أبيو  ,عف جده صحيح متصؿ إذا صح

اإلسناد إليو  ,كأف مف ادعى فيو خالؼ ذلؾ ,فدعكاه مردكدة حتى يأتي عمييا بدليؿ صحيح

يعارض ما ذكرناه "( ,)4كقد كقع مف عمرك مراسيؿ في مكاطف أخرل في غير ىذا الحديث فتؤخذ

بالحسباف  ,أما عف تدليسو كما ذكر ذلؾ ابف حجر فيذا ال يضر ,فقد عده اَلخير مف ثاني

مراتبو( )3التي أحتمميا العمماء لقمة كقكع ذلؾ منيـ.

وسى :سميماف بف مكسى القرشي اَلمكم أبك أيكب ,كيقاؿ :أبك الربيع ,كيقاؿ:
 سميماف بف ُم َأبك ىشاـ ,الدمشقي اَلشدؽ ,مكلى آؿ أبي سفياف بف حرب ,مات سنة (ُُٓىػ)(.)6
()8
()1
كدحيـ( ,)9كقاؿ في مكضع آخر " :أكثؽ أصحاب مكحكؿ
كثقو ابف سعد  ,كابف معيف  ,ي
()73

سميماف بف مكسى "

 ,كذكره ابف حباف في الثقات(.)77

()7

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ُْٓ/

()2

تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ.)ُٓ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّْ/رقـََٓٓ).

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ّٓٓ/

()3

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ّٓ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ِٗ/

()1

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)َْٔ/

()8

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ْٔ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ِٗ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُِْ/
( )77الثقات البف حباف (ٔ.)ّٕٗ/
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كقاؿ الدارقطني " :سميماف بف مكسى ,مف الثقات الحفاظ أثنى عميو  ,عطاء بف أبي رباح ,

كأثنى عمية الزىرم  ,كابف جريج"( .)7كقاؿ أبك حاتـ " :محمو الصدؽ  ,كفي حديثو بعض

االضطراب  ,كال أعمـ أحدان مف أصحاب مكحكؿ أفقو منو كال أثبت منو "( ,)2كفي مكضع آخر

قاؿ ":يكتب حديثو "( .)0كقاؿ ابف عدم " :كىك عندم ثبت صدكؽ "(.)4

كقاؿ البخارم " :عنده مناكير "( .)3ككذلؾ قاؿ الساجي( .)6كأبك أحمد الحاكـ( .)1كقاؿ النسائي":

ليس بالقكم في الحديث "( .)8كقد نقؿ العقيمي عف عمي بف المديني قكلو " :سميماف بف مكسى

مطعكف فيو "( .)9كنقؿ مغمطام عف العقيمي أف ابف المديني قاؿ ":كاف مف كبار أصحاب

مكحكؿ ,ككاف خكلط قبؿ مكتو بيسير "( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ في حديثو بعض ليف
كخكلط قبؿ مكتو بقميؿ "(.)77

كساؽ لو الذىبي أحاديث استنكرىا العمماء ثـ قاؿ ":كاف سميماف فقيو أىؿ الشاـ في كقتو قبؿ

اَلكزاعي ,كىذه الغرائب التي تيستنكر لو يجكز أف يككف حفظيا "( .)72كعنو قاؿ " :كثؽ "(.)70

قاؿ الباحث :سميماف بف مكسى صدكؽ ثبت  ,عنده غرائب ,كاختالطو يسير لـ ييذكر في الكتب
التي اعتنت بذكر المختمطيف .ركل لو مسمـ في المقدمة كأصحاب السنف.
 محمد بف ر ِاشد :محمد بف راشد الخزاعي ,أبك عبد ا﵀ ,كيقاؿ :أبك يحيى الشامي ,الدمشقي,
َ
المعركؼ بالمكحكلي ,سكف البصرة ,ركل عف :داكد بف اَلسكد ,كسفياف الثكرم كىك مف أقرانو,
كسميماف بف مكسى ,مات سنة (َُٔىػ)(.)74

كثقو ابف المديني( ,)73كابف معيف( ,)76كفي مكضع آخر قاؿ ":صالح ,كاف بالبصرة ,ككاف ثقة

()7

العمؿ لمدارقطني (ُٓ.)ُْ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُِْ/

( )0إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ٗٗ/
( )4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ِِٔ/
( )3انظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ّٖ/ك الضعفاء الصغير لو (ص.)َٕ/
( )6إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ََُ/
( )1المصدر السابؽ.
()8

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ْٗ/

()9

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)َُْ/

( )73إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ََُ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٓٓ/رقـُِٔٔ).
( )72ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِِٔ/
( )70المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِْٖ/
( )74تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ُٖٕ/
( )73سؤاال ت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُُٔ/
( )76تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ْٔٓ/ْ( -
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صدكقان "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":لـ يكف بو بأس "( .)2كبالغ فيو أحمد فقاؿ ":ثًقةه ثقة "(,)0
كفي مكضع آخر قاؿ ":ثقة ليس بو بأس"( .)4كقاؿ يدحيـ ":ثقة كاف يميؿ إلى ىكل "(.)3

كاختمفت فيو أقكاؿ النسائي فمرة :كثقو ,كمرة قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)6كفي مكضع آخر قاؿ":

ليس بالقكم "(.)1

كقاؿ عبد الرزاؽ ":ما رأيت أحدان أكرع في الحديث مف محمد بف راشد "(.)8

كنقؿ اإلماـ أحمد عف أبي النضر عف شعبة أنو " :صدكؽ ,كلكنو شيعي أك قدرم "( ,)9كقاؿ

شعبة ":ال تكتب عنو  ,فإنو معتزلي خنسي رافضي "( .)73كقاؿ عبد ا﵀ بف المبارؾ ":صدكؽ
المساف "( .)77كعف ىي ٍحيى ٍبف ىس ًعيد القطاف قاؿ ":ليس بحديثو بأس "(.)72
كقاؿ أبك حاتـ ":كاف صدكقان حسف الحديث "( .)70ك قاؿ يعقكب بف شيبة  " :صدكؽ "(.)74
كقاؿ ابف عدم " :ليس بركاياتو بأس ,إذا حدث عنو ثقة؛ فحديثو مستقيـ "(.)73

كقاؿ الساجي ":صدكؽ إنما تكممكا فيو لمكضع القدر ال غير"( .)76كقاؿ الجكزجاني ":محمد بف

راشد كاف مشتمالن عمى غير بدعة  ,ككاف فيما سمعت متحريان الصدؽ في حديثو "( .)71كقاؿ

الدارقطني ":ييعتبر بو "(.)78
كقاؿ الذىبي( ,)79كابف حجر( ":)23صدكؽ " ,كزاد ابف حجر ":ييـ  ,رمي بالقدر".

()7

انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص ,)ّّٕ/مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف( -ص.)ّٔ/

()2

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)َّٔ/

()0

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُْٗ/

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ  -ركاية ابنو عبد ا﵀.)َْٓ/ِ( -

()3

تاريخ أبي زرعة الدمشقي  -ركاية الميمكف بف راشد ( -ص ,)َُْ/ك تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ُُٖ/

()6

كالىما في تيذيب الكماؿ (ِٓ.)ُٖٕ/

()1

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٗٓ/

()8

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد  -ركاية ابنو عبد ا﵀ .)َْٗ/ِ( -

()9

المصدر السابؽ (ِ.)َْٓ/

( )73الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ٔٓ/
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)َِْ/
( )72المصدر السابؽ (ٕ.)ُْٗ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِّٓ/
( )74تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ُُٖ/
( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُِْ/
( )76تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)ُٖٓ/
( )71أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ِٕٖ/
( )78سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو ( -ص.)ٓٗ/
( )79ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي (ص.)ْْٗ/
( )23تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٕٖ/رقـٕٖٓٓ).
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المضعفيف لو  ,عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش  ,حيث قاؿ :عنو  " :متركؾ
كمف العمماء ي
()2
()7
النسؾ كلـ
الحديث "  ,كعنو قاؿ ":ضعيؼ الحديث "  .كقاؿ ابف حباف ":كاف مف أىؿ الكرع ك ي
تكف صناعة الحديث مف ٍبزىرة فكاف يأتي بالشيء عمى الحسباف كيحدث عمى التكىـ فكثر
المناكير في ركايتو فاستحؽ ترؾ االحتجاج بو "( .)0ككالـ ابف حباف ييكحي بأنو ال يحتج بو.

كيؤيده أني لـ أجده خرج لو في صحيحو.

قاؿ الباحث :محمد بف راشد  ,اختمؼ العمماء فيو بيف التكثيؽ  ,كالتكسط ,كالتضعيؼ  ,كالكاضح
مف حاؿ ىذا الراكل أنو لمرتبة الصدكؽ أقرب  ,ككالـ ابف خراش فيو غير معتبر ,فقد كثقو كبار

النقاد بؿ المتشدديف منيـ في الرجاؿ أمثاؿ ابف معيف كالنسائي كغيرىما .كرغـ أنو رافضي قدرم,

فإف ىذا ال ىيضر في الركاية اال إذا كاف يركل ما يؤيد بدعتو  ,كىذه الركاية ليست كذلؾ  ,كقد
مت البف ميدم أسمعؾ تحدث
قاؿ عبد الرحمف بف ميدم لما قاؿ لو سميماف بف أحمد ,ى
قاؿ ":يق ي
اؿ:
اؿ :مف يى ىك؟ قمت يم ىحمد بف راشد الدمشقي ,قى ى
عف رجؿ مف أصحابنا تكرىكف الحديث عنو قى ى
اف قدريان  ,فغضب فقاؿ :كما يضره أف يككف قدريان "(.)4
كلـ قمت ,قىاؿ :ىك ى

الحكـ عمى الحديث :حديث حسف اإلسناد.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ير ًمف اٍلع ى ً
ً
ً
الم ٍعتىٌر" ىك يى ىك ًم ىف القينكعً :
يث
"فأكؿ كأ ٍ
ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
الرضا بًاٍل ىيس ً ى ى
طاء .ىكقى ٍد قىىنعى
ط ىعـ القانع ك ي
ي ٍق ىنع قيينكعا كًقناعة -بال ىكسر -إً ىذا ر ً
ىؿ(.)3
ض ىي ,كقىىنع بًاٍلفىتٍ ًح ىي ٍق ىنع قينكعا :إً ىذا ىسأ ى
ى
ٍ
ى
الحديث رقـ (ٕٔ):
اؿ اإلماـ البخاري( )ٙرحمو ا﵀:
قَ َ
ً
ً َّ ً
ً
ً و
اؿ:
اف ثًقىةن  -قى ى
ىح َّدثىىنا ىعم ُّي ٍب يف ىع ٍبد المو قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا اٍل يمغ ىيرةي ٍب يف ىسمى ىمةى أيىبك ى ىشاـ اٍل ىم ٍخ يزك ًم ُّي  -ىك ىك ى
س ٍب ًف ع ً
ً
ؽ ٍبف ح ٍزوف قى ى َّ ً
اسـ ٍب يف مطىي و
ص ًرمّْ ,ىع ٍف قى ٍي ً
اصوـ
ى
َّع ي ي ى
َّب ,ىع ًف اٍل ىح ىس ًف اٍل ىب ٍ
ىح َّدثىىنا الص ٍ
ي
اؿ :ىحدثىني اٍلقى ي
ت رس ى َّ ً
ت :ىيا
َّعًد ّْ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىقى ى
م قى ى
اؿ ":ىى ىذا ىسي ي
ّْد أ ٍ
ىى ًؿ اٍل ىكىبر " ,فى يقٍم ي
الس ٍ
كؿ المو  -ى
اؿ :أىتىٍي ي ى ي
طالً وب ,كىال ًمف ض ٍي و
كؿ المَّ ًو ,ما اٍلما يؿ الًَّذم لى ٍيس عمى َّي ًف ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو -
يو تىبً ىعةه ًم ٍف ى
ؼ؟ فىقى ى
ىر يس ى
ى ٍ ى
ى ى
ى ى
()7

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ُُٖ/

()2

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ , )ُُٖ/كتيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)ُٖٓ/

()0

المجركحيف البف حباف (ِ.)ِّٓ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)َِْ/

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()6

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ِّٖ/رقـّٓٗ).
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صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ ":-نًعـ اٍلما يؿ ًستُّكف ,ككٍي هؿ ًَلىصح ً ً ً
يمةى ,ىك ىم ىن ىح
يف إً َّال ىم ٍف أ ٍ
ٍى
اب اٍلمئ ى
ى
ىعطىى اٍل ىك ًر ى
ٍى ى
ي ى ىىى
ى ىى
)
7
(
اٍل ىغ ًزيرةى ,كىنحر الس ً
كؿ المَّ ًو ,ىما أى ٍك ىريـ ىىًذ ًه
ت :ىيا ىر يس ى
َّم ىينةى ,فَأَ َك َؿ َوأَ ْط َع َـ ا ْلقَ ِان َع َوا ْل ُم ْعتََّر "  ,يقٍم ي
ى ى ىى
ؼ تىص ىنع بًاٍلع ًطي ً
ؽ ,ىال يح ُّؿ بًك واد أ ىىنا ًف ً
ىخ ىال ً
يع ًطي اٍلبً ٍك ىر,
يو ًم ٍف ىكثٍىرًة ىن ىع ًمي؟ فىقى ى
ٍاَل ٍ
ت :أ ٍ
َّة؟" يقٍم ي
اؿ ":ىك ٍي ى ٍ ي ى
يى ى
()0
()2
ً
ً
اؿ :إًّْني ىَل ٍىم ىن يح َّ
يع ًطي َّ
الناقىةى ,قى ى
يح ًة؟ "  ,قى ى
اب  ,قى ى
اؿ ":ىك ٍي ى
اؿ ":ىك ٍي ى
ىكأ ٍ
ص ىنعي في اٍل ىمن ى
الن ى
ؼ تى ٍ
ؼ تى ٍ
ص ىنعي
()4
اؿ :ىي ٍغ يدك َّ
كزعي ىريج هؿ ًم ٍف ىج ىم وؿ ىي ٍختى ًط يموي ,فىيي ٍم ًس يكوي ىما ىب ىدا
ًفي الطَّيركقى ًة؟ "  ,قى ى
اس بً ًح ىبالً ًي ٍـ ,ىكىال يي ى
الن ي
ً َّ
اؿ النَّبً ُّي َّ -
ىح ُّ
ب إًلى ٍي ىؾ أ ٍىـ ىما يؿ
كف يى ىك ىي يرَّدهي ,فىقى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ":-فى ىمالي ىؾ أ ى
لىوي ,ىحتَّى ىي يك ى
ى
ً
اؿ :ىم ًالي ,قى ى
يؾ؟" قى ى
ىم ىكالً ى
ض ٍي ى
ىعطى ٍي ى
ت ,أ ٍىك أ ٍ
ت فىأى ٍف ىن ٍي ى
اؿ ":فىًإَّن ىما لى ىؾ ًم ٍف ىم ًال ىؾ ىما أى ىكٍم ى
ت فىأ ٍىم ى
ت ,ىك ىسائ يرهي
ت جمع بنً ً
ت :ىال جرـ ,لىئً ٍف رجع ي ً َّ
اؿ :ىيا ىبنً َّي,
يو فىقى ى
لً ىم ىكالً ى
يؾ "  ,فى يقٍم ي
ض ىرهي اٍل ىم ٍك ي ى ى ى ى
ت ىَليقم َّف ىع ىد ىد ىىا ,ىفمى َّما ىح ى
ىىٍ
ىىى
ً
ٍخ يذكا عف أ و
كؿ المَّ ًو -
كحكا ىعمى َّي ,فىًإ َّف ىر يس ى
يخ يذكا ىعّْني ,فىًإَّن يك ٍـ لى ٍف تىأ ي
ص يح لى يك ٍـ مّْني :ىال تىين ي
ىٍ ى
ىحد يى ىك أ ٍىن ى
ت َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍنيىى ىع ًف
النبً َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -لى ٍـ يي ىن ٍح ىعمىٍي ًو ,ىكقى ٍد ىس ًم ٍع ي
ي  -ى
ى
ّْ
يصمّْي ًفييىا ,ىك ىس ّْكيدكا أى ىكابً ىريك ٍـ ,فىًإَّن يك ٍـ إً ىذا ىس َّكٍدتي ٍـ أى ىكابً ىريك ٍـ لى ٍـ
اح ًة ,ىك ىكفّْينكنًي ًفي ثًىيابًي الَّتًي يك ٍن ي
الن ىي ى
تأ ى
ي ىز ٍؿ ًَلىبًي يكـ ًفي يكـ ىخًميفىةه ,كًا ىذا س َّكٍدتيـ أ ً
الن ً
اف أى ىكابًيريك ٍـ ىعمىى َّ
ىصًم يحكا
ى
ىصاغ ىريك ٍـ ىى ى
اس ,كزىدكا فيكـ ,ىكأ ٍ
ى ى ٍ ى
ٍ ٍ
اس ,كًايَّا يكـ كاٍلمسأىلىةى ,فىًإَّنيا ً
ع ٍي ىش يكـ ,فىًإ َّف ًف ً
طمى ًب َّ
آخ ير ىك ٍس ًب اٍل ىم ٍرًء ,ىكًا ىذا ىدفى ٍنتي يمكنًي
يو ًغننى ىع ٍف ى
الن ً ى ٍ ى ى ٍ
ى
ى ٍ
()3
ات  ,فى ىال
كف ىش ٍي هء ىب ٍينًي ىكىب ٍي ىف ىى ىذا اٍل ىح ّْي ًم ٍف ىب ٍك ًر ٍب ًف ىكائً وؿ :يخ ىما ىش ه
اف ىي يك ي
فى ىس ُّككا ىعمى َّي قى ٍب ًرم ,فىًإَّنوي ىك ى
ً
ىف ىيأٍتً ىي أ ٍىم نار يي ٍد ًخ يؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ىع ٍينبا ًفي ًدينً يك ٍـ.
آم يف ىسفيينا أ ٍ
ى
تخريج الحديث:
أخرجو الحاكـ( ,)6كابف ىشبة( ,)1كالطبراني( ,)8مف طريؽ ,زياد الجصاص ,بنحكه ,متابعة.

كأخرجو ابف اَلعرابي( ,)9كالبييقي( ,)73مف طريؽ ,الصعؽ بف حزف ,بنحكه ,متابعة ثانية.

كأخرجو الطبرم( ,)77مف طريؽ ,يزيد بف زياد ,بنحكه ,متابعة ثالثة .كأخرجو أبك نعيـ( ,)72بنحكه

مف طريؽ ,أبي اَلشيب جعفر بف حياف ,متابعة رابعة .أربعتيـ عف الحسف البصرم ,عف قيس

()7

()6

ا ْل ُم ْعتَر :الَّ ًذم يتى ىعرَّض ىكىال يفصح بالسؤاؿ .الفائؽ في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ُْٓ/
ً
 َّ
ىم ىارات ىرميا .غريب الحديث البف الجكزم (ِ.)ْْٕ/
الناب :ىكًىي النَّاقة اليرمة الَّتًي ى
طاؿ نابيا ىكىذل ىؾ مف أ ى
ِ
يحة :مف المنحة ,كًىي النَّاقة أىك َّ
ثـ تسترد .الفائؽ في غريب الحديث كاَلثر لمزمخشرم (ُ.)ُْٓ/
الشاة تعار لمبنيا َّ
ا ْل َمن َ
ى
ض ًربييىا اٍلفى ٍح يؿ .الدالئؿ في غريب الحديث (ِ.)ٖٕٔ/
الطَّ ُروقَة :الَّتًي ىي ٍ
اف يدكف القى ٍتؿ .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)َٖ/
 ُخ َما َ
شات :ك ي
جراحات ى
كجنايات ,ىكًى ىي يك ُّؿ ىما ىك ى
احدىا يخ ىما ىشةه :أ ٍ
ىم ى
المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ّ.)َٕٗ/

()1

تاريخ المدينة البف شبة (ِ.)ِّٓ/

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ.)ّّٗ/

()9

معجـ ابف اَلعرابي (ُ.)ُٓٓ/

()2
()0
()4
()3

( )73شعب اإليماف لمبييقي (ٓ.)َْ/
( )77تيذيب االثار لمطبرم (ُ /ِٔٗ/رقـْْٖ).
( )72معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ.)َِّْ/
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ابف عاصـ السعدم -رضي ا﵀ عنو  -عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ.-

دراسة رجاؿ اإلسناد:
الس ِ
 قَ ْيس بف ع ِعدي :ىك قيس بف عاصـ بف سناف بف خالد بف ىمنقر بف عبيد مف بني
اصـ َّ
َ
()7
المنقرم ,مات سنة (ِّىػ) .
تميـ السعدم .كنيتو أبك عمى ى

الب ِ
صري :ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم كاسـ أبيو يسار اَلنصارم مكالىـ ,ثقة
الحسف َ
 َفقيو فاضؿ مشيكر ,ككاف يرسؿ كثي انر كيدلس ,مات سنة (َُُىػ)(.)2
قاؿ الباحث :سمع الحسف مف بعض الصحابة كلـ يسمع مف بعضيـ ,كاختمؼ في سماعو مف

آخريف ,كالذم ييمنا في ىذا المقاـ أنو إذا مر معنا ركاية لمحسف عف صحابي فإما أف نثبت لو

السماع منو أك ننفيو بحسب ما يتسع المقاـ .فنقكؿ أف الحسف البصرم لـ يسمع مف قيس بف

عاصـ شيئان .قاؿ عمي بف المديني ":الحسف لـ يسمع مف قيس بف عاصـ شيئان( .)0كقد عده ابف

حجر في المرتبة الثانية في طبقاتو التي احتمؿ االئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح
المامتيـ كقمة تدليسيـ ,أك كانكا ال يدلسكف اال عف ثقات .فقاؿ عنو :االماـ المشيكر مف سادات

التابعيف رأل عثماف كسمع خطبتو كرأل عميان كلـ يثبت سماعو منو كاف مكث انر مف الحديث كيرسؿ

كثي انر عف كؿ أحد ,كصفو بتدليس االسناد النسائي كغيره (.)4
 القَ ِاسـ بف ُمطَيَّب :ىك القاسـ بف يمطيب العجمي ,البصرم ,ركل لو البخارم في اَلدب
المفرد ,مف الخامسة(.)3

ضعفو ابف معيف( ,)6كقاؿ ابف حباف ":ييخطىء عمف يركم عمى قمة ركايتو فاستحؽ الترؾ كما
كثر ذلؾ منو "( .)1كقاؿ ابف حجر ":فيو ليف "( .)8كانفرد بتكثيقو الدارقطني(.)9
قاؿ الباحث :القى ً
طيَّب ,فيو ليف.
اسـ بف يم ى
ؽ بف َح ْزف :ىك الصَّعؽ بف ىح ٍزف بف قيس البكرم البصرم أبك عبد ا﵀  ,ككاف زاىدا,
 َّالص ْع ُ
ركل لو مسمـ  ,ك أبك داكد فى " المراسيؿ " ,ك النسائى مف السابعة(.)73

()7

الطبقات الكبير البف سعد (ٓ ,)ّٓ/ٗ( , )ُُٔ/االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر(ّ.)ُِْٗ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َُٔ/رقـُِِٕ).

( )0المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ّْ/
()4

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ِٗ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٓ/رقـْٔٗٓ).

()6

لساف الميزاف البف حجر (ٕ.)َِْ/

()1

المجركحيف البف حباف (ِ.)ُِّ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٓ/رقـْٔٗٓ).

()9

العمؿ لمدارقطني (ٓ.)ُّْ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٕٔ/رقـُِّٗ).
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كثقو ابف معيف( ,)7كقاؿ مرة ":ليس بو بأس"( ,)2كالعجمي( ,)0كأبك زرعة( ,)4كأبك داكد(,)3

كالنسائي( ,)6كابف حباف( ,)1كالذىبي( .)8كقاؿ يعقكب بف سفياف ":صالح الحديث "( ,)9كقاؿ أبك

حاتـ ":ما بو بأس "( .)73كقاؿ مكسى بف إسماعيؿ ":صدكؽ "(.)77

كلـ يتكمـ فيو سكل الدارقطني فقاؿ ":ليس بالقكم "( .)72كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ ييـ "(.)70

قاؿ الباحث :الصعؽ بف حزف ,ثقة .كثقو الجميكر ,كلـ يتكمـ فيو غير الدارقطني.
 ِالمغيرة بف ىسممة المخزكمي أبك ىشاـ البصرم  ,ثقة ثبت  ,ركل لو
المغيرة بف َ
سمَ َمة :ىك ي
ُ
()74
مسمـ  ,كأبك داكد  ,كالنسائي  ,مات سنة (ََِىػ) .
عمي بف عبد ا﵀ :ىك عمي بف عبد ا﵀ بف جعفر بف نجيح السعدم مكالىـ أبك الحسف ابفالمديني بصرم  ,ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو  ,حتى قاؿ البخارم :ما
استصغرت نفسي إال عند عمي ابف المديني  ,كقاؿ فيو شيخو ابف عيينة :كنت أتعمـ منو أكثر

مما يتعمـ مني  ,كقاؿ النسائي :كأف ا﵀ خمقو لمحديث عابكا عميو إجابتو في المحنة لكنو تنصؿ
كتاب كاعتذر بأنو كاف خاؼ عمى نفسو  .ركل لو البخارم  ,كالنسائي  ,كالترمذم  ,مات سنة

(ِّْىػ)(.)73

الحكـ عمى الحديث:
حديث اسناده حسف لغيره ,فيو القاسـ بف مطيب ,فيو ليف ,كما قاؿ الحافظ ,كعمة أخرل ىي:
ارساؿ الحسف البصرم؛ فإنو لـ يسمع مف قيس بف عاصـ شيئان .قاؿ عمي بف المديني ":الحسف

()7

انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص ,)ُّْ/ك تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُُْ/ْ( -

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٓٔ/

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ْٕٔ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٓٔ/

()3

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)ُّٔ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ُٕٕ/

()1

الثقات البف حباف (ٔ.)ْٕٗ/

()8

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)َّٓ/

()9

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ِٔٔ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٓٔ/
( )77تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)ِْْ/
( )72اإللزامات كالتتبع لمدارقطني (ص.)ُٖٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٕٔ/رقـُِّٗ).
( )74المصدر السابؽ (ص /ّْٓ/رقـّٖٖٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)ّٔٔ/
( )73المصدر السابؽ (ص /َّْ/رقـَْٕٔ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ ,)ِْٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ,)ُّٗ/
الثقات البف حباف (ٖ ,)ْٔٗ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ ,)ُٕٖ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ٓ/
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لـ يسمع مف قيس بف عاصـ شيئان( .)7كلـ أعثر لمحسف البصرم عمى ركاية صحيحة صرح فييا
بسماعو مف قيس بف عاصـ السعدم -رضي ا﵀ عنو  -اال في ركاية الحاكـ ,كابف شبة ,كفي

اسنادىما زياد الجصاص ,كىك ضعيؼ؛ كجميع متابعات الحديث اَلربعة فييا ضعؼ ,لكف ليس
بالشديد ,كبمجمكع طرقو  -كاف كاف فييا ضعؼ – يتقكم الحديث.

كقد كرد بعض ألفاظ الحديث بأسانيد ال تقؿ عف مرتبة الحسف ,مكقكفة ,كمرفكعة ,لقيس بف

عاصـ  -رضي ا﵀ عنو.)2(-

كقاؿ الشيخ اَللباني( )0عف الحديث " :حسف لغيره".
*****

*****

( )7المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ّْ/
( )2منيا ما ركاه اإلماـ أحمد عف محمد بف جعفر ,عف شعبة ,قاؿ :سمعت قتادة ,يحدث عف مطرؼ بف الشخير ,كحجاج ,قاؿ:
حدثني شعبة ,قاؿ حجاج في حديثو :سمعت مطرؼ بف الشخير ,يحدث عف حكيـ بف قيس بف عاصـ ,عف أبيو ,أنو أكصى
يث ,ىكًا ىذا يم ُّ
ت ىف ىال
اى ٍـ ,فى ىذ ىك ىر اٍل ىح ًد ى
ا﵀ ىع َّز ىك ىج َّؿ ,ىك ىس ّْكيدكا أى ٍكىب ىريك ٍـ ,فىًإ َّف اٍلقى ٍكىـ إً ىذا ىس َّكيدكا أى ٍكىب ىريى ٍـ ,ىخمىفيكا أىىب ي
كلده عند مكتو ,قاؿ " :اتَّقيكا ى
تىنكحكا عمى َّي ,فىًإ َّف رس ى ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -لى ٍـ ييىن ٍح ىعمىٍي ًو " .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ّْ /ُِٕ/رقـَُِِٔ).
ي ي ى
كؿ ا﵀  -ى
ىي

( )0صحيح اَلدب المفرد لأللباني (ص /ّٖٓ/رقـّٓٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً
َّ
َّ
يم ً
يث "القىناعة ىك ٍنز ىال ىي ٍنفىد" ًَل َّ
كر
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىف ٍ
اإلنفاؽ م ٍنيىا ىال ىي ٍنقطع ,يكم ىما تى ىعذ ىر ىعمى ٍيو ىش ٍي هء م ٍف أ ي
ُّ
كرضي(.)7
الد ٍن ىيا قىنً ىع بً ىما يد ى
كنوي ى
الحديث رقـ (ٖٔ):

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند اإلماـ البييقي رحمو ا﵀ قَ َ

اؿ :حدثنا
اؿ :أنبأنا أبك عمرك محمد بف جعفر بف مطر ,قى ى
أخبرنا أبك عبد الرحمف السممي ,قى ى

اؿ :عف
اؿ :ثنا ككيع ,قى ى
اؿ  :حدثنا عبد ا﵀ بف إبراىيـ الغفارم ,قى ى
محمد بف مكسى الحمكاني ,قى ى
كؿ
اؿ ىر يس ى
اؿ :قى ى
اؿ :عف جابر -رضي ا﵀ عنو -قى ى
اؿ :عف أبيو ,قى ى
المنكدر ,قى ى
الم ٍن ىكدر بف يمحمد بف ي
ي
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ناع ُة َك ْنٌز ال َي ْف َنى" .قاؿ البييقي ىذا إسناد فيو ضعيؼ.
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ " : -القَ َ
المو  -ى
تخريج الحديث:
أخرجو العقيمي( ,)0كأبك الشيخ اَلصبياني( ,)4كابف شاىيف( ,)3مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف إبراىيـ
()6
المنكدر ابف
الغفارم .كأخرجو الخطيب البغدادم  ,مف طريؽ محرز بف سممة ؛ كالىما :عف ي
النبً ّْي -صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
محمد  ,عف أبيو  ,عف جابر -رضي ا﵀ عنو  -عف ى

()1
المنكدر ,بو.
كأخرجو الطبراني  ,مف طريؽ يكسؼ بف محمد بف ي
كلو شاىد عند القضاعي( ,)8عف أنس-رضي ا﵀ عنو -مرفكعا.

اعةي ىما هؿ ىال ىي ٍنفى يد ".
جميعيـ بمفظ " :اٍلقىىن ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:

المنكدر بف عبد ا﵀ بف اليي ىدير التٍَّي ًمي المدني ,ثقة فاضؿ,
الم ْن َكدر :ىك محمد بف ي
 محمد بف ُركل لو الجماعة ,مات سنة (ُُّىػ)(.)9
المدني  ,ليف الحديث,
المنكدر القرشي التيمي ى
المنكدر بف محمد بف ي
المنكدر بف محمد :ىك ي
ُ -

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()2

الزىد الكبير لمبييقي ,تحقيؽ عامر حيدر(ص.)ٖٖ/

()0

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ِّّ/

()4

اَلمثاؿ في الحديث النبكم َلبي الشيخ (ص /ُِْ/رقـّٖ).

()3

الترغيب في فضائؿ اَلعماؿ كثكاب ذلؾ البف شاىيف (ص /ٗٓ/رقـَّٔ).

()6

الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم (ِ.)ُٖٕ/

()1

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٕ /ْٖ/رقـِِٗٔ).

()8

مسند الشياب لمقضاعي (ُ.)ِٕ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٖٓ/رقـِّٕٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)َْْ/تاريخ ابف معيف -ركاية
عثماف الدارمي( -ص ,)َِّ/الثقات البف حباف (ٓ ,)َّٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َّٓ/
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كقد ضعفو ابف معيف ,كالعجمي ,كالنسائي ,كالجكزجاني ,كقاؿ ابف حباف بطؿ االحتجاج بأخباره,

ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كالترمذم ,مات سنة (َُٖىػ)(ٔ).

 -وكيع :ىك ككيع بف الجراح بف مميح الرؤاسي ,أبك سفياف ,الككفي ,ثقة حافظ عابد مف كبار

التاسعة مات في آخر سنة (ُٔٗىػ)(.)2

 عبد ا﵀ بف إبراىيـ الغفاري :ىك عبد ا﵀ بف إبراىيـ بف أبي عمرك الغفارم أبك محمد المدنيمتركؾ كنسبو ابف حباف إلى الكضع ,ركل لو أبك داكد ,كالترمذم ,مف العاشرة(.)0

 محمد بف موسى الحمواني :ىك محمد بف مكسى بف عيسى الحمكاني أبك جعفر ركل عفنصر بف عمى كابى حفص الصيرفى كعبد الكىاب بف فميح كىك صدكؽ ثقة(.)4

قاؿ الباحث :لـ أجد لو ترجمة اال عند عبد الرحمف بف أبي حاتـ كىك ثقة.

المحدث ,أبك عمرك,
 أبو عمرو محمد بف جعفر بف مطر :ىك الشيخ اإلماـ القدكة العامؿ يمحمد بف جعفر بف محمد بف مطر النيسابكرم المزكي ,شيخ العدالة ببمده كمعدف الكرع ,معركؼ

بالسماع كالرحمة كاإلتقاف ,كذا قاؿ فيو الحاكـ .تكفي في جمادل اآلخرة سنة(َّٔىػ)(.)3
()6

كقاؿ عنو الذىبي ثقة.

قاؿ الباحث :أبك عمرك محمد بف جعفر ثقة.

 أبو عبد الرحمف السممي( :)7ىك محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى أبك عبد الرحمفالسممي الصكفي النيسابكرم ,تكفي أبك عبد الرحمف السممي بنيسابكر في سنة (ُِْىػ)(.)8

قاؿ الخطيب البغدادم ":قاؿ لي محمد بف يكسؼ القطاف النيسابكرم :كاف أبك عبد الرحمف

السممي غير ثقة ...ككاف يضع لمصكفية اَلحاديث "(.)9
كقاؿ الذىبي ":تكمـ فيو كما ىك بالحجة "(.)73

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٕٓ/رقـُٔٗٔ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي ( ِ ,)ََّ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٖ ,)َْٔ/التاريخ الكبير البف أبي خيثمة (ِ ,)ّّٓ/المجركحيف البف حباف (ّ ,)ِْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)ِٓٔ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٖٓ/رقـُْْٕ).

()0

المصدر السابؽ (ص /ِٗٓ/رقـُّٗٗ) .كانظر :تيذيب الكماؿ (ُْ.)ِٕٓ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٖٓ/

()3

انظر :سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ , )َِّ/كتاريخ اإلسالـ لو (ٖ.)ُُٓ/

()6

المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي (ص.)ُُْ/

()1

قاؿ اإلماـ الذىبي في السير ":كلمسممي سؤاالت لمدارقطني ,عف أحكاؿ المشايخ الركاة ,سؤاؿ عارؼ ,كفي الجممة ففي تصانيفو
أحاديث كحكايات مكضكعة ,كفي حقائؽ تفسيره أشياء ال تسكغ أصالن ,عدىا بعض اَلئمة مف زندقة الباطنية ,كعدىا بعضيـ
عرفانان كحقيقة ,نعكذ با﵀ مف الضالؿ كمف الكالـ بيكل" .سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُّ.)ْٔ/

()8

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ .)ِْ/كتذكرة الحفاظ لمذىبي (ّ.)ُٔٔ/

()9

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ِْ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُٕٓ/
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قاؿ الباحث :ضعيؼ ليس بحجة  ,يضع لمصكفية اَلحاديث.

الحكـ عمى الحديث:

حديث مكضكع .كأقؿ ما يقاؿ فيو ضعيؼ جدان .كذلؾ َلف فيو راكييف متيميف بالكضع ,ىما :عبد

ا﵀ بف إبراىيـ الغفارم ,ك أبك عبد الرحمف السممي؛ كىذا الحديث يكافؽ بدعة أبي عبد الرحمف

السممي ,كىي التصكؼ؛ َلف الحديث يدعك إلى الزىد في الدنيا ,كىذا أحد معالـ دعكة التصكؼ
المشيكرة .كعمة أيخرل ىي أف الحديث مداره عمى المنكدر بف محمد ,كىك ليف الحديث.

كفي طريؽ الطبراني في اَلكسط ,خالد بف إسماعيؿ المخزكمي؛ قاؿ عنو الدرقطني متركؾ(,)7

حديث باطؿ "(.)2
لذلؾ قاؿ أبك حاتـ الرازم عف ىذا الحديث" :ىذا
ه
كقد حكـ عمى الحديث الشيخ اَللباني بالكضع( ,)0كفي مكضع آخر قاؿ ":ضعيؼ جدان "(.)4
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ط ًمع"َّ ,
َلف القانًع ىال ييًذلُّو الطَّمب ,فى ىال ىيزاؿ ىع ًز نيزا .ىكقى ٍد
"ع َّز ىمف قىنًعى كىذ َّؿ ىمف ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يث ٍاآل ىخ ير ى
تى ىك َّرر ًذ ٍكر"القينكع ,كالقىناعة" ًفي اٍلحًد ً
يث(.)3
ى
ى ي
الحديث رقـ (ٗٔ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

*****

()7

سنف الدارقطني (ُ.)َٓ/

()2

العمؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّٕ/

()0

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ٖ /َّٖ/رقـَّٕٗ).

()4

ضعيؼ الترغيب كالترىيب لأللباني (ُ /ُِٔ/رقـََٓ).

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يؿ :ىك الًَّذم عمىى أر ً
كًف ً
ً
ٍس ًو ىب ٍيضة ,ىكًى ىي
يو "أىتىاهي رج هؿ يمقىَّنع بًاٍل ىحًد ًيد" يى ىك اٍل يمتى ىغطّْي بًالس ى
ى ى
ّْال ًح .ىكق ى ي ى
ى
()7
ضع ً
ً
الخكذةَّ ,
القناع .
َلف َّأ
ى
الر ى
ٍس ىم ٍك ي
الحديث رقـ (٘ٔ).

قاؿ اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
الرًح ًيـ ,قاؿ :ىح َّدثىىنا ىش ىب ىابةي ٍب يف ىس َّك وار الفى ىزًارمُّ ,قاؿ :ىح َّدثىىنا إً ٍس ىرائًي يؿ ,قاؿ :ىع ٍف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد َّ
ِ
ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي -ىيقيك يؿ :أَتَى َّ
سمَّ َـ-
اؽ ,قى ى
أىبًي إً ٍس ىح ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ى
صمَّى ا﵀ُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب َّي َ -
الب ىر ى
اء  -ىر ى
ً
اؿ" :أ ً
كؿ المَّ ًو أيقىاتً يؿ أىك أ ً
رج ٌؿ مقَ َّنع ِبالح ِد ِ
ىسمى ىـ ,ثيَّـ قىاتى ىؿ,
اؿ :ىيا ىر يس ى
يد ,فىقى ى
َُ ُ ٌ َ
ىسم ٍـ ,ثيَّـ قىات ٍؿ"  ,فىأ ٍ
يسم يـ؟ قى ى ٍ
ٍ ٍ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـً ً :-
ً
يال كأ ً
ير ".
يج ىر ىكثً نا
ى
ى
فىقيت ىؿ ,فىقى ى ى ي
ي ى ىىى
"عم ىؿ ىقم ن ى
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)0مف طريؽ ,زكريا بف خالد  ,عف أبي اسحاؽ  ,بو بنحكه.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الب َراء :ىك البراء بف عازب بف حارث بف عدم بف يج ىشـ بف ىم ٍج ىد ىعة بف حارثة بف الحارث ابف
َ
()4
الخزرج اَلنصارم .صاحب ىر يسكؿ المَّ ًو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -مات سنة (ِٕىػ) .
س َحاؽ :ىك ىع ٍمرك بف ىعبد المَّو بف يع ىبيد كيقاؿ عمي كيقاؿ :ابف أبي شعيرة اليمداني أبك
أَبو إِ ْ

السبًيعي الككفي ,كالسبيع ىك ٍابف صعب ٍبف معاكية ٍبف كثير ٍبف مالؾ بف يجشـ بف حاشد
إسحاؽ ى
بف ىخ ٍيكاف بف ىنك ً
ؼ بف ىمداف .ثقة مكثر عابد اختمط بأخرة ,مات سنة (ُِٗىػ)(.)3
ابف يج ىشـ ً ى ى
ٍ
قاؿ الباحث :اختالط أبي اسحاؽ ال يضر ,فقد عده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ الذيف لـ

يحط االختالط مف مرتبتيـ كذلؾ لقصر مدة االختالط ,أك َلنيـ لـ يرككا شيئا حاؿ اختالطيـ

فسمـ حديثيـ مف الكىـ(.)1()6

كباقي رجاؿ الحديث ثقات .كاسرائيؿ ىك :إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب عمؿ صالح قبؿ القتاؿ /َِ/ْ( -رقـ َِٖٖ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب اإلمارة  -باب ثبكت الجنة لمشييد – (ّ /َُٓٗ/رقـُْْ.)ََُٗ -

()4

انظر :معرفة الصحابة البف منده (ُ ,)ِٖٗ/االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ُ.)ُٓٓ/

()3

انظر :تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّْ/رقـَٓٔٓ) .تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)َُِ/

()6

المختمطيف لمعالئي (ص.)ّٗ/

()1

أما حكـ المختمطيف في الصحيحيف فميـ حكـ خاص ,ذكره ابف الصالح في مقدمتو فقاؿ ":كأعمـ أف مف كاف مف ىذا القبيؿ
محتجان بركايتو في الصحيحيف أك أحدىما ,فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مما تميز ,ككاف مأخكذان عنو قبؿ االختالط  ,كا﵀

أعمـ .أنظر :معرفة أنكاع عمـ الحديث البف الصالح  ,تحقيؽ الفحؿ (صْٗٗ).
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أبك يكسؼ الككفي ثقة تيكمـ فيو بال حجة ,مات سنة (َُٔىػ)).(7
*****
*****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
الق ىناعي ًف ً
يث عائً ىشةى "إًف ىكاف لىيي ىدل لىىنا ً
ً
إىالة فىن ٍف ىرح بً ًو"(.)2
ب ًم ٍف
يو ىك ٍع ه
ىك ًم ٍنوي ىحد ي ى
ٍ ى يٍ
الحديث رقـ (.)ٔٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
يث ٍاَلى ىذ ً
اس ,ف يذكر لىوي القُ ْنع ىفمى ٍـ يي ٍع ًجبو ىذلً ىؾ" فيسّْر
اىتىَّـ لًمص ى
َّال ًة ,ىك ٍي ى
اف "أَّىنوي ٍ
ى
ؼ ىي ٍج ىمع لىيىا النَّ ى
ى
()0
ً
ً
ًفي اٍل ىحديث أَّىنوي َّ
البكؽ .
الشبُّكر ,ىك يى ىك ي
الحديث رقـ (.)ٔٚ

اؿ اإلماـ أبو داود(ٗ) رحمو ا﵀:
قَ َ
()3
يث عب و
ً
اال :ىح َّدثىىنا يى ىش ٍي هـ ,قاؿ :ىع ٍف
َّاد أىتى ُّـ ,قى ى
كسى اٍل يختَّمً ُّي  ,ىكًزىي ي
ىح َّدثىىنا ىعب ي
ُّكب  ,ىك ىحد ي ى
اد ٍب يف أىي ى
َّاد ٍب يف يم ى
ىخ ىب ىرىنا أيىبك بً ٍش ور ,قاؿ :ىع ٍف أىبًي يع ىم ٍي ًر ٍب ًف أ ىىن و
كم وة لىوي ًم ىف
أىبًي بً ٍش ور ,قى ى
اؿ ًزىي ه
اد  :أ ٍ
س  ,قاؿ :ىع ٍف يع يم ى
()6
ؼ ىي ٍج ىمعي َّ
اىتى َّـ َّ
يؿ لىوي:
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -لًمص ى
النبً ُّ
اس لىيىا ,فىًق ى
ص ًار  ,قى ى
َّال ًة ىك ٍي ى
اؿٍ :
الن ى
ي -ى
ٍاَل ٍىن ى
كر الص ى ً
ً
ٍان ً
ض ً
اؿ :فَ ُذ ِك َر لَ ُو
ضا ,ىفمى ٍـ يي ٍع ًج ٍبوي ىذلً ىؾ ,ىق ى
صٍ
ضيي ٍـ ىب ٍع ن
َّالة فىًإ ىذا ىأر ٍىك ىىا آ ىذ ىف ىب ٍع ي
ب ىرىايةن ع ٍن ىد يح ي
ً
َّ
اؿ ":يىك ًم ٍف أ ٍىم ًر اٍل ىيي ً
اد :ىشبُّكر اٍل ىيي ً
كد"
كد  -ىفمى ٍـ يي ٍع ًج ٍبوي ىذلً ىؾ ,ىكقى ى
ُّكر ىكقىا ىؿ ًزىي ه
ي
ي
ي
ا ْلقُ ْنعُ  -ىي ٍعني الشب ى
ى
()1
ؼ ع ٍب يد المَّ ًو ٍبف ىزٍيًد ٍب ًف ع ٍبًد رب ً
"ى ىك ًم ٍف أ ٍىم ًر َّ
اؿ :فى يذ ًك ىر لىوي َّ
ّْو
كس  ,فىقى ى
قى ى
اؿ :ي
ص ىر ى ى
ي
ص ىارل" فى ٍان ى
الن ى
الناقي ي
ى ى
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ -فىأ ًيرم ٍاَلى ىذاف ًفي م ىن ً
اؿ :فى ىغ ىدا ىعمىى رس ً
ك يىك ميتىّّـ لًي ّْـ رس ً
كؿ
ام ًو ,قى ى
ى
ىي
ى
ى
ى ى يٍ ى ى ي
ى
ي ى ىىى
َّ ً
اف ,إً ٍذ أىتىانًي
كؿ المَّ ًو إًّْني لىىب ٍي ىف ىنائًوـ ىكىي ٍق ى
اؿ لىوي :ىيا ىر يس ى
ىخ ىب ىرهي  ,فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,-فىأ ٍ
ظ ى
المو  -ى
ً
ً
ً
و
َّ
اف يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
اف ,قى ى
اب  -ىرض ىي الموي ىع ٍنوي -قى ٍد ىرآهي قىٍب ىؿ ىذل ىؾ فى ىكتى ىموي
آت فىأ ىىراني ٍاَلى ىذ ى
اؿ :ىك ىك ى ى ي
ً
ىخ ىب ىر َّ
ىف تي ٍخبً ىرنًي؟" ,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىقى ى
يف ىي ٍك نما ,قى ى
اؿ :ثيَّـ أ ٍ
اؿ لىوي " :ىما ىم ىن ىع ىؾ أ ٍ
ع ٍش ًر ى
النبً َّي  -ى
()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َُْ/رقـَُْ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)ُٓٓ/

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٓ/

()0

المصدر السابؽ (ْ.)ُُٓ/

()4

سنف أبي داكد ,كتاب الصالة -باب بدء اَلذاف -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ.)ُّْ/

()3

ال ُختَّمى :نسبة إلى يختُّؿ ,كىي قرية عمى طريؽ خراساف إذا خرجت مف بغداد .اَلنساب لمسمعاني (ٓ.)ْْ/
في ركاية البييقي ,قاؿ أبك يعمير بف أنس ,حدثني عمكمة لي مف اَلنصار مف أصحاب رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ-

()1

 َّ
وس :كىك عبارة عف خشبة طكيمة تضرب بخشبة أصغر منيا .كالنصارل يي ٍعمًمكف بيا أكقات صالتيـ .النياية في غريب
الناقُ ُ
الحديث كاَلثر (ٓ.)َُٔ/

()6

قالكا...الحديث .السنف الكبرل (ُ /ٖٕٓ/رقـُْٕٖ).
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َّ ً
و
َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-ىيا بً ىال يؿ,
ت ,فىقى ى
فىقى ى
استى ٍح ىي ٍي ي
اؿ :ىس ىبقىني ىع ٍب يد المو ٍب يف ىزٍيد ,فى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ىخ ىب ىرنًي أيىبك
اؿ :فىأ َّىذ ىف بً ىال هؿ ,قى ى
ٍم ير ىؾ بً ًو ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىزٍيود ,فىا ٍف ىعٍموي " ,قى ى
اؿ أيىبك بً ٍش ور :فىأ ٍ
قي ٍـ فى ٍانظي ٍر ىما ىيأ ي
ًو
و
َّ ً
ص ىار تىٍزيع يـ أ َّ
يع ىم ٍي ور ,أ َّ
يضا لى ىج ىعمىوي ىر يسك يؿ المَّ ًو -
اف ىي ٍك ىمئذ ىم ًر ن
ىف ىع ٍب ىد المو ٍب ىف ىزٍيد ,لى ٍكىال أَّىنوي ىك ى
ىف ٍاَل ٍىن ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -يم ىؤّْذننا.
ى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك داكد( ,)7مختص انر مف طريؽَّ ,
الش ٍعبً ّْي ,مرسالن عف النَّبً ُّي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ .-
كأخرجو البييقي( ,)2مف طريؽ ,يىشيـ بف بشير ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أَبو ُع َم ْير بف أََنس :ىك أبك عمير بف أنس بف مالؾ اَلنصارم ,قيؿ اسمو عبد ا﵀  ,ثقة ,قيؿ كاف أكبر كلد أنس -رضي ا﵀ عنو -ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,كالترمذم  ,مف الرابعو(.)0
ً
اليشكرم ,ثقة مف أثبت الناس في
 أَبو ِبشر :ىك جعفر بف إياس أبك بشر بف أبي ىك ٍحشَّيةى ىسعيد بف جبير ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِٓىػ)(.)4
ش ْيـ :ىك ىشيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية بف أبي خازـ الك ً
اس ًطي ,ثقة
 ُى َي
ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُّٖىػ)(.)3
زياد بف أَيوب :ىك زياد بف أيكب بف زياد البغدادم أبك ىاشـ طكسي اَلصؿ يمقب دلكيو,
 َككاف يغضب منيا كلقبو أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ  ,ركل لو البخارم ,كأبك داكد  ,كالنسائي

 ,كالترمذم ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)6

الختَّمى ,أبك محمد نزيؿ بغداد ثقة ,ركل لو البخارم
َّاد بف مكسى ي
وسى :ىك ىعب ي
 َعبَّاد بف ُم َكمسمـ  ,مات سنة (َِّىػ)(.)1

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .كقد عنعف يى ىش ٍي هـ في ىذا الحديث ,عف أىبًي بً ٍش ور؛ كلكال سماع زياد ابف
أيكب الحديث مف أىبًي بً ٍش ور ,لكاف في الحديث مقاؿ .كقد صحح سنده الحافظ ابف حجر(.)8
*****
*****
( )7المراسيؿ َلبي داكد (ص.)َٖ/
( )2السنف الكبرل لمبييقي (ُ /ْٕٓ/رقـُّْٖ) ,ك(/381/7عقى.)7814
( )0تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٔٔ/رقـُِٖٖ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ّْ.)ُِْ/
( )4المصدر السابؽ (ص /ُُٗ/رقـَّٗ).
( )3المصدر السابؽ (ص /ْٕٓ/رقـُِّٕ).
( )6المصدر السابؽ (ص /ُِٖ/رقـَِٔٓ).
()1

المصدر السابؽ (ص /ُِٗ/رقـُّّْ).

()8

فتح البارم البف حجر (ِ.)ُٖ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يو "إً َّف المَّو ح َّرـ ال ُكوبة و ِ
ًف ً
الق ٍّنيف"
ى ى ى
ُّ
بالح ىب ًشيَّة .كالتَّ ٍقنًيف :الضَّرب
الط ٍنبكر ى
حديث رقـ (.)ٔٛ
()2

اؿ اإلماـ أحمد
قَ َ

لمركـ ي ً
ًً
يؿ :يى ىك
قام يركف بًيىا .ىكًق ى
يى ىك بًاٍل ىك ٍس ًر ىكالتَّ ٍشديد :لي ٍعبة ُّ ي
بًيىا(.)7

رحمو ا﵀:

ً ً
اؿ :ىع ٍف
يـ ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىرًاف وع  ,قى ى
ضالىةى  ,قى ى
يد  ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
ىخ ىب ىرىنا فى ىريج ٍب يف فى ى
اؿ :ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
اؿ رسك يؿ ً
اؿ :عف عبًد ً
أىبً ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ا﵀
ا﵀ ٍب ًف ىع ٍم ورك ,قى ى
يو  ,قى ى ى ٍ ى ٍ
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-إِ َّف َ
(٘)
ً ()4
ً ()0
ً
ح َّرـ عمىى أ َّ ً
ص ىالةى اٍل ىكتٍ ًر ".
وب َة َ ,وا ْل ِق ٍّن َ
يمتي اٍل ىخ ٍم ىر ,ىكاٍل ىم ٍيس ىر  ,ىكاٍلم ٍزىر  ,ىكا ْل ُك َ
َ َ ى
يف ىكىز ىادني ى
تخريج الحديث:

أخرجو أحمد( ,)6كالبييقي( ,)1مف طريؽ ,أبي يىبيرة الكالعي.
كفي مكضع آخر أخرجو البييقي( ,)8مف طريؽ ,عطاء بف يسار؛ كالىما :عف عبد ا﵀ بف عمرك
ابف العاص -رضي ا﵀ عنيما -عف رسك يؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
كأخرجو أبك داكد( ,)9كالبزار( ,)73كالطحاكم( ,)77مف طريؽ ,الكليد بف عبدة.

ولمحديث شاىداف :األوؿ :مف طريؽ قيس بف حبتر ,عف ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما -كما

عند أبي داكد( ,)72كأحمد( ,)70كأبي يعمى( ,)74كابف حباف( ,)73كالبييقي( ,)76مف طريؽ ,سفياف
ً
يمةى  ,عف قى ٍيس بف ىح ٍبتىر ,عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنيما.-
الثكرم ,عف ّْ
عمي بف ىبذ ى
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ُُ /َُْ/رقـْٕٓٔ).
الم ْي ِسر :كىك ً
الق ىم يار .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ٓ.)ِٗٔ/
َ
الش ًعير أىك ً
ال ِم ْزر :نبي هذ يتَّ ىخ يذ مف ُّ
يؿ :مف َّ
الح ٍنطىة .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ِّْ/
الذ ىرة .كًق ى
ي
ا ْل ُكوَبة :ىي الن ٍَّرد[شيء يمعب بو] في كالـ أىؿ اٍليمف كقيؿ :الطبؿ .غريب الحديث لمقاسـ بف سالَّـ (ْ.)ِٕٖ/
مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ُُٖ/رقـَٖٔٔ).

()1

السنف الكبرل لمبييقي (َُ /ّْٕ/رقـََِٗٗ).

()8

السنف الكبرل لمبييقي (َُ /ّٕٔ/رقـََُُِ).

()9

سنف أبي داكد  ,كتاب اَلشربة  -باب النيي عف المسكر -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ِّٖ/رقـّٖٓٔ).

()0
()4
()3
()6

( )73مسند البزار (ٔ /ِْْ/رقـِْْٓ).
( )77شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /ُِٕ/رقـُْٓٔ).
( )72سنف أبي داكد  ,كتاب اَلشربة  -باب في اَلكعية  -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُّّ/رقـّٔٗٔ).
( )70مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ْ /ِٕٗ/رقـِْٕٔ).
( )74مسند أبي يعمى المكصمي (ٓ /ُُْ/رقـِِٕٗ).
( )73صحيح ابف حباف (ُِ /ُٖٕ/رقـّٓٔٓ).
( )76السنف الكبرل لمبييقي (َُ /َّٔ/رقـَِّْٗ).
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كأخرجو الطبراني( ,)7كالبييقي( ,)2مف طريؽ اسرائيؿ بف يكنس  ,عف عمي بف بذيمة بو.

كلمبييقي( ,)0طريؽ أخرل عف عبد الكريـ الجزرم  ,عف قيس بف حبتر بو.

الشاىد الثاني :عف قى ٍي ً
س بف ىسعد بف يع ىبادةى  -رضي ا﵀ عنو  -كما عند أحمد بف حنبؿ(,)4
كابف أبي شيبة( ,)3كالطبراني( ,)6كالبييقي( ,)1جميعيـ بألفاظ متقاربة.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الرحمف بف َر ِافع :ىك عبد الرحمف بف رافع التَّينكخي( ,)8المصرم قاضي إفريقية ,ضعيؼ,
 عبد َّركل لو البخارم في اَلدب المفرد ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة(ُُّىػ)(.)9
الرحمف بف َر ِافع :قاؿ ابف حمزة الحسيني صاحب اإلكماؿ( )73عنو "مجيكؿ".
 إِبراىيـ بف عبد َّكتبعو عمى ذلؾ ,الييثمي( ,)77كابف حجر(.)72
الرحمف بف ىرًافع ,مجيكؿ.
قاؿ الباحث :إًبراىيـ بف عبد َّ
ضالَة :ىك فرج بف فىضالة بف النعماف التَّينكخي  ,أبك فضالة الشامي ,ضعيؼ ,ركل
 فََرج بف فَ َلو أبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُٕٕىػ)(.)70

 َي ِزيد :ىك يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي مكالىـ؛ أبك خالد الكاسطي ,ثقة متقف عابد ,ركللو الجماعة  ,مات سنة (َِٔىػ)(.)74

الحكـ عمى الحديث:

ىذا اسناد ضعيؼ ,كعمتو ضعؼ عبد الرحمف بف رافع التَّينكخي  ,كفرج بف فضالة  ,كجيالة

( )7المعجـ الكبير لمطبراني (ُِ /َُُ/رقـُِٖٗٓ).
( )2السنف الكبرل لمبييقي (ٖ /ِٓٓ/رقـُُّْٕ).
( )0اَظغ:السنف الكبرل لمبييقي (َُ /ّٕٓ/رقـَِٔٗٗ)  ,ك اآلداب لمبييقي (ص.)ِٖٓ/
( )4مسند اإلماـ احمد (ِْ /ِِٗ/رقـُُْٖٓ) .ككتاب اَلشربة لإلماـ أحمد (ص.)ّْ/
( )3المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ٖٗ/رقـََِْٖ).
( )6المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ /ِّٓ/رقـٕٖٗ).
( )1السنف الكبرل لمبييقي (َُ /ّٕٓ/رقـَِٔٗٗ) ,كالسنف الصغير لمبييقي (ْ /ُٕٔ/رقـّّْٓ).
( )8التَ ُنوخي  :نسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف كتحالفكا عمى التكازر كالتناصر كأقامكا ىناؾ فسمكا تنكخا,
كالتنكخ اإلقامة .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)َٗ/

( )9تقريب التيذيب البف حجر(ص /َّْ/رقـّٖٔٓ).
( )73اإلكماؿ البف حمزة الحسيني (ص.)ُّ/
( )77مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ِ.)َِْ/
( )72تعجيؿ المنفعة البف حجر (ُ.)ِٕٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْْْ/رقـّّٖٓ) .كانظر :التاريخ اَلكسط لمبخارم (ِ ,)َِٓ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي
(ص ,)ٖٕ/الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ ,)ِْٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ٖٓ/المجركحيف البف حباف (ِ,)َِٔ/
تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُْ ,)ّٕٕ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ّٓٔ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٔٔ/رقـٖٕٕٗ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ُِٔ/
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إبراىيـ بف عبد الرحمف بف رافع التَّينكخي .كلكف لمحديث طرؽ أخرل تجعمو في درجة الحسف
لغيره  ,منيا :طريؽ قيس بف حبتر ,التي عف ابف عباس-رضي ا﵀ عنيما -كما عند أبي داكد,
كأحمد ,كأبي يعمى ,كابف حباف ,كما تقدـ؛ كرجاؿ ىذه الطريؽ جميعيـ ثقات.

طريؽ أخرم :بسند حسف ,عف قيس بف سعيد بف عباد -رضي ا﵀ عنو  -كما عند أحمد  ,كابف

أبي شيبة  ,كالطبراني  ,كالبييقي  ,كما تقدـ.

كقد صحح الحديث الشيخ اَللباني رحمو ا﵀ (.)7
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ً
األنؼ "(.)2
رج هؿ أَ ْق َنى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يث " ىي ٍممؾ ي
حديث رقـ (.)ٜٔ
اإلماـ الطَّبراني(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؿ :ىح َّدثىنًي أيىبك
ادةي  ,قى ى
اف ,قى ى
اف ,قى ى
اؽ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىنًي قىتى ى
كب ٍب يف إً ٍس ىح ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
اؿ :ىنا ع ٍم ىر ي
اؿ :ىنا ىعفَّ ي
م ىع ًف َّ
اؿَ " :ي ْممِ ُؾ َر ُج ٌؿ ًم ٍف
اؿ :ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ض ىرةى  ,قى ى
ىن ٍ
النبً ّْي -ى
ِ (ٗ)
ً
يش
ض ًق ٍس ن
طا ىك ىع ٍد نال ىك ىما يممًىئ ٍ
أٍ
ت ظيٍم نما ىك ىج ٍكنرا ,ىي ًع ي
ىىؿ ىب ٍيتًي أ ٍ
ىجمىى اٍل ىج ٍبيىة ,أَ ْق َنى ْاألَ ْنؼ  ,ىي ٍم ىألي ٍاَل ٍىر ى
يصيب ىع ٍي ًف ,ىكىب ىسطى ىكفَّوي اٍليي ٍس ىرل.
ىى ىذا " ىكىب ىسطى ىكفَّوي اٍليي ٍم ىنى ,ىكىب ىسطى ًإلىى ىج ٍنبًيىا أ ٍ
َّ
يث عف قىتى ى َّ ً
ً
قى ى َّ ً
اف.
اؿ الط ىب ىران ُّي :لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذا اٍل ىحد ى ى ٍ
اف اٍلقىط ي
ادةى إًال ع ٍم ىر ي
تخريج الحديث:
أخرجو أبك داكد( ,)3عف سيؿ بف تماـ .كالبزار( ,)6كالحاكـ( ,)1مف طريؽ ,عمرك بف عاصـ
اٍل ًك ىالبً ُّي ,كالىما( :سيؿ كعمرك)عف عمراف بف ىد ىاكر ,بو.
ؽ النَّ ً
ّْدي ً
كأخرجو اإلماـ أحمد( ,)8مف طريؽ ,أىبًي الص ّْ
ي عف أبي سعيد  -رضي ا﵀ عنو -بو.
اج
ٌ
()9
َّم ً
اؾ ,عف أبي قالبة ,عف عفاف بف مسمـ بو.
كأخرجو الخطابي  ,عف ٍاب يف الس َّ

()7

راجع سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ْ.)ِّٖ/

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/

()0
()4
()3

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٗ /ُٕٔ/رقـَْٔٗ).
أ ْقىَى ْاألَ ْوف:انقُافًاألَف:طٕنّٔعقحأعَثرّيعدضبفًٔؿطّ.انُٓاٌحفًغغٌةانذضٌسٔاألشغ(.)776/4
سنف أبي داكد  ,كتاب الميدم -تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /َُٕ/رقـِْٖٓ).

()6

مسند البزار (ُٖ /ٕٓ/رقـٗ).

()1

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ََٔ/رقـٖٗٔٔ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ُٕ /َِٗ/رقـ َُُُّ).

()9

غريب الحديث لمخطابي (ِ.)ُُٗ/
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الكليد بف مسمـ ,عف سعيد بف بشير ,عف قتادة ,بو.
كأخرجو نعيـ بف حماد في الفتف( ,)7عف
ي
كأخرجو أيضان( ,)2مف طريؽ ,عمر بف دينار ,عف أبي نضرة ,بو.

الرزاز في تاريخ كاسط( ,)0كالداني( ,)4مف طريؽ ,عطاء بف عجالف ,عف أبي نضرة
كأخرجو أسمـ ى
بو .جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ض ىرةى ,مشيكر بكنيتو,
 أ َُبو َن ْالع ىكقي ,البصرم أبك ىن ٍ
طعة ,العبدم ى
ض َرة :ىك المنذر بف مالؾ بف قي ى
ثقة ,ركل لو الجماعة سكل البخارم  ,مات سنة (َُٖىػ)(.)3
َّد ً
كسي أبك الخطاب البصرم ,ثقة ثبت يقاؿ كلد أكمو ,
ادة :ىك قتادة بف دعامة بف قتادة الس ي
 -قَتَ َ

ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُُٕىػ)(.)6
اف :عمراف بف ىد ىاكر أبك العكاـ القطاف البصرم ,ركل لو اَلربعة ,مات سنة (ُٓٔىػ)(.)1
 ِع ْم َر ُقاؿ اإلماـ أحمد عنو " :أرجك أف يككف صالحان "( .)8ككثقو العجمي كقاؿ  ":بصرم ,ثقة "( ,)9ك

ابف حباف( .)73كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ" :كاف مف أخص الناس بقتادة "( ,)77كعنو في
أسماء الضعفاء ":ضعيؼ الحديث"( .)72كقاؿ ابف عدم " :ىك ممف يكتب حديثو "(.)70

كقاؿ اإلماـ البخارم ,قاؿ يحيى القطاف " :لـ يكف بو بأس ,لـ يكف مف أىؿ الحديث ,ككتبت

عنو أشياء ,فرميت بيا "(.)74

كضعفو ابف معيف( ,)73كفي مكضع آخر قاؿ " :ليس بالقكل "( ,)76كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس
()7

الفتف لنعيـ بف حماد (ُ /ّْٔ/رقـ َُِٔ).

()2

المصدر السابؽ (ُ /ّْٔ/رقـَُٓٔ).

()0

تاريخ كاسط َلسمـ الكاسطي (ص.)ُّٓ/

()4

السنف الكاردة في الفتف َلبي عمرك الداني (ٓ /َُّٖ/رقـّٓٓ).

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٓٔ/رقـَٖٗٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َِٕ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)ِٖٗ/الثقات البف حباف (ٓ ,)َِْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)َٖٓ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٓ/رقـُٖٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِِٖ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٕ ,)ُٖٓ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ُِٓ/الجرح كالتعديؿ (ٕ ,)ُّّ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ْٖٗ/

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ِّٖ/

()8

العمؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ِٓ/ّ( -

()9

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ُٖٗ/

( )73الثقات البف حباف (ٕ.)ِّْ/
( )77تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُِٖ/
( )72تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ص.)ُْٗ/
( )70الكامؿ في الضعفاء البف عدم (ٔ.)ُْٔ/
( )74كتاب الضعفاء لمبخارم (ص.)َُٓ/
( )73معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف -ركاية ابف محرز.)ٔٗ/ُ( -
( )76تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم.)ُٖٓ/ْ( -
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بشيء"( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ " :كاف يرل رأل الخكارج ,كلـ يكف داعية "(.)2

كضعفو أيضان النسائي( ,)0كأبك داكد( .)4كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ ,كرمي برأم الخكارج "(.)3

قاؿ الباحث  :الراجح أنو صدكؽ ييـ ,كرمي ببدعة الخكارج.
عفاف بف مسمـ بف عبد ا﵀ الباىمي أبك عثماف الصفار البصرم ,ثقة ثبت ,قاؿ ابف
اف:
 َعفَّ ُي
المديني ,كاف إذا شؾ في حرؼ مف الحديث تركو كربما كىـ ,كقاؿ ابف معيف أنكرناه في صفر

سنة تسع عشرة كمات بعدىا بيسير .كقاؿ العالئي(")6متفؽ عمى االحتجاج بو " ,كقاؿ عف تغيره":

ىذا تغير المرض كلـ يتكمـ فيو أحد فيك مف القسـ اَلكؿ " .ركل لو الجماعة ,مات

سنة(ُِٗىػ)(.)1

س َحاؽ :ىك يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف إبراىيـ أبك الحسف
 َي ْعقُوب بف إِ ْالضبي المعركؼ بالبييسي( .)8قاؿ الدارقطني" :ضعيؼ"( .)9كقاؿ ابف المنادم( ":)73كتبنا عنو
في حياة جدم ثـ ظير لنا مف انبساطو في تصريح الكذب ما أكجب التحذير عنو ,كذلؾ بعد

معاتبة كتكقيؼ متكاتر .فرمينا كؿ ما كتبنا عنو ,نحف كعدة مف أىؿ الحديث"(.)77
كذكره الذىبي في كتابو الضعفاء كاكتفي بقكلو" :ضعفو الدارقطني"(.)72

قاؿ الباحث :كىك ضعيؼ لـ أجد لو تكثيقان مف أحد.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث حسف لغيره ,كبيذا اإلسناد ضعيؼ لضعؼ يعقكب بف اسحاؽ ,لكف الطرؽ اَلخرل تجبر
ىذا الضعؼ ,منيا:

طريؽ الحاكـ كىي حسنة ,كفييا عمرك بف عاصـ اٍل ًك ىالبً ُّي صدكؽ.

()7

المصدر السابؽ (ْ.)ُٕٓ/

()2

المصدر السابؽ (ْ.)ُُْ/

()0

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٖٓ/

()4

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ُْٖ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٗ/رقـُْٓٓ).

()6

المختمطيف لمعالئي (ص.)ٖٓ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّّٗ/رقـِْٓٔ) .كانظر :الطبقات الكبيرالبف سعد (ٗ ,)ّّٖ/معرفة الثقات لمعجمي
(ُ ,)َِّ/الثقات البف حباف (ٖ ,)ِِٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)َُٔ/

()8

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ ,)ِْْ/كتاريخ اإلسالـ لمذىبي (ُِ.)ّّٔ/

()9

سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني (ص.)َُٔ/

( )73ىك المحدث الحافظ المقرئ أحمد بف جعفر بف محمد بف عبيد ا﵀ بف يزيد أبك الحسيف المعركؼ بابف المنادم ,مات سنة
(ّّٔىػ) .انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٓ ,)َُُ/تذكرة الحفاظ لمذىبي (ّ.)ْٔ/
( )77تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ِْْ/
( )72المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ .)ٕٕٓ/كانظر :ميزاف االعتداؿ (ْ.)ْْٗ/

48

كطريؽ أبي داكد فييا سيؿ بف تماـ كىك صدكؽ يخطئ.

كطريؽ اإلماـ أحمد جميع ركاتو ثقات ,اال مطر بف طيماف ,صدكؽ كثير الخطأ .كطريؽ

الخطابي فيو رجؿ صدكؽ يخطئ كىك أبك قالبة.

فبمجمكع ىذه الطرؽ يرتقي الحديث لمحسف لغيره  .كقد حسف اسناده الشيخ االلباني( )7رحمو ا﵀.
**********

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
يو "أَّىنوي ىخرج فى ىأرىل أَقْناء ُمعمَّقَة,
ى
حديث رقـ (ٕٓ).

الع ٍذؽ بًما ًف ً
الق ٍنكً :
ًق ٍنك ًم ٍنيا ح ىشؼ" ً
طب(.)2
يو ًم ىف ُّ
الر ى
ه ى ى
ى

اإلماـ أحمد(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
صالً ًح ٍب ًف أىبًي ىع ًر و
اؿ:
يب ,قى ى
ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور اٍل ىح ىن ًف ُّي  ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىح ًم ًيد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
اؿ :ىع ٍف ى
اؿ :ىخرج عمىينا رسك يؿ ً
ً
ًو
ً
ىع ٍف ىكثً ً
ا﵀ -
ض ىرًم ّْي ,قى ى
ير ٍب ًف يم َّرةى اٍل ىح ٍ
اؿ :ىع ٍف ىع ٍكؼ ٍب ًف ىمالؾ ٍاَلى ٍش ىجع ّْي ,قى ى ى ى ى ٍ ى ى ي
صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ -كمعو اٍلعصا كًفي اٍلمس ًجًد أَ ْق َناء معمَّقَ ٌةً ,فييا ًق ٍنك ًف ً
ؼ(ٗ) ,فى ىغ ىم ىز
يو ىح ىش ه
ىٍ
ٌ َُ
ى
ى ه
ي ى ى ى ى ىىىي ى ى ى
ب ىًذهً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
اء ىر ُّ
ؽ بًأى ٍ
صا التي في ىيده قى ى
ص َّد ى
ب ىىذه الص ى
ب م ٍنيىا ,إً َّف ىر َّ ى
ط ىي ى
َّدقىة ,تى ى
اؿ " :لى ٍك ىش ى
اٍلق ٍن ىك بًاٍل ىع ى
ً
ً
ىى ىؿ اٍل ىمًد ىين ًة,
اؿ :ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعمى ٍي ىنا ,فىقى ى
ام ًة " ,قى ى
َّدقى ًة لىىي ٍأ يك يؿ اٍل ىح ىش ى
الص ى
ىما ىكا﵀ ىيا أ ٍ
اؿ " :أ ى
ؼ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ً
اؿ :ىك يكنَّا
اؿ " :ىي ٍعنًي الطَّ ٍي ىر ىكالس ىّْباعى " قى ى
ىعمى يـ .قى ى
اما لًٍم ىع ىك ًافي " قى ى
ت :ا﵀ي أ ٍ
اؿ :فى يقٍم ي
لىتى ىد يعَّنيىا أ ٍىرىبع ى
يف ىع ن
يو اٍلعجـً ,ىي اٍل ىكر ً
ىنقيك يؿ :إً َّف ى ىذا لىمًَّذم تيس ّْم ً
اك ُّي(.)3
ى
ى
ى ىي ى ى
تخريج الحديث:
()73
()9
()8
()1
()6
الرياني(,)77
أخرجو أبك داكد  ,كالنسائي  ,كابف ماجو  ,كأحمد  ,كابف خزيمة  ,كأبك بكر ُّ

()7

صحيح الجامع الصغير كزياداتو لأللباني (ِ /َُُْ/رقـّٕٔٔ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٔ/

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّٗ /ّٖٗ/رقـِّٕٔٗ).
ً
شؼ :اليابًس ً
ّْ
الفاسد ًم ىف التَّ ٍمر .كًقيؿ َّ
الضعيؼ الذم ىال ىن ىكل لىوي كالشيص .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ُّٗ/
الح َ
ى
 َ
الكركي :ىك طائر كبير أغبر المكف طكيؿ العنؽ كالرجميف أبتر الذنب قميؿ المحـ يأكم إلى الماء أحيانا.انًعجىانٕؿٍظإلتغاٍْى
يصطفًٔغٍغِ(.)184/2
سنف أبي داكد  ,كتاب الزكاة  -باب ما ال يجكز مف الثمرة في الصدقة – تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُُُ/رقـ َُٖٔ).
ً
سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -في قىكلو عز كجؿ {كىال تىي َّممكا اٍل ىخبً ى ً
كف} [البقرة ]ِٕٔ :تحقيؽ :أبك غدة (ٓ/ّْ/
يث م ٍنوي تيٍنفقي ى
ى ى ي
رقـِّْٗ).

()8

سنف ابف ماجو  ,كتاب الزكاة  -باب النيي أف يخرج في الصدقة شر مالو -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ّٖٓ/رقـُُِٖ).

()9

مسند اإلماـ أحمد (ّٗ /ّٖٗ/رقـِّٕٔٗ).

()4
()3
()6
()1

( )73صحيح ابف خزيمة (ْ /َُٗ/رقـِْٕٔ).
( )77مسند الركياني (ُ /ّٖٖ/رقـَٗٓ).
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مف طريؽ ,يحيي بف سعيد القطاف.

كأخرجو ابف ىزٍن ىج ىكٍيو يحميد بف ىمخمد( ,)7كالبزار( ,)2كابف حباف( ,)0كالطبراني( ,)4كالحاكـ(,)3
كالبييقي( ,)6مف طريؽ ,أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد.
كأخرجو الطحاكم( ,)1مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف عم ارف ,ثالثتيـ :عف عبد الحميد بف جعفر ,عف

صالح بف أبي ىع ًريب ,عف كثير بف يمرة ,عف عكؼ بف مالؾ اَلشجعي -رضي ا﵀ عنو  -عف
النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

ش َج ِعي :ىك الصحابي الجميؿ – رضي ا﵀ عنو -عكؼ بف مالؾ بف أبي
 َع ْوؼ بف َمالؾ األَ ْعكؼ اَلشجعي ,يكنى أبا عبد الرحمف ,كيقاؿ أبك حماد ,كيقاؿ أبك عمر.)8( .
()9
الحم ً
ً
ِ
صي ,كيقاؿ أبك القاسـ,
الح ْ
ض َرِمي :كثير بف مرة ى
 َكثير بف ُم َّرة َضرًمي  ,أبك ىشجرة ٍ
الح ى
أدرؾ سبعيف مف أىؿ بدر ,كحدث عف عمر بف الخطاب ,كمعاذ بف جبؿ ,كعمرك بف عبسة,
كأبي الدرداء ,كعكؼ بف مالؾ اَلشجعي ,كعبد ا﵀ بف عمر ,كغيرىـ ,ثقة ,ركل لو أصحاب

السنف ,مف الثانية(.)73
صالِح بف أَبي َع ِريب :صالح بف أبي ىع ًريب كاسمو قميب بف حرمؿ بف كميب الحضرمي
 ًَ
ص ًرم ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي  ,كابف ماجو  ,مف السادسة(.)77
الشامي ,ي
كيقاؿ :الم ٍ

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)72ككثقو الذىبي( .)70كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ"(.)74

كقاؿ ابف القطاف الفاسي " :ال تيعرؼ حالو ,كال ييعرؼ ركل عنو غير عبد الحميد كركل لو أبك
داكد حديثا آخر مف ركاية عبد الحميد عنو ,كىك حديث عكؼ بف مالؾ :إف صاحب ىذه الصدقة
()7

اَلمكاؿ البف زنجكيو (ّ /ََُٓ/رقـُِْٗ).

()2

مسند البزار (ٕ /َُٗ/رقـِٕٗٓ).

()0

صحيح ابف حباف (ُٓ /ُٕٕ/رقـْٕٕٔ).

()4

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ /ٓٓ/رقـٗٗ).

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ِ /ُّّ/رقـُِّٔ).

()6

السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ِِٗ/رقـِٕٕٓ).

()1

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /َُِ/رقـّْٔٔ).

()8

انظر :معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ ,)َِِّ/االستيعاب البف عبد البر (ّ ,)ُِِٔ/أسد الغابة البف اَلثير (ْ.)ََّ/

()9

ض َرِمي :ىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف بالد اليمف مف أقصاىا .اَلنساب لمسمعاني (ْ.)َُٖ/
ا ْل َح ْ

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /َْٔ/رقـُّٔٓ) .كانظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (َٓ ,)ّٓ/تيذيب الكماؿ لممزم
(ِْ.)ُٖٓ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٕ/رقـَِٖٖ).
( )72الثقات البف حباف (ٔ.)ْٕٓ/
( )70الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْٕٗ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّٕ/رقـَِٖٖ).
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يأكؿ الحشؼ يكـ القيامة "( .)7كتعقب الذىبي قكؿ ابف القطاف بقكلو " :بمى ,ركل عنو حيكة ابف

شريح ,كالميث ,كابف لييعة ,كغيرىـ ,لو أحاديث "(.)2

ك كالـ ابف القطاف ىذا فيو نظر! فقد ركل لو خمسة مف الركاة ىـ :الحسف بف ثكباف ,كحيكة ابف

يعة ,كعبد الحميد بف جعفر اَل ً
م  ,كالميث بف سعد.
ىنصار ٌ
شريح ,كعبد ا﵀ بف لى ًي ى
قاؿ الباحث :صالح بف أبي ىعريب ,ثقة  ,لإلعتبارات اَلتية:

أوال :تكثيؽ ابف حباف ,كالذىبي لو؛ كمعركؼ أف الذىبي مف أىؿ اإلستقراء.

ثانياً :أف صالح ,كاف مشيك انر كلـ يكف مجيكالن ,كما نقؿ ذلؾ ابف مندة عف ابف يكنس  -صاحب
تاريخ مصر -فقد قاؿ ابف مندة ":سمعت أبا سعيد بف يكنس يقكؿ :صالح بف أبي عريب مصرم
مشيكر ,ركل عنو الميث بف سعد ,كحيكة ,كابف لييعة "(ٖ).

كحيكة ابف
ثالثاً :ىركل لو ىج ٍمعه ,خاصة ,رجالف معركفاف باإلمامة كالثقة كىما :الميث بف ىسعد ,ى
شريح؛ كعمى مذىب بعض العمماء تنتفي الجيالة بذلؾ ,قاؿ الدارقطني ":كأىؿ العمـ بالحديث ال
يحتجكف بخبر ينفرد بركايتو رجؿ غير معركؼ  ,كانما يثبت العمـ عندىـ بالخبر إذا كاف راكيو

عدالن مشيك انر  ,أك رجالن قد ارتفع اسـ الجيالة عنو  ,كارتفاع اسـ الجيالة عنو؛ أف يركم عنو

رجالف فصاعدان "( .)4كنقؿ عنو السخاكم قكلو ":مف ركل عنو ثقتاف فقد ارتفعت جيالتو ,كثبتت
عدالتو "( .)3كاليو ذىب ابف القيـ(.)6

كذىب ابف خزيمة إلى أف جيالة العيف ترتفع بركاية كاحد مشيكر( .)1كىذه اَلقكاؿ كاف يخكلفت

أحيانان ,لكف ليا ىك ىجاىتيا كيعمؿ بيا في بعض الحاالت ,كصالح بف أبي عريب منيا.
الح ِميد بف َج ْعفَر :ىك عبد الحميد بف جعفر بف ىعبد المَّو بف الحكـ بف رافع بف سناف
 عبد َاَل ٍىن ً
كيقاؿ :أيىبك حفص ,المدني ,مات سنة (ُّٓىػ)(.)8
م ,اَلكسي ,أيىبك الفضؿ ,ي
صار ٌ
كثقو ابف سعد ,كزاد ":كثير الحديث "( ,)9كابف معيف كزاد" ككاف ييرمى بالقدر"( .)73كعنو" ليس بو
بأس"(.)77

()7

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ْ.)َِٔ/

()2

ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِٖٗ/

()0

انظر :كتاب االيماف البف مندة (ُ .)ِْٖ/ككتاب التكحيد لو (ِ.)ْٓ/

()4

سنف الدارقطني (ْ.)ِِٔ/

()3

فتح المغيث لمسخاكم (ِ.)ْٓ/

()6

زاد المعاد البف القيـ (ٓ.)ّٓ/

()1

فتح المغيث لمسخاكم (ِ.)ْٖ/

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ُْٔ/

()9

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ِٓٓ/

( )73انظر :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ,)ُٔٓ/ّ( -ك معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف -ركاية ابف محرز.)ٕٗ/ُ( -
( )77تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي -طبعة إحياء التراث اإلسالمي (ّ , )ُٔٓ/كسؤاالت ابف الجنيد (ص.)َّٖ/
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كبالغ في ثكثيقو اإلماـ أحمد فقاؿ ":ثقة ثقة "( ,)7كقاؿ أبك داكد " :سمعت أحمد ىذكر عبد الحميد
قاؿ :ليس بو بأس قد احتممو الناس "(.)2
بف جعفر فى ى
كقاؿ عمي بف المديني" قاؿ كاف يقكؿ بالقدر ككاف عندنا ثقة ,ككاف سفياف الثكرم يضعفو"(.)0

ككثقو يعقكب بف سفياف كزاد " :كاف تكمـ فيو سفياف ,فيك ثقة حسف الحديث"( ,)4كقاؿ الساجي":

ثقة صدكؽ"( .)3كذكره ابف حباف في الثقات( ,)6ككذلؾ ابف شاىيف ,كزاد "يرمى بالقدر ,ليس بو

بأس"( .)1كقاؿ ابف عدم ":أرجك أنو ال بأس بو ,كىك ممف ييكتب حديثو"(.)8
كقاؿ الذىبي " :ثقة غمزه الثكرم لمقدر "( ,)9كعنو " :صدكؽ"(.)73

كقاؿ أبك حاتـ ":محمو الصدؽ"( ,)77كفي مكضع آخر قاؿ " :ال يحتج بو "(.)72

كعف يحيى بف معيف قاؿ ":كاف يحيى بف سعيد القطاف ييضعؼ عبد الحميد بف جعفر" ,فقيؿ
ليحيى ,قد ركل عنو يحيى بف سعيد قاؿ ":ركل عنو كيضعفو قاؿ يحيى كقد كاف يحيى بف سعيد

يركم عف قكـ كما كانكا يساككف عنده شيئان "( .)70كقاؿ النسائي " ليس بالقكم"(.)74
كقاؿ ابف حجر" صدكؽ رمي بالقدر كربما كىـ"(.)73

قاؿ الباحث :ىك ثقة ,فأكثر العمماء عمى تكثيقو ,كانما طيعف فيو مف ً
أجؿ بًدعتو ,فعف يحيى ابف

معيف قاؿ ":كاف سفياف ييضعؼ عبد الحميد بف جعفر ,يعني مف أجؿ القدر"(.)76
كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف " :كاف سفياف الثكرم ىيحمؿ عمى عبد الحميد بف جعفر ,كال أدرم ما
كاف شأنو كشأنو "(.)71

()7

العمؿ كمعرفة الرجاؿ -ركاية ابنو عبد ا﵀.)ُّٓ/ّ( -

()2

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)َِِ/

()0

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ََُ/

()4

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ْٖٓ/

()3

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُُِ/

()6

الثقات البف حباف (ٕ.)ُِِ/

()1

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُٓٗ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ٓ/

()9

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُْٔ/

( )73انظر :المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ّٖٔ/ك ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لو (ص.)ُُٔ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)َُ/
( )72ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ّٓٗ/
( )70تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُٕٓ/ْ( -
( )74الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (صِٕ).
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّْ/رقـّٕٔٓ).
( )76الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ّْ/
( )71الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ِٓٓ/
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ِ
م أبك بكر الحنفي ثقة,
الح َنفي :ىك عبد الكبير بف عبد المجيد بف عبيد ا﵀ ى
 أ َُبو َبكر َالب ٍ
ص ًر ٌ
ركل لو الجماعة  ,مات سنة (َِْىػ)(.)7

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد ,كقد حسنو الشيخ اَللباني( ,)2كالشيخ شعيب اَلرنؤكط ( ,)0مف أجؿ صالح

ابف أبي ىع ًريب  ,كقد ذكرنا الراجح أنو ثقة؛ كقد كثقو الذىبي -رحمو ا﵀ .-
*****
*****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـُْْٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ََّ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ٔ ,)ِٔ/الثقات البف حباف (ٖ , )َِْ/تيذيب الكماؿ (ُٖ.)ِّْ/

()2

سنف النسائي تحقيؽ االلباني ,جمع كترتيب/مشيكر حسف سمماف (صّٖٖ /رقـِّْٗ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّٗ /ّٖٗ/رقـِّٕٔٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
أح َّ
اصطفاه .ييقىا يؿ :قىىناه ىي ٍقينكه,
اال ىكىال ىكلىدان" أ ً
عبدان اقْتََناه ىفمى ٍـ ىيتٍير ٍؾ لىوي ىم ن
ب المَّوي ٍ
ىكًفيو "إً ىذا ى
ىم اتَّ ىخ ىذه ك ٍ
ً
الب ٍيع(.)7
كف ى
كا ٍقتىناه إً ىذا اتَّخذه ىلن ٍفسو يد ى
حديث رقـ (ٕٔ).

اإلماـ أبو بكر بف أبي عاصـ( )2رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؿ :ىع ٍف
اؿ :نا يم ىح َّم يد ٍب يف ًزىي واد ,قى ى
اف ٍب يف ىعًدم ,قى ى
اف ,قى ى
اؿ :نا اٍل ىي ىم ي
اف أيىبك يسمى ٍي ىم ى
ىح َّدثىني ىي ٍح ىيى ٍب يف يعثٍ ىم ى
َّ ً
أىبًي ًع ىنبةى  -ر ً
اد المَّ ُو
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إِ َذا أ ََر َ
ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
اؿَ " :ال َيتُْر ُؾ لَ ُو
كؿ المَّ ًو ىك ىما ا ٍقتىىناهي؟ قى ى
َع َّز َو َج َّؿ ِب َع ْب ِد ِه َخ ْي ًار ْابتََبلهُ ,فَِإ َذا ْابتََبلهُ اقْتََناهُ " قىاليكا :ىيا ىر يس ى
َم ًاال َوَال َولَ ًدا ".
تخريج الحديث:

أخرجو ُّ
الدكالىبً ُّي( ,)0بمثمو(ٗ) ,كبسند ابف أبي عاصـ.

كلو شاىد بمثمو عند أبي ينعيـ في الحمية( ,)3عف عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو.-
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 أَِبو ِع َن َبة :ىك أبك ًع ىنبة الخكالني ,قيؿ اسمو عبد ا﵀ بف عنبة ,كقيؿ عمارة ,ممف أسمـ عمىعيد النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كقيؿ إنو سمع مف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كصمى

القبمتيف ,كشيد اليرمكؾ ,كنزؿ حمص ,كمات في خالفة عبد الممؾ عمى الصحيح(.)6
الحم ً
ً
ً
صي,
 محمد بف ِزَياد :ىك محمد بف زياد اَلىٍليىاني ,أبك سفياف .كألياف ىك أخك ىمدافٍ .ثقة  ,ركل لو الجماعة سكل مسمـ  ,مف الرابعة(.)1
اف بف َع ِدي :ىك ىيماف بف عدم الحضرمي أبك عدم الحمصي مف الثامنة(.)8
الي َم ُ
 َقاؿ أبك حاتـ ":شيخ صدكؽ "(.)9

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٕ/
( )2اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ْ /ْْٓ/رقـِْٗٗ).

0
الكراؽ .يكنى أبا بشر .ككاف مف أىؿ صنعة الحديث ,تكفى كىك
حماد بف سعد ٌ
الدكالبى ٌ ,
( ) الد ْوالَ ِبي :ىك محمد بف أحمد بف ٌ
قاصد إلى الحج بيف مكة كالمدينة سنة (َُّىػ) .أنظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ ,)ُٖٖ/سير أعالـ النبالء (ُُ.)ُُٗ/

( )4الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ُ /ُّٔ/رقـِٕٔ).
( )3حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ُ.)ِٓ/
( )6التاريخ الكبير لمبخارم (ٗ ,)ُٔ/معرفة الصحابة َلبي ينعيـ (ّ ,)ُْْٕ/االستيعاب البف عبد البر(ْ.)ُِِٕ/
( )1تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٕٗ/رقـٖٖٗٓ).
( )8المصدر السابؽ (ص /َُٔ/رقـّٖٕٓ) .كانظر :تيذيب الكماؿ (ِّ.)َْٓ/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُُّ/
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كقاؿ ابف عدم ":أرجك أنو ال بأس بو "(.)7

كقاؿ البخارم ":في حديثو نظر"( ,)2كضعفو أحمد( ,)0كذكر عنو أنو ىن ىسبو لمكضع(.)4
كضعفو الدرقطني( ,)3كذكره العقيمي في الضعفاء(.)6

كقاؿ ابف حباف  ":كاف ممف ييخطىء لـ يفحش خطؤه حتى خرج بو عف حد العدالة إلى الجرح كال
اقتصر منو عمى ما لـ ينفؾ منو البشر فيككف محتجان بو فيك عندم يترؾ االحتجاج بما انفرد مف

اَلخبار كاف اعتبر بما كافؽ الثقات معتبر لـ أر بذلؾ بأسان "(.)1
كقاؿ الحاكـ " :ليس بالقكم عندىـ"( .)8كلينو ابف حجر(.)9

قاؿ الباحث :ىيماف بف عدم  ,ضعيؼ الحديث.
سمَيماف :يحيى بف عثماف بف سعيد بف كثير بف دينار القرشي
 َي ْح َيى بف عثماف ,أَبو ُالحمصي مف العاشرة مات سنة خمس كخمسيف(.)73
قاؿ اإلماـ أحمد ":نعـ الشيخ ىك"(.)77

كقاؿ أبك حاتـ ":كاف رجالن صالحان [ثقة( ])72صدكقان "(.)70

ككثقو محمد بف عكؼ( ,)74كالنسائي( ,)73كقاؿ في مكضع آخر ":البأس بو"(.)76

ككثقو مسممة بف قاسـ( ,)71كابف حباف( ,)78كالذىبي(.)79

كقاؿ ابف عدم ":ال بأس بو ,لـ ىأر مف يطعف في يحيى غير ابف أبي معشر ,سمعتو يقكؿ :كاف
( )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٖ.)ُّٓ/
()2

التاريخ الكبير لمبخارم (ٖ.)ِْٓ/

()0

الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ّ ,)ُِٖ/كميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ .)َْٔ/كتيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)َْٔ/

()4

المكضكعات البف الجكزم (ّ.)َُِ/

()3

الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ّ.)ُّٕ/

()6

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ْْٔ/

()1

المجركحيف البف حباف (ّ.)ُْْ/

()8

تيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)َْٔ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َُٔ/رقـّٖٕٓ).

( )73المصدر السابؽ (ص /ْٓٗ/رقـَْٕٔ).
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُْٕ/
( )72لفظ ث قة ليست مكجكدة في كتاب الجرح كالتعديؿ ,لكنيا كردة في تاريخ دمشؽ (ْٔ.)ِّٔ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُْٕ/
( )74انظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٔ .)ِّٔ/كتيذيب الكماؿ (ُّ.)َْٔ/
( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ُّ.)ُْٔ/
( )76تسمية مشايخ النسائي (ُ.)ٔٗ/
( )71تيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)ِِْ/
( )78الثقات البف حباف (ٗ.)ِٔٓ/
( )79الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُّٕ/
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يحيى ال يسكل نكاةن في الحديث ,ككاف يتمقف كؿ شيئ ,ككاف ييعرؼ بالصدؽ "(.)7
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ عابد "(.)2

قاؿ الباحث :يحيى بف عثماف ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

اف بف ىعًدم ,كقد تفرد بو كلـ يتابع.
حديث ضعيؼ اإلسناد .لضعؼ ى
الي ىم ي
كقد ذكر الحديث ابف الجكزم في المكضكعات(.)0
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اجعمكا لىيـ قيٍنية ًمف ً
احتاجكا إًلى ٍي ًو(.)4
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
العمـ ,ىي ٍستى ٍغنكف بً ًو إً ىذا ٍ
ىم ىعمّْ يمكىـ ك ٍ
يٍ ى ى
يث" فا ْق ُنوىـ " أ ٍ
حديث رقـ (ٕٕ).

اجو(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ ابف َم َ
ُ
ًو ً
ً
كف
ص ًر ُّ
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىك يـ ٍب يف ىع ٍب ىدةى  ,قى ى
م قى ى
اؿ :ىع ٍف أىبًي ىى يار ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىح ًارث ٍب ًف ىراشد اٍلم ٍ
ً َّ ً
اؿ":
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -قى ى
اؿ :ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرمّْ ,قى ى
اٍل ىع ٍبًدمّْ ,قى ى
اؿ :ىع ٍف ىر يسكؿ المو  -ى
ً ً
ً
كؿ المَّ ًو َّ -
َّة رس ً
ىس ىيأٍتًي يك ٍـ أى ٍق ىك هاـ ىي ٍ
كف اٍلعٍم ىـ ,فىًإ ىذا ىأرٍىيتي يم ي
طمييب ى
ى
كى ٍـ فىقيكليكا لىيي ٍـ :ىم ٍر ىحنبا ىم ٍر ىحنبا بً ىكصي ى ي
صمى ا﵀ي
وىـ " يقٍم ي ً
ً َّ
كى ٍـ.
كى ٍـ ,قى ى
اؿ :ىعمّْ يم ي
ت لٍم ىح ىكًـ ,ىما ا ٍقين ي
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـَ -وا ْق ُن ُ ْ
تخريج الحديث:

أخرجو ابف ماجو( ,)6مف طريؽ ,يسفياف الثىكرم .كأخرجو الترمذم( ,)1مف طريؽ ,نكح بف قيس.
محمد ٍبف ًم ٍي ىزـ .كأخرجو ىمعمر بف راشد( ,)9كمف طريقو ,البييقي في
سي( ,)8عف
كأخرجو ال ى
طيالً ُّ
ي
الدالئؿ( .)73كأخرجو البييقي في مكضع آخر( ,)77مف طريؽ ,محمد بف ىذككاف.

()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُِٓ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٓٗ/رقـَْٕٔ).

()0

المكضكعات البف الجكزم (ّ.)َُِ/

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٕ/

()3

سنف ابف ماجة  ,المقدمة  -باب الكصاة بطمبة العمـ  /َٗ/ُ( -رقـِْٕ).

()6

سنف ابف ماجو  ,المقدمة  -باب الكصاة بطمبة العمـ  -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ُٗ/رقـِْٗ).
طميب ً
ً
العمـ-ط :شاكر (ٓ /َّ/رقـُِٓٔ).
يصاء بًمف ىي ٍ ي
سنف الترمذم  ,أبكاب العمـ  -باب ما جاء في ٍ
االست ى
مسند أبي داكد الطيالسي (ّ /ْْٔ/رقـَِّٓ).

()9

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ /ِِٓ/ُُ( -رقـَِْٔٔ).

()1
()8

( )73دالئؿ النبكة لمبييقي (ٔ.)َْٓ/
( )77شعب اإليماف لمبييقي (ّ /ِْٗ/رقـَُُٔ).
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كأخرجو الطبراني( ,)7مف طريؽ ,يب ً
رد بف ًس ىناف .جميعيـ :عف أبي ىاركف العبدم ,عف أبي سعيد
بي – صمى ا﵀ عميو كسمـ  .-كأخرجو الح ً
الخدرم – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى َّ
اكـ(,)2
الن َّ
ى
()0
ض ىرةى يمنذر بف ىمالؾ .كأخرجو الخطيب( ,)4مف طريؽ ىشير ابف
ك َّ
رم ًزم  ,مف طريؽ ,أىبًي ىن ٍ
اميي ي
الر ى
حكشب؛ كالىما :عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو .-جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
الع ْب ِدي :ىك عمارة بف جكيف ,أبك ىاركف العبدم مشيكر بكنيتو ,متركؾ  ,ركل لو
 أَبو َى ُاروف َالبخارم في كتاب " أفعاؿ العباد " ,كالترًمذم ,كابف ماجو ,مف الرابعة مات سنة (ُّْىػ)(.)3
الرىع ٍينًي( ,)6أك الشيباني ,يكنى أبا عبدةى ,بصرم نزؿ مصر,
الح َكـ بف َع ْب َدة :الحكـ بف عبدة ُّ
 َركل لو ابف ماجو حديثان كاحدان [كىك الذم بيف أيدينا]  ,مف السابعة(.)1
قاؿ أبك فتح محمد بف الحسيف اَلزدم ":ضعيؼ"( .)8كقاؿ ابف حجر ":مستكر"(.)9

قاؿ الباحث :الحكـ بف عبدة  ,ضعيؼ.

الح ِ
ارث :ىك محمد بف الحارث بف راشد بف طارؽ القرشي اَل ىيم ًكم ,أيىبك ىعبد المَّ ًو
 محمد بف ًَ
ص ًرم المؤذف بالمسجد الجامع بمصر ,يقاؿ لو صدرة ,كىك مكلى عمر بف عبد العزيز .مات
الم ٍ

سنة (ُِْىػ)( .)73ذكره ابف حباف في الثقات ,كزاد" يغرب"( .)77كقاؿ الذىبي " :كثؽ"(.)72
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يغرب"(.)70

قاؿ الباحث :محمد بف الحارث  ,صدكؽ يغرب كما قاؿ ابف حجر.

الحكـ عمى الحديث:

حديث إسناده ضعيؼ .مداره عمى أبي ىاركف العبدم ,كىك متركؾ الحديث كما أسمفنا ,ك ىشير
بف ىحك ىشب ,كما عند الخطيب ,ك في طريقو ليث بف أبي يسمىيـ ,كىك كما قاؿ الحافظ ابف حجر:

( )7مسند الشامييف لمطبراني (ُ /ِِٔ/رقـَْٓ).
( )2المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُْٔ/رقـِٖٗ).
( )0المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم (ص.)ُٕٓ/
( )4الجامع َلخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم (ُ.)َِِ/
( )3تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٖ/رقـَْْٖ).
( )6الرع ِ
يني :ىذه النسبة إلى ذم رعيف مف اليمف ككاف مف اَلقياؿ ,كىك قبيؿ مف اليمف .اَلنساب لمسمعاني (ٔ.)ُّْ/
َ
( )1تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٕٓ/رقـُِْٓ) .كانظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ ,)ْٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ.)ُُِ/
( )8الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ ,)ِِٖ/تيذيب التيذيب البف حجر (ِ.)ِّْ/
( )9تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٕٓ/رقـُِْٓ).
( )73المصدر السابؽ (ص /ِْٕ/رقـٕٔٗٓ).
( )77الثقات البف حباف (ٗ.)ٖٔ/
( )72الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُّٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٕ/رقـٕٔٗٓ).
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" صدكؽ اختمط جدان كلـ يتميز حديثو فىتيرؾ"(ٔ) .كلكف ىذا الحديث صح اسناده مف طريؽ أخرم
ض ىرةى ,عف أبي سعيد الخدرم رضي ا﵀ عنو بو .فرجالو
كما عند الحاكـ ,كالراميرمزم ,عف أىبًي ىن ٍ
ثًقات ,كقد قاؿ الحاكـ بعد أف ساؽ ىذه الطريؽ " :ىذا حديث صحيح ثابت "(.)2
كقد حسف إسناده الشيخ اَللباني(.)0

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ًً ً
الع يشكر" القينً ُّي :ىج ٍمع قىىناة ,كًىي ٍاآل ىب يار الَّتًي تيحفىر ًفي ٍاَل ٍىر ً
ض
يما ىسقىت
السماء والقُني ي
ي
ىكفيو " ف ى
ى ى
كي ًسيح ىعمىى ىك ٍجو ً
اَلرض(.)4
اؤ ىىا ى
ىمتىتابعةن يلي ٍستى ٍخرج ىم ي
حديث رقـ (ٖٕ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اإلثٍـ ما ح ٌ ً
ً ً
ص ٍدرؾ كا ٍف أَ ْق َناؾ َّ
ضكؾ(.)3
ىم ٍأر ى
صةى " ك ً ى ى
اس َع ْن ُو وأَ ْق َن ْوؾ " أ ٍ
الن ُ
ؾ في ى
ىكًفي ىحديث ىكابً ى
حديث رقـ (ٕٗ).

()ٙ
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو ,والذي وجدتو كما عند اإلماـ أحمد رحمو ا﵀ ,قَ َ
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ,قىا ىؿ :ىع ٍف ُّ
اؿ :ىع ٍف
الزىب ٍي ًر أىبًي ىع ٍبًد الس ى
َّالًـ ,قى ى
كف ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
اؿ :أىتىيت رس ى ً
أىيُّكب ب ًف عبًد ً
و
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ا﵀ ٍب ًف ًم ٍك ىروز ,قى ى
ى ٍ ىٍ
كؿ ا﵀  -ى
صةى ٍب ًف ىم ٍع ىبد ,قى ى ٍ ي ى ي
اؿ :ىع ٍف ىكابً ى
ع ىش ٍينئا ًم ىف اٍلبًّْر ك ًٍ
ت أىتى ىخطَّى
ىف ىال أ ىىد ى
ىك ىسمَّ ىـ -ىكأ ىىنا أ ًير ي
اإلثًٍـ إً َّال ىسأىٍلتيوي ىع ٍنوي ,ىكًا ىذا ًع ٍن ىدهي ىج ٍمعه ,فى ىذ ىى ٍب ي
يد أ ٍ
ى
كؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
الناس ,فىقىاليكا :إًلى ٍي ىؾ ىيا كابًصةي ىع ٍف رس ً
ت :أ ىىنا
صةي ,فى يقٍم ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -إًلى ٍي ىؾ ىيا ىكابً ى
ى
ىي
ى ى
َّ ى
ً
ً
ً
ً
الن ً
ب َّ
ىح ّْ
صةيٍ ,اد يف
اس ًإلى َّ
ي أٍ
صةي ,ىد يعكنًي أ ٍىدينك م ٍنوي ,فىًإَّنوي م ٍف أ ى
ىف أ ٍىدين ىك م ٍنوي ,فىقىا ىؿ ليٍ " :اد يف ىيا ىكابً ى
ىكابً ى
ت تى ٍسأىلينًي
َّت يرٍك ىبتًي يرٍك ىبتىوي ,فىقى ى
صةي أ ٍ
ت ًم ٍنوي ىحتَّى ىمس ٍ
يخبًير ىؾ ىما ًج ٍئ ى
صةي " ,فى ىد ىن ٍك ي
اؿ " :ىيا ىكابً ى
ىيا ىكابً ى
كؿ ً
ت تى ٍسأىلينًي ىع ًف اٍلبًّْر ك ًٍ
ت:
ىخبً ٍرنًي ,قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
ا﵀ فىأ ٍ
اإلثًٍـ؟ " يقٍم ي
اؿً " :ج ٍئ ى
ىع ٍنوي ,أ ٍىك تى ٍسأىلينًي؟ " فى يقٍم ي
ى

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْْٔ/رقـٖٓٔٓ).

()2

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ.)ُْٔ/

()0

صحيح الجامع الصغير كزياداتو لأللباني (ُ.)ُٖٔ/

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٕ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ِٕٓ/رقـََُُٖ).
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ً
استى ٍف ًت ىن ٍف ىس ىؾ ,اٍلبًُّر
ىصابً ىعوي الثَّ ىال ى
ث فى ىج ىع ىؿ ىي ٍن يك ي
صةي ٍ
ص ٍد ًرم ,ىكىيقيك يؿ " :ىيا ىكابً ى
ت بًيىا في ى
ىن ىع ٍـ ,فى ىج ىم ىع أ ى
طمأ َّ ً
الن ٍف يسَ ,و ِْ
ت إًلى ٍي ًو َّ
الص ْد ِرَ ,وِا ْف
اؾ ِفي ا ْل َق ْم ِبَ ,وتََرَّد َد ِفي َّ
ب ,ىكا ٍ
اإل ثْ ُـ َما َح َ
ط ىمأَّىن ٍ
ىف إًلى ٍيو اٍل ىقٍم ي
ىما ا ٍ ى
اؾ َّ
اس َوأَفْتَ ْو َؾ ".
أَفْتَ َ
الن ُ
تخريج الحديث:

أخرجو أحمد( )7أيضان بمثمو ,كمف طريقو ,ابف عساكر( ,)2عف عفاف بف مسمـ.

كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)0عف يزيد بف ىاركف ,كمف طريقو :أبك ينعيـ في الحمية( ,)4كالبييقي(.)3
()6
الم ٍع ىكلً ُّي.
عمي بف حمزة ى
كأخرجو أبك يعمى بنحكه ,عف ٌ
كأخرجو أبك الشيخ اَلصبياني( )1بنحكه ,مف طريؽ ىدبةي بف و
خالد .كأخرجو الطحاكم( ,)8مف
ي
طريؽ ,حجاج بف محمد  .خمستيـ :عف حماد بف سممة ,عف الزبير  ,عف أيكب بف عبد ا﵀ ,

عف كابصة – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ – .
عبد ً
كأخرجو الطبراني( )9مختص انر  ,مف طريؽ أىبي ً
محمد اَلىسدمُّ ,أىنو سمع كابًصةى بف
ا﵀
ه
م و
عبد...الحديث.
ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 وا ِبصة األ ِصة بف معبد بف عتبة بف الحارث بف مالؾ ,اَلسدم ,يكنى أبا سالـ.
َسدي :ىك كابً ى
َ
َ َ
()77
()73
الرقٌةي فأقاـ بيا إلى أف مات بيا .
لو صحبة  -رضي ا﵀ عنو -سكف الككفة ,ثـ تحكؿ إلى َّ
 أَيوب بف عبد ا﵀ بف ِم ْكرز :ىك أىيُّكب بف عبد المَّو بف ًمكرز بف حفص بف اَلىخي ًؼ ,القرشي
ى
ى
َ
العامرم الشامي ,مف الثالثة(.)72

ذكره ابف حباف في الثقات(.)70

()7

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ِّٓ/رقـََُٖٔ).

()2

تاريخ دمشؽ البف عساكر (َُ.)َُُ/

()0

مسند ابف أبي شيبة (ِ /ِٓٗ/رقـّٕٓ).

()4

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ِ.)ِْ/

()3

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٔ.)ِِٗ/

()6

مسند أبي يعمى الكصمي (ّ /ُِٔ/رقـُٕٖٓ).

()1

كتاب اَلمثاؿ في الحديث النبكم َلبي الشيخ اَلصبياني (ص /ِٕٗ/رقـِّٕ).

()8

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٓ /ّٖٔ/رقـُِّٗ).

()9

المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ /ُْٕ/رقـَِْ).

73
الرقّة :ىي مدينة مشيكرة عمى الفرات ,تقع شماؿ كسط سكريا عمى الضفة الشمالية لنير الفرات ,تبعد " ََِكـ " عف مدينة
( )  َّ

حمب .معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ّٔ.)ّٓ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.

( )77انظر :معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ ,)ِِْٕ/كأسد الغابة البف اَلثير (ٓ ,)ّٖٗ/كاإلصابة البف حجر (ٔ.)ُْٔ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُُٖ/رقـُٕٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ّ.)ْٕٗ/
( )70الثقات البف حباف (ْ.)ِٔ/
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المديني( ,)7كالمزم( ,)2كالذىبي( ":)0مجيكؿ ".
كقاؿ ابف ى

كىذكر الييثمي عف ابف ىعدم قكلو " :ال ييتابع عمى حديثو "(.)4
كقاؿ ابف حجر عنو " :مستكر"(.)3
قاؿ الباحث :أيكب بف عبد ا﵀ بف ًمكرز مجيكؿ الحاؿ.

الس َبلـ :سماه مسمـ( ,)6ك ُّ
الدكالبًي( ,)1كتبعيـ ابف حجر( :)8بػ .الزبير بف يج ىكاتىشير
 أَبو َعبد ََّّالـ؛ ىب ً
صرم.
أيىبك عبد الس ى

انفرد بتكثيقو ابف حباف فذكره في الثقات( .)9كقاؿ البخارم" الزبير أبك عبد السالـ ,ركل عنو حماد

بف سممة مراسيؿ"( .)73كقاؿ الدارقطني " :ييحدث عف أيكب بف عبد ا﵀ بف مكرز بالمنكرات"(.)77
كضعفو الدكالبي( .)72كقاؿ الذىبي" ال ييعرؼ"(.)70

قاؿ الباحث :الزبير أبك عبد السالـ ,ضعيؼ.

سمَ َمة :حماد بف سممة بف دينار البصرم أبك سممة ,ثقو عابد ,أثبت الناس في
 َح َّماد بف َثابت ,كتغير حفظو بأخرة ,ركل لو البخارم تعميقان ,كأخرج لو الباقكف  ,مات سنة (ُٕٔىػ)(.)74

قاؿ البييقي ":ىك أحد أئمة المسمميف؛ إال أنو لما كبر ساء حفظو ,فمذا تركو البخارم ,كأما مسمـ,
فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره ,كما سكل حديثو عف ثابت ال يبمغ

اثني عشر حديثا أخرجيا في الشكاىد "(.)73

لكف ىحمادان تميز في و
ثابت عميوَّ ,
كثير مف ركاياتو خاصة
قاؿ الباحث :تىغير ىحماد بف ىسممة ,ه
أحاديثو عف ثابت الب ىنانً ُّي ,كعمي بف زيد ,كىما مف يش ً
يكخو ,كذلؾ حديث ىعفاف بف يمسمـ عنو.
ي
ٌ
()7

تيذيب الكماؿ لممزم (ّ.)ِْٖ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ٕٗ/

()4

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ُ.)ُٕٓ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُُٖ/رقـُٕٔ).

()6

الكنى كاَلسماء لمسمـ (ُ.)ٔٓٔ/

()1

الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ِ.)ُٖٕ/

()8

تعجيؿ المنفعة البف حجر (ُ.)ْْٓ/

()9

الثقات البف حباف (ٔ.)ّّّ/

( )73التاريخ الكبير لمبخارم (ّ.)ُّْ/
( )77الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ّ.)ِّْ/
( )72الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ِ.)ُٖٕ/
( )70ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ْٖٓ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٕٖ/رقـُْٗٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٔ ,)ِِٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ّ ,)َُْ/الثقات البف حباف (ٔ,)ُِٔ/
( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ّ.)ُْ/
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ممة أثبت َّ
الناس ًفي ثىابت اٍليبنانً ٌي"(.)7
قاؿ اإلماـ أحمد ":ىح َّماد بف ىس ى
اس ًفي و
الن ً
أثبت َّ
كعمي بف زيد"(.)2
ثابت
كقاؿ أبك حاتـَّ ":
ّْ
كحماد ٍب يف ىسمىمة ي
كعف عباس الدكرم قاؿ :سمعت يحيى يقكؿ ":مف خالؼ حماد بف سممة في ثابت فالقكؿ قكؿ

حماد قيؿ لو فسميماف بف مغيرة عف ثابت قاؿ :سميماف ثبت كحماد أعمـ الناس بثابت"(.)0
ً
فعميو بعفاف بف يمسمـ"(.)4
ممة
كقاؿ يحيى القطاف ":مف أىر ىاد أىف يكتب ىحديث ىح َّماد بف ىس ى
فىككف حماد بف سممة تغير بأخرة فإف تغيره ال يضر و
بكثير مف أحاديثو.

وف :ىك يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي ,ثقة متقف ,سبقت ترجمتو(.)3
 َي ِز ُيد ْب ُف َى ُار َ
الحكـ عمى الحديث:

ضعيؼ جدان .كعمتو:
اسناده
ه
 جيالة أىيُّكب بف ىعبد المَّ ًو بف مكرز ,كضعؼ الزبير أبك عبد السالـ.عبد ً
 في طريؽ الطبراني ,عف أىبي ًمحمد اَلىسدمُّ ,أنو سمع كابصة-رضي ا﵀ عنو-
ا﵀
ه
فمحمد اَلسدم ىذا مجيكؿ الحاؿ ,أيضان ,فقد ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":محمد أبك عبد
ا﵀ اَلسدم ال أدرم مف ىك يركم عف كابصة بف معبد ركل عنو معاكية بف صالح"(.)6

عدـ سماع الزبير أبك عبد السالـ ,مف أيكب بف عبد ا﵀ بف مكرز؛ فقد كرد في مسند اإلماـأحمد – رحمو ا﵀ -عف حماد بف سممة ,قاؿ " :أخبرنا الزبير أبك عبد السالـ ,عف أيكب ,بف
عبد ا﵀ بف مكرز ,كلـ يسمعو منو "(.)1

قاؿ ابف رجب الحنبمي( ":)8ففي إسناد ىذا الحديث أمراف ييكجب ّّ
كؿ منيما ضعفو:
أحدىما :انقطاعو بيف الزبير كأيكب؛ َّ
فإنو ركاه عف قكـ لـ يسمعيـ.
كالثاني :ضعؼ الزبير".

()9

كقد ضعفو أيضان الشيخ شعيب اَلرنؤكط

في تحقيقو لممسند.
*****

*****

()7

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد -ركاية ابنو عبد ا﵀.)ُُّ/ِ( -

()2

العمؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُِ/

()0

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِٔٓ/ْ( -

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد -ركاية ابنو عبد ا﵀.)ّّ/ّ( -

()3

انظر حديث رقـ (ُٖ).

()6

الثقات البف حباف (ٓ.)َّٕ/

()1

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ِّٓ/رقـََُٖٔ).

()8

جامع العمكـ كالحكـ البف رجب (ِ.)َّٕ/

()9

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ِٖٓ/رقـََُُٖ).
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ادلثحث انثاوي :انقاف مع انىاو.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
أحدكـ ,أىك م ً
س ً
ًً
كضعي ًق ٌده ًم ىف اٍل ىجَّن ًة ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
اب قَ ْو ِ
يب:
الد ٍن ىيا ىك ىما فييىا " اٍلقىاب كالق ي
فيو " لَقَ ُ
ٍ ى
كع ٍيينيا ك هاكً ,م ٍف قى ٍكلً ًي ٍـ :قى َّكيبكا ًفي ىىًذ ًه ٍاَل ٍىر ً
طئً ًي ٍـ ,ىك ىج ىعميكا ًفي
ىم أىثَّيركا ًفييىا بً ىك ٍ
بً ىم ٍع ىنى القى ٍدر ,ى
ض :أ ٍ
ً
و
ً
ىم ًمقدارىما(.)7
اب ير و
مح ىكقى ي
كب ٍينو قى ي
ىمسافىتيا ىع ىال ىمات .ييقىا يؿ :ىب ٍيني ى
اب قى ٍكس :أ ٍ
حديث رقـ (ٕ٘).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ح َّدثىىنا إًسم ً
اؿ :ىع ٍف أ ىىن و
س :أ َّ
ت
اؿ :ىع ٍف يح ىم ٍيود ,قى ى
اعي يؿ ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
ىف أ َّيـ ىح ًارثىةى أىتى ٍ
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى ى
ٍى
()0
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ت:
ىر يس ى
ب ىس ٍيوـ  ,فىقىالى ٍ
ىص ىابوي ىغ ٍر ي
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكقى ٍد ىىمى ىؾ ىح ًارثىةي ىي ٍكىـ ىب ٍد ور  ,أ ى
ى
ت مكًقع ح ًارثىةى ًمف ىقٍمبًي ,فىًإف ىك ً
ً
يا رس ى َّ ً
ؼ تىىرل
الجَّن ًة لى ٍـ أ ٍىب ًؾ ىعمى ٍي ًو ,ىكًا َّال ىس ٍك ى
ٍ
اف في ى
كؿ المو ,قى ٍد ىعم ٍم ى ى ٍ ى ى
ٍ ى
ى ىي
ً ()4
اف ىكثًيرةه ,كًاَّنو ًفي ً
ً ً
الف ٍرىد ٍك ً
ىعمىى "
ىص ىنعي؟ فىقى ى
س اَل ٍ
ىجَّنةه ىكاح ىدةه ى ىي؟ إًَّنيىا ًج ىن ه ى ى ي
اؿ لىيىا " :ىىبًٍمت  ,أ ى
ىما أ ٍ
س أىحًد يكـ ,أىك مك ً
ً
"غ ٍدكةه ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو أ ٍىك ىرٍك ىحةه ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
ضعي قى ىدوـ
ىكقى ى
الد ٍن ىيا ىك ىما فييىاَ ,ولَقَ ُ
ى
اب قَ ْو ِ ى ٍ ٍ ى ٍ
اؿ :ى ى
ىف ام أرىةن ًمف نًس ً
ً
ً
ت إًلىى اَلىٍر ً
الجنَّ ًة ,ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
ض
الجَّن ًة اطَّمى ىع ٍ
اء أ ٍ
ىى ًؿ ى
م ىف ى
ٍ ى
الد ٍن ىيا ىك ىما فييىا ,ىكلى ٍك أ َّ ٍ ى
صيفييا  -يعنًي ً
ىت ما ب ٍي ىنيما ًريحا ,كلىىن ً
الخ ىم ىار  -ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
الد ٍن ىيا ىك ىما
اء ٍ
ىَل ى
ىٍ
ىض ى
ى
ت ىما ىب ٍي ىنيي ىما ,ىكلى ىم ىأل ٍ ى ى ي ى ن ى
ًفييىا".
تخريج الحديث:
()3

أخرجو البخارم
الطكيؿ  ,بو.

أيضان بنحكه ,مف طريؽ ,أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد الفزارم ,عف حميد

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أُـ َح ِبنت َّ
ضـ بف زيد بف حراـ اَلنصارية ,أخت أنس بف
ارثَة :ىي ُّ
الن ٍ
الرىبيّْعي ي
ض ٍم ى
ضر بف ى
النضر ,كعمة أنس بف مالؾ خادـ رسكؿ المَّو  -صمٌى المَّو عميو كسمٌـ .)6( -
ُ -ح َميد :ىك يحميد بف أبي حميد الطكيؿ أبك عبيدة البصرم .قاؿ ابف حجر :مشيكر مف الثقات

()7

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٖ/
ً
ً
الجنة ك ً
النار /ُُٔ/ٖ( -رقـٕٔٓٔ).
صفة
باب
صحيح البخارمً -كتاب ّْ
الرقىا ًؽ  -ي
ىك الذم ال يدرم مف رمى بو .عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني (ِّ.)ُِٖ/
 َى ِب ْمت :أىم ثى ًكمىتو .كقد استعاره ىاىنا لفىقد الميز كالعقؿ مما أىصابيا مف الثُّكؿ بك ًلدىا ,كأىنو قاؿ :أفى ً
قدت ىعقمى ًؾ بفىقد ابنًؾ ,ىحتى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ً
ً
ناف ىجن نة كاحدةن؟ .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ٓ.)َِْ/
ج
جعمت ال ى
صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب الحكر العيف ,كصفتيف /ُٕ/ْ( -رقـِٕٓٗ).

()6

انظر :أسد الغابة البف اَلثير(ٕ ,)َُٗ/اإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر(ٖ.)ُّّ/

()2
()0
()4
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المتفؽ عمى االحتجاج بيـ ,إال أنو كاف يدلس حديث أنس ,حتى قيؿ إف معظـ حديثو عنو
بكاسطة ثابت كقتادة ,ككصفو بالتدليس النسائي كغيره كقد كقع تصريحو عف أنس بالسماع

كبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخارم كغيره  ,مات سنة (ُِْىػ)(.)7

قاؿ الباحث :سماع يحميد الطكيؿ مف أنس ثابت ,كقد كقع منو أنو دلس عف أنس ,كقد أكضح
ذلؾ ابف حباف حيث قاؿ ":يركم عف أنس بف مالؾ ,ركل عنو الناس ,ككاف يدلس ,سمع مف

أنس بف مالؾ ثمانية عشر حديثان كسمع الباقي مف ثابت فدلس عنو "(.)2
()0

كقد ذكره ابف حجر في طبقاتو

في المرتبة الثالثة ,التي ال بد مف التصريح بالسماع لقبكؿ

أحاديث أصحابيا .كقد صرح يحميد بالسماع مف أنس – رضي ا﵀ عنو  -في ركاية البخارم
اَلخرل كىي  :قاؿ البخارم " حدثنا عبد ا﵀ بف محمد ,حدثنا معاكية بف عمرك ,حدثنا أبك
إسحاؽ ,عف حميد ,قاؿ :سمعت أنس بف مالؾ -رضي ا﵀ عنو -عف النبي -صمى ا﵀ عميو

كسمـ -قاؿ ....الحديث"(.)4

كباقي رجالو ثقات.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
آؿ مح َّمود قُوتاً" أىم بقى ٍدر ما يم ًسؾ َّ ً
ط ىعـ(.)3
الم ٍ
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يث "الميي َّـ ٍ
اجعؿ ًرٍزؽ ً ي ى
ٍ
ى يٍ
الرىمؽ م ىف ى
حديث رقـ (.)ٕٙ
اإلماـ ُمسمـ( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد
ىح َّدثىنًي يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,قى ى
اؿ :ىع ٍف أىبًي
اٍلقى ٍعقى ً
اؿ :ىع ٍف أىبًي يزٍرىعةى ,قى ى
اع ,قى ى
ؽ ً
آؿ يم ىح َّمود قُوتًا ".
اج ىع ٍؿ ًرٍز ى
" الميي َّـ ٍ

اؿ :ىع ٍف
ضٍي وؿ ,قى ى
ٍب يف في ى
اؿ ىر يسك يؿ
اؿ :قى ى
يى ىرٍي ىرةى ,قى ى

ً ()1
أىبً
اؿ :ىع ٍف يع ىم ىارةى ٍب ًف
يو  ,قى ى
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:-
ا﵀  -ى

تخريج الحديث:

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُُٖ/رقـُْْٓ) .كانظر :فتح البارم البف حجر (ُ.)ّٗٗ/

()2

الثقات البف حباف (ْ.)ُْٖ/

()0

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ّٖ/

()4

صحيح البخارم ,كتاب الجياد كالسير -باب الحكر العيف ,كصفتيف /ُٕ/ْ( -رقـِٕٓٗ).

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٗ/

()6

صحيح مسمـ -كتاب الزىد كالرقائؽ /ُِِٖ/ْ( -رقـُٖ – َُٓٓ).

()1

ىك فيضيؿ ابف ىغ ٍزكاف ابف جرير الضبي أبك الفضؿ الككفي ثقة  ,مات سنة (َُْىػ) .تقريب التيذيب البف حجر(ص/ْْٖ/
رقـّْْٓ).
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أخرجو مسمـ( ,)7بمثمو ,مف طريؽ اَلعمش ,عف عمارة بف القعقاع ,بو.

كأخرجو البخارم( ,)2بنحكه ,عف عبد ا﵀ بف محمد ,عف محمد بف الفضؿ ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

الضبّْى( ,)0مكالىـ  ,أك ىع ٍبد
 محمد بف فُ َضيؿ :ىك محمد بف فضيؿ بف ىغ ٍزكاف بف جرير ى
الرحمف الككفي ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٓٗىػ)(.)4
قاؿ ابف سعد " :كاف ثقة صدكقان كثير الحديث متشيعان ,كبعضيـ ال يحتج بو"( ,)3ككثقو ابف

المديني( ,)6كابف معيف( ,)1كالعجمي كزاد ":كاف يتشيع "( ,)8كقاؿ أبك حاتـ ":شيخ "(.)9
كقاؿ أحمد ":كاف يتشيع ككاف حسف الحديث"(.)73

كقاؿ الدارقطني ":كاف ثبتان في الحديث ,إال أنو كاف منحرفان عف عثماف رضي ا﵀ عنو "(.)77

كقاؿ يعقكب بف سفياف ":ثقة شيعي"(.)72

كذكره ابف حباف في الثقات كزاد ":كاف ىيغمك في التىشيع "( .)70ىكقىاؿ َّ
الن ىسائي ":ليس بو بأس "(.)74
كقاؿ أبك يزرعة ":صدكؽ مف أىؿ العمـ "( .)73كقاؿ الجكزجاني ":زائغ عف الحؽ "( .)76كقىاؿ أىبك
داكد ":كاف شيعيان محترقان "(.)71
ى

()7
()2
()0

صحيح مسمـ -كتاب الزىد كالرقائؽ /ُِِٖ/ْ( -رقـُٗ – َُٓٓ).
عيش النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كأصحابو /ٗٔ/ٖ( -رقـَْٔٔ).
صحيح البخارمً -كتاب ّْ
باب كيؼ كاف ي
الرقىا ًؽ  -ي
الض ٍّبى :نسبة إلى" بنى ضبة " كىـ جماعة .اَلنساب لمسمعاني (ٖ .)ُّٖ/كقاؿ عمر كحالة ":ىـ بطف مف طابخة ,مف
 َ

العدنانية ,كىـ :بنك ضبة بف اد بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف ,منازليـ :كانت منازليـ في جكار بني تميـ
إخكتيـ ,بالناحية الشمالية التيامية مف نجد ,ثـ انتقمكا في اإلسالـ الى العراؽ بجية النعمانية .انظر :معجـ قبائؿ العرب القديمة
كالحديثة لعمر كحالة (ِ.)ُٔٔ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ِّٗ/

()3

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ُُٓ/

()6

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)َِٖ/

()1

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُٓٔ/

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)َِٓ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٖٓ/

( )73المصدر السابؽ.
( )77سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ِّٖ/
( )72تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)َْٔ/
( )70الثقات البف حباف (ٕ.)ِْْ/
( )74تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ِٕٗ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٖٓ/
( )76أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ٖٕ/
( )71سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ)ُْٕ/
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كقاؿ الذىبي ":ثقة مشيكر لكنو شيعي "( ,)7كعنو في مكضع آخر " :صدكؽ مشيكر "( .)2كقاؿ

ابف حجر ":صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع "(.)0

قاؿ الباحث :محمد بف فضيؿ ثقة ,كاف يتشيع .كباقي رجالو ثقات.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ىىمً ًو ً
كعيالو
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
َّع ىمف َيقُوت " أ ىىر ىاد ىم ٍف تىٍم ىزيمو ىنفىقىتيو ًم ٍف أ ٍ
بالم ٍرء إثٍمان أ ٍ
ىف يي ى
ضي ى
يث " ىكفىى ى
اَلخ ىرل(.)4
كي ٍرىكل " ىمف يي ًقيت " ىعمىى المُّغة ٍ
كعبًيده .ي
حديث رقـ (.)ٕٚ
اإلماـ أبو داود(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىكثً و
اؿ :ىع ٍف ىك ٍى ًب ٍب ًف ىجابً ور
اؽ ,قى ى
اف ,قى ى
ير ,قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك إً ٍس ىح ى
ىخ ىب ىرىنا يس ٍف ىي ي
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:-
اؿ :ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ورك ,قى ى
اٍل ىخ ٍي ىكانً ّْي ,قى ى
اؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
وت ".
ّْع ىم ٍف َيقُ ُ
" ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء إًثٍ نما أ ٍ
ىف يي ى
ضي ى
تخريج الحديث:
يالسي( ,)6كمف طريقو أحمد( ,)1كالبييقي( ,)8عف شعبة.
أخرجو أبك داكد ال ى
ط ُّ
كأخرجو أحمد أيضان( ,)9كمف طريقو ,النسائي( ,)73عف يحيي القطاف.

كأخرجو أحمد أيضان( ,)77كمف طريقو الطبراني( ,)72عف عبد الرحمف بف ميدم .كأخرجو
الطبراني( ,)70مف طريؽً ,فطر بف خميفة .كأخرجو الحاكـ( ,)74مف طريؽ ,أبي حذيفة مكسي ابف

()7

انظر :المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ ,)ِْٔ/كالكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُُِ/

()2

ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ْ.)ٗ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٓ/رقـِِٕٔ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٗ/

()3

سنف أبي داكد –كتاب الزكاة  -باب في صمة الرحـ-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُِّ/رقـُِٗٔ).

()6

مسند أبي داكد الطيالسي (ْ /ّٖ/رقـ ِّٓٗ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ُّْ/رقـِْٖٔ).

()8

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ٕٔٗ/رقـُْٗٔٓ).

()9

مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ّٔ/رقـْٓٗٔ).

( )73السنف الكبرم لمنسائي (ٖ /ِٖٔ/رقـ ُُّٗ).
( )77مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ِْْ/رقـِٖٖٔ).
( )72المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /ِِٔ/رقـُٓٓٓ).
( )70المعجـ الكبير لمطبراني (ُّ /ٖٓٓ/رقـُّْْٓ).
( )74المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٕٓٓ/رقـُُٓٓ).
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مسعكد .كأخرجو ابف حباف( ,)7كأبك نعيـ( ,)2مف طريؽ ,سفياف الثكرم.

كأخرجو البييقي( ,)0مف طريؽ ,اَلعمش .جميعيـ :عف أبي اسحاؽ السبيعي ,عف كىب بف

جابر ,عف عبد ا﵀ بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما -عف َّ
النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
جميعيـ :بًنفس ً
لفظ أبي داكد .كأخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ ,خيثمة بف عبد الرحمف ,عف عبد ا﵀
بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما -يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ – بمفظ " :كفى بالمرء

إثمان أف يحبس ,عمف يممؾ قكتو ".
دراسة رجاؿ اإلسناد:

كخيكاف ىك :ابف نكؼ بف ىمداف,
 َو ْىب بف َجابر َالخ ٍيكاني ,ى
الخ ْي َو ِاني :ىك كىب بف جابر ى
اليمداني الككفي ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,مف الرابعة(.)3

كثقو يحيى بف معيف( ,)6كابف حباف( ,)1ىكقىاؿ العجمي ":ككفي ,تابعي ,ثقة"(.)8
كقاؿ الحاكـ" :كىب بف جابر ,مف كبار تابعي الككفة "( .)9كذكره أبك حاتـ كلـ ييكرد فيو ىجرحان كال
تىعديالن كقاؿ ":ككفي ,ركل عف عبد ا﵀ بف عمرك ,ركل عنو أبك إسحاؽ"(.)73
المًديني( ,)77ك َّ
الن ىسائي( ":)72مجيكؿ" .كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( ,)70كفي مكضع آخر
كقاؿ ُّ
عمي ابف ى
قاؿ ":ال يكاد يعرؼ "( ,)74كفي مكضع آخر قاؿ ":فيو جيالة "(.)73
كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)76

ً
بالجيالة َلنو لـ ً
السبًيعي ,كقد
كصؼ
يرك عنو غير أبي اسحاؽ ى
قاؿ الباحث :ىك ثقة ,كلعمو ي
صحح حديثو الحاكـ ,في المستدرؾ  ,كما سيأتي إف شاء ا﵀ ,كعبارتو السابقة ييفيـ منيا عدـ

()7

صحيح ابف حباف (َُ /ُٓ/رقـَِْْ).

()2

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٕ.)ُّٓ/

()0

شعب اإليماف لمبييقي (ُُ /ُٖٓ/رقـّّٖٔ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الكسكؼ  -باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ /ِِٗ/ِ( -رقـَْ.)ٗٗٔ -

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ُُٗ/

()6

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -صُِِ)

()1

الثقات البف حباف (ٓ.)ْٖٗ/

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ّْْ/

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ.)ٕٓٓ/

.

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِّ/
( )77تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّٔ.)ّٓٓ/
( )72تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ُُٗ/
( )70الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ّٓٔ/
( )74ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ْ.)َّٓ/
( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ِٕٔ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٖٓ/رقـُْٕٕ).
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جيالة كىب.

ً
كصفو بً
اَللباني( – )7رحمو ا﵀ -كقاؿ ":كلـ يكثقو غير ابف
الشيخ
الجيالة مف المعاصريف
ُّ
ي
ك ًم َّمف ى
ً
العمماء ,مف بينيـ ابف معيف,
صراحة ثالثةه مف
سيك منو  -رحمو ا﵀  -فقد كثقو ى
حباف" ,كىذا ه
كما أدراؾ ما ابف معيف.
س َحاؽ :ىك عمرك بف عبد ا﵀ ,ثقة مكثر عابد اختمط بأخرة  ,سبقت ترجمتو(.)2
 أَبو إِ ْس ْف َياف :ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم أبك عبد ا﵀ الككفي ,ثقة حافظ فقيو عابد إماـ
ُ -

حجة ككاف ربما دلس ,مات سنة (ُُٔىػ)(.)0

قاؿ الباحث :عده الحافظ ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ,التي احتمؿ اَلئمة
تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسو في جنب ما ركل كسفياف الثكرم(.)4

 -محمد بف كثير :ىك محمد بف كثير العبدم  ,البصرم  ,ثقة  ,لـ يصب مف ضعفو  ,ركل لو

الجماعة ,مات سنة (ِِّىػ)(.)3

الحكـ عمى الحديث:

اسناده صحيح .كقد صحح الحديث الحاكـ في المستدرؾ فقاؿ ":ىذا حديث صحيح اإلسناد ,كلـ

يخرجاه "( .)6كقد حسنو الشيخ اَللباني(.)1

*****

*****

()7

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ٗ.)ُٓٗ/

()2

انظر حديث رقـ (ُٓ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْْ/رقـِْْٓ).

()4

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ِّ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َْٓ/رقـ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٗ ,)ٕٕ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ّّْ/

()6

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ.)ٕٓٓ/

()1

صحيح سنف أبي داكد لأللباني (ٓ /ّٕٔ/رقـُْٖٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يو " سئًؿ اَلكز ً
طعام يكـ يبار ٍؾ لى يكـ ًف ً
ًً
اؿ ىغ ٍي يرهي:
اَلرًغفة .ىكقى ى
اع ُّي ىع ٍنوي فىقى ى
ي
اؿ :يى ىك ص ىغر ٍ
ٍ
ىكفيو " قُوتُوا ى ى ي ى
ٍ
عام يكـ(.)2(" )7
يى ىك ًمثؿ قى ٍكًل ًو " ًكيميكا ى
ط ى
حديث رقـ (.)ٕٛ

البزار(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ أبو َبكر َ
ُ
اؿ :ىعف أىبًي
اؿ :ىح َّدثنا ىب ًقَّيةي ٍب يف اٍل ىكلً ًيد ,قى ى
اؿ :ىح َّدثنا ىحيكة بف يشريح ,قى ى
ىح َّدثنا إبراىيـ بف ىعبد ا﵀ ,قى ى
اء - ,ر ً
الدرىد ً
ضمرةى ٍب ًف ىحبً و
ضي المَّوي ىع ٍنوي  -ىع ٍف
يب ,قى ى
ىب ٍكر ٍب ًف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ,قى ى
اؿ :ىعف أىبًي َّ ٍ
ى
اؿ :ىع ٍف ى ٍ ى
طعام يكـ يبار ٍؾ لى يكـ ًف ً
ً َّ ً
يو".
صمَّى المَّوي ىعمىيو ىك ىسمَّـ -قى ى
ىر يسكؿ المو  -ى
ٍ
اؿ ":قُ ْوتُوا ى ى ى ٍ ي ى ى
َّ ً ً
قى ى ً ً
ت بعض أ ٍ ً ً ً
ص ًغ يير اَل ٍىرًغفى ًة.
ّْرهي قى ى
يـ ٍب يف ىعبد المو :ىسم ٍع ي ى ٍ ى
اؿ :يى ىك تى ٍ
ىىؿ اٍلعٍمـ ييفىس ي
اؿ إ ٍب ىراى ي
ً َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمىيو ىك ىسمَّـ -إالَّ ًم ٍف ىى ىذا اٍل ىك ٍج ًو بًيى ىذا
ىك ىى ىذا اٍل ىحًد ي
يث ال ىن ٍعمى يموي يي ٍرىكل ىعف ىر يسكؿ المو  -ى
ً
اء متَّ ً
اإلس ىن ًاد ,عف أىبًي َّ ً
ىى ًؿ َّ
الش ًاـ.
صال ىكًا ٍس ىن ي
ىسانً ًيد أ ٍ
ى
ًٍ
ادهي ىح ىس هف م ٍف أ ى
الد ٍرىد ي
تخريج الحديث:

()4
صفِّى عف بقية بف الكليد بو.
أخرجو الطبراني  ,مف طريؽ  ,داكد بف يرشيد ,كمحمد بف يم ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الزىبيدم( ,)3أبك عتبة الحمصي ,ثقة ,ركل
ضمرة بف ىحبيب بف صييب ي
 َض ْم َرة بف َح ِبيب :ىك ى
لىوي اَلربعة  ,مات سنة (َُّىػ)(.)6
 -أَبو بكر بف أَبي مريـ :ىك أبك بكر بف عبد ا﵀ بف أبي مريـ ,الغساني الشامي ,كقد ينسب

إلى جده ,قيؿ اسمو بكير كقيؿ عبد السالـ ,ضعيؼ ,ككاف قد يس ًر ى
ؽ بيتو فاختمط  ,ركل لىوي
اَلربعة إال النسائي ,مات سنة (ُٔٓىػ)(.)1
ِ
الولِيد :بقية بف الكليد بف صائد بف كعب بف ىح ًريز ,الكالعي الحمصي ,يكنى أبا
 َبقيَّة بف َيي ٍح ًمد ,استشيد بو البخارم في "الصحيح" كركل لو في "اَلدب" ,كركل لىوي مسمـ ًفي "المتابعات" ,

()7

كال المعنييف صحيح "كيمكا الطعاـ" ,ك"تصغير اَلرغفة" ,كالمعني أف يصنع الطعاـ عمى قدر حاجة البيت فيبارؾ فيو َلف الزائد
عف الحاجة ال يؤمف عميو الفساد مما يتسبب في ضياع الماؿ كا﵀ أعمـ.

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٗ/

()0

مسند البزار (َُ /ّْ/رقـَُْْ).

()4

مسند الشامييف لمطبراني (ِ /ّّٓ/رقـُّْٖ) ,ك(ِ /ّْٕ/رقـُِْٕ).

()3

الزَبيدي :ىذه النسبة إلى يزبيد كىي قبيمة قديمة مف يمذحج أصميـ مف اليمف نزلكا الككفة .اَلنساب لمسمعاني (ٔ.)ِّٔ/
 ُ
تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٖ/رقـِٖٔٗ).

()1

المصدر السابؽ (ص /ِّٔ/رقـْٕٕٗ).

()6

68

كاحتج بو الباقكف ,مات سنة (ُٕٗىػ)(.)7

ضعيؼ الركاية عف غير الثقات"(.)2
ككاف
ى
كاف ثقةه في ركايتو عف الثقات ,ى
قاؿ ابف سعد ":ى
كقاؿ ابف المبارؾ :بقية بف الكليد صدكؽ الميجة ,كاف يأخذ عمف أقبؿ كأدبر( ,)0كعنو قاؿ " :نًعـ
و
سعيد
كيسمي الكنى ,كاف دى انر يحدثنا عف أبي
الرجؿ بقية ,لكال أنو كاف ييكني اَلسامي ,ي
ً
اظي فنظرنا فإذا ىك عبد القي ُّد ً
كس "(.)4
ي
الك ىح ٌ
ككثقو ابف معيف( ,)3كقاؿ مرة " إذا حدث عف ثقة فميس بو بأس "( ,)6كعنو قاؿ ":كاف شعبة

يمبجالن لبقية بف الكليد حيث قىدـ عميو "(.)1
كعف محمد بف أبي السرم ,قاؿ :سمعت بقية يقكؿ :قاؿ لي شعبة يا أبا يي ٍح ًمد ما أحسف حديثؾ
كلكف ليس لو أركاف ,قاؿ :قمت حديثكـ أنتـ ليس لو أركاف تجيئني بغالب القطاف كحميد اَلعرج,
كأبك التياح كنجيئكـ بمحمد بف زياد اَلليىانًي كأبي بكر بف أبي مريـ الغساني كصفكاف بف عمرك
الس ٍك ىس ًكي "( .)8كقاؿ سفياف بف عيينة " :ال تسمعكا مف بقية ما كاف في يسنَّة ,كأسمعكا منو ما
َّ
كاف في ثكاب كغيره "(.)9

كقاؿ أحمد ":بقية إذا حدث عف قكـ ليسكا بمعركفيف فال تقبمكه ,كاذا حدث بقية عف المعركفيف,
مثؿ بحير بف سعد كغيره قبؿ  ..كقاؿ أيضا :بقية ما كاف يبالي عف مف حدث "(.)73

ىكقىاؿ أيىبك يزٍرىعة الرازم ":بقية عجب إذا ركل عف الثقات ,فيك ثقة "(.)77
إلي مف إسماعيؿ ٍبف عياش "(.)72
ىكقىاؿ أيىبك حاتـ " :يكتب حديثو ,كال يحتج بو ,كىك أحب َّ
كعف أبي حاتـ الرازم ,قاؿ " :سألت أبا يم ٍس ًير( )70عف حديث لبقية فقاؿ احذر أحاديث بقية ككف
منيا عمى تقية فإنيا غير نقية "(.)74

()7

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ ,)ُِٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ُِٗ/

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ْْٕ/

()0

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ُِٔ/

()4

صحيح مسمـ  ,المقدمة  -باب الكشؼ عف معايب ركاة الحديث كنقمة اَلخبار كقكؿ اَلئمة في ذلؾ.)ُٔ/ُ( -

()3

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ٕٗ/

()6

تاريخ ابف معيف – ركاية ابف محرز( -ص.)ٕٗ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ُ.)ُّٓ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ِّٔ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ُ.)ُْ/

( )73الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ُِٔ/
( )77تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ُٖٗ/
( )72المصدر السابؽ.

الد ً
الغساني ً
( )70ىك عبد اَلعمى بف مسير بف ً
ً
ً
ً
عبد اَلىعمى ً
مشقي الفقيو ,مات
امةى ى
بف يم ٍسي ور ,اإلماـ شيخ الشاـ أىبك يم ٍسير بف أىبي يذ ىر ى
سنة (ُِٖىػ) .أنظر :الطبقات الكبير (ٗ , )ْٕٕ/كسير أعالـ النبالء لمذىبي (ٖ.)ّٓٔ/
( )74الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ِٓٗ/

69

كقاؿ ابف عدم " :كلبقية حديث صالح غير ما ذكرناه ففي بعض ركاياتو يخالؼ الثقات ,كاذا

ركل عف أىؿ الشاـ فيك ثبت ,كاذا ركل عف غيرىـ خمط "(.)7

ىكقىاؿ َّ
ىخ ىب ىرىنا  ,فيك ثقة .كاذا قاؿ :ىع ٍف فالف فال يؤخذ عنوَ ,لنو ال
الن ىسائي ":إذا قاؿ :ىح َّدثىىنا كأ ٍ
يدرل عمف أخذه "( .)2كقاؿ العجمي " :ثقة ما ركل عف المعركفيف ,كما ركل عف المجيكليف

فميس بشيء "(.)0كقاؿ الحاكـ " :ثقة مأمكف"(.)4

م( ":)3كبقية يقارب إسماعيؿ كالكليد ,فإف كاف مف الكليد في حديث
كقاؿ يعقكب بف سفياف الفى ىس ًك ُّ

الشامييف ,فيك ثقة ,إذا حدث عف ثقة فحديثو يقكـ مقاـ الحجة ,يذكر بحفظ إال أنو ىيشتيي اٍل يممى ىح
ً
الضعيؼ
الحديث ,فىيي ىكني
ضعؼ ,ككاف ىيشتيي
الحديث ,كيركم عف شيك وخ فييـ
ائؼ مف
ى
ه
ى
كالطر ى
كيسمي المعركؼ بالكنية باسمو "(.)6
ى
المعركؼ باالسـ ,ي
()8
()1
كقاؿ الخطيب البغدادم" كاف صدكقان "  .كقاؿ الدارقطني ":يركم عف قكـ مترككيف " .

اف مدلسان يركم ىعف قكـ ىمترككيف كمجيكليف "(.)9
كقاؿ أبك الفرج الجكزم ":ىك ى
كدرج كلو غرائب تيستنكر "(.)73
كقاؿ الذىبي ":بقية بف الكليد احد االئمة الحفاظ يركل عمف ىدب ى
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء كالمجيكليف "(.)77

كقد عده مف أصحاب المرتبة الرابعة في طبقاتو التي اتفؽ العمماء عمى أنو ال يحتج بشئ مف

صرحكا فيو بالسماع لكثرًة تدليسيـ عف الضعفاء كالمجاىيؿ "(.)72
حديثيـ اال بما ى

قاؿ الباحث :بقية بف الكليد ,ثقة مدلس ,فأكثر العمماء عمى تكثيقو ,إذا حدث عف ثقة ,أكحدث
عف الشامييف .كالكالـ عميو مف ًقىبؿ ركايتو عف الضعفاء كالمجاىيؿ ,كتدليسو ال يينكر ,فإذا
صرح بالسماع؛ فحديثو صحيح ,كاذا لـ يصرح فضعيؼ .كقد تتبع ابف حباف – رحمو ا﵀  -بقية
ى
أكضح ما كقع فيو بقية فقاؿ ":دخمت حمص كأكثر ىمي شأف بقية
بف الكليد ,فكجده ثقةه مدلس ك ى

()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ِٕٔ/

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ُٖٗ/

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)َِٓ/

()4

سؤاالت الس ً
ّْجزم لمحاكـ (ص.)ّٗ/

()3

س ِوي :ىذه النسبة إلى فىسا ,كىي بمدة مف ب الد فارس يقاؿ ليا :بسا ,خرج منيا جماعة مف العمماء كالرحاليف ,منيـ أبك يكسؼ
الفَ َ
يعقكب بف سفياف بف جكاف الفسكم الفارسي .اَلنساب لمسمعاني (َُ.)ِِِ/

()6

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ِْْ/

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ.)ُِٔ/

()8

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ُْْ/

()9

الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ُ.)ُْٔ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)َُٗ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٔ/رقـّْٕ).
( )72طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ْٗ/

13

فتتبعت حديثو ككتبت النسخ عمى الكجو كتتبعت ما لـ أجد بعمك مف ركاية القدماء عنو فرأيتو ثقة
مأمكنا كلكنو كاف مدلسا سمع مف عبيد ا﵀ بف عمر كشعبة كمالؾ أحاديث يسيرة مستقيمة ثـ
سمع عف أقكاـ كذابيف ضعفاء مترككيف عف عبيد ا﵀ بف عمر كشعبة كمالؾ مثؿ المجاشع بف

عمرك كالسرم بف عبد الحميد كعمر بف مكسى المثيمي كأشباىيـ كأقكاـ ال يعرفكف إال بالكنى
فركل عف أكلئؾ الثقات الذيف رآىـ بالتدليس ما سمع مف ىؤالء الضعفاء ككاف يقكؿ قاؿ عبيد ا﵀
بف عمر عف نافع كقاؿ مالؾ عف نافع كذا فحممكا عف بقية عف عبيد ا﵀ كبقية عف مالؾ كأسقط

الكاىي بينيما فالتزؽ المكضكع ببقية كتخمص الكاضع مف الكسط كانما امتحف بقية بتالميذ لو
كانكا يسقطكف الضعفاء مف حديثو كيسككنو فالتزؽ ذلؾ كمو بو "(.)7

شريح :ىك حيكة بف شريح بف يزيد الحضرمي أبك العباس الحمصي ثقة ,ركل لو
 َحيوة بف ُالبخارم  ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ِِْىػ)(.)2
 إبراىيـ بف َعبد ا﵀ :إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف الجنيد أبك إسحاؽ المعركؼ بالختمي صاحب كتبالزىد كالرقائؽ ,كعنده عف يحيى بف معيف سؤاالت كثيرة الفائدة تدؿ عمى فيمو .مات سنة

(ِٕٗىػ)( .)0كثقو الخطيب البغدادم( ,)4كقاؿ ابف حجر" ثقة مف أصحاب يحيى بف معيف"(.)3
قاؿ الباحث :إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف الجنيد  ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

ضمرة بف ىحبيب ,كىك ضعيؼ.
حديث ضعيؼ اإلسناد .انفرد بو أىبك بكر بف أىبي ىمريـ ,عف ى
*****
*****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كم و
اء " كجعؿ لً يكؿ ًم ٍنيـ ِقيتَ ًة م ٍقسكمةن ًمف ًرٍزقو " ًىي ًفعمىة ًمف القيكتً ,
الدع ً
ً ً
يتة ًم ىف
ى ي ى ٍ
ى
ىكًفي ىحديث ُّ ى
ى
ى ٍ
يٍ
الم ٍكت(.)6
ى
حديث رقـ (.)ٕٜ

لـ يعثر الباحث عمى تخري وج ليذا الحديث.

***** *****

()7

المجركحيف البف حباف (ُ.)ََِ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٖٓ/رقـَُُٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِِٓ/العمؿ لإلماـ أحمد – ركاية
ابنو عبد ا﵀ ,)ِٓ/ّ( -الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ,)َّٔ/الثقات البف حباف (ٔ.)ِْٔ/

()0

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ ,)ّٓ/سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ.)ُّٔ/

()4

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ.)ّٓ/

()3

لساف الميزاف البف حجر(ُ.)ْٓ/

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٗ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يو " مف قىتى ىؿ عمدان فىيك قَوٌد " القىكيدً :
ًف ً
القصاص كقى ٍتؿ القاتًؿ ىبدؿ القىتيؿ(.)7
ى ٍ يى َ
ى
ى
حديث رقـ (ٖٓ).

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
كح َّدثىىنا ٍاب يف الس ٍَّرًح ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىب ٍيود ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
اف ,ىك ىى ىذا ىحديثيوي
اد ,ح ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
َّ ً
ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف طىاك و
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
اؿ ٍاب يف يع ىب ٍيود :قى ى
اؿ :ىم ٍف قيتً ىؿ .ىكقى ى
كس ,قى ى
اؿ ىر يسك يؿ  -المو ى
ي
)
0
(
ً
ً
ً
ً ً ً
َّ
صا فىيي ىك
كف ىب ٍي ىنيي ٍـ بًح ىج ىاروة ,أ ٍىك بًالس ىّْياط ,أ ٍىك ى
ىك ىسم ىـ " :-ىم ٍف قيت ىؿ في ع ّْميَّا في ىرٍم وي ىي يك ي
ض ٍر وب بً ىع ن
ىخطىأه ,ىك ىع ٍقميوي ىع ٍق يؿ اٍل ىخطىًإ ,ىك ىم ٍف قيتً ىؿ ىع ٍم ندا فىيي ىك قَ َوٌد " [ .كركاه أبك داكد مرفكعان فقاؿ ] :ىح َّدثىىنا
اف ٍب ًف ىكثً و
ير ,ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ًدي ىن وار ,ىع ٍف
يم ىح َّم يد ٍب يف أىبًي ىغالً وب ,ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
اف ,ىع ٍف يسمىٍي ىم ى
يد ٍب يف يسمىٍي ىم ى
ً ً
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ
كس ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
طاك و
اف.
َّاس ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ :فى ىذ ىك ىر ىم ٍع ىنى ىحديث يس ٍف ىي ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
ىي
تخريج الحديث:
ىذا الحديث ييركم مرسالن عف طاككس ,كمرفكعان عف ابف عباس ,كأبي ىريرة -رضي ا﵀ عنيما-
فقد أخرجو الشافعي( ,)4كمف طريقو ,البييقي( ,)3مرسالن ,عف سفياف بف عيينة ,عف عمرك بف

دينار ,عف طاكس ,عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ . -

كأخرجو البزار( ,)6مف طريؽ ,بكر بف يمضر .كأخرجو الدارقطني( ,)1مف طريؽ ,عمرك بف
الن ً
الحارث .كأخرجو الطبراني( ,)8مف طريؽ ,حمزة َّ
صيبًي .ثالثتيـ :عف عمرك بف دينار ,عف
طاككس مرفكعان ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو . -

كأخرجو أبك داكد( ,)9كالنسائي( ,)73كابف ماجو( ,)77كالبزار( ,)72كالبييقي( ,)70مف طريؽ ,سميماف

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٗ/
باب مف قيتًؿ في ًع ّْميَّا بيف قىكـ -تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ُّٖ/رقـّْٗٓ).
سنف أبي داكد  ,كتاب الديات  -ي
 ِع ٍّم َّيا :مف العمى ,كالمعنى أف يكجد بينيـ قتيؿ يعمى أمره كال يتبيف قاتمو ,فحكمو حكـ قتيؿ الخطأ تجب فيو الدية .النياية في

()4

مسند الشافعي -ترتيب سنجر  /َّٔ/ّ( -رقـُّٗٔ).

()3

السنف الكبرم لمبييقي (ٖ /ُٖ/رقـََُُٔ).

()6

مسند البزار (ُٔ /ُُِ/رقـّّٓٗ).

()1

سنف الدارقطني (ْ /ّٖ/رقـُّّٗ).

()8

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ُ /ٕٗ/رقـِِٔ).

()2
()0

غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ّ.)َّٓ/

9
باب مف قيتؿ في ًع ّْميَّا بيف قىكـ-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ُّٖ/رقـَْْٓ).
( ) سنف أبي داكد  ,كتاب الديات  -ي
73
سامة  -باب مف قتؿ بحجر أك سكط -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /َْ/رقـ َْٕٗ).
( ) سنف النسائي  ,كتاب القى ى

( )77سنف ابف ماجو  ,كتاب الديات  -باب مف حاؿ بيف كلي المقتكؿ كبيف القكد أك الدية  -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /َٖٖ/رقـ
ِّٓٔ).
( )72مسند البزار (ُُ /ّّ/رقـُْْٕ).
( )70السنف الصغرم لمبييقي (ّ /ُِٔ/رقـُِٕٗ).
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الن ً
ابف كثير .كأخرجو الدارقطني( ,)7مف طريؽ ,حماد بف زيد ,كحمزة َّ
صيبًي.

كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني( ,)2كمف طريقو الدارقطني( ,)0عف الحسف بف عمارة.

جميعيـ :عف عمرك بف دينار ,عف طاككس ,عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما -يرفعو الي

النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ . -
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 طَ ُاووس :ىك طىاكس بف ًك ٍي ىساف اليماني ,أبك عبد الرحمف الحميرم ,مكالىـ الفارسي يقاؿ:طاككس لقب ,ثقة فقيو فاضؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُٔىػ)(.)4
اسمو ذككاف ك ى
الج ىم ًح ُّي( )3مكالىـ ,ثقة ثبت ,ركل لو
 َعمرو :ىك عمرك بف دينار المكي أبك محمد اَلثرـ يالجماعة ,مات سنة (ُِٔىػ)(.)6
فياف بف يعيينة ,ثقة حافظ فقيو إماـ حجة ,سبقت ترجمة(.)1
سفياف :ىك يس ي
 ُالس ْرح :ىك أحمد بف عمرك بف عبد ا﵀ بف عمرك بف السرح ,أبك الطاىر المصرم ,ثقة,
 -ابف َّ

ركل لو مسمـ ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (َِٓىػ)(.)8
 َح َّماد :ىك حماد بف زيد بف درىـ اَل ًيض ًم ُّي( ,)9أبك إسماعيؿ البصرم ,ثقة ثبت فقيو,
ىزد ُّ
الج ى
م ى
ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٜٔٚىػ)(ٓٔ).
 محمد بف عبيد :ىك محمد بف والغ ىبرمُّ ,البصرم ,ثقة ,ركل لو مسمـ ,كأبك
عبيد بف ًح ىساب ,ي
َُ
ي
()77
داكد ,كالنسائي ,مات سنة(ِّٖىػ) .
رجاؿ الطريؽ األخرى عند أبي داود:

 -سميماف بف كثير :ىك سميماف بف كثير العبدم البصرم أبك داكد كأبك محمد ,ركل لو

()7

سنف الدارقطني (ْ /َٖ/رقـُِّّ) ,ك(ْ /ُٖ/رقـُّّْ).

()2

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ٗ /ِٕٗ/رقـَُِّٕ).

()0

سنف الدارقطني (ْ /ُٖ/رقـُّّّ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٖ/رقـََّٗ) .كانظر :تاريخ ابف معيف -ركاية عثماف الدارمي( -ص ,)ُُٕ/الجرح

()3
()6

كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ََٓ/الثقات البف حباف (ْ.)ُّٗ/
ً
ِ
ّْسىبة إًلىى بني جمح كىـ بطف مف قيىرٍيش ىك يى ىك جمح بف ىع ٍمرك بف يىصيص ٍابف ىك ٍعب بف ىلؤم بف ىغالب بف فير
 ُ
الج َمح ّي :ىىذه الن ٍ
بف ىمالؾ بف النَّضر .المباب في تيذيب اَلنساب البف اَلثير (ُ.)ُِٗ/
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِْ/رقـَِْٓ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ٓ/

()1

انظر حديث رقـ (ِ).

()8

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٖ/رقـٖٓ) .كانظر :الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ٔٓ/تاريخ ابف يكنس المصرم

(ُ ,)ُٖ/الثقات البف حباف (ٖ ,)ِٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُ.)ُْٓ/
ً
( )9الج َ ِ
ص ىرة .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)ّْٔ/
َ
ّْسىبة إًلىى الجياضمة ىكًىي محمٌة بًاٍلىب ٍ
يضمي :ىىذه الن ٍ
( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٕٖ/رقـُْٖٗ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ.)ِّٗ/
( )77المصدر السابؽ (ص /ْٗٓ/رقـُُٓٔ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٗ ,)ٖٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َٔ/
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الجماعة ,ال بأس بو في غير الزىرم مات سنة (ُّّىػ)(.)7

قاؿ اإلماـ أحمد ":ثقة "( .)2كذكره محمد بف إسماعيؿ اَلزدم (ابف خمفكف) في جممة الثقات(.)0
كقاؿ يحيي بف معيف ":لـ يكف بو بأس "( .)4كفي مكضع آخر قاؿ ":ضعيؼ "(.)3

كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس إال في الزىرم فإنو ييخطئ عميو "( .)6كقاؿ العجمي ":جائز الحديث
ال بأس بو "( .)1كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سمعت أبي يقكؿ ":سميماف بف كثير بصرم

ييكتب حديثو "( .)8كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي ":ما ركل عف الزىرم ,فإنو قد اضطرب في
أشياء منيا ,كىك في غير حديث الزىرم أثبت ,كقد ركل سميماف بف كثير ,عف حصيف ,كحميد

الطكيؿ ,أحاديث ال يتابع عمييا "( .)9كقاؿ العقيمي ":سميماف بف كثير أبك داكد الكاسطي
مضطرب الحديث "( ,)73كعف ابف عدم – كقد ساؽ لو ثالثة أحاديث تستغرب  -قاؿ ":كمقدار
ما يركيو ال بأس بو "(.)77

كقاؿ ابف حباف ":كاف ييخطىء كثي انر أما ركايتو عف الزىرم فقد اختمط عميو صحيفتو فال يحتج
بشيء ينفرد بو عف الثقات كيعتبر بما كافؽ اَلثبات "(.)72

كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":لـ يتفقكا عميو "( .)70قاؿ الذىبي ":ثقة مشيكر "( ,)74كمكضع آخر

()73
صكيمح "(.)76
قاؿ ":صدكؽ "  ,كعنو قاؿ ":ي
كقاؿ ابف حجر ":ال بأس بو في غير الزىرم " (.)71

قاؿ الباحث :سميماف بف كثير ,صدكؽ حسف الحديث  ,في غير الزىرم.

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٗٓ/رقـُُٓٔ).

()2

بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)ٖٔ/

()0

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ّٖ/

()4

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ِْٔ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُّٖ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ٖٓ/

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)َّْ/

()8

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُّٖ/

()9

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُّٕ/

( )73المصدر السابؽ.
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)َِٗ/
( )72المجركحيف البف حباف (ُ.)ّّْ/
( )70اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ِ.)ِٓٓ/
( )74المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِِٖ/
( )73ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ْٗ/
( )76الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ّْٔ/
( )71تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٗٓ/رقـُُٓٔ).
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 -سعيد بف سميماف :ىك سعيد بف سميماف الضبي أبك عثماف الكاسطي نزيؿ بغداد البزاز لقبو

سعدكيو  ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)7

 -محمد بف أبي غالب :ىك محمد بف أبي غالب ,القيك ًم ًس ُّي( ,)2الطيالسي ,نزيؿ بغداد ,ثقة حافظ

 ,ركل لو البخارم ,كأبك داكد ,مات سنة (َِٓىػ)(.)0
الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد  ,بطريؽ أبي داكد اَلخرل  ,عف سميماف بف كثير ,مكصكالن البف عباس –

رضي ا﵀ عنيما -يرفعو .كرجالو ثقات سكل سميماف بف كثير صدكؽ.
كقدد صححو الشيخ اَللباني).(4

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ادوا رك ً
يث الص ى ً
احميـ "(.)3
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
َّالة " اقْتَ ُ ى
حديث رقـ (ٖٔ).

اإلماـ ُمسمـ( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
()1
كن يس( ,)8ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اب ,ىع ٍف
ىخ ىب ىرىنا ٍاب يف ىك ٍى وب  ,أ ٍ
ىح َّدثىنًي ىح ٍرىممىةي ٍب يف ىي ٍح ىيى التُّ ًجيبً ُّي ,أ ٍ
ىخ ىب ىرنًي يي ي
ى
كؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ّْب ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,أ َّ
يف قى ىف ىؿ ًم ٍف ىغ ٍزىكًة
ىف ىر يس ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -ح ى
ى
ي
)
9
(
َّ
اؿ لًبً و
الؿ " :ا ٍك ٍ
صمَّى بًال هؿ ىما
ىخ ٍي ىب ىر ,ىس ىار لىٍيمىوي ىحتَّى إً ىذا أ ٍىد ىرىكوي اٍل ىك ىرل ىع َّر ىس ,ىكقى ى
أل لىىنا المٍي ىؿ "  ,ىف ى
قي ّْدر لىو ,كناـ رسك يؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
استىىن ىد بًال هؿ إًلىى
ىص ىح يابوي ,ىفمى َّما تىقى ىار ى
ب اٍلفى ٍج ير ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكأ ٍ
ى
ى ي ىى ى ى ي
ً
ت بًالالن ع ٍي ىناه كىك مستىنً هد إًلىى ر ً
رً
احمىتً ًو مك ً
صمَّى
احمىتً ًو ,ىفمى ٍـ ىي ٍستىٍي ًق ٍ
اجوى اٍلفى ٍج ًر ,فى ىغمىىب ٍ
ى ي ى يى ي ٍ
ظ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ى
ى
يى
ً
ً َّ
ضرىبتٍيـ َّ
ىح هد ًم ٍف أ ٍ ً ً َّ
صمَّى
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىكال بًال هؿ ,ىكال أ ى
الش ٍم يس ,فى ىك ى
اف ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ىص ىحابو ىحتى ى ى ي ي
ً
ً َّ
ىم بًال يؿ "
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
استًيقىاظنا ,فىفى ًز ى
اؿ " :أ ٍ
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -أ َّىكلىيي يـ ٍ
ع ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
كؿ ً
ادوا " ,
ت ىكأ ّْ
ا﵀  -بًىن ٍف ًس ىؾ ,قى ى
يمي ىيا ىر يس ى
فىقى ى
اؿ " :اقْتَ ُ
ىخ ىذ بًىن ٍف ًسي الًَّذم أ ى
اؿ بًال يؿ :أ ى
ىخ ىذ  -بًأىبًي أ ٍىن ى
()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّٕ/رقـِِّٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِّْ/معرفة الثقات لمعجمي
(ُ ,)ََْ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ِٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (َُ.)ّْٖ/

()2

س ًّ:نسبة إلى مكاف عمى طريؽ خراساف إذا تكجو العراقي إلييا .اَلنساب لمسمعاني (َُ.)ُِٓ/
القُى ِم ِ

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َُٓ/رقـُِْٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ِٔٓ/

()4

سنف أبي داكد  .ط – مشيكر( -ص /َٖٔ/رقـّْٗٓ).

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٗ/

()6

صحيح مسمـ  -كتاب المساجد كمكاضع الصالة -باب قضاء الصالة الفائتة  /ُْٕ/ُ( -رقـَّٗ–َٖٔ).

()1

ىك عبد ا﵀ بف كىب بف مسمـ.

()8

ىك يكنس بف يزيد بف أبي النجاد اَلٍىيمي.

()9

ا ْل َك َرى :أم النكـ .النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٕ/
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ً
ادوا رو ِ
صمَّى ا﵀ ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ  -كأ ً
احمَ ُي ْـ ىش ٍينئا ,ثيَّـ تىىك َّ
اـ الصَّالةى,
ضأى ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
فَاقْتَ ُ َ َ
ى ى ىى
ي
ىم ىر بالال فىأىقى ى
ً
اؿ " :م ٍف ىن ًسي الصَّالةى ىفٍميي ى ّْ ً
ا﵀
ضى الصَّالةى قى ى
صمَّى بً ًي يـ الص ٍ
ُّب ىح ,ىفمى َّما ىق ى
فى ى
صميىا إ ىذا ىذ ىك ىرىىا "  ,فىإ َّف ى
ى
ى
اف ٍاب يف ًشي و
اب " :ىي ٍق ىريؤ ىىا لً ّْمذ ٍك ىرل ".
اؿ﴿ :أ ًىقًـ الصَّالةى لًًذ ٍك ًرم﴾[ سكرة طو آية ]ُْ-قى ى
قى ى
اؿ يي ي
كن يس :ىك ىك ى
ى
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 َح ْرَممَة بف يحيى الت ِجي ِبي :حرممة بف يحيى بف حرممة بف عمراف أبك حفص التُّ ًجيبًيالمصرم صاحب الشافعي ,ركل لو مسمـ ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ِّْىػ)(.)2

()7

كثقة العقيمي( ,)0كقاؿ ":كاف أعمـ الناس بابف كىب " .كذكره ابف حباف في الثقات(.)4

كقاؿ الذىبي( ,)3كابف حجر( ":)6صدكؽ " .كقاؿ ابف يكنس المصرم ":ككاف حرممة مف أمأل

الناس بما ركل ابف كىب"( .)1كنقؿ ابف عدم( ,)8عف العباس الدكرم قاؿ :سمعت يحيى بف
معيف يقكؿ ":شيخ بمصر ,يقاؿ لو :حرممة كاف أعمـ الناس بابف كىب "  ,فذكر عنو يحيى

أشياء ثجمة كرىت ذكرىا  ,قاؿ يحيى ":كقد كاف حرممة ىذا بمصر حيف دخمتيا " .كقاؿ أبك

حاتـ ":يكتب حديثو كال يحتج بو"( .)9كقاؿ ابف عدم ":سألت عبد ا﵀ بف محمد بف إبراىيـ
الفى ٍرىىا ىذانً ٌي يممي عمى شيئا مف حديث حرممة قاؿ يا بني كما تصنع بحرممة حرممة ضعيؼ ثـ
أممى عف حرممة ثالث أحاديث كلـ يزدني عمى ذلؾ "( .)73ككاف أحمد بف صالح يطعف فيو كال

ييحدث مف ىسمع مف حرممة ,قاؿ ابف عدم ":سمعت ابف سمـ يقكؿ :أتيت أحمد بف صالح  ,فمـ
يحدثني كذلؾ أني بدأت بحرممة ,كقاؿ ابف عدم أيضان ":كقد تبحرت حديث حرممة كفتشتو الكثير
فمـ أجد في حديثو ما يجب أف يضعؼ مف أجمو كرجؿ يتكارل ابف كىب عندىـ كيككف عنده

حديثو كمو فميس ببعيد اف يغرب عمى غيره مف أصحاب بف كىب كتب كنسخ كافرادات ابف
كىب ,كأما حمؿ أحمد بف صالح عميو فإف أحمد سمع في كتبو مف بف كىب فأعطاه نصؼ
سماعو كمنعو النصؼ فتكلدت بينيما العداكة مف ىذا فكاف مف يبدأ إذا دخؿ مصر بحرممة ال

()7

الت ِجي ِبي :ىذه النسبة الى تجيب كىي قبيمة كىك اسـ امرأة كىي أـ عدم كسعد ابني اشرس بف شبيب بف السككف ,قاؿ ذلؾ أحمد
بف الحباب النسابة ...كىذه القبيمة نزلت مصر كبالفسطاط محمة تنسب الييـ ,يقاؿ ليا :تجيب .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)َِ/

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ٓ.)ْٖٓ/

()0

تيذيب التيذيب البف حجر (ِ.)ُِّ/

()4

المصدر السابؽ.

()3

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُّٕ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٓٔ/رقـُُٕٓ).

()1

تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ.)ُُّ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)َّْ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ِْٕ/

( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)َّْ/
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يحدثو أحمد بف صالح كما رأينا أحدان جمع بينيما فكتب عنيما جميعان ,كرأينا أف مف عنده حرممة
ليس عنده أحمد ,كمف عنده أحمد ليس عنده حرممة ,عمى أف حرممة قد مات سنة أربع كأربعيف,

كمات أحمد بف صالح سنة ثماف كأربعيف "(.)7

قاؿ الباحث  :حرممة بف يحيي التجيبي صدكؽ ,كأنو أعمـ الناس في ابف كىب ,كال يمتفت إلى
طعف أحمد بف صالح لو فإنو مف أقرانو ككالـ اَلقراف ييطكل كال ييركل ,كقد أكضح ابف عدم ىذا
بكالمو السابؽ بقكلو :كأما حمؿ أحمد بف صالح عميو فإف أحمد سمع في كتبو مف ابف كىب
فأعطاه نصؼ سماعو كمنعو النصؼ فتكلدت بينيما العداكة .كقاؿ الذىبي ":يكفيو أف ابف معيف

قد أثنى عميو ,كىك أصغر مف ابف معيف"(.)2
كباقي رجالو ثقات.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
ىم ىي ٍذ ىىباف يم ٍس ًرىعيفَّ ,
كأف
يث السَّقيفة " ٍ
ى
فانطىمىؽ أيىبك ىب ٍك ور ىك يع ىم ير َيتَقَاوداف َحتَّى أتَ ْو ُىـ " أ ٍ
ى
ً ()0
كؿ ك و
َّ
لس ٍرىعتو .
احد ًم ٍنيي ىما ىيقيكد ى
اآلخر ي
حديث رقـ (ٕٖ).

اإلماـ أحمد(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ح َّدثىنا أىبك عكانةى ,عف ىداكىد ب ًف عبًد ً
الر ٍح ىم ًف,
ا﵀ اَل ٍىكًدمّْ ,ىع ٍف يح ىم ٍيًد ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
اف ,قى ى ى ى ي ى ى ى ى ٍ ي ٍ ى ٍ
ىح َّدثىىنا ىعفَّ ي
ً
اء
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىكأيىبك ىب ٍك ور ًفي طىائًفى وة ًم ىف اٍل ىمًد ىين ًة ,قى ى
قى ى
اؿ :فى ىج ى
اؿ :تييكفّْ ىي ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
صمَّى
اؿً :ف ندل لى ىؾ أىبًي ىكأ ّْ
يمي ,ىما أى ٍ
ؼ ىع ٍف ىك ٍج ًي ًو فىقىَّبمىوي  ,ىكقى ى
فى ىك ىش ى
ط ىي ىب ىؾ ىحيِّا ىك ىميّْتنا ,ىم ى
ات يم ىح َّم هد  -ى
()3
ؽ أيىبك ىب ٍك ور ىك يع ىم ير َيتَقَ َاوَد ِ
ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىكىر ّْ
اف َحتَّى
اؿ :فى ٍان ى
يث  .قى ى
ب اٍل ىك ٍع ىب ًة  ...فى ىذ ىك ىر اٍل ىحًد ى
طمى ى
ً
ً
َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ص ًار ىكال ىذ ىك ىرهي ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
أَتَ ْو ُى ْـ ,فىتى ىكم ىـ أيىبك ىب ٍك ور ,ىكلى ٍـ ىيتٍير ٍؾ ىش ٍينئا أ ٍين ًز ىؿ في اَل ٍىن ى
ىف رس ى ً
ً
اؿ ":لى ٍك
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -قى ى
ىك ىسمَّ ىـً -م ٍف ىشأٍنً ًي ٍـ ,إًال ىكىذ ىك ىرهي ,ىكقى ى
كؿ ا﵀  -ى
اؿ :ىكلىقى ٍد ىعم ٍمتي ٍـ أ َّ ى ي
الناس ك ًاديا ,كسمى ىك ًت اَل ٍىنصار ك ًاديا ,سمى ٍك ي ً
ت ىيا ىس ٍع يد أ َّ
كؿ
ىف ىر يس ى
ص ًار " .ىكلىقى ٍد ىعمً ٍم ى
م اَل ٍىن ى
ت ىكاد ى
ىي ى ن ى
ىسمى ىؾ َّ ي ى ن ى ى
()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)َْْ/

( )2ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ّْٕ/
( )0النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٗ/
( )4مسند اإلماـ أحمد (ُ /ُٖٗ/رقـُٖ).
( )3ىيقصد ال حديث الذم قبمو كىك عف أكسط بف إسماعيؿ بف أكسط البجمي ,يحدث عف أبي بكر :أنو سمعو حيف تكفي رسكؿ ا﵀ -
صمى ا﵀ عميو كسمـ ,-قاؿ :قاـ رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -عاـ اَلكؿ مقامي ىذا  -ثـ بكى  -ثـ قاؿ " :عميكـ بالصدؽ
فإنو مع البر ,كىما في الجنة ,كاياكـ كالكذب فإنو مع الفجكر ,كىما في النار ,كسمكا ا﵀ المعافاة ,فإنو لـ يؤت رجؿ بعد اليقيف
شيئا خي ار مف المعافاة " ثـ قاؿ " :ال تقاطعكا ,كال تدابركا ,كال تباغضكا ,كال تحاسدكا ,كككنكا عباد ا﵀ إخكانا " .مسند اإلماـ أحمد
(ُ /ُٖٗ/رقـُٕ).
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ً
ت قى ً
ش
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -قى ى
اع هد " :قيىرٍي ه
اؿ ,ىكأ ٍىن ى
ا﵀  -ى
اجريىـ تىىبع لًفى ً
ً
ت ,ىن ٍح يف
اؿ :فىقى ى
اج ًرًى ٍـ " .قى ى
ص ىد ٍق ى
اؿ لىوي ىس ٍع هد :ى
ىكفى ي ٍ ه
تخريج الحديث:

الن ً
يكالةي ىى ىذا ٍاَل ٍىم ًر ,فىىب ُّر َّ
اس تىىبعه لًىبّْرًى ٍـ,
اء .
اء ,ىكأ ٍىنتييـ اَل ىيم ىر ي
اٍل يكىزىر ي

أخرجو أبك ىيعمى( )7مختص انر ,مكصكالن عف يحميد بف عبد الرحمف الحميرم ,أف عمر بف الخطاب,
قاؿ :إف أبا بكر ,قاـ خطيبا فقاؿ...الحديث.

كلو شاىد كما عند اإلماـ أحمد( ,)2كالبخارم( ,)0في اَلدب المفرد ,كابف ماجو( ,)4عف أكسط بف

جمي ,ييحدث عف أبي بكر :أنو سمعو حيف تكفي رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀
الب ّْ
إسماعيؿ بف أكسط ى
عميو كسمـ -قاؿ  ...الحديث.

()6
()3
كقد كردت بعض ألفاظ الحديث عند البخارم  ,كمسمـ  ,كغيرىما عف أنس بف مالؾ مرفكعان
ً
الناس ك ًاديا ,كسمى ىك ًت اَل ٍىنصار ًشعبا ,لىسمى ٍك ي ً
ص ًار".
ص ًار ,أ ٍىك ش ٍع ى
ب اَل ٍىن ى
م اَل ٍىن ى
ت ىكاد ى
ى ي ٍن ى
بمفظ ":لى ٍك ىسمى ىؾ َّ ي ى ن ى ى

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 حميد بف عبد الرحمف :ىك حميد بف عبد الرحمف ًالح ٍم ىي ًرل
ي
َ
َ
َُ
()8
الجماعة ,مف الثالثة .

()1

البصرم ,ثقة فقيو ,ركل لو

قاؿ أبك زرعة" :حميد بف عبد الرحمف الحميرم لـ ىيمؽ أبا بكر ,كلـ ييقارب لقاءه"(.)9
الزىع ًافرل ,أبك العالء الككفي ,ثقة  ,ركل
 َد ُاود بف َعبد ا﵀ األ َْوِدي :داكد بف عبد ا﵀ اَلكدم ىلو اَلربعة ,مف السادسة(.)73

كضاح بف عبد ا﵀ اليشكرم البزاز أبك عكانة مشيكر بكنيتو ثقة ثبت ,ركل لو
 أ َُبو َع َوا َنة :ىك ٌالجماعة ,مات سنة (ُٕٔىػ)(.)77

( )7مسند أبي يعمى المكصمي (ُ /َِ/رقـٖ).
()2

مسند اإلماـ أحمد (ُ /ُٖٗ/رقـُٕ).

()0

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ِِٓ/رقـِْٕ).

()4

سنف ابف ماجو  ,كتاب الدعاء  -باب الدعاء بالعفك كالعافية-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُِٔٓ/رقـ ّْٖٗ).

()3

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم – باب غزكة الطائؼ /ُٗٓ/ٓ( -رقـّّْْ).

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب الزكاة  -باب إعطاء المؤلفة قمكبيـ – (ِ /ّٕٓ/رقـُّّ.)َُٓٗ-
 ِ
الح ْم َي ِرى :ىذه النسبة إلى ًح ٍمىير ,كىي مف أصكؿ القبائؿ ,نزلت أقصى اليمف .اَلنساب لمسمعاني (ْ.)ِْٔ/
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٖ/رقـُْٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير (ٗ ,)ُْٕ/الثقات البف حباف (ْ ,)ُْٕ/تيذيب

()1
()8

الكماؿ لممزم (ٕ.)ُّٖ/
()9

العمؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٓ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٗٗ/رقـُٕٔٗ) .كانظر :العمؿ كمعرفة الرجاؿ – ركاية ابنو عبد ا﵀ ,)ّٓٔ/ُ( -تاريخ ابف
معيف  -ركاية الدكرم ,)ِٕ/ْ( -تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ُُْ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٖٓ/رقـَْٕٕ) .كانظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)َْ/الثقات البف حباف
(ٕ ,)ِٓٔ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٓ ,)ّٖٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (َّ.)ُْْ/
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عفاف بف مسمـ ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)7
 َعفَّاف :ىكي
الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناد ال يصح ,الرساؿ حميد بف عبد الرحمف ً
الح ٍم ىي ًرل؛ ككما قاؿ أبك يزرعة بأنو
ي
لـ ىيمؽ أبا بكر ,كلـ ييقارب لقاءه .لكف الشاىد السابؽ الذم عند اإلماـ أحمد ,كالبخارم في اَلدب

المفرد ,كابف ماجو ,سند صحيح يقكيو الى الحسف لغيره .باإلضافة إلى أف الحديث في

الصحيحيف عف أنس مرفكعان.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً ً ً ً ً
ىم تىقىطَّع كتىفىٌرؽ ًف ىرقان يم ٍستديرة
في ىحديث اال ٍست ٍسقىاء " فتَقَ َّور الس ي
َّحاب " أ ٍ
الحديث رقـ (ٖٖ).

(.)2

اإلماـ أحمد(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اف ٍب يف اٍلم ًغ ً
اؿ أ ىىن هس :إًّْني
َّاج ,قى ى
اؿ :قى ى
يرة ,ىع ٍف ثىابً وت ,قى ى
حدثنا ىب ه
حدثنا ىحج ه
يز ,ىك ى
ى
اال :ىح َّدثىىنا يسمى ٍي ىم ي
ي ى
اع هد ًع ٍن ىد اٍل ًم ٍنب ًر يكـ اٍلجمع ًة كرسك يؿ ً
لىقى ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ىى ًؿ
ب ,إً ٍذ قى ى
ض أٍ
اؿ ىب ٍع ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍخطي ي
ى
ى ىٍ ى ي ي ى ىى ي
اٍلمس ًجًد :يا رس ى ً
ً
ً
اؿ أ ىىن هس :فى ىرفى ىع ىي ىد ٍي ًو
ىف ىي ٍس ًق ىي ىنا ,قى ى
كؿ ا﵀ ,يحبً ىس اٍل ىمطى ير ,ىىمى ىكت اٍل ىم ىكاشيٍ ,ادعي ا﵀ى أ ٍ
ىٍ
ى ىي
رسك يؿ ً
ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ -كما أىرل ًفي السَّم ً
َّح ً
اء ًم ٍف ىس ىح و
اؿ
اب - ,قى ى
اب فىأيلّْ ى
ؼ ىب ٍي ىف الس ى
ى
ىي
ي ى ى ى ى ىى ى
ى
الريج ىؿ َّ
َّح ً
ت َّ
اب  -فى ىكىبمىتٍىنا -,قى ى
الشًد ى
َّاج :فىأىلَّ ى
اؿ ىحج ه
ىحج ه
َّاج :ىس ىع ٍي ىنا -ىحتَّى ىأرٍىي ي
يد تىيي ُّموي
ؼ ا﵀ي ىب ٍي ىف الس ى
ن ٍفسو أىف يأٍتًي أىىمىو ,فىم ًطرنا سبعا ,ك ىخرج رسك يؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ب ًفي اٍل يج يم ىع ًة
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىي ٍخطي ي
ى
ى ي ي ٍ ى ى ٍ ي ي ٍ ى ىٍ ن ى ى ى ى ي
()4
اؿ بعض أىى ًؿ اٍلمس ًجًد :يا رس ى ً
ً
ىف
كؿ ا﵀  ,تىيى َّد ىم ًت اٍليبيي ي
كت ,يحبً ىس السّْفى يار ٍ ,ادعي ا﵀ى أ ٍ
اٍل يم ٍقبًمىةً ,إ ٍذ قى ى ى ٍ ي ٍ ى ٍ
ى ىي
ؽ أر ً
ٍس ىنا ًم ٍنيىا,
اؿ " :الميي َّـ ىح ىكالى ٍي ىنا ىكىال ىعمى ٍي ىنا " .قى ى
اؿ :فى ىرفى ىع ىي ىد ٍي ًو فىقى ى
ىي ٍرفى ىعيىا ىعَّنا ,قى ى
اؿ :فَتَقَ َّو َر ىما فى ٍك ى ى
ىحتَّى ىكأَّىنا ًفي إً ٍكمً و
يؿ يي ٍمطى ير ىما ىح ٍكلىىنا ىكىال ين ٍمطى ير.
تخريج الحديث:

( )7اَظغدضٌسعقى(.)79



()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُِ/

()0

مسند اإلماـ أحمد (َِ /ُّٗ/رقـَُُّٔ).

()4

 



الزماـ ,كالحديدةي التي يخطـ بيا البعير ً
ت البعير كأسفرتيوي :إذا ىخطىمتو كذلَّمتو بالسّْفار .النياية
ليذؿ
 ٍّ
ى
كينقاد .ييقاؿ ىسفى ٍر ي
ي ي
السفَار :ىك ّْ ي
في غريب الحديث كاَلثر اَلثير (ِ.)ّّٕ/
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أخرجو البخارم( ,)7كالنسائي( ,)2كالبزار( ,)0كابف حباف( ,)4مف طريؽ ,شريؾ بف عبد ا﵀.
كأخرجو البخارم( ,)3كأحمد( ,)6مف طريؽ قتادة.
()1

كأخرجو البخارم

أيضان ,كمسمـ( ,)8مف طريؽ ,أبي طمحة .كأخرجو أبك داكد( ,)9مف طريؽ,

ثابت بف مسمـ .أربعتيـ :عف أنس– رضي ا﵀ عنو -عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ .-

جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

كبنانة ىـ بنك سعد بف لؤم بف غالب,
الب ىن ىاني ,أبك محمد البصرم ,ي
 ثَا ِبت :ىك ثابت بف أسمىـ يتابعي ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِّىػ)(.)73
سميماف بف ِغيرة اٍلقىٍي ًسي مكالىـ البصرم أبك سعيد ,ثقة ثقة ,ركل لو
ُ
الم ى
المغ َ
يرة :ىك يسميماف بف ي
ُ
()77
الجماعة ,مات سنة (ُٓٔىػ) .
ص ً
 حجَّاج :ىك حجَّاج بف محمد ًيص ُّي ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)72
الم ّْ
ى ي
َ ٌ
يز :ىك بيز بف أسد العمي أبك اَلسكد البصرم ,ثقة ثبت كثير الحديث حجة ,ركل لو
 َب ٌالجماعة ,مات سنة (ُٕٗىػ)(.)70

الحكـ عمى الحديث :حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات.
*****

*****

()7

صحيح البخارم  ,كتاب الجمعة  -باب االستسقاء في المسجد الجامع /ِٖ/ُ( -رقـ َُُّ).

()2

سنف النسائي  ,كتاب صالة اإلستسقاء -كيؼ يرفع اإلماـ يديو -تحقيؽ :أبك غدة (ّ /ُٓٗ/رقـ ُُٓٓ.)ُُٖٓ-

()0

مسند البزار (ُّ /ّّٔ/رقـْٓٗٔ).

()4

صحيح ابف حباف (ّ /ِِٕ/رقـِٗٗ).

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الجمعة  -باب االستسقاء عمى المنبر /ِٗ/ِ( -رقـ َُُٓ) .ككتاب اَلدب  -باب التبسـ كالضحؾ-
(ٖ /ِْ/رقـَّٗٔ).

()6

مسند اإلماـ أحمد (ُِ /ّّٖ/رقـُّّْٕ).

()1

صحيح البخارم  ,كتاب الجمعة  -باب االستسقاء في الخطبة يكـ الجمعة  /ُِ/ِ( -رقـ ّّٗ).

()8

صحيح مسمـ  ,كتاب صالة اإلستسقاء  -باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء /ُْٔ/ِ( -رقـ ٗ.)ٖٕٗ-

()9

سنف أبي داكد  ,كتاب الصالة  -باب رفع اليديف في االستسقاء -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /َّْ/رقـُُْٕ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِّ/رقـَُٖ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ُ ,)ِٓٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ِ ,)ْْٗ/الثقات البف حباف (ْ ,)ٖٗ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ ,)َّٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِّْ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٓ/رقـُِِٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َِٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ْ ,)ُْْ/الثقات البف حباف (ٔ ,)َّٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ٔٗ/
( )72انظر حديث رقـ (ٔ).
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٖ/رقـُٕٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِٗٗ/معرفة الثقات لمعجمي
(ُ ,)ِٓٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ُّْ/الثقات البف حباف (ٖ ,)ُٓٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِٕٓ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كد .ك ٍاَلىٍلياطي :جمع لً و
ً
ً
يث الص ى ً
يط,
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
االسترخاء في اٍل يجمي ً ى ى
َّدقىة " ىكىال ُم ْق َوَّرة اَلٍلياط " اال ٍق ًكىريارٍ :
ىٍ
ً
ً
ً
ً
الجمكد لًييىزالًيا(.)7
العكد .ىشبَّو بًو الجٍمد الٍلتزاقو بالمّْ ٍحـ .أ ىىر ىاد :ىغ ٍي ىر يم ٍستىٍرخية ي
ىك يى ىك ق ٍشر ي
الحديث رقـ (ٖٗ).

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كجٍمد ً
ًو
المقَ َّور "(.)2
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
يث أىبًي ىسعيد " ً ى
البعير ُ
الحديث رقـ (ٖ٘).

اإلماـ الحارث بف محمد(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
كف اٍل ىع ٍبًدمّْ ,ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد
ىح َّدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف اٍل يم ىحب ًَّر ,قى ى
اؿ :ثىىنا ىح َّم ي
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىع ٍف أىبًي ىى يار ى
يت بًاٍليب ىار ً
اٍل يخ ٍد ًرمّْ ,ىع ًف َّ
ب
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -قى ى
ض يم ٍ
اؿ " :أيتً ي
ضطى ًر ي
ؽ ىك يى ىك ىد َّابةه أ ٍىب ىي ي
النبً ّْي  -ى
ٍاَلي يذ ىن ٍي ًف فىك ى ً
ط ٍرًف ًو فى ىرًك ٍبتيوي فى ىس ىار بًي ىن ٍح ىك ىب ٍي ًت
ضعي ىح ًاف ىرهي ًع ٍن ىد يم ٍنتىيىى ى
كف اٍل ىب ٍغ ًؿ ىي ى
ؽ اٍلح ىم ًار ىكيد ى
ٍ
الرَّم ىانةي ًمف رَّمانًيا َك ِج ْمدِ
ً
ً
ً
ً
اٍل ىم ٍقًد ً
ط ٍي يرىىا ىكاٍليب ٍخت ,ىكًا ىذا ُّ
ت في اٍل ىجَّنة ,فىًإ ىذا ى
س فىىب ٍي ىن ىما أ ىىنا أىس يير ...فىىن ى
ظ ٍر ي
ٍ ي ى
ا ْل َب ِع ِ
ير ا ْل ُمقَ َّو ِر ...الحديث " .
تخريج الحديث :

أخرجو أبك بكر أحمد بف مركاف َّ
الد ٍي ىن ىكرل( ,)3()4كمف طريقو ,ابف عساكر( ,)6عف سعيد بف عيسي
البٍم ًخي ,مختص انر .كأخرجو الثعمبي في التفسير( ,)1مختص انر ,مف طريؽ مكسي بف إسماعيؿ.
ى
كالىما :عف حماد بف سممة ,عف أبي ىاركف العبدم بو.
كأخرجو البييقي( ,)8مف طريؽ ,أبك محمد بف أسد ً
الح َّمانًي ,عف أبي ىاركف العبدم بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُِ/

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُِ/

()0

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي (ص /َُٕ/رقـ ِٕ).

()4

َّي َن َورى :نسبة إلى بمدة َّ
الد ٍيىن ىكر[ ,كىي ما بيف المكصؿ كأذربيجاف] .األَـابنهـًعاًَ(.)436/3
الد ْ
المجالسة كجكاىر العمـ لمدينكرم (ّ /ْٖٖ/رقـَُُِ).

()6

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٗ.)ِّٕ/

()1

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف لمثعمبي (ٗ.)ُْٗ/

()8

دالئؿ النبكة لمبييقي (ِ.)َّٗ/

()3
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 أَبو َىاروف ِالعبدم  ,متركؾ ,سبقت ترجمتو (.)7
الع ْبدي :ىك يع ىم ىارة بف يج ىكٍيف أبك ىاركف ى
َ
ُ
)(2
سمَ َمة :ثقو ,تغير حفظو بأخرة ,لكف تميز في و
كثير مف ركاياتو ,سبقت ترجمتو .
َ -ح َّماد بف َ

المحَّبر بف قى ٍح ىذـ ,الثقفي البكراكم ,أبك سميماف البصرم نزيؿ
الم َحبَّر :ىك داكد بف ي
 َد ُاود بف ُبغداد ,متركؾ ,كاف ال يدرم ما الحديث ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (َُٔىػ)(.)0

الحكـ عمى الحديث:

الع ٍبًدم قالكا
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ جدان .كالضعؼ لشيئيف :اَلكؿ :ضعؼ أىبي ىى ياركف ى
المحَّبر قالكا "متركؾ" أيضان.
"متركؾ" ,كالثاني :ضعؼ داكد بف ي

كلكف حديث اإلسراء ثابت صحيح مف غير ىذه الركاية ,يركيو جمعه مف الصحابة رضكاف ا﵀
عمييـ؛ كقد أخرجو البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3كغيرىما ,مف طريؽ ,ابف شياب الزىرم ,عف أنس بف

ص ىعة – رضي ا﵀ عنيما . -
ص ٍع ى
مالؾ .كمف طريؽ ,قتادة ,عف أنس بف مالؾ ,عف مالؾ بف ى
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ث ,ىعمىى ىأر ً
ٍس قي و
كر ىك ٍعث "(.)6
يث أ ّْيـ ىزٍرع " ىزٍكجي لى ٍح يـ ىج ىم وؿ ىغ ٌ
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
الحديث رقـ (*).
سبؽ تخريجو في الحديث الثالث.
***** *****

()7
()2
()0

انظر حديث رقـ (ِِ).
اَظغدضٌسعقى(.)24
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ََِ/رقـُُُٖ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ّ ,)ِْْ/العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد
–ركاية عبد ا﵀ (ُ ,)ّٖٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ ,)ِْْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ّْْ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء – باب ذكر ادريس عميو السالـ – (ْ /ُّٓ/رقـِّّْ) ,ككتاب مناقب اَلنصار –
باب المعراج – (ٓ /ِٓ/رقـّٕٖٖ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف – باب اإلسراء – (ُ /ُْٖ/رقـِّٔ /ُّٔ-كرقـِْٔ.)ُْٔ-

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُِ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
()7
يث اٍل ًي ٍج ًرة " حتَّى إً ىذا بمىغى بر ىؾ ً
كًفي حًد ً
ِ
الغماد لىًق ىيو ٍاب يف ُّ
القارة :قىبًيمة ًم ٍف
ى ى
ى
ى ىٍ
الد يغَّنة ىك يى ىك ىسيَّد ا ْلقَ َارة " ى
ى
ً ً ()2
الجتماعيـ كاٍلتفافيـ .
ىبني الييكف ٍب ًف يخ ىزٍيمة ,يس ُّمكا قى ىارةن ٍ
الحديث رقـ (.)ٖٙ

البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ ُ
ُ
()4
اؿ ٍاب يف ًشي و
اؿ :قى ى
اؿ :ىع ٍف يعقىٍي وؿ  ,قى ى
ث ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يب ىك ٍي ور ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
اب :فىأ ٍ
ىخ ىب ىرنًي يع ٍرىكةي
ى
ً
ُّ ً َّ ً
ضي المَّوي ىع ٍنيىا -ىزٍك ىج َّ
ىع ًق ٍؿ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -قىالى ٍ
ت :لى ٍـ أ ٍ
النبً ّْي  -ى
ٍب يف الزىب ٍير ,أىف ىعائ ىشةى  -ىر ى
َّ ً
َّ ً ً ً
اف ّْ
م قىطُّ ,إً َّال ىك يى ىما ىيًد ىين ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
أ ىىب ىك َّ
الد ى
يف ,ىكلى ٍـ ىي يم َّر ىعمىٍي ىنا ىي ٍكهـ إًال ىيأٍت ىينا فيو ىر يسك يؿ المو  -ى
ً
ً
ً
كف ىخرىج أيىبك ىب ٍك ور مي ً
اج نار ىن ٍحك أ ٍىر ً
ط ىرفى ًي َّ
ض
ىك ىسمَّ ىـ -ى
يى
الم ٍسم يم ى ى
النيى ًار ,يب ٍك ىرةن ىك ىعشَّيةن ,ىفمى َّما ٍابتيم ىي ي
ى
ِ ِ ()ٙ
ِ ِ (ِ )3
ً
يد ىيا أىىبا
س ٍّي ُد القَ َارِة ,فىقى ى
اؿ :أ ٍىي ىف تيًر ي
ى
الح ىب ىشةَ ,حتَّى إِ َذا َبمَ َغ َب ْر َؾ الغ َماد لَق َي ُو ْاب ُف الدَّغ َنة َو ُى َو َ
يد أ ً
اؿ أىبك ب ٍك ور :أ ٍ ً
اؿ ٍاب يف َّ
يح ًفي اَل ٍىر ً
الد ًغ ىن ًة :فىًإ َّف
ىعيب ىد ىربّْي ,قى ى
ض ىكأ ٍ
ىخ ىر ىجني قى ٍك ًمي ,فىأ ًير ي ٍ
ىف أىس ى
ىب ٍك ور؟ فىقى ى ي ى
اؿ َّ
ًم ٍثمى ىؾ ىيا أ ىىبا ىب ٍك ور الى ىي ٍخ يريج ىكالى يي ٍخ ىريج ...ىك َّ
النبً ُّي -
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىي ٍك ىمئًوذ بً ىم َّكةى ,فىقى ى
النبً ُّي  -ى
ً َّ ً ً ً
َّ
ات ىن ٍخ وؿ ىب ٍي ىف الىىبتىٍي ًف "  ...الحديث.
يت ىد ىار ًى ٍج ىرتً يك ٍـ ,ىذ ى
يف " :إًّْني أ ًير ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -لٍم يم ٍسمم ى
ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( )1أيضان مختص انر ,مف طريؽ معمر ,عف الميث بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

()7
()2

تضبط بفتح الداؿ مع تشديدىا ككسر الغيف ,كتضبط بضـ الداؿ كالغيف مع تشديد الداؿٔ .األشٓغاألٔلفأكصغيرٌٕانـُح
ٔكرةغغٌةانذضٌسعهىطنكٔتّضثطدفًصذٍخانثشاعئغٍغِ.
المصدر السابؽ.

()0

باب ىجرًة النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ -كأصحابو إلى المدينة /ٖٓ/ٓ( -رقـَّٓٗ).
صحيح البخارم  ,كتاب المناقب ي
 ُعقَ ْيؿ :ىك عقيؿ بف خالد بف عقيؿ اَلٍىيمي ,أبك خالد اَل ىيم ًكم .تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)ِِْ/
بر َؾ ِ
الغ َماد :ىك مكضع كراء مكة الى الجنكب منيا بحكالي" َُّكـ" عمى طريؽ المدينة عمى ساحؿ البحر اَلحمر كىي اليكـ
َْ
بمدة صغيرة تسمى " البرؾ" .معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ُٔ.)ّٗٗ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.
ً
ابف الد ِ
باف بف ثىعىمبةى بف ربيع ىة بف يريبكًع بف س َّم ً
عكؼ بف امر ً
ئ اٍلقى ً
يع ً
اف ييقىا يؿ لىوي ابف
اؿ بف
َّغ َنة :ىك ربيعةي بف يرىف ً
بف أ ٍ
يس ,ىك ىك ى
يى ى
ى
الد ًغ ً
ً
اسمو .أنظر :السيرة النبكية البف ىشاـ تحقيؽ مصطفى السقا (ِ[ .)ّْٓ/ك َّ
َّ
نة :لغ نة :الغيـ
بت عمىى
الد ًغىن ًة ىكًى ىي أيموي ,فىغمى ٍ
الممطر /عمدة القارم لبدر الديف العيني (ُِ.)ُِْ/

()1

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب :ىؿ يزكر صاحبو كؿ يكـ ,أك بكرة كعشيا /ُِ/ٖ( -رقـَٕٗٔ).

()4
()3
()6
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًفي حًد ً
ط ًع ٍمنا ًمف ىب ًقيَّة القَ ْوس الًَّذم ًفي ىن ٍك ًطؾ " القى ٍكس:
يث كٍفد ىع ٍبًد القىٍيس " قىاليكا لً ىريج وؿ ًم ٍنيي ٍـ :أ ٍ
ى
ً
ت بقى ٍكس البعير ,كىى جامحتو(.)7
الجمَّة ,ىكأَّىنيىا يشبّْيى ٍ
أسفؿ ي
ىبقيَّة التَّمر في ٍ
الحديث رقـ (.)ٖٚ

الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ َ
ُ
()0
ً
ب ٍب يف يح ىج ٍي ور
اؽ التُّ ٍستىًر ُّ
اف ,قى ى
م  ,قى ى
ىح َّدثىىنا اٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف إً ٍس ىح ى
اؿ :ثنا طىال ي
ص ٍد ىر ى
اؿ :ثنا يم ىح َّم يد ٍب يف ي
()4
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
ص ًرمُّ ,ىع ٍف ىج ّْد ًه قى ى
اٍل ىع ٍبًدمُّ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىنًي يى ه
اؿ :ىب ٍي ىن ىما ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
كد اٍل ىع ى
ً
ً
ب يىـ ىخ ٍير أ ٍ ً
ً
اـ
اؿ لىيي ٍـ " :ىس ىي ٍ
ىص ىح ىابوي إً ٍذ قى ى
يي ىح ّْد ي
ثأ ٍ
طميعي ىعمى ٍي يك ٍـ م ٍف ىى ىذا اٍل ىك ٍجو ىرٍك ه ٍ ي
ىىؿ اٍل ىم ٍش ًرؽ "  ,فىقى ى
ً
ً ً
ً ً
يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
اؿ :ىم ًف اٍلقى ٍكيـ؟
ب ىكقى ى
َّب ىكقىَّر ى
اب ىيتىىكجَّوي في ىذل ىؾ اٍل ىك ٍجو ,ىفمىق ىي ثى ىالثىةى ىع ىش ىر ىراكنبا فى ىرح ى
ىي
ً
ً
ً
ً
ً
قىاليكا :ىنفىهر م ٍف ىع ٍبد اٍلقىٍي ً
كف يسييكفى يك ٍـ
اؿ :فى ىما أى ٍق ىد ىم يك ٍـ ىىذه اٍلبً ىال ىد؟ التّْ ىج ىارةي؟ قىاليكا :ىال ,قى ى
س ,قى ى
يع ى
اؿ :فىتىبً ي
ىج ٍؿ ,فى ىم ىشى يي ىح ّْدثييي ٍـ ىحتَّى إً ىذا
اؿ :ىفمى ىعمَّ يك ٍـ إًَّن ىما قىًد ٍمتي ٍـ ًفي طىمى ًب ىى ىذا َّ
ىى ًذ ًه؟ قىاليكا :ىال ,قى ى
الريج ًؿ؟ قىاليكا :أ ى
اؿ :ى ىذا ص ً
ً َّ
ىنظىر إًلىى النَّبً ّْي َّ -
كف ,فى ىرىمى اٍلقى ٍكيـ بًأ ٍىنفي ًس ًي ٍـ
احيب يك يـ الًَّذم تى ٍ
طمييب ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -قى ى ى ى
ى
ى
ي َّ -
ىع ٍف ًر ىحالً ًي ٍـ ,فى ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىس ىعى ,ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىى ٍرىك ىؿ ,ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىم ىشى ىحتَّى أىتىيكا النَّبً َّ
ى
صمى ا﵀ي
ً ً
ًً
اخ ًٍ
اإلبً ىؿ
ىص ىغ ير اٍلقى ٍكًـ  -فىأ ىىن ى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىأ ى
ىخ يذكا بًىيده فىقىَّبمي ى
كىا ىكقى ىع يدكا إًلىٍيو ,ىكىبق ىي ٍاَلى ىش ُّج  -ىك يى ىك أ ٍ
ىك ىع ىقمىيىا ىك ىج ىم ىع ىمتىاعى اٍلقى ٍكًـ ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىي ٍم ًشي ىعمىى تي ىؤىد وة ىحتَّى أىتىى َّ
ىخ ىذ
النبً َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىأ ى
ي -ى
صمىتى ً
اؿ:
اف يي ًحبُّيي ىما ا﵀ي ىكىر يسكليوي "  ,قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـً " :-ف ى
بًىيًد ًه فىقىَّبمىيىا ,فىقى ى
يؾ ىخ ٍ
اؿ لىوي النَّبً ُّي  -ى
ً
ي ً
ؽ ًمّْني؟
ىما يى ىما ىيا ىنبً َّ
اؿٍ " :اَل ىىناةي ىكالتُّ ىؤىدةي "  ,فىقى ى
ا﵀؟ قى ى
ت ىعمى ٍي ًو؟ أى ٍك يخمي ه
ىجىب هؿ يجبًٍم ي
اؿ :ىيا ىنبً َّي ا﵀ ,أ ى
اؿ :اٍل ىح ٍم يد ًلمَّ ًو الًَّذم ىجىبمىنًي ىعمىى ىما يي ًح ُّ
ب ا﵀ي ىكىر يسكليوي ,ىكأى ٍقىب ىؿ
ت ىعمى ٍي ًو "  ,فىقى ى
قى ى
اؿ ":ىب ٍؿ ىجىب هؿ يجبًٍم ى
اٍلقىكـ عمىى تىمر و
كنيىا فى ىج ىع ىؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -يي ىح ّْدثييي ٍـ بًيىا ,يي ىس ّْمي لىيي ٍـ :ىى ىذا
ات لىيي ٍـ ىي ٍأ يكمي ى
ٍي ى
النبً ُّي  -ى
ىى
ً
ىج ٍؿ " ,فَقَالُوا لِ َر ُج ٍؿ
ىس ىمائًيىا ًم ٍن ىؾ ,فىقى ى
ىج ٍؿ ىيا ىنبً َّي ا﵀ ,ىما ىن ٍح يف بًأ ٍ
اؿ " :أ ى
ىك ىذا ,ىك ىى ىذا ىك ىذا ,قىاليكا :أ ى
ىعمى ىـ بًأ ٍ
ِ (٘)
َّة ا ْلقَو ِ ِ ِ ِ
ِم ْنيـ :أَ ْط ِعم َنا ِم ْف ب ِقي ِ
ي َّ -
اؿ النَّبً ُّ
اى ٍـ بًاٍل ىب ٍرنً ّْي ,فىقى ى
س الَّذي َبق َي م ْف َن ْوط َؾ  ,فىأىتى ي
َ
ْ
ى
ْ
ُْ
صمى ا﵀ي
عمى ٍي ًو كسمَّـ " :-ى ىذا اٍلبرنً ُّي ,أىما إًَّنو ًمف ىخ ٍي ًر تىم ًريكـ ,ىدكاء ىال ىداء ًف ً
يو ".
ى ي ٍ
ٍ ٍ ىه
ى
ى ىٍ
ى ىىى
تخريج الحديث:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)َُِ/

()2
()0
()4

المعجـ الكبير لمطبراني (َِ /ّْٓ/رقـُِٖ).
يَ:ـثحانىذـرغتهضجيٍكٕعاألْٕاػيٍتالصسٕػؿراٌ.االَـابنهـًعاًَ(.)37/0
التُّ ْ
ستَ ِر ّ
بدم ,صحابي ,كىك جد ىكد بف عبد ا﵀ بف سعد .أنظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٖ,)َّ/
الع ُّ
ص ًر ُّ
ىك ىم ًز ى
م ى
الع ى
يدة بف جابر ى

()3

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ ,)ِِٔٗ/أسد الغابة البف اَلثير (ٕ.)ِٓٔ/
الىَّ ْىطُ:انجهحانصغٍغجانرًٌكٌٕفٍٓاانرًغ.انُٓاٌحفًغغٌةانذضٌسٔاألشغ(.)728/3
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أخرجو البخارم( ,)7كمف طريقو ,الحاكـ( ,)2كالبييقي( ,)0عف قيس بف حفص ,عف طالب بف
يحجير بو .كأخرجو ابف أبي عاصـ( ,)4كأبك يعمى( ,)3عف محمد بف صدراف بو.
كأخرجو أبك نعيـ( ,)6مف طريؽ أبي بكر بف أبي عاصـ ,عف محمد بف صدراف ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

ً ً
صرمُّ ,ركل لو البخارم في " اَلدب,
الع ُّ
ص ِري :ىك يى ه
 ُى ٌالع ى
بدم ى
كد بف عبد ا﵀ بف سعد ى
الع َ
ود َ
كفي" أفعاؿ العباد" ,كالترمذم ,مف الرابعة(.)1

ذكره ابف حباف في الثقات( .)8كقاؿ ابف القطاف ":مجيكؿ الحاؿ "( .)9كقاؿ الذىبي في المغني" :
صدكؽ " ثـ استدرؾ فقاؿ ":قمت :ال يكاد يعرؼ"( .)73كقاؿ في الميزاف ":ال يكاد يعرؼ ,تفرد عنو

طالب بف حجير "(.)77

كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)72

صرم ,مجيكؿ.
الع ى
قاؿ الباحث :يىكد ى
 َِالع ْب ِدي :البصرم  ,ركل لو البخارم في " اَلدب " ,كفي" أفعاؿ العباد",
طالب بف ُح َج ْير َ

حديثان ,كالترمذم آخر  ,مف السابعة( .)70ذكره ابف حباف في الثقات( .)74كقاؿ عبد الرحمف بف
أبي حاتـ " :سألت أبي كأبا زرعة عنو فقاال :ىك شيخ "(.)76()73

كقاؿ ابف حجر في " التيذيب " " :قاؿ ابف عبد البر ىك عندىـ مف الشيكخ ثقة "( .)71كقاؿ في "

()7

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /َِٔ/رقـٕٖٓ).

()2

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /َْٓ/رقـِّْٖ).

()0

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٓ.)ِّٔ/

()4

اآلحاد كالمثاني البف أبي حاتـ (ّ /ُّْ/رقـَُٗٔ).

()3

مسند أبي يعمى المكصمي (ُِ /ِْٓ/رقـَٖٓٔ).

()6

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ /ِِٔٗ/رقـُّٗٔ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٕٓٓ/رقـِّٕٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (َّ.)َِّ/

()8

الثقات البف حباف (ٓ.)ُٓٔ/

()9

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ّ.)ِْٖ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُّٕ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)َُّ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٕٓٓ/رقـِّٕٔ).
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٖ/رقـََّٖ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ّّٓ/
( )74الثقات البف حباف (ٖ.)ِّٖ/
73
كينظر فيو عنده .كقاؿ
( ) قكلو ":شيخ " عدىا عبد الرحمف بف أبي حاتـ مف المرتبة الثالثة مف مراتب التعديؿ ,فيك ييكتب حديثو ي
الذىبي ":فقكلو ىك شيخ ليس ىك عبارة جرح  ...كلكنيا أيضا ما ىي عبارة تكثيؽ ,كباالستقراء يمكح لؾ إنو ليس بحجة .أنظر:

الجرح كالتعديؿ (ِ ,)ّٕ/كميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ّٖٓ/
( )76الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٗٔ/
( )71تيذيب التيذيب البف حجر (ٓ.)ٖ/
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التقريب" " :صدكؽ "( .)7كقاؿ ابف القطاف ":مجيكؿ الحاؿ "(.)2

طالب ابف يح ىجير ,صدكؽ.
قاؿ الباحث:
ي
السميمي ,أبك جعفر المؤذف,
ص ٍدراف ,اَلزدم ى
دراف :ىك محمد بف إبراىيـ بف ي
 محمد بف ُصَ
البصرم ,ركل لو اَلربعة سكل ابف ماجو ,مات سنة (ِْٕىػ)(.)0
كثقو أبك داكد( ,)4كذكره ابف حباف في الثقات( .)3كقاؿ النسائي ":بصرم ال بأس بو "(.)6
كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ بصرم"( .)1ككذا قاؿ ابف حجر( .)8كقاؿ الذىبي ":كثؽ "(.)9

ص ٍدراف ,صدكؽ.
قاؿ الباحث :محمد بف ي
ً
سيف بف إً
اىيـ التُّستىًرم ,حدث عنو أبك جعفر
ى
ستَ ِري :ي
 ُالح ي
سيف بف إِسحاؽ الت ْ
الح َ
سحاؽ بف إبر ى
ً
اني .مات سنة (َِٗىػ)(.)73
ىكثر عنو أىبك
القاسـ الطبر ُّ
العقيمي ,كأ ى
رحاؿ ثقة "( .)77كقاؿ في السير ":ككاف مف الحفاظ
قاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسالـٌ ":
محدث ٌ

الر ىحالة "( .)72كذكره أبك بكر أحمد بف محمد الخالؿ فقاؿ " :شيخ جميؿ سمعت منو سنة خمس
َّ
كسبعيف كقت خركجي إلى ًك ٍرىماف ككاف عنده ىع ٍف أبي ىع ٍبد المَّ ًو جزء مسائؿ كبار ككاف رجالن
مقدمان رأيت مكسى بف إسحاؽ القاضي يكرمو كيقدمو "(.)70

سيف بف إً
سحاؽ ,ثقة.
ى
قاؿ الباحث :ي
الح ي
م كىك مجيكؿ.
صر ُّ
الع ى
الحكـ عمى الحديث :حديث ضعيؼ اإلسناد .مداره عمى يىكد ى
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٖ/رقـََّٖ).

()2

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ّ.)ِْٖ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٔٓ/رقـٓٗٔٓ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ِّٗ/

()4

تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)ُِ/

()3

الثقات البف حباف (ٗ.)َُٔ/

()6

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف النسائي (ص.)ّٓ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)َِٗ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٔٓ/رقـٓٗٔٓ).

()9

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُّٓ/

( )73انظر :تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ ,)ّٗ/كسير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ٕٓ/
( )77تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ُِ.)ُٕٓ/
( )72سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ٕٓ/
( )70انظر :طبقات الحنابمة َلبي الحسيف بف أبي يعمى (ُ .) َّٖ/كالمقصد اَلرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد البف مفمح
(ُ.)ّّْ/

86

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
ًً
صؼ :القىطيفة(.)7
صؼ " القى ٍك ى
ص ٍعدة ىعمى ٍييىا قَ ْو َ
فيو " أَّىنوي ىخ ىرىج ىعمىى ى
الحديث رقـ (.)ٖٛ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً ً ً ً ً
باء(.)2
ىم يقمًع كأ ًيز ى
فأمر ببنائًو فَقٍُّو َ
ض"أٍ
يؿ .ىكأ ىىر ىاد بالبًناء الخ ى
في ىحديث اال ٍعت ىكاؼ " ى
الحديث رقـ (.)ٖٜ

اإلماـ أبو داود(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك يم ىع ًاكىيةى ,ىكىي ٍعمىى ٍب يف يع ىب ٍيود ,قاال :ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد,
اف ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ,قى ى
ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
ً
َّ ً
ؼ
قى ى
ىف ىي ٍعتى ًك ى
اؿ :ىع ٍف ىع ٍم ىرةى ,ىع ٍف ىعائً ىشةى قىالى ٍ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ -إً ىذا أ ىىر ىاد أ ٍ
ت " :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو  -ى
ً ً
ت :كًاَّنو أىر ىاد م َّرةن أىف يعتى ًك ى ً
َّ
اف,
ؼ في اٍل ىع ٍش ًر ٍاَل ىىكاخ ًر م ٍف ىرىم ى
ض ى
صمى اٍلفى ٍج ىر ,ثيَّـ ىد ىخ ىؿ يم ٍعتى ىكفىوي " قىالى ٍ ى ي ى ى ٍ ى ٍ
ى
ً
ت :فىأىمر بًبًىنائً ًو فىض ًرب ,ىفمى َّما أرٍىي ي ً
ىم ىر ىغ ٍي ًرم ًم ٍف أ ٍىزىكا ًج
ب ,قىالى ٍ
قىالى ٍ
ىم ٍر ي
ض ًر ى
ت بًبًىنائي فى ي
ي ى
ى
ىى
ت :ىكأ ى
ت ىذل ىؾ أ ى
ًً
َّ
ظ ىر إًلىى ٍاَل ٍىبنًىي ًة ,
صمَّى اٍلفى ٍج ىر ىن ى
ض ًر ى
النبً ّْي  -صمٌى ا﵀ عميو كسمـ  -بًبًىنائو فى ي
ب  ,ىفمى َّما ى
ًً
ت ,ثيَّـ
فىقى ى
ضٍ
َم َر ِب ِب َن ِائ ِو فَقٍُّو َ
اؿ " :ىما ىىًذ ًه؟ آٍلبًَّر تيًرٍد ىف؟ " قىالى ٍ
اجوي بًأ ٍىبن ىيت ًي َّف فىقي ّْك ى
ىم ىر أ ٍىزىك ي
ض ,ىكأ ى
ت :فَأ َ
اؼ إًلىى اٍلع ٍش ًر ٍاَليك ًؿ ىي ٍعنًي ًم ٍف ىش َّك و
أ َّ
اؿ.
ىخ ىر ًاال ٍعتً ىك ى
ى
ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4مف طريؽ مالؾ بف أنس ,كحماد بف زيد ,كاَلكزاعي ,كمحمد بف في ً
ضيؿ بف
اف .كأخرجو مسمـ( ,)3كالترمذم( ,)6مف طريؽ أبي معاكية محمد بف خازـ التميمي.
زك ى
ىغ ى
كأخرجو النسائي( ,)1كابف ماجو( ,)8مف طريؽ يعمى بف عبيد.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُِ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

سنف أبي داكد  ,كتاب الصكـ  -باب اإلعتكاؼ -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُّّ/رقـِْْٔ).

()4

صحيح البخارم  ,كتاب اإلعتكاؼ  -باب اعتكاؼ النساء /ْٗ/ّ( -رقـ.)َِْٓ/َُِْ/َِّْ /َِّّ/

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اإلعتكاؼ  -باب متى يدخؿ مف أراد االعتكاؼ في معتكفو /ُّٖ/ِ( -رقـ ٔ.)ُُِٕ-

()6

سنف الترمذم  ,أبكاب الصكـ  -باب ما جاء في االعتكاؼ-ط :شاكر (ّ /ُْٖ/رقـ ُٕٗ).

()1

سنف النسائي  ,كتاب المساجد  -ضرب الخباء في المساجد-تحقيؽ :أبك غدة (ِ /ْْ/رقـ َٕٗ).

()8

سنف ابف ماجو  ,كتاب الصياـ  -باب ما جاء فيمف يبتدئ االعتكاؼ ,كقضاء االعتكاؼ-تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ّٔٓ/رقـ
ُُٕٕ).

81

جميعيـ :عف يحيي بف سعيد ,عف عمرة ,عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا.-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 َع ْم َرة :ىي عمرة بنت عبد الرحمف بف سعد بف ز اررة اَلنصارية المدنية تابعية  ,أكثرت عفعائشة  ,ثقة  ,ركل ليا الجماعة  ,ماتت سنة (ٖٗىػ)(.)7
س ِعيد :ىك يحيى بف سعيد بف قيس اَلنصارم المدني  ,أبك سعيد القاضي  ,ثقة
 َي ْح َيى بف َثبت ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُْْىػ)(ٕ).
ط ىن ًاف ًسي ,ثقة ,ركل لو
 َي ْعمَى بف ُع َبيد :ىك ىيعمى بف يعبيد بف أبي أمية الككفي أبك يكسؼ ال ىالجماعة ,مات سنة (َِٗ)(ٖ).

 أَبو ُم َع ِالضرير الككفي ,عمي كىك صغير ,ثقة أحفظ
اوَية :ىك محمد بف خازـ أبك معاكية ى
الناس لحديث اَلعمش ,كقد ييـ في حديث غيره  ,رماه ابف سعد بالتدليس كاإلرجاء  ,كقد ىع َّده
ابف حجر مف الطبقة الثانية التي احتمؿ االئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح إلمامتيـ كقمة
تدليسيـ ,أك كانكا ال يدلسكف اال عف ثقات .أما بالنسبة لبدعتو فال تضر َلف الحديث غير مؤيد

ليا .ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُٓٗىػ)(.)4

ش ْي َبة :ىك عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي أبك الحسف بف أبي
 عثماف بف أَبي َالب ً
خارم ,كمسمـ ,كأبك داكد ,كابف ماجو,
شيبة الككفي ثقة حافظ شيير كلو أكىاـ ,ركل عنو :ي

مات سنة (ِّٗىػ)(.)3

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد ,رجالو ثقات .كىك في الصحيحيف بنحكه.
*****

*****

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٕٓ/رقـّْٖٔ).

()2

المصدر السابؽ (ص /ُٓٗ/رقـٕٗٓٓ).

()0

المصدر السابؽ (ص /َٔٗ/رقـْْٖٕ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ْٕٓ/رقـُْٖٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ُٓٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٕ ,)ِْٔ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ُْْ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ , )ُّْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ, )ُِّ/
طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ّٔ/

()3

المصدر السابؽ (ص /ّٖٔ/رقـُّْٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًف ً
الح َّمرة [إًلىى َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ]
يو " ىم ىرٍرنا ب ىشج ورة ىكًفييىا فى ٍر ىخا يح َّم ى ورة ى
فأخ ٍذناىما ,فجاءت ي
النبً ّْي ى
ى
ً ()7
ىم تى ًجيء كتى ٍذ ىىب ىكىال تىق ُّر .
ىكًى ىي تَقَ َّوض " أ ٍ
الحديث رقـ (ٓٗ).

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؽ
كسى ,قىا ىؿ أ ٍ
اؽ اٍلفى ىزًارمُّ ,قىا ىؿ ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
ىخ ىب ىرىنا أيىبك إً ٍس ىح ى
صال وح ىم ٍحيب ي
كب ٍب يف يم ى
ىح َّدثىىنا أيىبك ى
َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍبًد
اؿ أيىبك ىد ياكىد " :ىك يى ىك اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىس ٍعود " ىع ٍف ىع ٍبًد َّ
اؿ ىع ًف ٍاب ًف ىس ٍعود ,قى ى
الش ٍي ىبانً ّْي ,قى ى
ً ()0
طمى ى ً
ً َّ ً
المَّ ًو ,ىع ٍف أىبً
اجتً ًو,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في ىسفى ور ,فى ٍان ى
يو  ,قى ى
ؽ ل ىح ى
اؿ :يكَّنا ىم ىع ىر يسكؿ المو  -ى
()4
فى ىأرٍىي ىنا يح َّم ىرةن ىم ىعيىا فى ٍر ىخ ً
اء َّ
صمَّى
اء ِت ا ْل ُح َّم َرةُ ,فَ َج َعمَ ْت تُفٍَّر ُ
اف فىأ ى
النبً ُّي  -ى
ش  ,فى ىج ى
ىخ ٍذ ىنا فى ٍر ىخ ٍييىا ,فَ َج َ
ًً ً
اىا,
ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
اؿ " :ىم ٍف فى ىج ىع ىىذه بً ىكلىد ىىا؟ يرُّدكا ىكلى ىد ىىا إًلى ٍييىا " ىكىأرىل قى ٍرىيةى ىن ٍم وؿ قى ٍد ىح َّرٍق ىن ى
ً
ب َّ
ب بًالنَّ ًار إً َّال ىر ُّ
الن ًار".
ؽ ىىًذ ًه؟ " يقٍم ىنا :ىن ٍح يف ,قى ى
فىقى ى
اؿ " :ىم ٍف ىح َّر ى
اؿ " :إًَّنوي ىال ىي ٍن ىبغي أ ٍ
ىف يي ىع ّْذ ى
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)3كأحمد( ,)6كالطيالسي( ,)1كالبزار( ,)8كأبك ينعيـ اَلصبياني( )9في دالئؿ النبكة ,
كالبييقي( )73في الدالئؿ  ,مف طريؽ المسعكدم عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف عتبة .كأخرجو ابف
أبي شيبة( ,)77كمف طريقو الحاكـ( ,)72كىناد الس ً
َّرم( ,)70في الزىد  ,عف محمد بف خازـ ,أبك
معاكية الضرير  ,عف أبي اسحاؽ الشيباني .كأخرجو الطبراني( ,)74مف طريؽ عبد السالـ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُِ/
تؿ َّ
اب ًفي قى ً
الذ ّْر-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ّٕٔ/رقـِٖٔٓ) ككتاب الجياد  ,باب في كراىية
سنف أبي داكد  ,كتاب اَلدب  ,ىب ه
حرؽ العدك بالنار (ّ /ٓٓ/رقـِٕٓٔ).

()0

ىك الصحابي الجميؿ عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو – تكفي سنة (ِّىػ).

()4

الحمرة :طائر صغير كالعصفكر قكلو تفرش ىك أف تفرش جناحييا كتقرب مف اَلرض كترفرؼ .أنظر :النياية في غريب

()3

اَلدب المفرد لمبخارم (ص/ُّٗ/رقـِّٖ) .كالتاريخ الكبير لو (ٓ.)ََّ/

()6

مسند اإلماـ أحمد (ٔ /َّٕ/رقـّّٕٔ).

()1

مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /ِّٔ/رقـّّْ).

()8

مسند البزار (ٓ /ّٕٖ/رقـََُِ).

()9

دالئؿ النبكة َلبي نعيـ اَلصبياني (ص /ْٓٗ/رقـّٗٓ).

()2

الحديث كاَلثر(ُ )ّْٗ/ك(ّ , )َّْ/كلساف العرب (ْ.)ُِٓ/

( )73دالئؿ النبكة لمبييقي (ٔ.)ِّ/
( )77مسند ابف أبي شيبة (ُ /ُْْ/رقـُٔٗ).
( )72المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِٕٔ/رقـٕٗٗٓ).
( )70الزىد ليناد السرم (ِ.)َِٔ/
( )74المعجـ الكبير لمطبراني (َُ /ُٕٕ/رقـَُّٕٓ).
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َّ
الد ىاالنً ٌي .ثالثتيـ :عف ابف سعد الحسف بف سعد ,عف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد ,عف
أبيو عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ . -
د ارسة رجاؿ اإلسناد:

الرحمف بف عبد المَّو :ىك عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف مسعكد اليذلي الككفي ,ثقة  ,ركل
 َعبد َّلو الجماعة  ,مات سنة (ٕٗىػ)(.)7

سعد :ىك الحسف بف سعد بف معبد الياشمي مكالىـ الككفي  ,مكلى عمي بف أبي طالب
 ابف َ– رضي ا﵀ عنو  , -كيقاؿ :مكلى الحسف بف عمي بف أبي طالب ,ثقة ,مف الرابعة  ,أخرج لو
البخارم في اَلدب ,كمسمـ في الصحيح ,كأبك داكد كالنسائي كابف ماجو(.)2
سحاؽ َّ
يب ِاني :ىك سميماف بف أبي سميماف كيقاؿ :اسمو فيركز ,كيقاؿ :خاقاف ,كيقاؿ:
الش َ
 أَبو إِ َعمرك ,أبك إسحاؽ الشيباني الككفي ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِْىػ)(.)0

س َحاؽ الفَ َز ِ
اري :ىك إبراىيـ بف محمد بف الحارث بف أسماء بف خارجة بف حصف
 أَبو إِ ْالفزارم ,اإلماـ أبك إسحاؽ ,ثقة حافظ لو تصانيؼ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٓىػ)(.)4
طاكي( )3الفراء ,ركل لو
ص ِالح َم ْح ُبوب بف موسى :ىك محبكب بف مكسى أبك صالح اَلىٍن ى
 أَبو َأبك داكد ,كالنسائي ,مات سنة (ُِّىػ)(.)6
قاؿ العجمي عنو " ثقة ,صاحب سنة"( .)1كذكره ابف حباف في الثقات ,كزاد " :متقف فاضؿ "(.)8
كقاؿ أبك عبيد اآلجرم عف أبي داكد قاؿ " :ثقة ,ال يمتفت إلى حكاياتو إال مف كتاب "(.)9

()73
صكيمح كليس
كقاؿ أبك حاتـ  " :ىك أحب َّ
إلي مف المسيب بف كاضح "  .كقاؿ الدارقطني ":ي
بالقكم "( .)77ككثقو الذىبي( .)72كقاؿ ابف حجر " :صدكؽ "(.)70
صالًح ىم ٍحيبكب بف مكسى ,ثقة.
قاؿ الباحث :أىبك ى

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْْ/رقـِّْٗ).

()2

المصدر السابؽ (ص /ُُٔ/رقـُِّْ).

()0

المصدر السابؽ (ص /ِِٓ/رقـِٖٔٓ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ِٗ/رقـَِّ).

()3

نسبة لمدينة أنطاكية مف الثغكر الشامية ,بينيا كبيف حمب يكـ كليمة .مراصد االطالع البف شمائؿ (ُ.)ُِٓ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٕ.)ِٔٓ/

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِٔٔ/

()8

الثقات البف حباف (ٗ.)َِٓ/

()9

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)ِٖٓ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ّٖٗ/
( )77المغني في الضعفاء (ِ )ّْٓ/ك ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ِْْ/كانظر :تيذيب التيذيب البف حجر (َُ.)ْٓ/
( )72الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ِّْ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٓ/رقـْٓٗٔ).
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الحكـ عمى الحديث:
حديث صحيح اإلسناد ,رجالو كميـ ثقات ,رجاؿ الشيخيف ,غير الحسف بف سعد بف معبد

الياشمي ,كقد أخرج لو البخارم في اَلدب ,كمحبكب بف مكسى ,الراجح أنو ثقة.

كقد صححو الحاكـ( ,)7كاَللباني( ,)2رحميما ا﵀ تعالي.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يو كأىبً ً
ً ً ً
ًف ً
يو " أ َّ
يو,
اف قَ ِائفًا " القائًؼ :الًَّذم ىيتىتىَّبع
كي ٍع ًرؼ ىش ىبو ي
كي ٍع ًرفييا ,ى
اآلثار ى
ىف يم ىجّْزناز ىك ى
ى
الرجؿ بأىخ ى
كي ٍقتىافيو ًقيافةنً ,م ٍث يؿ :قىفا اَلثىر كا ٍقتىفاه(.)0
ىكاٍل ىج ٍمعي :القافىة .ييقىا يؿ :في ه
الف ىيقيكؼ ٍاَلىثىىر ى
الحديث رقـ (ٔٗ).

اإلماـ مسمـ(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
احوـ ,قى ى َّ ً ً
ح َّدثىىناه م ٍنصكر ٍبف أىبًي م ىز ً
اىيـ ٍب يف ىس ٍعود ,ىع ًف ُّ
الزٍى ًرمّْ ,ىع ٍف يع ٍرىكةى ,ىع ٍف ىعائً ىشةى,
ى ي ى ي ي ي
ي
اؿ :ىحدثىىنا إ ٍب ىر ي
ؼ كرسك يؿ ً
ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
امةي ٍب يف ىزٍيود ىكىزٍي يد ٍب يف ىح ًارثىةى
قىالى ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىشاى هد ىكأ ى
ى
ت " :ىد ىخ ىؿ قىائ ه ى ى ي
يس ى
ًً
ضيىا ًم ٍف ىب ٍع و
ط ًج ىع ً
ض ,فى يس َّر بً ىذلً ىؾ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
ضى
اف ,فىقى ى
يم ٍ
اؿ :إً َّف ىىذه ٍاَلى ٍق ىد ىاـ ىب ٍع ي
النبً ُّي  -ى
ً ً
ىخ ىب ىرىنا ٍاب يف ىك ٍى وب,
كح َّدثىنًي ىح ٍرىممىةي ٍب يف ىي ٍح ىيى ,أ ٍ
ىع ىج ىبوي ,ىكأ ٍ
ىكأ ٍ
ىخ ىب ىر بًو ىعائ ىشةى "[.قاؿ اإلماـ مسمـ] ى
الرَّاز ً
ىخ ىب ىرىنا ىم ٍع ىمهر ,ىك ٍاب يف يج ىرٍي وج ,يكمُّيي ٍـ ىع ًف
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد َّ
ؽ ,أ ٍ
كح َّدثىىنا ىع ٍب يد ٍب يف يح ىم ٍيود ,أ ٍ
أٍ
ىخ ىب ىرنًي يي ي
كن يس ,ح ى
اإلس ىن ًاد بًمع ىنى حًديثً ًيـ ,كىز ىاد ًفي حًد ً
ُّ
اف ُم َجٍّزٌز(٘) قَ ِائفًا.
كن ىسَ :و َك َ
يث يي ي
ى
الزٍى ًرمّْ ,بًيى ىذا ًٍ ٍ
ىٍ ى ٍ ى
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)6مف طريؽ ,سفياف بف عيينة ,كالميث بف سعد ,كابف جريج ,كابراىيـ بف سعد,
أربعتيـ :عف الزىرم ,عف عركة ,عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا . -

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

*****

*****

()7

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِٕٔ/رقـٕٗٗٓ).

()2

سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ُ /ٖٕٖ/رقـ ْٕٖ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُِ/
صحيح مسمـ  ,كتاب الحج  -باب العمؿ بًإلحاؽ اٍلقىائً ً
ؼ الكلد /َُِٖ/ِ( -رقـَْ.)ُْٓٗ-
ى
جزز بف اَلعكر بف جعدة بف معاذ بف عتكارة الكناني صحابي  .اإلصابة البف حجر (ٓ.)ٕٓٓ/
 ُم َجٍّزز :ىك يم ٌ

()4
()3
()6

صحيح البخارم  ,كتاب المناقب – باب صفة النبي –صمى ا﵀ عميو كسمـ /ٖٗ/ْ(-رقـّٓٓٓ) كباب مناقب زيد بف حارثة-
(ٓ /ِّ/رقـُّّٕ)  ,ككتاب الفرائض – باب القائؼ /ُٕٓ/ٖ( -رقـَٕٕٔ.)ُٕٕٔ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
ًف ً
يو " أَّىنوي ىكتىب لًكائًؿ ٍب ًف يح ٍجر :إًلىى األَقواؿ َ ِ (ً )7
العباىمة " ىكفي ًرىك ىاية " اَلى ٍقياؿ " اَلىقكاؿ :ىج ٍمعي
ً ً
ً
قىٍيؿ ,كىك ً
فحًذفىت عينوي .ك ًم ٍثمو:
ىصميوي :قىٍي ًكؿ ,فى ٍيعؿ ,م ىف القى ٍكؿ ,ي
اَلمر .ىكأ ٍ
الممؾ النافذ القى ٍكؿ ك ٍ
ى يى ى
أمكاتً ,في جم ًع ميَّت ,م ىخفَّ ً
فم ٍح يمكؿ ىعمىى لى ٍفظ قىٍيؿ ,ىك ىما قىاليكاٍ :أرياحً ,في
ؼ ىميَّت .ىكأ َّ
ٍ
ىما " أ ٍقياؿ " ى
ي
ىٍ ى
()2
ً
الم ًقيسٍ :أركاح .
ىج ٍم ًعً :ر و
يح .ىكالسَّائغي ى
الحديث رقـ (ٕٗ).

اإلماـ الطبراني(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا أيىبك ًى ٍن ىد ىي ٍح ىيى ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يح ٍج ًر ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
ي,
ض ىرًم ُّي اٍل يككًف ُّ
َّار ٍب ًف ىكائً ًؿ ٍب ًف يح ٍج ور اٍل ىح ٍ
َّار ,عف أىبً ً
ً
اؿ :ىح َّدثىنًي ىع ّْمي يم ىح َّم يد ٍب يف يح ٍج ًر ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
يو
َّار  ,قى ى
قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
يد ٍب يف ىع ٍبد اٍل ىجب ً ى ٍ
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
اؿ :لى َّما ىبمى ىغ ىنا ظييكر رس ً
ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
َّار ,ىع ٍف أ ّْ
يم ًو أ ّْيـ ىي ٍح ىيى ,ىع ٍف ىكائً ًؿ ٍب ًف يح ٍج ور قى ى
صمى الموي
ى
يي ىي
ىص ىح ىابوي قىٍب ىؿ لًقىائً ًو ,
ت اٍل ىمًد ىينةى  ,ىفمىًق ي
ت ىك ًاف ندا ىع ٍف قى ٍك ًمي ىحتَّى قىًد ٍم ي
ىعمى ٍي ًو ىكآلً ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىخ ىر ٍج ي
يت أ ٍ
ً
ً ً ً َّ
فىقىاليكا :قى ٍد ب َّشرىنا بً ىؾ رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
ىف تى ٍق ىدـ عمى ٍي ىنا بًثى ىالثى ًة أىي و
َّاـ
صمى الموي ىعمى ٍيو ىكآلو ىك ىسم ىـ  -م ٍف قىٍب ىؿ أ ٍ ى ى
ى
ىي
ى ى
ً
ً
ىم ىر
ت ُّ
اء يك ٍـ ىكائً يؿ ٍب يف يح ٍج ور "  ,ثيَّـ لىًقيتيوي ىعمى ٍي ًو الس ى
 ,فىقى ى
َّال يـ ....ىفمى َّما أ ىىرٍد ي
اؿ " :قى ٍد ىج ى
الريجكعى إلىى قى ٍكمي أ ى
ضمىنًي ًف ً
ً
لًي رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كآلً ًو كسمَّـ  -بً يكتي وب ثى ىالثى وة؛ ًم ٍنيا ًكتى ه ً
ص ,فى َّ
يو
اب لي ىخال ه
ى
ىي
ى
ي ى ى ىىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
اب لي كًلقىك ًمي ....كًفي اٍلكتى ً
اب الذم لي
ىى ًؿ ىب ٍيتي بًأ ٍىم ىكال ىنا يى ىن ى
اب َل ٍ
اؾ  ,ىككتى ه
ىعمىى قى ٍك ًمي  ,ىككتى ه
ى ٍ
ى
كؿ المَّ ًو إًلىى كائً ًؿ ٍب ًف ح ٍج ور و ْاألَقْو ِاؿ ا ْلعي ِ
الرًح ًيـ ًم ٍف م ىح َّمود رس ً
اىمَ ِة ًم ٍف
الر ٍح ىم ًف َّ
ىكلًقى ٍك ًمي " :بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
ََ
ي
َ َ
ىي
ي
ى
َّال ًة  ,كًايتى ً
اء َّ
الزىك ًاة."...
ت بًًإ ٍق ًاـ الص ى
ض ىرىم ٍك ى
ىح ٍ
ى
ً
اء.
اؿ يم ىح َّم يد ٍب يف يح ٍج ور :ىك ٍاَلى ٍق ىكا يؿ :اٍل يمميك ي
اؿ الطى ىبرانًي :قى ى
قى ى
ؾ  ,ىكاٍل ىع ىياىمىةي :اٍل يعظى ىم ي
تخريج الحديث:
أخرجو الطبراني( ,)4كمف طريقو ,أبك ينعيـ اَلصبياني( ,)3عف أبي ىند يحيي بف عبد ا﵀ ,عف
محمد بف حجر ,عف سعيد بف عبد الجبار ,عف أبيو عف أـ يحيي ,عف كائؿ.
()6
العقيمي( ,)1كالبييقي( ,)8مف طريؽ ,محمد بف حجر ,بو.
كأخرجو البخارم  ,ك ي

()7

رسمت في أكثر كتب غريب الحديث بالباء المكحدة.

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِِ/

()0

المعجـ الصغير لمطبراني (ِ /ِْٖ/رقـُُٕٔ).

()4

المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ /ْٔ/رقـُُٕ).

()3

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ /ِٕٖٓ/رقـُِٕٔ.)ْٕٔٔ-

()6

التاريخ الكبير لمبخارم (ٖ.)ُٕٓ/

()1

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ٓٗ/

()8

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٓ /ّْْ/رقـَِٔٗ).
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

ض ىرًمي  ,كاف أبكه مف أقياؿ
الح ٍ
 وائؿ بف ُح ْجر :ىك كائؿ بف يحجر بف ربيعة بف كائؿ بف يعمر ىالنبي  -صمٌى المَّو عميو كآلو كسمٌـ  -كاستقطعو أرضا فأقطعو إياىا ,مات
اليمف ,ككفد ىك عمى
ٌ
في خالفة معاكية(.)7
 أُـ َيحيى :ىي زكجة كائؿ بف يح ٍجر ,كأـ عبد الجبار بف كائؿ بف يحجر .لـ أعثر ليا عمىترجمة ,في كتب الصحابة ,كلـ يذكرىا أحد بجرح أك تعديؿ؛ قاؿ ابف التركماني " كأـ عبد الجبار

ىي أـ يحيي لـ أعرؼ حاليا كال اسميا "( ,)2كقاؿ اَللباني " لـ أجد ليا ترجمة "(.)0

 عبد الجبَّار :ىك عبد الجبار بف كائؿ بف يح ٍجر أبك محمد الحضرمي  ,ثقة لكنو أرسؿ عفأبيو ,ركل لو الجماعة سكل البخارم  ,مات سنة ( ُُِىػ)(.)4
قاؿ ابف سعد ":ككاف ثقة إف شاء ا﵀ قميؿ الحديث .كيتكممكف في ركايتو عف أبيو كيقكلكف :لـ

يمقو "( .)3كقاؿ البخارم " ال يصح سماعو مف أبيو "(.)6

كقاؿ ابف معيف" :عبد الجبار بف كائؿ بف حجر ثبت كلـ يسمع مف أبيو شيئان إنما كاف يحدث عف

أىؿ بيتو عف أبيو "(.)1

قاؿ الباحث :عبد الجبار ,ثقة ,لـ ىيسمع مف أىبيو شيانَ ,لنو كلد بعد مكت أبيو بستة أشير,
كأمو حامؿ بو( ,)8كقد تكممكا أيضان في سماعو مف أمو ,فقد قيؿ إنو لـ يسمع مف أبكيو(.)9
 ِالجبَّار :ىك سعيد بف عبد الجبار بف كائؿ الحضرمي الككفي .قاؿ البخارم
سعيد بف عبد َ
َ
()77
()73
عنو ":فيو نظر"  ,كقاؿ النسائي  ":ليس بالقكم"  ,كقاؿ ابف عدم ":كليس لسعيد بف عبد

الجبار كثير حديث إنما لو ,عف أبيو ,عف جده أحاديث يسيرة نحك الخمسة أك الستة "(.)72

()7

اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٔ.)ْٔٔ/

()2

الجكىر النقي عمى سنف البييقي البف التركماني (ِ.)ِّ/

()0

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ُُ /ٖٔٔ/رقـََٓٓ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّّ/رقـّْْٕ).

()3

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)َّْ/

()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ٗٓ/

()1

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم  .)ُِ/ّ( -كقد ضعؼ ىذا القكؿ العالئي في جامع التحصيؿ (ص )ُِٗ/كقاؿ ":صح عف
عبد الجبار أنو قاؿ كنت غالمان ال أعقؿ صالة أبي كىذا ينفي أنو مات أبكه كىك حمؿ كا﵀ أعمـ" كرد ىذا ابف حجر في تيذيب

التيذيب (ٔ )ٗٓ/كقاؿ ":نص أبك بكر البزار عمى أف القائؿ :كنت غالمان ال أعقؿ صالة أبي ,ىك عمقمة بف كائؿ ,ال أخيو عبد

الجبار".
()8

انظر :المجركحيف البف حباف (ِ.)ِّٕ/

()9

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ٗٔ/

( )73التاريخ الكبير لمبخارم (ّ.)ْٗٓ/
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ّْٖ/
( )72المصدر السابؽ.
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كضعفو ابف حجر ,مات سنة (ُٖٓىػ)(.)7

قاؿ الباحث :سعيد بف عبد الجبار ,ضعيؼ.

الجبَّار :محمد بف حجر بف عبد الجبار بف كائؿ بف حجر الحضرمي
 محمد بف ُح ْجر بف عبد َالكندم كنيتو أبك جعفر مف أىؿ الككفة كقيؿ كنيتو أبك الخنافس ؛ قاؿ البخارم عنوً ":ف ً
يو نظر
ىس ًمع عمو ىس ًعيد بف عبد الجبار عف أىبًيو "(.)2
كقاؿ ابف حباف " :يركم عف عمو سعيد بف عبد الجبار عف أبيو عبد الجبار عف أبيو كائؿ بف
حجر بنسخة منكرة منيا أشياء ليا أصكؿ مف حديث رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -
كليست مف حديث كائؿ بف حجر كمنيا أشياء مف حديث كائؿ بف حجر مختصرة جاء بيا عمى

التقصي كأفرط فييا كمنيا أشياء مكضكعة ليس مف كالـ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -ال

يجكز االحتجاج بو "( .)0كقاؿ أبك حاتـ ":ككفى شيخ"(.)4

كقاؿ الذىبي( ,)3كابف ىحجر( ":)6لو مناكير " .كضعفو الييثمي(.)1

قاؿ الباحث :محمد بف يح ٍجر بف عبد الجبار ,ضعيؼ.
 أَبو ِى ْند :يحيى بف عبد المَّ ًو بف يح ٍجر بف عبد الجب ًض ىرًمي اٍل يككًفي ,
الح ٍ
َّار بف كائؿ بف يح ٍجر ى
و
لـ أعثر لو عمى ًذ و
تعديؿ ,فيك ىمجيكؿ الحاؿ.
كر بجروح أك
الحكـ عمى الحديث:
ً
بالضعفاء كالمجيكليف ,اال عبد الجبار بف كائؿ ,ثقة يرسؿ عف أبيو.
إسناده ضعيؼ جدان ,مسمس هؿ
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّٖ/رقـِّْْ).

()2

التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ٔٗ/

()0

المجركحيف البف حباف (ِ .)ِّٕ/كانظر :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ّْٓ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف ابي حاتـ (ٕ.)ِّٗ/

()3

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ ,)ٓٔٔ/كميزاف اإلعتداؿ لو (ّ.)ُُٓ/

()6

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)ُُٗ/

()1

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٗ.)ّٕٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
كًف ً
يو " أَّىنوي ىنيى ىع ٍف ِق َي ٍؿ َوقَ ٍ
المتىجالًسكفً ,م ٍف قى ٍكليـً :قيؿ
اؿ " أ ٍ
ىم ىنيى ىع ٍف فيضكؿ ىما ىيتى ىح ٌدث بو ي
ى
()7
ىك ىذا ,كقىاؿ ىك ىذا .
الحديث رقـ (ٖٗ).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ح َّدثىىنا ع ٍب يد ً ً
و (ً ً )0
اؿ:
الم ًغ ىيرًة ,قى ى
كسى ,قى ى
ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىع ىك ىانةى ,قى ى ى
ىح َّدثىىنا يم ى
الممؾ ,ىع ٍف ىكَّراد  ,ىكاتب ي
ى
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ت ًم ٍف رس ً
ً
ب
ب إًلى َّي ىما ىس ًم ٍع ى
الم ًغ ىيرًة :ا ٍكتي ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-فى ىكتى ى
ىكتى ى
ى
ىي
ب يم ىع ًاكىيةي إلىى ي
و
ً
َّ َّ
ً َّ
إًلى ٍي ًو :إً َّف ىنبً َّي المَّ ًو َّ -
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىك ى
صالىة " :الى إًلىوى إًال الموي ىك ٍح ىدهي
اف ىيقيك يؿ في يديب ًر يك ّْؿ ى
ى
ً
ً
ً
و
َّ
ت ,ىكالى
ىع ى
المٍم ي
الى ىش ًر ى
ط ٍي ى
الح ٍم يد ,ىك يى ىك ىعمىى يك ّْؿ ىش ٍيء قىد هير ,الميي َّـ الى ىمان ىع ل ىما أ ٍ
ؾ ,ىكلىوي ى
يؾ لىوي ,لىوي ي
ً
ً
اؿ ,ىك ىكثٍىرًة
اف َي ْن َيى َع ْف ِقي َؿ َوقَ َ
يم ٍع ًط ىي لً ىما ىم ىن ٍع ى
الج ُّد " ىك ىكتى ى
الج ّْد م ٍن ىؾ ى
ت ,ىكالى ىي ٍنفىعي ىذا ى
ب إًلىٍيو إًنَّوي " ىك ى
ات ,كم ٍن وع كى ً
ات ,ككأًٍد الب ىن ً
يمي ً
اع ًة الم ً
السؤ ً
اف ىي ٍنيىى ىع ٍف يعقيك ً
ات ".
ىى ىى
ىى ى
اؿ ,ىكًا ى
اؿ ,ىك ىك ى
ُّ ى
ؽ اَل َّ ى
ض ى ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3مف طريؽ ,الشعبي.

()7

()6
المسيب بف رافع ,كمسمـ
كالبخارم كحده مف طريؽ ,ي
الثقفي ,ثالثتيـ عف ىكَّراد الثقفى بو .بألفاظ متقاربة.

كحده مف طريؽ محمد بف عبيد ا﵀

دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ِيرِة :ىك المغيرة بف يش ٍع ىبة بف أبي عامر بف مسعكد بف معتب بف مالؾ بف كعب بف عمرك
المغ َ
ُ
الثقفي ,أبك عيسى ,أك أبك محمد ,مف أصحاب النبي – صمى ا﵀
ابف سعد بف عكؼ بف قيس
ٌ
عميو كسمـ  -أسمـ عاـ الخندؽ ,كشيد الحديبية ,مات سنة (َٓىػ)(.)8
 -عبد الممؾ :ىك عبد الممؾ بف عمير بف سكيد المَّ ٍخمي( ,)9كيقاؿ لو الفى ىرسي نسبة إلى فرس لو

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِِ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة  -باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ كتكمؼ ما ال يعنيو /ٗٓ/ٗ( -رقـِِٕٗ).
 َوَّرٍاد :ىك ىكرَّاد الثقفى أبك سعيد أك أبك الكرد الككفي كاتب المغيرة كمكاله  .تيذيب الكماؿ (َّ.)ُّْ/
صحيح البخارم ,كتاب الزكاة  -باب قكؿ ا﵀ تعالى{ :ال يسألكف الناس إلحافا} /ُِْ/ِ( -رقـُْٕٕ) ,ككتاب في االستقراض

()0
()4

كأداء الديكف كالحجر كالتفميس  -باب ما ينيى عف إضاعة الماؿ  /َُِ/ّ(-رقـَِْٖ).
()3

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب استحباب الذكر بعد الصالة كبياف صفتو /ُْْ/ُ( -رقـُّٕ.)ّٓٗ-

()6

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر /ْ/ٖ( -رقـٕٓٗٓ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب الحدكد  -باب النيي عف كثرة المسائؿ مف غير حاجة  /ُُّْ/ّ( -رقـُْ.)ّٓٗ-

()8

انظر :أسد الغابة البف اَلثير(ْ ,)ُْٕ/اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر(ٔ.)ُٓٔ/

()9

المَّ ْخمي :ىذه النسبة إلى لخـ ,كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ .اَلنساب لمسمعاني (ُُ.)َُِ/
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سابؽ  ,ركل لو البخارم ,كمسمـ ,مات سنة (ُّٔىػ)(.)7

()0
()2
اف مدلسا"( ,)4كالذىبي( )3كعنو قاؿ:
كثقو ابف معيف ,كابف ينمير  ,كالعجمي  ,ابف حباف كزاد" ىك ىك ى
" كاف مف أكعية العمـ ,كلى قضاء الككفة بعد الشعبي ,كلكنو طاؿ عمره ,كساء حفظو"(.)6

كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :حدثنى صالح بف أحمد بف حنبؿ حدثنا عمي بف المديني

سمعت عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ ":كاف سفياف الثكرم يعجب مف حفظ عبد الممؾ " ,قاؿ

صالح فقمت َلبي فيك عبد الممؾ ابف عمير؟ قاؿ ":نعـ " ,قاؿ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي
حاتـ فذكرت ذلؾ َلبي فقاؿ ":ىذا كىـ ,إنما ىك عبد الممؾ بف أبي سميماف ,كعبد الممؾ بف

عمير لـ يكصؼ بالحفظ "(.)1

ك يسئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف عبد الممؾ بف عمير كعاصـ بف أبي النجكد فقاؿ عاصـ أقؿ
اختالفان عندم مف عبد الممؾ بف عمير عبد الممؾ أكثر اختالفان عنو( ,)8كعنو قاؿ ":مضطرب
جدان في حديثو اختمؼ عنو الحفاظ يعني فيما رككا عنو "(.)9

كذكر إسحاؽ بف منصكر عف أحمد بف حنبؿ أنو ضعؼ عبد الممؾ بف عمير جدان(.)73

كقاؿ ابف معيف " :مخمط "( ,)77كعنو قاؿ ":أخطأ في حديث أك حديثيف "(.)72
كقاؿ أبك حاتـ " :ليس بحافظ  ,كىك صالح  ,تغير حفظو قبؿ مكتو "(.)70

كقاؿ أبك يزرعة العراقي ":مشيكر بالتدليس "(.)74
كعده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ مف المختمطيف ,الذيف لـ يكجب ذلؾ ليـ ضعفان ,كلـ
يحط مف مرتبتيـ ,لقصر مدة االختالط ,كلقمتو؛ كقد جعؿ العالئي عبد الممؾ بف عمير في ىذا
القسـ ,كقاؿ ":ذكر بعض الحفاظ أف اختالطو احتمؿَ ,لنو لـ يأت فيو بذكر حديث منكر "(.)73

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٔ/رقـََِْ).

()2

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُُْ/

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)َُْ/

()4

الثقات البف حباف (ٓ.)ُُٕ/

()3

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)َْٕ/

()6

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)َٔٔ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)َّٔ/

()8

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀.)ْٓ/ّ( -

()9

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ص.)ِٗٓ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٔ/
( )77المصدر السابؽ.
( )72فتح البارم البف حجر (ُ.)ِِْ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٔ/
( )74المدلسيف البي يزرعة العراقي (ص.)َٕ/
( )73المختمطيف لمعالئي (ص.)ٕٔ/
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كقاؿ ابف حجر " :ثقة تغير حفظو كربما دلس "( ,)7كعده في طبقاتو مف المرتبة الثالثة مف

المدلسيف كقاؿ " :مشيكر بالتدليس كصفو الدارقطني كابف حباف كغيرىما"(.)2

قاؿ الباحث :عبد الممؾ بف عمير ,الراجح أنو ثقة اختمط في آخر حياتو ,ككاف يدلس.
قاؿ ابف حجر " :احتج بو الجماعة ,كأخرج لو الشيخاف مف ركاية القدماء عنو في االحتجاج,
كمف ركاية بعض المتأخريف عنو في المتابعات ,كانما ًعيب عميو تغير حفظو لكبر سنوَ ,لنو

عاش مائة كثالثيف سنة ,كلـ يذكره ابف ىعدم في الكامؿ كال ابف حباف"(.)0
أما بالنسبة لحكـ ركاية المختمطيف في الصحيحيف ,فمف الثابت أف البخارم كمسمـ أخرجا في

صحيحييما عف بعض المختمطيف بطريؽ مف سمع منيـ بعد اإلختالط  ,كىذا أمر ال يينكر

الجر ً
كحصيف بف عبد الرحمف ,كغيرىـ.
يرم ,ي
كبة ,ك ى
كاَلمثمة عميو كثيرة في ركايات ابف أبي ىع ير ى
كفي حكـ ىذا ً
الصنؼ مف الركاة فقد قاؿ ابف الصالح "كاعمـ أف مف كاف مف ىذا القبيؿ محتجان
بركايتو في الصحيحيف أك أحدىما فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مما تميز ,ككاف مأخكذان عنو

قبؿ االختالط ,كا﵀ أعمـ"(.)4

كقاؿ النككم" كاعمـ أف ما كاف مف ىذا القبيؿ محتجان بو فى الصحيحيف فيك مما عمـ أنو أخذ

قبؿ االختالط"(.)3

كبعد أف أقرىما العراقي  ,قاؿ ":كذلؾ مف تحسيف الظف بيما لتمقى اَلمة ليما بالقبكؿ كما قبؿ

فيما كقع في كتابييما أك أحدىما مف حديث المدلسيف بالعنعنة كا﵀ أعمـ"(.)6
*****

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٔ/رقـََِْ).

()2

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُْ/

()0

فتح البارم البف حجر (ُ.)ِِْ/

()4

معرفة أنكاع عمـ الحديث البف الصالح (ص.)ْٗٗ/

()3

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لمنككم (ُ.)ّْ/

()6

التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح (ص.)ِْْ/

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
النميمة القالَة ىب ٍي ىف النَّ ً
ضة؟ ًىي َّ
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىم ىكثٍىرةي القىكؿ ىكًايقىاعي
الع ٍ
اس " أ ٍ
يث " أالى ىأنبّْئيكـ ىما ى
ى
ض ىع ًف اٍل ىب ٍع ً
اس بً ىما يي ٍح ىكى لًٍم ىب ٍع ً
الن ً
الخصكمة ىب ٍي ىف َّ
ض(.)7
ي
الحديث رقـ (ٗٗ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,ىك ٍاب يف ىب َّش وار ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,قى ى
اال :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ص( ,)0عف عبًد ً
اؿ :إً َّف مح َّم ندا َّ -
ا﵀ ٍب ًف م ٍس يع و
ً
ىحك ً
كد ,قى ى
اؽ ,يي ىح ّْد ي
أ ىىبا إً ٍس ىح ى
ى ٍ ىٍ
يى
ى
صمى ا﵀ي
ى
ث ىع ٍف أىبي ٍاَل ٍ ى
ضو()4؟ ًىي َّ ً
الن ً
يمةي ا ْلقَالَ ُة ىب ٍي ىف َّ
اس ".
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :أ ىىال أ ىينبّْئي يك ٍـ ىما اٍل ىع ٍ ي
النم ى
ى
تخريج الحديث:
انفرد بو مسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

َّ
السبًيعي الككفي ,ثقة مكثر
جميع رجالو ثقات ,اال ما كاف مف أبي إسحاؽ ىك ىع ٍمرك بف ىعبد المو ى
اختمط بأخرة  ,كقد سبقت ترجمتو(.)3كابف بشار ىك :محمد بف بشار.
***** *****

()7
()2
()0
()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

ً
يمة /َُِِ/ْ( -رقـ َُِ.)َِٔٔ-
البر ك ّْ
صحيح مسمـ  ,كتاب ّْ
الصمىة كاآلداب  -باب تىحريـ النَّم ى
َح َو ِ
ص :ىكعكؼ بف مالؾ بف أبي عكؼ اَلشجعي  ,أبك عبد الرحمف .تيذيب الكماؿ (ِِ.)ّْْ/
أَِبو ْاأل ْ

ً
الزمخ ىش ًرم :أصمييا ً
ت ,فى يحذفت المو ىكما يحذفت ًم ىف السَّنة ك َّ
الشفىة .الفائؽ في
ا ْل َع ْ
الع ٍ
الع ٍ
ضو ,كىك اٍلىب ٍي ي
ضيىة ,ف ٍعمة ,مف ى
ي ى
ض ُو :قاؿ َّ ى
ً
ضة
غريب الحديث كاَلثر لمزمخشرم (ِ ,)ّْْ/كقاؿ العالمة محمد فؤاد عبد الباقي :ىذه المفظة رككىا عمى كجييف أحدىما الع ى
ضة بفتح العيف كاسكاف الضاد عمى كزف الكجو كىذا الثاني
الع ٍ
بكسر العيف كفتح الضاد المعجمة عمى كزف العدة كالزنة كالثاني ى
ىك أشير في ركايات بالدنا كاَلشير في كت ب الحديث ككتب غريبو كاَلكؿ أشير في كتب المغة كنقؿ القاضي أنو ركاية أكثر

شيكخيـ كتقدير الحديث كا﵀ أعمـ أال أنبئكـ ما العضة الفاحش الغميظ التحريـ؟ .صحيح مسمـ  -تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي-
(ْ.)ُِِِ/
()3

انظر حديث رقـ (ُٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الن ً
يث " ففى ىش ًت القالىةي ىب ٍي ىف َّ
يث(.)7
ىف ييريد بً ًو القى ٍكؿ ىكاٍل ىحًد ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
اس " ىكىي يج ي
كز أ ٍ
الحديث رقـ (*).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,ىك ٍاب يف ىب َّش وار ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,قى ى
اال :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ص  ,عف عبًد ً
اؿ :إً َّف مح َّم ندا َّ -
ا﵀ ٍب ًف م ٍس يع و
كد ,قى ى
اؽ ,يي ىح ّْد ي
أ ىىبا إً ٍس ىح ى
ىح ىك ً ى ٍ ى ٍ
ث ىع ٍف أىبًي ٍاَل ٍ
يى
ى
صمى ا﵀ي
ى
اؿ " :أ ىىال أ ىينبيّْئ يكـ ما اٍلع ٍ ً
الن ًميمةي ا ْلقَالَ ُة َب ْي َف َّ
الن ِ
اس ".
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ٍ ى ى
ضوي؟ ى ىي َّ ى
كقد سبؽ تخريجو في الحديث السابؽ.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
اختصو( )0لً ىن ٍف ًس ًو ,ىك ىما ييقىا يؿ :فيالف ىيقيك يؿ
بحاف الًَّذم تى ىعطَّؼ ٌ
بالعز وقَاؿ بو " أل ٌ
ىكًفيو " يس ى
أحبو ك ٌ
ً
ً
اختً
يؿ :ىم ٍع ىناهي ىح ىكـ بً ًوَّ ,
الح ٍكـ.
صاصو .ىكًق ى
ىم بً ىم ىحبَّتًو ك ٍ
فإف القىكؿ ييستعمؿ في ىم ٍع ىنى ي
بفيالف :أ ٍ
اؿ ٍاَل ٍىزىى ًرمُّ :مع ىناه ىغمىب بً ًو .كأصميو ًمف القىٍيؿً ً :
قكلو(.)4
ىكقى ى
ى
ىٍ ي
ى
الممؾَ ,لَّىنوي ىي ٍنفيذ ي
الحديث رقـ (٘ٗ).

اإلماـ محمد بف َنصر المروزي(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الر ٍح ىم ًف
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد َّ
الربً ً
اؿ :ثنا قى ٍي يس ٍب يف َّ
يع ,قى ى
اف ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىس ٍي وؿ ,قى ى
اؿ :ثنا ىعفَّ ي
ً
ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى ,عف ىداكىد ٍب ًف عًمي ,عف أىبً ً
يو ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس إًلىى َّ
النبً ّْي -
َّاس ,قى ى
ىٍ
ى
اؿ :ىب ىعثىني اٍل ىعب ي
ىٍ ي
ًً
ت ًع ٍن ىده ,فىصمَّى فىقى ى ً
َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىبً ُّ
ؾ
ىسأىلي ىؾ ىر ٍح ىمةن ًم ٍف ًع ٍنًد ى
اؿ في يد ىعائو " :الميي َّـ إًّْني أ ٍ
ي ى
ى
)
6
(
ً
ً
ً
ً
صمً يح بًيىا ًدينًي ,ىكتى ٍحفىظي
تى ٍيدم بًيىا ىقٍمبًي ,ىكتى ٍج ىمعي بًيىا ىش ٍممي ,ىكتىمي ُّـ بًيىا ىش ٍعثي  ,ىكتىيرُّد بًيىا أيٍلفىتي ,ىكتي ٍ
ًً
ً
ّْض بًيىا ىك ٍج ًيي ,ىكتيىزّْكي بًيىا ىع ىممًي ,ىكتيٍم ًي يمنًي ير ٍشًدم,
بًيىا ىغائبًي ,ىكتىٍرفىعي بًيىا ىشاىدم ,ىكتيىبي ي
ً
صمنًي بًيا ًم ٍف يك ّْؿ يسكوء ,المَّي َّـ أ ٍ ً ً ً
ص ًادقنا ,ىكىي ًق نينا لى ٍي ىس ىب ٍع ىدهي يك ٍفهر ,ىكىر ٍح ىمةن أ ىىنا يؿ بًيىا
يم نانا ى
ي
ى
ىعطني إ ى
ىكتى ٍع ي
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِِ/

()2
()4

ً
يمة /َُِِ/ْ( -رقـ َُِ.)َِٔٔ-
البر ك ّْ
صحيح مسمـ  ,كتاب ّْ
الصمىة كاآلداب  -باب تىحريـ النَّم ى
اختصمو " كقد يككف تصحؼ ,كلعؿ الصكاب ما أثبتناه.
عند ابف اَلثير بمفظ " ك ٌ
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

()3

مختصر قياـ الميؿ (صالة الكتر ) لمحمد بف نصر المركزم (ص.)ُِٕ/
ً َّ
ممت الشيء ألي ُّمو لى ِّما ,إً ىذا ىجمعتىو :أىم اجمع ما تشتَّت مف ً
أمرنا .النياية في غريب
تَمُـ ِب َيا َ
الجمع .ييقا يؿ :لى ي
ش َعثي :ىك م ىف الم ّْـ :ى
الحديث كاَلثر (ْ.)ِّٕ/

()0

()6
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الد ٍنيا ك ٍاآل ًخرًة ,المَّي َّـ إًّْني أىسأىلي ىؾ اٍلفىكىز ًع ٍن ىد اٍلقى ً
ؼ ىكر ً ً
اء ,كين يز ىؿ ُّ
ش
الشيى ىدا ًء ,ىك ىع ٍي ى
ى
ٍ
ي
امت ىؾ في ُّ ى ى ى
ٍ
ىش ىر ى ى ى
ض ى
اء .المَّي َّـ أ ٍين ًز يؿ بً ىؾ ح ً
ىع ىد ً
اء ,كم ارفىقىةى ٍاَل ٍىنبًي ً
الس ً
اء ,ىك َّ
ؼ
ض يع ى
ص ىر ىعمىى ٍاَل ٍ
ص ىر ىٍأريًي ,ىك ى
ى ى
ى
الن ٍ
اجتي ىكًا ٍف قى ي
ى
ي
ُّع ىد ى ي ى
ً
ً
ً
كر ىك ىما تي ًج يير ىب ٍي ىف اٍليب يح ً
ُّد ً
يم ً
كر
كر ,ىكىيا ىشاف ىي الص ي
ىع ىممًي ,ا ٍفتىقى ٍر ي
ت إًلىى ىر ٍح ىمت ىؾ ,فىأ ٍ
ىسأىلي ىؾ ىيا قىاض ىي ٍاَل ي
اب الس ً
كر ,كًفتٍىن ًة اٍلقيب ً َّ
ً ُّ
ىف تي ًجيرنًي ًم ٍف ىع ىذ ً
َّع ً ً
ؼ
ض يع ى
أٍ
ص ىر ىع ٍنوي ىٍأريًي ىك ى
ي
كر ,الميي َّـ ىما قى ي
ى
ير ,ىكم ٍف ىد ٍع ىكة الثيب ً ى
ً ً
ًً ً
ً
ىح ندا ًم ٍف
ىح ندا ًم ٍف ًع ىب ًاد ىؾ ,أ ٍىك ىخ ٍي ور أ ٍىن ى
ت يم ٍعطيو أ ى
ىع ٍنوي ىع ىممي ,ىكلى ٍـ تىٍبمي ٍغوي أ ٍيمن ىيتي م ٍف ىخ ٍي ور ىك ىع ٍدتىوي أ ى
ً
ًً
ً
َّ
اجعٍم ىنا ىى ًاديف ميًديّْيف ىغ ٍير ى ّْ
ىسأىلي ىؾ ىيا ىر َّ
يف ىكىال
ىخٍمق ىؾ ,فىًإّْني أ ٍىرىغ ي
ضآل ى
ب اٍل ىعالىم ى
ب إًلى ٍي ىؾ فيو ,ىكأ ٍ
يف .الميي َّـ ٍ ى
ى ىٍ ى ى
ً ّْ
ّْؾ َّ
ىع ىدائً ىؾً ,سٍم نما ًَل ٍىكلً ىيائً ىؾ ,ين ًح ُّ
اس ,ىكين ىع ًادم بً ىع ىد ىاكتً ىؾ ىم ٍف ىخالىفى ىؾ ًم ٍف
ب بً يحب ى
يف ,ىح ٍرنبا ًَل ٍ
يمضم ى
الن ى
ىخٍم ًق ىؾ ,المَّيي َّـ ىى ىذا ُّ
اء ,ىك ىعمى ٍي ىؾ ًاال ٍستً ىج ىابةي ,ىك ىى ىذا اٍل ىج ٍي يد ىك ىعمىٍي ىؾ التُّ ٍك ىال يف ,ىكىال ىح ٍك ىؿ ىكىال قي َّكةى إً َّال
الد ىع ي
الشًد ًيد ,ك ٍاَلىم ًر َّ ً ً
بًالمَّ ًو ,المَّي َّـ ىذا اٍل ىحٍب ًؿ َّ
ىسأىلي ىؾ ٍاَل ٍىم ىف ىيكـ اٍلك ًع ًيد ,كاٍل ىجَّنةى ىيكـ اٍل يخمي ً
كد ,ىم ىع
الرشيد ,أ ٍ
ى ٍ
ي
ٍى
ى
ٍى ى
ً
ً َّ
يف ُّ
ُّج ً
الشي ً
يد.
كدُّ ,
يـ ىكيد ه
كد ,إًَّن ىؾ تى ٍف ىع يؿ ىما تيًر ي
الرَّك ًع الس ي
كد ,اٍل يمكًف ى
اٍل يمقىَّربً ى
يف بًاٍل يعييكد ,الميي َّـ إًَّن ىؾ ىرح ه
ي
ً
اؿ ِب ِو ,س ٍبح ًَّ
اف الًَّذم ىال ىي ٍن ىب ًغي
ؼ ِبا ْل ِعٍّز َوقَ َ
اف الَِّذي تَ َعطَّ َ
س ْب َح َ
اف الذم لىبً ىس اٍل ىم ٍج ىد ىكتى ىك َّرىـ بًو ,يس ٍب ىح ى
ي ى ى
ُ
النعًـ ,س ٍبح ً
التَّسبً َّ
صى يك َّؿ
اف الًَّذم أ ٍ
اف ًذم اٍلفى ٍ
ٍ ي
اف ذم اٍلقي ٍد ى ًرة ىكاٍل ىك ىرًـ ,يس ٍب ىح ى
ض ًؿ ىك ّْ ى ي ى ى
يح إًال لىوي ,يس ٍب ىح ى
ىح ى
كر ًفي سم ًعي ,كين ا ً
كر ًفي قى ٍب ًرم,
ص ًرم ,ىكين نا
كر ًفي ىقٍمبًي ,ىكين نا
اج ىع ٍؿ لًي ين نا
ىش ٍي وء ًعٍم يموي  ,المَّيي َّـ ٍ
كر في ىب ى
ىٍ
ى ن
كر ًفي ًعظى ً
كر ىب ٍي ىف
امي ,ىكين نا
كر ًفي ىد ًمي ,ىكين نا
كر ًفي لى ٍح ًمي ,ىكين نا
كر ًفي ىب ىش ًرم ,ىكين نا
كر ًفي ىش ٍع ًرم ,ىكين نا
ىكين نا
كر ًم ٍف تى ٍحتًي,
كر ًم ٍف فى ٍكًقي ,ىكين نا
كر ىع ٍف ًش ىمالًي ,ىكين نا
كر ىع ٍف ىي ًمينًي ,ىكين نا
كر ًم ٍف ىخٍم ًفي ,ىكين نا
ىي ىدمَّ ,ىكين نا
المَّي َّـ ًزٍدنًي ينكرا ,كأ ٍ ً ً
كر ".
اج ىع ٍؿ لًي ين نا
كرا ,ىك ٍ
ىعطني ين ن
ي
ن ى
تخريج الحديث:

كأخرجو ابف خزيمة( ,)7كمف طريقو ابف عساكر( ,)2مف طريؽ ,آدـ بف أبي اياس .كأخرجو ابف

()3
()4
()0
عمي ,كالىما :عف قيس بف الربيع.
بف
عاصـ
يؽ,
ر
ط
مف
,
نعيـ
أبك
ك
,
اني
ر
الطب
ك
,
عدم
ٌ
كأخرجو الترمذم( ,)6كأبك ينعيـ( ,)1كمف طريقو المزم( ,)8مف طريؽ ,عمراف بف أبي ليمي,

كالىما( :قيس كعمراف) عف محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمي ,عف داكد بف عمي ,عف أبيو

عمي بف عبد ا﵀ بف عباس ,عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنو  -بنحكه.

( )7صحيح ابف خزيمة (ِ /ُٔٓ/رقـُُُٗ).
( )2تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُٕ.)ُٕٓ/
( )0الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ٓٓٓ/
( )4المعجـ الكبير لمطبراني (َُ /ِّٖ/رقـَُٖٔٔ) ,كاَلكسط لو (ْ /ٗٓ/رقـّٔٗٔ) ,كالدعاء لو (ص /ُٔٓ/رقـِْٖ).
( )3حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ّ.)َِٗ/
( )6سنف الترمذم  ,أبكاب الدعكات عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ باب منو-ط :شاكر (ٓ /ِْٖ/رقـُّْٗ).
( )1حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ّ.)َِٗ/
( )8تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ِْْ/
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كأخرجو البزار( ,)7مف طريؽ ,قيس ,عف الحسف البجمي ,عف داكد بف عمي ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -أبو داود بف عمي :ىك عمي بف عبد ا﵀ بف عباس الياشمي أبك محمد ,ثقة عابد ,ركل لو

الجماعة سكل البخارم  ,ركل لو في كتاب "اَلدب المفرد"  ,مات سنة (ُُٖىػ)(.)2
 َد ُاود بف َعمِي :ىك داكد بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب الياشمي أبك سميمافأمير مكة كغيرىا ,ركل لو البخارم في " اَلدب المفرد " ,كالترمذم ,مات سنة (ُّّىػ)(.)0
قاؿ عثماف الدارمي :سألت يحي بف معيف عف داكد بف عمي عبد ا﵀ بف عباس؟ فقاؿ ":شيخ

ىاشمى " ,قمت :كيؼ حديثو؟ فقاؿ ":أرجك أنو ليس يكذب ,إنما يحدث بحديث كاحد "(.)4

كقد استدرؾ عميو ابف عدم  -بعد أف ذكر كالـ ابف معيف ىذا -فقاؿ " :كىذا الحديث الذم ذكره
ابف معيف أف داكد إنما يحدث بحديث كاحد أظنو أنو يعني ىذا الحديث حديث عاشكراء [,عف

داكد بف عمي ,عف أبيو ,عف ابف عباس عف النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -قاؿ :صكمكا

عاشكراء] كداكد عف أبيو ,عف جده قد ركل غير ىذا الحديث الكاحد بضعة عشر حديثان سأذكرىا
إف شاء ا﵀" ,فذكرىا ثـ قاؿ " :كىذا الذم أمميت لداكد ىك عامة ما يركيو كلعمو ال يركل غير ما

ذكرتو إال حديثان أك حديثيف؛ كعندم أنو ال بأس بركاياتو ,عف أبيو ,عف جده فاف عامة ما يركيو
عف أبيو عف جده "(.)3

كذكره ابف حباف في الثقات كزاد ":يخطئ "( .)6كذكره أبك حاتـ( ,)1كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن.
كقاؿ الذىبي ":كثّْؽ فصيح يمفى َّكه بميغ "( ,)8كقاؿ في مكضع آخر ":ككاف داكد ذا بأس ,كسطكة,
كىيبة ,كجبركت ,كبالغة ,كقيؿ :كاف يرل القدر"( .)9كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)73

المفصؿ فيو.
قاؿ الباحث :داكد بف عمي بف عبد ا﵀ بف عباس ,ال بأس بو ,لكالـ ابف عدم ي
الرحمف :ىك محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى اَلنصارم الككفي القاضي
 -محمد بف عبد َّ

( )7مسند البزار (ُُ /ّٗٔ/رقـِّْٓ).
( )2تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٗ/رقـَُٖٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)َّٕ/تاريخ الثقات لمعجمي
(ص ,)ّْٗ/الجرح كالتعديؿ (ٔ ,)ُِٗ/الثقات البف حباف (ٓ ,)َُٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ّٓ/
( )0تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ُِْ/
( )4تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)َُٖ/
( )3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ّٓٓ/
( )6الثقات البف حباف (ٔ.)ُِٖ/
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُْٗ/
( )8الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُّٖ/
( )9سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٔ.)َُٔ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٗٗ/رقـَُِٖ).
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أبك عبد الرحمف ,ركل لو اَلربعة ,مات سنة (ُْٖىػ)(.)7

ضعفو أحمد( ,)2كزاد " مضطرب الحديث  ,سيئ الحفظ "( ,)0كضعفو أيضان ابف معيف( ,)4كسئؿ
عنو مرة فقاؿ " :ما كاف يثبت في الحديث "(.)3

كقاؿ شعبة ":ما رأيت أحدان أسكأ حفظان مف ابف أبي ليمى " ,ككافقو ابف عدم في قكلو ىذا كزاد "

كىك مع سكء حفظو ييكتب حديثو "(.)6
كعف شعبة قاؿ " :أفادني ابف أىبي لىيمىى أحاديث ,فإذا ىي مقمكبة "( .)1كقاؿ يحيى القطاف " :سيئ

الحفظ جدان "( .)8كعف يحيى بف يعمى قاؿ ":أمرنا زائدة أف نترؾ حديث ابف أبي ليمى"(.)9
قاؿ البخارم ":كال أركم عف ابف أبي ليمى شيئان "(.)73

كقاؿ النسائي " ليس بالقكم في الحديث "( ,)77كزاد في مكضع" سيء الحفظ كىك أحد

الفقياء"( .)72كقاؿ الجكزجاني ":كاىي الحديث سيئ الحفظ "( .)70كقاؿ الساجي ":كاف سيء
الحفظ ,ال يتعمد الكذب فكاف يمدح في قضائو ,فأما في الحديث فمـ يكف حجة "(.)74

ىكقىاؿ ابف خزيمة " :ليس بالحافظ كاف كاف فقييا عالمان "(.)73
كقاؿ أبك أحمد الحاكـ ":عامة أحاديثو مقمكبة "( .)76كقاؿ أبك حاتـ ":محمو الصدؽ ,كاف سيئ

الحفظ شغؿ بالقضاء فساء حفظو ,ال يتيـ بشئ مف الكذب ,إنما يينكر عميو كثرة الخطأ ,ييكتب
حديثو كال يحتج بو "( ,)71كقاؿ في مكضع آخر ":ال ييحتج بو "( .)78كقاؿ أبك يزرعة ":ىك صالح

( )7تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ِِٔ/
( )2العمؿ لإلماـ أحمد  -ركاية المركذم( -ص.)ُٖٗ/
( )0الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ٗٗ/
( )4المصدر السابؽ.
( )3سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ُِٗ/
( )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ّٗٗ/
( )1التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ُِٔ/
( )8ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ُْٔ/
( )9الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ٖٗ/
( )73عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ٗٔ/
( )77الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ِٗ/
( )72عمؿ اليكـ كالميمة لمنسائي (ص.)ِّٓ/
( )70أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)َُٖ/
( )74تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)َّّ/
( )73صحيح ابف خزيمة (ْ.)َِٓ/
( )76ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ .)ُٔٔ/كأنظر :تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)َّّ/
( )71الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِّّ/
( )78المصدر السابؽ (ٕ.)ٖٗ/
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ليس بأقكل ما يككف "( .)7كقاؿ العجمي ":ككفي ,صدكؽ ,ثقة؛ صدكقنا جائز الحديث "(.)2
كقاؿ يعقكب بف سفياف ":ثقة عدؿ في حديثو بعض المقاؿ ,ليف الحديث عندىـ "(.)0
كقاؿ الداقطني ":ثقة في حفظو شيء "( )4كعنو قاؿ ":كاف سيء اٍل ًح ٍف ًظ "( .)3ىكقىاؿ الذىبي فيو" :
صدكؽ إماـ سئ الحفظ  ,كقد كثؽ "( .)6كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ سيء الحفظ جدان "(.)1

قاؿ الباحث :الراجح أنو صدكؽ ,سيئ الحفظ جدان.
الرِبيع :ىك قيس بف الربيع اَلسدم أبك محمد الككفي ,ركل لو اَلربعة سكل
 -قيس بف َّ

النسائي ,مات سنة (ُٓٔىػ)(.)8

ً
بالحديث عف عبدة ,كىك عبدة عف
ضعيؼ ال ييكتب ىحديثو ,كاف ييحدث
قاؿ ابف معيف " :ى
ىمنصكر "( ,)9كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس حديثو بً ىش ٍيء "(.)73
كلينو أحمد( , )77كقيؿ َلحمد بف حنبؿ قيس لـ ترؾ الناس حديثو؟ قاؿ ":كاف يتشيع ,ككاف كثير

الخطأ في الحديث "( .)72كقاؿ ابف المبارؾ ":في حديثو خطأ "(.)70

كقاؿ البخارم ":أنا ال أكتب حديث قيس بف الربيع كال أركم عنو "( .)74كقاؿ أيضان ":كاف ككيع

يضعفو "( .)73كقاؿ أبك حاتـ ":محمو الصدؽ كليس بقكم ييكتب حديثو ,كال ييحتج بو كىك أحب
إلى مف محمد بف عبد الرحمف بف أبى ليمى ,كال ييحتج بحديثيما"(.)76
كقاؿ النسائي ":متركؾ الحديث "( .)71كقاؿ الدارقطني ":ضعيؼ الحديث "(.)78

( )7المصدر السابؽ (ٕ.)ِّّ/
( )2معرفة الثقات لمعجمي (ص ,)َْٕ/كانظر تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ِٔٔ/
( )0تيذيب التيذيب البف حجر (ٗ.)َّّ/
( )4سنف الدارقطني (ُ.)ِِٓ/
( )3العمؿ لمداقطني (ّ.)ُٖٔ/
( )6ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ُّٔ/
( )1تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٗ/رقـَُٖٔ).
( )8تيذيب الكماؿ لممزم (ِْ.)ِٓ/
( )9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُٕٓ/
( )73مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف – (ص ,)ُُِ/ك سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص,)ّّٕ/
كتاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِٕٕ/ّ( -
( )77العمؿ لإلماـ أحمد – ركاية المركذم( -ص.)ُُٔ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُٕٓ/
( )70المصدر السابؽ.
( )74العمؿ الكبير لمترمذم (ص.)ّٕٗ/
( )73التاريخ الكبير لمبخارم (ٕ.)ُٓٔ/
( )76الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ٖٗ/
( )71الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٖٖ/
( )78العمؿ لمداقطني (ْ.)َِ/
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كقاؿ الجكزجاني ":ساقط "(.)7

كقاؿ أبك الكليد الطيالسي ":كاف قيس بف الربيع ثقة حسف الحديث "(.)2
كعف عبيد ا﵀ بف معاذ ,قاؿ :حدثنا أبي ,قاؿ :سمعت يحيى بف سعيد ينتقص قيس بف الربيع

عند شعبة ,فقاؿ لو شعبة ":يا أحكؿ تذكر قيسا اَلسدم؟" فزجره عف ذلؾ كنياه(.)0

كعف عبد ا﵀ بف عمي بف المديني ,قاؿ :سمعت أبي يقكؿ " :حدثني إبراىيـ بف عبد الرحمف بف

ميدم ,عف أبيو أف قيس بف الربيع كضعكا في كتابو ,عف أبي ىاشـ الرماني ,حديث أبي ىاشـ

إسماعيؿ بف كثير ,عف عاصـ بف لقيط بف صبرة في الكضكء ,فحدث بو ,فقيؿ لو :مف أبك
ىاشـ؟ فقاؿ :صاحب الرماف ,قاؿ أبي :كىذا الحديث لـ يركه أبك ىاشـ صاحب الرماف ,كلـ

يسمع قيس مف إسماعيؿ بف كثير شيئان ,كانما أىمكو ابف لو ,قمب عميو أشياء مف حديثو ,ككاف
عبد الرحمف بف ميدم يحدث عنو زمانا ثـ تركو "(.)4

كقاؿ العجمي ":قيس بف الربيع اَلسدم ,الناس يضعفكنو ,ككاف شعبة يركل عنو ,ككاف معركفان

بالحديث صدكقان ,كيقاؿ إف ابنو أفسد عميو كتبو بأخرة فترؾ الناس حديثو "(.)3

قاؿ الباحث :قيس بف الربيع ضعفو بعضيـ  ,كالبعض كصفو بالصدؽ مع لزكـ صفة االختالط
فيو ,كىك الراجح ,كيؤيده ما ذكره ابف حباف حيث قاؿ":

قد ىس ىبرت أخبار قيس بف الربيع مف ركاية القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا ,فرأيتو صدكقان مأمكنان,
حيث كاف شابان فمما كبر؛ ساء حفظو ,كامتحف بابف سكء فكاف يدخؿ عميو الحديث فيجيب فيو
ثقة منو بابنو ,فمما غمب المناكير عمى صحيح حديثو كلـ يتميز؛ استحؽ مجانبتو عند االحتجاج,
فكؿ مف مدحو مف أئمتنا كحث عميو كاف ذلؾ منيـ لما نظركا إلى اَلشياء المستقيمة التي حدث
بيا عف سماعو ككؿ مف كىاه منيـ فكاف ذلؾ لما عممكا مما في حديثو مف المناكير التي أدخؿ

عميو ابنو كغيره .قاؿ عفاف كنت أسمع الناس يذكركف قيسان فمـ أدر ما عمتو؛ فمما قدمنا الككفة
أتيناه فجمسنا إليو فجعؿ ابنو يمقنو كيقكؿ لو حصيف ,فيقكؿ حصيف ,فيقكؿ رجؿ آخر كمغيرة,

فيقكؿ كمغيرة فيقكؿ آخر كالشيباني ,فيقكؿ كالشيباني "( .)6كقاؿ ابف عدم " :كعامة ركاياتو

مستقيمة؛ كقد حدث عنو شعبة كغيره مف الكبار ,كىك قد حدث عف شعبة كعف ابف عيينة

( )7أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ٗٔ/
( )2تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُْ.)ْٔٗ/
( )0المصدر السابؽ.
( )4المصدر السابؽ.
( )3معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)َِِ/
( )6المجركحيف البف حباف (ِ.)ُِٖ/
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كغيرىما ,كيدؿ ذلؾ عمى أنو صاحب حديث كالقكؿ فيو ما قالو شعبة كانو ال بأس بو "(.)7

كقاؿ عثماف بف أبي شيبة ":قيس بف الربيع كاف صدكقان كلكف اضطرب عميو بعض حديثو"(.)2

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو"(.)0
عفاف بف مسمـ  ,ثقة ثبت متفؽ عمى اإلحتجاج بو ,سبقت ترجمتو(.)4
 َعفَّاف :ىكي

ِ
س ْيؿ :ىك عمي بف سيؿ بف المغيرة البزاز ,البغدادم ,نسائي اَلصؿ ,أيضا يعرؼ
 َعمي بف َبالعفَّاني لمالزمتو عفاف بف مسمـ ,كىك ثقة ,مات سنة (ُِٕىػ)(.)3
ى

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,مداره عمى محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمي ,كقيس بف الربيع ؛ قاؿ

الترمذم ":ىذا حديث غريب ,ال نعرفو مثؿ ىذا مف حديث ابف أبي ليمى إال مف ىذا الكجو "(,)6
كقاؿ الذىبي  .تفرد بو عنو -يعني داكد بف عبد ا﵀ -ابف أىبي لىٍيمىى ,كقيس ,كما ىك بًح و
جة,
ي
ه
كالخبر يعد منك انر "( .)1كقد ضعفو االلباني(.)8
*****

*****

( )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُُٕ/
( )2تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُُٗ/
( )0تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٕٔ/رقـّٕٓٓ).
( )4انظر حديث رقـ (ُٗ).
( )3تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِْ/رقـِْْٕ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٖ ,)ّْٕ/العمؿ لمدارقطني (ِ ,)ٕٓ/الكاشؼ
لمذىبي (ِ ,)َْ/ذٓظٌةانكًالنهًؼي(,)436/23
( )6سنف الترمذم.ط :شاكر (ٓ /ِْٖ/رقـُّْٗ).
()1

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٔ.)َُٔ/

()8

ضعيؼ سنف الترمذم لأللباني (ص.)ْْٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
ىم قيكلكا بًقىك ًؿ ً
ض قَ ْولِ ُكـ ,كىال ىي ٍستى ٍج ًرىيَّنكـ َّ
يو " قُولوا بقَ ْولِكـ أ َْو ِب َب ْع ِ
أىؿ دينًكـ ك ًممَّتًكـ:
الش ٍي ى
ط ي
اف " أ ٍ
ٍ
ْ ى
ى
ً
َّ
كنبيَّان ىك ىما ىس َّماني الموي ,ىكىال تي ىس ُّمكني ىسيَّدان ,ىك ىما تي ىس ُّمكف يرؤساءكـ؛ َلَّىنيي ٍـ ىك يانكا
أً
ىم ٍاد يعكني ىر يسكنال ى
النب َّكًة ىكالسّْي ى ً
ىس ىب ً
اب ُّ
ىي ٍح ىسبكف أ َّ
الد ٍن ىيا.
ىف الس ىّْي ى
ى
ادةى بً ُّي
ادة بًأ ٍ
اؼ ًف ً
اإلسر ً
ً
ً
ً
كقىكليوي " ىب ٍع ً ً
ً
يو(.)7
المقىاؿ كتىٍر ىؾ ٍ ٍ ى
ض قكلكـ " ىي ٍعني اال ٍقتصا ىد في ى
ى ٍ
الحديث رقـ (.)ٗٙ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا بً ٍشر ىي ٍعنًي ٍاب ىف اٍلمفىض ً
يد ,ىع ٍف أىبًي
َّؿ ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,قى ى
يد ٍب يف ىي ًز ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىم ٍسمى ىمةى ىس ًع ي
ه
ي
()0
ت ًفي كٍفًد بنًي ع ً
طّْر و
كؿ المَّ ًو َّ -
ام ور إًلىى رس ً
اؿ أىبًي ٍ :ان ى
ض ىرةى ,ىع ٍف يم ى
اؿ :قى ى
ؼ ,قى ى
طمى ٍق ي
ىن ٍ
ى
ى ى
ى
ىي
صمى ا﵀ي
اؿ " :السَّي ي َّ
ىعظى يم ىنا
ّْد ىنا ,فىقى ى
ت ىسي ي
ض نال ىكأ ٍ
ضميىنا فى ٍ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  :-فى يقٍم ىنا :أ ٍىن ى
ّْد الموي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى " يقٍم ىنا :ىكأى ٍف ى
اؿ " :قُولُوا ِبقَ ْولِ ُك ْـ ,أ َْو َب ْع ِ
ستَ ْج ِرَي َّن ُك ُـ َّ
اف ".
طى ٍكنال ,فىقى ى
الش ْيطَ ُ
ض قَ ْولِ ُك ْـَ ,وَال َي ْ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4كالبييقي( ,)3مف طريؽ ,أبي ىنظرة المنذر بف مالؾ.
كأخرجو النسائي( ,)6كأحمد( ,)1كابف ىمندة ( ,)8كابف قانع( ,)9مف طريؽ ,قتادة.

كأخرجو ابف أبي الدنيا( ,)73كابف أبي عاصـ( ,)77كأبك ينعيـ( ,)72كالبييقي( ,)70مف طريؽ ,غيالف

طرؼ ,عف أبيو ,عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ -بنحكه.
ابف جرير .ثالثتيـ :عف يم ّْ
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِّ/
باب في ىكر ً
اد ًح-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ِْٓ/رقـَْٖٔ).
اىية التَّ ىم ي
سنف أبي داكد  ,كتاب اَلدب  -ه
ىكعبد ا﵀ بف ً
الش ّْخير بف عكؼ العامرم صحابي – رضي ا﵀ عنو .-كاإلصابة البف حجر (ْ.)َُُ/

()4

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ّٖ/رقـُُِ).

()3

اَلسماء كالصفات لمبييقي (ص /ٖٔ/رقـّّ).

()6

السنف الكبرم لمنسائي (ٗ /َُِ/رقـَََُّ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ِٔ /ِّْ/رقـَُّٕٔ).

()8

التكحيد البف مندة (ِ /ُِّ/رقـِٕٕ).

()9

معجـ الصحابة البف قانع (ِ.)ّٔ/

()2
()0

( )73الصمت البف أبي الدنيا (ص /ٕٖ/رقـّٕ).
( )77اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ّ /ُّٓ/رقـُِْٖ).
( )72معرفة الصحابة َلبي نعيـ اَلصبياني (ّ.)ُْٖٔ/
( )70اآلداب لمبييقي (ص /ُِٖ/رقـَُّ).
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ً
لح ىرًشي( ,)7أبك عبد ا﵀ البصرم ,ثقة
 ُمطٍَّرؼ :ىك يمطرؼ بف عبد ا﵀ بف الش ّْخ ٍير ,العامرم ,ا ىعابد فاضؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٓٗىػ)(.)2
ضرة ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)0
ض َرة :ىك المنذر بف مالؾ بف قي ى
 أَِبو َن ْطعة ,أبك ىن ٍ
 -سعيد بف يزيد :ىك سعيد بف يزيد بف مسممة اَل ٍىزًدم( ,)4ثـ الطىاحي( ,)3أبك مسممة البصرم

القصير ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مف الرابعة(.)6

الرقى ً
 ِبشر بف المفَضَّؿ :ىك بًشر بف المفىضَّؿ بف ًاشي( ,)1أبك إسماعيؿ البصرم ,ثقة
الحؽ َّ
ي
ُ
()8
ثبت عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٔىػ) .

 ُمسدَّد :ىك يمسدد بف يمسرىد ,ثقة حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)9الحكـ عمى الحديث:
حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات.

*****

*****

()7

الح َر ِشي  :ىذه النسبة إلى بنى الحريش بف كعب بف ربيعة بف عامر بف صعصعة بف قيس ,كأكثرىـ نزلكا البصرة ,كمنيا تفرقت
 َ

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٓ/رقـَٕٔٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ُِْ/معرفة الثقات لمعجمي

إلى البالد .اَلنساب لمسمعاني (ْ.)ُُِ/

(ِ ,)ِِٖ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ِْٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)ٕٔ/
()0

انظر حديث رقـ (ُٗ).

()4

األ َْزِدي :نسبة الى ازد شنكءة  ,كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيالف بف سبإ .اَلنساب لمسمعاني (ُ.)ُُٖ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِِْ/رقـُِْٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِٓٔ/تاريخ ابف معيف – ركاية

()3

طاحي  :ىذه النسبة إلى بنى طاحية ,كىي محمة بالبصرة .اَلنساب لمسمعاني (ٗ.)ّ/
ال َ

الدكرم ,)ِٓ/ْ( -سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص ,)ِّٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ّٕ/الثقات البف حباف
()1
()8

(ْ ,)َِٖ/العمؿ لمدارقطني (ُِ ,)َِٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُُ.)ُُْ/
الرقَ ِ
اشي :نسبة إلى امرأة اسميا رقاش ,كثرت أكالدىا حتى صاركا قبيمة ,كىي مف قيس عيالف .اَلنساب لمسمعاني (ٔ.)ُْٗ/
 َّ
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِْ/رقـَّٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ُِٗ/سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد
(ص ,)ّّْ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ّٔٔ/الثقات البف حباف (ٔ ,)ٕٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)ّٔ/

()9

انظر حديث رقـ (ٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً
و
ص
صكت
ظُّنو ,ىك يى ىك يم ٍختى ّّ
ىم أتى ٍ
رجؿ ىي ٍق أر بًالمٍَّي ًؿ فىقى ى
اؿ :أتَقُولُو يمرائيان؟" أ ٍ
ىكًفيو " أَّىنوي ىسمع ى
بً ًاال ٍستً ٍفيى ًاـ(.)7
الحديث رقـ (.)ٗٚ

اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ()0
اؿ :ىع ٍف أىبً
ىخ ىب ىرىنا ىمالً ه
يو  ,قى ى
اؿ :ىع ًف ٍاب ًف يب ىرٍي ىدةى ,قى ى
ؾ ,قى ى
اف ٍب يف يع ىم ىر ,قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىخ ىرىج يب ىرٍي ىدةي
ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
ًع ىشاء ىفمىًقيو النَّبً ُّي  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -فىأ ى ً ً
ت ىريج وؿ ىي ٍق ىأري,
ص ٍك ي
ن ىي
ىخ ىذ بًىيده فىأ ٍىد ىخمىوي اٍل ىم ٍس ًج ىد فىًإ ىذا ى
ى
ي ى ىىى
ً
ً َّ
النبً ُّي َّ -
اؿ َّ
اؿ :الميي َّـ
ت يب ىرٍي ىدةي فىًإ ىذا ىريج هؿ ىي ٍد يعك .فىقى ى
فىقى ى
ىس ىك ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-تيىراهي يم ىرائنيا؟ " فىأ ٍ
ى
َّم يد الًَّذم لى ٍـ ىيمً ٍد ىكلى ٍـ ييكلى ٍد ىكلى ٍـ
ت ا﵀ي الًَّذم ىال إًلىوى إً َّال أ ٍىن ى
ىسأىلي ىؾ بًأّْىني أى ٍشيى يد أَّىن ىؾ أ ٍىن ى
تٍ .اَل ى
إًّْني أ ٍ
ىح يد الص ى
اؿ َّ
اؿ ىكالًَّذم ىن ٍف يس
النبً ُّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ,أ ٍىك قى ى
ىح هد .فىقى ى
ىي يك ٍف لىوي يكفي نكا أ ى
ي -ى
ً ً
اؿ :ىفمى َّما
اب " .قى ى
يم ىح َّمود بًىيًد ًه لىقى ٍد ىسأ ى
ىعظىًـ الًَّذم إً ىذا يسئً ىؿ بً ًو أ ٍ
اس ًم ًو ٍاَل ٍ
ىج ى
ىعطىى ,ىكًا ىذا يدع ىي بًو أ ى
ىؿ ا﵀ى بً ٍ
النبً ُّي  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -فىأ ى ً ً
ً
ً
ىك ً
اء ,ىفمىًق ىيوي َّ
ىخ ىذ بًىيده فىأ ٍىد ىخمىوي
ى
ى
اف م ىف اٍلقىابًمىة ىخ ىرىج يب ىرٍي ىدةي ع ىش ن
ي ى ىىى
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أَتَقُولُ ُو ُم َرِائ ُيا؟ " فىقىا ىؿ
ت َّ
الريج ًؿ ىي ٍق ىأير فىقى ى
ص ٍك ي
النبً ُّي  -ى
اٍل ىم ٍس ًج ىد ,فىًإ ىذا ى
كؿ ً
اؿ َّ
يب,
ا﵀ فىقى ى
يب ىرٍي ىدةي :أَتَقُولُ ُو ُم َرِائ ُيا ىيا ىر يس ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىال .ىب ٍؿ يم ٍؤ ًم هف يمنً ه
النبً ُّي  -ى
ً
صمَّى
يب " .فىًإ ىذا ٍاَلى ٍش ىع ًر ُّ
ص ٍك وت لىوي ًفي ىجانً ًب اٍل ىم ٍس ًجًد فىقى ى
ىال .ىب ٍؿ يم ٍؤ ًم هف يمنً ه
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
م ىي ٍق ىأير بً ى
ا﵀ عمىي ًو كسمَّـ  " :-إً َّف ٍاَلى ٍشع ًرمَّ ,أىك إً َّف عب ىد ً
ار ًمف م ىز ً
س ,أ ٍ ً ً
ا﵀ ٍب ىف قى ٍي و
ام ً
ير ىد ياكىد ".
ىٍ
ى
يعط ىي م ٍزىم نا ٍ ى
ٍ
ي ىٍ ىىى
كؿ ً
اؿ :أ ٍىن ى ً
ىخ ىب ٍرتىنًي ىع ٍف
ىخ ىب ٍرتيوي ,فىقى ى
ا﵀؟ قى ى
يخبًيرهي ىيا ىر يس ى
صًد ه
يؽ أ ٍ
ىخبً ٍرهي " فىأ ٍ
اؿ " :ىبمىى فىأ ٍ
ت :أ ىىال أ ٍ
فى يقٍم ي
ت لي ى
كؿ ً
ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -بًحًد و
رس ً
يث .
ى
ى
ىي
ي ى ىىى
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف ين ىمير.

كأخرجو أحمد()3أيضان ,كالنسائي( ,)6كأبك داكد( ,)1كابف حباف( ,)8مف طريؽ ,يحيي بف سعيد.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِّ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /ْٓ/رقـِِِٓٗ).
َّ
َّ
ست عشرة غزكة ,مات
ىك بريدة بف الحصيب بف عبد المَّو بف الحارث ,صحابي ,غ از مع رسكؿ المو  -صمٌى المو عميو كسمـ ٌ -

()4

صحيح مسمـ ,كتاب صالة المسافريف كقصرىا  -باب استحباب تحسيف الصكت بالقرآف /ْٓٔ/ُ( -رقـ ِّٓ .)ّٕٗ -

()3

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /ْٔ/رقـِِٓٔٗ).

()6

السنف الكبرم لمنسائي (ٕ /ُِٔ/رقـُٕٗٔ).

()1

سنف أبي داكد ,كتاب الصالة – باب الدعاء -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ٕٗ/رقـُّْٗ).

()8

صحيح ابف حباف (ّ /ُّٕ/رقـُٖٗ).

()0

(ّٔىػ) رضي ا﵀ عنو .-اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ُ.)ُْٖ/
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كأخرجو الترمذم( ,)7كأحمد( ,)2كابف مندة( ,)0كالبييقي( ,)4مف طريؽ ,زيد بف الحباب.
كأخرجو ابف ماجو( ,)3كابف أبي شيبة( ,)6كالحاكـ( ,)1مف طريؽ ,ككيع.

الركياني( ,)8مف طريؽ ,عثماف بف عمر .كأخرجو اسحاؽ بف راىكية ( ,)9عف عبد ا﵀ بف
كأخرجو ُّ
ادريس .كأخرجو عبد الرزاؽ( ,)73عف سفياف بف عيينة .كأخرجو الطبراني( ,)77مف طريؽ ,عمر

ابف مرزكؽ .كأخرجو الطحاكم( ,)72مف طريؽ ,عمرك بف عبيد ا﵀ .جميعيـ :عف مالؾ بف
ًم ٍغ ىكؿ ,عف عبد ا﵀ بف بريدة ,عف أبيو بريدة عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ . -
كأخرجو ابف السُّّْني( ,)70مف طريؽ ,محمد بف يح ىجادة .كقد رككه مختص انر.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()74

قاضييا ,ثقة,

الم ٍرىكزم
 ابف ُب َرْي َدة :ىك عبد ا﵀ بف بريدة بف الخصيب ,اَلسممي أبك سيؿ ىركل لو الجماعة ,مات سنة (َُٓىػ)(.)73
 َمالِؾ :ىك مالؾ بف ًم ٍغ ىكؿ ,الككفي أبك عبد ا﵀ ,ثقة ثبت ,ركل لو الجماعة ,مات سنة(ُٗٓىػ)(.)76

 ُعثماف بف ُع َمر :ىك عثماف بف عمر بف فارس العبدم بصرم ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,ماتسنة (َِٗىػ)(.)71

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد ,رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف .قاؿ الحاكـ  ":ىذا حديث صحيح عمى شرط

()7

سنف الترمذم ,أبكاب الدعكات عف رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -باب منو-ط :شاكر (ٓ /ُٓٓ/رقـّْٕٓ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /ُُْ/رقـَِّّّ).

()0

التكحيد البف مندة (ُ /ّٔ/رقـّ).

()4

شعب اإليماف لمبييقي (ْ /ُّٖ/رقـِّٔٔ).

()3

سنف ابف ماجو ,كتاب الدعاء -باب اسـ ا﵀ اَلعظـ-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُِٕٔ/رقـّٕٖٓ).

()6

المصنؼ ابف أبي شيبة (ٔ /ْٕ/رقـَِّٔٗ).

()1

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ّٖٔ/رقـُٖٖٓ).

()8

الركياني (ُ /ُٕ/رقـِْ).
مسند الركيانيَ ,لبي بكر محمد بف ىاركف ُّ

()9

مسند اسحاؽ بف راىكية (ٓ /ُْٖ/رقـُُِّ).

( )73المصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني (ِ /ْٖٓ/رقـُْٖٕ).
( )77الدعاء لمطبراني (ص /ِٓ/رقـُُْ).
( )72شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /َُٔ/رقـُّٕ).
( )70عمؿ اليكـ كالميمة البف السُّنّْي (ص /ّْٓ/رقـٖٕٓ).
74
الم ْرَوزي :ىذه الن سبة إلى "مرك الشاىجاف" أشير مدف خراساف .اَلنساب لمسمعاني (ُِ ,)َِٕ/كمعجـ البمداف (ٓ.)ُُِ/
( )  َ

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٕٗ/رقـِِّٕ).
( )76المصدر السابؽ (ص /ُٖٓ/رقـُْٓٔ).
( )71المصدر السابؽ (ص /ّٖٓ/رقـَْْٓ).
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الشيخيف ,كلـ يخرجاه"( .)7كقد صححو اَللباني( ,)2كشعيب اَلرنؤكط(.)0
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ىم
اَلخبية ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد ,فىقى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىف ىي ٍعتى ًكؼ ىكىأرىل ٍ
اؿ :ال ِب َّر تَقُولُ َ
يث " لى َّما أ ىىر ىاد أ ٍ
وف بً ًي َّف؟ " أ ٍ
البر(.)4
أردف َّ
أتىظينُّكف كتيىرٍكف أَّىنيي َّف ٍ
الحديث رقـ (.)ٗٛ

اإلماـ البخاري(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ ً
اؿ :ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىع ٍم ىرةى بً ٍن ًت ىع ٍبًد
ىخ ىب ىرىنا ىمالً ه
ؾ ,قى ى
ؼ ,قى ى
اؿ :أ ٍ
كس ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف يي ي
ً
ً
ً
َّ ً
ىف َّ
ضي المَّوي ىع ٍنيىا :أ َّ
ؼ(,)6
ىف ىي ٍعتى ًك ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -أ ىىر ىاد أ ٍ
النبً َّي  -ى
الر ٍح ىمف ,ىع ٍف ىعائ ىشةى ىر ى
ً
ً
ً
ً
ؼ ًإلىى الم ىك ً ً
اء
ؼ إً ىذا أ ٍ
ىف ىي ٍعتى ًك ى
ص ىر ى
اف الَّذم أ ىىر ىاد أ ٍ
صةى ,ىكخ ىب ي
اء ىح ٍف ى
اء ىعائ ىشةى ,ىكخ ىب ي
ىخبًىيةه خ ىب ي
ىفمى َّما ٍان ى
ى
ؼ ىع ٍش ار ًم ٍف ىش َّك و
اؿ.
ب ,فىقى ى
ؼ ,ىفمى ٍـ ىي ٍعتى ًك ٍ
اعتى ىك ى
ص ىر ى
اؿ " :أَْل ِب َّر تَقُولُ َ
ؼ ىحتَّى ٍ
ىزٍي ىن ى
وف ِب ِي َّف " ثيَّـ ٍان ى
ن
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)1أيضان ,مف طريؽ ,حماد بف زيد ,كمف طريؽ ,محمد بف فيضيؿ بف ىغ ٍزىكاف,
كمف طريؽ ,اَلكزاعي .كأخرجو مسمـ( ,)8مف طريؽ  ,أبك معاكية محمد بف خازـ.
أربعتيـ :عف يحيي بف سعيد اَلنصارم ,عف ىعمرة بنت عبد الرحمف ,عف عائشة – رضي ا﵀
عنيا – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ. -

دراسة رجاؿ اإلسناد :جميع رجالو ثقات ,كمالؾ ىك ابف أنس ,كيحيي ىك :ابف سعيد اَلنصارم.
*****

*****

()7

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ّٖٔ/رقـُٖٖٓ).

()2

صحيح أبي داكد لأللباني (ٓ /ِِٗ/رقـ ُُّْ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /ْٓ/رقـِِِٓٗ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِّ/

()3

صحيح البخارم ,كتاب االعتكاؼ -باب اَلخبية في المسجد /ْٗ/ّ( -رقـ َِّّ) ,ك باب االعتكاؼ في شكاؿ (ّ/ِٓ/
رقـَُِْ) ,كباب مف أراد أف يعتكؼ ,ثـ بدا لو أف يخرج (ّ /ُٓ/رقـَِْٓ).

()6

اإلعتكاؼ  :ىك اإلقامة يقاؿ اعتكؼ فالف بمكاف كذا إذا أقاـ بو كلـ يخرج عنو كعكؼ فالف عمى فالف إذا أقاـ عميو .غريب

()1

صحيح البخارم ,كتاب االعتكاؼ -باب اعتكاؼ النساء /ْٖ/ّ( -رقـ َِّْ).

()8

صحيح مسمـ ,كتاب االعتكاؼ -باب متى يدخؿ مف أراد االعتكاؼ في معتكفو /ُِٖ/ّ( -رقـٔ.)ُُِٕ-

الحديث البف قتيبة (ُ.)ُِٕ/
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ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
كًفي حًد و
ىم ىرفىعو .ك ىذلً ىؾ ىعمىى اٍل ىم ىج ًاز(.)7
آخ ىر " فَقَ َ
يث ى
ى
اؿ بثىٍكبو ىى ىك ىذا " أ ٍ
ى
الحديث رقـ (.)ٜٗ

أحمد الدوآلبي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
اإلماـ أبو ِب ْ
قَ َ
شر ُمحمد بف َ
ُ
َّ ً ً
اد ٍب يف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىح َّم واد قى ى
اؽ اٍل يع يركًق ُّي ,قى ى
اؿ :ثىىنا ىح َّم ي
يـ ٍب يف اٍل يم ٍستى ًمّْر أيىبك إً ٍس ىح ى
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ًً
اف ,ىع ٍف أىبًي اٍلقى ٍي ًف ,أَّىنوي ىم َّر ىعمىى َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
ىسمى ىمةى ,ىع ٍف ىسعيد ٍب ًف يج ٍميى ى
النبً ّْي  -ى
ىىكل إًلى ٍي ًو النَّبً ُّي  -صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ  -لًيأ ي ً
ً
ضةن فىىي ٍنثيىرىىا ىب ٍي ىف
ٍخ ىذ م ٍنوي قىٍب ى
ى
ى
ي ى ىىى
ىك ىم ىعوي ىش ٍي هء م ٍف تى ٍم ور فىأ ٍ ى
ِ
ض َّموي ىك ىج ىع ىؿ ىي ٍب ًكي قىا ىؿ :فىقىا ىؿ لىوي َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ":
اؿ :فَقَ َ
ىص ىحابً ًو قى ى
اؿ ِبثَْوِبو َى َك َذا فى ى
أ ٍ
النبً ُّي ى
ىز ىاد ىؾ المَّوي يشحِّا ".
تخريج الحديث:
أخرجو الدكالبي( ,)0أيضان مف طريؽ ,إبراىيـ بف يعقكب .كأخرجو ابف عدم( ,)4مف طريؽ ,ابف
()6
()3
الج يذكعي ,عف إبراىيـ بف
المثني .كأخرجو الطبراني  ,كأبك ينعيـ  ,مف طريؽ ,محمد بف محمد ي

المستمر .أربعتيـ :عف يحيي بف حماد ,عف حماد بف سممة ,عف سعيد بف يجمياف ,عف أبي
اليقيف – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

مي قيؿ :اسمو ىنصر بف ًدىر؛ لو رؤية(.)1
ضر ُّ
 أَبو القَ ْيف :ىك أبك القىٍيف ىالح ى
س ِعيد بف ُج ْم َياف :ىك سعيد بف يج ٍمياف ,أبك حفص ,الراجح أنو صدكؽ ,سبقت ترجمتو(.)8
َ -

سمَ َمة :أبك سممة ,ثقو ,أثبت الناس في ثابت ,كتغير حفظو بأخرة .سبقت ترجمتو(.)9
 َح َّماد بف ََ -ي ْح َيى بف َح َّماد :ىك يحيى بف حماد بف أبي زياد الشيباني ,ثقة عابد ,كركل لو أبك داكد في "

الناسخ كالمنسكخ" كفي"القدر" ,كالباقكف ,مات سنة (ُِٓىػ)(.)73
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِْ/

()2

الكني كاَلسماء لمدكالبي (ُ /ُْٔ/رقـِْٗ).

()0

المصدر السابؽ (ُ /ُْٓ/رقـِّٗ).

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ْٓٔ/

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ /ّّٖ/رقـْٕٖ).

()6

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٔ /ِّٗٗ/رقـٗٓٗٔ).

()1

انظر :االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ْ ,)ُّٕٕ/كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٕ.)َِٖ/

()8

انظر حديث رقـ (ٗ).

()9

انظر حديث رقـ (ِْ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٖٓٗ/رقـّٕٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َّٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ٗ ,)ُّٕ/الثقات البف حباف (ٗ ,)ِٕٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ِٕٔ/
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ِ
ِ
الع يركقي ,البصرم ,ركل لو أبي داكد ,كالنسائي,
المستمر ي
المستَمر :ىك إبراىيـ بف ي
 إبراىيـ بف ُكابف ماجو ,كالترمذم في الشمائؿ .مف الحادية عشرة(.)7

بما أغرب"(.)2
ذكره ابف حباف في الثقات كزاد " ير ى
كقاؿ النسائي ":صكيمح "( ,)0كقاؿ في مكضع ":صدكؽ"( ,)4كقاؿ في مكضع آخر" ليس بو
بأس"( .)3كقاؿ الذىبي ":كاف أحد الثقات "( ,)6كفي مكضع آخر قاؿ ":صدكؽ "(.)1
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يغرب"(.)8

بما أغرب.
المستمر ,صدكؽ ير ى
قاؿ الباحث :إبراىيـ بف ي
الحكـ عمى الحديث:
حديث حسف اإلسناد ,كقد أكرده الييثمي في مجمع الزكائد كقاؿ" فيو سعيد بف جمياف كثقو
جماعة ,كفيو خالؼ كبقية رجالو رجاؿ الصحيح"(.)9

***** *****

()7

تقريب التيذيب ترجمة رقـ (ُِٓ).

()2

الثقات البف حباف (ٖ.)ُٖ/

()0

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف النسائي (ص.)ُٔ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)َِّ/

()3

المصدر السابؽ (ِ.)َِّ/

()6

تاريخ االسالـ لمذىبي (ُٖ.)ُِٔ/

()1

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ِِٓ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٗ/رقـُِٓ).

()9

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ّ.)ُِٕ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً
ً
ىم ىنعـ,
َّيك " فىقى ى
اؿَ :ما َيقُو ُؿ يذك ى
ص ىدؽ " يرًكم أنيـ ٍأك ىمأيكا برؤكسيـ .أ ٍ
الي ىد ٍيف؟ قالكا :ى
في ىحديث الس ٍ
كغمىب ,ىك ىغ ٍي ًر ىذلً ىؾ(.)7
ىكلى ٍـ ىيتىكمَّمكا .ىكييقىا يؿ :قى ى
كض ىرب ,ى
استىراح ,ى
اؿ بً ىم ٍع ىنى أ ى
هقبؿ ,ىكبً ىم ٍع ىنى ىماؿ ,ك ٍ
الحديث رقـ (ٓ٘).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ح َّدثىنًي عمرك َّ ً
اف ٍب يف يع ىي ٍي ىنةى,
يعا ىع ًف ٍاب ًف يع ىي ٍي ىنةى ,قى ى
ى
اؿ ىع ٍمهرك :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
الناق يد ,ىكيزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,ىجم ن
ى ٍه
)
0
(
ت يم ىح َّم ىد ٍب ىف ًس ً
صمَّى بًىنا
ُّكب  ,قى ى
قى ى
يف ,ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىح َّدثىىنا أىي ي
ير ى
ت أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى ,ىيقيك يؿ :ى
رسك يؿ ً
ُّ
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ص ىر ,فى ىسمَّ ىـ ًفي
ص ىالتى ًي اٍل ىعش ّْي ,إً َّما الظ ٍي ىر ,ىكًا َّما اٍل ىع ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -إً ٍح ىدل ى
ى
ىي
ً
ً
ً
ً
ىف
ضنبا ,ىكًفي اٍلقى ٍكًـ أيىبك ىب ٍك ور ىك يع ىم ىر ,فىيى ىابا أ ٍ
استىىن ىد إًلى ٍييىا يم ٍغ ى
ىرٍك ىعتىٍي ًف ,ثيَّـ أىتىى ًج ٍذ نعا في قٍبمىة اٍل ىم ٍس ًجد ,فى ٍ
()3
كؿ ً
ا﵀ أىقي ً
اس( ,)4قي ً
َّ
الن ً
اف َّ
ص ىر ًت
ص ىر ًت الص ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
اـ يذك اٍل ىي ىد ٍي ًف  ,فىقى ى
ىيتى ىكم ىما ,ىك ىخ ىرىج ىس ىرىع ي
َّالةي ,فىقى ى
اؿَ " :ما َيقُو ُؿ ُذو
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ًم نينا ىك ًش ىم ن
الص ى
اال ,فىقى ى
َّالةي أ ٍىـ ىن ًس ى
يت؟ فىىنظى ىر النَّبً ُّي  -ى
َّ
صمَّى ىرٍك ىعتىٍي ًف ىك ىسمَّ ىـ ,ثيَّـ ىكب ىَّر ,ثيَّـ ىس ىج ىد ,ثيَّـ ىكب ىَّر
ص َد َ
ص ّْؿ إًال ىرٍك ىعتىٍي ًف " ,فى ى
ؽ ,لى ٍـ تي ى
ا ْل َي َد ْي ِف؟ " قَالُواَ :
ً
اؿ :ىك ىسمَّ ىـ.
ص ٍي وف أَّىنوي قى ى
فى ىرفى ىع ,ثيَّـ ىكب ىَّر ىك ىس ىج ىد ,ثيَّـ ىكب ىَّر ىكىرفى ىع "  ,قى ى
اؿ :ىكأ ٍ
يخبً ٍر ي
ت ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
تخريج الحديث :
أخرجو مسمـ( )6أيضان ,مف طريؽ  ,أبي سفياف ,مكلى ابف أبي أحمد  ,عف أبي ىريرة – رضي

()1
السختياني.
ا﵀ عنو  -بو .كأخرجو البخارم  ,مف طريؽ ,مالؾ بف أنس ,عف أيكب ى

كأخرجو البخارم( ,)8مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف عكف ,كطريؽ يزيد بف إبراىيـ .ثالثتيـ( :مالؾ,
كأيكب ,كابف عكف) عف محمد بف سيريف ,عف أبي ىريرة

– رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ – بنحكه .

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب السيك في الصالة كالسجكد لو /َّْ/ُ( -رقـٕٗ.)ّٕٓ -

()0

السختياني .تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُُٕ/رقـَٓٔ).
أَيوب :ىك أيكب بف أبي تميمة كيساف ى
س َر َع ُ َّ
المسرع المستعجؿ منيـ .فتح البارم البف حجر (ُ.)ُُّ/
َ
اف الناس :أم ي
ضىمةى اٍل يخ ىز ً
اع ُّي صحابي قيتً ىؿ بًىب ٍد ور -رضي ا﵀ عنو .-اإلصابة البف حجر (ْ.)ٖٓٔ/
اليديف :اسمو يعبيد بف عبد ىع ٍمرك بف ىن ٍ
 ُذو َ
صحيح مسمـ ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب السيك في الصالة كالسجكد لو /َْْ/ُ( -رقـٗٗ.)ّٕٓ -

()1

صحيح البخارم  ,كتاب اَلذاف  -باب ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس؟ /ُْْ/ُ( -رقـُْٕ).

()8

صحيح البخارم  ,كتاب الصالة -باب تشبيؾ اَلصابع في المسجد كغيره /َُّ/ُ( -رقـِْٖ) ,ككتاب الجمعة  -باب مف

()4
()3
()6

يكبر في سجدتي السيك (ِ /ٖٔ/رقـُِِٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
اليييكد تي ىس ّْمي
اء كقىتىمة ٍاَل ٍىنبًىياء ,ك ى
كفى حديث جريح " ٍ
صكمعتو " يى يـ اٍل ىغ ٍك ىغ ي
فأس ىرعت القَ ْولِيَّة إًلىى ى
الغ ٍكغاء قى ٍكلًيَّة(.)7
ى
حديث رقـ (ٔ٘).

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو  ,والذي وجدتو ما أخرجو
اإلماـ البخاري رحمو ا﵀ ,قَ َ
ُ
ً ً
ً
َّ
اؿ :ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ًس ً
يف ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى -
اؿ :ىح َّدثىىنا ىج ًر يير ٍب يف ىح ًازوـ ,قى ى
يـ ,قى ى
ير ى
ىحدثىىنا يم ٍسم يـ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
رً
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
اف ىريج هؿ ًفي ىبنًي إً ٍس ىرائًي ىؿ
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىك ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
ى
ييقىا يؿ لىوي يجرٍي هج يي ّْ
اؿ :أ ً
اءتٍوي أ ُّ
ىف يي ًج ىيبيىا ,فىقى ى
يموي ,فى ىد ىعتٍوي ,فىأ ىىبى أ ٍ
يصمّْي ,ثيَّـ أىتىتٍوي
يج ييبيىا أ ٍىك أ ى
صمي ,فى ىج ى
ى
ى
ً ً (ٗ)
ً ()0
ً
ً
ً
فىقىالى ٍ َّ
َّ
ام ىأرىةه:
المك ًم ىسات  ,ىك ىك ى
اف يج ىرٍي هج في ى
ص ٍك ىم ىعتو  ,فىقىالىت ٍ
ت :الميي َّـ الى تيمتٍوي ىحتى تيًرىيوي يك يجكهى ي
ت رً
ً
َّ
ت:
ت يغالى نما فىقىالى ٍ
اعنيا ,فىأ ٍىم ىك ىنتٍوي ًم ٍف ىن ٍف ًسيىا ,فى ىكلى ىد ٍ
ضٍ
ىَلى ٍفت ىن َّف يج ىرٍي نجا ,فىتى ىع َّر ى
ت لىوي ,فى ىكم ىمتٍوي فىأ ىىبى ,فىأىتى ٍ ى
ً
ص ٍك ىم ىعتىوي ,فىأ ٍىن ىزليكهي ىك ىسبُّكهي ,فىتى ىك َّ
اؿ :ىم ٍف
الغالى ىـ ,فىقى ى
صمَّى ثيَّـ أىتىى ي
ضأى ىك ى
يى ىك م ٍف يج ىرٍي وج ,فىأىتى ٍكهي ,ىك ىك ىس يركا ى
ً
اؿً َّ :
اؿ :الى ,إً َّال ًم ٍف ًط و
يف ".
ص ٍك ىم ىعتى ىؾ ًم ٍف ىذ ىى وب ,قى ى
كؾ ىيا يغالى يـ؟ قى ى
أيىب ى
الراعي ,قىاليكا :ىن ٍبني ى

تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)3أيضان معمقان عف الميث ,عف جعفر بف ربيعة ,عف عبد الرحمف بف ىرمز ,عف
أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ . -

كأخرجو مسمـ( ,)6مف طريؽ ,يزيد بف ىاركف ,عف جرير بف حازـ ,بو.

كأخرجو أيضان( ,)1مف طريؽ ,أبي رافع الصائغ ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

*****

*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِْ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب المظالـ كالغصب  -باب إذا ىدـ حائطا فميبف مثمو /ُّٕ/ّ( -رقـِِْٖ).

()0
()4

جاىرةن .كتاب العيف لمخميؿ الفرىيدم (ٕ.)ِِّ/
المو ِمس ُ
اجر يم ى
ات :الفك ي
 ُ
الصومعة :ىي منا ر الراىب [كمكاف تعبده] كسميت صكمعة :لتمطيؼ أعالىا .لساف العرب (ٖ.)َِٖ/

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الجمعة  -باب إذا دعت اَلـ كلدىا في الصالة  /ّٔ/ِ( -رقـَُِٔ).

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب البر كالصمة كاآلداب  -باب تقديـ بر الكالديف عمى التطكع بالصالة كغيرىا /ُٕٗٔ/ْ( -رقـٖ.)َِٓٓ-

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب البر كالصمة كاآلداب  -باب تقديـ بر الكالديف عمى التطكع بالصالة كغيرىا /ُٕٗٔ/ْ( -رقـٕ.)َِٓٓ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث اٍلمسأىلى ًة " أك لًذم ف ٍق ور م ٍد ًقع حتَّى يصيب قَو ً
ًفي حًد ً
ىم ىما ىيقيكـ بحاجتًو
ى ي
ى
اما م ٍف ىعيش " أ ٍ
ىٍ
ً
ي
ٍ
()7
كرية .كًقكاـ َّ
ً
َّر ً
اَلمرً :مال يكو .
ىى ًؿ ىب ٍيتً ًو .كًقكاـ
الض ُّ
الش ٍي ًءً :ع ىم ي
ادهي الًَّذم ىيقيكـ بً ًو .ييقىا يؿ :فيالف ًقكاـ أ ٍ
ىي
حديث رقـ (ٕ٘).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اد ٍب يف
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىي ٍح ىيى ,ىكقيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويدً ,ك ىال يى ىما :ىع ٍف ىح َّم ًاد ٍب ًف ىزٍيود ,قى ى
اؿ ىي ٍح ىيى :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىح َّم ي
ً ً
و
و
كف ٍب ًف ًرىي و
يصةى ٍب ًف يم ىخ ًار و
اؿ:
ؽ اٍل ًي ىاللً ّْي ,قى ى
ىزٍيد ,ىع ٍف ىى يار ى
اب ,ىح َّدثىني ك ىن ىانةي ٍب يف ين ىع ٍيـ اٍل ىع ىد ًكمُّ ,ىع ٍف قىبً ى
()0
كؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
اؿ :أ ًىق ٍـ ىحتَّى تىأٍتًىي ىنا
ىسأىليوي ًفييىا ,فىقى ى
ت ىر يس ى
ت ىح ىمالىةن  ,فىأىتىٍي ي
تى ىح َّمٍم ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -أ ٍ
ى
ً َّ ً
ىحًد ثى ىالثى وة :ىريج وؿ تى ىح َّم ىؿ
اؿ :ثيَّـ قى ى
ٍم ىر لى ىؾ بًيىا ,قى ى
الص ى
يصةي ًإ َّف اٍل ىم ٍسأىلىةى ىال تىح ُّؿ إًال َل ى
اؿ " :ىيا قىبً ى
َّدقىةي ,فىىنأ ي
()4
ت لىو اٍلمسأىلىةي حتَّى ي ً
َّ
ت
ص ىيبيىا ,ثيَّـ يي ٍم ًس ي
ت ىمالىوي ,فى ىحمَّ ٍ
اح ٍ
ىص ىابتٍوي ىجائً ىحةه ٍ
اجتى ى
ىح ىمالىةن فى ىحم ٍ ي ى ٍ ى ي
ؾ ,ىكىريج هؿ أ ى
ص ِ
ً
اؿ ًس ىد نادا ًم ٍف ىع ٍي و
اما ًم ٍف ىع ٍي و
ىص ىابتٍوي فىاقىةه ىحتَّى
ش  -أ ٍىك قى ى
لىوي اٍل ىم ٍسأىلىةي ىحتَّى يي ى
ش  -ىكىريج هؿ أ ى
يب ق َو ً
ً
ً
ً (ً )3
ً
يب
ت في ىالننا فىاقىةه ,فى ىحمَّ ٍ
ىص ىاب ٍ
ت لىوي اٍل ىم ٍسأىلىةي ىحتَّى ييص ى
كـ ثى ىالثىةه م ٍف ىذ ًكم اٍلح ىجا م ٍف قى ٍك ًمو :لىقى ٍد أ ى
ىيقي ى
ً
ً
ً
ً
اؿ ًس ىد نادا ًم ٍف ىع ٍي و
اما ًم ٍف ىع ٍي و
يصةي يس ٍحتنا ىي ٍأ يكمييىا
ش -أ ٍىك قى ى
ش -فى ىما س ىك ي
اى َّف م ىف اٍل ىم ٍسأىلىة ىيا قىبً ى
ق ىك ن
ص ً
احيبيىا يس ٍحتنا "
ى
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

المخارؽ بف عبد ا﵀ بف شداد بف ربيعة بف نييؾ بف ىالؿ
 قَِب َيصة بف ُم َخارؽ :ىك قىبيصة بف ي
ابف عامر بف صعصعة العامرم ,لو صحبة  ,يكنى أبا بشر(.)6
كباقي رجالو ثقات.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الكسكؼ  -باب مف تحؿ لو المسألة /ِِٕ/ِ( -رقـَُٗ.)َُْْ -

()0

الح َمالة  :ىي ما يتحممو اإلنساف عف غيره مف دية أك غرامة ,مثؿ أف يقع حرب بيف فريقيف تسفؾ فييا الدماء ,فيدخؿ بينيـ
 َ
رجؿ يتحمؿ ديات القتمى ليصمح ذات البيف .كالتحمؿ :أف يحمميا عنيـ عمى نفسو .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ُ.)ِْْ/
ا ْل َج ِائ َحة :ىي ّْ
اؿ مف ىسىن وة أىك ًفتٍىن وة .لساف العرب (ِ.)ُّْ/
الشدة كالنازلةي اٍلعظيمة الٌتي تىجتاح الم ى
 َذ ِوي ا ْل ِح َجا :أم مف ذكم العقؿ .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ّْٖ/

()4
()3
()6

انظر :أسد الغابة البف اَلثير (ْ ,)ّٔٓ/كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٓ.)ُِّ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
صفّْؽ ّْ
اء "
صالتي فٍميي ىسبّْح
إف ىنسَّانًي
ىكًفيو " ٍ
ي
الن ىس ي
القوـ كٍليي ى
الشيطاف ىش ٍينئا م ٍف ى
ُ
ً
اؿ يدكف ّْ ً
يف بً ًو.
فكصؼ بً ًو ,ثيَّـ ىغمىب ىعمىى ّْ
قابمي ٌ
الن ىساء ,ىكلً ىذل ىؾ ى
الر ىج ً ى
ي
مصدر قى ى
اـ ,ي
()7
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
يم ً
قى َّكامكف ىعمىى ّْ
ىف ىيقي ٍمف بيا .
كر التي لى ٍي ىس ل ّْمن ىساء أ ٍ
الن ىساء ب ٍاَل ي
حديث رقـ (ٖ٘).

ً
ىص ًؿ:
اٍلقى ٍكيـ في ٍاَل ٍ
كس ُّمكا بً ىذلً ىؾ ًَلَّىنيي ٍـ
ي

اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ً
َّ ً ً
اؿ:
ض ىرةى ,ىع ٍف ىريج وؿً ,م ىف الطُّفى ىاكًة ,قى ى
يـ ,ىع ٍف ىس ًع ويد اٍل يج ىرٍي ًرمّْ ,ىع ٍف أىبًي ىن ٍ
ىحدثىىنا إ ٍس ىماعي يؿ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً ً
ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىريج نال أى ىش َّد
ت ىعمىى أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
ىن ىزٍل ي
ص ىح ىابة ىر يسكؿ ا﵀  -ى
اؿ :ىكلى ٍـ أ ٍيد ًر ٍؾ م ٍف ى
ً
تى ٍش ًميرا ,كىال أى ٍقكـ عمىى ض ٍي و
ؼ ًم ٍنوي ,فىىب ٍي ىن ىما أ ىىنا ًع ٍن ىدهي ,ىك يى ىك ىعمىى ىس ًر و
ىس ىف ىؿ م ٍنوي ىج ًارىيةه لىوي
ى
ن ى ىى ى
ير لىوي ,ىكأ ٍ
ا﵀ سبحاف ً
يو حصى كنكل ,يقيك يؿ " :سبحاف ً
ًً
ً
ا﵀ " ,ىحتَّى إً ىذا أ ٍىنفى ىد ىما ًفي
يس ف ى ن ى ى ن ى
يٍ ى ى
يٍ ى ى
اء ,ىك ىم ىعوي ك ه
ىس ٍكىد ي
يس ,ثيَّـ ىدفىعتٍو إًلى ٍي ًو فىقى ى ً
يس أىٍلقىاهي إًلى ٍييىا ,فى ىج ىم ىعتٍوي فى ىج ىعمىتٍوي ًفي اٍل ًك ً
اٍل ًك ً
ؾ ىعّْني ,ىك ىع ٍف
يح ّْدثي ى
اؿ لي :أ ىىال أ ى
ى ي
ً ً
ؾ ًفي ىم ٍس ًجًد اٍل ىمًد ىين ًة إً ٍذ
يكع ي
ت :ىبمىى ,قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -؟ يقٍم ي
اؿ :فىًإّْني ىب ٍي ىن ىما أ ىىنا أ ى
ىر يسكؿ ا﵀  -ى
ً
اؿ " :مف أىح َّس اٍلفىتىى َّ ً
ىح َّس
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -اٍل ىم ٍس ًج ىد فىقى ى
الد ٍكس َّي ,ىم ٍف أ ى
ىٍ ى
ىد ىخ ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ث تىرل يا رس ى ً
ً
ً
اؾ يكع ي ً
ً
اٍلفىتىى َّ ً
اء
الد ٍكس َّي؟ " فىقىا ىؿ لىوي قىائ هؿ :يى ىك ىذ ى ي ى
كؿ ا﵀ ,فى ىج ى
ؾ في ىجان ًب اٍل ىم ٍس ًجد ىح ٍي ي ى ى ى ي
ًً
ً ً ًَّ
ؽ حتَّى قى ً
ضعى ىي ىدهي ىعمى َّ
ي ىكقىا ىؿ لًي :ىم ٍع يركفنا ,فىقي ٍم ي
صمّْي فيو ,ىك ىم ىعوي
ت فى ٍانطىمى ى ى
فى ىك ى
اـ في ىمقىامو الذم يي ى
ى
اء  -أىك صفَّ ً ً ً و
ؼ ًمف نًس و
يكمئًوذ صفَّ ً ً
ؼ ًم ٍف ًر ىج و
و
ص ّّ
اؿ  -فىأى ٍقىب ىؿ
اف م ٍف ن ىساء ,ىك ى
ٍ ى
ص ّّ ٍ ى
اف م ٍف ًر ىجاؿ ,ىك ى
ى
ىٍ ى
ِ
اف َ ِ
ؽ ٍّ
س ِاني َّ
صفٍّ ِ
صمَّى
اؿ " :إِ ْف َن َّ
ىعمى ٍي ًي ٍـ فىقى ى
الش ْيطَ ُ
اء " ,فى ى
س ُ
الن َ
س ٍّب ِح ا ْلقَ ْوُـَ ,وْل ُي َ
ص َبل تي َف ْم ُي َ
ش ْي ًئا م ْف َ
رسك يؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ص ىالتً ًو ىش ٍينئا ,ىفمى َّما ىسمَّ ىـ أى ٍقىب ىؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ بً ىك ٍج ًي ًو,
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكلى ٍـ ىي ٍن ىس م ٍف ى
ى
ىي
ً
ً
ً
ث فىىيقيك يؿ:
فىقى ى
ؽ ىب ىابوي ىكأ ٍىر ىخى ستٍ ىرهي ,ثيَّـ ىي ٍخ يريج فىيي ىح ّْد ي
ىىمىوي أ ٍ
ىغمى ى
اؿ " :ىم ىجال ىس يك ٍـ ,ىى ٍؿ في يك ٍـ ىريج هؿ ًإ ىذا أىتىى أ ٍ
النس ً
ت بًأ ٍ ً
ث؟ ",
اء فىقى ى
اؿ ":ىى ٍؿ ًم ٍن يك َّف ىم ٍف تي ىح ّْد ي
ت بًأ ٍ
ىىمًي ىك ىذا ,ىكفى ىعٍم ي
فى ىعٍم ي
ىىمي ىك ىذا؟ " فى ىس ىكتيكا فىأى ٍقىب ىؿ ىعمىى ّْ ى
ً
اب عمىى إً ٍح ىدل رٍكبتىٍييا ,كتىطىالى ٍ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
فى ىجثى ٍ
ت ل ىي ىر ى
ت فىتىاةه ىك ىع ه ى
اىا ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ي ى ى ى
ً
كف ىما ىمثى يؿ ىم ٍف فى ىع ىؿ
كف ,ىكًاَّنيي َّف لىيي ىح ّْدثٍ ىف ,قى ى
ىكىي ٍس ىم ىع ىك ىال ىميىا ,فىقىالى ٍ
اؿ " :ىى ٍؿ تى ٍد ير ى
ت :إًم ىكا﵀ إًَّنيي ٍـ لىيي ىح ّْدثي ى
احبو بًالس َّ ً
ً
و ً
طو
ىذلً ىؾ؟ إً َّف ىمثى ىؿ ىم ٍف فى ىع ىؿ ىذلً ىؾ ىمثى يؿ ىش ٍي ى
اجتىوي
ضى ىح ى
ّْكة ,قى ى
ص ىي
اف ىك ىش ٍيطى ىانة لىق ىي أ ى
ىح يد يى ىما ى
ً
و
ًم ٍنيىا ىك َّ
ام ىأروىة ًإ َّال ًإلىى
كف ًإلىٍي ًو " ,ثيَّـ قى ى
اس ىي ٍنظيير ى
الن ي
ام ىأرىةه ًإلىى ٍ
اؿ " :أ ىىال ىال يي ٍفض ىي َّف ىريج هؿ ًإلىى ىريجؿ ,ىكىال ٍ
ً
ً
ً
الر ىج ً
ظيى ٍر لى ٍكينوي ,أ ىىال
يب ّْ
يحوي ,ىكلى ٍـ ىي ٍ
ىكلىود أ ٍىك ىكالًود " قى ى
اؿ ىما يك ًج ىد ًر ي
اؿ :ىكىذ ىك ىر ثىالثىةن فىىنسيتييىا " أ ىىال إً َّف ط ى
إً َّف ًطيب ّْ ً
يحوي ".
كج ٍد ًر ي
الن ىساء ىما ظىيى ىر لى ٍكينوي ىكلى ٍـ يي ى
ى
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ُٔ /ّٕٓ/رقـَُٕٕٗ).
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تخريج الحديث:

أخرجو أبك داكد( ,)7كالبزار( ,)2مف طريؽ ,أسماعيؿ بف عمية.

كأػخرجو النسائي( ,)0كالترمذم( ,)4كعبد بف حميد( ,)3كالقضاعي( ,)6مف طريؽ ,سفياف الثكرم.

كأخرجو البييقي( ,)1مف طريؽ ,يزيد بف زريع .ثالثتيـ :عف سعيد الجريرم ,عف أبي نضرة ,عف
رجؿ مف الطُّفاكة ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)8عف ىشيـ عف الجريرم ,عف أبي نضرة ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀
عنو – كلـ يذكر الرجؿ الذم مف الطُّفاكة .جميعيـ رككه مختص انر اال أبي داكد ركاه بنحكه.
كبعضو عند الشيخيف( ,)9مف طريؽ الزىرم ,عف أبي سممة ,عف أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو-
بمفظ " :التسبيح لمرجاؿ ,كالتصفيؽ لمنساء ".

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ط ىعة ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)73
ض َرةَ :ىك المنذر بف مالؾ بف قي ٍ
 أَِبو َن ْ ِالجريرم ,أبك مسعكد البصرم ,ثقة  ,اختمط قبؿ مكتو
الج َريري :ىك سعيد بف إياس ي
سعيد ُ
َ

بثالث سنيف  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُْْىػ)(.)77

ضر فقد سمع منو إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عمية ,قبؿ االختالط .
قاؿ الباحث :أما اختالطو فال ىي ي
قاؿ العجمي " :بصرم ,ثقة ,كاختمط بآخرة ركل عنو في االختالط :يزيد بف ىاركف ,كابف
المبارؾ ,كابف أبي عدم ,ككمما ركل عنو مثؿ ىؤالء فيك مختمط ,إنما الصحيح عنو :حماد بف

سماعا ,سمع منو قبؿ أف يختمط بثماف
سممة ,كاسماعيؿ بف عمية .كعبد اَلعمى مف أصحيـ
ن
سنيف ,كسفياف الثكرم ,كشعبة صحيح"(.)72

()7

سنف أبي داكد  ,كتاب النكاح – باب ما يكره مف الجؿ ما يككف مف اصابتو أىمو-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ِِٓ/رقـُِْٕ).

()2

مسند البزار (ُٕ /ُٔ/رقـ ّٖٓٗ).

()0

سنف النسائي  ,كتاب الزينة – باب الفصؿ بيف طيب الرجاؿ كطيب النساء -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ُُٓ/رقـُُٕٓ).

()4

سنف الترمذم ,أبكاب اَلدب – باب ما جاء في طيب الرجاؿ كالنساء -ط :شاكر (ٓ /َُٕ/رقـِٕٖٕ) .كفي الشمائؿ
(ص /ُُّ/رقـ َُِ).

()3

المنتخب مف مسند عبد بف حميد (ُ /ِْْ/رقـُْٔٓ).

()6

مسند الشياب لمقضاعي (ُ /ُْٖ/رقـِِٕ).

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ُّْ/رقـَُْٖٗ) ,كشعب االيماف لو (َُ /َِّ/رقـِّْٕ).

()8

المصنؼ البف أبي شيبة (ِ /ُُٔ/رقـُٕٔٔ).

()9

صحيح البخارم ,كتاب الجمعة  -باب التصفيؽ لمنساء /ّٔ/ِ( -رقـَُِّ) .ك صحيح مسمـ ,كتاب الصالة  -باب تسبيح

الرجؿ كتصفيؽ المرأة إذا نابيما شيء في الصالة /ُّٖ/ُ( -رقـ َُٔ.)ِِْ-
( )73أَظغدضٌسعقى(.)79
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِّّ/رقـِِّٕ) .انظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َِٔ/التاريخ الكبير البف أبي خيثمة
(ّ ,)ُِٕ/الثقات البف حباف (ٔ ,)ُّٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (َُ.)ّّٖ/
( )72معرفة الثقات لمعجمي (ُ .)ّْٔ/ك انظر :الككاكب النيرات البف الكياؿ (ص.)ُّٖ/
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 -إِسماعيؿ بف إِبراىيـ :ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ اَلسدم مكالىـ أبك بشر البصرم

المعركؼ بابف عمية ,ثقة حافظ  ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُّٗىػ)(.)7

الحكـ عمى الحديث:

اسناده ضعيؼ لجيالة الرجؿ الطفاكم ,كباقى رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ,كلكف لبعض قطع
مف ىذا الحديث طرؽ كشكاىد تقكيو الي " الحسف لغيره " كما عند البخارم كمسمـ كغيرىما.

قاؿ الشيخ اَللباني – رحمو ا﵀ – " إسناد ضعيؼ لجيالة الشيخ الطفاكل  ,لكف لمحديث شكاىد
يتقكل بيا ؛ فمنيا عف أسماء بنت يزيد :أنيا كانت عند رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ , -

كالرجاؿ كالنساء قعكد عنده  ,فقاؿ :لعؿ رجال يقكؿ ما يفعؿ بأىمو  ,كلعؿ امرأة تخبر بما فعمت

مع زكجيا  ,فأرـ القكـ  ,فقمت :أل كا﵀ يا رسكؿ ا﵀ إنيف ليقمف  ,كانيـ ليفعمكا! قاؿ :فال تفعمكا
 ,فإنما ذلؾ مثؿ الشيطاف لقى شيطانة فى طريؽ فغشييا كالناس ينظركف "( .)2ثـ قاؿ الشيخ":
كىذا سند ضعيؼ مف أجؿ شير  ,كىك ابف حكشب  ,سيىء الحفظ ؛ كمنيا عف أبى سعيد

الخدرل نحك حديث أسماء"( .)0يعني الحديث الذم ركاه البزار بسنده إلى أبي نضرة ,عف أبي

سعيد ,عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ,-قاؿ " :أال عسى أحدكـ أف يخمك بأىمو يغمؽ بابان,
ثـ يرخي ست انر ,ثـ يقضي حاجتو ,ثـ إذا خرج حدث أصحابو بذلؾ ,أال عسى إحداكف أف تغمؽ
بابيا ,كترخي سترىا ,فإذا قضيت حاجتيا ,حدثت صكاحبيا "  ,فقالت امرأة سفعاء الخديف :كا﵀

يا رسكؿ ا﵀ ,إنيف ليفعمف ,كانيـ ليفعمكف ,قاؿ " :فال تفعمكا ,فإنو مثؿ ذلؾ مثؿ الشيطاف لقي
شيطانة عمى قارعة الطريؽ فقضى حاجتو منيا ,ثـ انصرؼ كتركيا " .قاؿ البزار :ال نعممو عف
أبي سعيد إال بيذا اإلسناد ,كأبك مسممة ثقة ,كميدم كاسطي ال بأس بو(.)4

كعزاه الييثمي أيضان في "مجمع الزكائد" إلى البزار كقاؿ " ركاه البزار عف ركح بف حاتـ ,كىك
ضعيؼ ,كبقية رجالو ثقات"( .)3كقد أكرده المنذرم في "الترغيب كالترىيب" كعزاه لمبزار كقاؿ" :

ركاه البزار كلو شكاىد تقكيو "( .)6كقاؿ الشيخ اَللباني عف حديث البزار ىذا "حسف لغيره"(.)1
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َُٓ/رقـ) .كانظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)ُّٓ/سؤاالت الحاكـ لمدارقطني
(ص ,)َُِ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ ,)ُٗٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ّ.)ِّ/

()2

أخرجو االماـ أحمد في المسند (ْٓ /ْٓٔ/رقـ ِّٖٕٓ).

()0

إركاء الغميؿ لأللباني (ٕ.)ّٕ/

()4

كشؼ اَلستار عف زكائد البزار لمييثمي (ِ /َُٕ/رقـَُْٓ).

()3

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ْ /ِٗٓ/رقـّٕٔٓ).

()6

الترغيب كالترىيب لممنذرم (ّ /ِٔ/رقـََّٖ).

()1

انظر :صحيح الترغيب كالترىيب لأللباني (ِ /ُِٕ/رقـَِِّ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
ت لَ َنا ,فىقى ى َّ
ىم لى ٍك ىسع ٍَّرت لىىنا .ىك يى ىك ًم ٍف ًقيمة
يو " قىاليكا :ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو لَ ْو قَ َّو ْم َ
المقى ّْكـ " أ ٍ
اؿ :الموي يى ىك ي
ى
()7
ً
َّ ً
يمتىيا .
الش ٍيء :أ ٍ
ىم ىح ٌد ٍدت لىىنا ق ى
حديث رقـ (ٗ٘).

اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ًو
ي ٍبف ع ً
ً
ّْع ير
اصوـ ,قىا ىؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا اٍل يج ىرٍي ًرمُّ ,ىع ٍف أىبًي ىن ٍ
ىح َّدثىىنا ىعم ُّ ي ى
ض ىرةى ,ىع ٍف أىبًي ىسعيد قىا ىؿ :ىغ ىال الس ٍ
ً ً
ً
اؿ " :إً َّف ا﵀ى يى ىك
ت لَ َنا ِس ْع َرَنا ,قَ َ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فَقَالُوا لَ ُو :لَ ْو قَ َّو ْم َ
ىعمىى ىع ٍيد ىر يسكؿ ا﵀  -ى
طميبنًي بًم ٍ و ً
اٍلمقى ّْكـ ,أ ًىك اٍلمسعّْر ,إًّْني ىَلىرجك أىف أيفى ًارقى يكـ ,كلى ٍيس أ ً
و
اؿ كىال ىن ٍف و
س ".
ٍي ٍ
ىح هد م ٍن يك ٍـ ىي ٍ ي
ٍ ى ى ى
يى ي
ى
ي ي
ظمى ىمة ,في ىم ى
تخريج الحديث:

أخرجو الطبراني( ,)0كالخطيب البغدادم( ,)4مف طريؽ عبد اَلعمي بف عبد اَلعمي ,عف الجريرم.

كأخرجو ابف ماجو( ,)3مف طريؽ ,قتادة بف دعامة السدكسي .كالىما (:الجريرم ,ك قتادة) عف

أبي نضرة ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو – عف النبي– صمى ا﵀ عميو كسمـ .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

طعة ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)6
 أَِبو َن ْض َرةَ :ىك المنذر بف مالؾ بف قي ى
 ِالجريرم ,ثقة  ,اختمط قبؿ مكتو بثالث سنيف ,سبقت
الج َريري :ىك سعيد بف إياس ي
سعيد ُ
َ

ترجمتو في الحديث السابؽ.
عاصـ :عمي بف عاصـ بف صييب الك ً
ِ
اس ًطي ,ركل لو أبك داكد ,كالترمذم ,كابف
 َعمي بفماجو ,مات سنة (َُِىػ)(.)1
كثقو العجمي كقاؿ ":كاف ثقة معركفان بالحديث كالناس يظممكنو في أحاديث يسألكف أف يدعيا فمـ

يفعؿ"(.)8

كقاؿ ابف عرفة :سألت أبا عبد ا﵀ أحمد بف حنبؿ عف عمي بف عاصـ؟ فقاؿ ":ىك كا﵀ عندم
ثقة كأنا أحدث عنو "( .)9كعف عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ ,قاؿ :حدثني أبي ,قاؿ ":قاؿ ككيع

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٓ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ُٖ /ِّٖ/رقـَُُٖٗ).

()0

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٔ /َُُ/رقـٓٓٗٓ).

()4

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ /ُُٖ/رقـَِّّ).

()3

سنف ابف ماجو  ,كتاب التجارات  -باب مف كره أف يسعر -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ِْٕ/رقـَُِِ).

()6

انظر حديث رقـ (ُٗ).

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)َْٓ/

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ُٓٔ/

()9

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ِّٔ/
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كذكر عمي بف عاصـ ,فقاؿ :خذكا مف حديثو ما صح ,كدعكا ما غمط ,أك ما أخطأ فيو " ,قاؿ

أبك عبد الرحمف عبد ا﵀  :كاف أبي يحتج بيذا ,كيقكؿ ":كاف يغمط ,كيخطئ ككاف فيو لجاج ,كلـ
يكف متيمان بالكذب " ,كعف سميماف بف اَلشعث ,قاؿ :سمعتو يعني :أحمد بف حنبؿ قيؿ لو :عمي
بف عاصـ؟ قاؿ ":أما أنا ,فأحدث عنو ,كحدثنا عنو "(.)7

كقاؿ أبك داكد :سمعت أحمد يقكؿ ":أنا ال أحدث عف عمي بف عاصـ ,كاف فيو لجاج ,كلـ يكف

متيمان " ,كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي :قمت َلحمد بف حنبؿ في عمي بف عاصـ ,كذكرت لو

خطأه ؟ فقاؿ ":كاف حماد بف سممة يخطئ " ,كأكمأ أحمد بيده كثي انر ,كلـ ير بالركاية عنو بأسان(.)2
كقاؿ شعبة " :ال تكتبكا عنو  -يعني عف عمي بف عاصـ.)0("-

كقاؿ يحيى بف معيف ":ليس بشيء ,كال ابنو الحسف ,كال ابنو عاصـ " ...,كفي مكضع آخر قاؿ"
ليس بثقة ,كال كلده "( .)4كقاؿ محمد بف أحمد بف يعقكب ,حدثنا جدم ,قاؿ :سألت يحيى بف
معيف عف عمي بف عاصـ؟ فقاؿ ":ليس بشيء ,كال يحتج بو " ,قمت :ما أنكرت منو؟ قاؿ":

الخطأ كالغمط " ,قمت :ثـ شيء غير ىذا؟ قاؿ ":ليس ممف يكتب حديثو "(.)3

كعف أحمد بف زىير ,قاؿ :قيؿ ليحيى بف معيف إف أحمد بف حنبؿ ,قاؿ ":إف عمي بف عاصـ ثقة

ليس بكذاب " .قاؿ ":ال كا﵀ ما كاف عمي عنده قط ثقة ,كال حدث عنو بحرؼ قط ,فكيؼ صار

عنده اليكـ ثقة؟ "( .)6كقاؿ البخارم " :ليس بالقكم عندىـ "( .)1كقاؿ مرة ":يتكممكف فيو "(.)8

كقاؿ عمي بف المديني ":كاف عمي بف عاصـ ,كثير الغمط ,ككاف إذا غمط فرد عميو لـ يرجع"(.)9

كقاؿ في مكضع آخر " :كاف عمي بف عاصـ معركفان في الحديث ,ككاف يغمط في الحديث ,ككاف

يركم أحاديث منكرة "(.)73

كقاؿ ابف حباف " :كاف ممف ييخطىء كيقيـ عمى خطئو فإذا بيف لو؛ لـ يرجع ,كاف شعبة يقكؿ
أفادني عمي بف عاصـ عف خالد الحذاء بأشياء سألت خالدان عنيا فأنكرىا ,ككاف أحمد بف حنبؿ

سيء الرأم فيو "(.)77
()7

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

()2

اَظغ:ذاعٌزتغضاصنهشطٍةانثغضاصي(,)431/70بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)ُُِ/

()0

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ِْٓ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ِّٓ/

()3

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

الضعفاء الصغير لمبخارم (ص.)ِٖ/

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ.)ّْٖ/

()9

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

( )73المصدر السابؽ.
( )77الثقات البف حباف (ِ.)ُُّ/
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كأطمؽ النسائي القكؿ بتضعيفو فقاؿ ":ضعيؼ "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":متركؾ الحديث "(.)2

كقاؿ ابف عدم ":أحاديثو يشبو بعضيا بعضان كالضعؼ بيف عمى حديثو "(.)0

كقاؿ محمد بف أحمد بف يعقكب بف شيبة ,قاؿ :حدثنا جدم ,قاؿ :سمعت عمي بف عاصـ عمى
اختالؼ أصحابنا فيو ,منيـ مف أنكر عميو كثرة الخطأ كالغمط ,كمنيـ مف أنكر عميو تماديو في

ذلؾ ,كتركو الرجكع ع ما يخالفو الناس فيو ,كلجاجتو فيو ,كثباتو عمى الخطأ ,كمنيـ مف تكمـ في
سكء حفظو ,كاشتباه اَلمر عميو في بعض ما حدث بو مف سكء ضبطو ,كتكانيو عف تصحيح ما

كتب الكراقكف لو ,كمنيـ مف قصتو عنده أغمظ مف ىذه القصص ,كقد كاف رحمة ا﵀ عمينا كعميو

مف أىؿ الديف كالصالح كالخير البارع ,شديد التكقي ,كلمحديث آفات تفسده(.)4

كعف ابف المبارؾ ,قاؿ :قمت لعباد بف العكاـ :يا أبا سيؿ ما باؿ صاحبكـ يعني عمي بف عاصـ؟
قاؿ :ليس ننكر عميو أنو لـ يسمع كلكنو كاف رجال مكسرا ,ككاف الكراقكف يكتبكف لو ,فنراه أيتً َّى

مف كتبو التي كتبكىا لو(.)3

كع ف ككيع قاؿ :عمي بف عاصـ ما زلنا نعرفو بالخير ,فقيؿ لو :إنو يغمط في أحاديث ,قاؿ:
فدعكا الغمط ,كخذكا الصحاح ,فإنا ما زلنا نعرفو بالخير(.)6

كقاؿ صالح بف محمد اَلسدم ":عمي بف عاصـ ,ليس ىك عندم ممف ىيكذب ,كلكف ييـ ,كىك
سيئ الحفظ ,كثير الكىـ ,يغمط في أحاديث يرفعيا كيقمبيا ,كسائر حديثو صحيح مستقيـ "(.)1
كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي ":كاف مف أىؿ الصدؽ ,ليس بالقكم في الحديث ,عتبكا عميو في
()8

حديث ابف سكقة

"(.)9

كقاؿ أبك حفص عمرك بف عمي " :فيو ضعؼ ,ككاف إف شاء ا﵀ مف أىؿ الصدؽ "(.)73

كقاؿ الدارقطني ":كاف يغمط كيثبت عمى غمطو "(.)77

()7

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٕٔ/

()2

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ِّٔ/

()0

المصدر السابؽ.

()4

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

()3

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

المصدر السابؽ.

()8

قاؿ العقيمي حدثنا عمي بف عبد العزيز قاؿ :حدثنا عمرك بف عكف قاؿ :حدثنا عمي بف عاصـ ,عف محمد بف سكقة ,عف
إبراىيـ ,عف اَلسكد ,عف عبد ا﵀ قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ " :مف عزل مصابا فمو مثؿ أجره " .ثـ قاؿ العقيمي:
لـ يتابعو عميو ثقة.انضعفاءانكثٍغنهعقٍهً(.)246/0

()9

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

( )73المصدر السابؽ.
( )77سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ِْٕ/
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ككاف قد كذبو بعضيـ ,فقاؿ العقيمي ":حدثنا معاكية بف صالح ,عف يحيى بف معيف قاؿ :رأيت

عمي بف عاصـ ينظر إلى مد دجمة في سنة مد الدجمة فقمت لو :حديث خالد عف مطرؼ ,عف
عياض بف حمار ,فقاؿ :حدثنا خالد ,عف مطرؼ بف عبد ا﵀ بف عياض بف حمار ,عف أبيو

قاؿ ,فقم ت لو :ىك مطرؼ بف عبد ا﵀ عف عياض بف حمار؟ قاؿ :ال ,إنما ىك مطرؼ غير

ذاؾ ,قاؿ :قمت :أنظر في كتابؾ ,قاؿ :ال ,إنما أحفظ مف الكتاب ,قاؿ يحيى :فقمت في نفسي:

كذبت "(.)7

كقاؿ يزيد بف ىاركف ":ما زلنا نعرفو بالكذب"( .)2كقاؿ عنو خالد الحذاء ":كذاب ,فحذركه"(.)0

كيصر ,كرمي بالتشيع "(.)4
كقاؿ ابف حجر " :صدكؽ يخطىء ي
كقاؿ الذىبي " ضعفكه"(.)3

قاؿ الباحث  :لقد كثر الكالـ في عمي بف عاصـ ,بيف مكثؽ  ,كمضعؼ  ,كمكذب لو ,كاَلكثر
عمى تغميطو  ,كقد كاف اإلماـ أحمد ال يرل بأسان في الركاية عنو ,فقد ركل محمد بف يحيى

النيسابكرم عنو قاؿ :قمت َلحمد بف حنبؿ في عمي بف عاصـ ,كذكرت لو خطأه ,فقاؿ أحمد:
كاف حماد بف سممة يخطئ ,كأكمأ أحمد بيده خطأ كثي انر ,كلـ ير بالركاية عنو بأسان( .)6كعف عبد
ا﵀ بف أحمد أف أباه أمره أف يدكر عمى كؿ مف نياه عف الكتابة عف عمي بف عاصـ فيأمره أف

يحدث عنو( .)1كالذم أميؿ اليو أنو صدكؽ ,يحتج بحديثو إذا كافؽ الثقات ما لـ ينفرد عنيـ.

كىذا الذم رجحو ابف حباف – رحمو ا﵀ -حيث قاؿ ":كالذم عندم في أمره ترؾ ما انفرد بو مف
اَلخبار كاالحتجاج بما كافؽ الثقات َلف لو رحمة كسماعا ككتابة كقد يخطىء اإلنساف فال

يستحؽ الترؾ "(.)8

الحكـ عمى الحديث:
حديث صحيح لغيره  ,كلـ ينفرد بركايتو عمي بف عاصـ  ,فقد تابعو عف الجريرم عبد اَلعمى بف

عبد اَلعمى السامي ,ثقة ,مف رجاؿ الصحيحيف ,كقد ركل عف الجريرم قبؿ االختالط ,
كلمجريرم متابع كىك :قتادة بف دعامة السدكسي ,عف أبي نضرة  ,بسند صحيح .كلو شاىد

صحيح عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو – قاؿ ":قاؿ الناس يا رسكؿ ا﵀ ,غال السعر فسعر
()7

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ِْٓ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المصدر السابؽ.

()4

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َّْ/رقـْٖٕٓ).

()3

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ِْ/

()6

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُّ.)َْٕ/

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ.)ّْٖ/

()8

الثقات البف حباف (ِ.)ُُّ/
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المسعر القابض الباسط الرازؽ,
لنا ,فقاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  " :-إف ا﵀ ىك ي
كاني َلرجك أف ألقى ا﵀ كليس أحد منكـ يطالبني بمظممة في دـ كال ماؿ "(.)7
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الزكاؿً ,مف قىكلً ًيـ :قىام ٍ ً
ً ً
ىم ًقياـ َّ
َّ ً
ت َّ
الش ٍم ً
ىم
س كٍق ى
ىكًفيو " ح ى
ت بًو دابَّتيو :أ ٍ
ٍ ٍ ٍ ى
قائـ الظييرة " أ ٍ ي
اـ ُ
يف قَ َ
ّْ
ط السَّم ً
ىف َّ
كقىفىت .ىكاٍل ىم ٍع ىنى أ َّ
ىف يتزكؿ ,ىفي ٍح ىسب
اء ٍأب ى
طأت ىح ىرىكةي الظ ٌؿ إًلىى أ ٍ
الش ٍم ىس إً ىذا ىبمىغت ى
كس ى ى
ظيىر لىوي أثىر ىسريع(.)2
المتأم ٌؿ أَّىنيىا قى ٍد كقىفىت ىكًى ىي ىسائً ىرةه ,لى ًك ٍف ىس ٍي انر ىال ىي ٍ
ي
الناظر ي
حديث رقـ (٘٘).

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ؼ ,عف أىبً ً
اؿ :ح َّدثىىنا يشرٍيح ٍبف مسمىمةى ,قى ى َّ ً ً
يو(,)4
ىح َّدثىىنا أ ٍ
كس ى ى ٍ
اف ,قى ى ى
ىح ىم يد ٍب يف يعثٍ ىم ى
يـ ٍب يف يي ي
ى ي ي ىٍ ى
اؿ :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
اؿٍ :ابتىاعى أيىبك ىب ٍك ور ًم ٍف ىع ًاز وب ىر ٍح نال ,فى ىح ىمٍمتيوي ىم ىعوي,
ث قى ى
اؽ ,قى ى
اء ,يي ىح ّْد ي
ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ى
الب ىر ى
اؿ " :أ ً
ً َّ ً
ب ىع ٍف ىم ًس ً
صًد,
يخ ىذ ىعمى ٍي ىنا بً َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
قى ى
اؿ :فى ىسأىلىوي ىع ًاز ه
الر ى
ير ىر يسكؿ المو  -ى
ىحثىثٍىنا( )3لىٍيمىتىىنا كىيكم ىنا ىحتَّى قَاـ قَ ِائـ الظَّ ًي ً
اىا ىكلىيىا
يرة ,ثيَّـ يرًف ىع ٍ
فى ىخ ىر ٍج ىنا لى ٍي نال فىأ ٍ
ص ٍخ ىرةه ,فىأىتىٍي ىن ى
ت لىىنا ى
ى
ى ٍى
َ ُ
اؿ :فىفىر ٍش ي ً ً َّ ً
ً ً
اضطى ىج ىع ىعمىٍييىا
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فى ٍرىكةن ىم ًعي ,ثيَّـ ٍ
ت ل ىر يسكؿ المو  -ى
ىش ٍي هء م ٍف ظؿ ,قى ى ى
َّ
يد
ض ىما ىح ٍكلىوي ,فىًإ ىذا أ ىىنا بً ىر و
اع قى ٍد أى ٍقىب ىؿ ًفي يغ ىن ٍي ىم وة يي ًر ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فى ٍانطىمى ٍق ي
ت أ ٍىنفي ي
النبً ُّي  -ى
ت لىوي :ىى ٍؿ ًفي
ت ىيا يغالى يـ؟ فىقى ى
ًم ىف الص ٍ
اؿ :أ ىىنا لًفيالى وف ,فى يقٍم ي
َّخ ى ًرة ًم ٍث ىؿ الًَّذم أ ىىرٍد ىنا ,فى ىسأىٍلتيوي :لً ىم ٍف أ ٍىن ى
ت لىوي:
ب؟ قى ى
ىغ ىن ًم ىؾ ًم ٍف لىىب وف؟ قى ى
اؿ :ىن ىع ٍـ ,فىأ ى
ت ىحالً ه
ىخ ىذ ىشاةن ًم ٍف ىغ ىن ًم ًو ,فى يقٍم ي
ت لىوي :ىى ٍؿ أ ٍىن ى
اؿ :ىن ىع ٍـ ,يقٍم ي
()8
اؿ :فىحمىب يكثٍبةن(ً )6مف لىب وف ,كم ًعي ًإ ىداكةه(ً )1مف م و
ٍانفي ً
اء ىعمى ٍييىا ًخ ٍرقىةه ,قى ٍد ىرَّكأٍتييىا
َّر ى
ع ,قى ى ى ى ى
ض الض ٍ
ٍ ى
ٍ ى ىى
ى
َّ
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
لًرس ً
ت بً ًو النَّبً َّي -
ىس ىفميوي ,ثيَّـ أىتىٍي ي
ص ىب ٍب ي
ت ىعمىى الم ىب ًف ىحتَّى ىب ىرىد أ ٍ
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -فى ى
ى
ىي
()7

أخرجو أبي داكد كالمفظ لو  ,في السنف  ,كتاب البيكع  -باب في التسعير -تحقيؽ:عبد الحميد (ّ /ِِٕ/رقـُّْٓ).
كالترمذم في السنف ,في أبكب البيكع  -باب ما جاء في التسعير -ط :شاكر(ّ /ٕٓٗ/رقـُُّْ) .كابف ماجو  ,في السنف ,
في كتاب التجارات  -باب مف كره أف يسعر -تحقيؽ :عبد الباقي(ِ /ُْٕ/رقـََِِ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٓ/

()0

صحيح البخارم  ,كتاب المناقب  -باب ىجرة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كأصحابو إلى المدينة /ْٔ/ٓ( -رقـُّٕٗ).

()4

ىك يكسؼ بف إسحاؽ بف أبي إسحاؽ السبيعي.

()3

أم أسرعنا السير .إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لمقسطالني (ٔ.)ِِٔ/

()6

كثبة :أم قميال منو .فتح البارم البف حجر (ُ.)ُٖٕ/

()1

اإلداوة :إناء صغير مف جمد يتخذ لمماء .لساف العرب (ُْ.)ِٓ/

()8

قاؿ ابف اَلثير ىكذا جاء في ركاية باليمز ,كالصكاب بغير ىمز :أم شددتيا بيا كربطتيا عمييا .يقاؿ ركيت البعير ,مخفؼ
الكاك ,إذا شددت عميو بالركاء.انُٓاٌحفًغغٌةانذضٌسٔاألشغ(.)283/2
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َّ ً
ب يا رس ى َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فى يقٍم ي
كؿ المو ,فى ىش ًر ى
ب ىر يسك يؿ المو  -ى
ت :ا ٍش ىر ٍ ى ى ي
ى
َّ
 حتَّى ر ًب ًفي إًثٍ ًرىنا ".
ض ي
يت ,ثيَّـ ٍارتى ىحٍم ىنا ىكالطمى ي
ى ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,زىير بف معاكية .كالبخارم( ,)0مف طريؽ ,إسرائيؿ,
كالىما :عف أبي اسحاؽ السبيعي ,عف البراء بف عازب – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 إِبراىيـ بف ُيوسؼ :ىك إبراىيـ بف يكسؼ بف إسحاؽ بف أبي إسحاؽ السبيعي ,ركل لوالجماعة سكل ابف ماجو  ,مات سنة (ُٖٗىػ)(.)4

ذكره ابف حباف في الثقات( .)3ككثقو الدارقطني "( .)6كقاؿ أبك حاتـ ":يكتب حديثو كىك حسف

الحديث "( .)1كقاؿ ابف معيف ":ليس بشيء "(.)8

كقاؿ ابف المديني " :ليس كأقكل ما يككف "( .)9كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "(.)73

كقاؿ ابف عدم  " :إبراىيـ بف يكسؼ ركل أحاديث صالحة كليس ىك بمنكر الحديث  ,يكتب

حديثو "( .)77قاؿ الذىبي ":قميؿ الحديث ال بأس بو "(.)72

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ "( .)70كضعفو أبك داكد( ,)74كالجكزجاني(.)73

قاؿ الباحث :إبراىيـ بف يكسؼ  ,صدكؽ.

ش َريح بف َمسممة :ىك يشريح بف مسممة التَّينكخي الككفي  ,ركل لو البخارم كالنسائي ,مات
 ُسنة (ِِِىػ)(.)76

()7

صحيح البخارم  ,كتاب المناقب – باب عالمات النبكة في اإلسالـ /َُِ/ْ( -رقـُّٓٔ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الزىد كالرقائؽ  -باب في حديث اليجرة كيقاؿ لو حديث الرحؿ بالحاء /َّّٗ/ْ( -رقـٕٓ.)ََِٗ-

()0

صحيح البخارم  ,كتاب المناقب – باب مناقب المياجريف كفضميـ /ّ/ٓ( -رقـِّٓٔ).

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)ِْٗ/

()3

الثقات البف حباف (ٖ.)ُٔ/

()6

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ّْ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُْٖ/

()8

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُّّ/ّ( -

()9

تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)ُّٖ/

( )73الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ُّ/
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ُ.)ّٖٓ/
( )72ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ّْ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٗٓ/رقـِْٕ).
( )74المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ .)َّ/كانظر :تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)ُّٖ/
( )73تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)َِٓ/
( )76المصدر السابؽ (ُِ.)ْْٖ/
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()2
()7
كمحمد بف ىعبد المَّو الحضرمي يمطىَّيف( ,)0كثقو الذىبي( .)4كقاؿ
كثقو ابف حباف  ,كالدارقطني  ,ي
أبك حاتـ( ,)3كابف حجر( ":)6صدكؽ".

قاؿ الباحث :شريح بف مسممة ,ثقة.
كباقي رجالو ثقات.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كؿ المَّو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  -أىف ىال ً
ً
ً ً ًً
أخ َّر إً َّال قَ ِائ ًما "
بايعت ىر يس ى
ٍ
ىكًفي ىحديث ىحكيـ ٍب ًف ح ىزاـ " ى
ى
ى ىىى
اإل ٍس ىالًـ كالتَّمسُّؾ بً ًو .ييقىا يؿ :قىاـ فيالف ىعمىى َّ
ىم ىال أمكت إً َّال ثابًتان ىعمىى ًٍ
الش ٍي ًء إً ىذا ثىىبت ىعمىٍي ًو
أٍ
ي
ى
يؿ ىغ ٍي ير ىذلً ىؾ(.)1
كتمسَّؾ بً ًو .ىكًق ى
حديث رقـ (.)٘ٙ
اؿ اإلماـ َّ
النسائي( )8رحمو ا﵀:
قَ َ
ُ
ىخبرىنا إًسم ً
اعي يؿ ٍب يف م ٍس يع و
ؼ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىخالً هد ,ىع ٍف يش ٍع ىبةى ,ىع ٍف أىبًي بً ٍش ور ,قى ى
كد ,قى ى
كس ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت يي ي
ى
أ ٍ ىى ٍ ى
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -أىف ىال أ ً
ىخ َّر
ت ىر يس ى
ث ,ىع ٍف ىح ًك ويـ قى ى
اى ىؾ يي ىح ّْد ي
اؿ ":ىب ىاي ٍع ي
ٍ
ىك يى ىك ٍاب يف ىم ى
ى
ي ى ىىى
كؿ ً
الريج يؿ ىي ٍسأىلينًي اٍل ىب ٍي ىع ,ىكلى ٍي ىس ًع ٍنًدم
ا﵀ َّ
ت :ىيا ىر يس ى
إً َّال قَ ِائ ًما " [ .كزاد اإلماـ أحمد ] قى ى
اؿ :يقٍم ي
اؿ " :ىال تىبً ٍع ىما لىٍي ىس ًع ٍن ىد ىؾ " .
يعوي؟ قى ى
أىفىأىبً ي
تخريج الحديث:
أخرجو أبك داكد الطيالسي( ,)9كمف طريقو ,أبك ينعيـ.
كأخرجو أحمد( ,)73كأبك بكر الشافعي( ,)77عف محمد بف جعفر.

كأخرجو الطبراني( ,)72مف طريؽ ,حماد بف أسامة .ثالثتيـ :عف شعبة بف الحجاج.
()7

الثقات البف حباف (ٖ.)ُّْ/

()2

تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)ِّٗ/

()0

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ْْٗ/

()4

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْْٖ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّّٓ/

()6

تقريب التيذيب ترجمة رقـ (ِٕٕٔ).

()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثي (ْ.)ُِٓ/
طبًيؽ  -باب كيؼ ىي ًخ ُّر لمسُّجكد-تحقيؽ :أبك غدة (ّ /َِٓ/رقـَُْٖ).
سنف النسائي  ,كتاب التَّ ٍ
مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ٖٔٗ/رقـُْٕٓ).

()8
()9

( )73مسند اإلماـ أحمد (ِْ /ِٖ/رقـُُِّٓ).
( )77كتاب الفكائد –الغيالنيات( -ص.)ِْْ/
( )72المعجـ الكبير لمطبراني (ّ /ُٗٓ/رقـَُّٔ).
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كأخرجو الطحاكم( ,)7مف طريؽ ,سعيد بف أبي عركبة .كالىما :عف أبي بًشر ,عف يكسؼ بف
اىؾ ,عف ىحكيـ بف ًح ىزًاـ – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ  -بمفظو.
ىم ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:
ً ً
ص ّْي بف ًك ىالب أىبك خالد  ,مف
الع َّزل بف قي ى
 َحكيـ :ىك ىحكيـ بف ح ىزاـ بف يخكيمد بف أىسد بف عبد يأصحاب النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ  ,-مات سنة (َٔىػ) ,كىك ابف عشريف كمائة سنة(.)2
اىؾ بف يب ٍيزاد ,الفارسي المكي ,ثقة ,ركل لو الجماعة,
وسؼ بف َم َ
اىؾ :ىك يكسؼ بف ىم ى
 ُي ُمات سنة(َُٔىػ)(.)0

شر :ىك جعفر بف إياس ,ثقة  ,سبقت ترجمتو(.)4
أَبو ِب ْشعبة :ىك يشعبة بف الح َّجاج بف الكرد العتى ًكي( )3مكالىـ أبك بسطاـ ,الك ً
اس ًطي ثـ البصرم ,ثقة
ُى
ى
حافظ متقف ,كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث ,كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف

الرجاؿ ,كذب عف السنة ,ككاف عابدان  ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُٔىػ)(.)6
خالد :ىك خالد بف الحارث بف عبيد بف سميـ اليي ىج ٍي ًمي( )1أبك عثماف البصرم ,ثقة ثبت ,ركللو الجماعة ,مات سنة (ُٖٔىػ)(.)8

حد ًرم بصرم يكنى أبا مسعكد ,ثقة ,ركل لو
الج ى
سعود :ىك إسماعيؿ بف مسعكد ى
إِسماعيؿ بف َم ُالنسائي ,مات سنة (ِْٖىػ)(.)9

الحكـ عمى الحديث :حديث اسناده صحيح .رجالو ثقات.

***** *****

()7

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /ُٗٓ/رقـَِْ).

()2

انظر :معرفة الصحابة َلبي ينعيـ (ِ ,)َُٕ/كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ِ.)ٕٗ/
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُُٔ/رقـٖٕٖٕ) .كانظر :تاريخ ابف معيف -ركاية عثماف الدارمي( -ص ,)ِِٔ/الجرح

()0

كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)ِِٗ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ْٓٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ُْٓ/
()4

انظر حديث رقـ (ُٕ).
العتَ ِكي :ىذه النسبة إلى ال عتيؾ ,كىك بطف مف اَلزد ,كىك عتيؾ بف النضر بف اَلزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف كيالف بف
 َ
عابر ابف شالخ بف أرفخشد بف ساـ بف نكح .اَلنساب لمسمعاني (ٗ.)ِِٕ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٔٔ/رقـَِٕٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َِٖ/تاريخ ابف معيف -ركاية

()1

عثماف الدارمي(-ص ,) /التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ِْْ/سؤاالت اآلجرم أبا داكد (ص,)ٖٔ/
الي َج ْي ِمي :ىذه النسبة إلى محمة بالبصرة ,نزليا بنك ىجيـ فنسبت المحمة إلييـ .اَلنساب لمسمعاني (ُّ.)ّٖٔ/
 ُ
تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُٖٕ/رقـُُٗٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِّٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي

()3

()8

حاتـ (ّ ,)ِّٓ/الثقات البف حباف (ٔ ,)ِٕٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ّٓ/
()9

المصدر السابؽ (ص /َُُ/رقـِْٖ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
فض يعكا يسيكفىكـ ىعمىى ىعكاتًًقكـ
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
استَقَاموا لَ ُك ْـ ,فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍف ىعميكا ى
يموا لقُريش َما ْ
يث " ْ
استَق ُ
ضراءىـ " أىم يدكمكا لىيـ عمىى الطَّ ً
دامكا ىعمىى ّْ
الديف كثىىبتيكا ىعمىى
فأبً ي
يدكا ىخ ٍ ي
ى
ٍ ي يٍ ى
اعة كاثٍبتيكا ىعمى ٍييىا ,ىما ي
ًٍ ً
استىجاب(.)7
ىج ى
استىقىاـ ,ىك ىما ييقىا يؿ :أ ى
اب ك ٍ
اإل ٍس ىالـ .ييقىا يؿ :أىقىاـ ك ٍ
حديث رقـ (.)٘ٚ

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
كن يس ٍب يف ىحبً و
ىحم يد ٍب يف م ٍس يع و
اؿ :ىح َّدثىىنا
يب ,قى ى
ىص ىبيىانً ُّي اٍل ىمًدينً ُّي  ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يي ي
كد اٍل يم ىع ّْد يؿ ٍاَل ٍ
ى
ىح َّدثىىنا أ ٍ ى
ً
ًً
ىع ىم ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو -
اؿ :قى ى
اف قى ى
أيىبك ىد ياكىد ,ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,ىع ًف ٍاَل ٍ
ش ,ىع ٍف ىسالـ ٍب ًف أىبًي اٍل ىج ٍعد ,ىع ٍف ثىٍكىب ى
ِ
ً ً ً َّ
َّ َّ
يموا لِقَُرْي ٍ
ض يعكا يسييكفى يك ٍـ
اموا لَ ُك ْـ  ,فىًإ ىذا لى ٍـ ىي ٍف ىعميكا فى ى
ش َما ْ
صمى الموي ىعمىٍيو ىكآلو ىك ىسم ىـ ْ " :-
ى
استَقَ ُ
استَق ُ
)
0
(
ً
ضراءىـ  ,فىًإف لىـ تى ٍفعميكا فى يك ي ً ًو
اء تىٍأ يكميكا ًم ٍف ىك ّْد أ ٍىيًدي يك ٍـ
ىعمىى ىع ىكاتًًق يك ٍـ فىأىبً ي
كنكا ح ىينئذ ىزًارًع ى
يف أى ٍشق ىي ى
ٍ ٍ ى
يدكا ىخ ٍ ى ى ي ٍ
َّاد ٍبف عب و
َّ
َّاد اٍل يميىمَّبً ُّي.
" لى ٍـ ىي ٍرًكًه ىع ٍف يش ٍع ىبةى إًال أيىبك ىد ياكىد ىك ىعب ي ي ى
تخريج الحديث:
أخرجو أبك ينعيـ( ,)4عف الطبراني ,مف طريؽ ,الطيالسي .كأخرجو أبك بكر الخالؿ( ,)3مف

طريؽ ,عبد الرحمف بف غزكاف .كأخرجو ابف اَلعرابي( ,)6كالخطيب البغدادم( ,)1مف طريؽ,

عباد بف عباد .ثالثتيـ :عف شعبة .كأخرجو أحمد( ,)8مف طريؽ ,ككيع .كأخرجو ابف عدم(,)9
يد بف سميماف.
مف طريؽ ,تىمً ي

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٓ/

()2

المعجـ الصغير لمطبراني (ُ /ُّْ/رقـَُِ).

()0

قاؿ الخطابي :الخكارج كمف يرل رأييـ يتأكلكنو في الخركج عمى اَلئمة .كيحممكف قكلو" :ما استقامكا لكـ" عمى العدؿ في السيرة
كانما االستقامة ىاىنا اإلقامة عمى اإلسالـ ..كالمعنى استقيمكا ليـ ما أقامكا عمى الشريعة كلـ يبدلكىا كيدؿ عمى صحة ما
ًَّ
يف قاليكا ىربىُّنا المَّوي ثيَّـ
تأكلناه في االستقامة حديث أبي بكر الصديؽ ,عف ابف نمراف البجمي قاؿ قرئت عند أبي بكر .إً َّف الذ ى
قامكا[ سكرة غافر ]َٔ:قاؿ :ىـ الذيف لـ يشرككا با﵀ شيئ نا .كيؤيد ىذا المعنى حديثو اآلخر عف أبي سعيد الخدرم قاؿ :قاؿ
ٍ
استى ي

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :سيميكـ أمراء تقشعر منيـ الجمكد كتشمئز منيـ القمكب" قالكا :يا رسكؿ ا﵀ أفال نقاتميـ قاؿ" :ال

ما أقامكا الصالة".أسغجّأدًضتـُضالتأؽبو (ُٕ /ِِّ/رقـُُِِْ) .غريب الحديث لمخطابي (ُ .)ِّٔ/كقاؿ
الزمخشرم :خضراؤىـ :سكادىـ كدىماؤىـ .الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم (ّ.)ِّْ/
()4

تاريخ أصبياف َلبي نعيـ (ُ /َُٔ/رقـِِّٖٖ).

()3

السنة َلبي بكر الخالؿ (ُ /ُِٔ/رقـَٖ).

()6

معجـ ابف اَلعرابي (ِ /ْٔٓ/رقـُِٖٔ).

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُْ.)ّّ/

( )8مسند االماـ أحمد (ّٕ /ُُٕ/رقـِِّٖٖ).
( )9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ِٖٔ/
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()7
يد بف
كأخرجو ُّ
الركياني  ,مف طريؽ ,جرير ,كعمي بف يمسير .خمستيـ  (:شعبة ك ككيع ك تىمً ي
سميماف ك جرير كعمي بف يمسير) عف اَلعمش ,عف سالـ بف أبي الجعد ,عف ثكباف – رضي

ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ  .-جميعيـ أخرجكه بنحكه اال أحمد مختص انر.
كأخرجو الطبراني( ,)2مف طريؽ ,ابف سالـ بف أبي الجعد ,عف أبيو سالـ بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

كباف بف يب ٍج يدد أىبك عبد ا﵀ مكلى رسكؿ ا﵀  -صمى المَّو عميو كسمـ  -كقيؿ ابف
 ثَْوَباف :ثى ىً
ً
اء ,فاشتراه رسكؿ ا﵀  -صمى المَّو عميو كسمـ,-
ىج ٍح ىد ور ,مف أىىؿ اليمف مف ح ٍم ىي ىر ,أىصابو س ىب ه
فىأىعتقو ,سكف ًحمص ,كلو بيا دار ّْ
الضيافة ,تكفي سنة (ْٓىػ)(.)0
سالـ بف أَبي ا ْل َج ْعد :ىك سالـ بف أبي الجعد ,رافع الغطفاني اَلشجعي مكالىـ الككفي ,ثقة
 َككاف يرسؿ كثي انر  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ٕٗىػ)(.)4
قاؿ العالئي ":سالـ بف أبي الجعد الككفي مشيكر كثير اإلرساؿ عف كبار الصحابة كعمر كعمي

كعائشة كابف مسعكد كغيرىـ  -رضي ا﵀ عنيـ .)3("-كقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة
الثانية التي احتمؿ اَلئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسيـ ,أك كانكا ال

يدلسكف اال عف ثقة(.)6

قاؿ الباحث :كقد نص غير كاحد مف العمماء عمى عدـ سماع سالـ بف أبي الجعد مف ثكباف –
امة كلـ يدرؾ عمرك بف
يم ى
رضي ا﵀ عنو  -فقد قاؿ أبك حاتـ ":سالـ بف أبي الجعد أدرؾ أبا أ ى
عبسة ...كلـ يدرؾ أبا الدرداء كلـ يدرؾ ثكباف كبينو كبيف ثكباف ىم ٍع ىداف "( .)1كبمثمو ركل ابف أبي
حاتـ عف محمد بف يحيى قاؿ :سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ " :سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف

ثكباف بينيما ىم ٍع ىداف بف أبي طمحة "( .)8كقاؿ الدكرم :سمعت يحيى يقكؿ " :لـ يسمع سالـ مف
ثكباف "( .)9كقاؿ الترمذم ":سألت محمدان [يعني البخارم] قمت لو :سالـ بف أبي الجعد سمع مف

امة؟ فقاؿ :ما أرل كلـ يسمع مف ثكباف  ,كسمع مف جابر بف عبد ا﵀ كأنس بف مالؾ"(.)73
يم ى
أبي أ ى
( )7مسند الركياني (ُ /َْٕ/رقـِِٔ.)ِْٔ-
( )2المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٖ /ُٓ/رقـُٖٕٓ).
( )0معرفة الصحابة البي نيعيـ (ُ.)َُٓ/

( )4تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِِٔ/رقـَُِٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)َْٖ/معرفة الثقات لمعجمي
(ُ ,)ِّٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( ْ ,)ُُٖ /الثقات البف حباف (ْ ,) َّٓ/تيذيب الكماؿ لممزم ( َُ.)َُّ /
( )3جامع التحصيؿ لمعالئي (ص.)ُٕٗ/
( )6طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُّ/
( )1المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)َٖ/
( )8المصدر السابؽ (ص .)ٕٗ/كانظر :المنتخب مف عمؿ الخالؿ (ص.)ُِٔ/
()9

المنتخب مف عمؿ الخالؿ (ص.)ُِٔ/

( )73عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ّٖٔ/
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َع َمش :ىك سميماف بف ميراف اَلسدم الكاىمي  ,أبك محمد الككفي اَلعمش ,ثقة حافظ
 األ ْعارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُْٕىػ)(.)7
كقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة الثانية التي احتمؿ اَلئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في

الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسيـ ,أك لككنيـ ال يدلسكف اال عف ثقة(.)2

الحجَّاج  ,ثقة حافظ متقف ,سبقت ترجمتو في الحديث السابؽ.
 ُشعبة :ىك يشعبة بف ى
-أَبو َد ُاود :ىك سميماف بف داكد بف الجاركد أبك داكد الطيالسي البصرم ,ثقة حافظ غمط في

أحاديث  ,ركل لو الجماعة اال البخارم َّعمىؽ لو  ,مات سنة (َِْىػ)(.)0
 ُيوُنس بف َح ِبيب :ىك يكنس بف حبيب بف عبد القاىر بف عبد العزيز بف عمر بف قيس ,أبكالعجمي مكالىـ اَلصبياني ,راكم مسند الطٌيالسي .كثقو عبد الرحمف بف أبي حاتـ( ,)4كابف
بشر,
ٌ
حباف( .)3كقاؿ ابف العماد ":كاف ثقة ذا صالح كجاللة "( .)6كقاؿ الذىبي ":المحدث الحجة "(.)1

كنس بف ىحبًيب سنة (ِٕٔىػ).
مات يي ي
قاؿ الباحث :يكنس بف حبيب  ,ثقة.
 أَحمد بف مسعود المعدٍّؿ األَصبي ِاني ا ْلم ِد ِيني :مجيكؿ الحاؿ ,لـ أعثر لو عمى ترجمة.
ََ
َُ
َ ُ
َ
الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد  ,فيو ثالث عمؿ ,عدـ سماع سالـ مف ثكباف ,كعدـ سماع اَلعمش مف

سالـ ,كجيالة أحمد بف مسعكد .كقد ضعؼ العمماء قديمان كحديثان ىذا الحديث؛ فمف القدماء:
أمثاؿ اإلماـ أحمد ,كأبك بكر اَلثرـ ,كابف حجر .فقد نقؿ الخالؿ في كتابو السنة عف يميىَّنى,

ىطيعكا قيري نشا ما
قى ى
اؿ :سأ ي
ىلت أىحمد ,عف حديث اَلىعمش ,عف سالـ بف أىبي ى
الج ٍعد ,عف ثكباف " :أ ي
الج ٍعد لـ ىيٍمؽ ثكباف "( .)8كقاؿ أبك بكر
امكا لى يكـ "  ,فقاؿ " :ليس بًصحيح ,سالـ بف أىبي ى
استىقى ي
اَلثرـ  :كىذا حديث معضؿ مخالؼ لألحاديث كميا ,كفيو عمؿ كاضحة عند أىؿ العمـ .فمف ذلؾ

أني سمعت عفاف بف مسمـ يقكؿ :لـ يسمعو اَلعمش مف سالـ ,كلـ يسمعو سالـ مف ثكباف .كمف
()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِْٓ/رقـُِٓٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ُْٔ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)ِّْ/سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ص ,)َِّ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( ْ ,)ُْٔ /الثقات البف حباف (َِّْ/
) ,تاريخ بغداد لمجطيب البغدادم (َُ ,)ٓ/تيذيب الكماؿ لممزم ( ُِ.)ٕٔ /

()2

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ّّ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٓ/رقـَِٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِٗٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ ( ْ ,)ُُُ /الثقات البف حباف (ٖ ,) ِٕٓ/تيذيب الكماؿ لممزم ( ُُ.)َُْ /

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِّٕ/

()3

الثقات البف حباف (ٗ.)َِٗ/

()6

شذرات الذىب البف العماد (ّ.)ِٖٗ/

()1

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٓ.)ٓٗٔ/

()8

السنة َلبي بكر الخالؿ (ُ .)ُِٕ/كانظر :المنتخب مف عمؿ الخالؿ (ص.)ُِٔ/

729

ذلؾ أف سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف ثكباف شيئان البتة ,كقد أخبر عف ثكباف أنو كذبو  ,كركل

شعبة عف عمرك بف مرة عف سالـ بف أبي الجعد قاؿ :قيؿ لثكباف حديثان عف رسكؿ ا﵀  -صمى

عمي ما لـ أقؿ" .فمعمو إنما أراد ىذا الحديث بعينو ,إنيـ
عمي قمتـ ٌ
ا﵀ عميو كسمـ  -فقاؿ" :كذبتـ ٌ
رككه عنو كلـ يقمو(.)7
كقاؿ ابف حجر  ":رجالو ثقات ,إال أف فيو انقطاعا َلف راكيو سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف

ثكباف "( )2كمف العمماء المعاصريف الذيف ضعفكه ,اَللباني( ,)0كشعيب اَلرنؤكط(.)4

كلمحديث شاىد ,بسند ضعيؼ عند الطبراني في المعجـ الكبير يركيو عف محمد بف خالد

الراسبي ,عف ميمب بف العالء ,عف شعيب بف بياف ,عف شعبة ,قاؿ :سمعت سماكا يقكؿ:
سمعت النعماف بف بشير يقكؿ :سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿً ":
يمكا لًقيىرٍي و
ش ىما
ٍ
استىق ي
()3
ً
ً
اء يى ٍـ "  .كقد أكرده
ض يعكا يسييكفى يك ٍـ ىعمىى ىع ىكاتًًق يك ٍـ فىأىبً ي
يدكا ىخ ٍ
يمكا لى يك ٍـ فى ى
ٍ
ض ىر ى
امكا لى يك ٍـ ,فىإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستىق ي
استىقى ي
)
6
(
المجمع كعزاه لمطبراني كقاؿ " :كفيو مف لـ أعرفو"  .يقصد يميمَّب بف العالء فيك
الييثمي في ى
مجيكؿ.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
آخر " سيمًي يكـ أيمراء تى ٍق ىش ً
ىً ً ً و
كب ,قىاليكا:
الجمكد ,كتى ٍش ىم ُّئز م ٍنيي يـ اٍل يقمي ي
عر م ٍنيي يـ ي
كدليميو في ىحديث ى ى ى ى
ٌ
ى
َّالةى "(.)1
اؿ :ىال ,ىما أَقَاموا الص ى
كؿ المَّ ًو أىفى ىال ينقاتًمييـ؟ قى ى
ىيا ىر يس ى
حديث رقـ (.)٘ٛ

اإلماـ أبو يعمى الموصمي( )8رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ادةى ,ىع ًف اٍل ىكلً ًيد,
اؿ :ىح َّدثىىنا أىبًي ,قى ى
َّمًد ,قى ى
ىح َّدثىىنا يزىى ٍيهر ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يج ىح ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الص ى
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًوَّ -
كف ىعمى ٍي يك ٍـ
ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو اٍل ىب ًي ّْي ,ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد قى ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىي يك ي
ى
اؿ :قى ى ى ي
ً
أيمراء تى ٍ ً
ً
كد ىكتى ٍش ىمئًُّز
اء تى ٍق ىش ًع ُّر ًم ٍنيي يـ اٍل يجمي ي
يف لىيي يـ اٍل يجمي ي
ط ىمئ ُّف إًلى ٍي ًيـ اٍل يقمي ي
كد ,ثيَّـ ىي يك ي
كب ,ىكتىم ي
يم ىر ي
ىى ي
كف ىعمى ٍي يك ٍـ أ ى
ً
الص َبلةَ ".
اموا َّ
كؿ المَّ ًو ,أىفى ىال ينقىاتًمييي ٍـ؟ قى ى
اؿ ىريج هؿ :ىيا ىر يس ى
اؿ :فىقى ى
كب " ,قى ى
م ٍنيي يـ اٍل يقمي ي
اؿَ " :ال َما أَقَ ُ
()7

ناسخ الحديث كمنسكخو َلبي بكر اَلثرـ (ص.)ِّٓ/

()2

فتح البارم البف حجر (ُّ.)ُُٔ/

()0

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ْ /ُْٕ/رقـُّْٔ).

()4

مسند االماـ أحمد (ّٕ /ُُٕ/رقـِِّٖٖ).

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ُِ /ُُٖ/رقـُُْ).

()6

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٓ /ِِٖ/رقـُٖٓٗ).

()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()8

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ّْٕ/رقـََُّ).
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تخريج الحديث:

()7
الم ٍرىكًزم( ,)2عف اسحاؽ بف راىكية ,عف عبد
أخرجو أحمد  ,عف عبد الصمد ,كمحمد بف نصر ى

الصمد .كأخرجو ابف أبي عاصـ( ,)0عف إبراىيـ بف حجاج .كأخرجو البييقي( ,)4مف طريؽ ,عبد
ا﵀ بف عمرك بف ميسرة .ثالثتيـ :عف عبد الكارث بف سعيد ,عف محمد بف جحادة ,عف الكليد,

عف عبد ا﵀ البيي ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀
عميو كسمـ .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

الب ًي ٌي  ,مكلى مصعب بف الزبير يقاؿ اسـ أبيو يسار ,ركل لو
 عبد المَّو ا ْل َب ِيي :ىك عبد ا﵀ ى()3
الجماعة ,اال البخارم ركل لو في اَلدب المفرد  ,مف الثالثة  .قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة معركفان
قميؿ الحديث"( ,)ٙككثقو ابف معيف( ,)1كابف حباف( .)8كقاؿ أبك حاتـ ":ال يحتج بحديثو ,كىك

يمضطرب الحديث "( .)9كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطىء "(.)77
الب ًي ٌي ,صدكؽ يخطىء.
قاؿ الباحث :عبد ا﵀ ى

 الولِيد :قيؿ :أنو أبك زيد مكلى بني ثعمبة؛ ذكره ابف حجر في التقريب كقاؿ ":مجيكؿ "(,)72كنقؿ في تيذيب التيذيب عف ابف المديني أنو قاؿ عنو" ليس بالمعركؼ"( ,)70ككذلؾ قاؿ الييثمي

" الكليد صاحب عبد ا﵀ البيي ,كلـ أعرفو "(.)74

الع ٍبدم الككفي ,كىك ثقة ,الذم ركل لو البخارم كمسمـ
كقيؿ :إنو الكلًيد بف اٍل ى
عيزار بف يح ىرٍيث ى
كالنسائي كالترمذم(.)73

()7

مسند اإلماـ أحمد (ُٕ /ُِّ/رقـُُِِْ).

()2

لمم ٍرىكًزم (ِ /ُُٗ/رقـْٓٗ).
تعظيـ قدر الصالة ى
السنة البف أبي عاصـ (ِ /ُِٓ/رقـَُٕٕ).

()4

شعب اإليماف لمبييقي (َُ /ُْ/رقـََُٕ).

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ُّْ/

()6

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ُْٔ/

()1

تاريخ ابف معيف – ركاية ابف محرز.)َُّ/ُ( -

()8

الثقات البف حباف (ٓ.)ْٕ/

()9

العمؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ْٖ/

()0

( )73الكاشؼ لمذىبي (ُ.)َُٔ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر(ص /َّّ/رقـِّّٕ).
( )72المصدر السابؽ (ص /ِْٔ/رقـَُٖٗ).
( )70تيذيب التيذيب البف حجر (ُِ.)َُّ/
( )74مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٓ.)ُِٖ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٖٓ/رقـْْٕٔ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ِّْ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٗ ,)َُ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ُْٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ْٔ/
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كىذا ىك الراجح ,كيؤيده ما ذكره ابف أبي حاتـ في "العمؿ" قاؿ :سألت أبي عف حديث ركاه

معاكية بف سممة ,عف الكليد بف العيزار ,عف عبد ا﵀ البيي ,عف أبي سعيد الخدرم ,عف النبي

 صمى ا﵀ عميو كسمـ  -قاؿ :ستككف عميكـ أمراء تطمئف إلييـ القمكب ,كتميف ليـ الجمكد ,ثـتككف عميكـ أمراء تشمئز منيـ القمكب ,كتقشعر منيـ الجمكد .فقاؿ رجؿ :أال نقتميـ يا رسكؿ ا﵀

؟ قاؿ :ال ,ما أقامكا الصالة؟ قاؿ أبي " :أحسب أف ىذا الحديث مف حديث ابف جحادة  ,كلـ

يدرؾ معاكية الكليد ابف عيزار"( .)7فقد ذكر عبد الرحمف بف أبي حاتـ في السند الذم ساقو أف

الكليد ىك ابف العيزار ,كا﵀ أعمـ.

ادة  ,ثقة  ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُُّىػ)(.)2
ادةَ :ىك محمد بف يج ىح ى
 محمد بف ُج َح َ– أَِبو عبد الصمد :ىك عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)0

الص َمد :ىك عبد الصمد بف عبد الكارث بف سعيد العنبرم مكالىـ التىُّنكرم ,أبك سيؿ
 عبد َّالبصرم ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َِٕىػ)(.)4
كثقو ابف سعد( ,)3كابف معيف( ,)6كالعجمي( ,)1كابف حباف( ,)8كقاؿ الحاكـ ":ثقة مأمكف"( ,)9كقاؿ

ابف قانع ":ثقة يخطىء" كنقؿ بف خمفكف تكثيقو عف ابف نمير ,كقاؿ عمي بف المديني ":عبد

الصمد ثبت في شعبة "( .)73كقاؿ أحمد ":لـ يكف بو بأس"(.)77

كقاؿ أبك حاتـ ":ىك صدكؽ صالح الحديث "( ,)72كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سألت

أبي عنو فقاؿ ":شيخ مجيكؿ "(.)70

كقاؿ صالح الديف خميؿ الصفدم ":كاف مف ثقات البصرييف كحفاظيـ "(.)74

()7

العمؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ٕٓٔ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُْٕ/رقـُٖٕٓ) .كانظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص ,)ُْٗ/العمؿ لإلماـ أحمد –
ركاية ابنو عبد ا﵀ – (ِ ,)ٗٔ/سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص ,)َّّ/الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ِِِ/الثقات
البف حباف (ٕ ,)َْْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِْ.)ٕٓٓ/

()0

انظر حديث رقـ (ٗ).

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)ٗٗ/

()3

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)َُّ/

()6

تاريخ ابف معيف – ركاية ابف محرز.)ُْٓ/ُ( -

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ٗٓ/

()8

الثقات البف حباف (ٖ.)ُْْ/

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ.)ُٕ/

( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ِّٖ/
( )77بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)ََُ/
( )72التعديؿ كالتجريح لمباجي (ِ)َّٗ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)َٓ/
( )74الكافي بالكفيات لصالح الديف الصفدم (ُٖ.)ُِٕ/
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كقاؿ الذىبي ":حجة "( ,)7كعنو قاؿ ":اإلماـ ,الحافظ ,الثقة "(.)2
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ثبت في شعبة "(.)0

صفيو بالجيالة مف أبي حاتـ فيذا مما ال شؾ فيو أنو
قاؿ الباحث :عبد الصمد ,ثقة حجة ,ىكىك ٍ
خطأ مف أبي حاتـ أك ممف نقؿ عنو ذلؾَ ,لف عبد الصمد مشيكر بيف العمماء ,كقد أخرج لو

البخارم كمسمـ ,كا﵀ أعمـ(.)4

 ُزَى ْير :ىك زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة ,ثقة ثبت ,ركل لو الجماعة اال الترمذم ,ماتسنة (ِّْىػ)(.)3

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح االسناد .كلمحديث شاىد عند مسمـ( ,)6كأبي داكد( ,)1كغيرىما (.كالمفظ لمسمـ ) مف
طريؽ ,الحسف ,عف ضَّبةى بف ًمحصف ,عف أ ّْيـ سمىمة ,أىف رسكؿ ً
ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -
ى
ٍ ى
ى ى
ؼ ب ًرئ ,كمف أ ٍىن ىكر سمًـ ,كلى ًكف مف ر ً
ً
ض ىي ىكتى ىاب ىع»
كف ىكتيٍنك ير ى
اء فىتى ٍع ًرفي ى
قاؿ " :ىستى يك ي
يم ىر ي
كف ,فى ىم ٍف ىع ىر ى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ٍ ى
كف أ ى
صمَّ ٍكا ".
قىاليكا :أىفى ىال ينقىاتًمييي ٍـ؟ قى ى
اؿ " :ىال ,ىما ى
***** *****

()7

الكاشؼ لمذىبي (ص.)ّٔٓ/

()2

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٗ.)ُٓٔ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٓٔ/رقـََْٖ).

()4

قاؿ اَلستاذ بشار معركؼ في تعميقو عمى عبارة أبي حاتـ" لعمو ىينا سقط فاف عبد الصمد بف عبد الكارث مشيكر معركؼ كا﵀
أعمـ" الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)َٓ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٕ/رقـَِِْ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ّٕٓ/الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ
(ٕ ,)ِِِ/الثقات البف حباف (ٖ ,)ِٓٔ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ ,)َٓٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)َِْ/

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب اإلمارة  -باب كجكب اإلنكار عمى اَلمراء فيما يخالؼ الشرع /َُْٖ/ّ( -رقـِٔ.)ُْٖٓ-

()1

سنف أبي داكد  ,كتاب السنة  -باب في قتؿ الخكارج-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ِِْ/رقـَْٕٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ً
اء فيج ً
أمراء ْأبر ِ
َّارىا "(.)7
َّارىا أمر ي
ارىا ,كفيج ي
ىك ىحديثيوي ٍاآل ىخ ير " ٍاَلىئ َّمةي م ٍف قيىريشْ ,أبرُارىا َ
حديث رقـ (.)ٜ٘

اإلماـ أبو سعيد بف األعرابي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ض ًؿ اٍل ىب ىجمً ُّي ,قىا ىؿ :نا ًم ٍس ىعهر ,ىع ٍف ىسمى ىمةى ٍب ًف يكيىٍي وؿ ,ىع ٍف أىبًي
ض يؿ ,قى ى
ض ٍب يف اٍلفى ٍ
ىح َّدثىىنا اٍلفى ٍ
اؿ :نا اٍلفى ٍي ي
َّ ً
يعةى ٍب ًف ىن ً
ص ًاد و
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو
اؿ :قى ى
اجود ,ىع ٍف ىعمً ّْي ٍب ًف أىبًي طىالً وب قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ؽ ,ىع ٍف ىربً ى
ى
اء في َّج ًارىىا ,كلً يكؿ ىح ّّ
ك ىسمَّـ ٍ " :-اَلىئً َّمةي ًم ٍف قيىرٍي و
اء أ َْب َر ِ
ؽ ,فىأٍتيكا يك َّؿ
يم ىر ي
ُم َر ُ
ارَىا ,ىكفيج ي
َّارىىا أ ى
ش ,أ َْب َرُارَىا أ َ
ى ى
ى
ً
ً
ىح يد يك ٍـ
ًذم ىحؽ ىحقَّوي ,ىكًا ٍف أ َّ
ت ىعمى ٍي يك ٍـ قيىرٍي ه
ىم ىر ٍ
يعكا ,ىما لى ٍـ يي ىخي ٍَّر أ ى
ش ىح ىبشيِّا يم ىج َّد نعا ,فى ٍ
اس ىم يعكا لىوي ىكأىط ي
يمو ,فىًإَّنو ىال يد ٍنيا لىو ,كىال ً
ًً ً
ًً
آخ ىرةى ىب ٍع ىد ًإ ٍس ىال ًم ًو ".
ي
ض ٍر ًب يعينقو ,ثىكمىتٍوي أ ُّ ي
ىب ٍي ىف ًإ ٍس ىالمو ىك ى
ى ي ى
تخريج الحديث:
أخرجو عف ابف اَلعرابي ,الخطابي( ,)0عف الفيض بف الفضيؿ .كأخرجو الطبراني( ,)4كعنو أبك

ينعيـ( ,)3عف حفص بف عمر بف الصباح.
كأخرجو الحاكـ( ,)6كأبك القاسـ ً
الم ٍي ىركاني( ,)1مف طريؽ ,أبي حاتـ الرازم .كأخرجو البييقي(,)8
مف طريؽ ,عباس بف محمد الدكرم .كأخرجو أبك عمرك الداني( ,)9مف طريؽ ,أحمد بف محمد.
خمستيـ :عف الفيض بف الفضؿ ,عف مسعر ,عف سممة بف كييؿ ,عف أبي صادؽ اَلزدم ,عف

عمي – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀ عميو كسمـ .-
ربيعة بف ناجد ,عف ٌ
كأخرجو أبك بكر الخالؿ( ,)73مف طريؽ ,عثماف بف أبي المغيرة ,عف أبي صادؽ ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

اجد :ىك ربيعة بف ً
يعة بف َن ِ
ناجد اَل ً
م الككفي ,ثقة ,ركل لو النسائي كابف ماجو ,مف
ىزد ُّ
َ -رِب َ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()2

معجـ ابف اَلعرابي (ّ /َُٕٔ/رقـِِٗٓ).

()0

غريب الحديث لمخطابي (ُ.)ّّٔ/

()4

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ْ /ِٔ/رقـُِّٓ) ,كالمعجـ الصغير لو (ُ /َِٔ/رقـِْٓ).

()3

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٕ.)ِِْ/

()6

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ٖٓ/رقـِٔٗٔ).

()1

الفكائد المنتخبة البي القاسـ الميركاني (ص /َُٖ/رقـََُ).

()8

السنف الكبرم لمبييقي (ٖ /ِْٕ/رقـَُْٓٔ).

()9

السنف الكاردة في الفتف لمداني (ِ /َٓٓ/رقـَِّ).

( )73السنة َلبي بكر الخالؿ (ُ /ُُٕ/رقـّٔ).
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الطبقة الثانية(.)7
ص ِادؽ :ىك أبك صادؽ اَلزدم الككفي ,قيؿ :اسمو مسمـ بف يزيد ,كقيؿ :عبد ا﵀ بف ىن ً
اجد
 أَبو َكحديثو عف عمي مرسؿ ركل لو النسائي كابف ماجو مف الطبقة الرابعة(.)2
كثقو يعقكب بف شيبة( ,)0كذكره ابف حباف في الثقات(.)4

كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ ,مستقيـ الحديث "( .)3كقاؿ ابف سعد ":كاف قميؿ الحديث ,ككانكا

يتكممكف فيو "( .)6كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( .)1كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)8

قاؿ الباحث :أبك صادؽ ,صدكؽ ,مستقيـ الحديث.

ض ىرمي ,أبك يحيى الككفي ,ثقة ,ركل لو الجماعة,
الح ٍ
سمَ َمة بف ُك َييؿ :ىك سممة بف يكييؿ ى
 َمات سنة (ُِِىػ)(.)9
ِ
س َعر :ىك ًمسعر بف ًك ىداـ بف ظيير الياللي أبك سممة الككفي ,ثقة ثبت فاضؿ ,ركل لو
 مْالجماعة ,مات سنة (ُٓٓىػ)(.)73
ض بف الفَضؿ :ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":الفى ٍيض بف الفىضؿ الب ً
جم ٌي مف أىؿ
 الفَ ْي ُى
ي
اٍل يككفىة مكلى بجيمة [أبك محمد] يركم عف السرم بف إًسم ً
اعيؿ كمسعر بف ًك ىداـ ركل ىعنوي ىي ٍعقيكب
ى
ٍى

ابف يس ٍف ىياف( . )77كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ ":سمعت أبي يقكؿ كتبت عنو سنة مائتيف كأربع
عشرة "(.)72

ض بف الفضؿ ,مقبكؿ.
قاؿ الباحث :الفى ٍي ي
ً
ضؿ :ىك أيىبك اٍل ىعب ً
ي.
َّاس الفىض يؿ بف يكسؼ بف
ص ىبانً ُّ
الفَ ْ
يعقكب بف حمزة ي
ى
الج ٍعف ُّي  ,القى ى
انفرد بتكثيقو ابف حباف(.)70
قاؿ الباحث :الفىض يؿ بف يكسؼ ,مقبكؿ.

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٖ/رقـ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)ُْٓ/

()2

المصدر السابؽ (ص /ْٔٗ/رقـُٕٖٔ).

()0

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)َّٓ/

()4

الثقات البف حباف (ٓ.)ُْ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ََِ/

()6

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ُِْ/

()1

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ّْٓ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ْٔٗ/رقـُٕٖٔ).

()9

المصدر السابؽ (ص /ِْٖ/رقـَِٖٓ).

( )73المصدر السابؽ (ص /ِٖٓ/رقـَٓٔٔ).
( )77الثقات البف حباف (ٗ.)ُِ/
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ٖٖ/
( )70الثقات البف حباف (ٗ.)ٖ/

703

الحكـ عمى الحديث:
ض بف الفىضؿ ,كالفضؿ بف يكسؼ ,مقبكليف ,فقد جاء
حديث اسناده حسف لغيره  ,كاف كاف الفىٍي ي
لمحديث متابعة بسند صحيح كما عند أبي بكر الخالؿ( ,)7ييحدث عف محمد بف اسماعيؿ بف
سمرة ,عف ككيع ,عف مسعر ,عف عثماف بف أبي المغيرة ,عف أبي صادؽ اَلزدم ,عف ربيعة

بف ناجد ,عف عمي – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

كلمحديث شاىد بسند صحيح أيضان ,كما عند أبي يعمى المكصمي ,كغيره يركيو عف الحسف بف
إسماعيؿ أبك سعيد ,عف إبراىيـ بف سعد ,عف أبيو ,عف أنس  -رضي ا﵀ عنو  -قاؿ :قاؿ

رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  :-بمفظ " :اَلئمة مف قريش ,إذا حكمكا فعدلكا ,كاذا عاىدكا

فكفكا ,كاذا استرحمكا فرحمكا "(.)2

اؿ ا ٍب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث " العٍمـ ثالثةه؛ ىآيةه
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
المستى ّْمرة الَّتًي العم يؿ بًيا متَّ ً
ص هؿ ىال
يٍ
ى
ى ي
حديث رقـ (ٓ.)ٙ

*****

*****

م ٍح ىكمة ,أىكسَّنة قَ ِائم ٌة ,أىك فىريًضة ً
عادلة " القائًمةَّ :
الدائً ىمةي
ٍ ي
ٍ
َ
ي
()0
ييتٍرؾ .

اإلماـ أبو داود(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍم ً
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ًزىي واد ,ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىنًي ىع ٍب يد َّ
ىخ ىب ىرىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ,قى ى
رك ٍب ًف الس ٍَّرًح ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىح َّدثىىنا أ ٍ
الر ٍحم ًف ٍب ًف رًاف وع التَّين ً
ً
كؿ المَّ ًو َّ -
كخ ّْي ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اص ,أ َّ
ىف ىر يس ى
ى
ى
صمى ا﵀ي
ىع ٍبد َّ ى
س َّن ٌة قَ ِائ َم ٌة ,أ ٍىك
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :اٍل ًعٍم يـ ثى ىالثىةه ,ىك ىما ًس ىكل ىذلً ىؾ فىيي ىك فى ٍ
ضؿ :ىآيةه يم ٍح ىك ىمةه ,أ ٍىك ُ
يضةه ىع ًادلىةه(." )3
فى ًر ى
تخريج الحديث:

()7

السنة َلبي بكر الخالؿ (ُ /ُُٕ/رقـّٔ).

()2

مسند أبي يعمى المكصمي (ٔ /ُِّ/رقـّْْٔ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٔ/

()4

سنف أبي داكد  ,كتاب الفرائض  -باب ما جاء في تعميـ الفرائض-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُُٗ/رقـِٖٖٓ).

()3

قاؿ اإلماـ الخطابي :في ىذا حث عمى تعمـ الفرائض كتحريض عميو كتقديـ تعممو.
واآلية المحكمة :ىي كتاب ا﵀ كاشترط فييا اَلحكاـ َلف مف اآلم ما ىك منسكخ ال يعمؿ بو كانما يعمؿ بناسخو.
والسنة القائمة :ىي الثابتة بما جاء عنو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -مف السنف المركية.

وأما قولو أو فريضة عادلة :فإنو يحتمؿ كجييف مف التأكيؿ أحدىما :أف يككف مف العدؿ في القسمة فيككف معدلو عمى السياـ
كاَلنصباء المذككرة في الكتاب كالسنة .كالكجو اآلخر :أف تككف مستنبطة مف الكتاب كالسنة كمف معانييما فتككف ىذه الفريضة
تعدؿ بما أخذ عف الكتاب كالسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنيما نصان .معالـ السنف لمخطابي (ْ.)ٖٗ/

706

أخرجو الحاكـ( ,)7كالدارقطني( ,)2مف طريؽ ,بحر بف نصر .كأخرجو ابف عبد البر( ,)0مف
طريؽ ,سحنكف بف سعيد التَّين ً
كخي .كالىما :عف ابف كىب .كأخرجو ابف ماجو( ,)4مف طريقي,
ى
()3
رشديف بف سعيد ك جعفر بف عكف .كأخرجو يعقكب ب[ف سفياف الفى ىسكم  ,عف أبي عبد الرحمف
عبد ا﵀ بف يزيد .كأخرجو البغكم( ,)6مف طريؽ ,عيسى بف يكنس .خمستيـ(:ابف كىب ك رشديف

ك جعفر ك أبك عبد الرحمف كعيسى) عف عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اَلفريقي ,عف عبد

الرحمف بف رافع ,عف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي –

صمى ا﵀ عميو كسمـ . -

كأخرجو الحارث( ,)1كالطبراني( ,)8مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف يزيد ,عف عبد ا﵀ بف عمرك بف

العاص – رضي ا﵀ عنو – بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 عبد الرحمف بف ر ِافع التَّنُ ِوخي :ضعيؼ ,سبقت ترجمتو(.)9
َ
َ
ِ
الرحمف بف زياد :ىك عبد الرحمف بف زياد بف أ ٍىن يعـ اإلفريقي ,ضعيؼ في حفظو ,ركل لو
عبد
 ُالبخارم في اَلدب المفرد ,كأبي داكد كالترمذم كابف ماجو ,مات سنة (ُٔٓىػ)(.)73
 ابف َو ْىب :ىك عبد ا﵀ بف كىب بف مسمـ ,ثقة حافظ عابد ,سبقت ترجمتو(.)77 -أَحمد بف َعمرو :ىك أحمد بف عمرك بف السرح  ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)72

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد .لضعؼ  ,ىعبد الرحمف بف ىرًافع  ,كعبد الرحمف بف زياد بف أ ٍىن يعـ.
*****

*****

()7

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ّٔٗ/رقـْٕٗٗ).

()2

سنف الدارقطني (ٓ /ُُٖ/رقـََْٔ).

()0

جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر (ُ /ٕٓ/رقـُّْٖ).

()4

سنف ابف ماحو  ,المقدمة  -باب اجتناب الرأم كالقياس /ُِ/ُ( -رقـْٓ).

()3

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ِٖٓ/

()6

شرح السنة لمبغكم (ُ.)ُِٗ/

()1

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث (ُ /ُٗٗ/رقـٖٓ).

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (ُّ /ّّ/رقـِٕ).

()9

أنظر :حديث رقـ (ُٖ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /َّْ/رقـِّٖٔ).
( )77انظر حديث رقـ (ٖ).
( )72انظر حديث رقـ (َّ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ىم ىد ىاـ كثىبت(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يث " لى ٍك لىـ تىكٍمو لىقىاـ لى يك ٍـ " أ ٍ
حديث رقـ (ٔ.)ٙ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىنًي ىسمىمةي ٍب يف ىشبً و
اؿ :ىح َّدثىىنا ىم ٍع ًق هؿ ,ىع ٍف أىبًي ُّ
الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف
ىع ىي ىف ,قى ى
يب ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف أ ٍ
ى
ً
ً
ً
َّ
َّ
ط ىر ك ٍس ً
ؽ ىشع و
ىف ىريج نال أىتىى َّ
ىجابً ور ,أ َّ
ير ,فى ىما
طع يموي ,فىأى ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍستى ٍ
النبً َّي  -ى
ط ىع ىموي ىش ٍ ى
ً
ض ٍيفييي ىما ,ىحتَّى ىكالىوي ,فىأىتىى َّ
اؿ" :
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
ىز ى
ام ىأرىتيوي ىك ى
النبً َّي  -ى
الريج يؿ ىي ٍأ يك يؿ م ٍنوي ىك ٍ
ِ
ِ
اـ لَ ُك ْـ ".
لَ ْو لَ ْـ تَك ْم ُو َألَ َك ْمتُ ْـ م ْن ُوَ ,ولَقَ َ
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أَبو الزَب ْير :ىك محمد بف مسمـ بف تى ٍد يرس ,اَلسدم مكالىـ أبك الزبير المكي ,ركل لو الجماعةإال أف البخارم ركل لو مقركنا بغيره  ,مات سنة (ُِٔىػ)(.)0

كثقو ابف سعد كزاد " كثير الحديث"( ,)4كابف معيف ,كقاؿ مرة "صالح"( ,)3كعمي بف المديني(,)6

كالعجمي( ,)1كالنسائي( ,)8كسئؿ أحمد بف حنبؿ عف أبى الزبير فقاؿ " :قد احتممو الناس ...ليس

()9
اف ىعطاء يقدموي ًإلىى ىجابر
اف مف اٍلحفاظ ىك ىك ى
بو بأس "  .كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":ىك ى
ليحفظ لىوي "( .)73كقاؿ يكنس بف عبد اَلعمى قاؿ سمعت الشافعي يقكؿ ":أبك الزبير يحتاج إلى
ًدعامة "( .)77كقاؿ ابف عدم ":صدكؽ كثقة ال بأس بو "( .)72ىكقىاؿ يعقكب بف ىش ٍي ىبة ":ثقة صدكؽ
كالى الضعؼ ما ىك"( .)70كقاؿ أبك حاتـ ":يكتب حديثو كال يحتج بو "(.)74

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب في معجزات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُْٕٖ/ْ( -رقـٗ.)ُِِٖ-

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٓٔ/رقـُِٗٔ).

()4

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ِْ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٕٔ/

()6

سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ٖٕ/

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِّٓ/

()8

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ّٖ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٕٔ/

( )73الثقات البف حباف (ٓ.)ُّٓ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٕٔ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ِّٗ/
( )70تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َْٖ/
( )74الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٕٔ/

708

كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سألت ابا يزرعة عف أبى الزبير فقاؿ " :ركل عنو الناس",
قمت يحتج بحديثو؟ قاؿ ":انما ييحتج بحديث الثقات "( .)7كقاؿ نعيـ بف حماد :سمعت سفياف,
يقكؿ :حدثني أبك الزبير ,كىك أبك الزبير  ,كأنو يضعفو( .)2كقاؿ سكيد بف عبد العزيز قاؿ :قاؿ

لي شعبة ":تأخذ عف أبي الزبير كىك ال ييحسف أف يصمى؟"(.)0
كقيؿ لشعبة :ما لؾ تركت حديث أبي الزبير؟ قاؿ :رأيتو يزف كيسترجح في الميزاف(.)4
كقاؿ الذىبي ":حافظ ثقة ككاف مدلسان كاسع العمـ "(.)3

كقاؿ في مكضع ":صدكؽ مشيكر اعتمده مسمـ كركل لو البخارم متابعة تكمـ فيو شعبة لككنو

استرجح في كزنو "( .)6كقاؿ ابف حجر " :صدكؽ إال أنو يدلس "(.)1

قاؿ الباحث :أبك الزبير محمد بف مسمـ ,ثقة ,كثقو جميكر العمماء مف النقاد ,كأكثر مف تكمـ فيو
شعبة بأشياء لـ تقدح في عدالتو  ,كلـ تحط مف مرتبتو  ,فقاؿ عنو إنو يسترجح في الميزاف كال
ييحسف أف يصمي  ,كقد نيى شعبة سكيد بف عبد العزيز ,أف يكتب عف أبي الزبير ثـ ىك كتب
عنو ,فقد قاؿ سكيد بف ىعبد العزيز :قىاؿ لي يش ٍع ىبة ال تأخذ ,ىعف أىبًي الزبير فإنو ال يحسف يصمي

()8
اؿ" :خدعني يش ٍع ىبة فقاؿ
اؿ ثـ ذىب فكتب عنو  .كقد ندـ يسكيد أنو لـ يأخذ عف أبي الزبير فقى ى
قى ى
لي ال تحمؿ عنو فإني رأيتو يسيء صالتو كليتني ما كنت رأيت يش ٍع ىبة "( .)9كقد ساؽ ابف عدم

قكؿ شعبة في أبي الزبير كقاؿ ":كركل مالؾ ,ىعف أىبًي الزبير أحاديث ككفى بأبي الزبير صدقان
أف َّ
حدث عنو مالؾ فإف ىمالً نكا ال ىي ٍرًكم إالَّ ىع ٍف ثقة ,كالى أعمـ أحدان مف الثقات تخمؼ ,ىعف أىبًي
الزبير إالَّ قد كتب عنو ,ىكىك ًفي نفسو ثقة إالَّ أف يركم عنو بعض الضعفاء فيككف ىذًل ىؾ مف جية
الضعيؼ ,كالى يككف مف قبمو ,كأيىبك الزبير يركم أحاديث صالحة كلـ يتخمؼ عنو أحد ,ىكىك
صدكؽ كثقة ال بأس بو "( .)73كقاؿ ابف حباف ":لـ ينصؼ مف قدح ًف ً
يو؛ ًَلىف مف استرجح ًفي
ي
ًً
يستىحؽ التٌٍرؾ مف أىجمو "(.)77
اٍل ىكٍزف ىلنفسو لـ ٍ

()7

المصدر السابؽ.

()2

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)َُّ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٕٓ/

()4

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)َُّ/

()3

الكاشؼ لمذىبي (ِ .)ُِٔ/ككتاب ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)َُٕ/

()6

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ِّٔ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٓٔ/رقـُِٗٔ).

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ِٖٕ/

()9

المصدر السابؽ.

( )73المصدر السابؽ (ٕ.)ِّٗ/
( )77الثقات البف حباف (ٓ.)ُّٓ/
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كأيضان فإف أبا الزبير قد عابكا عميو كثرة التدليس ,قاؿ العالئي ":مشيكر بالتدليس"( .)7كعده ابف

حجر في المرتبة الثالثة مف طبقاتو كقاؿ " :مشيكر بالتدليس"(.)2
 َم ْع ِقؿ :ىك معقؿ بف عبيد ا﵀ الجزرم ,أبك عبد ا﵀ ,ركل لو مسمـ ,كأبك داكد ,كالنسائي ,ماتسنة (ُٔٔىػ)(.)0
()4
الحًديث "(.)3
صالح ى
كثقو اإلماـ أحمد  ,كفي مكضع آخر قاؿ ":ى
كاختمفت فيو أقكاؿ ابف معيف بيف تكثيؽ كتضعيؼ  ,فمرة بالغ في تكثيقو فقاؿ ":ثقة ثقة "( ,)6كفي
مكضع آخر قاؿ ":ثقو "( ,)1كفي مكضع آخر قاؿ ":لى ٍي ىس بً ًو ىبأٍس "( )8كفي مكضع آخر قاؿ":
ضعيؼ "(.)73()9

()77
اف
كقاؿ ابف المديني ":كاف معقؿ ثقة عند أصحابو "  ,كذكره ابف حباف في الثقات كزاد ":ىك ى
يستىحؽ التٌٍرؾ "( .)72كقاؿ ابف عدم ":كمعقؿ ىذا ىك حسف الحديث
ييخطيء  ,لـ يفحش خطؤه فى ٍ
ً
ىح ًاديثو ىحديثنا يمنك انر فىأى ٍذ يك يره إال حسب ما كجدت ًفي حديث غيره ممف يصدؽ ًفي
كلـ أجد في أ ى

()7

جامع التحصيؿ لمعالئي (ص.)َُُ/

()2

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ْٓ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٓٔ/رقـُِٗٔ).

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ْْٖ/ِ( -

()3

المصدر السابؽ (ِ.)َُّ/

()6

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف – ركاية ابف محرز.)َُٗ/ُ( -

()1

انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص .)ُّْ/معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف –ركاية ابف محرز.)َُُ/ُ(-

()8

العمؿ كمعرفة الرجاؿ – ركاية ابنو عبد ا﵀.)ِٓ/ّ( -

()9

انظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ .)ُِِ/كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ُُِ/

( )73لقد تكمـ العمماء عمى مسألة اختالؼ الناقد الكاحد في حكمو عمى الراكم يضعفو مرة كيقكيو أخرم ,فكجيكا ذلؾ بعدة تكجييات.
منيا ما قالو الحافظ أبك بكر اإلسماعيمي ,قاؿ ":قد يخطر عمى قمب المسؤكؿ عف الرجؿ ,مف حالو في الحديث كقتا :ما ينكره
قمبو ,فيخرج جكابو عمى حسب النكرة التي في قمبو ,كيخطر لو ما يخالفو في كقت اخر ,فيجيب عمى ما يعرفو في الكقت منو
كيذكره ,كليس ذلؾ تناقضا كال إحالة  ,كلكنو قكؿ صدر عف حاليف مختمفيف ,يعرض أحدىما في كقت كاَلخر في غيره .كتاب:
جكاب الحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم المصرم عف أسئمة فى الجرح كالتعديؿ (ص .)ٖٗ/كقاؿ الزركشي ":الظاىر في
ىذه الحالة أنو إف ثبت تأخر أحد القكليف عف اَلخر فيك المعمكؿ بو كاال كجب التكقؼ" النكت عمى مقدمة ابف الصالح
لمزركشي (ّ .)ُّٔ/كقاؿ السخاكم ":أما إذا كانا مف قائؿ كاحد كما يتفؽ البف معيف كغيره مف أئمة النقد ,فيذا قد ال يككف
تناقضان ,بؿ نسبيان في أحدىما ,أك ناشئا عف تغير اجتياد ,كحينئذ فال ينضبط بأمر كمي ,كاف قاؿ بعض المتأخريف :إف الظاىر
أف المعمكؿ بو المتأخر منيما إف عمـ ,كاال كجب التكقؼ .فتح المغيث لمسخاكم (ِ .)ّٔ/كقاؿ العالمة ظفر أحمد العثماني

التيانكم" :إذا اختمؼ قكؿ الناقد في رجؿ فضعفو مرة كقكاه أخرل ,فالذم يدؿ عميو صنيع الحافظ أف الترجيح لمتعديؿ ,كيحمؿ
الجرح عمى شيء بعينو" .قكاعد في عمـ الحديث لمتيانكم (ص .)َّْ/ككالـ السخاكم ىك الذم تميؿ النفس اليو بأف اَلمر
نسبي .كقد يضاؼ إلى ذلؾ مراعاة مف نقؿ عف الناقد ىذا القكؿ ,ىؿ ى ك مف أىؿ بمده ,أك مقرب منو كمالزـ لو  ,كعدد مف
مف نقؿ ذلؾ القكؿ ,ىؿ مف نقؿ التكثيؽ أكثر ممف نقؿ التضعيؼ .كىؿ كالـ الناقد في كتابو اَلصؿ ,أك مف كتاب ناقؿ .
( )77سؤاال ت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُّٕ/
( )72الثقات البف حباف (ٕ.)ُْٗ/
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غمط حديث أك حديثيف"(.)7

كقاؿ النسائي " :ليس بو بأس "( ,)2كعنو قاؿ ":ليس بذلؾ القكم "(.)0

كقاؿ إسحاؽ بف منصكر" ليس بو بأس"( .)4كقاؿ الذىبي ":صدكؽ مشيكر "( ,)3كعنو " صالح

الحديث"( .)6كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييخطيء "(.)1
اف ييخطىء ,لـ يفحش خطؤه,
قاؿ الباحث :معقؿ بف عبيد ا﵀ الجزرم ,صدكؽ حسف الحديث ,ىك ى
فيستحؽ الترؾ؛ إنما كاف ذلؾ منو مما ال ينفؾ منو البشر .قاؿ ابف حباف – رحمو ا﵀ – عف
معقؿ بف عبيد ا﵀ الجزرم " ك ىكاف يخطيء لـ يفحش خطاؤه فىيستىحؽ التٌرؾ كًاَّنما ىك ً ً
اف ىذلؾ م ٍنوي
ى ى ي
ٍ ى ى ى
ٍ
ً
ً
ً
ب
ؾ ًم ٍنوي اٍلبشر ىكلىك ترؾ ىحديث مف أىخ ى
عمى حسب ىما ىال ىي ٍنفى ٌ
طأ مف غير أىف يفحش ىذلؾ م ٍنوي ىلك ىج ى
ترؾ ىحًديث كؿ يمحدث ًفي ُّ
يحتىج بً ىخ ىبر مف
كنكا بمعصكميف بؿ ٍ
الد ٍن ىيا َلىنيـ ىك يانكا يخطؤف ىكلـ ىي يك ي
ً ً
ص ىكابو ترؾ ًح ىينئًوذ ىك ىمتى ىما عمـ اٍل ىخطىأ
ييخطيء ىما لـ يفحش ىذلؾ م ٍنوي فىًإذا فحش ىحتَّى غمب عمى ى
ً
ًً
ً
احتج بً ىما سكاهي ىى ىذا حكـ اٍل يمحدثيف الَّذيف
الحًديث بً ىع ٍينًو ىك ٍ
بً ىع ٍينو ىكأىنو ىخالؼ فيو الثّْقىات ترؾ ىذلؾ ى
ىك يانكا يخطؤف ىكلـ يفحش ىذًلؾ ًم ٍنييـ "(.)8
أع ىيف الحراني ,أبك عمي ,ركل لو البخارم,
َع َيف :ىك الحسف بف محمد بف ٍ
س ُف بف أ ْ
 َالح َ
كمسمـ ,كالنسائي ,مات سنة (َُِىػ)(.)9

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)73ككثقو الذىبي( .)77كقاؿ أبك حاتـ ":أدركتو كلـ أكتب عنو "(.)72
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)70

قاؿ الباحث :الحسف بف أعيف ,صدكؽ  .كباقي رجالو ثقات.
***** *****

()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ُِّ/

()2

انظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ ,)ِٕٔ/كتيذيب التيذيب البف حجر (َُ.)ِّْ/

()0

سنف النسائيتحقيؽ :أبك غدة (ِ /ُّٓ/رقـَْٗ).

()4

تيذيب التيذيب البف حجر (َُ.)ِّْ/

()3

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ ,)ٔٔٗ/كالكاشؼ لو (ِ.)ُِٖ/

()6

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ُٕٕ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َْٓ/رقـٕٕٗٔ).

()8

الثقات البف حباف (ٕ.)ُْٗ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ٔ.)َّٔ/

( )73الثقات البف حباف (ٖ.)ُُٕ/
( )77الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ِّٗ/
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ّٓ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُّٔ/رقـَُِٖ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿ قَ ِائ ًما "(.)7
يث ٍاآل ىخ ير " لى ٍك تىىرٍكتىو ىما ىز ى
ىكاٍل ىحًد ي
حديث رقـ (ٕ.)ٙ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىنًي ىسمىمةي ٍب يف ىشبً و
ىع ىي ىف ,ىح َّدثىىنا ىم ٍع ًق هؿ ,ىع ٍف أىبًي ُّ
الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف ىجابً ور ,أ َّ
ىف أ َّيـ
يب ,ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف أ ٍ
ى
)
0
(
ً
و
ً
ً
مالً وؾ ,ىك ىان ٍ ً ً
كف
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -في يع َّكة لىيىا ىس ٍمننا ,فىىيأٍتييىا ىبين ى
كىا فىىي ٍسأىلي ى
ت تي ٍيدم ل َّمنبً ّْي  -ى
ى
)
4
(
ٍاَل ٍيدـ  ,كلى ٍيس ًع ٍن ىدىـ ىشيء ,فىتىع ًم يد إًلىى الًَّذم ىك ىان ٍ ً ً ً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
يٍ ٍ ه ٍ
ت تي ٍيدم فيو لمنَّبً ّْي  -ى
ى ى
ى
ً
يو سمننا ,فىما ىز ى ً
ً ًً
ص ىرتٍوي ,فىأىتى ًت َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
النبً َّ
ي -ى
يـ لىيىا أ ٍيد ىـ ىب ٍيتيىا ىحتَّى ىع ى
فىتىج يد ف ى ٍ
ى
اؿ ييق ي
اؿ قَ ِائماً "(.)3
اؿ " لى ٍك تىىرٍكتًييىا ىما ىز ى
ت :ىن ىع ٍـ ,قى ى
فىقى ى
ص ٍرتًييىا؟ " قىالى ٍ
اؿ " :ىع ى
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:
ِ
الع َّكة مف السمف التي أىدتيا إلى
أُـ َمالؾ :قاؿ أبك ينعيـ ىي :أـ مالؾ اَلنصارية صاحبة يرسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ .)6(-
كباقي الركاة سبقت تراجميـ في الحديث السابؽ.

*****

*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب في معجزات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُْٕٖ/ْ( -رقـٗ.)َِِٖ-

0
العكة :ىي كعاء مف الجمد مستدير ,كىك مختص بالسمف .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)ِْٖ/
()  ُ
4
و
ض ىم ٍمتىوي ًإلى اٍل يخبز فىقد أ ىىد ٍمتىوي بو  .غريب الحديث البراىيـ الحربي (ّ.)ُُُْ/
( )  ْاأل ُْدـ :يكؿ ىشيء ى
( )3المعني  :أم لك تركت ما فييا مف السمف كما عصرتيا (ما زاؿ)  ,أم :داـ بيتؾ (قائما)  .أم ثابتا دائما :فإف البركة إذا نزلت في

شيء كلك كاف قميال كثر ذلؾ القميؿ .أنظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٗ.)َّٖٓ/
( )6معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٔ.)ُّٓٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿ ُي ِقيـ لىيىا أ ٍيد ىميا "(.)7
يث ٍاآل ىخ ير " ىما ىز ى
اٍل ىحًد ي
حديث رقـ (*).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىنًي ىسمىمةي ٍب يف ىشبً و
اؿ :ىح َّدثىىنا ىم ٍع ًق هؿ ,ىع ٍف أىبًي ُّ
الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف
ىع ىي ىف ,قى ى
يب ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف أ ٍ
ى
ً
و
ً
ً
ىف أ َّيـ مالً وؾ ,ىك ىان ٍ ً ً
ً
كىا
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -في يع َّكة لىيىا ىس ٍمننا ,فىىيأٍتييىا ىبين ى
ت تي ٍيدم ل َّمنبً ّْي  -ى
ىجاب ور ,أ َّ ى
فىيسأىليكف ٍاَل ٍيدـ ,كلىٍيس ًع ٍن ىدىـ ىشيء ,فىتىع ًم يد إًلىى الًَّذم ىك ىان ٍ ً ً ً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ,
ىٍ ى
يٍ ٍ ه ٍ
ت تي ٍيدم فيو ل َّمنبً ّْي ى
ى ى ى
ً
يو سمننا ,فَما َز َ ِ
ً ًً
ص ىرتٍوي ,فىأىتى ًت َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
النبً َّي  -ى
يـ لَ َيا أ ُْد َـ ىب ٍيتيىا ىحتَّى ىع ى
فىتىج يد ف ى ٍ
َ
اؿ ُيق ُ
اؿ قىائً نما ".
اؿ " لى ٍك تىىرٍكتًييىا ىما ىز ى
ت :ىن ىع ٍـ ,قى ى
فىقى ى
ص ٍرتًييىا؟ " قىالى ٍ
اؿ " :ىع ى
الحديث يمكرر ,أنظر الحديث السابؽ.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّال ًة " أىم ًمف تى ً
كًف ً
يو " تى ٍسكية الص ّْ ً ِ
َّالةي "
ماميا ك ىكمالياَّ .
ام ًت الص ى
ام ِة الص ى
ٍ ٍ
فأما قى ٍكليوي " قى ٍد قى ى
َّؼ م ٍف إقَ َ
ى
()0
قياميـ .
اـ أىمييا أ ٍىك ىح ى
اف ي
فى ىم ٍع ىناهي قى ى
حديث رقـ (ٖ.)ٙ

اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
()3
س ٍب ًف مالً وؾ ,ع ًف النَّبً ّْي َّ -
ادةى ,ىع ٍف أ ىىن ً
َّ
الكلً ًيد  ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,ىع ٍف قىتى ى
ى
ى
صمى ا﵀ي
ى
ىحدثىىنا أيىبك ى
ً ً ِ
ً
الصبلَ ِة ".
ام ِة َّ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :ىس ُّككا ي
صفيكفى يك ٍـ ,فىإ َّف تى ٍس ًكىيةى الصُّفيكؼ م ٍف إقَ َ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)6كمف طريقو ,مسمـ( ,)1عف يغندر-محمد بف جعفر -عف شعبة ,عف قتادة,
عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو .-

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/
( )2صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب في معجزات النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُْٕٖ/ْ( -رقـٗ.)َِِٖ-
()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٔ/

()4

صحيح البخارم ,كتاب اَلذاف  -باب إقامة الصؼ مف تماـ الصالة /ُْٓ/ُ( -رقـِّٕ).

()3

أبو الوليد :ىك ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي مكالىـ أبك الكليد الطيالسي.

()6

صحيح البخارم ,كتاب اَلذاف  -باب الخشكع في الصالة /ُْٗ/ُ( -رقـِْٕ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب الصالة  -باب اَلمر بتحسيف الصالة كاتماميا كالخشكع فييا /ُّٗ/ُ(-رقـَُُ.)ِْٓ-
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كأخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,ىماـ بف يحيي ,عف قتادة ,بو.

كأخرجو البخارم( ,)2مف طريؽ ,حميد الطكيؿ ,كالبخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ عبد العزيز بف
صييب ,كالىما :عف عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو  -بو.

كأخرجو مسمـ( ,)3مف طريؽ ,سعيد بف ميراف ,كىشاـ الدستكائي ,عف قتادة ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اه ,كًا ىذا ىكاف قاه أ ً
ٍ
اؿ :يا رس ى َّ ً
ً
ًف ً
يو " َّ
دعا ىم ٍف يي ًع يينو,
ىحد ىنا ى
ى ي ى
رجالن م ٍف أى ٍى ًؿ ى
أف ي
اليمف قى ى ى ى ي
كؿ المو إنَّا أى يؿ قَ ى
طعميـ كسقىاىـ ًمف ىشراب يقىا يؿ لىوً :
ً
اؿ :فى ىال
اؿ :ىنعـ .قى ى
اؿ :ألىو ىن ٍشكة؟ قى ى
الم ٍزر ,فىقى ى
ي
ٍ ى ي
ى
ى
فعممكا لىوي فأ ٍ ى ى
َّ
ادتيىنا ىال ىن ىرل ًخ ىالفىيىا ,فىًإ ىذا
اع وة لً ىم ٍف ىيتى ىممَّ ي
ؾ ىعمى ٍي ىنا ,كىى ىع ى
اعةي .ىك ىم ٍع ىناهي إًنَّا أ ٍ
ىى يؿ طى ى
تى ٍش ىربكه " القاهي :الط ى
ً
ىكاف قاه أ ً
اإل ىج ىاب ًة ك ًٍ
يؿ :القاهي :يس ٍرىعةي ًٍ
اإل ىع ىان ًة(.)6
ىحًد ىنا ىد ىع ىانا فىأى ٍ
ط ىع ىم ىنا ىك ىسقى ىانا .ىكًق ى
ىم يذك قىاه أ ى
ى ي ى
ىحد ىنا :أ ٍ
ى
حديث رقـ (ٗ.)ٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً ً
اعةه(.)1
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىم طى ى
يث " ىما لي ع ٍن ىدهي جاهه ىكىال لي ىعمى ٍيو قاهٌ " أ ٍ
حديث رقـ (٘.)ٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

()7

صحيح البخارم ,كتاب اَليماف كالنذكر -باب كيؼ كانت يميف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُُّ/ٖ( -رقـْْٔٔ).

()2

صحيح البخارم ,كتاب اَلذاف  -باب إلزاؽ المنكب بالمنكب كالقدـ بالقدـ في الصؼ /ُْٔ/ُ( -رقـُٕٗ.)ِٕٓ-

()0

صحيح البخارم ,كتاب اَلذاف  -باب تسكية الصفكؼ عند اإلقامة كبعدىا /ُْٓ/ُ( -رقـُٖٕ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الصالة  -باب تسكية الصفكؼ كاقامتيا /ِّْ/ُ(-رقـُِٓ.)ّْْ-

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الصالة  -باب اَلمر بتحسيف الصالة كاتماميا كالخشكع فييا /َِّ/ُ(-رقـُُُ.)ِْٓ-

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()1

المصدر السابؽ (ْ.)ُِٕ/

744

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
الدٍيمى ًمي " يي ٍنقىض ًٍ
يث ٍاب ًف َّ
الحٍبؿ قُّوةً قُّوة " القي ٌكة :الطَّاقىةي
اإل ٍس ىال يـ يع ٍركةن يع ٍركةن ,ىك ىما يي ٍنقىض ى
ى
ى
ٌ
()7
ً
ً
كل .
م ٍف طاقات ى
الحٍبؿ .ىكاٍل ىج ٍمعي :قي ن
حديث رقـ (.)ٙٙ
اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ض ٍم ىرةي ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى
ىح َّدثىىنا ىى ٍيثىيـ ٍب يف ىخ ًار ىجةى ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ى
ً
عف أىبً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
اؿ :قى ى
يو ,قى ى
ىٍ
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ض اٍل ىحٍب يؿ قُ َّوةً ,قُ َّوةً ".
يي ٍنقى ي
تخريج الحديث:

كز َّ
الدٍيمى ًم ّْي,
ٍب ًف أىبًي ىع ٍم ورك ,ىع ًف ٍاب ًف فى ٍي ير ى
ض َّف ًٍ
اإل ٍس ىال يـ يع ٍرىكةن ,يع ٍرىكةن ىك ىما
 " : -لىيي ٍنقى ى

لـ أجد أحدان أخرج ىذا الحديث عف فى ٍي يركز َّ
الديمى ًمي سكل اإلماـ أحمد.
ً
ضف يعرل ً
ً
اإلسالـ يعركةن يعركةن ,فىكمما
الباىمي ,يرفعو بًمفظ " :لىتينقى ى
امة ى
يم ى
كلو شاىد عف أىبي أ ى
انتىقىضت عركةه تى ىشبَّث الناس بالتي تمييا ,كأىكلييف ىنقضا الحكـ ك ً
آخرىف الصالة "(.)0
ن ي
ى ي
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 فَ ْي ُروز الدَّيمَ ِمي :ىك فيركز َّالديممي ابف أخت النجاشي ,صحابي – رضي ا﵀ عنو  -يكنى
العنسي الكذاب الذم ادعى النبكة (.)4
أبا عبد الرحمف  ,كىك قاتؿ اَلسكد ى
 ابف فَ ْي ُروز الدَّيمَ ِمي :ىك عبد ا﵀ بف فيركز َّالدٍيمى ًمي أبك يب ٍسر ,ثقة  ,مف كبار التابعيف كمنيـ
مف ذكره في الصحابة ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو(.)3

 َي ْح َيى بف أَبي َعمرو :ىك يحيى بف أبي عمرك الس ٍَّيباني أبك زرعة الحمصي ,ثقة  ,ركل لوالبخارم في "اَلدب" كأبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْٖىػ)(.)6
ضمرة بف ربيعة الفمسطيني أبك عبد ا﵀ ,ركل لو اَلربعة  ,مات سنة (َِِىػ)(.)1
 َض ْم َرة :ىك ى

()7

المصدر السابؽ.

()2

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ّٕٓ/رقـَُّٖٗ).

()0

أخرجو أحمد في المسند (ّٔ /ْٖٓ/رقـَُِِٔ) ,كمحمد بف نصر المركزم في تعظيـ قدر الصالة (ُ /ُْٓ/رقـَْٕ) ,كأبك
بكر الخالؿ في السنة (ْ /ُِٕ/رقـَُّّ) ,كابف حباف في صحيحو (ُٓ /ُُُ/رقـُٕٓٔ) ,كالطبراني في الكبير (ٖ/ٖٗ/
رقـْٖٕٔ) ,كابف بطة في اإلبانة الكبرم(ُ /َُٕ/رقـْ) ,كالحاكـ في المستدرؾ(ْ /َُْ/رقـَِِٕ) ,كالبييقي في الشعب
(َُ /ِٕ/رقـُُٖٕ).

()4

انظر :معرفة الصحابة البي نعيـ (ْ ,)ِِٕٗ/كاالستيعاب البف عبد البر (ّ.)ُِْٔ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُّٕ/رقـّّْٓ).

()6

المصدر السابؽ (ص /ٓٗٓ/رقـُٕٔٔ).

()1

المصدر السابؽ (ص /َِٖ/رقـِٖٖٗ).
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كثقو ابف سعد ك قاؿ ":كاف ثقة مأمكنان خبي انر لـ يكف ىناؾ أفضؿ منو ال الكليد كال غيره "(.)7

ككثقو ابف معيف( ,)2كالنسائي( ,)0كالعجمي( ,)4كابف حباف( ,)3كقاؿ اإلماـ أحمد ":ثقة ثقة "(.)6
كعف عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ قاؿ سألت أبى عف ضمرة بف ربيعة فقاؿ" :مف الثقات المأمكنيف

رجؿ صالح ,صالح الحديث ,لـ يكف بالشاـ رجؿ يشبيو "( .)1كعف عبد ا﵀ قاؿ :سمعتو [يعني
الصدؽ "(.)8
صالح ثًقىة لى ٍي ىس بً ًو ىبأٍس ىحًديثو ىحًديث أىؿ
ٍ
أبيو] ىيقيكؿ ":ى
بيعة رجؿ ى
مرة بف ر ى
ض ى
كقاؿ أبك حاتـ ":صالح "( .)9كقاؿ الساجي ":صدكؽ ييـ عنده مناكير "( .)73كقاؿ ابف يكنس":

كاف فقيييـ فى زمانو "( .)77كقاؿ صالح الديف الصفدم ":ككاف ثقة إال أف لو غمطات "(.)72

كقاؿ الذىبي عنو ":الصالح المأمكف "( .)70كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ قميالن "(.)74
ضمرة بف ربيعة ,ثقة ,كال ييمتفت إلى ما قالو الساجي ,فالعمماء ًشبو مجمعيف عمى
قاؿ الباحث :ى
تكثيقو ,قاؿ الذىبي ":مشيكر ما فيو ىمغمز"(.)73

 َى ْيثَـ بف َخ ِار َجة :ىك الييثـ بف خارجة المركذم أبك أحمد أك أبك يحيى ,ركل لو البخارم,
كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ِِٕىػ)(.)76

كثقو ابف معيف( ,)71ك عبد الباقي بف قانع( ,)78كأبك يعمى الخميمي( ,)79كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ ":كاف ييسمى شعبة الصغير لتيقظو "( .)23كقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ ":كاف أبي إذا

()7

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ْٕٓ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٔ/

()0

تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)َْٔ/

()4

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّْٕ/

()3

الثقات البف حباف (ٖ.)ِّْ/

()6

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ِْٗ/

()1

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لالماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ – (ِ.)ّٔٔ/

()8

المصدر السابؽ (ِ.)ْٓٗ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٔ/

( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)ُْٔ/
( )77تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ.)َُٓ/
( )72الكافي بالكفيات لصالح الديف الصفدم (ُٔ.)ُِِ/
( )70تذكرة الحفاظ لمذىبي (ُ.)ِٖٓ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر(ص /َِٖ/رقـِٖٖٗ).
( )73ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)َّّ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٕٕٓ/رقـّْٕٔ).
( )71تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ٖٕ/
( )78تيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)ْٗ/
( )79اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث َلبي يعمى الخميمي (ُ.)ِْٓ/
( )23الثقات البف حباف (ٗ.)ِّٔ/
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رضي عف إنساف ككاف عنده ثقة ىحدث عنو كىك حي فحدثنا عف الحكـ بف مكسى كىك حي كعف
ى
()7
ىيثـ بف خارجة كأبي اَلحكص كخمؼ كشجاع كىـ أحياء "  .كقاؿ صالح :كاف أحمد بف حنبؿ
يثني عميو ,ككاف يتزىد ,ككاف سيئ الخمؽ مع أصحاب الحديث ...كقىاؿ معاكية بف صالح  ,عف
أحمد بف حنبؿ :أكتب عنو فقد كتبت عنو( .)2كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس"(.)0
كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ "( .)4ككذا قاؿ ابف حجر( .)3كقاؿ الذىبي ":الحافظ الثقة المحدث "(.)6

قاؿ الباحث :الييثـ بف خارجة ,ثقة  ,ال ىمطعف َلحد فيو.
الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .كقد صححو اَللباني( ,)1كشعيب اَلرنؤكط (.)8
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
عادف ٍ ً
اء" كا َّف م ً
الدع ً
اء
يد بً ًو اٍل ىع ى
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
الج ٍك ىىر ,يير ي
ىم ىال تى ٍخمك م ىف ى
يث ُّ ى
إحسانؾ ىال تَ ْق َوى" أ ٍ
ط ى
ى
كاإل ٍفضاؿ(.)9
حديث رقـ (.)ٙٚ

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

()7

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لالماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ – (ُ.)ِّٖ/

()2

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ٖٕ/

()0

المصدر السابؽ.

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ٖٔ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ٕٕٓ/رقـّْٕٔ).

()6

تذكرة الحفاظ لمذىبي (ِ.)ّْ/

()1

صحيح الجامع الصغير كزياداتو لأللباني (ِ.)ِٗٔ/

()8

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ /ّٕٓ/رقـَُّٖٗ).

()9

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٕ/
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ادلثحث انثانث :انقاف مع اذلاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً
ً
كجيىو إًلىى ًجية
ىف ييعيد ٍ
شي إًلىى ىخٍمؼ م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
قى ٍد تى ىك َّرىر ذ ٍكر " القَ ْيقَ َرى " في اٍل ىحديث ,ىك يى ىك اٍل ىم ي
يؿ :إًَّنوي ًم ٍف ىب ً
اب القى ٍير(.)7
ىم ٍشيوً .ق ى
حديث رقـ (.)ٙٛ

اإلماـ البخاري( )2رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىسأىليكا ىس ٍي ىؿ ٍب ىف ىس ٍعودً :م ٍف
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىح ًازوـ ,قى ى
اف ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ىم ىشي وء ً
الن ً
اؿ :ىما ىب ًقي بً َّ
الغ ىاب ًة ىع ًممىوي فيالى هف ىم ٍكلىى فيالىىنةى
الم ٍن ىب ير؟ فىقى ى
ىعمى يـ ًمّْني ,يى ىك ًم ٍف أى ٍث ًؿ ى
اس أ ٍ
أ ّْ ٍ
ى
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  " -كقىاـ عمىٍي ًو رسك يؿ المَّ ًو َّ -
لًرس ً
يف
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ح ى
ى
ى ى ى ىي
ى
ىي
ي ى ىىى
ً
ً
ً
اس ىخٍمفىوي ,فىقى ىأىر ىكىرىك ىع ىكىرىك ىع َّ
اـ َّ
ٍسوي ثيَّـ
يعم ىؿ ىكيكض ىع ,فى ٍ
اس ىخٍمفىوي ,ثيَّـ ىرفى ىع ىأر ى
الن ي
الن ي
استى ٍقىب ىؿ القٍبمىةى ,ىكب ىَّر ىكقى ى
ً
ىر ىج ىع القَ ْيقََرى ,فى ىس ىج ىد ىعمىى اَل ٍىر ً
ٍسوي ,ثيَّـ ىر ىج ىع القى ٍيقىىرل
ض ,ثيَّـ ىع ى
اد إًلىى الم ٍن ىب ًر ,ثيَّـ ىرىك ىع ثيَّـ ىرفى ىع ىأر ى
ض " [ .زاد مسمـ ] ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعمىى النَّ ً
ىحتَّى ىس ىج ىد بًاَل ٍىر ً
اؿ " :ىيا أىيُّيىا َّ
ت ىى ىذا
اس فىقى ى
ص ىن ٍع ي
اس إًّْني ى
الن ي
ً
َّ
ص ىالتًي ".
لتىأٍتى ُّمكا بًي ,ىكلًتى ىعم يمكا ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0مف طريؽ ,يعقكب بف عبد الرحمف اإلسكندراني ,عف أبي حازـ بف دينار,
عف سيؿ بف سعد الساعدم – رضي ا﵀ عنو .-

كأخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ ,عبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيو أبي حازـ ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

سعد :ىك سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد الساعدم ,يكنى أبا العباس ,أدرؾ النبي
س ْيؿ بف َ
 َ صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كتكفي سنة ثماف كثمانيف ,آخر الصحابة مكتان بالمدينة(.)3كباقي رجالو ثقات .كأبك حازـ ىك :ىسممة بف دينار.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٗ/

()2

السطكح كالمنبر كالخشب /ٖٓ/ُ( -رقـّٕٕ).
صحيح البخارم  ,كتاب الصالة  -باب الصالة في ي
صحيح البخارم  ,كتاب الجمعة  -باب الخطبة عمى المنبر /ٗ/ِ( -رقـُٕٗ).
الخطكتى ً ً
الصالة /ّٖٔ/ُ( -رقـْْ.)ْْٓ-
صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب جكاز ي
يف في ٌ
طكة ك ي ى
الخ ى
معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ّ.)ُُِّ/

()0
()4
()3
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي ىب ٍع ً
ىح ًاديثًيىا " فىأىقيك يؿ :ىيا ّْ
بعدؾ القَ ْيقَ َرى " قىا ىؿ
رب َّ
أمتي ,فىييقىا يؿ :إًَّنيي ٍـ ىك يانكا ىي ٍم يشكف ى
ض أى
ى
()7
ً
ص ىدهر .
داد َّ
االرتً ي
عما ىك يانكا ىعمى ٍيو .ىكقى ٍد قى ٍيقى ىر كتىقى ٍيقىر .كالقى ٍيقى ىرل ىم ٍ
ٍاَل ٍىزىى ًرمُّ :ىم ٍع ىناهي ٍ
حديث رقـ (.)ٜٙ

اإلماـ يعقوب بف شيبة(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ؾ ٍبف إًسم ً
ً
كب ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو اٍلقي ّْم ُّي( ,)0ىع ٍف ىح ٍف ً
اعي ىؿ َّ
ص
الن ٍيًدمُّ ,قى ى
اؿ :ثىىنا ىي ٍعقي ي
ىح َّدثىىنا أيىبك ىغس ى
َّاف ىمال ي ي ٍ ى
اب -ر ً
َّاس ,ىع ٍف يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
ا ٍب ًف يح ىم ٍيود ,ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي -قى ى
ى
ىى
ً
َّ ً
ؾ بً يح ىج ًزيك ٍـ ىع ًف َّ
كف ًفييىا
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إًّْني يم ٍم ًس ه
الن ًار ىكتى ٍغميبكنًي ,تىقى ى
اح يم ى
ىر يسك يؿ المو  -ى
اش ,كاٍلج ىن ًاد ًب فىأ ً
ط لى يك ٍـ ,ىع ٍف أ ًىك ىعمىى اٍل ىح ٍك ً
ي
ىف أ ٍيرًس ىؿ يح ىج ىزيك ٍـ ىكأي ٍف ًر ى
كف ىعمى َّ
يكش ي
ؾ أٍ
اح ىـ اٍلفى ىر ً ى ى
تىقى ي
ض فىتىًريد ى
الرج يؿ اٍل ىغ ًريبةى ًمف ًٍ ً ً ً
ً
ىعرفي يكـ بًأ ً
ب بً يك ٍـ
يما يك ٍـ ىك ىما ىي ٍع ًر ي
اإلبً ًؿ في إًبًمو ىكيي ٍذ ىى ي
ؼ َّ ي
ى ى
ىم نعا ىكأى ٍشتىاتنا ,فىأ ٍ ى ٍ ٍ
ىس ىمائ يك ٍـ ,ىكس ى
ب اٍلعالى ًميف ع َّز كج َّؿ ,فىأىقيك يؿ :يا ر ّْ ً
اؿ ,كأ ىىن ي ً
الشم ً
ىذ ى ّْ
ىم ىر ّْ
يمتًي ,ىكييقىا يؿ :ىيا
ب أ َّ
اشد في يك ٍـ ىر َّ ى ى ى ى ى
ب ىرٍىطي ,أ ٍ
ى ى
ات ى
ىح ىد يك ٍـ ىيأٍتًي ىي ٍكىـ
كف ىب ٍع ىد ىؾ ا ْلقَ ْيقَ َرى ,ىكىَل ٍ
يم ىح َّم يد إًَّن ىؾ ىال تى ٍد ًرم ىما أ ٍ
ىع ًرفى َّف أ ى
ىح ىدثيكا ىب ٍع ىد ىؾ ,إًَّنيي ٍـ ىك يانكا ىي ٍم يش ى
()4
اٍل ًقي ً ً
ت,
اء  ,يي ىن ًادم :ىيا يم ىح َّم يد ,ىيا يم ىح َّم يد ,فىأىقيك يؿ :ىال أ ٍىمًم يؾ لى ىؾ ىش ٍينئا قى ٍد ىبمَّ ٍغ ي
امة ىي ٍحم يؿ ىشاةن لىيىا ثي ىغ ه
ىى
ً
ً
ير لىوي ىرنغا( ,)3فىىيقيك يؿ :ىيا يم ىح َّم يد ,ىيا يم ىح َّم يد ,فىأىقيك يؿ :ىال
ام ًة ىي ٍح ًم يؿ ىب ًع نا
ىكىَل ٍ
ىع ًرفى َّف أ ى
ىح ىد يك ٍـ ىيأٍتي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ً
ً
ام ًة ىي ٍح ًم يؿ فى ىر نسا لىوي ىح ٍم ىح ىمةه ,فىىيقيك يؿ ىيا يم ىح َّم يد,
أ ٍىممً ي
ت ,ىكىَل ٍ
ؾ لى ىؾ ىش ٍينئا قى ٍد ىبمَّ ٍغ ي
ىع ًرفى َّف أ ى
ىح ىد يك ٍـ ىيأٍتي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ً
ً
ام ًة ىي ٍح ًم يؿ قى ٍش ىعا ًم ٍف أ ىىدوـ
ىيا يم ىح َّم يد ,فىأىقيك يؿ :ىال أ ٍىممً ي
ت ,ىكىَل ٍ
ؾ لى ىؾ ىش ٍينئا قى ٍد ىبمَّ ٍغ ي
ىع ًرفى َّف أ ى
ىح ىد يك ٍـ ىيأٍتي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ت"
يي ىن ًادم :ىيا يم ىح َّم يد ,ىيا يم ىح َّم يد ,فىأىقيك يؿ ىال أ ٍىممً ي
ؾ لى ىؾ ىش ٍينئا قى ٍد ىبمَّ ٍغ ي

تخريج الحديث:

أخرجو أبك بكر بف أبي شيبة( ,)6كمف طريقو ,ابف أبي عاصـ( ,)1كالقيضاعي(.)8
اميي ٍريم ًزم( ,)9كالقيضاعي( ,)73مف طريؽ ,أحمد بف يمالعب.
كأخرجو َّ
الر ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٗ/

()2

مسند عمر بف الخطاب َلبي يكسؼ يعقكب بف شيبة (ص.)ْٖ/

()0

القُ ٍّمي :نسبة إلى بمدة قيـ ,كىي بمدة بيف أصبياف كساكة ,كبنيت زمف الحجاج بف يكسؼ .اَلنساب لمسمعاني (َُ.)ْْٖ/

()4
()6

لغىنـ .كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ْ.)َْْ/
غاء :مف أصكات ا ى
الثُ ُ
صكت ًٍ
اإلبً ًؿ .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ِ.)َِْ/
الر َغا ُء:
ي
المصنؼ البف أبي شيبة (ٔ /َّٗ/رقـ ُّٖٕٔ).

()1

السنة البف أبي عاصـ (ِ /ّْٔ/رقـْْٕ).

()8

مسند الشياب لمقضاعي (ِ /ُٕٓ/رقـَُُّ).

()9

أمثاؿ الحديث لمراميرمزم (ص /ّْ/رقـُْ).

()3

( )73مسند الشياب لمقضاعي (ِ /ُٕٓ/رقـُُِٗ).
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كأخرجو البزار( ,)7عف الفىضؿ بف سييؿ .ثالثتيـ( :أبك بكر ,كأحمد بف يمالعب ,كالفىضؿ) عف
مالؾ بف إسماعيؿ ,عف يعقكب بف عبد ا﵀ القمي ,عف حفص بف حميد ,عف عكرمة ,عف ابف
عباس -رضي ا﵀ عنيما -عف عمر بف الخطاب – رضي ا﵀ عنو -يرفعو إلى النبي – صمى

ا﵀ عميو كسمـ .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:
 ِع ِكرمة :ىك ًعكرمة أبك عبد ا﵀ مكلى ابف ىعباس أصمو ىب ٍرىب ًرم ,ثقة ثبت عالـ بالتفسير,
ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُْىػ)(.)2

 َحفص بف ُح َميد :ىك ىحفص بف يحميد القي ّْمي أبك عبيد ,مف السابعة(.)0كثقو النسائي( ,)4كذكره ابف حباف في الثقات( .)3كقاؿ يحيي بف معيف ":صالح "( .)6كقاؿ أبك

حاتـ ":شيخ قي ّْمي "(.)1
ً
بالجيالة عمي بف المديني فىقاؿ ":حفص بف يحميد؛ ىمجيكؿ ال أعمـ أحدان ركل عنو إال
صفو
كىك ى
يعقكب القُّ ّْمي "( .)8كقاؿ ابف حجر ":ال بأس بو "(.)9

قاؿ الباحث :ىحفص بف يحميد ,ال بأس بو ,حسف الحديث.
 َيعقوب القُ ٍّمي :ىك يعقكب بف عبد ا﵀ بف سعد اَلشعرم أبك الحسف القي ّْمي ,استشيد بوالبخارم ,كركل لو الباقكف سكل مسمـ .مات سنة (ُْٕىػ)(.)73
كثقو أبك القاسـ الطبراني( ,)77كذكره ابف حباف في الثقات(.)72

كقاؿ َّ
الن ىسائي ":ليس بو بأس"(.)70
ىكقىاؿ الدارقيطنًي ":ليس بالقكم "(.)74
()7

مسند البزار (ُ /ُّْ/رقـَِْ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّٕٗ/رقـّْٕٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ِ ,)ُّّ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٕ ,)ْٗ/معرفة الثقات لمعجمي (ُ ,)ّّٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ٕ/تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)ِْٔ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٕ/رقـَُّْ).

()4

انظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ ,)ٗ/ك ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ ,)ٕٓٓ/ك تفسير القرآف العظيـ البف كثير (ٓ.)ْٖٔ/

()3

الثقات البف حباف (ٔ.)ُٗٔ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُُٕ/

()1

المصدر السابؽ.

()8

العمؿ البف المديني (ص .)ْٗ/كانظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُُٕ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُِٕ/رقـَُّْ).

( )73المصدر السابؽ (ص /َٖٔ/رقـِِٖٕ).
( )77المعجـ الصغير لمطبراني (ُ /ُّٕ/رقـِٓٓ).
( )72الثقات البف حباف (ٕ.)ْٔٓ/
( )70تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ّْٓ/
( )74العمؿ لمدارقطني (ّ.)ُٗ/
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كقاؿ الذىبي ":صدكؽ "( ,)7كعنو قاؿ ":صالح الحديث محدث أىؿ قيـ "(.)2
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ "(.)0

صدكؽ.
قاؿ الباحث :يعقكب القي ّْمي ,ى
ساف :ىك مالؾ بف إسماعيؿ َّ
الن ٍيًدم ,أبك غساف الككفي ,ثقة متقف صحيح الكتاب عابد,
أَبو َغ َّركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِٕىػ)(.)4
الحكـ عمى الحديث:

عمي بف المديني فقاؿ ":ىذا حديث حسف اإلسناد "(.)3
حديث حسف اإلسناد .كقد حسنو اإلماـ ٌ
*****

()7

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ّْٗ/

()2

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ٕٖٓ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٖٔ/رقـِِٖٕ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ُٓٔ/رقـِْْٔ).

()3

العمؿ البف المديني (ص.)ْٗ/

*****
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ادلثحث انزاتع :انقاف مع انياء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
الشار ً
الستقاء ىما ىش ًرب"(.)7
يث " لى ٍك ىي ٍعمى يـ
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ً ي
ب قىائ نما ىما ىذا ىعمى ٍيو ْ
حديث رقـ (ٓ.)ٚ

إلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
قَ َ
اؿ ا ُ
اؿ :ىع ًف ُّ
الرَّاز ً
اؿ
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
اؿ :قى ى
اؿ :ىع ٍف ىريج وؿ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
الزٍى ًرمّْ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىم ٍع ىمهر ,قى ى
ؽ ,قى ى
رسك يؿ ً
ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-لىك يعمىـ الًَّذم ي ٍشرب كىك قىائًـ ما ًفي ب ٍ ً ً
اءهُ ".
ى
طنوَ ,ال ْ
ستَقَ َ
ى
ىي
ى ى ي ى يى ه ى
ٍ ىٍ ي
ي ى ىىى
تخريج الحديث:
ىذا الحديث يركل مرسالن  ,كمتصالن:

()0
أبكغطىفاف( ,)4كأخرجو معمر بف راشد( ,)3كمف
أخرجو مسمـ  ,مف طريؽ ,سعيد بف ى
طريؼ ى

طريقو ,الطحاكم( ,)6عف أبي صالح السماف .كأخرجو البييقي( ,)1مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف عبد
ا﵀ .كابف حباف( ,)8مف طريؽ ,الزىرم ,عف رجؿ لـ ي ً
سـ .أربعتيـ :عف أبي ىريرة.
ي
كيركم مرسالن :فقد أخرجو معمر بف راشد( ,)9عف الزىرم ,عف أبي ىريرة .كلـ يذكر كاسطة بيف
ي
الزىرم كأبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو – .
دراسة رجاؿ اإلسناد:

-الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف شياب بف عبد ا﵀ بف الحارث بف زىرة

ابف كالب القرشي الزىرم ,ككنيتو أبك بكر ,الفقيو الحافظ متفؽ عمى جاللتو كاتقانو كثبتو ,ركل
لو الجماعة ,مات سنة (ُِٓىػ)(.)73

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُّ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ُّ /ُّٔ/رقـَٖٖٕ).

()0

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلشربة  -باب كراىية الشرب قائما – (ّ /َُُٔ/رقـُُٔ.)َِِٔ -
ً
ىح هد ًم ٍن يك ٍـ قىائً نما,
بمفظ  :عف أىبي ىغ ى
الم ّْرم ,أىنو ىسمع أىبا ىريرة ,يقكؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ " :ىال ىي ٍش ىرىب َّف أ ى
طفىاف ي
ً
ً
ئ ".
فى ىم ٍف ىنس ىي ىفٍمىي ٍستىق ٍ
الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ (َُ /ِْٕ/رقـُٖٗٓٗ).

()6

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٓ /ّْٔ/رقـََُِ).

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ْٓٗ/رقـُِْْٔ).

()8

صحيح ابف حباف (ُِ /ُِْ/رقـِّْٓ).

()9

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ /ِْٕ/َُ( -رقـُٖٖٓٗ).

()4

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /َٓٔ/رقـِٔٗٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِْٗ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ُ ,)َِِ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ِّٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ُٕ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ّْٗ/تاريخ
دمشؽ البف عساكر (ٓٓ ,)ِْٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ ,)ُْٗ/تذكرة الحفاظ لمذىبي (ُ.)ّٖ/
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 معمر :ىك معمر بف ر ًاَلزًدم مكالىـ أبك عركة البصرم ,ثقة ثبت فاضؿ ركل لو
اشد ٍ
ى
َ
()7
الجماعة ,مات سنة (ُْٓىػ) .
عبد الرزاؽ :ىك عبد الرزاؽ بف ىىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني ,ثقة حافظ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُُِىػ)(.)2

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا السند ضعيؼ فيو رجؿ مبيـ؛ كلكف الحديث صحيح فقد تابع ىذا الرجؿ المبيـ ,

ثال ثة مف الركاة ىـ :أبك صالح السماف ,كأبك غطفاف ,كعبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ فيرتقي الي الحسف
لغيره .كالحديث أيضان يركيو مسمـ  -رحمو ا﵀  -في صحيحو.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
شيء ىعمى ٍي ًو ,كم ٍف تىقىَّيأى فى ىعمى ٍي ًو ًٍ
ىم
صائً هـ فى ىال
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
اإل ىع ى
ادةي " أ ٍ
ى
يث ثىٍكباف " ىمف ىذ ىرىعو القَ ْي ُء ىك يى ىك ى
ىى
تى ىكمَّفو كتى ىع َّ
مده(.)0
حديث رقـ (ٔ.)ٚ

اإلماـ الترمذي(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ً ً
َّاف ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ًس ً
يف,
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّ
ي ٍب يف يح ٍج ور قى ى
يسى ٍب يف يي ي
ير ى
كن ىس ,ىع ٍف ى ىشاـ ٍب ًف ىحس ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ع ى
ً
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,أ َّ
اء,
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ ":ىم ٍف ىذ ىرىعوي القَ ْي ُء ,ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍيو قى ى
ضه
ىف النَّبً َّي  -ى
اء ىع ٍم ندا ىفٍم ىي ٍق ً
ض ".
ىك ىم ٍف ٍ
استىقى ى
تخريج الحديث:

أخرجو الترمذم( ,)3كمف طريقو ,ابف خزيمة( ,)6كالطحاكم( ,)1عف عمي بف حجر.
كأخرجو أبك داكد( ,)8كمف طريقو ,ابف الجاركد( ,)9مف طريؽ مسدد.

()7

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُْٓ/رقـَٖٗٔ).

()2

المصدر السابؽ (ص //رقـَْْٔ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُّ/

()4

سنف الترمذم  ,أبكاب الصكـ  -باب ما جاء فيمف استقاء عمدان -ط :شاكر (ّ /ٖٗ/رقـَِٕ).

()3

العمؿ الترمذم الكبير (ص /ُُٓ/رقـُٖٗ).

()6

صحيح ابف خزيمة (ّ /ِِٔ/رقـَُٔٗ).

()1

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ْ /ِّٖ/رقـَُٖٔ).

()8

سنف أبي داكد  ,كتاب الصكـ  -باب الصائـ يستقيء عامدان-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /َُّ/رقـَِّٖ).

()9

المنتقى مف السنف المسندة البف الجاركد (ص /َُْ/رقـّٖٓ).
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كأخرجو النسائي( ,)7كالدارمي( ,)2عف إسحاؽ بف إبراىيـ .كأخرجو ابف ماجو( ,)0كأحمد( ,)4كابراىيـ

الحربي( ,)3مف طريؽ ,الحكـ بف مكسي .كأخرجو ابف حباف( ,)6مف طريؽ الكليد بف عبد الممؾ.
كأخرجو الدارقطني( ,)1مف طريؽ عبد ا﵀ بف كىب.

جميعيـ :عف عيسي بف يكنس ,عف ىشاـ بف حساف ,عف محمد بف سيريف ,عف أبي ىريرة –

رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ .-

كأخرجو ابف ماجو( ,)8كالحاكـ( ,)9مف طريؽ ,ىحفص بف ىغياث ,عف ىشاـ بف حساف ,بو.
جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
 محمد بف ِس ِيريف :ىك محمد بف سيريف اَلنصارم أبك بكر بف أبي عمرة البصرم ,ثقة ثبت

عابد كبير القدر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُُىػ)(.)73
القردكسي( ,)77أبك عبد ا﵀ البصرم ,ثقة مف
 ِىشاـ بف َح َّساف :ىك ىشاـ بف حساف اَلزدم ي
أثبت الناس في ابف سيريف ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُْٕىػ)(.)72
ِ
السبًيعي ,ثقة مأمكف ,ركل لو
يسى بف ُيوُنس :ىك عيسى بف يكنس بف أبي إسحاؽ ى
 ع َالجماعة ,مات سنة (ُٕٖىػ)(.)70
 عمي بف ُح ْجر :ىك عمي بف يحجر بف إياس السعدم  ,ثقة حافظ  ,ركل لو البخارم ,كمسمـ,كالنسائي ,كالترمذم ,مات سنة (ِْْىػ)(.)74

الحكـ عمى الحديث :حديث صحيح اإلسناد ,كرجالو ثقات.

*****

*****
()7

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب الصياـ  -ذكر االختالؼ عمى ىشاـ الدستكائي /ُّٕ/ّ( -رقـُُّٕ).

()2

مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي /َُٕٗ/ِ( -رقـَُٕٕ).

()0

سنف ابف ماجو  ,كتاب الصياـ  -باب ما جاء في الصائـ يقيء-تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ّٓٔ/رقـ ُٕٔٔ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ُٔ /ِّٖ/رقـَُّْٔ).

()3

غريب الحديث إلبراىيـ الحربي (ص.)ِٕٔ/

()6

صحيح ابف حباف (ٖ /ِْٖ/رقـُّٖٓ).

()1

سنف الدارقطني (ّ /ُّٓ/رقـِِّٕ).

()8

سنف ابف ماجو  ,كتاب الصياـ  -باب ما جاء في الصائـ يقيء-تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ّٓٔ/رقـ ُٕٔٔ).

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٖٓٗ/رقـُٔٓٓ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر(ص /ّْٖ/رقـْٕٗٓ).
( )77القرُدوسي :نسبة إلى درب القراديس بالبصرة كالقراديس بطف مف اَلزد نزلكا محمة بالبصرة فنسبت المحمة إلييـ .اَلنساب
لمسمعاني (َُ.)ّٖٔ/

( )72تقريب التيذيب البف حجر(ص /ِٕٓ/رقـِٖٕٗ).
( )70المصدر السابؽ (ص /ُْْ/رقـُّْٓ).
( )74المصدر السابؽ (ص /ّٗٗ/رقـََْٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ك ًم ٍنو اٍلحًد ي ِ
ظيرىا(.)7
كزىىا ىكتى ٍ
ط ىريحيىا ىعمىى ى
ىم تي ٍخ ًريج يكين ى
يء ٍاَل ٍىر ي
ى ي ى
ض أى ٍف ىال ىذ ىكبًد ىىا " أ ٍ
يث " تَق ُ
حديث رقـ (ٕ.)ٚ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اع ُّي  -كالمَّ ٍفظي لًك ً
الرفى ً
ح َّدثىىنا ك ً
اص وؿ  -قىاليكا:
يد ّْ
ىعمىى ,ىكأيىبك يك ىرٍي وب ,ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىي ًز ى
اص يؿ ٍب يف ىع ٍبًد ٍاَل ٍ
ى
ى
ى
ى
ً
ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف فيضٍي وؿ ,عف أىبً ً
صمَّى
اؿ :قى ى
يو ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
ىٍ
ي ى
يى
ى
اؿ ىر يسك يؿ  -ا﵀ ى
ً ً
ض أَف َْبل َذ َك ِب ِد َىا ,أىمثىا ىؿ ٍاَليسطيك ً ً
ِ
َّ
ً َّ
يء
يء ْاأل َْر ُ
اف م ىف الذ ىى ًب ىكاٍلفضَّة ,فىىي ًج ي
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ":-تَق ُ
ٍ
ٍ ى
طع ي ً ً
ً
ً
يء الس ً
ؽ
َّار ي
اٍلقىاتً يؿ فىىيقيك يؿً :في ىى ىذا قىتىٍم ي
يء اٍلقىاطعي فىىيقيك يؿ :في ىى ىذا قى ى ٍ
ت ىرحمي ,ىكىي ًج ي
ت ,ىكىي ًج ي
كف ًم ٍنوي ىش ٍينئا ".
كنوي فى ىال ىيأ ي
فىىيقيك يؿً :في ىى ىذا قي ًط ىع ٍ
ت ىيًدم ,ثيَّـ ىي ىد يع ى
ٍخ يذ ى
تخريج الحديث:
تفرد بو مسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

الرفاعي ,
الرفاعي :ىك محمد بف يزيد بف محمد بف كثير العجمي ,أبك ىشاـ ّْ
 محمد بف َيزيد ٍّركل لو مسمـ ,كأبك داكد ,كابف ماجو ,مات سنة (ِْٖىػ)(.)0
قاؿ ابف محرز سألت يحيى بف معيف عف أبي ىشاـ الرفاعى فقاؿ ":ما أرل بو بأسان "(.)4

كقاؿ العجمي ":ال بأس بو "( .)3كقاؿ أيىبك بكر البرقاني أبك ىشاـ " ثقة " ,أمرني أبك الحسف
الدارقطني أف أيخرج حديثو في الصحيح( .)6كعف الدارقطني قاؿ ":تكممكا فيو "(.)1

()8
اؿ:
كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" ككاف ييخطيء كيخالؼ"  .كعف حسيف بف إدريس ,قى ى

سمعت عثماف بف أبي شيبة ,يقكؿ " :أبك ىشاـ الرفاعي رجؿ حسف الخمؽ ,قارئ لمقراف " ,كلـ

اؿ حسيف بف إدريس :ثـ سألت عثماف أنا كحدل عف أبي ىشاـ الرفاعي,
يذكره بغير ىذا؛ قى ى
فقاؿ ":ال تخبر ىؤالء أنو يسرؽ حديث غيره فيركيو "(.)9

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُّ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الكسكؼ  -باب الترغيب في الصدقة قبؿ أف ال يكجد مف يقبميا /َُٕ/ِ( -رقـِٔ.)َُُّ-

()0

تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُْٓ/رقـَِْٔ).

()4

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف – ركاية ابف محرز.)َٗ/ُ( -

()3

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِٓٔ/

()6

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ْ.)ٓٗٓ/

()1

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ّّٕ/

()8

الثقات البف حباف (ٗ.)َُٗ/

( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ْ.)ٓٗٓ/
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كقاؿ البخارم ":أريتيـ مجتمعيف عمى ضعفو "( .)7كعنو قاؿ ":يتكممكف فيو "(.)2
كقاؿ الترمذم [عف البخارم] ":كرأيتو يضعؼ أبا ىشاـ الرفاعي"(.)0

كضعفو النسائي( ,)4كأبك حاتـ(.)3

كقاؿ ابف ينمير ":كاف أضعفنان طمبان كأكثرنا غرائب "( .)6كقاؿ ابف عدم ":كقد أ ً
ينكر ىعمىى أىبًي
ىشاـ الرفاعي أحاديث "(.)1
كذكره الذىبي في " الضعفاء " ,كلـ يذكر فيو شيان ( .)8كقاؿ ابف حجر ":ليس بالقكم "(.)9

الرفاعي ,ضعيؼ يمتكمـ فيو ,كاَلكثر عمى تضعيفو(.)73
قاؿ الباحث :محمد بف ىيزيد ّْ
ضـ اليو
ك ىككف مسمـ رحمو ا﵀ ركل عنو فإف ىذا ال ىيضر الحديث بشيء فمسمـ  -رحمو ا﵀  -ى
اثنيف مف الثقات ,كىـ :كاصؿ بف عبد اَلعمى  ,كأبك يكريب محمد بف العالء.
***** *****

( )7المصدر السابؽ.
( )2التاريخ اَلكسط لمبخارم (ِ.)ّٖٕ/
( )0عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ُِٕ/
( )4الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٗٓ/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ُِٗ/
( )6المصدر السابؽ.
( )1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ِٓٗ/
( )8المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُِٖ/
( )9تقريب التيذيب البف حجر(ص /ُْٓ/رقـَِْٔ).
( )73قاؿ اإلماـ النككم :قد يقاؿ لـ حدث ىؤالء اَلئمة عف ىؤالء مع عمميـ بأنيـ ال يحتج بيـ كيجاب عنو بأجكبة:
أحدىا :أنيـ رككىا ليعرفكىا كليبينكا ضعفيا لئال يمتبس في كقت عمييـ أك عمى غيرىـ أك يتشكككا في صحتيا.
الثاني :أف الضعيؼ يكتب حديثو ليعتبر بو أك يستشيد كما قدمناه في فصؿ المتابعات كال يحتج بو عمى انفراده.
الثالث :أف ركايات الراكم الضعيؼ يككف فييا الصحيح كالضعيؼ كالباطؿ فيكتبكنيا ثـ يميز أىؿ الحديث كاإلتقاف بعض ذلؾ
مف بعض كذلؾ سيؿ عمييـ معركؼ عندىـ كبيذا احتج سفياف الثكرم رحمو ا﵀ حيف نيى عف الركاية عف الكمبي فقيؿ لو أنت
تركم عنو فقاؿ أنا أعمـ صدقو مف كذبو .شرح صحيح مسمـ لمنككم – شرح المقدمة.)ُِٔ/ُ( -
كقاؿ العالمة المعممي اليماني  ":كمحؿ التكسع أف الشيخيف إنما يخرجاف لمف فيو كالـ في مكاضع معركفة.
أحدىا :أف يؤدم اجتيادىما إلى أف ذاؾ الكالـ ال يضره في ركايتو البتة ,كما أخرج البخارم لعكرمة.
الثاني :أف يؤدم اجتيادىما إلى أف ذاؾ الكالـ إنما يقتضي أنو ال يصمح لالحتجاج بو كحده ,كيرياف أنو يصمح َلف يحتج بو
مقركنا أك حيث تابعو غيره كنحك ذلؾ.
ثالثيا :أف يريا أف الضعؼ الذم في الرجؿ خاص بركايتو عف فالف مف شيكخو ,أك بركاية فالف عنو ,أك بما يسمع منو غير
كتابو ,أك بما سمع منو بعد اختالطو ,أك بما جاء عنو عنعنة كىك مدلس كلـ يأت عنو مف كجو آخر ما يدفع ريبة التدليس.
فيخرجاف لمرجؿ حيث يصمح كال يخرجاف لو حيث ال يصمح .أنظر :التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف اَلباطيؿ (ِ.)ِٔٗ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
أحدكـ قَ ْيحاً حتَّى ي ًريو ىخير لىو مف أف يمتىمىء ًشع انر " القى ٍيحً :
ؼ ً
الم َّدة ,ىكقى ٍد
تمىء ىج ٍك ي
فيو " َل ٍ
ه ي
ى ىى
ٍ
ىف ىي ٍم ى
ىٍ
اح ًت القى ٍرحة كتىقىيَّحت(.)7
قى ى
حديث رقـ (ٖ.)ٚ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
()0
ىح َّدثىىنا يع ىم ير ٍب يف ىح ٍف و
صالً وح ,ىع ٍف
ش ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أىبًي  ,قى ى
ص ,قى ى
ىع ىم ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىح َّدثىىنا اَل ٍ
ت أ ىىبا ى
ً
ً
َّ ً
أىبًي ىرٍيرةى ر ً
ؼ
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,قى ى
ئ ىج ٍك ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىَل ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
يى ى ى
ىف ىي ٍمتىم ى
ً
ً
ً
ئ ًش ٍع نار ".
ىريج وؿ قَ ْي ًحا ىي ًريو ىخ ٍيهر م ٍف أ ٍ
ىف ىي ٍمتىم ى
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ أبي معاكية محمد بف خازـ ,كككيع ,كالىما :عف أعمش ,بو.

كأخرجو مسمـ( ,)3مف ركاية ,أبي سعيد الخدرم ,كسعد بف مالؾ – رضي ا﵀ عنيما -مرفكعان.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
ىم َّ
أف
يو " قَيَّد
ُ
ص ُّرؼ ,فى ىكأَّىنوي
ى
اإليماف الفَتْ َؾ " أ ٍ
اإليماف ىي ٍم ىنع ىع ًف اٍلفىتٍؾ ,ىك ىما ىيمنعي القى ٍي يد ىع ًف التَّ ى
ىجعؿ الفىتٍؾ يمقىيَّدا(.)6
حديث رقـ (ٗ.)ٚ

اإلماـ عبد الزاؽ الصنعاني( )7رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىخبرنًي إًسم ً
اء ُّ
ت أَّىنوي ىع ًف اٍل ىح ىس ًف ,أ َّ
الزىب ٍي ىر
اعي يؿ ٍب يف يم ٍسمًوـ قى ى
ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج قى ى
اؿ :ىح ًس ٍب ي
ىف ىريج نال ىج ى
اؿ :أ ٍ ى ى
ٍى
اؿ
اؿ :أي ٍ
ظ ًي ير لىوي أّْىني ىم ىعوي ,ثيَّـ أي ٍقتى يؿ بً ًو فىأى ٍقتيميوي ,قى ى
ؼ تى ٍف ىع يؿ؟ قى ى
اؿ :ىن ىع ٍـ قى ى
اؿ :أى ٍقتي يؿ ىعمًيِّا؟ قى ى
فىقى ى
اؿ :ىك ىك ٍي ى
ت رس ى َّ ً
ً
َّد ِْ
ُّ
ؾ يم ٍؤ ًم هف".
اف ا ْلفَتْ َؾ ,ىال ىي ٍفتي ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىيقيك يؿ ":قَي َ
يم ُ
كؿ المو -ى
الزىب ٍي ير إًّْني ىسم ٍع ي ى ي
اإل َ
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُّ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب ما يكره أف يككف الغالب عمى اإلنساف الشعر /ّٕ/ٖ( -رقـُٓٓٔ).
ىك حفص بف ًغياث بف طمؽ بف معاكية النخعي.

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الشعر /ُٕٔٗ/ْ( -رقـٕ .)ِِٕٓ -

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الشعر /ُٕٔٗ/ْ( -رقـٖ – ِِٖٓ /كرقـٗ.)ِِٓٗ-

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُّ/

()1

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ٓ /ِٖٗ/رقـٕٔٔٗ).

()0
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تخريج الحديث:

()7
ضالة
كمبارؾ بف فضالة ,كعف ابف مبارؾ بف فى ى
أخرجو أحمد  ,مف طريؽ ,أيكب بف كيساف .ي
الجعد( .)2كأخرجو أبك بكر بف أبي شيبة( ,)0مف طريؽ عكؼ بف بندكيو .ثالثتيـ :عف
أخرجو ابف ى
الحسف ,بو .كأخرجو ابف أبي عاصـ( ,)4كابف اَلعرابي( ,)3كالطبراني( ,)6كالحاكـ(,)1

كالقيضاعي( ,)8كالبييقي( ,)9كابف عساكر( ,)73مف طريؽ مركاف بف الحكـ ,عف الزبير – رضي

ا﵀ عنو . -

كلمحديث شاىد عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – كما عند البخارم في التاريخ( ,)77كأبك

داكد( ,)72كأبك بكر بف أبي شيبة( ,)70كالبزار( ,)74كالحاكـ( ,)73كالخطيب البغدادم(.)76
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الب ِ
صري :ىك الحسف البصرم ,ثقة فاضؿ مشيكر ,سبقت ترجمتو(.)71
سف َ
 َالح َ
 إِسم ِاعيؿ بف ُمسمـ :ىك إسماعيؿ بف مسمـ المكي أبك إسحاؽ كاف مف البصرة ثـ سكف مكة
َ

ككاف فقييا ضعيؼ الحديث ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو ,مف الخامسة (.)78

-ابف جريج :ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز ,ثقة فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ .سبقت ترجمتو(.)79

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,فيو إسماعيؿ بف مسمـ ,كىك ضعيؼ ,لكف لمحديث متابعو بسند

()7

مسند اإلماـ أحمد (ّ /ْٓ/رقـُِْٔ.)ُّّْ-

()2

مسند ابف الجعد (ص /ّْٔ/رقـُّْٖ).

()0

المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ْٕٔ/رقـّّْٕٔ).

()4

الديات البف أبي عاصـ (ص.)ُِ/

()3

معجـ ابف االعرابي (ّ /ْٖٖ/رقـُٕٔٗ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٗ /ُّٗ/رقـُِّٕ).

()1

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ّّٗ/رقـَّٖٖ).

()8

مسند الشياب لمقضاعي (ِ /َٓ/رقـّٖٔ).

()9

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٔ.)ْٕٓ/

( )73تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُِ.)ِِٗ/
( )77التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)َّْ/
( )72سنف أبي داكد  ,كتاب الجياد  -باب في العدك يؤتى عمى غرة كيتشبو بيـ-تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ٕٗ/رقـِٕٗٔ).
( )70المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ْٖٔ/رقـّّْٕٓ).
( )74مسند البزار (ُٕ /ِٗ/رقـُْٕٗ).
( )73المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِّٗ/رقـَّٕٖ).
( )76تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُِ.)ُِّ/
( )71انظر حديث رقـ (ُِ).
( )78تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُُ/رقـْْٖ).
( )79انظر حديث رقـ (ٔ).
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صحيح يتقكم بيا الي الحسف لغيره ,كما عند اإلماـ أحمد( ,)7مف ركاية إسماعيؿ بف إبراىيـ عف

أيكب السختياني ,عف الحسف البصرم ,عف الزبير بف العكاـ – رضي ا﵀ عنو – يرفعو .كقد

صحح الحديث اَللباني( ,)2كشعيب اَلرنؤكط  ,كقد صحح الحاكـ الشاىد الذم عف أبي ىريرة –

رضي ا﵀ عنو – فقاؿ" ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه "(.)0
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ت أَّىنيا م ٍخ ً
ً
يث قىٍيمة " َّ
صبة يم ٍم ًرعة ,فىاٍل ىج ىم يؿ ىال ىيتى ىع َّدل ىم ٍرتى ىعوي.
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
الد ٍىناء ُمقَي ُ
َّد اٍل ىج ىمؿ " أى ىر ىاد ٍ ى ي
اف ي يككف الجم يؿ ًف ً
ًً
ً ًَّ
يو ىذا قى ٍيد(.)4
المقىيَّد ىى ي
ىم أَّىنوي ىم ىك ه ى ي ى
اى ىنا :اٍل ىم ٍكضعي الذم ييقىيَّد فيو :أ ٍ
كي
حديث رقـ (٘.)ٚ
اإلماـ أبو داود(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ ً
يؿ اٍلمع ىنى ك ً
ً ً
َّاف
اح هد ,قى ى
اال :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف ىحس ى
ص ٍب يف يع ىم ىر ,ىك يم ى
ىح َّدثىىنا ىح ٍف ي
كسى ٍب يف إ ٍس ىماع ى ى ٍ ى
()6
ً
ت
ص ًفَّيةي ,ىكيد ىح ٍي ىبةيٍ ,اب ىنتىا يعمىٍي ىبةى ,ىك ىك ىانتىا ىربً ىيبتى ٍي قىٍيمىةى بًٍن ًت ىم ٍخ ىرىمةى ,ىك ىك ىان ٍ
ام ى
اٍل ىع ٍن ىب ًرمُّ ,ىح َّدثىتٍني ىج َّدتى ى
ً َّ ً
ىخبرتٍيما ,قىالى ٍ ً
ًً
ت :تىقى َّد ىـ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قىالى ٍ
ت قىد ٍم ىنا ىعمىى ىر يسكؿ المو  -ى
ىج َّدةى أىبيي ىما أَّىنيىا أ ٍ ى ى ي ى
ص ً
َّاف  -ك ًاف ىد ىب ٍك ًر ٍب ًف كائً وؿ ,فىىب ىاي ىعوي ىعمىى ًٍ
اإل ٍس ىالًـ ىعمى ٍي ًو ىك ىعمىى قى ٍك ًم ًو,
احبًي  -تى ٍعنًي يح ىرٍي ى
ى
ى
ث ٍب ىف ىحس ى ى
ً
ب ب ٍي ىن ىنا كب ٍيف بنًي تى ًم ويـ بً َّ ً
اؿ :يا رس ى َّ ً
ىح هد ,إً َّال
الد ٍى ىناء ,أ ٍ
ىف ىال يي ىج ًاكىزىىا إًلى ٍي ىنا م ٍنيي ٍـ أ ى
كؿ المو ,ا ٍكتي ٍ ى ى ى ى ى
ثيَّـ قى ى ى ى ي
ً
ب لىو يا يغ ىالـ بً َّ ً
ص بًي ىكًى ىي
يم ىس ًافهر أ ٍىك يم ىج ًاكهر ,فىقى ى
اؿ " :ا ٍكتي ٍ ي ى
ىم ىر لىوي بًيىا ,يشخ ى
الد ٍى ىناء " ىفمى َّما ىأرٍىيتيوي قى ٍد أ ى
ي
َّكَّيةى ًم ىف ٍاَل ٍىر ً
كؿ المَّ ًو ,إًنَّوي لى ٍـ ىي ٍسأىٍل ىؾ الس ً
ض إً ٍذ ىسأىلى ىؾ ,إًنَّ ىما ًى ىي ىىًذ ًه
ت :ىيا ىر يس ى
ىكطىنًي ىكىد ًارم ,فىيقٍم ي
الد ٍى ىن ً
َّد ا ْلجم ِؿ ,كمرعى اٍل ىغ ىنًـ ,كنًس ً ً و
اؿ " :أ ٍىم ًس ٍؾ ىيا
اء ىذًل ىؾ ,فىقى ى
اء ع ٍن ىد ىؾ ُمقَي ُ َ َ ى ى ٍ ى
اؤ ىىا ىكىر ى
اء ىبني تىميـ ىكأ ٍىب ىن ي
ى ى ي
َّ ي
ًً
اء ,ك َّ
اف ىعمىى اٍلفىتَّ ً
الش ىج ير ,ىكىيتى ىع ىاكىن ً
اف ".
ص ىدقى ًت اٍل ًم ٍس ًك ىينةي ,اٍل يم ٍسمً يـ أ ي
يغ ىال يـ ,ى
ىخك اٍل يم ٍسمـ ىي ىس يعيي ىما اٍل ىم ي ى
تخريج الحديث:

أخرجو البييقي( ,)1مف طريؽ أبي داكد ,عف حفص بف عمر ,كمكسي بف إسماعيؿ ,كعف
ً
ض ىرمي .كأخرجو أبك بكر أحمد بف خيثمة(.)8
الح ٍ
إسماعيؿ المنقىرم ,كأحمد بف إسحاؽ ى
()7

مسند اإلماـ أحمد (ّ /ْٓ/رقـُِْٔ.)ُّّْ-

()2

صحيح الجامع الصغير كزيادتو لأللباني (ُ /ُْٓ/رقـ َِِٖ).

()0

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِّٗ/رقـَّٕٖ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)َُّ/

()3

سنف أبي داكد  ,كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء  -باب في إقطاع اَلرضيف-تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُٕٕ/رقـََّٕ).
ً
َّجؿ :كلد امرأتو مف غيره .كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ٖ.)ِٕٓ/
 َّ
الربيب ُة :ىي الحاضنةي .كربيبةي الر ي
السنف الكبرم لمبييقي (ٔ /ِْٕ/رقـُُُّٖ).

()8

التاريخ الكبير البف أبي خيثمة (ِ /ِٖٗ/رقـِّٔٓ).

()6
()1
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كأخرجو الطبراني( ,)7كأبك ينعيـ( ,)2مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف عائشة ,كعبد ا﵀ بف رجاء ,كعبد ا﵀

ابف ىسكار ,كعفاف بف مسمـ.
العنبرية ,بنحكه.
جميعيـ :عف عبد ا﵀ بف حساف ,عف صفية ي
كدحيبة ,عف قيمة بنت ىمخرمة ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:

العنبرية التميمية ,ليا صحبة ,ىاجرت إلى النبي  -صمى
 قَ ْيمَة ِبنت َم ْخ َرَمة :قيمة بنت ىمخرمة ىالبكرم ,كافد بني بكر بف كائؿ(.)0
ا﵀ عميو كسمـ  -ىي كرفيقيا يح ىرٍيث بف حساف ى
ً
الع ىنبرية ,ركل ليا البخارم في "اَلدب" ,كأبك داكد ,كالترمذم,
 ُد َح ْيبة :ىي يدحيبة بنت يعميبة ىمقبكلة مف الثالثة(.)4

ذكرىا ابف حباف في الثقات( .)3كقاؿ الذىبي ":كثقت "(.)6

كقاؿ ابف حجر ":مقبكلة "(.)1
 ِصفية بنت يعمًيبة مقبكلة ,ركل ليا البخارم في "اَلدب" ,كأبك داكد ,كالترمذم ,مف
صفيَّة :ىي ى
َ
()9
()8
الثالثة  .ذكرىا ابف حباف في الثقات  .كقاؿ الذىبي ":ال تعرؼ إال مف ركاية عبد ا﵀ بف
حساف العنبرم عنيا "( .)73كقاؿ ابف حجر عنيا ":مقبكلة "(.)77

كصفيما ابف
صفية ي
كدحيبة بنتا يعميبة ,ال أزيد عمى قكؿ ابف حجر فييما؛ كقد ى
قاؿ الباحث :ى
القطاف الفىاسي بالجيالة ,فقاؿ رحمو ا﵀":

صفية ,كدحيبة ,ال يعمـ ليما حاؿ ,كال قيمة جدة أبييما أيضان ممف صحت ليا صحبة "(.)72
الع ىنبرم لقبو ًعتٍ ًريس ,ركل لو
 عبد المَّو بف َح َّساف :ىك عبد ا﵀ بف حساف التميمي أبك الجنيد ى
البخارم في "اَلدب" ,كأبك داكد ,كالترمذم .مف السابعة(.)70

()7

المعجـ الكبير لمطبراني (ِٓ /ٖ/رقـَُٔٗ).

()2

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٔ /ِّْٖ/رقـُٖٕٔ).

()0

انظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ّٓ ,)ِٕٓ/كاإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر (ٖ.)ِٖٖ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٔ/رقـٕٖٗٓ).

()3

الثقات البف حباف (ٔ.)ِٗٓ/

()6

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)َٕٓ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٔ/رقـٕٖٗٓ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ْٕٗ/رقـِٖٔٔ).

()9

الثقات البف حباف (ٔ.)َْٖ/

( )73ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)َٖٔ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٗ/رقـِٖٔٔ).
( )72بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي (ٓ.)ِٗ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـِّّٕ).
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كثقو ابف حباف( ,)7كالذىبي( ,)2كعنو قاؿ ":لى ٍـ أ ىىر بو بأسان "( .)0كقد عده البكصيرم مف الثقات(.)4
كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "( .)3كقاؿ ابف القطاف ":غير معركؼ الحاؿ "(.)6

قاؿ الباحث :عبد ا﵀ بف حساف ,صدكؽ ,كاف شئت فقؿ صدكؽ مقارب مف درجة الثقة ,كقد

ركل عنو جمعه مف الثقات ,مثؿ :أىحمد بف إًسحاؽ الحضرمي ,كعبد ا﵀ بف سكار العنبرم,
كعفاف بف يمسمـ ,كأىبك داكد الطيالسي ,كغيرىـ مما ييشعر بأنو معركؼ لدييـ.
كقد جزـ الشيخ اَللباني – رحمو ا﵀ -بأف عبد ا﵀ بف حساف مجيكؿ ,فقاؿ عنو" مجيكؿ الحاؿ,

لـ يكثقو أحد"( .)1كىذا كالـ فيو نظر فقد كثقو أكثر مف كاحد ,كا﵀ المستعاف.
 موسى بف إِسم ِاعيؿ :ىك مكسي بف إسماعيؿ المنقرم أبك سممة التَّيبكىذ ًكي( ,)8ثقة ثبت ,ركل
َ
()9
لو الجماعة ,مات سنة (ِِّىػ) .

الحكضي
 َحفص بف عمر :ىك حفص بف عمر بف الحارث بف ىس ٍخ ىبرة اَلزدم ىالن ىمرم أبك عمر ى
كىك بيا أشير ,ثقة ثبت ,ركل لو البخارم ,كأبك داكد ,كالنسائي ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)73

الحكـ عمى الحديث:

كد ىح ٍي ىبة ,كىما لـ ييتى ىابعا ,كقد قاؿ
صفية ي
حديث ضعيؼ اإلسناد ,تفرد بو عبد ا﵀ بف ىحساف عف ى
ابف عبد البر عف ىذا الحديث " حديث حسف "(.)77
***** *****

()7

الثقات البف حباف (ٖ.)ّّٕ/

()2

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْٓٓ/

()0

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ْ.)ُِْ/

()4

ذكر البكصيرم حديثان عف أبي داكد الطيالسي الذم يركيو عف عبد ا﵀ بف حساف العنبرم ,عف جدتاه دحيبة ,كصفية بنتا عميبة,
عف ربيبتيما كجدة أبييما قيمة بنت مخرمة أنيا قالت" :صمى بنا رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -الفجر حيف انشؽ كالنجكـ
شابكة في السماء ,ما نكاد نتعارؼ مع ظممة الميؿ ,كالرجاؿ ما تكاد تعارؼ " .قاؿ البكصيرم "ىذا إسناد رجالو ثقات" .إتحاؼ
الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمبكصيرم (ُ.)َْٓ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـِّّٕ).

()6

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي (ٓ.)ِٗ/

()1

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ّ.)ٕٔٗ/
التَّ ُبوَذ ِكي :ىذه النسبة الى بيع السماد ,أل ىبيَّاع السماد ,كيقكؿ البصريكف لبيَّاع السماد تبكذكيكف .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)ُٖ/
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٓٗ/رقـّْٗٔ).

()8
()9

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٕ/رقـُُِْ).
( )77االستيعاب في معرفة اَلصحاب (ْ.)َُٗٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث الص ى ً ً
كًفي حًد ً
يف مالى ًت َّ
يد ٍّ
الشراؾ "(.)7
الش ٍم يس ِق َ
ى
َّالة " ح ى ى
ى
حديث رقـ (.)ٚٙ

(ٕ)

اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرحو
ُ
اؿ:
رحمو ا﵀ قَ َ
ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف اٍلح ًار ًث قى ى َّ ً
ً
ىع ًف الثَّكًرمّْ ,ك ً ً
يـ ٍب يف ىح ًك ويـ ,ىع ٍف ىن ًاف ًع
ى
ابف أىبي ىس ٍب ىرةى ,ىع ٍف ىع ٍبد َّ ى
ٍ
اؿ :ىحدثىني ىحك ي
ى
َّ ً
ا ٍب ًف يج ىب ٍي ور ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
ىمنًي ًج ٍب ًري يؿ ًع ٍن ىد
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أ َّ
اؿ :قى ى
َّاس قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ُّ
ً
الشر ِ
ً
اؾ ,ثيَّـ َّ
اٍلب ٍي ًت فى َّ
يف ىازلى ًت َّ
يف
الش ٍم يس ,ىك ىك ىان ٍ
ى
ص ىر ,ح ى
صمى بً ىي الظ ٍي ىر ح ى
صمى بً ىي اٍل ىع ٍ
ى
ى
ت ِبقَ ْد ِر ٍّ َ
طر الصَّائًـ ,ثيَّـ صمَّى بًي اٍل ًع ىش ً
ىكاف ًظ ُّؿ يك ّْؿ ىشي وء ًم ٍثمىو ,ثيَّـ صمَّى بًي اٍلم ٍغ ًر ً
يف
ى ى ى
ي
اء ح ى
ب ح ى
ى
ى
ى
ى
يف أى ٍف ى ى
ي
ٍ
ى
ً
يف ىحرـ الطَّ ىعاـ ك َّ
اب َّ
ؽ ,ثيَّـ ى َّ ً
صمَّى بً ىي
اب ىعمىى الصَّائًًـ " قى ى
الشفى ي
الش ىر ي
ىغ ى
اؿ " :ثيَّـ ى
صمى ب ىي اٍلفى ٍج ىر ح ى ي ى
ي ى
ً
اٍل ىغ ىد الظُّير ًحيف صار ًظ ُّؿ يك ّْؿ ىشي وء ًم ٍثمىو ,ثيَّـ َّ
ص ىار ًظ ُّؿ يك ّْؿ ىش ٍي وء
ي
ص ىر ح ى
صمى بً ىي اٍل ىع ٍ
يف ى
ى
ى ىى
ٍى
ٍ
ً
ًم ٍثمى ٍي ًو ,ثيَّـ صمَّى بًي اٍلم ٍغ ًرب ًحيف أى ٍفطىر الصَّائًـ ,ثيَّـ َّ
اء ًفي ثيمي ًث المٍَّي ًؿ ٍاَل َّىك ًؿ ,ثيَّـ
ى ى ى
ى
صمى بً ىي اٍلع ىش ى
ى
ى
ى
ي
اء قىٍبمى ىؾ ,اٍلكٍق ي ً
ت ٍاَل ٍىنبًي ً
َّ
يما ىب ٍي ىف
ت إًلى َّي ,فىقى ى
اؿ :ىيا يم ىح َّم يد ,ىى ىذا ىكٍق ي
ىسفى ىر ,ثيَّـ اٍلتىفى ى
ى
صمى بً ىي اٍلفى ٍج ىر فىأ ٍ
ى
تفى
ى
ىى ىذ ٍي ًف اٍل ىكٍقتىٍي ًف ".
تخريج الحديث:

أخرجو أبك داكد( ,)0مف طريؽ يحي القطاف .كأخرجو أحمد( ,)4كابف أبي شيبة( ,)3كمف طريقييما,

()1
()6
بيصة .كأخرجو كالبييقي( ,)8مف طريؽ,
البييقي  ,عف ككيع .كأخرجو عبد بف يحميد  ,عف قى ى
الحسف بف حفص .جميعيـ :عف سفياف الثكرم ,عف ابف أبي ىس ٍب ىرة.
()73
()9
اَلزىرًق ُّي( ,)77مف
كأخرجو الترمذم  ,كالطحاكم  ,عف عبد الرحمف بف أبي الزناد .كأخرجو ٍ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُّ/

()2

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ُ /ُّٓ/رقـَِِٖ).

()0

سنف أبي داكد  ,كتاب الصالة – باب في المكاقيت –تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /َُٕ/رقـّّٗ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ٓ /ّْْ/رقـِِّّ).

()3

المصنؼ البف أبي شيبة (ُ /َِٖ/رقـَِِّ).

()6

السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ْٕٓ/رقـَُْٕ.)َِٖٗ-

()1

المنتخب مف مسند عبد بف حميد (ص /ِّّ/رقـَّٕ).

()8

السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ّٕٓ/رقـَُُٕ).

()9

سنف الترمذم  ,أبكاب الصالة  -باب ما جاء في مكاقيت الصالة  -ط :شاكر (ُ /ِٕٖ/رقـُْٗ).

( )73شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ُ /ُْٔ/رقـََٗ).
( )77أخبار مكة لألزرقي (ص.)َّٓ/
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طريؽ ,مسمـ بف خالد .كأخرجو الفى ً
اك ًي ُّي( ,)7مف طريؽ ,عبد العزيز بف محمد.

كأخرجو محمد بف نصر المركزم( ,)2كابف خزيمة( ,)0مف طريؽ المغيرة بف عبد الرحمف.

()4
الزبيرم .كأخرجو أبك القاسـ تماـ
كأخرجو الحاكـ  ,مف طريقي ,مؤمؿ بف إسماعيؿ ,كأبك أحمد ي
ابف محمد( ,)3مف طريؽ عمي بف ىنجيح .جميعيـ :عف عبد الرحمف بف الحارث ,عف حكيـ بف
حكيـ ,عف نافع بف جبير ,عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀

عميو كسمـ .-

كأخرجو الدارقطني( ,)6مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف ًمقسـ ,عف نافع بف جبير ,بو .جميعيـ :بألفاظ

متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
 َن ِط ىعـ النَّ ٍكىفمًي أبك محمد كأبك عبد ا﵀ المدني ثقة
افع بف ُج َبير :ىك نافع بف يجبير بف يم ٍ
فاضؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٗٗىػ)(.)1
 َحكيـ بف َح ِكيـ :ىك حكيـ بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ اَلنصارم اَلكسي ,ركل لو اَلربعة,مف الخامسة( .)8قاؿ اإلماـ أحمد لما سئؿ عنو ":ما أعمـ إال خي انر "( .)9ككثقو العجمي( ,)73كابف
حباف( ,)77كالذىبي( ,)72كقاؿ مرة ":حسف الحديث "( .)70كقاؿ الييثمي ":قد كثؽ"( .)74كقاؿ ابف

سعد ":كاف قميؿ الحديث .ال يحتجكف بحديثو "( .)73ككذا قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ(.)76
كقاؿ ابف القطاف ":ال تعرؼ عدالتو "( .)71كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)78

()7

أخبار مكة لمفاكيي (ص /ُٕٖ/رقـُِٕ).

()2

تعظيـ قدر الصالة لمحمد بف نصر المركزم(ُ /ُُْ/رقـِٗ).

()0

صحيح ابف خزيمة (ُ /ُٖٔ/رقـِّٓ).

()4

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /َّٔ/رقـّٗٔ).

()3

الفكائد َلبي القاسـ تماـ بف محمد (ُ /ُْٓ/رقـِّٗ).

()6

سنف الدارقطني (ُ /ْٖٕ/رقـَُُٕ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٖٓٓ/رقـَِٕٕ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ُٕٔ/رقـُُْٕ).

()9

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ص.)ِّّ/

( )73معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُّٔ/
( )77الثقات البف حباف (ٔ.)ُِْ/
( )72المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ُٖٔ/
( )70الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ّْٕ/
( )74مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٗ.)ُّٕ/
( )73الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)َُٓ/
( )76المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ُٖٔ/
( )71بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ّ.)ّٖٓ/
( )78تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٔ/رقـُُْٕ).
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قاؿ الباحث :حكيـ بف حكيـ ,صدكؽ.

الح ِ
ارث :ىك عبد الرحمف بف الحارث بف عبد ا﵀ بف عيَّاش بف أبي ربيعة
 َعبدالرحمف بف َ
َ
المخزكمي أبك الحارث ,ركل لو البخارم في "اَلدب المفرد" كاَلربعة ,مات سنة (ُّْىػ)(.)7
كثقو ابف سعد( ,)2كالعجمي( ,)0كابف حباف( ,)4كقاؿ ابف معيف ":ال بأس بو "( ,)3كفي مكضع آخر

()8
قاؿ " :صالح "( .)6كقاؿ أبك حاتـ ":شيخ "( .)1ىكقىاؿ َّ
ىحمد:
الن ىسائي ":لى ٍي ىس بالقكم "  .كقى ى
اؿ أ ٍ
()9
اؿ ٍابف ينمير" ىال أقدـ عمى ترؾ ىحًديثو"( .)73كضعفو عمي بف المديني( .)77كقاؿ
"متٍيركؾ"  .ىكقى ى
ى

ابف حجر ":صدكؽ لو أكىاـ "(.)72

قاؿ الباحث :عبد الرحمف بف الحارث ,صدكؽ لو أكىاـ كما قاؿ ابف حجر.

العزل
س ْب َرة :ىك أبك بكر بف عبد ا﵀ بف محمد بف أبي ىس ٍبرة بف أبي يرىـ بف عبد ي
 ابف أَبي َالقرشي العامرم المدني ,قيؿ :اسمو عبد ا﵀ ,كقيؿ :محمد كقد ينسب إلى جده رمكه بالكضع,
قاؿ عبد ا﵀ بف أحمد عف أبيو ":أبك بكر بف أبي سبرة ,ليس بشئ ,كاف يضع الحديث ,كيكذب",

كقاؿ مصعب الزبيرم كاف عالمان ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (ُِٔىػ)(.)70
 الثَّْوري :ىك سفياف الثكرم ,ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ,سبقت ترجمتو(.)74الحكـ عمى الحديث:

عدد مف الركاة منيـ:
الحديث بيذا اإلسناد ال يصح بسبب ابف أبي سبرة ,كقد تابعة ه
المغيرة بف عبد الرحمف ,كىك ثقة ,كىذه الطريؽ مخرجة عند محمد بف نصر المركزم( ,)73كابف

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّٖ/رقـُّّٖ).

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ّْٖ/

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ٕٓ/

()4

الثقات البف حباف (ّ.)ّّٓ/

()3

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُّٔ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِِْ/

()1

المصدر السابؽ.

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ّٖ/

()9

بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)ْٗ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ّٕٕ/
( )77تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُٓٔ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّٖ/رقـُّّٖ).
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٔ/رقـّٕٕٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِٖٓ/الضعفاء الكبير لمعقيمي
(ِ ,)ُِٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ِٖٗ/المجركحيف البف حباف (ّ ,)ُْٕ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم
(ٗ ,)ُٕٗ/سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص ,)ُّٓ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ْ ,)ّٓٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ّّ.)َُِ/
( )74انظر حديث رقـ (ِٕ).
( )73تعظيـ قدر الصالة لمحمد بف نصر المركزم (ُ /ُُْ/رقـِٗ).
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خزيمة( .)7فيتقكم الحديث بذلؾ إلى الحسف لغيره.

أما بالنسبة لعبد الرحمف بف الحارث فإف الكىـ ينتفي عنو في ىذا الحديث بيذه المتابعة

الصحيحة.

كقد ركل ىذا الحديث سفياف الثكرم عف عبد الرحمف بف الحارث ,مباشرة كلـ يذكر ابف أبي سبرة

 ,كما عند أحمد( ,)2كأبي بكر أحمد بف أبي خيثمة( ,)0كابف الجاركد( ,)4كأبي يعمى(,)3
كالطبراني( .)6كقد حسف ىذه الطريؽ [ أعني التي بدكف ابف أبي سبرة ] العالمة شعيب

اَلرنؤكط( - )1رحمو ا﵀ . -كقد صحح الحديث أيضان ,الشيخ اَللباني( -)8رحمو ا﵀ .-
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً و
آخر" ىحتَّى تىرتىًفع َّ
يد يرٍم وح " قى ٍد تى ىك َّرىر(.)9
الش ٍم يس ِق َ
ىكفي ىحديث ى ى
ٍ ى
حديث رقـ (.)ٚٚ

اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني( )73رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىؿ َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىسابً وط ,أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ىخ ىب ىرنًي ىع ٍب يد َّ
امةى ,ىسأ ى
ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج قى ى
اؿ :أ ٍ
النبً َّي  -ى
يم ى
ىف أ ىىبا أ ى
اؿ:
ىس ىكًد " قى ى
ت؟ قى ى
اؿ " :ىنبً ّّي " قى ى
ت؟ قى ى
ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
اؿ " :إًلىى ٍاَل ٍ
اؿ :إًلىى ىم ٍف أ ٍيرًسٍم ى
اؿ :ىما أ ٍىن ى
ىح ىم ًر ىك ٍاَل ٍ
ُّب ىح ىحتَّى تىرتىًفع َّ
يد ُرْم ٍح ,ىك ىم ٍف ًح ً
اؿً " :م ٍف ًح ً
ىم ًح و
يف
أ َّ
يف تي ٍك ىرهي الص ى
َّالةي؟ قى ى
الش ٍم يس ِق َ
صمّْي الص ٍ
يف تي ى
ٍ ى
ىم ُّ ً
صفىُّر َّ
ط ير المٍَّي ًؿ ٍاآل ًخ ير ,ىكأ ٍىد ىب يار
اؿ :فىأ ُّ
اؿ " :ىش ٍ
ىس ىمعي؟ قى ى
الش ٍم يس إًلىى يغ يركبًيىا " قى ى
الد ىعاء أ ٍ
تى ٍ
ً
ً
اٍلم ٍكتيكب ً
صفىُّر َّ
كب َّ
الش ٍم ً
س؟ قى ى
ات " قى ى
ص ٍف ىرةه
اؿ :فى ىمتىى يغ ير ي
ى ى
الش ٍم يس ح ى
اؿ " :م ٍف أ َّىك ًؿ ىما تى ٍ
يف تى ٍد يخمييىا ي
ب َّ
إًلىى ًح ً
الش ٍم يس ".
يف أ ٍ
ىف تى ٍغ ير ى
تخريج الحديث:

()7

صحيح ابف خزيمة (ُ /ُٖٔ/رقـِّٓ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (ٓ /َِِ/رقـَُّٖ).

()0

التاريخ الكبير َلبف أبي خيثمة (ُ /ُٕٓ/رقـُْٕ).

()4

المنتقى البف الجاركد (ص /ْٔ/رقـُْٗ).

()3

مسند أبي يعمى المكصمي (ٓ /ُّْ/رقـَِٕٓ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (َُ /َّٗ/رقـَُِٕٓ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ٓ /َِِ/رقـَُّٖ).

()8

إركاء الغميؿ لأللباني (ُ.)ِٖٔ/

()9

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُّ/

( )73المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ِ /ِْْ/رقـّْٖٗ).
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()0
()2
()7
كياني( ,)4كالطبراني( ,)3مف طريؽ ,الميث
أخرجو أحمد  ,كالحارث  ,كابف أبي عاصـ  ,ك ُّ
الر ى

بف أبي يسميـ .كأخرجو الطبراني( ,)6مف طريؽ ,عبد الرزاؽ ,عف ابف جريج.
ً
امة الباىمي– رضي ا﵀ عنو– عف النبي–
يم ى
كالىما :عف عبد الرحمف بف ىسابط ,عف أبي أ ى

صمى ا﵀ عميو كسمـ  .-كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)1كمف طريقو ,ابف المنذر( ,)8عف سعيد بف

امة ,بو .كأخرجو أبك عكانة( ,)9مف طريؽ ,شداد بف عبد ا﵀ ,عف أبي
ى
يم ى
الح ىزَّكر ,عف أبي أ ى
امة ,بو.
يم ى
أى
دراسة رجاؿ اإلسناد:

م بف ىع ٍج ىال ىف  ,مف بني ىسيـ بف عمرك بف ثىعمبة بف ىغنـ بف قيتيبة بف
ص ىد ُّ
ام َة :ىك ي
ُم َ
 أَبو أ َمع ًف بف مالؾ بف أعصر ,أبك أمامة الب ً
مي ,صحب النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كسمع منو
اى ُّ
ى ى ى
ىٍ
ي
كركل عنو ,تكفي سنة (ُٖىػ)(.)73

سا ِبط :ىك عبد الرحمف بف ىسابًط كيقاؿ بف عبد ا﵀ بف ىسابًط كىك الصحيح
 عبد الرحمف بف َالج ىم ًحي المكي ,ثقة كثير اإلرساؿ ,ركل لو الجماعة سكل
كيقاؿ بف عبد ا﵀ بف عبد الرحمف ي

البخارم ,مات سنة (ُُٖىػ)(.)77

كقد ىنص ابف معيف عمى عدـ سماع عبد الرحمف بف سابط ,مف أبي أمامة الباىمي – رضي ا﵀
الر ٍح ىمف بف
اؿ ابف جريج ىحدثنًي عبد َّ
عنو  . -فقاؿ عباس الدكرم :ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ ":قى ى
اؿ ":مف سعد بف إً ٍبر ً
اىيـ؟" ,قىاليكا :ىال ,
سابط" ,قيؿ ليحيى سمع عبد َّ
الر ٍح ىمف بف سابط مف سعد؟ قى ى
ى
اؿ ":ىال " ,قيؿ ليحيى
امة؟ قى ى
مف سعد بف أىبى ىكقاص ,قى ى
يم ى
اؿ ":ىال " ,قيؿ ليحيى سمع مف أىبى أ ى
الر ٍح ىمف بف سابط يي ٍرسؿ ىع ٍنييـ
اف ىم ٍذ ىىب يحيى أىف عبد َّ
سمع مف ىجابر؟ قى ى
اؿ ":ىال يى ىك يم ٍرسؿ " ,ىك ى
ىكلـ يسمع ًم ٍنييـ "(.)72

()7

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ّٖٓ/رقـِِِْٓ).

()2

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث (ُ /َّّ/رقـُِٔ).

()0

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ِ.)َْٓ/

()4

مسند الركياني (ِ /ََّ/رقـُِّْ).

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /ِٖٖ/رقـَُٖٔ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /ِٖٗ/رقـَُٖٖ).

()1

المصنؼ البف أبي شيبة (ُ /ّٕٕ/رقـِّْْ).

()8

اَلكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر (ٓ /ِْٕ/رقـِٖٔٔ).

()9

مستخرج أبي عكانة (ُ /ِِّ/رقـُُْٕ).

( )73انظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٔ ,)ُُِ/ك اإلستيعاب البف عبد البر (ِ ,)ّٕٔ/كأسد الغابة البف اَلثير (ٔ.)ُْْ/
( )77تقريب التيذيب ترجمة رقـ (ّٕٖٔ).
( )72تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم – (ّ.)ٖٕ/
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كقاؿ أبك يزرعة ":عبد الرحمف بف ىسابًط عف أبي بكر الصديؽ مرسؿ "(.)7
 ابف جريج :ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز ,ثقة ككاف يدلس كيرسؿ ,سبقت ترجمتو(.)2الحكـ عمى الحديث:

ً
امة الباىمي –
يم ى
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,كذلؾ لعدـ سماع عبد الرحمف بف ىسابط مف أبي أ ى
رضي ا﵀ عنو – كقد أرسمو عنو .لكف لمحديث متابعات بأسانيد جياد يتقكل بيا الي الحسف

الح ىزَّكر  ,كشداد بف عبد ا﵀ ,كىما ثقتاف  ,تابعا عبد الرحمف بف ىسابًط ,
لغيره ,عف سعيد بف ى
بأسانيد جيدة .كما عند ابف أبي شيبة( ,)0كأبي عكانة(.)4

كلمحديث شاىد صحيح كما عند البخارم( ,)3كمسمـ( ,)6كأحمد( ,)1كغيرىـ ,عف أبي سعيد الخدرم
ت رس ى َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىيقيك يؿ:
كؿ المو  -ى
– رضي ا﵀ عنو – قاؿ [ :كالمفظ لمبخارم ] ىسم ٍع ي ى ي
ً
يب َّ
ُّب ًح ىحتَّى تىرتىًفع َّ
الش ٍم يس ".
صالىةى ىب ٍع ىد الص ٍ
ص ًر ىحتَّى تىغ ى
الع ٍ
صالىةى ىب ٍع ىد ى
الش ٍم يس ,ىكالى ى
" الى ى
ٍ ى
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
س ً
خير ًم ىف ُّ
قاب قً ْو ِ
الد ٍن ىيا ىك ىما ًفييىا "(.)8
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
أحدكـ ًم ىف اٍل ىجنَّ ًة ,أ ٍىك ًق ي
يث " لَ ُ
يد ىس ٍكطو ه
حديث رقـ (.)ٚٛ

اإلماـ البخاري( )9رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ:
اؽ ,ىع ٍف يح ىم ٍيود ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىع ٍم ورك ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىح َّمود ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك إً ٍس ىح ى
ً
ًو
ضي المَّوي ىع ٍنوي  -ىع ًف َّ
اؿ " :ىما ًم ٍف
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ىس ًم ٍع ي
النبً ّْي  -ى
ت أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ  -ىر ى
ً
ً
الد ٍن ىيا كما ًفييا ,إً َّال َّ
ىف ىي ٍرًج ىع إًلىى ُّ
الد ٍن ىيا ,ىكأ َّ
يد لً ىما
الش ًي ى
ىع ٍبود ىي يم ي
كت ,لىوي ع ٍن ىد المَّو ىخ ٍيهر ,ىي يس ُّرهي أ ٍ
ىف لىوي ُّ ى ى ى
الشي ى ً
ىيرل ًم ٍف فى ٍ ً َّ
ىف ىي ٍرًج ىع إًلىى ُّ
اؿ يح ىميد ]
يخ ىرل " [ ثـ قى ى
الد ٍن ىيا ,فىيي ٍقتى ىؿ ىم َّرةن أ ٍ
ادة ,فىًإَّنوي ىي يس ُّرهي أ ٍ
ضؿ ى
ى
النبً ّْي  -صمَّى ا﵀ ىعمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-لىرك ىحةه ًفي سبً ً
ت أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ ,ىع ًف َّ
يؿ المَّ ًو ,أ ٍىك ىغ ٍد ىكةه,
ىك ىس ًم ٍع ي
ى
ى
ىٍ
ي
ىىى
()7

المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ُِٕ/

()2

انظر حديث رقـ (ٔ).

()0

المصنؼ البف أبي شيبة (ُ /ّٕٕ/رقـِّْْ).

()4

مستخرج أبي عكانة (ُ /ِِّ/رقـُُْٕ).

()3

صحيح البخارم  ,كتاب مكاقيت الصالة  -باب ال تتحرل الصالة قبؿ غركب الشمس /ُُِ/ُ( -رقـٖٔٓ).

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب صالة المسافريف كقصرىا -باب اَلكقات التي نيي عف الصالة فييا /ٕٓٔ/ُ( -رقـِٖٖ.)ِٖٕ-

()1

مسند اإلماـ أحمد (ُٖ /ّٕٗ/رقـََُُٗ).

()8

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُّ/

()9

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب الحكر العيف ,كصفتيف – (ْ /ُٕ/رقـِٕٓٗ.)ِٕٗٔ-
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(ٔ)
ً
ً ًو
ً
سأ ً ً
ً
ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
الجَّنة ,أ ٍىك ىم ٍكضعي قيد  -ىي ٍعني ىس ٍكطىوي
ىحد يك ٍـ م ىف ى
اب قَ ْو ِ ى
الد ٍن ىيا ىك ىما فييىاَ ,ولَقَ ُ
ىى ًؿ اَل ٍىر ً
ًم ىف ُّ
الد ٍن ىيا ىك ىما ًفييىا ,ىكلى ٍك أ َّ
ت ىما
اء ٍ
الجنَّ ًة اطَّمى ىع ٍ
ت إًلىى أ ٍ
ام ىأرىةن ًم ٍف أ ٍ
ض ىَل ى
ىى ًؿ ى
ىض ى
ىف ٍ
صيفييا عمىى أر ً
كلىم ىألىتٍو ًريحا ,كلىىن ً
ٍسيىا ىخ ٍيهر ًم ىف ُّ
الد ٍن ىيا ىك ىما ًفييىا ".
ى ى ى
ى ى ي ن ى
تخريج الحديث:

 ىخ ٍيهرىب ٍي ىنيي ىما,

أخرجو البخارم( ,)2مف طريؽ ,يك ىىيب ,كاسماعيؿ بف جعفر ,عف حميد  ,عف أنس بف مالؾ –
رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

كح ىميد :ىك يحميد بف أبي يحميد الطكيؿ.
رجالو ثقات ,ي
كأبك اسحاؽ :ىك إبراىيـ بف محمد بف الحارث الفزارم.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ًف ً
شاب ىش ٍي نخا لً ًسٌنو إالَّ قَي َ َّ
ىم ىسبَّب كقى َّدر .ييقىا يؿ :ىى ىذا
يو " ىما أ ٍك ىرـ ه
َّض الموي لىوي ىمف يي ٍك ًرمو ع ٍن ىد سٌنو " أ ٍ
ىم يم و
ساك لىوي(.)0
ض لًيى ىذا ,كًق ه
قى ٍي ه
ياض لىوي :أ ٍ
حديث رقـ (.)ٜٚ

اإلماـ الترمذي(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك َّ ً
يد ٍب يف ىب ىي و
ص ًارمُّ ,ىع ٍف
العقىٍيمً ُّي ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
الرَّحاؿ اَل ٍىن ى
اف ي
ً
اب ىشي نخا لً ًسّْن ًو إًالَّ
أ ىىن ً
اؿ :قى ى
س ٍب ًف ىم ًال وؾ قى ى
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىما أى ٍك ىرىـ ىش ّّ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
يب ,الى ىنع ًرفيو إًالَّ ًمف حًد ً
يث ىى ىذا
َّض المَّوي لىوي ىم ٍف يي ٍك ًريموي ًع ٍن ىد ًسّْن ًو " .قاؿ الترمذم :ىى ىذا ىحًد ه
قَي َ
يث ىغ ًر ه
ٍ ى
ٍ ي
اف ,كأيىبك ّْ ً
َّ
آخ ير.
ص ًار ُّ
م ى
الش ٍي ًخ ىي ًز ى
الر ىجاؿ اَل ٍىن ى
يد ٍب ًف ىب ىي و ى
تخريج الحديث:
أخرجو ابف أبي الدنيا( ,)3عف محمد بف صالح القي ً
رشي .كأخرجو العقيمي( ,)6كالطبراني( ,)1عف
()7
()2

اىا .غريب الحديث البف قتيبة (ُ.)ّّْ/
أىم ًم ٍق ىدار قكسو إًذا أىٍلقى ى
صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب الغدكة كالركحة في سبيؿ ا﵀ /ُٔ/ْ(-رقـِِٕٗ) ,ككتاب الرقائؽ – باب صفة
الجنة كالنار –(ٖ /ُٔ/رقـٕٔٓٔ.)ٖٔٓٔ-

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

()4

سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في إجالؿ الكبير-ط :شاكر (ْ /ِّٕ/رقـَِِِ).

()3

العمر كالشيب البف أبي الدنيا (ص.)ّٓ/

()6

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ّٕٓ/

()1

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٔ /ْٗ/رقـَّٗٓ).
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محمد بف يحيي القىزاز .كأخرجو البييقي( ,)7كابف بشراف( ,)2مف طريؽ ,أبك قالبة عبد الممؾ بف

محمد .كأخرجو الخطيب البغدادم( ,)0مف طريؽ ,يعقكب بف سفياف .كأخرجو ابف شاذاف( ,)4مف
طريؽ :أبك العباس محمد بف يكنس ال يك ىد ً
يمي .خمستيـ :عف يزيد بف بياف ,عف أبي الرحاؿ ,عف
أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو – يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ . -

دراسة رجاؿ اإلسناد:

الرحَّاؿ األ ِ
ىنصارم
َنصاري :ىك يمحمد بف ىخالد كقيؿ خالد بف يمحمد ,أىبك َّ
 أَبو َّالرَّحاؿ اَل ى
البصرم ,ضعيؼ ,ركل لو الترمذم حديثان كاحدان ,مف الخامسة(.)3
العقيمي أبك خالد البصرم ,ضعيؼ ,ركل لو الترمذم حديثان
َ -ي ِزيد بف َب َياف :ىك يزيد بف بياف ي

كاحدان ,مف التاسعة(.)6
العن ىزم أبك مكسى البصرم ,ثقة ثبت ,ركل
المثََّنى :ىك محمد بف المثنى بف عبيد ى
 ُمحمد بف ُلو الجماعة ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)1

الحكـ عمى الحديث:

الرحاؿ اَلنصارم ,كعنو يزيد بف بياف,
حديث ضعيؼ اإلسناد .تفرد بركايتو عف أنس أبك َّ
ككالىما ضعيؼ  .قاؿ الترمذم "غريب ال نعرفو إال مف حديث ىذا الشيخ يزيد بف بياف" .كقاؿ

الرحاؿ ,عف أنس غير ىذا ,كال أعمـ يركيو عنو غير يزيد بف
ابف عدم " :كىذا ال يعرؼ َلبي َّ
بياف كَلبي الرحاؿ مف الحديث مقدار خمسة إال أف الذم أنكرت عميو ىذا الحديث "(.)8

كقاؿ الشيخ اَللباني" :منكر"(.)9

***** *****

()7

شعب اإليماف لمبييقي (ُّ /ِّٔ/رقـَُْٖٓ) .كاآلداب لمبييقي (ص /ُٗ/رقـّٖ).

()2

أمالي ابف بشراف (ص /ِْ/رقـََُّ).

()0

الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم (ِ.)َّٖ/

()4

مشيخة ابف شاذاف الصغرل (صّٕ /رقـْْ).

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٔ/رقـَٖٔٗ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ّ,)ُِٕ/الضعفاء الكبير لمعقيمي
(ِ ,)ُْ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ ,)ِْٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ّّ.)َُّ/

()6

المصدر السابؽ (ص /ََٔ/رقـٕٕٗٔ) .كانظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ ,)ّٕٓ/المجركحيف البف حباف (ّ,)َُٗ/
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٗ ,)ُٔٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ ,)ٗٔ/المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ْٕٖ/

()1

المصدر السابؽ (ص /َٓٓ/رقـِْٔٔ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٗ ,)ُُُ/سؤاالت السممي لمدارقطني (ص ,)ِْٗ/تاريخ
بغداد لمخطيب البغدادم (ْ ,)ْٖٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ّٓٗ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٗ.)َُٕ/

()9

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ُ /ْْٕ/رقـَّْ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ئت أ َِق ُ ً ً
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
الم ٍختارةى
يث " إً ٍف ًش ى
يضؾ بو ي
ً
ً
الب ٍيع :إً ىذا
ضةن في ى
ضو يمقى ىاي ى
كقاي ى
يضو .ى
اضو ىيق ي
قى ى
حديث رقـ (ٓ.)ٛ

ً
ً
ً
ض ىؾ ىع ٍنوي ,ىكقى ٍد
يع ّْك ي
ىم ٍأبدليؾ بًو ىكأ ى
م ٍف يد يركع ىب ٍدر " أ ٍ
أخذ ًع ىكضيا ًسمعة(.)7
أعطاه ًسٍم ىعةن ك ى
ٍ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؽ ,ىع ٍف ًذم اٍل ىج ٍك ىش ًف
كن ىس ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرنًي أىبًي ,ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
يسى ٍب يف يي ي
اؿ :ىح َّدثىىنا ع ى
ً
الض ىب ً
ت َّ
ىريج وؿ ًم ىف ّْ
ىى ًؿ ىب ٍد ور بً ٍاب ًف
اب ,قى ى
ىف فى ىرغى ًم ٍف أ ٍ
اؿ :أىتىٍي ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -ىب ٍع ىد أ ٍ
النبً َّي  -ى
ً ً ً
فىر و ً
اجةى
اء ,فى يقٍم ي
ت :ىيا يم ىح َّم يد إًّْني قى ٍد ًج ٍئتي ىؾ بً ٍاب ًف اٍلقى ٍر ىحاء لتىتَّخ ىذهي .قىا ىؿ " :ىال ىح ى
س لي ييقىا يؿ لىيىا :اٍلقى ٍر ىح ي
ى
ً
ً
ً
ِ
ً
ً
ً
يضوي اٍل ىي ٍكىـ
ت :ىما يك ٍن ي
ت "  .يقٍم ي
يض َؾ بًو اٍل يم ٍختى ىارةى م ٍف يد يركًع ىب ٍد ور فى ىعٍم ي
ىف أَق َ
لًي فيو ,ىكًا ٍف ش ٍئ ى
ت أٍ
ت أىق ي
اؿ " :فى ىال حاجةى لًي ًف ً
يو ".
بً يغ َّ ورة قى ى
ى ى
تخريج الحديث:

أخرجو أحمد( ,)0عف عصاـ بف خالد .كأخرجو أبك بكر بف أبي شيبة( ,)4كعنو ابف سعد(,)3
كالطبراني( ,)6كابف أبي عاصـ( ,)1كأبك ينعيـ( .)8كأخرجو عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ في زياداتو

عمى المسند( ,)9كابف أبي خيثمة( ,)73عف أبي صالح الحكـ بف مكسي .كأخرجو ابف منده( ,)77مف

طريؽ ,أبي جعفر النفيمي .كأخرجو البييقي( ,)72مف طريؽ ,مسدد .خمستيـ(عصاـ ,كابف أبي

شيبة ,كأبك صالح ,كأبك جعفر ,كمسدد) عف عيسي بف يكنس ,عف أبيو ,عف أبي اسحاؽ ,عف

ذم الجكشف ,يرفعو ,بألفاظ متقاربة.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الجياد  -باب في حمؿ السالح إلى أرض العدك-تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ِٗ/رقـِٖٕٔ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ِٓ /ّّّ/رقـُٓٔٗٓ).

()4

المصنؼ َلبي بكر بف أبي شيبة (ِ /ِٓ/رقـٗٓٓ).

()3

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)َُٖ/

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ٕ.)ُِٕٔ/َّٕ/

()1

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ّ /ُٕٓ/رقـَُٔٓ).

()8

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ِ /َُّْ/رقـِِْٔ).

()9

مسند اإلماـ أحمد (ِٕ /ُُٗ/رقـُّّٔٔ).

( )73التاريخ الكبير البف أبي خيثمة (ُ /ُِْ/رقـّٕٓ).
( )77معرفة الصحابة البف منده (ُ.)ٕٕٓ/
( )72السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ُْٖ/رقـُِِْٖ).
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شف(ٔ) :صحابي اختمؼ في اسمو ,فقيؿ :أكس بف اَلعكر ,كقيؿ :اسمو شرحبيؿ -
الجو َ
 ُذو َكىك اَلشير -بف اَلعكر بف عمرك بف معاكية ,كىك ّْ
اب بف ًك ىالب بف ربيعة بف عامر ابف
الض ىب ي
العامرم الكالبي ,ثـ ّْ
صدره كاف ناتئان(.)2
الض ىبابًي .كانما قيؿ لو :ذك ى
الج ٍك ىشف َلف ى
عصة ى
ص ى
ى
السبًيعي ,ثقة مكثر عابد اختمط بأخرة ,سبقت
أَبو إِ ْس َحاؽ :ىك عمرك بف أبي إسحاؽ ى

ترجمتو(.)0
ِ
السبًيعي أبك إسرائيؿ الككفي ,ركل لو الجماعة سكل
– أبو عيسي :ىك يكنس بف أبي إسحاؽ ى
البخارم  ,مات سنة (ُِٓىػ)(.)4
كثقو ابف سعد كقاؿ ":ككانت لو يسنف عالية كركل عف عامة رجاؿ أبيو ككاف ثقة إف شاء ا﵀
تعالى "( .)3ككثقو يحيى بف معيف( ,)6كالعجمي كقاؿ مرة ":جائز الحديث"( .)1كابف حباف( ,)8ك

الذىبي( ,)9كعنو قاؿ ":صدكؽ"( .)73كقاؿ ابف ميدم ":لـ يكف بو بأس "( .)77كقاؿ النسائي ":ليس
بو بأس"( .)72كقاؿ أبك حاتـ ":كاف صدكقان اال أنو ال يحتج بحديثو "(.)70
كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف ":كانت فيو غفمة ككاف منو سجية "(.)74

كقاؿ أحمد ":حديثو مضطرب "( .)73كعنو قاؿ ":كذا ككذا (.)71(")76

كقاؿ أبك بكر اَلثرـ أحمد بف محمد بف ىانئ ,سمعت أبا عبد ا﵀ [ أحمد بف حنبؿ ] كذكر

()7

الجرادة صدرىا .أنظر:
الجو َ
كشف ى
مبس مف السّْالح .ى
شف :ىك ما ىعرض مف كسط الصدر .كيقاؿ :ى
 َ
كج ي
الجك ىش يف اسـ الحديد الذم يي ي
كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ٔ.)ّٕ/

()2

انظر :أسد الغابة البف اَلثير (ِ ,)ُِّ/اإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر (ِ.)ِّْ/

()0

انظر حديث رقـ (ُٓ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـٖٕٗٗ).

()3

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ّْٖ/

()6

انظر :تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص ,)َٔ/ككتاب مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية
طيماف( -ص ,)ٓٔ/كسؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ّٕٗ/

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ّٕٕ/

()8

الثقات البف حباف (ٕ.)َٔٓ/

()9

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)َِْ/

( )73انظر :المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ .)ٕٔٔ/كميزاف االعتداؿ لو (ْ .)ّْٖ/كالكاشؼ لو (ِ.)َِْ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِْْ/
( )72تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ِْٗ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِْْ/
( )74المصدر السابؽ.
( )73العمؿ كمعرفة الرجاؿ – ركاية ابنو عبد ا﵀ – (ِ.)ُٓٗ/
( )76قاؿ الذى بي في معني قكلو "كذا ككذا" كىى باالستقراء كناية عمف فيو ليف .ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ّْٖ/
( )71الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ْٕٓ/
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يكنس بف أبي إسحاؽ ,كضعؼ حديثو "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":حديثو فيو زيادة عمى حديث
الناس "( .)2قاؿ ابف عدم ":لو أحاديث حساف كركل عنو الناس "( .)0كقاؿ ابف ًخراش ":في
حديثو ليف "(.)4

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ قميال "(.)3

قاؿ الباحث :يكنس بف أبي إسحاؽ ,صدكؽ عنده أكىاـ.
ِ
السبًيعي ,ثقة مأمكف ,سبقت
 عيسى بف ُيونس :ىك عيسى بف يكنس بف أبي إسحاؽ ىترجمتو(.)6

سدَّد :ىك مسدد بف يمسرىد بف يمسربؿ ,ثقة حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)1
 ُم َالحكـ عمى الحديث:

ىذا الحديث ضعيؼ اإلسناد مع أف ظاىره الصحة ,فرجالو ثقات؛ لكنو منقطع ,فأبك اسحاؽ لـ

يسمع مف ذم الجكشف .قالو البخارم( ,)8كأبك حاتـ( ,)9كأبك يزرعة( .)73قاؿ ثالثتيـ ":لـ يسمع أبك

إسحؽ مف ذم الجكشف " .كقاؿ البخارم " :قاؿ سفياف [ يعني ابف عيينة] عف أبي إسحاؽ عف

ذم الجكشف أبي شمر الضبابي ككاف ابنو جا انر َلبي إسحاؽ كال أراه إال سمعو مف ابف ذم

الجكشف "(.)77

*****

()7

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ْٕٓ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِْْ/

()0

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِٓٔ/

()4

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ٕٔٔ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـٖٕٗٗ).

()6

انظر حديث رقـ (ُٕ).

()1

انظر حديث رقـ (ٗ).

()8

التاريخ الكبير لمبخارم (ّ.)ِٔٔ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ْْٕ/

*****

( )73المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ُْٔ/
( )77التاريخ الكبير لمبخارم (ّ.)ِٔٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
كؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  -في و ِ
كًف ً
يو " ًسرنا مع رس ً
الح ٌر(.)7
ىم ىشديد ى
يكـ قائظ " أ ٍ
ى
ٍ ىىىي
ي ى ىىى
ى
حديث رقـ (ٔ.)ٛ

اإلماـ أبو داود( )2رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىخبرىنا يعمىى ٍبف عطى و
ح َّدثىىنا مكسى ٍبف إًسم ً
اء ,ىع ٍف أىبًي ىى َّم واـ ىع ٍبًد
اد ,قى ى
يؿ ,قى ى
اع ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
ي ى
ى
اؿ :أ ٍ ى ى ى ٍ
ي ى ي ٍى
ً َّ ً
المَّ ًو ٍب ًف ىي ىس وار ,أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىف أ ىىبا ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف اٍل ًف ٍي ًرمَّ ,قى ى
اؿ :ىش ًي ٍد ي
ت ىم ىع ىر يسكؿ المو  -ى
ً ()0
الش ىجرًة ,ىفمى َّما ىازلى ًت َّ
ت ًظ ّْؿ َّ
ت ىَل ىٍمتي
الش ٍم يس لىبً ٍس ي
يح ىن ٍيننا فى ًس ٍرىنا ًفي ىي ٍكوـ قَ ِائ ٍظ ىشًد ًيد اٍل ىحّْر ,فىىن ىزٍل ىنا تى ٍح ى
ى
ط ً
ت رس ى َّ ً
كرًك ٍب ي ً
َّال يـ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىك يى ىك ًفي في ٍس ى
ت :الس ى
اط ًو ,فى يقٍم ي
كؿ المو  -ى
ت فى ىرسي ,فىأىتىٍي ي ى ي
ىى
ً
ً
َّ
َّ
اؿ " :ىيا بً ىال يؿ قي ٍـ "
اف َّ
ىج ٍؿ " ثيَّـ قى ى
اح ,قى ى
ىعمى ٍي ىؾ ىيا ىر يس ى
اؿ " :أ ى
الرىك ي
كؿ المو ىكىر ٍح ىمةي المو ىكىب ىرىكاتيوي ,قى ٍد ىح ى
ً
فىثى ىار ًم ٍف تى ٍح ًت ىس يم ى ورة ىكأ َّ
ىس ًرٍج لًي اٍلفى ىر ىس
اؤ ىؾ ,فىقى ى
ىف ًظمَّوي ًظ ُّؿ طىائً ور فىقى ى
اؿ ":أ ٍ
اؿ :لىب ٍَّي ىؾ ىك ىس ٍع ىد ٍي ىؾ ىكأىىنا ف ىد ي
ً
ًً
ً ً و
يث.
اؽ اٍل ىحًد ى
" فىأ ٍ
ب ىكىرًك ٍب ىنا ,ىك ىس ى
ىخ ىرىج ىس ٍرنجا ىدفَّتىاهي م ٍف ليؼ لى ٍي ىس فيو أى ىشهر ,ىكىال ىبطىهر ,فى ىرك ى
اد ٍب يف
الر ٍح ىم ًف اٍل ًف ٍي ًر ُّ
اؿ أيىبك ىد ياكىد ":أيىبك ىع ٍبًد َّ
يث ىك يى ىك ىحًد ه
قى ى
م لى ٍي ىس لىوي إً َّال ىى ىذا اٍل ىحًد ي
اء بً ًو ىح َّم ي
يث ىنبًي هؿ ىج ى
ىسمى ىمةى ".
تخريج الحديث:

أخرجو الطيالسي( ,)4كمف طريقو  ,ابف أبي عاصـ( .)3كأخرجو الحارث( ,)6عف يىدبة بف خالد.
كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)1كمف طريقو ,الطبراني( ,)8عف عفاف بف مسمـ .كأخرجو أحمد( ,)9عف
بيز بف أسد .كأخرجو الطبراني( ,)73مف طريقو ,أبك ينعيـ( ,)77عف حجاج بف المنياؿ .جميعيـ:
عف حماد بف سممة ,عف يعمى بف عطاء ,عف أبي ىماـ ,عف أبي عبد الرحمف ً
الف ً
يرم – رضي

ا﵀ عنو.-

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب اَلدب -باب في الرجؿ ينادم الرجؿ فيقكؿ :لبيؾ-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ّٓٗ/رقـِّّٓ).

()0

كجمعيا لي ىؤهـ .غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ (ْ.)ِّْ/
ْم ُة :الدرعي,
ي
الؤل َ
مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ُِٕ/رقـُْٖٔ).

()3

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ِ /ُِْ/رقـّٖٔ).

()6

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث (ِ /ُُٕ/رقـَُٕ).

()1

المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ُْٗ/رقـّٖٗٗٔ).

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ /ِٖٖ/رقـُْٕ).

()9

مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ُّْ/رقـّّْٕٔ).

()4

( )73المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ /ِٖٖ/رقـُْٕ).
( )77معرفة الصحابة البي نعيـ (ٓ /ِٕٖٖ/رقـُٕٔٔ).
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أبو عبد الرحمف ِالف ِ
يري :مختمؼ في اسمو ,فقيؿ :يزيد بف أنيس .كقيؿ :كرز بف ثعمبة .كقيؿ
اسمو عبيد ,كقيؿ الحارث .إياس أبك عبد الرحمف الفيرم ,لو صحبة كقاؿ ابف حباف اسمو إياس

ابف عبد ا﵀(.)7

 أَبو َى َّماـ عبد المَّو بف َيسار - :عبد ا﵀ بف يسار أبك ىماـ الككفي كيقاؿ عبد ا﵀ بف نافع ,ركل لو أبك داكد ,مف الثالثة .ذكره ابف حباف في الثقات(.)2

كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( .)0كقاؿ ابف المديني ىك شيخ مجيكؿ ككذا قاؿ أبك جعفر الطبرم...كىشيـ

ابف يعمى بف عطاء( .)4كبو قاؿ ابف حجر( .)3كىك الصكاب.

 َي ْعمَى بف َعطَاء :ىك يعمى بف عطاء العامرم كيقاؿ الميثي الطائفي ,ثقة  ,ركل لو البخارم في" القراءة خمؼ اإلماـ" كغيره ,كالباقكف ,مات سنة (َُِىػ)(.)6

سمَ َمة :حماد بف سممة ,ثقو ,تغير حفظو بأخرة ,سبقت ترجمتو(.)1
 َح َّماد بف َاعيؿ :ىك مكسى بف إسماعيؿ ً
 موسى بف إِسم ِالم ٍنقىرم أبك سممة ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)8
ُ َ
َ
الحكـ عمى الحديث:
حديث ضعيؼ اإلسناد ,تفرد بو عف أبي عبد الرحمف ً
الف ً
يرم ,أىبك ىى َّماـ عبد المَّو بف ىيسار كىك
مجيكؿ .كقد صح الحديث عند اإلماـ مسمـ ,كغيره مف غير طريؽ أبي داكد ,عف أبي سممة بف
اَلككع – رضي ا﵀ عنو  -قاؿ :غزكنا مع رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ – يحنينان ...كذكر

الحديث(.)9

***** *****

()7

انظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ,)ِِٓ/كالثقات البف حباف (ّ ,)ُّ/كمعرفة الصحابة َلبي نعيـ (ُ ,)ِٕٗ/كاالصابة في
تمييز الصحابة البف حجر (ٕ.)ُِٗ/

()2

الثقات البف حباف (ٓ.)ُٓ/

()0

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)َٔٗ/

()4

تيذيب التيذيب اليف حجر (ٔ.)ٖٓ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّّ/رقـُّٖٕ).

()6

المصدر السابؽ (ص /َٔٗ/رقـْٖٕٓ) .كانظر :سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ص ,)ِّٗ/تاريخ ابف معيف -ركاية
عثماف الدارمي( -ص ,)ِِٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)َِّ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ِٔٓ/تيذيب الكماؿ لممزم
(ِّ.)ّّٗ/

()1

انظر حديث رقـ (ِْ).

()8

انظر حديث رقـ (ٕٓ).

()9

صحيح مسمـ  ,كتاب الجياد كالسير  -باب في غزكة حنيف /َُِْ/ّ( -رقـُٖ.)ُٕٕٕ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اط الس ً
يث أى ٍشر ً
ً
ً
طر إًَّن ىما ييراد َّ
طر قَ ْيظاً " ًَل َّ
لمنبات
ىف
الم ى
الم ى
َّاعة " أ ٍ
ى
ى
ىكم ٍنوي ىحد ي ى
ىف ى
يككف الكلى يد ىغ ٍيظان ك ى
اء .كالقىٍيظ ً
كبرًد اٍليك ً
ض ٌد ىذلً ىؾ(.)7
ىٍ ىى
حديث رقـ (ٕ.)ٛ

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ً ً
ً
ً
يسى ,ىع ٍف أ ّْيـ
يمَّيةى ٍب ًف ىي ٍعمىى ,ىع ٍف أ ّْيـ ع ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد اٍل ىغن ّْي ,ثىىنا أىبي ,نا يم ىؤ َّم هؿ ,ىع ٍف أىبي أ ى
الضر ً
ىخ ىر ىج ىنا
ع لىىنا ىم ن
اال ,فىقىًد ىـ ىع ّْمي ًم ىف اٍل ىمًد ىين ًة ,فىأ ٍ
ىخا لًي ,ىكلى ٍـ ىي ىد ٍ
ت :تييكفّْ ىي أىبًي ىكتىىرىكنًي ىكأ ن
اب ,قىالى ٍ
ّْ ى
ت ىج ًارىيةن ,ىكلى ٍـ يي ٍد ًخ ًؿ اٍل يغ ىال ىـ ,فى ىش ىكى ىع ّْمي إًلى ٍييىا
إًلىى ىعائً ىشةى ,فىأ ٍىد ىخمىنًي ىم ىعيىا ًفي اٍل ًخ ٍد ًرًَ ,لّْىني يك ٍن ي
()6
()3
()4
()0
كؿ المَّ ًو -
ت ىر يس ى
يضتىٍي ًف ىك ىغ ىزىارتىٍي ًف ىك يم ٍعقى ىد ٍي ًف ىك ًح ٍس وؿ  .ثيَّـ قىالى ٍ
ىم ىر ٍ
ت :ىس ًم ٍع ي
ت لىىنا بًفى ًر ى
ىح ى
اجتىوي ,فىأ ى
ً
ً َّ
َّ
يض
كف اٍل ىكلى يد ىغ ٍيظنا ,ىكاٍل ىمطى ير قَ ْيظًا ,ىكىيف ي
كـ الس ى
َّاعةي ىحتَّى ىي يك ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىيقيك يؿ ":ىال تىقي ي
ًَّ
المّْىئاـ فى ٍيضا ,كي ًغيض اٍل ًكراـ ىغ ٍيضا ,كي ٍجتىًرئ الص ً
َّغ يير ىعمىى اٍل ىكبً ً
يـ ىعمىى اٍل ىك ًر ًيـ ".
ن ىى ي
ير ,ىكالمئ ي
ي ن ىى ي ى ي
يث ىع ٍف ىعائً ىشةى إً َّال بًي ىذا ًٍ
اإل ٍس ىن ًاد ,تىفىَّرىد بً ًو يم ىؤ َّم يؿ ٍب يف ىع ٍبًد ال َّر ٍح ىم ًف ".
قاؿ الطبر ى
اني"ال يي ٍرىكل ىى ىذا اٍل ىحًد ي
ى
تخريج الحديث:

أخرجو القيضاعي( ,)1مف طريؽ ,سعيد بف يعفير ,عف يم ىؤ َّمؿ ,بو.
كلو شاىد بسند ضعيؼ ,عند ابف أبي الدنيا( ,)8عف أبي مكسي اَلشعرم– رضي ا﵀ عنو –
كفيو سعيد بف يغ ىنيـ ال ىك ىال ًعي ,ضعيؼ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الض َراب :لـ أعثر ليا عمى ترجمة فيي في ًعداد المجيكليف.
 أُـ ٍِّ
يسى :لـ أعثر ليا عمى ترجمة فيي في ًعداد المجيكليف.
 أُـ ع َُميَّة بف َي ْعمَى :ىك إسماعيؿ بف يعمى ,الثقفي ,أبك أمية ,البصرم.
 -أَبو أ َ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِّ/

()2

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٔ /ِْٖ/رقـِْٕٔ).

()0

الفريضتيف :مثني فريضة ,كىك البعير المأخكذ في الزكاة ,سمي فريضةَ :لنو فرض كاجب عمى رب الماؿ ,ثـ اتسع فيو حتى

()4

الغزيرة مف اإلبؿ ,كالشاء ,كغيرىما مف ذكات المبف :يعني كثيرة الدر .لساف العرب (ٓ.)ِِ/

سمي البعير فريضة في غير الزكاة .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)ِّْ/

()3

ب مف يب يركد [ أم ثياب ] ىى ىجر.انفائقفًغغٌةانذضٌسٔاألشغنهؼيششغي(.)082/2
ض ٍر ه
الم َع َّقد :ى
 ُ
 ِ
الض ُّ
كيكنى َّ
الح ْس ُؿ :كلىد َّ
الض ّْ
ب أىبا ًح ٍسؿ .تيذيب المغة لألزىرم (ْ.)ُٕٔ/
ب ,ي
مسند الشياب لمقضاعي (ِ /ِٗ/رقـْٗٗ).

()8

العقكبات البف أبي الدنيا (ص /ُِٓ/رقـَّْ).

()6
()1
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قاؿ البخارم ":سكتكا عنو "( .)7كضعفو ابف معيف ,كزاد" ليس بشئ"( ,)2كمرة قاؿ ":متركؾ "(.)0
كضعفو أيضان أبك حاتـ ,كزاد" أحاديثو منكرة "( ,)4كقاؿ أبك يزرعة ":كاىي ضعيؼ الحديث ليس
بقكم "( .)3كضعفو الساجي( .)6كقاؿ ابف حباف ":كثير الخطأ فاحش الكىـ "( .)1كقاؿ ابف عدم":
كىك في جممة الضعفاء ,كىك ممف يكتب حديثو "(.)8

كقاؿ النسائي ":متركؾ الحديث "( ,)9ككذا قاؿ الدارقطني( ,)73كالذىبي(.)77

قاؿ الباحث :أبك أمية بف يعمى ,لـ يختمؼ العمماء عمى تضعيفو ,كلـ أجد أحدان كثقو اال ما يركم
عف شعبة رحمو ا﵀ حيث قاؿ( ":)72اكتبكا عف أبي أمية بف يعمى ,فإنو رجؿ شريؼ ال يكذب

"( .)70كقد أنكر أبك داكد نسبة ىذا القكؿ عف شعبة ؛ فقد نقؿ اآلجرم عف أبي داكد قاؿ :قمت
َلبي داكد حكى رجؿ عف سفياف اَليمي أنو سمع شعبة يقكؿ اكتبكا عف أبي أمية بف يعمى فإنو

شريؼ ال يكذب كاكتبكا عف الحسف بف دينار فإنو صدكؽ .فكذب [أبك داكد] الذم حكى ىذا.

كقاؿ اآلجرم" :غالـ خميؿ حكى ىذا عف شيباف.

قاؿ أبك داكد :ىك ىذب الذم ىحكى ىذا" .قاؿ ابف حجر يمعقبان " كغالـ خميؿ كما تقدـ يمجمع عمى
تكذيبو فكيؼ جزـ المؤلؼ أف شعبة قاؿ اكتبكا عنو "( .)74كبيذا يثبت تضعيؼ أبي أمية بف يعمى
بال خالؼ.

 ُم َؤ َّمؿ :ىك مؤمؿ بف عبد الرحمف بف العباس بف عبد ا﵀ بف عثماف بف أبي العاص الثقفيالبصرم نزيؿ مصر ,ضعيؼ  ,مف الثامنة(.)73

()7

التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ّٕٕ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)َِّ/

()0

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ِٓٓ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)َِّ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

لساف الميزاف البف حجر (ُ.)ْْٓ/

()1

المجركحيف البف حباف (ُ.)ُِٔ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ُ.)ُٓٔ/

()9

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ُٕ/

( )73الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ص.)ِٓٔ/
( )77المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ٖٗ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ُ.)ُِٓ/
( )70كقد فسر الذىبي مراد شعبة بقكلو ":كيبدك أف غالب استعماالتو ليذه الكممة يككف لمداللة عمى أف كممة التكثيؽ التي قيمت فيو
مف التكثيؽ الخفيؼ اليسير "  .الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ْْ/
( )74لساف الميزاف البف حجر (ُ.)ْْٓ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٓٓٓ/رقـَُّٕ) .انظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ّْٕ/الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ البف عدم (ٖ ,)ُُٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٗ ,)ُّٖ/ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ِِٗ/
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 -أبو محمد عبد الغني :ىك عبد الغني بف عبد العزيز بف سالـ القرشي أبك محمد العساؿ

المصرم صدكؽ فقيو مف أصحاب الشافعي ,ركل لو النسائي ,مات سنة (ِْٓىػ)(.)7

قاؿ النسائي ":ال بأس بو "( .)2كقاؿ ابف يكنس المصرم ":كاف فقييا عاقال "(.)0
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ فقيو "(.)4

قاؿ الباحث :عبد الغني بف عبد العزيز .صدكؽ فقيو.

الغني بف عبد العزيز ,أىبك الطاىر القيىرًشي مكالىـ
 محمد بف عبد ال َغني :محمد بف عبدٌ
ً
الم ً
صرم الفقيو ,مات سنة (ِّٖىػ).
قاؿ أىبك ىجعفر الطَّ ىح ًاكم :كاف فقييان ال يي ىدافىع ,رحمو ا﵀(.)3
كقاؿ القاضي عياض :قاؿ الكندم ":كاف فقييان مفتيان "(.)6
قاؿ الباحث :محمد عبد الغني ,يبقي مجيكؿ الحاؿ.

الحكـ عمى الحديث :حديث إسناده ضعيؼ جدان ,مسمسؿ بالضعفاء كالمجاىيؿ.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
الحر.
ىم ىما تى ٍكفييـ لقىٍي ًظيـ ,ىي ٍعنًي ىزماف ًش َّد ًة ّْ
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
أص يكعه ىما ُيقٍَّي ْظف ىبن َّي " أ ٍ
يث يع ىم ىر" إًَّن ىما ى ىي ٍ
ييقىا يؿ :قىَّيظىني ىى ىذا َّ
كصيَّفىني(.)1
الش ٍي يء ,ك ىشتَّاني ,ى
حديث رقـ (ٖ.)ٛ

()8
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرجو
الحميدي رحمو ا﵀ قَ َ
اإلماـ ُ
ُ
ت قى ٍي نسا ,ىيقيك يؿ :ثني يد ىك ٍي يف ٍب يف ىس ًع ويد اٍل يم ىزنً ُّي(,)9
اؿ :ثنا ٍاب يف أىبًي ىخالًود ,قى ى
اف ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
َّ
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ًً ً ً و
اؿ ":ىيا يع ٍم ير
اـ ,فىقى ى
اؿ :أىتىٍي ىنا ىر يس ى
قى ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -في أ ٍىرىبعم ىائة ىراكب ىن ٍسأىليوي الط ىع ى
كؿ المَّ ًو ما ًع ٍنًدم ًإ َّال ً
آص وع ًم ٍف تى ٍم ور ىما تَ ِقيظُ ًع ىيالًي,
ب فىأى ٍ
اؿ :ىيا ىر يس ى
ىع ًط ًي ٍـ "  ,قى ى
ط ًع ٍميي ٍـ ,ىكأ ٍ
ا ٍذ ىى ٍ
ى
اؿ أىبك ب ٍك ور :اسمع كأ ً
ؽ يع ىم ير ىحتَّى أىتىى ًعٍم ىيةن لىوي,
اعةه ,قى ى
ىط ٍع ,فىقى ى
اؿ :فى ٍانطىمى ى
اؿ يع ٍم ير :ىس ٍمعه ىكطى ى
فىقى ى ي ى
ٍى ٍ ى

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـَُْْ).

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)ُِّ/

()0

تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ.)ِِّ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـَُْْ).

()3

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٔ.)ُّٖ/

()6

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض (ْ.)َّٔ/

()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِّ/

()8

مسند الحميدم (ِ /َُْ/رقـُٕٗ).

()9

المزني :ىذه النسبة إلى مزف ,كىي قرية مف قرل سمرقند عمى ثالثة فراسخ منيا .اَلنساب لمسمعاني (ُِ.)ِِٔ/
 ُ
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ت ً
فىأ ٍ ً
ت
احا ًم ٍف يح يج ىزتً ًو فىفىتى ىحيىا ,فىقى ى
آخ ىر اٍلقى ٍكًـ يد يخكنال ,فىأ ى
ىخ ٍذ ي
اؿ لًٍمقى ٍكًـٍ :اد يخميكا فى ىد ىخميكا ,ىك يك ٍن ي
ىخ ىرىج م ٍفتى ن
ت فىًإ ىذا ًم ٍث يؿ اٍلفى ً
صً
ت ,ثيَّـ اٍلتىفى ُّ
يؿ ًم ىف التَّ ٍم ًر.
ىكأ ى
ىخ ٍذ ي
تخريج الحديث:
الحميدم الطبراني( ,)7كأبك ينعيـ( ,)2عف سفياف بف عيينة.
أخرجو مف طريؽ ي
كأخرجو أبك داكد( ,)0كابف أبي عاصـ( ,)4مف طريؽ ,عيسي بف يكنس .كأخرجو أحمد( ,)3عف
ككيع ,كمف طريقو ,أبك بكر بف الخالؿ( ,)6كعف يعمى بف عبيد .كأخرجو ابف حباف( ,)1مف

طريؽ ,ابف أبي زائدة يحيي بف زكريا .جميعيـ :عف ابف أبي خالد ,عف قيس ,عف يدكيف بف
سعيد – رضي ا﵀ عنو – .
دراسة رجاؿ اإلسناد:
ً
 ُد َك ْيف بف ِكيقاؿ:
المزني ,ي
كيقاؿ :ابف سيد ,ي
سعيد :ىو يدكيف بف ىسعيد ,ي
َ
كيقاؿ :ابف سعد ي
()8
الخ ً
حبةه ,عداده ًفي أىؿ الككفة .
ص ى
ثعمي ,لوي ي
ى ى
البجمي
 -قَيس :ىك قيس بف أبي حازـ كاسمو حصيف بف عكؼ كيقاؿ عكؼ بف عبد الحارث  ,ى

أبك عبد ا﵀ الككفي ,ثقة  ,يمخضرـ كيقاؿ لو رؤية ,تغير ,قاؿ الذىبي أجمعكا عمى االحتجاج بو
كمف تكمـ فيو فقد آذل نفسو نسأؿ ا﵀ العافية كترؾ اليكل فقد قاؿ معاكية بف صالح كاف قيس
أكثؽ مف الزىرم ,ركل لو الجماعة ,كقد أخرج لو البخارم ثالثة أحاديث مف ركاية ابف أبي خالد

عف قيس ,مما ييشعر بأف ركاية ابف أبي خالد عنو قبؿ تغيره؛ مات قيس سنة (ٖٗىػ)(.)9
ىح ىم ًسي( )73مكالىـ البجمي ,ثقة ثبت ,ركل لو
 ابف أَبي َخالد :ىك إسماعيؿ بف أبي خالد اَل ٍالجماعة ,مات سنة (ِْٔىػ)(.)77

( )7المعجـ الكبير لمطبراني (ْ /ِِٖ/رقـَِْٕ).
( )2حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ُ .)ّٔٓ/كدالئؿ النبكة لو (ُ.)ِْٕ/
( )0سنف أبي داكد  ,كتاب اَلدب  -باب في اتخاذ الغرؼ-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /َّٔ/رقـِّٖٓ).
( )4اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ِ /َِْ/رقـَُُُ).
( )3مسند اإلماـ أحمد (ِٗ.)ُٕٕٕٓ-ُٕٕٓٔ/ُُٕ/
( )6السنة َلبي بكر الخالؿ (ُ /َِْ/رقـِِٗ).
( )1صحيح ابف حباف (ُْ /ِْٔ/رقـِٖٓٔ).
( )8انظر :االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ِ ,)ِْٔ/كتيذيب الكماؿ (ٖ.)ِْٗ/
( )9تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٓٔ/رقـٔٔٓٓ) .انظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)َُِ/الثقات البف حباف
(ٓ ,)َّٕ/تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص ,)ُِٕ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُْ ,)ْْٔ/تيذيب الكماؿ لممزم
(ِْ ,)َُ/ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ ,)ّّٗ/تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ.)ّٖٔ/
73
أحمس كىي طائفة مف بجيمة نزلكا الككفة .اَلنساب لمسمعاني (ُ.)ُِٓ/
َح َم ِسي :ىذه النسبة الى ٍ
( ) األ ْ
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٕ/رقـّْٖ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ّ.)ٔٗ/
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فياف بف يعيينة ,حافظ فقيو إماـ حجة ,سبقت ترجمتو(.)7
س ْف َياف :ىك يس ي
 ُالحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات ,كصححو العالمة شعيب اَلرنؤكط (.)2
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
اؿ :تىرٍكتييا قىًد ٍاب ىي َّ
الم ٍستىًكم
ؼ تىٍركت ىم َّكةى؟ فىقى ى
يو " أَّىنوي قى ى
يصيؿ :ىك ٍي ى
ض ُ
قاعيا " القاعي :اٍل ىم ىك ي
اؿ َل ى
اف ي
اء ً
اَلرض ,يعمكه ماء الس ً
اٍلك ً
كي ٍس ً
تكم ىنباتو ,أ ىىر ىاد َّ
طر ىغ ىسمو
طأة ًم ىف
اسعي ًفي ىك ٍ
الم ى
في ٍمسكو ى
َّم ي
أف ىم ى
اء ى
ً ىٍ ى ي ى
ى
()0
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فاب ىي َّ
ض ,أ ٍىك ىكثير ىعمىٍيو ,ىفبقي كالغدير اٍل ىكاحد ,ىكيي ٍج ىمعي ىعمىى :قيعة كًقيعاف .
ٍ
حديث رقـ (ٗ.)ٛ

اإلماـ أبو الفتح األ َْزِدي(ٗ) رحمو ا﵀
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرجو
ُ
اؿ:
قَ َ
ىحم يد ٍبف إًسم ً
اؿ:
يؿ ٍب ًف ًش ىك واـ اٍل ىح َّرانً ُّي ,قى ى
اع ى
ىح َّدثىىنا يع ىم ير ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف أىبًي ىزٍيود اٍل ىحمىبً ُّي ,قى ى
اؿ :ثنا أ ٍ ى ي ٍ ى
الر ٍح ىم ًف
اؿ :ثنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف يم ىعيَّةى ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
كنةى ,قى ى
ىح ىم يد ٍب يف ىب َّك ًار ٍب ًف أىبًي ىم ٍي يم ى
ىح َّدثىنًي أ ٍ
ً َّ ً
ً
اٍلح َّرانً ّْي اٍلقيرًش ّْي ,عف ب ىد ٍي وح قى ى ً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىٍ ي
ى
اؿ " ىقد ىـ أىصي هؿ اٍليي ىذل ُّي ىعمىى ىر يسكؿ المو  -ى
ى
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-يا أ ً
ً
َّ
اؿ :ىيا
ت ىم َّكةى؟ " قى ى
ىصي يؿ ,ىك ٍي ى
ؼ تىىرٍك ى
ى
ى
م ٍف ىمكةى ,فىقى ى ى ي
ي ى ىىى
ىح ىج ىر إً ٍذ ًخ يرىىا ,فىقىا ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو -
ىر يس ى
ىع ىذ ى
ؽ ثً ىم يارىىا ,ىكأ ٍ
كؿ المَّ ًو ,ىح ىس ىف أ ٍىبطي يحيىا ىك ٍانتى ىش ىر ًسٍم يميىا ,ىكأ ٍ
ً
ً َّ
َّ
اؿ َّ
يث ىال
الش ٍي يخ :ىك ىى ىذا ىحًد ه
كب تيًق ُّر قى ىرىارىىا " قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىكٍيينا ىيا أىصي يؿ ,ىد ًع اٍل يقمي ى
ى
ً
ً
ً
َّ
َّ
ىحفىظي ىرىكاهي إً َّال ىع ٍب يد المو ٍب يف يم ىعَّيةى اٍل ىح َّران ُّي .
اف ,ىكىال أ ٍ
ىي ٍخ يريج إًال م ٍف ىح َّر ى
تخريج الحديث:

اَلزرًقي( ,)3كالخطابي( ,)6مف طريؽ ,الزىرم .كأخرجو ابف أبي الدنيا( ,)1كأبك
أخرجو أبك الكليد
ى
الشيخ اَلصبياني( ,)8مف طريؽ ًحزاـ بف ىشاـ ,عف أبيو .كالىما :عف أصيؿ ,بنحكه.
()7

انظر حديث رقـ (ِ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (ِٗ.)ُٕٕٕٓ-ُٕٕٓٔ/ُُٕ/

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِّ/

()4

المخزكف في عمـ الحديث َلبي الفتح اَلزدم (ص.)ْٔ/

()3

أخبار مكة لألزرقي (ِ.)ُٓٓ/

()6

غريب الحديث لمخطابي (ُ.)ِٕٖ/

()1

المطر كالرعد كالبرؽ البف أبي الدنيا (ص /َُّ/رقـَٖ).

()8

العظمة َلبي الشيخ اَلصبياني (ْ.)ُِٔٓ/
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دراسة رجاؿ اإلسناد:
ً
ِ
ِ
َّ
م ,كقيؿ:
الي َذلي :ىك أىصيؿ بف سفياف كقيؿ :ابف عبد المو اليي ىذلي ,كقيؿ :الغفار ٌ
 أَصيؿ ُالخزاعي ,قيؿ لو صحبة(.)7
 ُب َد ْيح :قاؿ البخارم ىك ":يبديح مكلى عبد ا﵀ بف جعفر بف أبي طالب الياشمي"( .)2ككذاؾسماه عبد الرحمف بف أبي حاتـ ,كابف حباف ,كابف ماككال(.)0
كقاؿ ابف نقطة ":ىك يبديح بف ًس ٍد ىرة"( .)4كقد ذكره ابف حباف في الثقات( ,)3كذكره أبك حاتـ كقاؿ":
ركل عنو عيسى بف عمر بف مكسى "(.)6

قاؿ الباحث :يبديح  ,ال بأس بو.
الح َّرِان ٍّي القَُر ِشي :لـ أعثر لو عمى ترجمة فمجيكؿ الحاؿ.
 محمد بف عبد َّالرحمف َ
 عبد المَّو بف ُم َعيَّة :لـ أعثر لو عمى ترجمة فمجيكؿ الحاؿ.الحراني,
 أَحمد بف َب َّكار :ىك أحمد بف ىب َّكار بف أبي ىميمكنة اَلمكم مكالىـ أبك عبد الرحمف ىركل لو النسائي ,مات سنة (ِْْىػ)(.)1
ذكره ابف حباف في الثقات( ,)8كقاؿ أىبك ىزيد يحيى بف ركح ":مف الحفاظ ثقة "( .)9كقاؿ النسائي":
ال بأس بو "( .)73كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( .)77كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ كاف لو حفظ "(.)72

قاؿ الباحث :أحمد بف بكار ,صدكؽ.
ِ
 أَحمد بف إِ ِالح َّرِاني :لـ أعثر لو عمى ترجمة ,فيك مجيكؿ لـ ييعرؼ.
س َماعيؿ بف ش َكاـ َ
ْ
الحمَ ِبي :لـ أعثر لو عمى ترجمة ,فيك مجيكؿ لـ ييعرؼ.
 -عمر بف محمد بف أَبي َزيد َ

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ جدان .جميع طرقو ال يصح منيا شئ؛ فييا مف ىك متيـ كمف ىك ضعيؼ.
*****

*****

()7

اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ُ.)ِْْ/

()2

التاريخ الكبير لمبخارم (ِ.)ُْٔ/

()0

اإلكماؿ في رفع االرتياب َلبي نصر بف ماككال (ُ.)ُِٔ/

()4

إكماؿ اإلكماؿ لمحمد بف عبد الغني بف نقطة (ُ.)ِِٓ/

()3

الثقات البف حباف (ْ.)ّٖ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ّْٕ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٕٖ/رقـُٓ).

()8

الثقات البف حباف (ٖ.)ِّ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ُ.)ِٕٕ/

( )73تسمية مشايخ النسائي (ص.)ٓٔ/
( )77الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُُٗ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٕٖ/رقـُٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اء "(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يث " إًَّن ىما ًى ىي ِق ٌ
أم ىس ىكت اٍل ىم ى
يعاف ٍ
حديث رقـ (٘.)ٛ

اإلماـ البخاري( )2رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
امةى ,ىع ٍف يب ىرٍيًد ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ,ىع ٍف أىبًي يب ٍرىدةى ,ىع ٍف
العالى ًء ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
اد ٍب يف أ ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ى
يس ى
اؿ " :مثى يؿ ما بعثىنًي المَّو بً ًو ًمف الي ىدل ك ً
ً َّ
النبً ّْي َّ -
كسى ,ىع ًف َّ
العٍمًـ,
ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -قى ى ى ى ى ى
ى
أىبًي يم ى
ى ي ى
ً
ً ً
ً
ير أىصاب أىرضا ,فى ىك ً
ً
ىكمثى ًؿ ى ً
ب ال ىكثً ىير,
الع ٍش ى
الغ ٍيث ال ىكث ً ى ى ٍ ن
ى
اء ,فىأ ٍىن ىبتىت ال ىك ىألى ىك ي
الم ى
اف م ٍنيىا ىنقَّيةه ,قىبمىت ى
ى
ً
ت ًم ٍنيا أ ً
اء ,فىىنفى ىع المَّوي بًيىا َّ
ت ًم ٍنيىا
ىص ىاب ٍ
ىجاد ي
ىك ىك ىان ٍ ى ى
اس ,فى ىش ًريبكا ىك ىسقى ٍكا ىكىزىريعكا ,ىكأ ى
الن ى
الم ى
ب ,أ ٍىم ىس ىكت ى
()0
ً ِ
ت ىك ىألن ,ىف ىذلً ىؾ ىمثى يؿ ىم ٍف فىقيوى ًفي ًد ً
يف المَّ ًو,
ى
اف الى تي ٍم ًس ي
طائًفىةن أ ٍ
يع ٌ
اء ىكالى تيٍنبً ي
ؾ ىم ن
يخ ىرل ,إًَّن ىما ى ىي ق َ
ً
ً َّ ً ً
َّ
ت
ٍسا ,ىكلى ٍـ ىي ٍقىب ٍؿ يى ىدل المَّ ًو الًَّذم أ ٍيرًسٍم ي
ىكىنفى ىعوي ىما ىب ىعثىني الموي بًو فى ىعم ىـ ىك ىعم ىـ ,ىك ىمثى يؿ ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍرفى ٍع بً ىذل ىؾ ىأر ن
ً
ً
اؽ :ك ىك ً
ؼ
اء ,ىكا َّ
اؿ أيىبك ىع ٍبًد المَّ ًو :قى ى
بً ًو " قى ى
ص ي
اؿ إً ٍس ىح ي ى ى
لص ٍف ى
الم ي
الم ى
اء ,قىاعه ىي ٍعميكهي ى
اف م ٍنيىا طىائفىةه قىَّيمىت ى
الم ٍستىًكم ًم ىف اَل ٍىر ً
ض.
ي
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)4عف ابف أبي شيبة ,كأبي عامر اَلشعرم ,كمحمد بف العالء .عف حماد بف
أيسامة  ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
*****

()7
()2
()0
()4

*****

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّّ/
صحيح البخارم  ,كتاب العمـ – باب فضؿ مف ىعًم ىـ ىك ىعمَّ ىـ /ِٕ/ُ( -رقـٕٗ).
ً
ً
ً
ِ
الماء فى ًي ىي ىال ٍتنبت اٍلكأل ىكىال
الماء الستكائيا ىكىال غدر فييىا تمسؾ ى
قيعاف :جمع قاع كالقاع أىرض حرَّة ىال رمؿ فييىا ىكىال يثبت فييىا ى
الماء .غريب الحديث البف الجكزم (ِ.)ِْٕ/
تمسؾ ى
صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ -باب بياف مثؿ ما بعث بو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُٕٖٕ/ْ( -رقـ ُٓ.)ِِِٖ -
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يو " أَّىنو ىكتىب :إًلىى اَلىقياؿ( )7اٍلعب ً
ًف ً
اَلعظىـ.
اىمى ًة " ىج ٍمعي قىٍيؿ ,ىك يى ىك ي
كف اٍل ىممً ًؾ ٍ
ىى
ي
أحد يممكؾ ح ٍم ىير ,يد ى
كي ٍرىكل بًاٍل ىك ًاك .ىكقى ٍد تىقى َّد ىـ(.)2
ي
حديث رقـ (*).

اإلماـ الطبراني رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا أيىبك ًى ٍن ىد ىي ٍح ىيى ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يح ٍج ًر ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
ي,
ض ىرًم ُّي اٍل يككًف ُّ
َّار ٍب ًف ىكائً ًؿ ٍب ًف يح ٍج ور اٍل ىح ٍ
يد ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
اؿ :ىح َّدثىنًي ىع ّْمي يم ىح َّم يد ٍب يف يح ٍج ًر ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
َّار ,ىع ٍف أىبًي ًو
َّار  ,قى ى
قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
كؿ المَّ ًوَّ َّ -
اؿ :لى َّما ىبمى ىغ ىنا ظييكر رس ً
ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
َّار ,ىع ٍف أ ّْ
يم ًو أ ّْيـ ىي ٍح ىيى ,ىع ٍف ىكائً ًؿ ٍب ًف يح ٍج ور قى ى
صمى الموي
ى
يي ىي
ىص ىح ىابوي قىٍب ىؿ لًقىائً ًو ,
ت اٍل ىمًد ىينةى  ,ىفمىًق ي
ت ىك ًاف ندا ىع ٍف قى ٍك ًمي ىحتَّى قىًد ٍم ي
ىعمى ٍي ًو ىكآلً ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىخ ىر ٍج ي
يت أ ٍ
ً
ً ً ً َّ
فىقىاليكا :قى ٍد ب َّشرىنا بً ىؾ رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
ىف تى ٍق ىدـ عمى ٍي ىنا بًثى ىالثى ًة أىي و
َّاـ
صمى الموي ىعمى ٍيو ىكآلو ىك ىسم ىـ  -م ٍف قىٍب ىؿ أ ٍ ى ى
ى
ىي
ى ى
ً
الريجك ى ً
ىم ىر
ت ُّ
اء يك ٍـ ىكائً يؿ ٍب يف يح ٍج ور "  ,ثيَّـ لىًقيتيوي ىعمى ٍي ًو الس ى
 ,فىقى ى
َّال يـ ....ىفمى َّما أ ىىرٍد ي
اؿ " :قى ٍد ىج ى
ع إلىى قى ٍكمي أ ى
ضمىنًي ًف ً
ً
لًي رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كآلً ًو كسمَّـ  -بً يكتي وب ثى ىالثى وة؛ ًم ٍنيا ًكتى ه ً
ص ,فى َّ
يو
اب لي ىخال ه
ى
ىي
ى
ي ى ى ىىى
اب لًي كلًقىك ًمي ....كًفي اٍل ًكتى ً
اب الًَّذم لًي
ىى ًؿ ىب ٍيتًي بًأ ٍىم ىكالً ىنا يى ىن ى
اب ًَل ٍ
اؾ  ,ىك ًكتى ه
ىعمىى قى ٍك ًمي  ,ىك ًكتى ه
ى ٍ
ى
كؿ المَّ ًو إًلىى كائً ًؿ ٍب ًف ح ٍج ور و ْاألَقْو ِاؿ ا ْلعي ِ
الرًح ًيـ ًم ٍف م ىح َّمود رس ً
اىمَ ِة ًم ٍف
الر ٍح ىم ًف َّ
ىكلًقى ٍك ًمي " :بً ٍسًـ المَّ ًو َّ
ََ
ي
َ َ
ىي
ي
ى
َّال ًة  ,كًايتى ً
اء َّ
الزىك ًاة."...
ت بًًإ ٍق ًاـ الص ى
ض ىرىم ٍك ى
ىح ٍ
ى
تقدـ تخريج ىذا الحديث(.)0
*****

()7

لـ أعثر عمى الركاية بمفظ " اَلقياؿ".

()2
()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّّ/
اَظغدضٌسعقى(.)42

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يث " إًلىى قَ ْيؿ ًذم رع ٍيف " أ ً
اليمف تينسب إًلىى ًذم يرىعيف ,ىك يى ىك
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىم ىممكيا ,ىكًى ىي قىبيمة م ىف ى
يى
ٍ
ً
كممككيا(.)7
م ٍف أ ٍذكاء اٍل ىي ىم ًف ي
حديث رقـ (.)ٛٙ

اإلماـ النسائي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ص و
اف
كسى ,قى ى
كر ,قى ى
أٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىح ٍم ىزةى ,ىع ٍف يسمى ٍي ىم ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىك يـ ٍب يف يم ى
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىم ٍن ي
الزٍى ًرمُّ ,عف أىبًي ب ٍك ًر ٍب ًف مح َّمًد ٍب ًف عم ًرك ٍب ًف ح ٍزوـ ,عف أىبً ً
اؿ :ىح َّدثىنًي ُّ
يو ,ىع ٍف ىج ّْد ًه:
ا ٍب ًف ىد ياكىد ,قى ى
ىٍ
ىٍ
ى
يى
ى
ىٍ
ً
ً ًً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ض ىكالس ىُّن يف ىك ّْ
أ َّ
ات,
ىف ىر يس ى
ب إًلىى أ ٍ
الد ىي ي
ىى ًؿ اٍل ىي ىم ًف كتى نابا فيو اٍلفى ىرائ ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكتى ى
ى
ىى ًؿ اٍليم ًف ىىًذ ًه ينس ىختيياً " :م ٍف مح َّمود النَّبً ّْي َّ -
ىكىب ىع ى
ث بً ًو ىم ىع ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ٍزوـ ,فىقي ًر ٍ
يى
ى
ٍ ى
صمى ا﵀ي
أت ىعمىى أ ٍ ى ى
يؿ ٍب ًف ىع ٍبًد يك ىال وؿ ,ىكين ىع ٍيًـ ٍب ًف ىع ٍبًد يك ىال وؿ ,ىكاٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍبًد يك ىال وؿ قَ ْي ِؿ ِذ ِي
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -إًلىى يش ىر ٍحبً ى
()0
و
ً
اف ًفي ًكتىابً ًو " أ َّ
اف أ َّ
ىف ىم ٍف ٍ
اعتىىبطى يم ٍؤ ًمننا قىتٍ نال ىع ٍف ىبي ىّْنة ,فىًإَّنوي
ىما ىب ٍع يد "  ,ىك ىك ى
ُر َع ْي ٍف ىك ىم ىعاف ىر ىك ىى ٍم ىد ى
اإلبً ًؿ ,كًفي ٍاَل ٍىن ً
ضى أىكلً ىياء اٍلم ٍقتي ً
ؼ إً ىذا أ ً
الد ىيةى ًم ىائةن ًم ىف ًٍ
الن ٍف ً
س ّْ
ىف ًفي َّ
كؿ ,ىكأ َّ
ب
قى ىكهد إً َّال أ ٍ
يكع ى
ىف ىي ٍر ى ٍ ي ى
ى
الديةي ,كًفي َّ
الد ىيةي ,كًفي َّ
الذ ىك ًر ّْ
الشفىتىٍي ًف ّْ
الد ىيةي ىكًفي المّْ ىس ً
ىج ٍد يعوي ّْ
الد ىيةي ىكًفي
الد ىيةي ىكًفي اٍل ىب ٍي ى
ضتىٍي ًف ّْ ى ى
اف ّْ ى
()4
ً ً ً
ؼ ّْ ً ً
ث ّْ
الد ىيةي ,ىكًفي اٍل ىع ٍي ىن ٍي ًف ّْ
الصٍم ًب ّْ
الد ىي ًة,
ُّ
الد ىيةي ىكًفي ّْ
كم ًة ثيمي ي
ص ي
الر ٍج ًؿ اٍل ىكاح ىدة ن ٍ
ٍم ى
الد ىية ,ىكفي اٍل ىمأ ي
()3
ً
الد ىي ًة ,كًفي اٍلم ىن ّْقمى ًة( )6ىخ ٍم ىس ىع ٍشرةى ًم ىف ًٍ
صابً ًع اٍل ىيًد
ىكًفي اٍل ىجائًفى ًة ثيمي ي
اإلبً ًؿ ,ىكًفي يك ّْؿ أ ٍ
يصيب وع م ٍف أى ى
ى
ي
ث ّْ ى
اإلبً ًؿ ,كًفي اٍلم ً
كض ىح ًة( )1ىخ ٍم هس ًم ىف ًٍ
ّْف ىخ ٍم هس ًم ىف ًٍ
الر ٍج ًؿ ىع ٍشهر ًم ىف ًٍ
اإلبً ًؿ ,ىكأ َّ
اإلبً ًؿ ,ىكًفي الس ّْ
ىف
ىك ّْ
ي
ى
ىى ًؿ َّ
ؼ ًد ىين وار ".
َّ
الذ ىى ًب أىٍل ي
الريج ىؿ يي ٍقتى يؿ بًاٍل ىم ٍأرًىة ىك ىعمىى أ ٍ
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)8عف عمرك بف منصكر ,كمف طريؽ ,محمد بف بكار .كأخرجو أبك يعمى(,)9
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّّ/

()2

امة  -ذكر حديث عمرك بف حزـ في العقكؿ -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ٕٓ/رقـّْٖٓ).
سنف النسائي  ,كتاب القى ىس ى
ط ُم ْؤ ِم ًنا قَتْ ًبل :يعني الذيف يقاتمكف في الفتنة فيقتؿ أحدىـ فيرل أنو عمى ىدل ال يستغفر ا﵀ منو كىذا التفسير يدؿ عمى أنو
اعتََب َ
 ْ

()0

مف الغبطة  ,كىي الفرح كالسركر كحسف الحاؿَ ,لف القاتؿ يفرح بقتؿ خصمو ,فإذا كاف المقتكؿ مؤمنا كفرح بقتمو دخؿ في ىذا

الكعيد .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)ُِٕ/
()4

المأمومة :ىي الشجة التي بمغت أـ الرأس ,كىي الجمدة التي تجمع الدماغ .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ٖٔ/
ا ْلج ِائفَة :كًىي الطعنة اٍلك ً
اصمىة إًلىى اٍلجكؼ .الفائؽ في غريب الحديث كاَلثر لمزمخشرم (ُ.)ِْٔ/
َ
ى
ى
الم َن ٍّقمة :ىي الشجة التي تنقؿ العظـ أم تكسره حتى يخرج منيا فراش العظاـ .مختار الصحاح لمرازم (ص.)ُّٖ/
 ُ

()8

سنف النسائي  ,كتاب القىسامة  -ذكر حديث عمرك بف حزـ في العقكؿ -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ٖٓ/رقـْْٖٓ) .كالسنف الكبرم
لمنسائي (ٔ /ّّٕ/رقـَِٕٗ.)ََّٕ-

()9

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ََُٗ/رقـُُٔٔ).

()3
()6
()1

الموضحة :التي يبدك منيا كضح العظاـ .غريب الحديث البراىيـ الحربي (ُ.)ّٓ/
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كمف طريقو ,ابف حباف( ,)7كأبك ينعيـ( .)2كأخرجو الدارمي( .)0كأخرجو ابف أبي عاصـ( ,)4عف

إسحاؽ بف سميماف .كأخرجو الحاكـ( ,)3كالبييقي( ,)6مف طريؽ ,محمد بف إبراىيـ العبدم.

كأخرجو البييقي( ,)1مف طريؽ ,محمد بف الحسف .جميعيـ :عف الحكـ بف مكسي عف يحيي بف
حمزة ,عف سميماف بف داكد  ,عف الزىرم  ,عف أبي بكر بف محمد  ,عف أبيو  ,عف جده عمرك

ابف حزـ – رضي ا﵀ عنو . -

كأخرجو البييقي( ,)8عف سميماف بف داكد  ,بو .كأخرجو اإلماـ مالؾ( ,)9مرسالن ,كمف طريقو,

النسائي( ,)73عف عبد ا﵀ بف أبي بكر بف محمد بف حزـ  .كأخرجو الدارقطني( ,)77مف طريؽ ,
محمد بف عمارة  ,كالىما :عبد ا﵀ بف أبي بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ ,عف أبيو محمد بف

عمرك بف حزـ ,يرسمو  ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

اف اَلنصارم مف بني مالؾ بف النجار ,أحد
 جده :عمرو :ىك عمرك بف حزـ بف زيد بف لى ٍكىذ ىعماؿ النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -عمى اليمف  ,سكف المدينة  ,يكنى أبا الضَّح ً
َّاؾ  ,شيد
الخندؽ ىك كزيد بف ثابت ,ككاف أكؿ مشيد شيده عمرك بف حزـ  ,تكفي في خالفة عمر بف

الخطاب  -رضي ا﵀ عنو  -كقيؿ :تكفي سنة (ْٓىػ)(.)72

– أبيو :محمد :ىك محمد بف عمرك بف حزـ اَلنصارم أبك عبد الممؾ المدني ,لو رؤية كليس لو
سماع إال مف الصحابة ,قتؿ يكـ الحرة سنة (ّٔىػ)(.)70

 -أبو بكر بف محمد :ىك أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ اَلنصارم النجارم ,اسمو ككنيتو

()7

صحيح ابف حباف (ُْ /َُٓ/رقـٗٓٓٔ).

()2

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ِ /ُُٖ/رقـُِّّ).

()0

مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ِّٓ/ِ( -رقـِّٓٔ).

()4

الديات البف أبي عاصـ (ٔ /ّْٕ/رقـََّٕ).

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِٓٓ/رقـُْْٕ).

()6

شعب االيماف لمبييقي (ّ /ْْٔ/رقـُّٓٗ).

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ُْٗ/رقـِٕٓٓ).

()8

السنف الصغرم لمبييقي (ِ /ْٔ/رقـُُُٕ).

()9

مكطأ اإلماـ مالؾ (ِ.)ْٖٗ/

( )73سنف النسائي  ,كتاب القىسامة  -ذكر حديث عمرك بف حزـ في العقكؿ-تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /َٔ/رقـْٕٖٓ).
( )77سنف الدارقطني (ْ /ُِٗ/رقـَّْٖ).
( )72معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ.)َُْٗ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٗٗ/رقـُِٖٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِٕ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ُ ,)ُٖٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ِٗ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ُٓٔ/االستيعاب البف عبد البر (ّ,)ُّْٕ/
تيذيب الكماؿ لممزم (ّّ.)ُّٕ/
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كاحد ,كقيؿ إنو يكنى أبا محمد ,ثقة عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُِىػ)(.)7

 -الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ,سبقت ترجمتو(.)2

 سميماف بف داود :مختمؼ عميو في ىذا الحديث مف ىك؟ فقيؿ إنو :سميماف بف أرقـ( )0المتفؽالني أبك داكد الدمشقي ,ركل لو أبك داكد في
الخك ُّ
عمى ضعفو .كقيؿ ىك سميماف بف داكد ى

"المراسيؿ" كالنسائي ,مف السابعة(.)4

قاؿ فيو البخارم ":فيو نظر "( .)3كضعفو ابف معيف( ,)6كعنو قاؿ " :ليس بشيء "( .)7كلـ يرتضي
اؿ يحيى ىكقد ركل ىعنوي يحيى
ىذا أيىبك سعيد عثماف ٍبف ىس ًعيد الدارمي فقاؿ ":أ ٍىريجك أىنو لى ٍي ىس ىك ىما قى ى
ً
بف حم ىزة أ ً
يمة ىك يى ىك دمشقي خكالني"( .)8كضعفو عمي بف المديني(.)9
ى
ىٍ
ىحاديث حسانان كميىا يم ٍستىق ى
كقاؿ ابف خزيمة ":ال يحتج بو "( .)73كقاؿ العقيمي ":مجيكؿ "( .)77كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ ":ىذا ثقة "(ٕٔ) .كقاؿ أبك حاتـ( ,)70كالدارقطني( ":)74ال بأس بو " .كقاؿ ابف حجر":

صدكؽ"(.)73

قاؿ الباحث :سميماف بف داكد ,كسميماف بف أرقـ كالىما متكمـ فيو .كال خال ؼ في ضعؼ
سميماف بف أرقـ ؛ أما سميماف بف داكد الخكالني الراجح أنو لمضعؼ أقرب.

ض ىرًمي أبك عبد الرحمف الدمشقي القاضي,
الح ٍ
 يحيى بف حمزة :ىك يحيى بف حمزة بف كاقد ىثقة رمي بالقدر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُّٖىػ)(.)76
 -الحكـ بف موسي :ىك الحكـ بف مكسى بف أبي زىير البغدادم أبك صالح القى ٍنطى ًرم ,ركل لو

( )7المصدر السابؽ (ص /ِْٔ/رقـٖٖٕٗ) .كانظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)ّّٕ/الثقات البف حباف (ٓ,)ُٓٔ/
تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َُِ/
( )2انظر حديث رقـ (َٕ).
( )0تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٗ/رقـِِّٓ).
( )4المصدر السابؽ (ص /ُِٓ/رقـِٓٓٓ).
( )3التاريخ الكبير لمبخارم (ْ.)َُ/
( )6المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِٕٗ/
( )1تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُِّ/
( )8المصدر السابؽ.
( )9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ .)ِٖٔ/كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ُُ.)ُْٔ/
( )73ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)َِِ/
( )77الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُِٕ/
( )72الثقات البف حباف (ٔ.)ّٖٕ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)َُُ/
( )74تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِِ.)ُِّ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٓ/رقـِٓٓٓ).
( )76المصدر السابؽ (ص /ٖٓٗ/رقـّٕٔٓ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ّ ,)َّٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ,)ُّٔ/
الثقات البف حباف (ْ ,)ُْٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ِٕٖ/
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مسمـ ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ِِّىػ)(.)7

قاؿ ابف سعد " :ثقة كثير الحديث ككاف رجالن صالحان ثبتان في الحديث "(.)2

ككثقو ابف معيف( ,)0كقاؿ مرة ":ليس بو بأس "( ,)4كالعجمي( ,)3كابف قانع( ,)6كابف حباف( .)1كقاؿ

صالح جزرة ":الثقة المأمكف "( .)8كقاؿ أبك ينعيـ اَلصبياني ":ثقة ثبت "( .)9كقاؿ عبد ا﵀ بف
أحمد بف حنبؿ ":كاف أبي ال ىيرل بالكتاب عف ىؤالء الشيكخ بأسان ككاف يرضاىـ ,كقد حدثنا عف

بعضيـ منيـ الحكـ بف مكسى "( .)73كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ "( .)77كتبعو ابف حجر( .)72كقاؿ
اف رجالن صالحان ,ثبتا ًفي الحديث "( .)70كقاؿ مكسى بف
ي
كسى ىك ى
الح ىسيف بف فيـ " :الحكـ بف يم ى
ىاركف ":الحكـ بف مكسى أبك صالح الشيخ الصالح "(.)74

قاؿ الباحث :الحكـ بف مكسي ,ثقة صالح  ,لـ يتكمـ فيو أحد بجرح.

 -عمرو بف منصور :ىك عمرك بف منصكر النسائي أبك سعيد ,ثقة ثبت ,ركل لو النسائي ,مف

الحادية عشرة(.)73

الحكـ عمى الحديث:
ىذا الحديث ضعيؼ اإلسناد .كفيو خالؼ شديد بيف أىؿ العمـ بسبب سميماف بف داكد ىؿ ىك
الخكالني الدمشقي ,أـ سميماف بف داكد بف أرقـ المتفؽ عمى ضعفو ,ك قد سأؿ عبد الرحمف بف

أبي حاتـ أباه – رحمو ا﵀ – عف ىذا الحديث ,فقاؿ ":قاؿ أبي :مف الناس مف يقكؿ :سميماف بف
أرقـ ...كمنيـ مف يقكؿ :سميماف بف داكد الدمشقي ,شيخ ليحيى بف حمزة ,ال بأس بو؛ فال أدرم

أييما ىك؟ كما أظف أنو ىذا الدمشقي .كيقاؿ :إنيـ أصابكا ىذا الحديث بالعراؽ مف حديث

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٔ/رقـُِْٔ).

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ّْٗ/

()0

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)َُُ/

()4

تيذيب التيذيب البف حجر (ِ.)َْْ/

()3

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُّّ/

()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ِ.)َْْ/

()1

الثقات البف حباف (ٖ.)ُٗٓ/

()8

انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ُِٔ/ك تيذيب التيذيب البف حجر (ِ.)َْْ/

()9

صفة الجنة َلبي نعيـ اَلصبياني (ِ.)ُْٖ/

( )73العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ – (ِ.)َُّ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُِٗ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٔ/رقـُِْٔ).
( )70تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ُِٔ/
( )74المصدر السابؽ.
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٕ/رقـُُٗٓ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)َِٓ/
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سميماف بف أرقـ "(.)7
ىكقىاؿ أىبك داكد ًفي "مراسيمو" :قد أيسند ىذا كال يصح .ركاه يحيى بف حمزة ,عف سميماف بف أرقـ,
عف الزىرم ,عف أبي بكر بف محمد بف عمرك بف حزـ ,عف أبيو ,عف جده  [ .ثـ قاؿ أبك داكد ]
حدثنا أبك ىبيرة قاؿ :قرأتو في أصؿ يحيى بف حمزة ,حدثني سميماف بف أرقـ ,كحدثنا ىاركف بف

محمد بف بكار ,حدثني أبي ,كعمي ,قاال :يحيى بف حمزة ,عف سميماف بف أرقـ ,مثمو قاؿ أبك
داكد :كالذم قاؿ :سميماف بف داكد كىـ فيو "( .)2قاؿ ابف الممقف ":كىكذا قىاؿ أىبك زرعة ّْ
الدم ٍش ًقي:

ً
كصالح بف أىحمد جزرة كأىبك الحسف اليى ىرًكم "(.)0
َّكاب .ى
إنو الص ى
عدد مف العمماء؛ فقاؿ ابف معيف عف ىذا الحديث "حديث عمرك بف حزـ
كقد ضعؼ الحديث ه
ليس ىك بشيء ..كلـ يتابع سميماف بف داكد في حديث عمرك بف حزـ أحد كليس في الصدقات

حديث لو إسناد "( .)4كقاؿ العقيمي عف الحديث  ":ركاه سميماف بف داكد بطكلو ,كىك مجيكؿ...
كالكالـ الذم في حديث سميماف بف داكد ال أرفعو ,كىك عندنا ثابت محفكظ إف شاء ا﵀ تعالى,

غير أنا نرل أنو كتاب غير مسمكع عمف فكؽ الزىرم ,كا﵀ أعمـ "(.)3

كقاؿ الشافعي ":لـ يقبمكا كتاب آؿ عمرك بف حزـ -كا﵀ أعمـ -حتى يثبت ليـ أنو كتاب رسكؿ

ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ– "(.)6

كلمحديث عمة أخرل كىي :اإلرساؿ مف ركاية مالؾ( ,)1كالنسائي( ,)8عف عبد ا﵀ بف أبي بكر بف
محمد بف عمرك بف حزـ ,عف أبيو محمد بف عمرك بف حزـ ,يرسمو  ,كلـ يذكر عمرك بف حزـ.

كقد صحح الحديث جماعة مف اَلئمة ال مف حيث اإلسناد ,بؿ مف حيث الشيرة (.كىك الراجح)

قاؿ ابف عبد البر ":ال خالؼ عف مالؾ في إرساؿ ىذا الحديث بيذا اإلسناد كقد ركم مسندان مف
كجو صالح كىك كتاب مشيكر عند أىؿ السير معركؼ ما فيو عند أىؿ العمـ معرفة تستغني

بشيرتيا عف اإلسناد َلنو أشبو التكاتر في مجيئو لتمقي الناس لو بالقبكؿ كالمعرفة "(.)9

كقاؿ الحاكـ" ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى ما قدمنا ذكره في تصحيح ىذه الصحيفة  ,كلـ

()7

العمؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُٔٗ/

()2

المراسيؿ َلبي داكد (ص.)ُُِ/

()0

البدر المنير البف الممقف (ٖ.)ُّٖ/

()4

مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف( -ص.)ّٖ/

()3

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُِٕ/

()6

الرسالة لإلماـ لمشافعي (ص.)َِْ/

()1

مكطأ اإلماـ مالؾ (ِ.)ْٖٗ/

()8

سنف النسائي  ,كتاب القىسامة  -ذكر حديث عمرك بف حزـ في العقكؿ-تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /َٔ/رقـْٕٖٓ).
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر (ُٕ.)ّّٖ/

()9
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يخرجاه "( .)7كقاؿ الدارقطني " :سئؿ أحمد بف حنبؿ عف حديث الصدقات ىذا الذم يركيو يحيى

ابف حمزة أصحيح ىك فقاؿ " :أرجك أف يككف صحيحان " ,قاؿ الدارقطني ":كقد أثنى عمى سميماف
ا بف داكد الخكالني ىذا أبك زرعة الرازم كأبك حاتـ الرازم كعثماف بف سعيد الدارمي كجماعة مف
الحفاظ ك أركا ىذا الحديث الذم ركاه في الصدقة مكصكؿ اإلسناد حسنا كا﵀ أعمـ "(.)2

كقد نقؿ ىذا الخالؼ الذىبي  -رحمو ا﵀ -ثـ رجح أف سميماف الذم في الحديث ىك ابف أرقـ ,

فقاؿ ":رجحنا أنو ابف أرقـ ,فالحديث إذا ضعيؼ اإلسناد "(.)0
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ ً
يث " أ َّ
صمَّى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىف ىر يسك ىؿ المو  -ى
ً ً
ً
ىم
ك ُّ
الس ٍقيا :مكضعاف ىب ٍي ىف ىم َّكةى ىكاٍل ىمد ىينة :أ ٍ
حديث رقـ (.)ٛٚ

ً َّ
َّ
الس ٍقيا " تً ٍع ًيف
اف بًتً ٍع ًي ىف ىك يى ىك قائ ُؿ َّ
الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىك ى
ت القائًمة(.)4
كف ُّ
بالس ٍقيا ىكٍق ى
أَّىنوي ىي يك ي

اإلماـ البخاري(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ؽ
اؿٍ :ان ى
ادةى ,قى ى
ضالىةى ,قى ى
طمى ى
اـ ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أىبًي قىتى ى
ىح َّدثىىنا يم ىعا يذ ٍب يف فى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ى ىش ه
()6
ً
ث َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -أ َّ
ىف ىع يد ِّكا
ىص ىح يابوي ىكلى ٍـ يي ٍح ًرٍـ ,ىك يح ّْد ى
الح ىد ٍيبًىي ًة ,فىأ ٍ
اـ ي
ىح ىرىـ أ ٍ
النبً ُّي  -ى
أىبي ىع ى
ً
ً َّ
النبً ُّي َّ -
ؽ َّ
ضيي ٍـ إًلىى
ضح ى
ىي ٍغ يزكهي ,فى ٍانطىمى ى
َّؾ ىب ٍع ي
ىص ىحابًو تى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فىىب ٍي ىن ىما أ ىىنا ىم ىع أ ٍ
ى
ً
ت فىًإ ىذا أ ىىنا بً ًح ىم ًار ك ٍح و
ىب ٍع و
ىف
استى ىع ٍن ي
ش ,فى ىح ىمٍم ي
ض ,فىىنظى ٍر ي
ت بً ًي ٍـ فىأىىب ٍكا أ ٍ
ت ىعمىٍيو ,فىطى ىع ٍنتيوي ,فىأىثٍىبتُّوي ,ىك ٍ
ى
ًً ً
ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -أ ٍىرفىعي فى ىرًسي
ط ىع ,فى ى
ىف ين ٍقتى ى
طمى ٍب ي
ييع يينكنًي ,فىأى ىكٍم ىنا م ٍف لى ٍحمو ىك ىخش ىينا أ ٍ
ت النَّبً َّي  -ى
يت رج نال ًمف بنًي ًغفى وار ًفي جك ً
ً
ً
النبً َّي َّ -
ت َّ
ت :أ ٍىي ىف تىىرٍك ى
ؼ المٍَّي ًؿ ,يقٍم ي
ٍ ى
ىشأ نٍكا ىكأىس يير ىشأ نٍكا ,ىفمىق ي ى ي
ى
صمى ا﵀ي
ىٍ
ؾ
اؿ :تىىرٍكتيوي بًتى ٍعيى ىف ,ىك يى ىك قَ ِائ ٌؿ ُّ
كف ىعمى ٍي ى
ت :ىيا ىر يس ى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-؟ قى ى
كؿ المَّ ًو ,إً َّف أ ٍ
الس ٍق ىيا ,فى يقٍم ي
ىىمى ىؾ ىي ٍق ىريء ى
ت :يا رس ى َّ ً
ً
ً
ت ًح ىم ىار
َّ
ىص ٍب ي
ىف يي ٍقتىطى يعكا يد ى
السالى ىـ ىكىر ٍح ىمةى المَّو ,إًَّنيي ٍـ قى ٍد ىخ يشكا أ ٍ
كؿ المو ,أ ى
كن ىؾ فى ٍانتىظ ٍريى ٍـ ,يقٍم ي ى ى ي
اضمىةه؟ فىقى ى ً
ش ,ك ًع ٍنًدم ًم ٍنو ,فى ً
ك ٍح و
كف.
ي
اؿ لٍمقى ٍكًـ " :يكميكا ى"ك يى ٍـ يم ٍح ًريم ى
ى
ى
تخريج الحديث:

()7

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ.)ْٓٓ/

()2

السنف الكبرل لمدارقطني (ْ /ُْٗ/رقـِٕٓٓ).

()0

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)َِِ/

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّّ/

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الحج  -باب جزاء الصيد كنحكه /ُُ/ّ( -رقـُُِٖ).

()6

ىك الحارث بف ربعي بف بمدمة  ,أبك قتادة اَلنصارم الخزرجي ,صحابي .أسد الغابة البف اَلثير (ُ.)َٔٓ/
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أخرجو البخارم( , )7عف سعيد بف الربيع ,عف عمي بف المبارؾ ,عف يحيى بف أبي كثير ,بو.
كأخرجو مسمـ( ,)2عف صالح بف مسمار السممي ,عف معاذ بف ىشاـ ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات .كىشاـ ىك :الدستكائي ,كيحيي ىك :يحيي بف أبي كثير.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ت صائـ قَ ِائ ٌؿ" أىم س ً
ً
اك هف ًفي اٍل ىب ٍي ًت ًع ٍن ىد القائمة(.)0
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
"ىًذ ًه فيالنة ىماتى ٍ
ت ظي ٍي انر ىكأ ٍىن ى
يث اٍل ىج ىنائ ًز ى
ٍ ى
ه
حديث رقـ (.)ٛٛ

اإلماـ النسائي(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ًو
َّ ً
اف ٍب يف ىح ًك ويـ,
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ين ىم ٍي ور ,قى ى
امةى ,قى ى
أٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
ىخ ىب ىرىنا يع ىب ٍي يد المو ٍب يف ىسعيد أيىبك قي ىد ى
كؿ المَّ ًو َّ -
يد ٍب ًف ثىابً وت ,أَّىنيـ ىخريجكا مع رس ً
ىع ٍف ىخ ًار ىجةى ٍب ًف ىزٍيًد ٍب ًف ثىابً وت ,ىع ٍف ىع ّْم ًو ىي ًز ى
ى
ىى ىي
يٍ ى
صمى ا﵀ي
اؿ " :ىما ىى ىذا؟ " قىاليكا :ىىًذ ًه في ىال ىنةي ىم ٍكىالةي ىبنًي في ىال وف,
يدا ,فىقى ى
ات ىي ٍكوـ فى ىأرىل قى ٍب نار ىجًد ن
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىذ ى
َّ ً
ت ىنائً هـ قَ ِائ ٌؿ ىفمى ٍـ ين ًح َّ
ظ ىؾ بًيىا,
ىف ينكًق ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىماتى ٍ
ت ظي ٍي نار ىكأ ٍىن ى
ب أٍ
فى ىع ىرفىيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
ً َّ
فىقىاـ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ص َّ
ؼ َّ
اس ىخٍمفىوي ,ىك ىكب ىَّر ىعمىٍييىا أ ٍىرىب نعا ,ثيَّـ
الن ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىك ى
ى
ى ىي
ً
َّ
ص ىالتًي لىوي ىر ٍح ىمةه ".
ت ىب ٍي ىف أى ٍ
قى ى
كت ًفي يك ٍـ ىمي ه
ّْت ىما يد ٍم ي
اؿ " :ىال ىي يم ي
ظيي ًريك ٍـ إًال آ ىذ ٍنتي يمكنًي بًو ,فىًإ َّف ى
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)3مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف نمير.

كأخرجو ابف ماجو( ,)6كأحمد( ,)1كابف أبي شيبة( ,)8كابف أبي عاصـ( ,)9كابف حباف(,)73

كالطحاكم( ,)77كالبييقي( ,)72مف طريؽ ,ىشيـ بف بشير.
()7

صحيح البخارم  ,كتاب جزاء الصيد  -باب إذا رأل المحرمكف صيدا فضحككا ,ففطف الحالؿ /ُِ/ّ( -رقـُِِٖ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الحج  -باب تحريـ الصيد لممحرـ /ّٖٓ/ّ( -رقـ ٗٓ.)ُُٗٔ -

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّّ/

()4

سنف النسائي  ,كتاب الجنائز  -الصالة عمى القبر-تحقيؽ :أبك غدة (ْ /ْٖ/رقـَِِِ).

()3

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب الجنائز  -الصالة عمى القبر /َْٔ/ِ( -رقـَُِٔ).

()6

سنف ابف ماجو  ,كتاب الجنائز  -باب ما جاء في الصالة عمى القبر -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ْٖٗ/رقـُِٖٓ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ِّ /َُِ/رقـُِْٓٗ).

()8

المصنؼ البف أبي شيبة (ِ /ْٕٓ/رقـُُُِٕ) ,كالمسند (ِ /ِِِ/رقـَٕٕ).

()9

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ْ /ِٕ/رقـَُٕٗ).

( )73صحيح ابف حباف (ٕ /ّٓٔ/رقـَّٕٖ).
( )77شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /ٕٔ/رقـٕٔ).
( )72السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ٕٗ/رقـَُٖٕ) ,كمعرفة السنف كاآلثار (ٓ /ُُّ/رقـْٕٔٔ).
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كأخرجو أبك يعمى( ,)7مف طريؽ ,عبد الكاحد بف زياد .كأخرجو ابف المنذر( ,)2كالطبراني( ,)0مف
طريؽ ,زىير بف معاكية .كأخرجو أبك الحسيف بف قانع( ,)4مف طريؽ ,مركاف بف معاكية .كأخرجو

الحاكـ( ,)3مف طريؽ ,ابف لييعة .جميعيـ :عف عثماف بف حكيـ ,عف خارجة بف زيد بف ثابت,
عف عمو يزيد بف ثابت – رضي ا﵀ عنو . -
دراسة رجاؿ االسناد:

 يزيد بف ثابت :ىك يزيد بف ثابت بف الضحاؾ اَلنصارم ,لو صحبة؛ أخك زيد بف ثابت ,كىكأسف مف زيد .قتؿ يكـ اليمامة شييدان كقيؿ :رمي بسيـ يكـ اليمامة ,فمات ًفي الطريؽ راجعان(.)6

 َخ ِار َجة بف َزيد :ىك خارجة بف زيد بف ثابت اَلنصارم أبك زيد المدني  ,ثقة فقيو  ,ركل لو
الجماعة  ,مات سنة (ََُىػ)(.)1
 ُعثماف بف َح ِكيـ :ىك عثماف بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ اَلنصارم اَلكسي أبك سيؿ المدنيثـ الككفي  ,ثقة ,كركل لىوي البخارم في "اَلدب" ,كالباقكف .مات سنة (ُّٗىػ)(.)8

 عبد ا﵀ بف ُن َم ْير :ىك عبد ا﵀ بف ين ىمير اليمداني أبك ىشاـ الككفي  ,ثقة صاحب حديث مفأىؿ السنة  ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُٗٗىػ)(.)9
 عب ْيد ا﵀ بف ِالس ٍر ىخ ًسي( )73نزيؿ
َُ
سعيد :ىك عبيد ا﵀ بف سعيد بف يحيى اليشكرم أبك قدامة ى
َ
()77
نيسابكر  ,ثقة مأمكف سني ,ركل لو البخارم ,كمسمـ  ,كالنسائي  ,مات سنة (ُِْىػ) .

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد  ,كرجالو ثقات.

***** *****

()7

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ِّٔ/رقـّٕٗ.)َٔٓٓ-

()2

اَلكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر (ٓ /ّٕٗ/رقـَّٕٗ).

()0

المعجـ الكبير لمطبراني (ِِ.)ِٕٔ/ِّٗ/

()4

معجـ الصحابة البف قانع (ّ.)ِِٖ/

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ّ /ِٖٔ/رقـَٓٓٔ).

()6

أسد الغابة في معرفة الصحابة البف اَلثير (ٓ.)ْْٓ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٖٔ/رقـَُٗٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِٖٓ/معرفة الثقات لمعجمي
(ُ ,)َّّ/الثقات البف حباف (ْ ,)ُُِ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ٖ/

()8

المصدر السابؽ (ص /ّّٖ/رقـُْْٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)َُٓ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ,)ُِٕ/
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ُْٔ/الثقات البف حباف (ٕ ,)َُٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٗ.)ّٓٓ/

()9

المصدر السابؽ (ص /ِّٕ/رقـّٖٔٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ُٓٔ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ْٔ/الثقات

البف حباف (ْ ,)ُُِ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ٖ/
73
الس ْر َخ ِسي :ىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف بالد خراساف يقاؿ ليا سرخس .االنساب لمسمعاني (ٕ.)ُُٖ/
( )  َ
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٕ/رقـِْٔٗ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ِٖٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ٓ ,)ُّٕ/الثقات البف حباف (ٖ ,)َْٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٗ.)َٓ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً ً
ً ً
شرب نًصؼ َّ
النيى ًار ,ىي ٍعني أىنَّوي
ىكًفي ىحديث يخ ىزيمة " كأ ٍكتىفي م ٍف ح ٍممة بالقىٍيمة " القىٍيمة كالقىٍيؿٍ :
ً
ي ٍكتىفي بتًمؾ َّ
َّعة(.)7
الش ٍربة ,ىال ىي ٍحتى ي
اج إًلىى ىح ٍمميا لمخ ٍ
صب كالس ى
حديث رقـ (.)ٜٛ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ً
اس يـ أـ لىيي ٍـ
اَلكس ك ى
ص ًار ,كقىٍيمةٍ :
الخ ٍزرج ,قىبيمىتي ٍاَل ٍىن ى
ىكفي ىحديث ىسٍمماف " ىي ٍم ىن يعؾ ٍابنا قىٍيمىةى " ييريد ٍ
ت ىك ً
ً
اى وؿ(.)2
يم وة ,ىكًى ىي قىٍيمة بًٍن ي
قىد ى
حديث رقـ (ٓ.)ٜ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/

()2

المصدر السابؽ.

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
َّ ً
ً
ً
َّ
ىم كافىقىو ىعمىى ىن ٍقض
ىكًفيو " ىم ٍف أَقَاؿ نادمان أىقىالو الموي م ٍف ىن ًار ىجيىنَّـ " ىكًفي ًرىك ىاية " أىقىالو الموي ىعثٍرتىو" أ ٍ
ًًً
الثمف
ىج ىابوي إًلى ٍي ًو .ييقىا يؿ :أىقىالىوي يي ًقيمو إًقالة ,كتىقى ىاي ىال إً ىذا فى ىسخا اٍل ىب ٍي ىع ,ىك ىع ى
اٍل ىب ٍي ًع ىكأ ى
المبيعي إًلىى ىمالكو ك ي
اد ى
ً
ً
كف ًٍ
ً
الع ٍيد(.)7
اف قى ٍد ىنًدـ ي
اإلقىالىةي في ى
أحدىما أ ٍىك كالىما ,ىكتى يك ي
الم ٍشترمً ,إ ىذا ىك ى
الب ٍيعة ك ى
إلىى ى
حديث رقـ (ٔ.)ٜ
اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :-
اؿ :قى ى
كف ٍب يف أىبًي ىعائً ىشةى ,قى ى
ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرنًي ىى يار ي
النبً ُّي  -ى
ً
يؿ المَّ ًو أىك ًفي الص ى ً
م ٍف كص ىؿ صفِّا ًفي سبً ً
ام ًةَ ,و َم ْف أَقَا َؿ َن ِاد ًما أَقَالَ ُو
ص ىؿ المَّوي ىخ ٍ
َّالة ىك ى
ى
ى ى ى ى
ط ىكهي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ٍ
ً
ً
َّ
امة ".
الموي ىن ٍف ىسوي ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
تخريج الحديث:
تفرد بيذا اإلسناد عبد الرزاؽ ,لكف لمحديث شكاىد أخرل بمعناه  .فقد أخرج عبد الرزاؽ( ,)0عف

معمر ,عف يحيى بف أبي كثير عف رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ – كىك مرسؿ.

كشاىد آخر بسند صحيح أخرجو أبك داكد( ,)4عف يحيى بف معيف ,عف حفص بف غياث  ,عف

اَلعمش ,عف أبي صالح السماف ,عف أبي ىريرة ,عف رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ -
بمفظ  " :مف أقاؿ مسممان أقالو ا﵀ عثرتو ".

كأكرده عبد ا﵀ ابف اإلماـ أحمد في مسند أبيو بسند أبي داكد نفسو عف يحيى بف معيف بو(.)3

كأخرجو ابف ماجو( ,)6مف طريؽ ,مالؾ بف سعير ,عف اَلعمش ,بو .كىذا الشاىد أخرجو جمعه.
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 َى ُاروف بف أَبي عائشة :ىاركف بف أبي عائشة رجؿ ,ركل عنو ابف جريج قالو ابف سعد(.)1كثقو العجمي( ,)8كذكره ابف حباف في الثقات( .)9كذكره أبك حاتـ( ,)73كلـ يذكر فيو شيئان.

()7

المصدر السابؽ.

()2

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ِ /ٓٔ/رقـِْٗٔ).

()0

المصدر السابؽ (ِ /ٓٔ/رقـِْٖٔ).

()4

سنف أبي داكد  ,أبكاب اإلجارة – باب في فضؿ اإلقالة -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ِْٕ/رقـَّْٔ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ُِ /ََْ/رقـُّْٕ).

()6

سنف ابف ماجو ,كتاب التجارات  -باب اإلقالة-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُْٕ/رقـُِٗٗ).

()1

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ُٓٔ/

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِِّ/

()9

الثقات البف حباف (ٕ.)ٕٓٗ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ّٗ/

792

قاؿ الباحث :ىى ياركف بف أىبي عائشة ,ثقة.
 -ابف ُجريج :ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج ثقة كاف يدلس كيرسؿ ,سبقت ترجمتو(.)7

الحكـ عمى الحديث:

سند الحديث ضعيؼ ,كرجالو ثقات ,كعمة ضعفو ارساؿ ىى ياركف بف أىبي عائشة  ,لكف الحديث
يتقكم الي" الحسف لغيره " بالشاىد الذم ذكرتو في التخريج عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو –
كما في سنف أبي داكد ,كابف ماجو ,كمسند اإلماـ أحمد ,كغيرىـ.
كقد صححو اَللباني( ,)2كشعيب اَلرنؤكط ( ,)0رحميما ا﵀.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
القيمة " ً
حامؿ ِ
ىى ًؿ اٍلب ٍي ًت " كىال ً
ً ً
صية(.)4
القيمة ,بًاٍل ىك ٍس ًر :اَل ٍيد ىرة .ىك يى ىك ٍانتًفاخ ي
ىكًفي ىحديث أ ٍ ى
الخ ٍ
ى
حديث رقـ (ٕ.)ٜ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الدع ً
ً ً
ً
الحمد أنت قَيَّاـ السمكات ك ٍاَل ٍىر ً
ض " ىكًى ىي ًم ٍف
اء " لى ىؾ
ي
في ىحديث ُّ ى
ى
ً ً ً
ً ً
يم ً
يع
الخمؽ ,كمدبّْر اٍل ىعالىًـ ًفي ىج ًم ً
كر ى
صفىات المَّو تى ىعالىى ,ىك ىم ٍع ىن ى
اىا :اٍلقىائ يـ بأ ي
حديث رقـ (ٖ.)ٜ

أ ٍىبنًىي ًة المبالىغة ,ىكًى ىي ًم ٍف
ىح ىكالً ًو(.)3
أٍ

اإلماـ مسمـ( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ًً
ًو
س ,ىع ًف ٍاب ًف ىعبَّا و
طاك و
ً ُّ
و
َّ
س ,أ َّ
ىف
ىحدثىىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ,ىع ٍف ىمالؾ ٍب ًف أ ىىنس ,ىع ٍف أىبي الزىب ٍي ًر ,ىع ٍف ى ي
كؿ ً
َّال ًة ًمف جك ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ً
ؼ المٍَّي ًؿ " :الميي َّـ لى ىؾ
اـ إًلىى الص ى
ىر يس ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىك ى
ى
ٍ ىٍ
اف ىيقيك يؿ إ ىذا قى ى
ت قَيَّاـ الس ً
ت ينكر الس ً
ات ك ٍاَل ٍىر ً
ات ك ٍاَل ٍىر ً
ت
ض ,ىكلى ىؾ اٍل ىح ٍم يد ,أ ٍىن ى
اٍل ىح ٍم يد ,أ ٍىن ى ي
ض ,ىكلى ىؾ اٍل ىح ٍم يد ,أ ٍىن ى ُ ى
ى
َّم ىاك ى
َّم ىاك ى
ب الس ً
ؾ ىح ّّ
ؽ ,كقى ٍكلي ىؾ اٍل ىح ُّ
ُّ
ُّ
ات ك ٍاَل ٍىر ً
ىر ُّ
ؽ ,ىكاٍل ىجَّنةي
اؤ ى
ض ىك ىم ٍف ًفي ًي َّف ,أ ٍىن ى
ؽ ,ىكلًقى ي
ى
ت اٍل ىحؽ ,ىكىك ٍع يد ىؾ اٍل ىح ى
َّم ىاك ى
()7

انظر حديث رقـ (ٔ).

()2

سنف أبي داكد – طبعة مشيكر( -ص /ِٕٓ/رقـَّْٔ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ُِ /ََْ/رقـُّْٕ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب صالة المسافريف كقصرىا  -باب الدعاء في صالة الميؿ كقيامو /ِّٓ/ُ( -رقـُٗٗ.)ٕٔٗ-
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َّاعةي ىح ّّ
ؽ ,كالنَّ يار ىح ّّ
ّّ
ؾ
ت ,ىكبً ى
ت ,ىكبً ى
ت ,ىكًالى ٍي ىؾ أ ىىن ٍب ي
ت ,ىك ىعمىٍي ىؾ تىىك َّكٍم ي
آم ٍن ي
ىسمى ٍم ي
ؽ ,ىكالس ى
ؽ ,الميي َّـ لى ىؾ أ ٍ
ؾ ى
ىح ى
ت ,فى ٍ ً ً
ت كأ َّ
َّ
ت".
ت إًلى ًيي ىال إًلىوى إً َّال أ ٍىن ى
ت أ ٍىن ى
ىعمى ٍن ي
ت ىكأ ٍ
ىس ىرٍر ي
ىخ ٍر ي
ت ىكًالى ٍي ىؾ ىحا ىك ٍم ي
اص ٍم ي
ت ىكأ ٍ
ىخ ى
اغف ٍر لي ىما قىد ٍم ي ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,سميماف بف أبي مسمـ اَلحكؿ ,عف أبي الزبير .كمف طريؽ,
سميماف بف أبي مسمـ .كالىما :عف طاكس ,عف عبد ا﵀ بف عباس – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات ,كأىبك ُّ
الزىبير ىك محمد بف تى ٍد يرس ,ثقة مدلس سبقت ترجمتو(.)2
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
(ً )0
بأمرىا ىك ىما
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
كف ى
ام ىأرىةن قَ ٍّي ٌـ ىكاح هد " قىيّْـ اٍل ىم ٍأرىة ي
يث " ىحتَّى ىي يك ى
زكجيا َ ,لىنَّوي ىيقيكـ ٍ
لخمسيف ٍ
تى ٍحتاج إًلى ٍي ًو(.)4
حديث رقـ (ٗ.)ٜ

اإلماـ مسمـ(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,ىك ٍاب يف ىب َّش وار ,قى ى
اال :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,ىس ًم ٍع ى
ً ً
ً
ً
ً
ث ىع ٍف أ ىىن ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,قى ى
ادةى ,يي ىح ّْد ي
قىتى ى
اؿ :أ ىىال أ ى
يح ّْدثي يك ٍـ ىحديثنا ىسم ٍعتيوي م ٍف ىر يسكؿ ا﵀  -ى
اط الس ً
كسمَّـ  -ىال يح ّْدثي يكـ أىح هد بعًدم س ًمعو ًم ٍنو " إً َّف ًمف أى ٍشر ً
ظيى ىر اٍل ىج ٍي يؿ,
ىف يي ٍرفى ىع اٍل ًعٍم يـ ,ىكىي ٍ
َّاعة أ ٍ
ى
ى ىي ي
يى ٍ ى ىٍ
ٍ ى
ىىى
النساء حتَّى ي يككف لً ىخم ًسيف ام أرىةن قَ ٍّيـ ك ً
ىكىي ٍف يش ىك ّْ
اح هد ".
ب ّْ
ب اٍل ىخ ٍم ير ,ىكىي ٍذ ىى ى
الزىنا ,ىكيي ٍش ىر ى
الر ىجا يؿ ,ىكتىٍبقىى ّْ ى ي ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٌ ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)6مف طريؽ ,يحي بف سعيد القطاف ,عف شعبة ,كمف طريؽ ,ىشاـ الدستكائي,
كىماـ بف يحيي .ثالثتيـ :عف قتادة ,عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو – بو.
()7

صحيح البخارم  ,كتاب التيجد  -باب التيجد بالميؿ /ْٖ/ِ( -رقـَُُِ.)ْٕٗٗ-ِْْٕ-ّٕٖٓ-ُّٕٔ-

()2

انظر حديث رقـ (ُٔ).

()0

اقتصر ابف اَلثير في تفسير القيّْـ عمى النساء أنو الزكج فقط كىذا كالـ فيو نظر َلنو يقتضي زكاج الرجؿ الكاحد مف خمسيف
امرأة  ,كالثابت خالؼ ذلؾ مف عدـ الزيادة عمى أربع زكجات لعمكـ قكلو تعالي فى ٍان ًكحكا ما طىاب لى يكـ ًمف النّْس ً
ث
اء ىمثٍىنى ىكثي ىال ى
ى ٍ ى ى
ي ى
ع  [ سكرة النساء ]ّ:كلحديث عبد ا﵀ بف عمر ,أف غيالف بف سممة الثقفي أسمـ كلو عشر نسكة في الجاىمية ,فأسممف
ىكيرىبا ى

معو " ,فأمره النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أف يتخير أربعان منيف" .سنف الترمذم.ط :شاكر (ّ /ِْٕ/رقـُُِٖ) .كفي لفظ لمالؾ

قاؿ لو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ " :أمسؾ منيف أربعا ,كفارؽ سائرىف" .مكطأ اإلماـ مالؾ (ِ /ٖٓٔ/رقـٕٔ)ٔ.تظنكٌرثٍٍأٌ
انهفظعاؤ,أٌانًقصٕصتانقٍىفًانذضٌسأَّانقائىعهىأيغٍْٔيصانذٍٓٔنٍؾيشرصاًتانؼٔضفقظ.
()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب العمـ  -باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف /َِٓٔ/ْ( -رقـٗ.)ُِٕٔ-

()6

صحيح البخارم  ,كتاب العمـ  -باب رفع العمـ كظيكر الجيؿ /ِٕ/ُ( -رقـُٖ.)ٕٕٓٓ-ُِّٓ-
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كأخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,أبك التياح يزيد بف يحميد ,عف أنس بف مالؾ ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
*****

****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ام ىأرىةه "(.)0
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
قكـ قَ ّي ُميـ ٍ
يث " ىما أ ٍفمىح ه
حديث رقـ (٘.)ٜ

لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو  ,والموجود بنحوه عند اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀ ,قاؿ:
اؿ :لىقى ٍد ىنفى ىعنًي المَّوي بً ىكمً ىم وة
الح ىس ًف ,ىع ٍف أىبًي ىب ٍك ىرةى ,قى ى
اف ٍب يف اليى ٍيثىًـ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍك ه
ؼ ,ىع ًف ى
ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
()3
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
س ًم ٍعتييا ًم ٍف رس ً
ىص ىح ً
اب
ىف أىٍل ىح ى
الج ىم ًؿ  ,ىب ٍع ىد ىما ًك ٍد ي
ت أٍ
َّاـ ى
ؽ بًأ ٍ
ى
ىي
ى ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -أىي ى
اؿ :لى َّما بمى ىغ رس ى َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -أ َّ
ىى ىؿ فى ًار ىس ,قى ٍد ىممَّ يككا
الج ىم ًؿ فىأيقىاتً ىؿ ىم ىعيي ٍـ ,قى ى
ىف أ ٍ
ى
كؿ المو  -ى
ى ىي
ِ
َّ
ام َأرَةً ".
ت ًك ٍس ىرل ,قى ى
ىعمى ٍي ًي ٍـ بًٍن ى
اؿ " :لَ ْف ُي ْفم َح قَ ْوٌـ َول ْوا أ َْم َرُى ُـ ْ
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)6في مكضع آخر بنفس السند.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو ثقات ,كأبك بكرة ىك :نفيع بف الحارث ,كعكؼ ىك :ابف أبي ىجميمة اَلعرابي.
***** *****

()7

صحيح البخارم  ,كتاب العمـ  -باب رفع العمـ كظيكر الجيؿ /ِٕ/ُ( -رقـَٖ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب العمـ  -باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف /َِٓٔ/ْ( -رقـٖ.)ُِٕٔ-

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم -باب كتاب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إلى كسرل كقيصر /ٖ/ٔ( -رقـِْْٓ).

()3

ىي مكقعة حدثت بيف فريقيف مف المسمميف سنة (ّٔىػ) الفريؽ اَلكؿ :أـ المؤمنيف عائشة كمعيا طمحة ,كالزبير .كالفريؽ
عمي بف أبي طالب كمف معو .ككاف ذلؾ بعد فتنة مقتؿ عثماف بف عفاف ,كالمطالبة بالقصاص مف قتمتو .اضافة إلى ما
الثانيٌ :
قاـ بو المنافقكف مف االيقاع بينيما .ككالىما مأجكر عمى اجتياده .كسميت بالجمؿ َلف عائشة كانت في ىكدج .عمى جمؿ.
كعقر الجمؿ ذلؾ اليكـ.أَظغ:انـٍغجانُثٌٕحٔأسثاعانشهفاءالتٍدثاٌ–ترصغف.)304/2(-

()6

صحيح البخارم  ,كتاب الفتف  -باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر /ٓٓ/ٗ( -رقـَٕٗٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
()7
مستقيـ(.)2
يث " أىتىانًي ىممى ه
ؾ فىقى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
اؿ :أ ٍىن ى
ىم ٍ
ت قيثىيـ  ,ىك ىخٍمقي ىؾ قىيّْـ " أ ٍ
حديث رقـ (.)ٜٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ىم اٍلمستىًقيـ الًَّذم ىال ىزٍي ىغ ًف ً
يث " ً
ّْ
ذل ىؾ ّْ
الحؽ(.)0
يو ىكىال ىمٍي ىؿ ىع ًف
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
الد ي
يف ا ْلقَ ٍّي ُـ " أ ً ي ٍ ي
حديث رقـ (.)ٜٚ

اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
كن يس ,ىع ًف ُّ
ىخ ىب ىرنًي أيىبك ىسمى ىمةى ٍب يف
الزٍى ًرمّْ ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ,قى ى
اف ,قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يي ي
ىح َّدثىىنا ىع ٍب ىد ي
َّ ً
ىف أىبا ىرٍيرةى  -ر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :-
ىع ٍبًد َّ
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
الر ٍح ىم ًف ,أ َّ ى ي ى ى
ًً
كد إً َّال يكلى يد عمىى ً
الف ٍ ً
" ما ًم ٍف مكلي و
صرانً ًو أىك ييم ّْج ىسانً ًو ,ىكما تيٍنتى يج ى ً
يمةي
ى
ي
ط ىرة ,فىأ ىىب ىكاهي يييى ّْكىدانو أ ٍىك يي ىن ّْ ى
البي ى
ى
ٍ ى
ىٍ
ى
)
3
(
ب ًييمةن جمعاء ,ى ٍؿ تي ًحس ً ً
ط ىر َّ
اء " ,ثيَّـ ىيقيك يؿً ﴿ :ف ٍ
اس ىعمى ٍييىا الى
ط ىرةى المَّ ًو الَّتًي فى ى
ى ى ىٍى ى ى
ى
الن ى
ُّكف فييىا م ٍف ىج ٍد ىع ى
يؿ لً ىخٍم ً
ؽ المَّ ًو ىذلً ىؾ ّْ
يف القَ ٍّي ُـ ﴾ [الركـ.]َّ :
تىٍبًد ى
الد ي
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)6في مكضع آخر ,عف عبداف ,بو .كأخرجو مسمـ( ,)1مف طريؽ ,ابف كىب,
عف يكنس بف يزيد ,بو.

()7
()2

ً
ً
ً
ً
ير
المجتى ًمع ى
القُثَـٍ :
الج يمكع لمخي ًر ,كبًو يس ّْمي ي
الخٍم ًؽ كًقيؿ الجامع الكامؿ :كقيؿ ى
الرجؿ قيثىـ .كقيؿ :قيثىـ ىم ٍع يدك هؿ عف قاثـ ,ىك يى ىك اٍل ىكث ي
العطاء .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُٔ/
ى
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()0

المصدر السابؽ.

()4

صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القراف  -باب {ال تبديؿ لخمؽ ا﵀} [الركـ :]َّ :لديف ا﵀  /ُُْ/ٔ( -رقـْٕٕٓ).
قاؿ ابف اَلثير :أم مقطكعة اَلطراؼ ,أك كاحدىا .كمعنى الحديث :أف المكلكد يكلد عمى نكع مف ً
الجبًمَّة ,كىي فطرة ا﵀ تعالى

()3

كككنو متييئان لقبكؿ الحؽ طبعان كطكعان ,لك خمتو شياطيف اإلنس كالجف كما يختار لـ يختر غيرىا ,فضرب لذلؾ الجمعاء

كالجدعاء مثال .يعني أف البييمة تكلد مجتمعة الخمؽ ,سكية اَلطراؼ ,سميمة مف الجدع ,لكال تعرض الناس إلييا لبقيت كما

كلدت سميمة .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ِْٕ/
()6

صحيح البخارم  ,كتاب الجنائز  -باب إذا أسمـ الصبي فمات ,ىؿ يصمى عميو – (ِ /ٗٓ/رقـُّٗٓ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب القدر  -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة /َِْٕ/ْ( -رقـِِ).
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كأخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,ىى َّماـ بف يم ىنبّْو ,كمسمـ( ,)0مف طريؽ ,سعيد بف
المسيب ,كعبد الرحمف بف يعقكب ,كأبك صالح السماف ,أربعتيـ :عف أبي ىريرة – رضي ا﵀
عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
رجالو ثقات  ,كعبداف ىك :ابف أبي ىرَّكاد ,كعبدا﵀ ىك :ابف المبارؾ .كيكنس ىك :ابف يزيد اَليمي
*****
*****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ً
ً
ًف ً
ً
اَلمة ىغَّنت أ ٍىك لى ٍـ تي ىغ ٌف,
يو " ى
دخؿ أيىبك ىب ٍك ور ىكع ٍن ىد ىعائ ىشةى قَ ْي َنتاف تي ىغٌنياف في أىيَّاـ مٌنى " القى ٍي ىنة :ى
طمؽ عمىى الم ىغّْنية ًمف ًٍ ً
ك ً
كج ٍمعيا :قى ٍي ىنات(.)4
الماشطة ,ىك ىكثً نا
اإل ىماء ,ى
ير ىما تي ٍ ى
ى
ي
حديث رقـ (.)ٜٛ
اإلماـ َمعمر بف راشد(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىع ًف ُّ
اؿ :ىد ىخ ىؿ أيىبك ىب ٍك ور ىعمىى َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
الزٍى ًرمّْ ,ىكًى ىش ًاـ ٍب ًف يع ٍرىكةى ,ىع ٍف يع ٍرىكةى ,قى ى
النبً ّْي  -ى
ً ً
اف تي ىغّْني ً ً
ً
ط ًجعه ,يم ىسجِّى
ضى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -يم ٍ
 ,ىك ًع ٍن ىد ىعائ ىشةى قَ ْي َنتَ ِ ىاف في أىيَّاـ مننى ,ىكالنَّبً ُّي  -ى
اؿ أىبك ب ٍك ور :أ ً
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ىع ٍن ىد رس ً
ؼ
ص ىنعي ىى ىذا؟ فى ىك ىش ى
ثى ٍكيبوي ىعمىى ىك ٍج ًيو ,فىقى ى ي ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -يي ٍ
ى
ىي
ً
َّ
َّاـ ًع ويد ىكًذ ٍك ًر المَّ ًو ".
النبً ُّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىع ٍف ىك ٍج ًي ًو ,ثيَّـ قى ى
ي -ى
اؿ " :ىد ٍعيي َّف ىيا أ ىىبا ىب ٍك ور فىإَّنيىا أىي ي
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)6كمسمـ( ,)1كابف ماجو( ,)8كالحارث( ,)9كأبك عكانة( ,)73كالطبراني( ,)77مف
طريؽ ,ىشاـ بف عركة .كأخرجو البخارم( ,)72كالبييقي( ,)70مف طريؽ ,محمد بف عبد الرحمف

()7

صحيح البخارم  ,كتاب القدر  -باب ا﵀ أعمـ بما كانكا عامميف /ُِّ/ٖ( -رقـٗٗٓٔ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب القدر  -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة /َِْٖ/ْ( -رقـِْ.)ِٖٔٓ-

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب القدر  -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة /َِْٕ/ْ( -رقـِِ.)ِٓ-ِْ-ِّ-ِٖٔٓ-

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()3

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ /ْ/ُُ( -رقـُّٕٓٗ).

()6

صحيح البخارم ,كتاب مناقب اَلنصار -باب مقدـ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كأصحابو المدينة /ٕٔ/ٓ( -رقـُّّٗ.)ِٗٓ-

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب صالة العيديف – باب الرخصة في المعب /َٕٔ/ِ( -رقـُٔ.)ِٖٗ-

()8

سنف ابف ماجو  ,كتاب النكاح – باب الغناء كالدؼ-تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ُِٔ/رقـُٖٖٗ).

()9

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي (ِ /ُّٗ/رقـٗٗٗ).

( )73مستخرج أبي عكانة (ِ /ُٓٓ/رقـِْٓٔ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ِّ /َُٖ/رقـِٕٖ).
72
ً
الحر ً
اب ك َّ
الد ىر ًؽ يكـ العيد /ُٔ/ِ( -رقـْٗٗ).
( ) صحيح البخارم  ,أبكاب العيديف  -باب ى
( )70السنف الكبرم لمبييقي (َُ /ّٔٗ/رقـَِٕٕٗ).
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اَلسدم .كأخرجو مسمـ( ,)7كالنسائي( ,)2كابف راىكية( ,)0كأحمد( ,)4كأبك يعمى( ,)3كابف حباف(,)6
كالبييقي( ,)1مف طريؽ ,الزىرم .ثالثتيـ  (:ىشاـ كاَلسدم كالزىرم ) عف عركة بف الزبير ,عف
عائشة – رضي ا﵀ عنيا  . -جميعيـ بألفاظ متقاربة.

أخرجو الطبراني( ,)8مف طريؽ ,ىمعمر بف راشد ,بسنده عف عركة ,كلـ يذكر عائشة– رضي ا﵀
عنيا  , -بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 ُع ْرَوة :ىك عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد اَلسدم أبك عبد ا﵀ المدني ,ثقة فقيو مشيكر,مات سنة (ْٗىػ)(.)9

-ىشاـ :ىك ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ ,ثقة فقيو ربما دلس ,كلكف تدليسو ال يضر فقد

عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة اَلكلي التي ال يضر تدليسيـ سبقت ترجمتو(.)73
-الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ,سبقت ترجمتو(.)77

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات.

*****

*****

()7

صحيح مسمـ  ,كتاب صالة العيديف – باب الرخصة في المعب /َٖٔ/ِ( -رقـُٕ.)ِٖٗ-

()2

سنف النسائي  ,كتاب صالة العديف – ضرب الدؼ يكـ العيد-تحقيؽ :أبك غدة (ّ /ُٗٓ/رقـُّٗٓ).

()0

مسند اسحاؽ بف راىكية (ِ.)ٕٕٗ/ُِٕ/

()4

مسند اإلماـ أحمد (َْ /ّٓ/رقـَِْْٗ).

()3

مسند أبي يعمى (ُ /َٓ/رقـَٓ).

()6

صحيح ابف حباف (ُّ /ٕٕ/رقـٖٖٔٓ.)ٖٕٓٔ-

()1

اآلداب لمبييقي (ص /ُِٓ/رقـُٔ).

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (ِّ /َُٖ/رقـِٖٓ).

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٗ/رقـُْٔٓ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٕ ,)ُّ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ,)ُّّ/
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ّٗٓ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ُْٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)ُُ/

( )73انظر حديث رقـ (ّ).
( )77انظر حديث رقـ (َٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث " ىنيى عف ب ٍي ًع القَ ْي َنات" أ ً ً ً
الم ىغٌنيات .كتيجمع ىعمىىً :ق و
ضا(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ياف ,أ ٍىي ن
ىٍ ى
ىم ٍاإل ىماء ي
حديث رقـ (.)ٜٜ

اإلماـ الترمذي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ً
يد ,ع ًف القى ً
ً
اسًـ
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى
ض ىر ,ىع ٍف يع ىب ٍيد ا﵀ ٍب ًف ىز ٍح ور ,ىع ٍف ىعم ّْي ٍب ًف ىي ًز ى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىب ٍك ير ٍب يف يم ى
ً ً
ً
يعكا
ا ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ :الى تىبً ي
امةى ,ىع ٍف ىر يسكؿ ا﵀  -ى
يم ى
الر ٍح ىم ًف ,ىع ٍف أىبي أ ى
ِ
ت
كى َّف ,ىكالى ىخ ٍي ىر ًفي تً ىج ىاروة ًفي ًي َّف ىكثى ىمينيي َّف ىح ىرهاـ ,ىكًفي ًم ٍث ًؿ ىذلً ىؾ أيٍن ًزلى ٍ
كى َّف ىكالى تي ىعمّْ يم ي
القَ ْي َنات ىكالى تى ٍشتىير ي
ً
ض َّؿ عف سبً ً َّ ً
يث لًي ً
اس مف ي ٍشتىًرم لىيك الحًد ً
ً ًً
اآلي ًة.
يؿ المو ﴾ إًلىى آخ ًر ى
ي
ٍى ى
اآليةى ﴿ ىك ًم ىف النَّ ً ى ٍ ى
ىعمى ٍيو ىىذه ى
ىٍ ى
اسًـ عف أىبًي أيمامةى كالقى ً
يث القى ً
يب إًَّنما يركل ًمف حًد ً
اس يـ ثًقىةه ,ىك ىعمً ُّي
قاؿ الترمذم :ىى ىذا ىحًد ه
ىٍ
ٍ ى
ى ى ى
يث ىغ ًر ه ى ي ٍ ى
ت مح َّم ندا يقيك يؿ :اٍلقى ً
ً
َّؼ ًفي ً ً
ضعَّؼ.
اس يـ ثًقىةه ,ىك ىعمً ُّي ٍب يف ىي ًز ى
ضع ي
ا ٍب يف ىي ًز ى
يد يي ى
الحديث ,ىسم ٍع ي ي ى ى
ى
يد يي ى
تخريج الحديث:

()3
()4
()0
الصفار.
أخرجو أحمد  ,كالبييقي  ,مف طريؽ ,بكر بف يمضر ,كأحمد  ,مف طريؽ ,خالد بف ى
()6
كيانًي( ,)1مف طريؽ ,ليث بف أيمف.
كأخرجو ابف أبي الدنيا  ,ك ُّ
الر ى
()8
كيانًي( ,)9كالطبراني( ,)73مف طريؽ ,يم ً
طرح بف يزيد .كأخرجو
كأخرجو الحارث  ,ك ُّ
الر ى
الطبراني( ,)77مف طريؽ ,يحيي بف أيكب .خمستيـ :عف عبيد ا﵀ بف ىزحر عف عمي بف يزيد,

عف القاسـ بف عبد الرحمف ,عف أبي أيمامة  -رضي ا﵀ عنو – بو .كأخرجو أحمد(,)72

كالطيالسي( ,)70كالعقيمي( ,)74مف طريؽ ,فىرج بف فضالة ,عف عمي بف يزيد بو.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()2

سنف الترمذم –بشار -أبكاب تفسير القرآف  -باب كمف سكرة لقماف – ط :شاكر (ٓ /ُٖٗ/رقـُّٓٗ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ُُٔ/رقـَِِِٖ).

()4

السنف الكبرم لمبييقي (ٔ /ِّ/رقـَُُٓٓ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /َِٓ/رقـُِِٗٔ).

()6

ذـ المالىي البف أبي الدنيا (ص /ّٖ/رقـِّ.)ِْ-

()1

مسند الركياني (ِ /ِٕٔ/رقـُُِٗ).

()8

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي (ِ /ّْٖ/رقـِِٗ).

()9

مسند الركياني (ِ /ِٕٕ/رقـُُٔٗ).

( )73المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /ُٖٗ/رقـَٖٕٓ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /ُِِ/رقـٖٕٓٓ).
( )72مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ُٓٓ/رقـُِِِٖ).
( )70مسند الطيالسي (ِ /ْْٓ/رقـَُِّ).
( )74الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ّْٓ/
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كأخرجو الطبراني( ,)7مف طريؽ ,يحيي بف الحارث ,عف القاسـ بف عبد الرحمف ,بو.

كأخرجو ابف ماجو( ,)2مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف ىزحر ,عف أبي أمامة مباشرة كلـ يذكر القاسـ بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 القَ ِاسـ بف عبد الرحمف :ىك القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي أبك عبد الرحمف صاحب أبي

امة ,ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كالباقكف سكل مسمـ ,مات سنة (ُُِىػ)(.)0
يم ى
أى
كثقو البخارم( ,)4كالترمذم( ,)3كابف معيف( ,)6كبالغ في تكثيقو مرة فقاؿ ":القاسـ أبك عبد الرحمف,

ثقة الثقات يرككف عنو  -يعني القاسـ  -ىذه اَلحاديث كال يرفعكنيا -ثـ قاؿ -يجئ مف المشايخ

الضعفاء ما يدؿ حديثيـ عمى ضعفيـ "(.)1

ككثقو يعقكب بف سفياف( .)8كقاؿ يعقكب بف شيبة السدكسي ":ثقة " ,كقاؿ في مكضع آخر ":قد

اختمؼ الناس فيو ,فمنيـ مف ييضعؼ ركايتو ,كمنيـ مف يكثقو"(.)9
كقاؿ العجمي ":تابعي ,ثقة ,ييكتب حديثو ,كليس بالقكم "( .)73كذكره ابف شاىيف في الثقات(,)77

كقاؿ أبك حاتـ ":حديث الثقات عنو مستقيـ ال بأس بو كانما يينكر عنو الضعفاء"(.)72
كقاؿ أبك إسحاؽ الحربي ":كاف مف ثقات المسمميف "(.)70

كعف ابراىيـ بف الحصيف قاؿ ":كاف القاسـ بف عبد الرحمف مف فقياء أىؿ دمشؽ "(.)74

كعف أبي بكر اَلثرـ قاؿ ":سمعت أبا عبد ا﵀ أحمد بف حنبؿ ذكر حديثا عف القاسـ الشامي...

كقاؿ يركل عمى بف يزيد عنو أعاجيب كتكمـ فييما كقاؿ ما أرل ىذا اال مف قبؿ القاسـ "(.)73

كعف مكحكؿ قاؿ :سمعت جعفر بف أباف قاؿ :سمعت أحمد بف حنبؿ كذكر القاسـ مكلى يزيد بف

()7

المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /َُٖ/رقـْٕٕٗ).

()2

سنف ابف ماجو  ,كتاب التجارات – باب ما ال يحؿ بيعو-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ّّٕ/رقـُِٖٔ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٗ/رقـَْٕٓ).

()4

سنف الترمذم.ط :شاكر (ٓ /ّْٓ/رقـُّٓٗ).

()3

المصدر السابؽ.

()6

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِْٖ/ْ( -

()1

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٗ.)َُٕ/

()8

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٗ.)َُٖ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)َّٗ/

( )73معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ُُِ/
( )77تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُٖٗ/
( )72تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٗ.)َُٖ/
( )70تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ.)ِّْ/
( )74الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ُُّ/
( )73المصدر السابؽ.
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معاكية فقاؿ ":منكر الحديث ما أرل البالء إال مف قبؿ القاسـ "( .)7كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد
قاؿ ":القاسـ أبك عبد الرحمف ىك ابف عبد الرحمف ىك مكلى لعبد الرحمف بف يزيد بف معاكية قاؿ

يركل لو أحاديث مناكير كاف جعفر بف الزبير أكال ركاىا بالبصرة فترؾ الناس حديثو ثـ جاء بشر

ابف ينمير فركل بعض تمؾ اَلحاديث فترؾ أىؿ البصرة حديثو يجيئنا بعد مف عبيد ا﵀ بف زحر
عف عمي بف يزيد "(.)2

المعضالت كيأتي عف
كقاؿ ابف حباف ":يركم عف أصحاب رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -ي
الثقات باَلشياء المقمكبات "( .)0كقاؿ الجكزجاني ":كاف خيا انر فاضالن أدرؾ أربعيف رجالن مف
()4
الغ ىالبًي ":منكر الحديث "(.)3
المفىضؿ بف ىغسَّاف ى
المياجريف كاَلنصار "  .كقاؿ ي
كقاؿ الذىبي( ,)6كابف حجر( ",)1صدكؽ " ,كزاد ابف حجر ":يغرب كثي انر ".
قاؿ الباحث :القى ً
اسًـ بف عبد الرحمف ,ثقة في نفسو ,صدكؽ في ىنقمو ,كالكالـ فيو يسير ,كثقة
البخارم ,كبالغ في تكثيقو ابف معيف فقاؿ " ثقة الثقات " كالجميكر عمى ذلؾ  ,كقد جزـ بتكثيقو

المنير(.)8
ابف الممقف في البدر ي

 عمي بف َي ِزيد :ىك عمي بف يزيد بف أبي زياد اَللياني أبك عبد الممؾ الدمشقي صاحب القاسـابف عبد الرحمف ضعيؼ ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُُّىػ)(.)9

 ُعبيد ا﵀ بف َز ْحر :ىك عبيد ا﵀ بف ىز ٍحر الضمرم مكالىـ اإلفريقي ,ركل لو البخارم في"اَلدب" ,كالباقكف سكل مسمـ ,صدكؽ يخطىء مف السادسة(.)73

كثقو البخارم( ,)77كعنو قاؿ ":ىك يمقارب "( ,)72كاختمؼ قكؿ أحمد فيو .فقاؿ أبك داكد  :سمعت

()7

المجركحيف البف حباف (ِ.)ُِِ/

()2

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ص.)ِٓٓ/

()0

المجركحيف البف حباف (ِ.)ُِِ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ّٖٗ/

()3

المصدر السابؽ (ِّ.)َّٗ/

()6

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُِٗ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٗ/رقـَْٕٓ).

()8

البدر المنير البف الممقف (ْ.)ُِٗ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٔ/رقـُْٕٖ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ ,)َُّ/سؤاالت ابف أبي شيبة البف
المديني (ص ,)ُٓٓ/عمؿ الترمذم الكبير(ص ,)ُٖٗ/الضعفاء الكبير لمعقيمي –السرساكم ,)ِِٖ/ْ( -الضعفاء كالمتركككف
لمنسائي (ص ,)ٕٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)َِٖ/المجركحيف البف حباف (ِ ,)َُُ/الضعفاء َلبي نعيـ
(ص ,)ُُٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ ,)ُٕٖ/المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ْٕٓ/

( )73المصدر السابؽ (ص /ُّٕ/رقـَِْٗ).
( )77عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ُٖٗ/
( )72إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٗ.)ُٖ/
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أحمد يقكؿ  ":عبيد ا﵀ بف زحر ثقة "( ,)7كعف أحمد قاؿ ":ضعيؼ "( .)2كقاؿ العجمي ":ييكتب

حديثو ,كليس بالقكم "( .)0كقاؿ أبك يزرعة ":ال بأس بو ,صدكؽ "(.)4
()3
ال صالحان كفي
كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس "  .كقاؿ أبك بكر الخطيب البغدادم  ":كاف رج ن

حديثو ليف "(.)6

()1
ًً
ً
ض ًعيؼ"
كضعفو يحيي بف معيف  ,كبالغ مرة في تضعيفو فقاؿ  " :كؿ ىحديثو ع ٍندم ى
مكضع آخر قاؿ " :ليس بشيء "( , )9كضعفو أيضان يعقكب بف سفياف( ,)73كالدارقطني( ,)77كأبك
()8

 ,كفي

محمد اإلشبيمي( .)72كقاؿ عمى بف المديني( ,)70كابف القطاف ":منكر الحديث "(.)74

كقاؿ أبك حاتـ ":ليف الحديث "( .)73كقاؿ ابف حباف ":منكر الحديث جدان ,يركم المكضكعات عف

اَلثبات ,كاذا ركل عف عمي بف يزيد؛ أتى بالطامات ,كاذا اجتمع في إسناد خبر عبيد ا﵀ بف
زحر كعمي بف يزيد كالقاسـ أبك عبد الرحمف؛ ال يككف متف ذلؾ الخبر إال مما عممت أيدييـ فال

يحؿ االحتجاج بيذه الصحيفة بؿ التنكب عف ركاية عبيد ا﵀ بف زحر عمى اَلحكاؿ أكلى "(.)76

كبو قاؿ السمعاني ":منكر الحديث متركؾ جدان "(.)71

كقاؿ ابف ىعدم ":يقع في أحاديثو ما ال يتابع عميو "(.)78
كقاؿ أىبك يم ٍس ًير عبد اَلىعمى بف يم ٍس ًير ":صاحب كؿ معضمة ,كاف ذاؾ لبيف عمى حديثو "(.)79

()7

سؤاالت اآلجرم البي داكد سميماف بف االشعث (ِ.)ُٕٗ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٓ/

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)َُٗ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٓ/

()3

تيذيب الكماؿ (ُٗ.)ّٖ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ّٗٔ/

()8

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُْٕ/

()9

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)َْٖ/

( )73المعرفة كالتاريخ لمفسكم (ِ.)ّْْ/
( )77انظر :العمؿ لمدارقطني (ِ , )ُّٕ/كسؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)َِٖ/
( )72إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٗ.)ُٖ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٓ/
( )74بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ّ.)َِْ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُّٓ/
( )76المجركحيف البف حباف (ِ.)ِٔ/
( )71اَلنساب لمسمعاني (ٖ.)ّٕٗ/
( )78الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ِْٓ/
( )79المصدر السابؽ (ٓ.)ِِٓ/
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كقاؿ ابف شاىيف ":ليس بشيء "( .)7كقاؿ الحاكـ ":ليف الحديث "( .)2كقاؿ أبك إسحاؽ الحربي" :

غيره أكثؽ منو "( .)0كقاؿ الذىبي ":فيو اختالؼ كلو مناكير "( .)4كعنو قاؿ ":مختمؼ فيو كىك

إلى الضعؼ "( .)3كعنو قاؿ ":جائز الحديث "( .)6كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطئ "(.)1

قاؿ الباحث :يعبيد ا﵀ بف ىز ٍحر ,ضعيؼ جدان ,خاصة في ركايتو عف عمي بف يزيد ,عف القاسـ
ابف عبد الرحمف.

ضر :ىك بكر بف يمضر بف محمد بف حكيـ المصرم أبك محمد ,أك أبك عبد الممؾ,
 َبكر بف ُم َثقة ثبت ,ركل لو الجماعة سكل ابف ماجو ,مات سنة (ُْٕىػ)(.)8
الب ٍغالني ,يقاؿ اسمو يحيى,
 قُتيبة :ىك قتيبة بف سعيد بف ىجميؿ بف طريؼ الثقفي أبك رجاء ىكقيؿ عمي ,ثقة ثبت ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َِْىػ)(.)9

الحكـ عمى الحديث:

حديث اسناده ضعيؼ جدان ( .لضعؼ يعبيد ا﵀ بف ىز ٍحر) .بؿ ىك منكر َلنو يضاد حديثان
صحيحان كما في الصحيحيف عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ " :ثالثة ليـ أجراف :رجؿ

مف أىؿ الكتاب ,آمف بنبيو كآمف بمحمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ,كالعبد المممكؾ إذا أدل حؽ ا﵀
كحؽ مكاليو ,كرجؿ كانت عنده أمة فأدبيا فأحسف تأديبيا ,كعمميا فأحسف تعميميا ,ثـ أعتقيا

()73
ضعفة  .كقد حسف الشيخ
فتزكجيا فمو أجراف "  .كلحديث يعبيد ا﵀ بف ىز ٍحر متابعات كميا ى
اَللباني – رحمو ا﵀  -الحديث ثـ تراجع عنو ,كبقي عمى ضعفو (.)77

*****

*****

()7

تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ص.)ُُٓ/

()2

تيذيب التيذيب البف حجر (ٕ.)ُّ/

()0

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٗ.)ُٖ/

()4

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)َٖٔ/

()3

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُْٓ/

()6

تاريخ االسالـ لمذىبي (ّ.)ُٔٗ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٕ/رقـَِْٗ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ُِٕ/رقـُٕٓ).

()9

المصدر السابؽ (ص /ْْٓ/رقـِِٓٓ).

( )73أخرجو البخارم ,في كتاب العمـ  -باب تعميـ الرجؿ أمتو كأىمو /ُّ/ُ( -رقـٕٗ) ,كمسمـ ,كتاب اإليماف  -باب كجكب
اإليماف برسالة نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ إلى جميع الناس ,كنسخ الممؿ بممتو /ُّْ/ُ( -رقـُِْ.)ُْٓ-
77
( ) أنظر :سمسمة اَلحاديث الصحيحة (ٔ /َُُٓ/رقـِِِٗ) ,ك كتاب تراجع اَللباني فيما نص عميو تصحيحا كتضعيفان

(ص /ََِ/رقـُِّ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث " أ ىىنا قَ َّي ْنت ىعائً ىشةى "(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
حديث رقـ (ٓٓٔ).

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يز ,ىح َّدثىىنا ُّ
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
الزىب ٍي ير ٍب يف ىب َّك وار ,ىح َّدثىنًي يم ىح َّم يد ٍب يف ىح ىس وف اٍل ىم ٍخ يزك ًم ُّي ,ىع ٍف ىع ٍبًد
ً
و
اٍل ىم ًج ًيد ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ت:
يد ٍب ًف َّ
الس ىك ًف ,قىالى ٍ
اء بً ٍن ًت ىي ًز ى
يز ,ىع ٍف يعثٍ ىم ى
اف ٍب ًف ىعطىاء ,ىع ٍف أىبًيو ,ىع ٍف أ ٍ
ىس ىم ى
أَىنا قَيَّ ْن ُ (ً ً )0
ت ىعمى ٍي ًو أيتً ىينا
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىحتَّى أ ٍىد ىخٍمتييىا ىعمى ٍي ًو ,ىفمى َّما ىد ىخمى ٍ
ت ىعائ ىشةى ل َّمنبً ّْي  -ى
ً
ً
ب ًم ٍنوي َّ
ت:
ضٍ
ت ,فى يقٍم ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ثيَّـ ىن ىاكلىوي ىعائً ىشةى فىأ ٍ
ىع ىر ى
بًح ىال وب م ٍف لىىب وف ,فى ىش ًر ى
النبً ُّي  -ى
ً ً
ً ً
ت
ت ًم ٍنوي فى ىش ًرىب ٍ
ىخ ىذ ٍ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فىأ ى
ت فى ىج ىعٍم ي
ت ,ثيَّـ ىن ىاكلىتٍنًي فى ىش ًرٍب ي
يخذم م ٍف ىر يسكؿ ا﵀  -ى
ضع الًَّذم ىش ًرب ًم ٍنو رسك يؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
أًيدير ًٍ
يص ًاد ى
اء ًَل ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-ثيَّـ ىن ىاكٍلتيوي
ى
ى يىي
ىف أ ى
اإل ىن ى
ي
ؼ اٍل ىم ٍك ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ " :-ىال تى ٍج ىمعي ىكذنبا
ام ىأرىةن ىمعي ,فىقىالى ٍ
ت :ىال أى ٍشتى ًييو ,فىقىا ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ٍ
كعا ".
ىك يج ن
تخريج الحديث:

()3
()4
لحميدم( ,)6كأحمد( ,)1كابف بشراف( ,)8كأبك الحسف بف
أخرجو الطبراني  ,أيضان كابف ماجو  ,كا ي

اَلثير( ,)9مف طريؽ ,ىشير بف ىحك ىشب ,عف أسماء بنت يزيد بف السكف ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الس َكف :ىي أسماء بنت يزيد بف السكف اَلنصارية ,كىي بنت عـ معاذ
َس َماء بنت َي ِزيد بف َّ
أْابف جبؿ ,صحابية ,قىتىمىت يكـ اليرمكؾ تسعة مف الركـ(.)73
 -والد عثماف :ىك عطاء بف أبي مسمـ أبك عثماف الخراساني كاسـ أبيو ميسرة كقيؿ عبد ا﵀ ,

ركل لو الجماعة سكل البخارم ,مات سنة (ُّٓىػ)(.)77

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()2

المعجـ الكبير لمطبراني (ِّ /ِٔ/رقـّٔ).

()0
()4

ت :التقييف :يعني التزييف ,كتقيف أم تزيف لزفافيا .أنظر :لساف العرب (ُّ.)ُّٓ/
قَ َّي ْن ُ
المعجـ الكبير لمطبراني (ِْ /ُُٕ/رقـّْْ).

()3

سنف ابف ماجو  ,كتاب اَلطعمة – باب عرض الطعاـ-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /َُٕٗ/رقـِّٖٗ).

()6

مسند الحميدم (ُ /ّٓٗ/رقـُّٕ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /َٕٓ/رقـُِٕٗٓ).

()8

أمالي ابف بشراف (ص /ّٕٔ/رقـُٖٔ).

()9

أسد الغابة البف اَلثير (ٕ.)ُٕ/

( )73معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٔ .)ِّٖٓ/كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ّٓ.)ُِٖ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـََْٔ).
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()7
الخراساني كعطاء
قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة "  .كقاؿ ابف معيف ":ركل مالؾ بف أنس عف عطاء ي
()2
الخراساني ثقة "( ,)0كقاؿ الترمذم :كعطاء الخراساني رجؿ ثقة ,
ثقة "  ,كقاؿ أحمد ":عطاء ي

ركل عنو الثقات مف اَلئمة مثؿ مالؾ كمعمر كغيرىما  ,كلـ أسمع أف أحدان مف المتقدميف تكمـ

فيو بشيء "( .)4ككثقو العجمي( ,)3كابف الممقف(.)6

الخراساني مشيكر لو فضؿ كعمـ ,معركؼ بالفتكل كالجياد ,ركل
كقاؿ يعقكب بف شيبة ":عطاء ي
عنو مالؾ بف أنس ,ككاف مالؾ ممف ينتقي الرجاؿ ,كابف جريج ,كحماد بف سممة كالمشيخة ,كلو

أخبار قد ذكرناىا فيما تقدـ ,كىك ثقة ثبت "( .)1كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سألت أبى
الخراساني؟ ,فقاؿ ":ال بأس بو [ثقة( ])8صدكؽ ,قمت يحتج بحديثو؟ قاؿ نعـ "(.)9
عف عطاء ي
كقاؿ الدارقطني ":ثقة في نفسو إال أنو لـ يمؽ ابف عباس "(.)73
كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس "( .)77كقاؿ ابف عدم ":أرجك أنو ال بأس بو "(.)72

كقد تكمـ العمماء في عطاء بشيء مف الجرح مف جية حفظو.

فقاؿ شعبة عنو ":كاف نسيان "( .)70كذكره البخارم في الضعفاء لحكاية أكردىا عف القاسـ بف

عاصـ ,قاؿ ":قمت لسعيد بف المسيب :إف عطاء الخراساني ,حدثني عنؾ ,أف النبي  -صمى ا﵀

عميو كسمـ  -أمر الذم كقع عمى امرأتو في رمضاف ,بكفارة الظيار ,فقاؿ :كذب ,ما حدثتو ,إنما

َّ
تصدؽ ,كتصدؽ "  ,ثـ ذكر لو البخارم
بمغني أف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -قاؿ لو " :

حديثان كقاؿ  ":ال يتابع عميو(.)74

كقاؿ ابف حباف ":كاف مف خيار عباد ا﵀  ,غير أنو ردمء الحفظ  ,كثير الكىـ يخطىء كال يعمـ,
فحمؿ عنو فمما كثر ذلؾ في ركايتو بطؿ االحتجاج بو "(.)73

()7

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ّّٕ/

()2

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ,)ُٕٖ/ّ( -ك  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُْٔ/

()0

تاريخ دمشؽ البف عساكر (َْ.)ِْٖ/

()4

عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ُِٕ/

()3

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ُّٕ/

()6

البدر المنير البف الممقف (ٕ.)َِٕ/

()1

تاريخ دمشؽ البف عساكر (َْ.)ِْٖ/

()8

لـ ترد في الجرح كالتعديؿ ؛ كانما كردت في تاريخ دمشؽ البف عساكر (َْ .)ِْٗ/كتيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)َُٗ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ّّٓ/

( )73تيذيب الكماؿ لممزم (َِ.)َُُ/
( )77المصدر السابؽ.
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ِٕ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ّّٓ/
( )74كتاب الضعفاء لمبخارم (ص.)َُٖ/
( )73المجركحيف البف حباف (ِ.)ُُّ/
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الخراساني معركؼ بكثرًة الغمط  ,كما قاؿ الشافعي "(.)7
كقاؿ البييقي ":عطاء ي
كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":غير يمتىفؽ عميو "(.)2

كقد أخذ العمماء عمى عطاء أنو ييرسؿ عف بعض الصحابة.
الخراسانى حدث عف
فقد قاؿ محمد بف القاسـ بف محرز :سمعت يحيى بف معيف كقيؿ لو عطاء ي
أبى ىريرة كابف عباس؟ فقاؿ ":مرسؿ " ,قيؿ لو لقى أحدان مف أصحاب النبى عميو الصالة
()0
الخراساني لـ يسمع مف ابف عباس
كالسالـ ؟ فقاؿ ":ما سمعت "  .كقاؿ أحمد بف حنبؿ ":عطاء ي
الخراساني عف عثماف
شيئا كقد رأل عطاء ابف عمر كلـ يسمع منو شيئا؛ كقاؿ أبك زرعة عطاء ي

مرسؿ  ,كلـ يسمع مف أنس؛ كقاؿ أبك حاتـ :لـ يدرؾ ابف عمر رضي ا﵀ عنيما(.)4

كقاؿ الذىبي ":صدكؽ مشيكر "( ,)3كعنو قاؿ ":كثير ً
اإلرساؿ عف الصحابة .كانما سمع مف ابف

بريدة كالتابعيف " ( .)6كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ كثي انر كيرسؿ كيدلس "(.)1

قاؿ الباحث :عطاء بف أبي مسمـ ,خالصة أمره أنو :صدكؽ مشيكر  ,كفي حفظو شيء,
كيرسؿ ,كبعض العمماء كثقكه .كقد اعترض ابف عبد البر عمى البخارم في ادخاؿ عطاء في
ي
كتابو الضعفاء فقاؿ ":أدخمو البخارم في كتاب الضعفاء لو مف أجؿ ىذه الحكاية [ يعني حكاية
القاسـ بف عاصـ عف سعيد بف المسيب ] كليس القاسـ بف عاصـ ممف ييجرح بقكلو كال بركايتو
مثؿ عطاء الخراساني ,كعطاء الخراساني أحد العمماء الفضالء كربما كاف في حفظو شيء كلو
أخبار طيبة عجيبة في فضائمو "(.)8

الخراساني أبك مسعكد المقدسي,
 عثماف بف عطاء :ىك عثماف بف عطاء بف أبي مسمـ يضعيؼ ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (ُٓٓىػ)(.)9
ِ
الع ِزيز :ىك عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي ىرَّك واد  ,ركل لو مسمـ
الم ِجيد بف عبد َ
 عبد َمقركنا بغيره ,كالباقكف سكل البخارم ,مات سنة (َِٔىػ)(.)73

()77
كثقو ابف معيف  ,كقاؿ مرة ":عبد المجيد بف عبد العزيز كاف كا﵀ ما عممت رجالن صدكقان

()7

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ِٔ/

()2

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)َِِ/

()0

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز( -ص.)ُِٗ/

()4

المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ُٓٔ/

()3

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ّْْ/

()6

العبر في خبر مف غبر لمذىبي (ُ.)َُْ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـََْٔ).

()8

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر (ُِ.)ِ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٓ/رقـَِْٓ).

( )73المصدر السابؽ (ص /ُّٔ/رقـَُْٔ).
( )77تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)َٔ/ّ( -
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و
شىء حدث كاال فيك ساكت ,ككاف مف أعمـ الناس بابف يجريح "( .)7كعنو
سكيتان إف يسئؿ عف
ً
بحديث ابف جريج كلكف لـ يكف يبذؿ نفسو لمحديث "( .)2كعنو قاؿ ":ثقة,
قاؿ ":كاف أعمـ الناس
اف يركم عف قكـ ضعفاء "( .)0كقاؿ أحمد ":ثقة ال بأس بو ككاف فيو غمك ًفي االرجاء "(.)4
ىك ى
كقاؿ النسائي ":ثقة " ,كقاؿ في مكضع آخر ":ليس بو بأس "( .)3كعف أبي عبيد اَلجرم قاؿ:
سألت أبا داكد عف عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي ركاد ,فقاؿ ":ثقة  ...ككاف مرجئان داعية

لإلرجاء ,كما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنو عبد المجيد ,كأىؿ يخراساف ال يحدثكف عنو "(.)6
كقاؿ الخميؿ ":ثقة لكنو أخطأ في أحاديث "(.)1

كذكره البخارم في كتاب الضعفاء كقاؿ ":يرل اإلرجاء عف أبيو ,ككاف الحميدم يتكمـ فيو "(.)8

قاؿ ابف سعد ":كاف كثير الحديث ضعيفان مرجئان "( .)9كقاؿ أبك حاتـ ":ليس بالقكل ييكتب حديثو,
الحميدم ىيتكمـ فيو "( .)73كبالغ ابف حباف في انكاره عميو حتى اتيمو فقاؿ ":يمنكر الحديث
كاف ي
جدان ,يقمب اَلخبار ,كيركم المناكير عف المشاىير فاستحؽ الترؾ ,كقد نقؿ عف أنو ىك الذم
أدخؿ أباه في اإلرجاء ,مات قبؿ المائتيف بقميؿ ,كىك الذم ركل عف ابف جريج ,عف عطاء ,عف

ا بف عباس ,قاؿ ":القدرية كفر كالشيعة ىمكة كالحركرية بدعة كما نعمـ الحؽ إال في المرجئة",
ركل عنو ىذه الحكاية عصاـ بف يكسؼ البمخي ,كىذا شيء مكضكع ما قالو ابف عباس كال

عطاء ركاه كال ابف جريج حدث بو "( .)77كذكر لو ابف عدم أحاديث ثـ قاؿ":

كؿ ىذه اَلحاديث غير محفكظة عمى أنو يتثبت في حديث ابف جريج كلو ,عف ابف جريج

أحاديث غير محفكظة كعامة ما أنكر عميو اإلرجاء "( .)72كقاؿ الدارقطني ":ال ييحتج بو ,كيعتبر
بو ,كأبكه أيضان ليف كاإلبف أثبت ,قيؿ أنو مرجئ كال يعتبر بأبيو يترؾ كىما مكياف "(.)70

()7

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف –ركاية ابف محرز.)ٖٔ/ُ( -

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ْٔ/

()0

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ْٕ/

()4

انظر :مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ – ركاية المركذم( -ص ,)ِٗ/كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
البف عدم (ٕ .)ْٕ/كتيذيب الكماؿ (ُٖ .)ِّٕ/كبحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)َُُ/

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)ِْٖ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ّّٖ/

( )8كتاب الضعفاء الصغير لمبخارم (ص ,)ٕٖ/كأنظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ.)ُُِ/
( )9الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ِٔ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ْٔ/
( )77المجركحيف البف حباف (ِ.)َُٔ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ْٗ/
( )70سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو( -ص.)ْٕ/
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كقاؿ الساجي ":ركل عف مالؾ حديثان منك انر "( .)7كقاؿ محمد بف يحيى ":ضعيؼ "(.)2

كقاؿ الحاكـ ":سكتكا عنو "( .)0كقاؿ الذىبي ":ثقة مرجىء داعية "( .)4كعنو قاؿ ":صدكؽ مرجئ

كابيو "( .)3كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطىء ككاف مرجئان أفرط ابف حباف فقاؿ متركؾ "(.)6

قاؿ الباحث :عبد المجيد ,صدكؽ ككاف مرجئان داعيان لإلرجاء.
الم ْخ ُزو ِمي :ىك محمد بف الحسف بف ىزبالة المخزكمي أبك الحسف المدني
 محمد بف َح َسف َ
كذبكه[ ,فكذبو ابف معيف ,كأبك داكد] ,كركل لو أبك داكد ,مات سنة (ُٗٗىػ)(.)1
 الزَبير بف َب َّكار :ىك الزبير بف ىب َّكار بف عبد ا﵀ بف مصعب بف ثابت بف عبد ا﵀ بف الزبيراَلسدم المدني أبك عبد ا﵀  ,ثقة  ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (ِٔٓىػ)(.)8
ِ
الب ىغ ًكم( )9صاحب أبي عبيد القاسـ بف سالـ
الع ِزيز :ىك عمي بف عبد العزيز ى
 َعمي بف عبد َحدث عنو كعف أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف كحجاج بف منياؿ كأبك القاسـ سميماف بف أحمد بف

أيكب الطبراني مات بمكة سنة (ِٕٖىػ)( .)73ذكره ابف حباف في الثقات( ,)77كقاؿ الدارقطني":

ثقة مأمكف "( .)72كقاؿ ابف أبي حاتـ ":صدكؽ "( .)70كقاؿ الذىبي ":الحافظ الصدكؽ "( .)74كعنو

()73
السني أنو قاؿ":
قاؿ ":ككاف حسف الحديث "  .كنقؿ الخطيب البغدادم بسنده إلى أبي بكر بف ي
سمعت أبا عبد الرحمف النسائي كسئؿ عف عمي بف عبد العزيز المكي؟ فقاؿ " :قبح ا﵀ عمي بف

عبد العزيز ثالثا"  ,فقيؿ لو :يا أبا عبد الرحمف  ,أتركم عنو؟  ,فقاؿ ":ال " ,فقيؿ لو :أكاف

كذابان؟ فقاؿ ":ال كلكف قكمان اجتمعكا ليقرؤا عميو شيئان ىكىب ُّركهي بًما ىسيي ىؿ ,ككاف فييـ إنساف غريب
فقير لـ يكف في جممة مف بره  ,فأبى أف يق أر عمييـ كىك حاضر حتى يخرج أك يدفع كما دفعكا ,

( )7تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ِّٖ/
( )2الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ٗٔ/
( )0سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص.)ُّٖ/
( )4ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ُِْ/
( )3ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ْٖٔ/
( )6تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـَُْٔ).
( )1المصدر السابؽ (ص /ْْٕ/رقـُٖٓٓ) .كانظر :الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ,)ِٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٕ ,)ِِٕ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ ,)ِّٕ/الضعفاء َلبي نعيـ ( ,)ُُْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)َٔ/
()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِْ/رقـُُٗٗ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)ِّٗ/

9
الب َغ ِوي :ىذه النسبة الى بمدة مف بالد خراساف بيف مرك كىراة يقاؿ ليا ىبغ كبغشكر .اَلنساب لمسمعاني (ِ.)ِّٕ/
()  َ
( )73انظر :الثقات البف حباف (ٖ .)ْٕٕ/إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة (ُ .)ُْٗ/تذكرة الحفاظ لمذىبي (ِ.)ُْٕ/

( )77الثقات البف حباف (ٖ.)ْٕٕ/
( )72انظر :معجـ اَلدباء لياقكت الحمكم (ْ ,)ُٕٗٓ/كسير أعالـ النبالء لمذىبي (ُّ.)ّْٗ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُٗٔ/
( )74تذكرة الحفاظ لمذىبي (ِ.)ُْٕ/
( )73سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُّ.)ّْٗ/
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فذكر الغريب أف ليس معو إال قصعتو  ,فأمره بإحضار القصعة فمما أحضرىا حدثيـ "  ...ثـ

قاؿ أبك بكر بف السني :بمغني أف عمي بف عبد العزيز  ,كاف يق أر كتب أبي عبيد بمكة عمى

الحاج  ,فإذا عاتبكه في اَلخذ قاؿ :يا قكـ " :أنا بيف اَلخشبيف  ,إذا خرج الحاج نادل أبك قبيس

قعيقعاف مف بقي  ,فيقكؿ :بقي المجاكركف  ,فيقكؿ :أطبؽ "(.)7

قاؿ الباحث :عمي بف عبد العزيز ,ثقة .ككالـ النسائي فيو ليس مف قبيؿ جرح عدالتو ,بؿ َلنو

أخذ اَلجرة عمى التحديث كىذا أمر مختمؼ عميو بيف العمماء كقد أجازه بعضيـ لمحاجة(.)2

الحكـ عمى الحديث:

الحديث ضعيؼ اإلسناد ,لضعؼ عثماف بف عطاء ,كمحمد بف حسف المخزكمي.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّاس " إالَّ
ً
كًفي حًد ً
يث اٍل ىعب ً
اإلذخ ىر فىًإَّنوي لِقُ ُيوننا " القييكف :ىج ٍمعي قىيف ,ىك يى ىك اٍل ىح َّد ياد ىكالصَّائًغي(.)0
ى
ى
حديث رقـ (ٔٓٔ).

اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ًو
طاك و
ص و
س ,ىع ًف ٍاب ًف
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّ
ي ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ,ىع ٍف ىم ٍن ي
كر ,ىع ٍف يم ىجاىد ,ىع ٍف ى ي
َّ ً
َّاس  -ر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍكىـ فىتٍ ًح ىم َّكةى ":الى
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما  -قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ىعب و ى
البمى ىد ىح َّرىموي المَّوي ىي ٍكىـ
استيٍن ًف ٍرتي ٍـ ,فى ٍان ًف يركا " ىكقى ى
ًى ٍج ىرةى ,ىكلى ًك ٍف ًجيى ه
اؿ ىي ٍكىـ فىتٍ ًح ىم َّكةى ":إً َّف ىى ىذا ى
اد ىكنًَّيةه ىكًا ىذا ٍ
القي ً
ً ً
ؽ الس ً
ً ً ًً ً
ً ً َّ ً ً
ىحود
ىخمى ى
امة ,ىكًاَّنوي لى ٍـ ىيح َّؿ القتىا يؿ فيو َل ى
َّم ىكات ىكاَل ٍىر ى
ض ,فىيي ىك ىح ىرهاـ ب يح ٍرىمة المو إلىى ىي ٍكـ ى ى
ى
القي ً
ً ً
ً
ً
ً ً َّ
ً ً َّ ً ً
ض يد ىش ٍك يكوي,
امة ,الى يي ٍع ى
قىٍبمي ,ىكلى ٍـ ىيح َّؿ لي إًال ىس ى
اعةن م ٍف ىنيى وار ,فىيي ىك ىح ىرهاـ ب يح ٍرىمة المو إلىى ىي ٍكـ ى ى
()3
كؿ المَّ ًو,
ص ٍي يدهي ,ىكالى ىيٍمتىًقطي ليقى ى
َّاس :ىيا ىر يس ى
طتىوي إً َّال ىم ٍف ىع َّرفىيىا ,ىكالى يي ٍختىمىى ىخالىهي " فىقى ى
العب ي
اؿ ى
ىكالى يي ىنفَّير ى
()7

الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم (ص ,)ُٓٓ/كانظر :معجـ اَلدباء لياقكت الحمكم (ْ.)ُٕٗٓ/

()2

نقؿ الخط يب البغدادم في "الكفاية" عف بعض أخبار مف كاف يأخذ العكض عمى التحديث ؛ فذكر عف عمرك بف مسمـ  ,قاؿ:
قدـ عكرمة عمى طاكس فحممو عمى نجيب ثمف ستيف دينا ار  ,كقاؿ " :أال أشترم عمـ ىذا العبد بستيف دينارا؟" .ككاف مجاىد إذا
أتاه الذيف يتعممكف منو يقكؿ َلحدىـ " :اذىب فاعمؿ لي كذا ثـ تعاؿ أحدثؾ " .كعف عمي بف جعفر بف خالد ,قاؿ " :كنا
نختمؼ إلى أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف القرشي نكتب عنو الحديث " :فكاف يأخذ منا الدراىـ الصحاح فإذا كاف معنا دراىـ مكسرة
يأخذ عمييا صرفا " .الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم (ص.)ُٓٓ/

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّٓ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب الجزية  -باب إثـ الغادر لمبر كالفاجر /َُْ/ْ( -رقـُّٖٗ).

()3

قاؿ النككم :العضد القطع [ أم ال يقطع شككو] .كقكلو (:كال ينفر صيده) تصريح بتحريـ التنفير كىك اإلزعاج كتنحيتو مف
مكضعو  ..كقكلو(:كال يمتقط لقطتو إال مف عرفيا) كالمعرؼ ىك المنشد كمعنى الحديث ال تحؿ لقطتيا لمف يريد أف يعرفيا سنة
ثـ يتممكيا كما في باقي البالد بؿ ال تحؿ إال لمف يعرفيا أبدان كال يتممكيا .كقكلو (:كال يختى ىخالىه) كالخال ىك الرطب مف الكأل
كمعنى يختمى يؤخذ كيقطع .شرح صحيح مسمـ لمنككم (ٗ.)ُِٔ/
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()7
اؿ ":إً َّال ً
إً َّال ً
اإل ٍذ ًخ ىر ".
اإل ٍذ ًخ ىر فَِإ َّن ُو لِقَ ْي ِن ِي ْـ ىكلًيبييكتً ًي ٍـ ,قى ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)2عف عثماف بف أبي شيبة .كأخرجو مسمـ( ,)0عف إسحاؽ بف إبراىيـ ,كالىما:

المعتمر ,عف مجاىد ,عف طاكس ,عف ابف عباس –
عف جرير بف عبد الحميد ,عف منصكر بف ي
رضي ا﵀ عنو .-كأخرجو البخارم( ,)4مف طريؽ ,سفياف بف عيينة ,عف منصكر ,بو.
كأخرجو البخارم( ,)3أيضان :مف طريؽ ,عكرمة ,عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنو.-

دراسة رجاؿ اإلسناد:
رجالو كميـ ثقات.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و ِ
ًفي حًد ً
َّ
يث سٍمماف " م ٍف َّ
صمَّى ىخٍمفىو ًم ىف
اـ الص ى
ى
َّالةى ى
ى ى
ى
صمى بأرض ق ٍّي فأذف ىكأىقى ى
ض " ً
ً
و
صمٌي بًًقي ًم ىف ٍاَل ٍىر ً
الق ُّي -بًاٍل ىك ٍس ًر
قي ٍ
ط يره " ىكًفي ًرىك ىاية " ىما م ٍف يم ٍسمـ يي ى
ض اٍلقى ٍف ير اٍل ىخالً ىيةي(.)6
القىكاء ,ىكًى ىي ٍاَل ٍىر ي
حديث رقـ (ٕٓٔ).

اٍل ىم ىالئً ىك ًة ىما ىال يي ىرل
ىكالتَّ ٍشًد ًيدً -ف ٍعؿ ًم ىف

اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني( )7رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يو ,عف أىبًي عثٍماف َّ ً
ع ًف ٍاب ًف التٍَّي ًم ّْي ,عف أىبً ً
صمَّى
اؿ :قى ى
اف اٍلفى ًارًس ّْي قى ى
ىٍ
ىٍ
ى
الن ٍيدمّْ ,ىع ٍف ىسٍم ىم ى
ي ى ى
اؿ ىر يسك يؿ  -ى
ً َّ
الريج يؿ بًأ ٍىر ً
َّالةي ىفٍم ىيتىىك َّ
اء ىفٍم ىيتىىي َّم ٍـ,
اف َّ
ض ِق ٍّي فى ىح ىان ًت الص ى
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ":-إً ىذا ىك ى
ضأٍ ,فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ًج ٍد ىم ن
َّ
فىًإ ٍف أىقىاـ َّ
صمَّى ىخٍمفىوي ًم ٍف يجين ً
ط ىرفىاهي ".
كد المَّ ًو ىما ىال يي ىرل ى
اـ ى
ى ى
صمى ىم ىعوي ىممى ىكاهي ,ىكًا ٍف أىذ ىف ىكأىقى ى
تخريج الحديث:
أخرجو الطبراني( ,)8مف طريؽ ,عبد الرزاؽ ,بو.

()7

اإلذخر :ىي حشيشة طيبة الريح .غريب الحديث إلبراىيـ الحربي (ِ.)ّٓٓ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب جزاء الصيد  -باب ال يحؿ القتاؿ بمكة /ُْ/ّ( -رقـُّْٖ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب الحج  -باب تحريـ مكة كصيدىا كخالىا كشجرىا كلقطتيا /ٖٗٔ/ِ( -رقـْْٓ.)ُّّٓ-

()4

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب فضؿ الجياد كالسير /ُٓ/ْ( -رقـّّٖٕ.)ِِٖٓ-

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الجنائز  -باب اإلذخر كالحشيش في القبر /ِٗ/ِ( -رقـُّْٗ) ,ككتاب الصيد – باب ال ينفر صيد
الحرـ /ُْ/ّ( -رقـُّّٖ) ,ككتاب البيكع  -باب ما قيؿ في الصكاغ /َٔ/ّ( -رقـََِٗ).

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/

()1

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ُ /َُٓ/رقـُٓٓٗ).

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (ٔ /ِْٗ/رقـَُِٔ).
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كأخرجو ابف المنذر( ,)7كأبك ينعيـ( ,)2مف طريؽ ,حماد بف سممة .كأخرجو البييقي( ,)0مف طريؽ,
عبد الكىاب بف عطاء ,كيزيد بف ىاركف.

ثالثتيـ :عف سميماف بف طرخاف ,بو.

كأخرجو البييقي( ,)4مف طريؽ ,داكد بف أبي ىند ,عف أىبي عثماف َّ
الن ٍيًدم ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 أَبو عثماف َّالن ٍيدم مشيكر بكنيتو يم ىخضرـ  ,ثقة
الن ْي ِدي :ىك عبد الرحمف بف ىمؿ أبك عثماف ى
ثبت عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٓٗىػ)(.)3
()6

فنسب إلييـ ,ثقة

اف التيمي أبك المعتمر البصرم نزؿ في التيـ
 التيمي :ىك سميماف بف ىط ٍر ىخ ى
عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُّْىػ)(.)1
 ابف التَّ ِيمي :ىك يمعتمر بف سميماف التَّيمي أبك محمد البصرم يمقب الطفيؿ ,ثقة ,ركل لو
الجماعة ,مات سنة (ُٕٖىػ)(.)8

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات.

*****

*****

()7

اَلكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر (ّ /ْٕ/رقـَُِٕ).

()2

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ُ.)َِْ/

()0

السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ٓٗٔ/رقـَُٔٗ.)َُٕٗ-

()4

المصدر السابؽ (ُ /ٓٗٔ/رقـَُٖٗ).

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٓ/رقـَُْٕ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ٗٔ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)ُْٔ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ٕٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ِْْ/

()6

كتيـ بطف مف غافؽ ممف كاف بمصر .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)َُِ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِِٓ/رقـِٕٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ُِٓ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ْ ,)َِ/معرفة الثقات لمعجمي (ُ ,)َّْ/الثقات البف حباف (ْ ,)ََّ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ٓ/

()8

المصدر السابؽ (ص /ّٓٗ/رقـٖٕٓٔ) .كانظر :الطبقات الكبير (ٗ ,)ُِٗ/التاريخ الكبير لمبخارم (ٖ ,)ْٗ/معرفة الثقات
لمعجمي (ِ ,)ِٖٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)َِْ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ُِٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)َِٓ/
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انفصم انثاوي:
األحاديث انىاردج مه تاب "انكاف مع اذلمزج" حىت وهايح
تاب "انكاف مع انزاء" ،وفيه تضعح مثاحث:

ادلثحث األول :انكاف مع اذلمزج.
ادلثحث انثاوي :انكاف مع انثاء.

ادلثحث انثانث :انكاف مع انتاء.
ادلثحث انزاتع :انكاف مع انثاء.

ادلثحث اخلامش :انكاف مع احلاء.

ادلثحث انضادس :انكاف مع اخلاء.
ادلثحث انضاتع :انكاف مع انذال.

ادلثحث انثامه :انكاف مع انذال.
ادلثحث انتاصع :انكاف مع انزاء.
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ادلثحث األول :انكاف مع اذلمزج.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ؾ ًمف َك ِ
ًً
الم ٍن ىقمىب " اٍل ىك ىآبةي :تغيُّر َّ
الحزف .ييقىا يؿ:
الن ٍفس بً ًاال ٍن ًك ىس ًار ًم ٍف ًش َّد ًة ّْ
ىعكيذ بً ى
اليـ ك ي
َ
فيو " أ ي
آبة ي
ً
ً
ً
أصابو ًفي
كم ٍكتىئب .اٍل ىم ٍع ىنى أنو يرجع مف سفره بأمر يي ٍح ًزنو ,إً َّما ى
ىكئب ىك ىآبةن كا ٍكتأب ,فىيي ىك ىكئيب ي
ضي اٍلح ً
ً
ً ً
ً
ىىمً ًو
ىص ىاب ٍ
ت مالىو آفةه ,أ ٍىك ىي ٍق ىدـ ىعمىى أ ٍ
ىسفره ىكًا َّما قدـ ىعمىٍيو ,م ٍث يؿ أ ٍ
غير ىم ٍق ٌ ى ى
اجة ,أ ٍىك أ ى
ىف ىي يعكد ى
ً
ضيي ٍـ(.)7
ىفي ًجدىـ ىمرضى ,أ ٍىك قى ٍد فيقد ىب ٍع ي
حديث رقـ (ٖٓٔ).
اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ:
يد اٍل ىم ٍقيب ًرمُّ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىس َّد هد ,ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍج ىال ىف ,ىح َّدثىنًي ىس ًع ه
ً
ب ًفي السَّفى ًر ,ىكاٍل ىخمًيفىةي ًفي
صمَّى ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -إً ىذا ىسافى ىر قى ى
اؿ " :المَّيي َّـ أ ٍىن ى
ت الصَّاح ي
ىك ى
اف ىر يسك يؿ  -ى
اء السَّفى ًر ,و َكآب ِة ا ْلم ْن َقمَ ِب ,كسكًء اٍلم ٍن ى ً
ىى ًؿ ,المَّي َّـ إًّْني أىعكيذ بً ىؾ ًمف ك ٍعثى ً
ىى ًؿ كاٍلم ً
اؿ,
ٍاَل ٍ
ي
ىي
ي
ظ ًر في ٍاَل ٍ ى ى
ى
َ َ ُ
ٍ ى
ض ,ىك ىى ّْك ٍف ىعمى ٍي ىنا السَّفى ىر".
المَّيي َّـ ا ٍ
ط ًك لىىنا ٍاَل ٍىر ى
تخريج الحديث:
()4

أخرجو الترمذم( ,)0كأحمد

 ,كالحاكـ( ,)3كابف حباف( ,)6كالبييقي( ,)1مف طريؽ ,أسامة بف زيد

ابف أسمـ.

كأخرجو أحمد( ,)8كالبزار( ,)9كأبك عبد ا﵀ المح ً
اممًي( ,)73كالبييقي( ,)77كابف عساكر( ,)72مف
يى

طريؽ ,يحيي القطاف ,عف محمد بف ىع ٍج ىالف .كالىما ) :أسامة بف زيد ,ك محمد بف ىع ٍج ىالف),

أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو . -

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٕ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الجياد  -باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سافر-تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ّّ/رقـِٖٗٓ).

()0

سنف الترمذم  ,أبكاب الدعكات  -باب منو -ط :شاكر (ٓ /ََٓ/رقـّْْٓ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ُٓ /ُْٓ/رقـِْٕٗ).

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُْٔ/رقـُّّٔ).

()6

صحيح ابف حباف (ٔ.)َُْ/

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ٓ /ُِْ/رقـَُُّّ) ,كالزىد الكبير لو (ص /ِّٗ/رقـّٖٖ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ُٓ /ّٕٔ/رقـٗٗٓٗ).

()9

مسند البزار (ُٓ /َُٔ/رقـَّٖٓ).

( )73الدعاء لممحاممي (ص /ٔٔ/رقـِْ).
( )77الدعكات الكبير لمبييقي (ِ /ّْ/رقـَْٓ).
( )72معجـ الشيكخ البف عساكر (ُ /ْٖ/رقـّْ).
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كأخرجو النسائي( ,)7كالترمذم( ,)2كابف السُّّْن ّْي( ,)0مف طريؽ ,شعبة ,عف عبد ا﵀ بف بشر

الخثعمي ,عف أبي زرعة بف عمرك بف جرير  ,عف أبي ىريرة.

كلو شاىد عند البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3كغيرىما مف حديث نافع ,عف عبد ا﵀ بف عمر – رضي

ا﵀ عنيما  .-كشاىد آخر عف مسمـ( ,)6كغيره عف عبد ا﵀ بف سرجس – رضي ا﵀ عنيما . -
جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ً
المقبرم أبك سعد المدني ,ثقة  ,تغير قبؿ
المقبري :ىك سعيد بف أبي سعيد كيساف ى
 سعيد َمكتو بأربع سنيف ,قاؿ ابف سعد" ثقة لكنو اختمط قبؿ مكتو بأربع سنيف " ,ككذلؾ قاؿ ابف حباف.
كلكف الراجح أف أحدان لـ يسمع منو في تغيره .فقد قاؿ الذىبي في الميزاف قاؿ الذىبي ":ثقة حجة,
شاخ ,ككقع في اليرـ كلـ يختمط  ...ما أحسب أف أحدا أخذ عنو في االختالط ,فإف ابف عيينة

أتاه فرأل لعابو يسيؿ فمـ يحمؿ عنو " ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُِىػ)(.)1

 ابف َع ْج َبل ف :ىك محمد بف ىع ٍج ىالف المدني ,استشيد بو البخارم في "الصحيح" ,كركل لو في"القراءة خمؼ اإلماـ " ,كغيره .كركل لو الباقكف  ,مات سنة (ُْٖىػ)(.)8
قاؿ عبد ا﵀ بف المبارؾ قاؿ ":لـ يكف بالمدينة أحد أشبو بأىؿ العمـ مف ابف ىع ٍج ىالف كنت اشبيو

بالياقكتة بيف العمماء "(.)9

كقاؿ اإلماـ أحمد سمعت ابف عيينة يقكؿ :حدثنا محمد بف ىع ٍج ىالف ككاف ثقة( ,)73كنقؿ الترمذم
عف سفياف بف عيينة قاؿ ":كاف محمد بف ىع ٍج ىالف ثقة مأمكنان في الحديث "( .)77كعف عبد ا﵀ بف

أحمد قاؿ :سألت أبي عف محمد بف ىع ٍج ىالف كمكسى بف عقبة أييما أعجب إليؾ فقاؿ جميعا ثقة
كما أقربيما كاف ابف عيينة يثني عمى محمد بف ىع ٍج ىالف"(.)72

()7

سنف النسائي  ,كتاب اإلستعاذة  -االستعاذة مف كآبة المنقمب-تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ِّٖ/رقـَُٓٓ).

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب الدعكات  -باب ما يقكؿ إذا خرج مساف ار -ط :شاكر (ٓ /ْٕٗ/رقـّّْٖ).

()0

عمؿ اليكـ كالميمة البف السني (ص.)ْٖٗ/ِّٓ/

()4

صحيح البخارم  ,أبكاب العمرة – باب ما يقكؿ إذا رجع مف الحج أك العمرة أك الغزك /ٕ/ّ( -رقـُٕٕٗ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الحج – باب ما يقكؿ إذا قفؿ مف سفر الحج كغيره /َٖٗ/ِ( -رقـِْٖ.)ُّْْ-

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب الحج – باب ما يقكؿ إذا ركب إلى سفر الحج كغيره /ٕٗٗ/ِ( -رقـِْٔ.)ُّّْ-

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٔ/رقـُِِّ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ِْْ/الثقات البف حباف
(ْ ,)ِٖٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (َُ ,)ْٔٔ/ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ُّٗ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٗٔ/رقـُّٔٔ).

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ْٗ/

( )73العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀.)ُٖٗ/ُ( -
( )77العمؿ الصغير لمترمذم (ص.)ْْٕ/
( )72العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀.)ُٗ/ِ( -
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كعف اإلماـ أحمد قاؿ ":ليس بو بأس "( .)7كقاؿ ابف سعد ":ككاف ثقة كثير الحديث"(.)2

ككثقو ابف معيف( ,)0كأبك حاتـ( ,)4كأبك زرعة( ,)3كالنسائي( ,)6كيعقكب بف ىش ٍي ىبة( ,)1كالعجمي(.)8

كقاؿ البخارم ":قاؿ لي عمي عف ابف أبي الكزير عف مالؾ أنو ذكر ابف ىع ٍج ىالف فذكر خي انر,

كقاؿ يحيى القطاف ال أعمـ إال إني سمعت ابف ىع ٍج ىالف يقكؿ كاف سعيد المقبرم يحدث عف أبيو
عمي فجعمتيا عف أبي ىريرة "(.)9
عف أبي ىريرة كعف رجؿ عف أبي ىريرة فاختمطت َّ
يسير كأنو استصغره إنما عابكه باختالط
كقاؿ الساجي ":ىك الصدؽ لـ يحدث عنو مالؾ إال نا

حديث سعيد عميو "( ,)73كقيؿ لمالؾ :إف ناسان مف أىؿ العمـ يحدثكف؛ فقاؿ :مف ىـ؟ فقيؿ لو:

محمد بف عجالف منيـ .فقاؿ :لـ يكف ابف ىع ٍج ىالف يعرؼ ىذه اَلشياء كلـ يكف عالمان "(.)77

كقاؿ ابف القطاف ":ال ىعيب فيو كىك أحد الثقات إال أنو سكل أحاديث المقبرم "(.)72
ضطىرب الحديث ,في
كقاؿ أبك بكر بف خالد قاؿ ":سمعت يحيى ,يقكؿ :كاف ابف ىع ٍج ىالف يم ٍ

حديث نافع ,كلـ يكف لو تمؾ القيمة عنده "(.)70

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":قد سمع سعيد المقبرم مف أبي ىريرة كسمع عف أبيو عف أبي

ىريرة فمما اختمط عمي بف ىع ٍج ىالف صحيفتو كلـ يميز بينيما؛ اختمط فييا كجعميا كميا عف أبي
ىريرة  ,كليس ىذا مما ىي ًيي اإلنساف بوَ ,لف الصحيفة كميا في نفسيا صحيحة ,فما قاؿ ابف
ىع ٍج ىالف عف سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة  ,فذاؾ مما حمؿ عنو قديما قبؿ اختالط صحيفتو
عميو  ,كما قاؿ عف سعيد عف أبي ىريرة ,فبعضيا متصؿ صحيح ,كبعضيا منقطع َ ,لنو أسقط
أباه منيا فال يجب االحتجاج عند االحتياط إال بما يركم الثقات المتقنكف عنو عف سعيد عف أبيو

عف أبي ىريرة "( .)74كقاؿ الذىبي ":إماـ صدكؽ مشيكر"(.)73
()7

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)َِٓ/

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ِٓٓ/

()0

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُٗٓ/ّ( -

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)َٓ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)َٓ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َُٔ/

()1

المصدر السابؽ.

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِْٕ/

()9

التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ُٗٔ/

( )73إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (َُ.)ِّٕ/
( )77المصدر السابؽ.
( )72بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ٖٓٔ/
( )70الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ُُٖ/
( )74الثقات البف حباف (ٕ.)ّٖٔ/
( )73ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ّ.)ْْٔ/
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كقاؿ ابف الممقف ":صدكؽ "( .)7كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي

ىريرة "(.)2

قاؿ الباحث :محمد بف عجالف ,صدكؽ  ,كثقو جماعة مف العمماء ,كتكمـ فيو يحيي بف سعيد
القطاف كغيره بأنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة ؛ قاؿ الترمذم ":كانما تكمـ يحيى بف سعيد

القطاف عندنا في ركاية محمد بف ىع ٍج ىالف عف سعيد المقبرم؛ أخبرنا أبك بكر عف عمي بف عبد
ا﵀ قاؿ :قاؿ يحيى بف سعيد  ,قاؿ محمد بف ىع ٍج ىالف  ,أحاديث سعيد المقبرم بعضيا سعيد عف
عمي فصيرتيا عف سعيد عف
أبي ىريرة  ,كبعضيا سعيد ,عف رجؿ ,عف أبي ىريرة ,فاختمطت َّ
أبي ىريرة ؛ فإنما تكمـ يحيى بف سعيد عندنا في ابف ىع ٍج ىالف ليذا كقد ركل يحيى عف ابف
ىع ٍج ىالف الكثير "( .)0كأصح ركاياتو عف أبي ىريرة ما قالو ابف حباف حيث قاؿ ":فما قاؿ ابف
ىع ٍج ىالف  ,عف سعيد  ,عف أبيو  ,عف أبي ىريرة  ,فذاؾ مما حمؿ عنو قديما قبؿ اختالط
صحيفتو عميو  ,كما قاؿ عف سعيد عف أبي ىريرة  ,فبعضيا متصؿ صحيح كبعضيا منقطع ,
َلنو أسقط أباه منيا فال يجب االحتجاج عندنا إال بما يركم الحفاظ الثقات المتقنكف عنو عف

سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة "(.)4

 يحيي :ىك يحيى بف سعيد بف فىُّرٍكخ التميمي أبك سعيد القىطَّاف البصرم ,ثقة متقف حافظ إماـقدكة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٗىػ)(.)3

 ُمسدَّد :ىك يمسدد بف يمسرىد بف يمسربؿ ,ثقة حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)6الحكـ عمى الحديث:
حديث صحيح اإلسناد .كأصمو في الصحيحيف.

***** *****

( )7البدر المنير البف الممقف (ْ)ُِٗ/
( )2تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٗٔ/رقـُّٔٔ).
( )0العمؿ الصغير لمترمذم (ص.)ْْٕ/
( )4الثقات البف حباف (ٕ.)ّٖٔ/
( )3تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٓٗ/رقـٕٕٓٓ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِْٗ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٖ ,)ِٕٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ ,)َُٓ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ُُٔ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم
(ُٔ ,)َِّ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ ,)ِّٗ/تاريخ االسالـ لمذىبي (ْ.)ُِْْ/
( )6انظر حديث رقـ (ٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث ُّ ً
ًفي حًد ً
العقىبة ال ىك يؤكد:
كي يش ٌ
ص يعب ىعمى ٍي ىؾ ى
ى
ىم ىي ٍ
اء ُدؾ ع ٍف هك ىع ٍف يم ٍذنب " أ ٍ
ؽ .ىك ًم ٍنوي ى
الد ىعاء " ىكىال َيتَ َك َ
ىم الشاقَّة(.)7
أً
حديث رقـ (ٗٓٔ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الدرىد ً
الم ًخ ُّ
ؼ "(.)2
يجكزىا إً َّال َّ
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
اء " ًإ َّف بيف ٍأيدينا عقىبةن َك ُؤ ً
ودا ىال ي
يث أىبًي َّ ٍ
الريجؿ ي
حديث رقـ (٘ٓٔ).

اإلماـ الطبراني(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا يع ىب ٍي يد ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىج ٍح و
الن ٍع ىم ً
ث ٍب يف ُّ
اؿ:
اف قى ى
اف قى ى
ش قى ى
اؿ :ىنا اٍل ىح ًار ي
اؿ :ىنا يج ىن ى
ادةي ٍب يف ىم ٍرىك ى
َّ ً
آخ هذ ىب ٍيًد أىبًي ىذر,
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍك نما ,ىك يى ىك ي
ىس ًم ٍع ي
ت أ ىىن نسا ,ىيقيك يؿ :ىخ ىرىج ىر يسك يؿ المو  -ى
()3
()4
ً
َّ
ت أ َّ
اؿ
كف ؟ " فىقى ى
فىقى ى
ىف ىب ٍي ىف أ ٍىيًد ىينا َعقَ َب ًة َك ُؤ ً
ىعًم ٍم ى
اؿ " :ىيا أ ىىبا ىذر ,أ ى
ص ىع يد ىىا إًال اٍل يمخفُّ ى
ودا  ,ىال ىي ٍ
ًً
ً
ً
َّ ً ً
اؿ :ىن ىع ٍـ" .
اؿً " :ع ٍن ىد ىؾ ى
اـ ىي ٍكوـ؟ " قى ى
يف؟ قى ى
يف أ ىىنا أ ٍىـ م ىف اٍل يمثٍقم ى
ىريج هؿ :ىيا ىر يسك ىؿ المو ,أىم ىف اٍل يمخفّْ ى
ط ىع ي
اؿ " :لىك ىك ً
ت ًم ىف
اؿ :ىال قى ى
اـ ىب ٍعًد ىغ ود؟ " قى ى
اـ ىغود؟ " قى ى
اـ ثى ىال وث لى يك ٍن ى
ٍ ى
اف ع ٍن ىد ىؾ طى ىع ي
اؿ :ىن ىع ٍـ " .ىكطى ىع ي
ىكطى ىع ي
ًً
يف ".
اٍل يمثٍقم ى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك سعيد بف اَلعرابي( ,)6كالبييقي( ,)1مف طريؽ ,محمد بف اسحاؽ بف حرب.
السمىفي( ,)8مف طريؽ ,محمد بف عبيد ً
الك ٍنًدم.
كأخرجو أبك طاىر ّْ

كالىما :عف الحارث بف النعماف ,عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو . -

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٕ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /َُٔ/رقـَْٖٗ).

()4

الصعكد كًىي الصعبة ك ًم ٍنو تكاءده ٍاَلىمر كتصَّعده ًإذا َّ
شؽ ىعمىيو كصعب .الفائؽ في غريب الحديث
عقبة كؤوداً :الكؤكد مثؿ
 َ
ى
ي ى
لمزمخشرم (ّ.)ُِْ/
ا ْل ُم ِخفوف :يريد بو المخؼ مف الذنكب كأسباب الدنيا كعمقيا .النياية في غريب الحديث كاَلثر(ِ.)ْٓ/
الزىد كصفة الزاىديف البف اَلعرابي (ص.)ِٔ/

()1

شعب اإليماف لمبييقي (ُّ /ُْ/رقـِِٗٗ).

()8

معجـ السفر َلبي طاىر السمفي (ص.)ّْٓ/

()3
()6
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دراسة رجاؿ االسناد:

الحارث بف الن ْع َماف :ىك الحارث بف ُّ
النعماف بف سالـ الميثي الككفي ابف أخت سعيد بف جبير,
 َضعيؼ  ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو  ,مف الخامسة(.)7
ادة بف َم ْرَواف :ىك يجنادة بف مركاف الحمصي ,مات سنة (َِِىػ)(.)2
 ُج َن َذكره ابف حباف في الثقات( .)0كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ سألت أبي عنو فقاؿ ":ليس بقكم,

أخشى أف يككف ىكذب في حديث عبد ا﵀ بف بسر أنو رأل في شارب النبي  -صمى ا﵀ عميو
كسمـ  -بياضان بحياؿ شفتيو

()4

"( .)3كفسر الحافظ ابف حجر قكلو "كذب" بػ " أخطأ " فقاؿ ":أراد

أبك حاتـ بقكلو كذب أخطأ "( .)6كذكره الذىبي في الضعفاء كقاؿ ":ضعفو أبك حاتـ كاتيمو "(.)1

()8
المتقي اليندم(.)9
ك
,
كضعفو الييثمي
ي
قاؿ الباحث :يجنادة بف مركاف ,ضعيؼ.

 ُع َب ْيد بف عبد المَّو بف َج ْحش :ىك عبيد بف عبد ا﵀ بف جحش اَلسدم ,لـ أعثر لو عمىترجمة فيك مجيكؿ الحاؿ.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ االسناد .كقد ضعفو الشيخ اَللباني( )73رحمو ا﵀.
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٖ/رقـَُِٓ).

()2

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٓ.)ِٖٗ/

()0

لساف الميزاف البف حجر (ِ.)َُْ/

()4

أخرجو البخارم بنحكه عف عصاـ بف خالد ,قاؿ :حدثنا حريز بف عثماف ,أنو سأؿ عبد ا﵀ بف بسر صاحب النبي  -صمى ا﵀
عميو كسمـ  ,-قاؿ :أرأيت النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كاف شيخا؟ قاؿ " :كاف في عنفقتو شعرات بيض " .كلـ يذكر فيو

()3

يجنادة بف مركاف  .صحيح البخارم كتاب المناقب  -باب صفة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُٖٕ/ْ( -رقـّْٔٓ).
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُٓٔ/

()6

لساف الميزاف البف حجر (ِ.)َُْ/

()1

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ُّٕ/

()8

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٕ.)ِِِ/

()9

كنز العماؿ لممتقي اليندم (ِ.)ِْْ/

( )73سمسمة اَلحاديث الضعيفة لاللباني (ُْ /ِْٔ/رقـِٗٔٔ).
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ادلثحث انثاوي :انكاف مع انثاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث ٍاب ًف ًزمؿ " فأَ َكبوا رك ً
ًفي حًد ً
احميـ ىعمىى الطَّ ًري ً
الرىك ىايةي(.)7
ؽ " ىى ىك ىذا ّْ
ى
ٍ
ى
حديث رقـ (.)ٔٓٙ

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح ىم يد ٍب يف َّ
يد ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف
ض ًر اٍل ىع ٍس ىك ًرمُّ ,ىك ىج ٍعفىير ٍب يف يم ىح َّمود اٍل ًف ٍرىيابً ُّي ,قى ى
اال :ثنا اٍل ىكلً ي
الن ٍ
ىح َّدثىىنا أ ٍ
اؿ :ثنا سمىيماف بف عطىا اٍلقيرًش ُّي اٍلح َّرانً ُّي ,عف مسمىمةى ب ًف عبًد ً
ا﵀ اٍل يجيىنً ّْي ,ىع ٍف
ًم ٍس ىروح اٍل ىح َّرانً ُّي ,قى ى
ى ٍ ى ٍ ى ٍ ىٍ
ى
ي ٍى ي ٍ ي ى
ى
اؿ " :ىكاف رسك يؿ ً
ا﵀ َّ -
ىع ّْم ًو أىبًي ىم ٍش ىج ىعةى ٍب ًف ًرٍب ًعي اٍل يجيىنً ّْي ,ىع ًف ٍاب ًف ًزٍم وؿ اٍل يجيىنً ّْي قى ى
ى
ى ىي
صمى ا﵀ي
اف ًرجمىو " :سبحاف ً
ا﵀ كبًحمًد ًه ,كأ ً
ً َّ
اف
صمَّى الص ٍ
ىستى ٍغف ير ا﵀ى ,إًَّنوي ىك ى
ُّب ىح قىا ىؿ ىك يى ىك ثى و ٍ ي ي ٍ ى ى
ى ىٍ ى ٍ
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -إً ىذا ى
ت يذينكبو ًفي يكوـ ك ً
ً
ً
احود أى ٍكثىىر ًم ٍف
يف بً ىس ٍب ًع ًم ىائ وة " ىال ىخ ٍي ىر لً ىم ٍف ىك ىان ٍ
يي
يف ىم َّرةن ثيَّـ ىيقيك يؿ :ىس ٍبع ى
تىَّك نابا " ىس ٍبع ى
ىٍ ى
ً
س ٍب ً
عم ىائ وة " ثيَّـ ىي ٍستى ٍقبً يؿ َّ
ىح هد ًم ٍن يك ٍـ ىش ٍينئا؟ " قىا ىؿ
اف يي ٍع ًجيبوي ُّ
الرٍؤىيا فىىيقيك يؿ " :ىى ٍؿ ىأرىل أ ى
اس بً ىك ٍج ًيو ىك ىك ى
الن ى
ى
ي ً
ىع ىدائًىنا,
ت :أ ىىنا ىيا ىنبً َّ
ا﵀ ,قى ى
اؿ " :ىخ ٍي نار تىمىقَّاهي ,ىك ىش ِّار تى ىكقَّاهي ,ىك ىخ ٍي نار لىىنا ىك ىش ِّار ىعمىى أ ٍ
ٍاب يف ًزٍم وؿ :فى يقٍم ي
ت :أرٍىي ي ً
ً
اس ىعمىى طى ًري و
الن ً
يع َّ
ىكاٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىر ّْ
ؽ ىر ٍح وب ىس ٍي وؿ
ص يرٍؤىي ى
ب اٍل ىعالىم ى
ص ٍ
يف ,ا ٍق ي
اؾ "  .فى يقٍم ي ى
ت ىجم ى
ًً
الناس عمىى اٍلج َّ ً
ً
يؽ ىعمىى ىم ٍروج( )0لى ٍـ تىىر
يف ,فىىب ٍي ىنا يى ٍـ ىك ىذلً ىؾ إً ٍذ أى ٍشفىى ىذلً ىؾ الطَّ ًر ي
ى
ىالح وب ,ىك َّ ي ى
ادة يم ٍنطىمق ى
()4
اع اٍل ىك ى ً
طر ىن ىداه ًف ً
ام ًم ٍثمىوي ىي ًر ُّ
الرٍعمى ًة ٍاَليكلىى ىحتَّى أى ٍشفى ٍكا ىعمىى
أل ,ىك ىكأّْىني بً َّ
يو ًم ٍف أ ٍىن ىك ً
ؼ ىرًفيفنا  ,ىكٍيقي ٍ ي ي
ىع ٍي ىن ى
()3
اٍلمرًج ىكبَّركا ,ثيَّـ رِكبوا رك ً
احمىيي ٍـ ًفي الطَّ ًري ً
ض ٍكا ىعمىى
َّغ ي
ؽ ,فى ًم ٍنييًـ اٍل يم ٍرتًعي ,ىك ًم ٍنييًـ ٍاآل ًخ يذ الض ٍ
ث  ,ىك ىم ى
ىٍ
ي
َ ُ ىى

ىذلً ىؾ."...

تخريج الحديث:

أخرجو البييقي( ,)6كيحيى بف الحسيف َّ
الش ىج ًرم( ,)1عف أحمد بف َّ
النضر ,كجعفر بف محمد
()8
ً
الحراني .ثالثتيـ :عف الكليد
الفريابي .كأخرجو أبك الفرج الجكزم  ,مف طريؽ ,أحمد بف خالد ى
ً
ً
الح َّرانًي  ,عف مسممة بف عبد ا﵀
الح َّراني ,عف سميماف بف عطا القيرشي ى
بف عبد الممؾ بف م ٍس ىرح ى
ً
ً
ً
الجيىنًي رضي ا﵀ عنو بنحكه.
الجيىني ,عف ابف ًزٍم وؿ ي
الجيىني ,عف عمو أىبي ىم ٍش ىجعة بف ًرٍبعي ي
ي
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٖ/

()2

المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /َِّ/رقـُْٖٔ).

()0

مريج فييا َّ
الدك ُّ
اب .كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ٔ.)َُِ/
أرض كاسعة فييا ه
رج :ه
الم ُ
كثير تي ى
نبت ي
 َ
ّْع ىمة كالغضاضة ىحتَّى ي ىكاد ىي ٍيتىز .غريب الحديث البف قتيبة (ُ.)ِْٖ/
اؤهي مف الن ٍ
يرؼ رفيفاً :يي ىقاؿ ذلؾ لم ىشيء إًذا كثر ىم ي

()6

دالئؿ النبكة لمبييقي (ٕ.)ّٔ/

()1

ترتيب اَلمالي الخميسية لمشجرم (ُ /َّّ/رقـُُٓٔ).

()8

العمؿ المتناىية البي الفرج الجكزم (ِ /ُّّ/رقـُُُٕ).

()4
()3

الضغث :مؿء اليد مف الحشيش .كقيؿ الحزمة منو كمما أشبيو مف البقكؿ .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)َٗ/
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دراسة رجاؿ االسناد:
ِ
الجيني( )7قالو سميماف بف أحمد الطبراني في معجمو,
ضحَّاؾ بف ًزمؿ ي
الج َيني :ىك ى
ابف ِزْمؿ ُكقيؿ :عبد ا﵀ بف ًزمؿ ,لو صحبة ,حديثو عند أبي ىمشجعة بف ًربعي(.)2
ِ
ِ
الجيني  ,ركل لو ابف ماجو  ,قاؿ ابف
 أَبو َم ْالج َيني :أبك ىمشجعة بف ربعي ي
ش َج َعة بف ِرْبع ّي ُ
حجر" مقبكؿ" كعنو قاؿ " :ما عرفت لو راكيان غير ابف أخيو " مف الثانية(ٖ).

قاؿ الباحث :أبي ىم ٍش ىج ىعة ,مقبكؿ.
الحميرم ً
ً
ِ
الد ىمشقي ,
الجيني ٍ ى
الج َيني :ىك ىمسممة بف عبد ا﵀ بف ًربعي ي
 َمسممة بف عبد ا﵀ ُركل لو اَلربعة سكل الترمذم  ,مف السادسة(.)4

ذكره ابف حباف في الثقات( .)3كقاؿ ابف معيف ":ليس بثقة "( .)6كقاؿ يدحيـ ":لـ يرك عنو أحد
نعرفو غير ُّ
الش ىع ٍيثًي "( .)7كقاؿ الذىبي ":ما عممت فيو ىج ٍرنحا "( .)8كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)9
الجيني ,مقبكؿ.
قاؿ الباحث :مسممة بف عبد ا﵀ ي
ِ
الح َّرِاني :ىك سميماف بف عطاء بف قيس القرشي ,أبك عمر الجزرم,
 سميماف بف َعطا القَُرشي َاجو  ,مات سنة (ُٓٗىػ)(.)73
يمنكر الحديث ,مف الثامنة  ,ركل لو ابف ىم ى
ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":سميماف بف عطاء شيخ يركم عف مسممة بف عبد ا﵀ الجيني

عف عمو أبي مشجعة بف ربعي بأشياء مكضكعة ال تشبو حديث الثقات فمست أدرم التخميط فييا

منو أك مف مسممة بف عبد ا﵀ "(.)77

كأطمؽ القكؿ بتضعيفو أكثر أىؿ العمـ؛ فقاؿ البخارم عنوً ":في حديثو مناكير "(.)72

كقاؿ أبك حاتـ ":منكر الحديث ,يكتب حديثو "( .)70كعف البرذعي قاؿ سألت أبا يزٍرىعة عف

()7

الجيني :ىذه النسبة إلى جيينة كىي قبيمة مف قضاعة .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)ّْٗ/
 ُ
انظر :المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ , )َِّ/معرفة الصحابة البي نعيـ (ّ , )ُُْٓ/أسد الغابة البف اَلثير (ّ.)ْٕ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٕٔ/رقـّٖٗٔ) .كانظر :اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٕ.)ِّٗ/

()4

المصدر السابؽ (ص /ُّٓ/رقـٗٓٔٔ).

()3

الثقات البف حباف (ٕ.)َْٗ/

()6

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف – ركاية ابف محرز – (ُ.)ِٔ/

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (َُ.)ُْْ/

()8

تاريخ االسالـ لمذىبي (ّ.)ُُّ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٓ/رقـٗٓٔٔ).

()2

( )73المصدر السابؽ(ص/230/عقى.)2394
( )77الثقات البف حباف (ُ.)ِّٗ/
( )72التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ِٗ/كانظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُّْ/
( )70الجرح كالتعديؿ (ْ ,)ُّّ/كالعمؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّٕٓ/
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يسمى ٍيماف بف عطاء؟ فقاؿ " :منكر الحديث "( .)7كقاؿ ابف عدم ":في بعض أحاديثو كليس بالكثير
مقدار ما يركيو بعض اَلنكار كما ذكره البخارم "( .)2كقاؿ ابف القى ٍي ىس ىرانًي " :سميماف ىذا يركم
بالكضع "(.)4
المكضكعات ,كال أدرم البالء منو أك مف مسممة "( .)0كقاؿ الذىبي ":ىالؾ اتييـ
ً
المجمع( .)3كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "( .)6كعنو ":ضعيؼ "(.)1
كضعفو الييثمي في ى

قاؿ الباحث :سميماف بف عطا ,ضعيؼ متركؾ الحديث.
ِ
الح َّرِاني :ىك الكليد بف عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف ًمسرح
س َرح َ
 الوليد بف عبد الممؾ بف م ْالحراني أبك كىب  ,مات سنة (َِْىػ)(.)8
قاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ "( .)9كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ  ":مستقيـ الحديث إذا ركل عف

الثقات "(.)73

قاؿ الباحث :الكليد بف عبد الممؾ ,صدكؽ حسف الحديث.

اض ,أبك بكر ً
الم ٍستىفى ً
الفريابي  ,كمف أىؿ
 َجعفر بف محمد :ىك جعفر بف محمد بف الحسف بف يالمعرفة كالفيـ ,طى َّكؼ شرقان كغربان ,كلقي أعالـ المحدثيف في كؿ بمد ,كسمع بخراساف ,كما كراء
النير ,كالعراؽ ,كالحجاز ,كمصر ,كالشاـ ,كالجزيرة ,مات سنة ( َُّىػ)(.)77

قاؿ الخطيب البغدادم ":أحد أكعية العمـ ,ككاف ثقة أمينان حجة"( .)72كعف أىحمد بف كامؿ اٍلقى ً
اضي
اؿ ":كاف ىج ٍعفىر الفريابي مكث انر ًفي الحديث ,مأمكنان مكثكقان بو "( .)70كقاؿ القاضي أبك الكليد
قى ى
الباجي ":جعفر ً
الفريابي ثقة متقف "( .)74كقاؿ ابف عساكر ":كاف ثقة ,أمينان حجة "( .)73كقاؿ أبك
ى
الفرج الجكزم ":كاف ثقة حجة "(.)76

()7

سؤاالت البرذعي َلبي زرعة الرازم (ص.)َُُ/

()2

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ِٖٔ/

()0

تذكرة الحفاظ البف القيسراني (ص.)ُّٗ/

()4

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِِٖ/

()3

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٕ.)ُْٖ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٓ/رقـِْٗٓ).

()1

اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٕ.)ِّٗ/

()8

تاريخ االسالـ لمذىبي (ٓ.)ٗٓٗ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)َُ/

( )73الثقات البف حباف (ٗ.)ِِٕ/
( )77تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٖ.)َُِ/
( )72المصدر السابؽ.
( )70المصدر السابؽ.
( )74تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِٕ.)ُْٗ/
( )73المصدر السابؽ.
( )76المنتظـ في تاريخ اَلمـ كالممكؾ َلبي الفرج الجكزم (ُّ.)ُْٓ/
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كقاؿ ابف كثير ":كاف ثقة حافظان حجة "(.)7

الم ٍستىكفي المبارؾ بف أحمد ":كاف ثقة حجة "(.)2
كقاؿ ابف ي
كقاؿ الذىبي ":كاف ثقة مأمكنا "( ,)0كقاؿ في مكضع آخر ":اإلماـ  ,الحافظ  ,الثبت "(.)4
كقاؿ ابف العماد ":كاف إمامان حافظان عالمة مف النقاديف ,كىك صاحب التصانيؼ "(.)3

قاؿ الباحث :الفريابي  ,ثقة حجة يمجمع عمى تكثيقو.
 أَحمد بف َّس َك ِري :ىك أى ٍح ىمد ٍبف النضر بف بحر أيىبك ىج ٍعفىر العسكرم ,مف أىؿ عسكر
الع ْ
النضر َ
ً
اف مف ثقات الناس ,كأكثرىـ كتابان " مات سنة (َِٗىػ)(.)6
الم ىنادم ":ىك ى
مكرـ ,قاؿ ابف ي
قاؿ الباحث :أىحمد بف َّ
الع ٍس ىك ًرم  ,ثقة.
النضر ى
ً
الح َّرانًي ,متركؾ.
الحكـ عمى الحديث :حديث ضعيؼ اإلسناد .فيو سميماف بف ىعطا القيىرشي ى
كقد ضعؼ الحديث الييثمي(.)1

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًفي حًد ً
ازد ىحمكا ,ىكًى ىي تىفىاعمكاً ,م ىف
يضأة تَكابوا ىعمى ٍييىا " أ ً
فمما ىأرىل
يث أىبًي قىتادة " َّ
ىم ى
الناس الم ى
ى
ي
ى
()8
ً
ً
ً
ً
الن ً
الجماعة م ىف َّ
اس ىك ىغ ٍي ًرى ٍـ .
ال يكبَّة بالض ّْ
َّـ ,ىكى ىي ى
حديث رقـ (.)ٔٓٚ

اإلماـ مسمـ( )9رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت ,عف عبًد ً
اف ىي ٍعنًي ٍاب ىف اٍلم ًغ ً
ا﵀ ٍب ًف
يرة ,قى ى
اف ٍب يف فىُّرك ىخ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ثىابً ه ى ٍ ى ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يسمى ٍي ىم ي
ىح َّدثىىنا ىش ٍي ىب ي
ي ى
ً
ً
كف
ىرىب و
اؿ :ىخ ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
ادةى ,قى ى
اح ,ىع ٍف أىبًي قىتى ى
اؿً ":إَّن يك ٍـ تىس يير ى
ط ىب ىنا ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
ؽ َّ
اؿ أيىبك
ىح هد ىعمىى أى ىحود ,قى ى
اء ا﵀ي ىغ ندا " ,فى ٍانطىمى ى
اس ىال ىيٍم ًكم أ ى
ىعشيَّتى يك ٍـ ىكلىٍيمىتى يك ٍـ ,ىكتىأٍتي ى
الن ي
اء إً ٍف ىش ى
كف اٍل ىم ى
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ًس يير ىحتَّى ٍأبيى َّار المٍَّي يؿ( ,)73ىكأ ىىنا إًلىى ىج ٍنبً ًو,
قىتى ى
ادةى :فىىب ٍي ىن ىما ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
()7

البداية كالنياية البف كثير – طبعة ىجر.)ٕٖٔ/ُْ( -

()2

تاريخ إربؿ البف المستكفي (ِ.)َُٖ/

()0

تذكرة الحفاظ لمذىبي (ِ.)َُٗ/

()4

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ٗٔ/

()3

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد (ْ.)ٔ/

()6

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٔ.)ُّْ/

()1

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٕ.)ُْٖ/

()8

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٖ/

()9

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب قضاء الصالة الفائتة  /ِْٕ/ُ( -رقـُُّ.)ُٖٔ-

( )73أبيار الميؿ :يعني انتصؼ الميؿ كىك م أخكذ مف بيرة الشيء أم كسطو .غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ (ُ.)ّٖ/
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اؿ :فىنعس رسك يؿ ً
اؿ عف ر ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
احمىتً ًو ,فىأىتىٍيتيوي فى ىد ىع ٍمتيوي ًم ٍف ىغ ٍي ًر أى ٍف
ى
قى ى ى ى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -فى ىم ى ى ٍ ى
َّ ()7
اؿ عف ر ً
اعتى ىد ىؿ عمىى ر ً
أيكًق ى
احمىتً ًو ,قى ى
احمىتً ًو ,قى ى
ظوي ىحتَّى ٍ
اؿ :فى ىد ىع ٍمتيوي
اؿ :ثيَّـ ىس ىار ىحتَّى تىيى َّكىر المٍي يؿ  ,ىم ى ى ٍ ى
ى ى
اؿ :ثيَّـ سار حتَّى إً ىذا ىك ً ً
اعتى ىد ىؿ عمىى ر ً
ً
اؿ
ىف أيكًق ى
َّح ًر ,ىم ى
احمىتً ًو ,قى ى
ظوي ىحتَّى ٍ
م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
اف م ٍف آخ ًر الس ى
ىى ى
ى
ى ى
ً ()2
اؿ " :ىم ٍف
ٍسوي ,فىقى ى
ىمٍيمىةن ًى ىي أى ىش ُّد ًم ىف اٍل ىمٍيمىتىٍي ًف ٍاَليكلىىي ٍي ًف ,ىحتَّى ىك ى
اد ىي ٍن ىجف يؿ  ,فىأىتىٍيتيوي فى ىد ىع ٍمتيوي ,فى ىرفى ىع ىأر ى
اؿ ىى ىذا ىم ًس ً
يرم يم ٍن يذ المٍَّيمى ًة,
ت :ىما ىز ى
ادةى ,قى ى
ت :أيىبك قىتى ى
اف ىى ىذا ىم ًس ىير ىؾ ًمّْني؟ " يقٍم ي
ىى ىذا؟ " يقٍم ي
اؿ " :ىمتىى ىك ى
الن ً
اؿ " :ىى ٍؿ تىىرىانا ىن ٍخفىى ىعمىى َّ
اؿ " :ىى ٍؿ
اؿ " :ىح ًفظى ىؾ ا﵀ي بً ىما ىح ًف ٍ
اس؟ " ,ثيَّـ قى ى
ت بً ًو ىنبًيَّوي " ,ثيَّـ قى ى
قى ى
ظى
ت :ى ىذا ر ً
ت :ى ىذا ر ً
تىرل ًمف أ و
اؿ:
اجتى ىم ٍع ىنا فى يكنَّا ىس ٍب ىعةى ىرٍك وب ,قى ى
ب ى
اك ه
اك ه
آخ ير ,ىحتَّى ٍ
ٍ ى
ب ,ثيَّـ يقٍم ي ى ى
ىحد؟ " يقٍم ي ى ى
ى
ً
َّ
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ك ىسمَّـ  -ىع ًف الط ًري ً
احفىظيكا ىعمىٍي ىنا
ٍسوي ,ثيَّـ قى ى
فى ىم ى
اؿٍ " :
ؽ ,فى ىك ى
ض ىع ىأر ى
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ى ى
ً
صمَّى ا﵀ ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ  -ك َّ
اؿ:
الش ٍم يس ًفي ظى ٍي ًرًه ,قى ى
ص ىالتىىنا " ,فى ىك ى
اف أ َّىك ىؿ ىم ًف ٍ
استىٍيقىظى ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ى
ي
ى ى ى
و ( )0
ً
اؿ " :ارىكيبكا " ,فىرًك ٍب ىنا فى ًسرىنا ىحتَّى إً ىذا ارتىفى ىع ًت َّ
يضأىة
يف ,ثيَّـ قى ى
الش ٍم يس ىن ىز ىؿ ,ثيَّـ ىد ىعا بًم ى
فىقي ٍم ىنا فى ًزًع ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى

اؿ :فىتىك َّ ً
و
ً
ىك ىان ٍ ً ً
اؿ :ىكىب ًق ىي ًفييىا ىش ٍي هء ىم ٍف
ضكوء ,قى ى
كف يك ي
ضأى م ٍنيىا يك ي
كءا يد ى
ض ن
ت ىمعي فييىا ىش ٍي هء م ٍف ىماء ,قى ى ى
ظ عمى ٍي ىنا ًميضأىتى ىؾ ,فىسي يككف لىيا ىنبأه " ,ثيَّـ أ َّىذف بً ىال هؿ بًالص ى ً
مو
صمَّى
اء ,ثيَّـ قى ى
اؿ ًَلىبًي قىتى ى
ادةىٍ " :
ىى ي ى ى
ى
احفى ٍ ى
ى
َّالة ,فى ى
ى
ً
رسك يؿ ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -رٍكعتىٍي ًف ,ثيَّـ َّ
ص ىنعي يك َّؿ ىي ٍكوـ,
ص ىن ىع ىك ىما ىك ى
اف ىي ٍ
صمى اٍل ىغ ىداةى ,فى ى
ى
ي ى ىىى ى ى
ى
ىي
ً
ً
ض ىنا ىي ٍي ًم يس إًلىى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىكىرًك ٍب ىنا ىم ىعوي ,قى ى
قى ى
اؿ :فى ىج ىع ىؿ ىب ٍع ي
اؿ :ىكىرك ى
ب ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
ً ً
ىب ٍع و
يس ىكةه " ,ثيَّـ قى ى
ص ىالتًىنا؟ ثيَّـ قى ى
ىما إًَّنوي
ىما لى يك ٍـ ف َّي أ ٍ
ص ىن ٍع ىنا بًتى ٍف ًريط ىنا في ى
ض ىما ىكفَّ ىارةي ىما ى
اؿ " :أ ى
اؿ " :أ ى
لى ٍي ىس ًف َّي َّ
يخ ىرل,
ت الص ى
ص ّْؿ الص ى
َّالةى ا ٍَل ٍ
يء ىكٍق ي
َّالةى ىحتَّى ىي ًج ى
الن ٍكًـ تى ٍف ًريطه ,إًَّن ىما التَّ ٍف ًريطي ىعمىى ىم ٍف لى ٍـ يي ى
فىمف فىع ىؿ ىذلً ىؾ ىفٍمي ّْ ً
صمّْيىا ًع ٍن ىد ىكٍقتًيىا " ,ثيَّـ قىا ىؿ " :ىما تىىرٍك ىف
يف ىي ٍنتىبًوي لىيىا ,فىًإ ىذا ىك ى
صميىا ح ى
اف اٍل ىغ يد ىفٍميي ى
ي ى
ىٍ ى
اؿ أىبك ب ٍك ور ,كعمر :رسك يؿ ً
ىص ىب ىح َّ
َّ
ا﵀ -
اؿ :ثيَّـ قى ى
ص ىن يعكا؟ " قى ى
اس فىقى يدكا ىنبًيَّيي ٍـ " ,فىقى ى ي ى
اؿ " :أ ٍ
ى ي ىي ى ي
الن ي
اس ى
الن ى
ً
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىب ٍع ىد يك ٍـ ,لى ٍـ ىي يك ٍف لًيي ىخمّْفى يك ٍـ ,ىكقى ى
اس :إً َّف ىر يسك ىؿ ا﵀  -ى
الن ي
ى
الن ً ً
ً
ً
َّ
اؿ :فى ٍانتىيى ٍي ىنا إًلىى َّ
امتى َّد
يعكا أ ىىبا ىب ٍك ور ,ىك يع ىم ىر ىي ٍر يش يدكا ,قى ى
اس ح ى
ىك ىسم ىـ  -ىب ٍي ىف أ ٍىيدي يك ٍـ ,فىًإ ٍف ييط ي
يف ٍ
النيار ,كح ًمي يك ُّؿ ىشي وء ,كىـ يقيكليكف :يا رسك ىؿ ً
َّ
اؿ " :ىال يىٍم ىؾ ىعمى ٍي يك ٍـ " ,ثيَّـ
ا﵀ ىىمى ٍك ىنا ,ىع ًط ٍش ىنا ,فىقى ى
ٍ ى يٍ ى ى ى ى ي
ىي ىى ى
ً
اؿ :كىدعا بًاٍل ًم ً
اؿ " :أى ًٍ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
قى ى
ى
طمقيكا لي يغ ىم ًرم " قى ى ى ى
يضأىة ,فى ىج ىع ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
اؿ رسك يؿ ً
الناس ماء ِفي ا ْل ِم َ ِ
ب ,كأىبك قىتى ى ً
ا﵀
ادةى ىي ٍسقي ًي ٍـ ,ىفمى ٍـ ىي ٍع يد أ ٍ
ص ُّ ى ي
يضأَة تَ َكابوا َعمَ ْي َيا ,فىقى ى ى ي
ىف َأرَى َّ ُ َ ً
ىي ي
ىح ًسينكا اٍل ىم ىألى يكمُّ يك ٍـ ىس ىي ٍرىكل ".
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أ ٍ
 ىتخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف أبي قتادة ,عف أبيو أبي قتادة – رضي ا﵀ عنو – بو.

( )7تيور الميؿ :أم ذىب أكثره ,كما يتيكر البناء إذا تيدـ .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ٓ.)ُِٖ/
(َ  )2ينجفؿ :أم ينقمب عنيا كيسقط .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ِٕٗ/

( )0الميضأة :ىي مطيرة ,كىي التي يتكضأ منيا أك فييا .لساف العرب بف منظكر (ُ.)ُٗٓ/
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دراسة رجاؿ االسناد:

الح ىبطي اَلييبمّْي( )2أبك محمد  ,ركل لو مسمـ  ,كأبك
رجالو ثقات ,سكل ىشيباف بف فىُّركخ ,أبي شيبة ى
داكد  ,كالنسائي  ,مات سنة (ِّٔىػ)(.)0
كثقو اإلماـ أحمد( ,)4كقاؿ الذىبي ":ثقة مشيكر "( ,)3كفي مكضع آخر قاؿ ":أحد الثقات "(.)6
كقاؿ أبك حاتـ " :كاف يرل القدر كاضطر الناس إليو بآخرة "(.)1

كثير "( ,)8كعنو قاؿ " :صدكؽ "(.)9
قاؿ أبك يزرعة ":ييـ نا
كقاؿ الساجي ":قدرم إال أنو كاف صدكقا "( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ كرمي بالقدر "(.)77
قاؿ الباحث :شيباف بف فركخ  ,صدكؽ رمي ببدعة القدر(.)72
******

*****

( )7صحيح البخارم  ,كتاب مكاقيت الصالة  -باب اَلذاف بعد ذىاب الكقت /ُِِ/ُ( -رقـٓٗٓ)  ,ككتاب التكحيد  -باب في
المشيئة كاإلرادة (ٗ /ُّٗ/رقـُْٕٕ).

( )2األ ُُبمٍّي :ىذه النسبة الى اَلبمٌة بمدة قديمة عمى اربعة فراسخ مف البصرة كىي أقدـ مف البصرة .اَلنساب لمسمعاني (ُ.)ٖٗ/
( )0تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٗ/رقـِّْٖ).

( )4انظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ , )ََٔ/بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي (ص.)ٕٔ/
( )3المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)َُّ/
( )6ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِٖٓ/
( )1الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّٕٓ/
( )8سؤاالت البرذعي َلبي زرعة الرازم (ص.)ِِٔ/
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّٕٓ/
( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)ّْٕ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٗ/رقـِّْٖ).
( )72اختمؼ العمماء في قَبوؿ رواية صاحب البدعة في الرواية عمى عدة أقواؿ:

األوؿ :الرد مطمق نا :كىك مذىب اإلماـ مالؾ رحمو ا﵀ حيث قاؿ :لقد تركت جماع مف أىؿ المدينة ما أخذت عنيـ مف العمـ شيئا
كانيـ لممف يكخذ عنيـ العمـ ككانكا أصنافا فمنيـ مف كاف كذابا في غير عممو تركتو لكذبو كمنيـ مف كاف جاىال بما عنده فمـ

يكف عندم مكضعا لألخذ عنو لجيمو كمنيـ مف كاف يديف برأم سكء  .كقاؿ ابف سيريف :كاف في الزمف االكؿ ال يسألكف عف
االسناد .فمما كقعت الفتنة سألكا عف االسناد لكى يأخذكا حديث أىؿ السنة كيدعكا حديث أىؿ البدع .
الثاني :القبكؿ مطمقان :كىك مركم عف بعض المتكمميف.

الثالث :تقبؿ إف لـ ييعرؼ باستحالؿ الكذب ,كنقؿ ىذا عف اَلماـ الشافعي حيث قاؿ " :تقبؿ شيادة أىؿ اَلىكاء إال الخطابية مف
الرافضة َلنيـ يركف الشيادة بالزكر لمكافقييـ في المذىب " .كقاؿ اإلماـ أحمد " احتممكا المرجئة في الحديث".
الرابع :تقبؿ مف غير الداعية ( كىك الراجح) كبو قاؿ اإلماـ أحمد فعف أبي داكد سميماف بف اَلشعث السجستاني  ,قاؿ :قمت

َلحمد بف حنبؿ :يكتب عف القدرم؟ قاؿ " :إذا لـ يكف داعي نا " .قاؿ الخطيب البغداد في " :إنما منعكا أف يكتب عف الدعاة ,

خكفان أف تحمميـ الدعكة إلى البدعة كالترغيب فييا عمى كضع ما يحسنيا " .أنظر :سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص,)ُٖٗ/
كسنف الترمذم.ط :شاكر (ٔ ,)ِّْ/كالكفاية لمخطيب (ص ,)ُِٖ/كالتمييد البف عبد البر (ُ .)ٔٓ/كالمستصفى لمغزالي

(ص.)ُِٕ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
َّ
كخي ىَّبو(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ص ىرعو ى
يث " إً َّف الموى َك َبت اٍل ىكاف ىر " أ ٍ
ىم ى
حديث رقـ (.)ٔٓٛ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ّْ
الي ىم ً
ىع ىرًج  ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى -
ب  ,قى ى
اف  ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يش ىع ٍي ه
الزىن ًاد  ,ىع ًف اَل ٍ
ىح َّدثىىنا أيىبك ى
ً ً
ىف رس ى َّ ً
ً
َّ
يـ بً ىس ىارةى,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :ىى ى
كؿ المو  -ى
ىرض ىي الموي ىع ٍنوي  :-أ َّ ى ي
اج ىر إ ٍب ىراى ي
يدةن " ,ىكقىا ىؿ ٍاب يف ًس ً
ت أ َّ
يف:
ت ال ىك ًاف ىر ىكأ ٍ
ىخ ىد ىـ ىكلً ى
ىف المَّوى َك َب َ
ت ,فىقىالى ٍ
آج ىر ,فى ىر ىج ىع ٍ
ت :أى ىش ىع ٍر ى
فىأ ٍ
ىعطى ٍك ىىا ى ى
ير ى
اج ىر ".
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-فىأ ٍ
ىخ ىد ىميىا ىى ى
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىع ًف النَّبً ّْي  -ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,محمد بف سيريف ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو –.
دراسة رجاؿ االسناد:

رجالو ثقات .كأبك اليماف ىك :حكـ بف نافع ,كشعيب ىك :ابف دينار ,كأبك الزناد ىك :عبد ا﵀ بف
ذككاف ,كاَلعرج ىك :عبد الرحمف بف ىرمز.
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٖ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب اليبة كفضميا  -باب إذا قاؿ :أخدمتؾ ىذه الجارية ,عمى ما يتعارؼ الناس ,فيك جائز – (ّ/ُٕٔ/
رقـِّٓٔ) .ككتاب اإلكراه  -باب إذا استكرىت المرأة عمى الزنا فال حد عمييا /ُِ/ٗ( -رقـَٓٗٔ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب قكؿ ا﵀ تعالى{ :كاتخذ ا﵀ إبراىيـ خميال} [النساء/َُْ/ْ( ]ُِٓ :
رقـّّٖٓ) .ككتاب النكاح  -باب اتخاذ السرارم ,كمف أعتؽ جاريتو ثـ تزكجيا /ٔ/ٕ( -رقـَْٖٓ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب مف فضائؿ إبراىيـ الخميؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ /َُْٖ/ْ( -رقـُْٓ.)ُّّٕ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
النضيج ًمف ثىمر ٍاَلىر ً
ًفي حًد ً
يث ىجابً ور " يكَّنا ىن ٍجتني ال َك َباث " يىك َّ
اؾ(.)7
ٍ
ى
ى
حديث رقـ (.)ٜٔٓ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ث ,ىع ٍف ييكين ىس ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اب ,ىع ٍف أىبًي ىسمى ىمةى ٍب ًف ىع ٍبًد
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يب ىك ٍي ور ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
ى
ً َّ ً
ىف جابًر ٍبف ع ٍبًد المَّ ًو  -ر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
َّ
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما  -قى ى
الر ٍح ىم ًف ,أ َّ ى ى ى ى
اؿ :يكَّنا ىم ىع ىر يسكؿ المو  -ى
ى
ً
اث ,كًا َّف رس ى َّ ً
ِ
َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ىس ىكًد م ٍنوي ,فىًإَّنوي
اؿ " :ىعمى ٍي يك ٍـ بًاَل ٍ
كؿ المو  -ى
ىك ىسم ىـ َ -ن ْجني ال َك َب َ ى ى ي
ً
اىا ".
أى ٍ
الغ ىن ىـ؟ قى ى
ت تىٍرىعى ى
ط ىييبوي " قىاليكا :أى يك ٍن ى
اؿ " :ىك ىى ٍؿ م ٍف ىنبًي إً َّال ىكقى ٍد ىرىع ى
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,يكنس بف يزيد اَليمي ,عف ابف شياب الزىرم ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ات " كىك ي ْكبح ر ً
اإلفىاض ًة ًمف عرفى و
ً
ً ً ً
ت َّ
ت
أسيا إًلى ٍي ىؾ ىكأ ٍىن ى
ذب ى
الدابَّة إ ىذا ىج ٍ
احمىتىو " ىك ىب ٍح ي
ت رى
ى يى َ َ ُ ى
في ىحديث ٍ ى ٍ ى ى
رً
اكب كم ىن ٍعتىيا ًم ىف ً
كسرعة السَّير(.)3
الج ىماح ي
ى
حديث رقـ (ٓٔٔ).

اإلماـ ابف سعد( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
س ٍب ًف سعود ,عف عطى و
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىع ٍف قى ٍي ً
اء ,ىع ًف ٍاب ًف
اف ٍب يف يم ٍسمًوـ ,قى ى
قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
ىٍ ىٍ ى
ىخ ىب ىرىنا ىعفَّ ي
ىف رس ى َّ ً
و
ىعب و
يؼ
اض ًم ٍف ىع ىرفىةى ,ىك يى ىك ىرًد ي
كؿ المو  -صمٌى ا﵀ عميو كسمـ  -أىفى ى
امةى ٍب ًف ىزٍيد أ َّ ى ي
َّاس ,ىع ٍف أ ى
يس ى
احمَتَ ُو حتَّى إً َّف ًذ ٍفراىا( )1لىي ىك ي ً
النبً ّْي  -صمٌى ا﵀ عميو كسمـ  ,-و ُىو ي ْكبح ر ِ
َّ
الر ٍح ًؿ
يب قى ًاد ىمةى َّ
ى ى
اد ييص ي
ى
ى
َ َ َ َُ َ
الناس عمىٍي يكـ الس ً
اد :لىىيم ُّس قى ًادمةى َّ ً
َّك ىينةى ىكاٍل ىكقى ىار ,فىًإ َّف
َّما قى ى
ى
اؿ ىح َّم ه ى
 ىكيرب ىالر ٍحؿ  -ىكىيقيك يؿ " :ىيا أىيُّيىا َّ ي ى ي
ً
اع ًٍ
اإلبً ًؿ ".
يض ً
اٍلبًَّر لى ٍي ىس في إً ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّٗ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب يعكفكف عمى أصناـ ليـ /ُٕٓ/ْ( -رقـَّْٔ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب اَلطعمة  -باب الكباث ,كىك ثمر اَلراؾ /ُٖ/ٕ( -رقـّْٓٓ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلشربة  -باب فضيمة اَلسكد مف الكباث /ُُِٔ/ّ( -رقـُّٔ.)ََِٓ-

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّٗ/

()6

الطبقات الكبير البف سعد (ْ)ٓٗ/

()1

أم أصؿ ٍاَلذني ف[ .كلعمو يقصد الشعر الذم يككف بينيما] الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم (ُ.)ُّّ/
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تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)7كمف طريقو ,البييقي( ,)2كابف حزـ( ,)0مف طريؽ ,يكنس بف محمد.
كأخرجو أحمد( ,)4عف عفاف ,كمظفر بف مدرؾ.

كأخرجو البييقي( ,)3مف طريؽ ,يسريج بف ُّ
النعماف.
أربعتيـ :عف حماد بف سممة ,عف قيس بف سعد ,عف عطاء ,عف ابف عباس ,عف أسامة بف

زيد– رضي ا﵀ عنيما – بنحكه.

كأصؿ الحديث في الصحيحيف  ,فقد أخرجو البخارم( ,)6كمسمـ( ,)1مف طريؽ يكريب مكلي ابف
عباس ,عف أسامة بف زيد – رضي ا﵀ عنو – مختص انر.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

عطاء :عطاء بف أبي ىرباح  ,ثقة فقيو فاضؿ  ,لكنو كثير اإلرساؿ .مختمؼ في سماعو مفعمي ابف المديني .كقاؿ بالسماع أبك نصر البخارم الكالباذم.
ابف عباس فمـ ير لو سماعان ٌ
طام عف محمد بف الحسف قاؿ :قمت ليحيى بف معيف :فالنعماف بف ثابت لـ ترؾ
كقد نقؿ يمغم ى

عطاء؟ فقاؿ :يحكى عنو أنو يسئؿ عف ذلؾ ,فقاؿ ":رأيت عطاء يفتي بالمتعة ,ككاف الثبت في
ابف عباس عطاء "( .)8كقد سبقت ترجمتو (.)9
كيقاؿ :أيىبك ىع ٍبد المَّو  ,مكلى نافع بف
س ْعد :ىك قيس بف سعد المكي أبك عبد الممؾ ,ي
 قَ ْيس بف َىعٍمقى ىمة  ,ثقة  ,استشيد بو البخارم في "الصحيح" ,كركل لو في كتاب "القراءة خمؼ اإلماـ ",
كفي كتاب "رفع اليديف في الصالة" ,كركل لو الباقكف سكل الترمذم  ,مات سنة (ُُٕىػ)(.)73

و
بكثير مف
سمَ َمة :البصرم أبك سممة ,ثقو تغير حفظو بأخرة  ,كتغيره ال يضر
 َح َّماد بف َأحاديثو .سبقت ترجمتو(.)77

()7

سنف النسائي  ,كتاب مناسؾ الحج  -فرض الكقكؼ بعرفة -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ِٕٓ/رقـَُّٖ) ,كالكبرم (ْ/َُٔ/
رقـَََْ).

()2

السنف الكبرم لمبييقي (ٓ /ُّٗ/رقـْٖٓٗ).

()0

حجة الكداع البف حزـ (ص /ّٕ/رقـٖٗ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /َٗ/رقـُِٕٔٓ.)َُِّٖ-

()3

السنف الكبرم لمبييقي (ٓ /ُّٗ/رقـْٖٓٗ).

()6

صحيح البخارم  ,كتاب الكضكء  -باب الرجؿ يكضئ صاحبو /ْٕ/ُ( -رقـُُٖ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب الحج  -باب استحباب إدامة الحاج التمبية /ُّٗ/ِ( -رقـ ِٔٔ.)َُِٖ-

()8

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٗ.)ِْْ/

()9

انظر حديث رقـ (ٕ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٓ/رقـٕٕٓٓ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٕ ,)ُْٓ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)َِِ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ ,)ٗٗ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ِّٖ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِْ.)ْٕ/
( )77انظر حديث رقـ (ِْ).
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عفاف بف مسمـ ,ثقة ثبت سبقت ترجمتو(.)7
 َعفَّاف:ي
الحكـ عمى الحديث:
حديث صحيح اإلسناد .كتىغير ىحماد ال ىيضر في ىذا الحديث فقد تابعو يكريب مكلى ابف عباس ,
كما في الصحيحيف.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
و
و
يث بً ىال وؿ " َّأذ ٍن ي ً
ًفي حًد ً
َّ
صمَّى المَّو ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :ما
ىح هد ,فى ىق ى
ت في لىٍيمىة ىب ًارىدة ىفمى ٍـ يأت أ ى
ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
ىم ىش َّ
كضيَّؽً ,م ىف ال ىك ىبد بًاٍلفىتٍ ًح ,ىكًىي ال ّْش ٌدة ك ّْ
الضيؽ ,أ ٍىك
تَ :ك َب ُ
لىييـ؟ فى يقٍم ي
ؽ ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
دىـ َ
الب ْرُد " أ ٍ
ى
بادىـ ,كىذلً ىؾ أ ىش ٌد ما ي يك ً
ىف ال ىكبًد م ٍعًد يف اٍل ىحر ً
ارة ك َّ
الب ٍرد؛ ًَل َّ
الدـ ,ىكىال ىي ٍخميص إًلى ٍييىا إً َّال
كف م ىف ٌ
ىص ى
ى ى ي
أ ى
ىى
ى
اب أى ٍك ى ي ى
البرد(.)2
أ ىش ُّد ى
حديث رقـ (ٔٔٔ).

اإلماـ العقيمي(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف إًسم ً
اف َّ
ُّكب ٍب يف ىسي و
َّار ,ىع ٍف
الدبَّاغي ,قى ى
يؿ قى ى
اع ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أىي ي
يى
ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف م ٍي ىر ى
ي ٍى
يد وة لً ىب ٍرًد ىىا ىفمى ٍـ
يم ىح َّمًد ٍب ًف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ,ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ,ىع ٍف بً ىال وؿ ,قى ى
ت ًفي لىٍيمى وة ىب ًارىد وة ىشًد ى
اؿ :أ َّىذ ٍن ي
ً
ٍت أىح هد ثيَّـ أ َّىذ ٍن ي ً
ت ثىانًيةن ىفمىـ يأ ً
ً
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
َّ
ت ثىالثىةن ,ىفمى ٍـ ىيأٍت أ ى
ى
ىح هد ثيَّـ أىذ ٍن ي ى ٍ ى
ىيأٍت أ ى
ى
ىح هد ,فىقى ى ى ي
صمى ا﵀ي
اؿ بً ىال هؿ:
اؿ " :المَّيي َّـ ا ٍك ىس ٍر ىع ٍنيي يـ اٍل ىب ٍرىد " قى ى
تَ :ك َب َد ُى ُـ ا ْل َب ْرُد فىقى ى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىمالىيي ٍـ ىيا بً ىال يؿ؟ " يقٍم ي
ُّب ًح أىك قى ى ً
ىفمىقى ٍد أرٍىيتييـ يتىرَّكح ً
ُّحى.
اؿ :في الض ى
ى يٍ ى ى ي ى
كف في الص ٍ ٍ
ىما متٍف اٍلحًد ً
ً
ً ًً
يث ٍاَل َّىك ًؿ ًفي ًٍ
اإل ٍسفى ًار
قى ى
ُّكب فىأ َّ ى ي ى
ىص هؿ ىكىال ييتى ىابعي ىعمى ٍي ًي ىما أىي ي
يعا أ ٍ
اؿ :لى ٍي ىس ًإل ٍس ىنادى ىما ىجم ن
يج بًًإس ىن واد جيوّْد ,كالثَّانًي ىفمىٍيس بًم ٍحفي و
ً
ً
ً
ادهي ىكىال ىمتٍينوي.
كظ إً ٍس ىن ي
ى ى
باٍلفى ٍج ًر فىيي ٍرىكل ىع ٍف ىراف ًع ٍب ًف ىخد و ٍ ى ى
تخريج الحديث:

أخرجو الشاشي( ,)4مف طريؽ ,ىشبابة بف س َّكار .كأخرجو الطبراني( ,)3مف طريؽ ,يحيى ً
الح َّمانًي.
ىى
ى
كالىما :عف أىيكب بف ىسيَّار ,بو.
كأخرجو أبك الفرج الجكزم في المكضكعات( ,)6مف طريؽ ,العقيمي ,بو.

()7

انظر حديث رقـ (ُٗ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٗ/

()0

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ُُِ/

()4

المسند لمشاشي (ِ /ِّٓ/رقـْٖٗ).

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ُ /ُّٓ/رقـَُٔٔ).

()6

المكضكعات َلبي الفرج الجكزم (ِ.)ْٗ/
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

الم ْن َكدر :ثقة فاضؿ ,سبقت ترجمتو(.)7
 محمد بف ُسيَّار :ىك أيُّكب بف ىسيَّار ُّ
الزىرم أىبك ىسيَّار .قاؿ ابف أبي شيبة قمت لعمي يا أبا
 أَيوب بف َالحسف ما تقكؿ في أيكب بف سيار فقاؿ ":كاف ذاؾ عندنا غير ثقو ال يكتب حديثو "(.)2
كقاؿ البخارم " :يمنكر الحديث "( .)0كقاؿ ابف معيف ":كاف أيكب كذابان "( ,)4كعنو قاؿ " :ليس
بشيء "( .)3كقاؿ النسائي ":متركؾ الحديث "( ,)6كعنو قاؿ ":كاف مف الكذابيف "(.)1

كقاؿ أبك حاتـ ":ضعيؼ الحديث يمنكر الحديث ليس بالقكم "( .)8كقاؿ عمرك بف عمي يقكؿ:
ركل أحاديث يمنكرة ,يمنكر الحديث جدان "( .)9كقاؿ أبك زرعة ":ضعيؼ "(.)73
كقاؿ الجكزجاني ":غير ثقة "(ٔٔ) .كقاؿ الدارقطني ":يمنكر الحديث "( .)72كقاؿ ابف عدم " :ليست

ليست أحاديثو بالمنكرة جدان إال أف الضعؼ يبيف عمى ركاياتو "( .)70وقاؿ ابف حباف " كاف يقمب
اَلسانيد كيرفع المراسيؿ "( .)74كقاؿ الييثمي ":متركؾ "( .)73كقاؿ الذىبي ":ضعفكه "(.)76

قاؿ الباحث :أىيُّكب بف ىسيَّار ,يمنكر الحديث متيـ .لـ يكثقو أحد.
ِ
الدٌباغ ,مات سنة (ُِٕىػ)(.)71
الب ٍغ ُّ
دادم ٌ
 َد ُاود بف م ْي َراف :ىك داكد بف ميراف ,أبك يسميماف ىكثقو العجمي( ,)78كقاؿ أبك حاتـ ":ثقة صدكؽ "( ,)79كذكره ابف حباف في الثقات(.)23

()7

انظر حديث رقـ (ُّ).

()2

سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُُٗ/

()0

التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ُْٕ/

()4

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ُُِ/

()3

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُُٕ/ّ( -

()6

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ّ/

()1

لساف الميزاف البف حجر (ُ.)ِْٖ/

()8

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ِْٖ/

()9

المصدر السابؽ.

( )73سؤاالت البرذعي َلبي زرعة الرازم (ص.)ُِٓ/
( )77أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ِّّ/
( )72الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ص.)ِٖٓ/
( )70الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ٓ/
( )74المجركحيف البف حباف (ُ.)ُُٕ/
( )73مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ِ /ُْ/رقـُِٕٓ).
( )76تاريخ االسالـ لمذىبي (ْ.)ْٖٓ/
( )71تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ُّّ/
( )78معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُّْ/
( )79الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ِْٔ/
( )23الثقات البف حباف (ٖ.)ِّٓ/
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كقاؿ أبك يحيى محمد بف عبد الرحيـ ":كاف ثقة ثقة "( .)7كعف محمد بف أحمد بف يعقكب ,قاؿ:

حدثنا جدم ,قاؿ ":داكد بف ميراف الدباغ كاف شيخان صدكقان ثقة "(.)2
كقاؿ أحمد بف عمي الخراز المقرئ ":الشيخ الصالح "(.)0

قاؿ الباحث :داكد بف ميراف ,ثقة  ,لـ يذكر فيو أم جرح.

 -محمد بف إِسماعيؿ :ىك محمد بف إسماعيؿ بف سالـ الصائغ الكبير أبك جعفر البغدادم نزيؿ

مكة ,ركل لو أبك داكد ,مات سنة (ِٕٔىػ)(.)4

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)3كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ( ,)6كابف حجر( ":)1صدكؽ ".
كقاؿ عبد الرحمف بف خراش ":مف أىؿ الفيـ كاَلمانة "(.)8

ّْ
المحدثيف "(.)9
كقاؿ الذىبي ":كاف مف كبار

قاؿ الباحث :محمد بف إسماعيؿ ,صدكؽ.

الحكـ عمى الحديث:

العقيمي ,كذكره ابف الجكزم في المكضكعات(.)73
حديث ضعيؼ جدان .ضعفو ي
كقاؿ الييثمي ":ركاه الطبراني في الكبير كفيو أيكب بف سيار كىك متركؾ "(.)77
كقاؿ السيكطي" تفرد بو أيكب كىك كذاب "(.)72
*****

()7

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ُّّ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المصدر السابؽ.

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٖٔ/رقـُّٕٓ).

()3

الثقات البف حباف (ٗ.)ُّّ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)َُٗ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٖٔ/رقـُّٕٓ).

()8

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ّّٔ/

()9

تاريخ االسالـ لمذىبي (ٔ.)َِٔ/

*****

( )73المكضكعات البف الجكزم (ِ.)ْٗ/
( )77مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ِ /ُْ/رقـُِٕٓ).
( )72الآللىء المصنكعة في اَلحاديث المكضكعة لمسيكطي (ِ.)ُٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ب :يشرب اٍلم ً
يث " ال ُكب ُ ً
الع ّْ
اء ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىمص(.)7
ب " يى ىك بًالض ّْ
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
َّـ :ى
َ
كجع ال ىكبًد .ك ى
اد م ىف ى
الع ُّ ٍ
ى
حديث رقـ (ٕٔٔ).

اإلماـ َمعمر بف راشد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىف َّ
ىع ًف ٍاب ًف أىبًي يح ىس ٍي وف ,أ َّ
ص ىمصِّا,
ىح يد يك ٍـ ىفٍم ىي يم َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ب أى
اؿً " :إ ىذا ىش ًر ى
النبً َّي  -ى
ىكىال ىي يع َّ
اد ًم ىف اٍل ىع ّْ
ب ".
ب ىعبِّا ,فىًإ َّف ا ْل ُك َب َ
تخريج الحديث:

أخرجو أبك ينعيـ( ,)0كالبييقي( ,)4مف طريؽ ىمعمر بف راشد ,بو .كلمحديث شاىد عند أبي داكد في
"المراسيؿ" بسنده إلى عطاء بف أبي رباح ,مرسالن ,إلى رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ –
ضا "(.)3
استىا يككا ىع ٍر ن
استى ٍكتي ٍـ فى ٍ
بمفظ " :إً ىذا ىش ًرٍبتي ٍـ فىا ٍش ىريبكا ىمصِّا ,ىكًا ىذا ٍ
دراسة رجاؿ اإلسناد:

-ابف أبي حسيف :ىك عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف أبي حسيف بف الحارث بف عامر بف َّن ٍكىفؿ

المكي َّ
الن ٍكىفمي ,ثقة عالـ بالمناسؾ ,ركل لو الجماعة ,مف الخامسة(.)6
الحكـ عمى الحديث:
حديث ضعيؼ اإلسناد .أرسمو ابف أبي حسيف.
*****

*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٗ/

()2

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ – (َُ /ِْٖ/رقـُْٗٓٗ).

()0

الطب النبكم َلبي نعيـ (ُ /ُْْ/رقـّّٕ).

()4

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ْْٔ/رقـُْٗٓٔ).

()3

المراسيؿ َلبي داكد (ص.)ْٕ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُّ/رقـَّّْ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٖ ,)ْٕ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)ْْ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ٕٗ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ّْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٓ.)َِٓ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ظً
ً
مما ىيمي ال ىكبً ىد(.)7
اى ًر ىج ٍنبًي َّ
ىم ىعمىى ى
ىكًفيو " فى ىك ى
ض ىع ىي ىدهي ىعمىى َك ِبدي " أ ٍ
حديث رقـ (ٖٔٔ).

اإلماـ النسائي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ
ًو
ً
ً ً
اىيـ َّ
اف ,ىع ًف اٍل ىج ٍعًد ,ىي ٍعنًي
الد ٍكىرًق ُّي ,قى ى
أٍ
ىخ ىب ىرىنا ىي ٍعقي ي
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ,ىي ٍعني ٍاب ىف ىسعيد اٍلقىط ى
كب ٍب يف إ ٍب ىر ى
ٍاب ىف أ ٍىك و
ت ىش ٍك ىكل بً ىم َّكةى ,فى ىد ىخ ىؿ ىعمىى
ت :قى ى
س ,قى ى
ت ىس ٍعود ,قىالى ٍ
اؿ ىس ٍع هد :ا ٍشتى ىك ٍي ي
اؿ :ىح َّدثىتٍنًي ىعائً ىشةي بً ٍن ي
كدنًي ,يقٍمت :يا رس ى ً
ً ً
اال ,ىكلىٍي ىس ًع ٍنًدم
ت ىم ن
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي يع ي
كؿ ا﵀ ,إًّْني تىىرٍك ي
ي ى ىي
ىر يسكؿ ا﵀  -ى
النص ً
ً
اح ىدةه ,أىفىأىك ً
إً َّال ٍاب ىنةه ك ً
ؼ,
ث؟ ,قى ى
صي بًثيميثى ٍي ىمالًي ,فىأىتٍير ي
ؾ لىيىا الثُّمي ى
اؿ " :ىال " ,يقٍم ي
ت :فىأ ٍىكصي بً ّْ ٍ
ٍ
ى
ً
ً
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ؾ لىيىا ّْ
ث
ؾ لىيىا الثميثىٍي ًف؟ ,قى ى
ت :فىأ ٍىكصي بًالثميث ,ىكأىتٍير ي
ؼ؟ ,قى ى
فىأىتٍير ي
ث ,ىكالثمي ي
اؿ ":الثمي ي
ص ى
اؿ " :ىال " ,يقٍم ي
الن ٍ
ً
و
اؿ " :الميي َّـ
ص ٍد ًرم ,ىكىب ٍ
طنًي ,قى ى
ىكبً هير " ثى ىال ى
ث ىم َّرات ,ىكىك ى
ض ىع ىي ىدهي ىعمىى ىج ٍبيىتي ,فى ىم ىس ىح ىك ٍج ًيي ,ىك ى
ِ
ًً
ا ٍش ً
ت أً
َّاع ًة.
ؼ ىس ٍع ندا ,ىكأىتً َّـ لىوي ًى ٍج ىرتىوي " ,فى ىما ًزٍل ي
ىج يد ىب ٍرىد ىيده ىعمىى َك ِبدي ىحتَّى الس ى
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)0كالبزار( ,)4مف طريؽ ,محمد بف المثني.
كأخرجو أحمد( .)3كالىما :عف يحيى بف سعيد القىطَّاف ,عف الجعد بف أكس ,عف عائشة بنت

سعد ,عف سعد بف معاذ– رضي ا﵀ عنو.-

كأخرجو البخارم( ,)6عف مكي بف إبراىيـ ,عف الجعد ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
شة بنت سعد :ىي عائشة بنت سعد بف أبي كقاص ُّ
الزٍى ًرٌية المدنية ,ثقة  ,ركل ليا
 َع ِائ َالجماعة سكل مسمـ ,كابف ماجو ,مف الرابعة عمرت حتى أدركيا مالؾ ,ماتت سنة (ُُٕىػ)(.)1
الجعد بف أَوس :ىك الجعد بف عبد الرحمف بف أكس ,ثقة ,ركل لو الجماعة سكل ابف ماجو,
 َمات سنة (ُْْىػ)(.)8

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّٗ/

()2

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب الفرائض  -ميراث االبنة الكاحدة المنفردة –(ٔ /َُّ/رقـِْٖٔ).

()0

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب الطب – مكضع اليد – (ٕ /ٕٓ/رقـِْٕٔ).

()4

مسند البزار (ْ /ِْ/رقـَُِْ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ّ /ّٕ/رقـُْْٕ).

()6

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ُٕٔ/رقـْٗٗ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َٕٓ/رقـّْٖٔ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ُّٗ/رقـِٓٗ).
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س ِعيد القَطَّاف :ثقة متقف حافظ إماـ قدكة ,سبقت ترجمتو(.)7
 يحيى بف َ -يعقوب بف إِبراىيـ :ىك يعقكب بف إبراىيـ بف كثير بف زيد بف أفمح العبدم مكالىـ أبك يكسؼ

َّ
الد ٍكىرًقي( ,)2ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)0

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد .رجالو ثقات .قاؿ الشيخ شعيب اَلرنؤكط ":إسناده صحيح عمى شرط

غير عائشة بنت سعد ,فقد أخرج ليا البخارم "(.)4
البخارم ,كرجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ى
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
طنًيا ًمف ال يكنكز ك ً
ً
كًف ً
فاستعار لىيا ال ىكبًد.
المعادف,
يو " كتيٍمقي
ي
ىم ىما في ىب ٍ ى ى
اَلرض أفبل َذ َك ِبدىا " أ ٍ
ى
ى
()3
و
كسطيو .
ك ىكبً يد يك ّْؿ ىش ٍيء :ى
حديث رقـ (ٗٔٔ).

اإلماـ أبو يعمى( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ط ًار و
اؿ :ثنا ىعمً ُّي ٍب يف يم ٍس ًير ,عف سعد ٍب ًف ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىغفَّ ًار ,قى ى
ؽ ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى
ً
اؿ " :ىال تىقيكـ السَّاعةي حتَّى ي ٍبع ى َّ
ضي ا﵀ ىع ٍنو أ ىيراهي ىع ًف َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ث الموي
ى ى ى ى
النبً ّْي  -ى
ي
ىر ى
اء ًم ىف اٍل ىي ىم ًف ,فيكفت ا﵀ عز كجؿ بيا كؿ نفس تؤمف بًالمَّ ًو ىكاٍل ىي ٍكًـ ٍاآل ًخ ًر ,ىك ىما يي ٍن ًك يرىىا
ًر ن
يحا ىح ٍم ىر ى
َّ
كز ًفي ىبنًي في ىال وف .كيسرل عمى
ت ىع يج ه
ات ىش ٍي هخ ًفي ىبنًي في ىال وف ىماتى ٍ
اس ًم ٍف ًقمَّ ًة مف يمكت فييا ,ىم ى
الن ي
ً
اء فىما ي ٍبقىى عمىى ٍاَلىر ً ً
كتاب ا﵀ تعالى ,فىيرفىع إًلىى الس ً
ض أَف َْبل َذ َك ِب ِد َىا
ض م ٍنوي ىآيةه ,ىكتيٍمقي ٍاَل ٍىر ي
ى
َّم ى ى
ٍ
ى
يٍ ي
الذى ًب كاٍل ًفض ً
ً َّ
ض ًريبيىا برجميو ,فىىيقيك يؿً :في
َّة ,فى ىال يي ٍنتىفىعي بًيىا ىب ٍع ىد ىذلً ىؾ اٍل ىي ٍكًـ ,فىىي يم ُّر بًيىا َّ
الريج يؿ ,فىىي ٍ
م ىف ى ى
ًً
ىص ىب ىح ًت اٍل ىي ٍكىـ ىال يي ٍنتىفىعي بًيىا "(.)1
ىىذه ىك ى
اف يقتؿ ىم ٍف قىٍبمىىنا ,ىكأ ٍ
تخريج الحديث:

()7
()2
()0

انظر حديث رقـ (َُّ).

َّوَرِقي :نسبة إلى بمدة ىد ٍركؽ مف بالد يخكرستاف .اَلنساب البف القيسراني (ص.)ْٓ/
الد ْ
تقريب التيذيب البف حجر (ص /َٕٔ/رقـُِٖٕ) .كانظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ ,)َْْ/الثقات البف حباف
(ٗ ,)ِٖٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ُُّ/

()4

انظر تحقيقو عمى مسند اإلماـ أحمد (ّ /ّٕ/رقـُْْٕ).

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٗ/

()6

انظر :ال مطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية البف حجر (ُٖ /ْٖٔ/رقـَّْٓ).

()1

كز ًفي ىبنًي في ىالف " .كباقي
مبلحظة :لقد ذكر الحديث أبك يعمى في مسنده (ُُ /ٔٔ/رقـَِّٔ).مختص انر إلى قكلو " ىماتىت ىع يج ه
الحديث ذكره ابف حجر في المطالب العالية.
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أخرجو مسمـ( ,)7كالترمذم( ,)2كالبزار( ,)0كأبك يعمى( ,)4كابف حباف( ,)3كأبك ينعيـ( .)6مف طريؽ,
محمد بف فيضيؿ ,عف أبيو فيضيؿ بف ىغ ٍزىكاف ,عف أبي حازـ ,بنحكه ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أَبو َح ِازـ :ىك سمماف أبك حازـ اَلشجعي الككفي ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة
(ََُىػ)(.)1
 سعد بف طَ ِارؽ :ىك سعد بف طارؽ أبك مالؾ اَلشجعي الككفي ثقة ,ركل لو البخارم في

"اَلدب" ,كالباقكف ,مات سنة (َُْىػ)(.)8

س ِير :ىك عمي بف يم ٍس ًير القرشي الككفي قاضي المكصؿ ,ثقة لو غرائب بعد أف
مي بف ُم ْ
 َع ّأضر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٗىػ)(.)9

قاؿ الباحث :عمي بف يم ٍس ًير  ,ثقة ,لو غرائب ؛ كىذا ما ييفيـ مف كالـ اإلماـ أحمد ,فقد ذكره
مرة فقاؿ ":أما عمي بف يمسير ,فال أدرم كيؼ أقكؿ " ,ثـ قاؿ ":إف عمي بف مسير كاف قد ذىب
بصره ,ككاف ييحدثيـ مف حفظو "(.)73
 -عبد ال َغفَّار :عبد الغفار بف عبد ا﵀ أبك نصر المكصمي ركل عف عمى بف مسير كعبد ا﵀ بف

عطارد الطائى المغربي مات سنة (َِْىػ) .ذكره ابف حباف في الثقات( .)77كذكره ابف أبى حاتـ
كلـ يذكر فيو جرحا كال تعديالن(.)72

قاؿ الباحث :عبد الغفار ,مقبكؿ.

الحكـ عمى الحديث:

كصمي مقبكؿ.
الم ى
حديث بيذا اإلسناد حسف لغيره  ,فرجالو ثقات ,سكل عبد الغفار أبك نصر ي
لكف تابعو فيضيؿ بف ىغ ٍزىكاف عف أبي حازـ كما عند مسمـ كغيره.
***** *****

()7

صحيح مسمـ  ,كتاب الزكاة  -باب الترغيب في الصدقة قبؿ أف ال يكجد مف يقبميا /َُٕ/ّ( -رقـ ِٔ.)َُُّ -

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب الفتف – باب منو -ط :شاكر (ْ /ّْٗ/رقـَِِٖ).

()0

مسند البزار (ُٕ /ُٓٗ/رقـِٕٕٗ).

()4

مسند أبي يعمى المكصمي (ُُ /ِّ/رقـُُٕٔ).

()3

صحيح ابف حباف (ُٓ /َٗ/رقـٕٗٔٔ).

()6

المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ َلبي نعيـ (ّ /ٖٗ/رقـِِٔٔ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٔ/رقـِْٕٗ).

()8

المصدر السابؽ (ص /ُِّ/رقـَِِْ).

()9

المصدر السابؽ (ص /َْٓ/رقـََْٖ).

( )73الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ُِٓ/
( )77الثقات البف حباف (ٖ.)ُِْ/
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ْٓ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ك ًم ٍنو اٍلحًد ي ً
ىم ًفي ىج ٍكفو ًم ٍف ىك ٍيؼ أ ٍىك ًش ٍعب(.)7
ى ي ى
يث " في َك ِبد َج َبؿ " أ ٍ
حديث رقـ (٘ٔٔ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىنا عبي يد ً
الن ٍع ىم ً
ا﵀ ٍب يف يم ىع واذ اٍل ىع ٍن ىب ًرمُّ ,ىح َّدثىىنا أىبًي( ,)0ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,ىع ًف ُّ
ت
اف ٍب ًف ىسالًوـ ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى ى ي ىٍ
ً
يعقيكب ٍبف ع ً
اصًـ ٍب ًف يع ٍركةى ٍب ًف م ٍس يع و
اءهي ىريج هؿ,
كد الثَّقىًف َّي ,ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
ىٍ ى ى ى
ت ىع ٍب ىد ا﵀ ٍب ىف ىع ٍم ورك ,ىك ىج ى
ى
ى
اؿ :سبحاف ً
يث الًَّذم تيح ّْد ي ً
ا﵀ أ ٍىك
فىقى ى
اؿ :ىما ىى ىذا اٍل ىحًد ي
ث بًو؟ تىقيك يؿ :إً َّف الس ى
ى
كـ إًلىى ىك ىذا ىك ىك ىذا ,فىقى ى ي ٍ ى ى
َّاعةى تىقي ي
ت :إًَّن يك ٍـ
يح ّْد ى
ىح ندا ىش ٍينئا أ ىىب ندا ,إًَّن ىما يقٍم ي
ىال إًلىوى إً َّال ا﵀ي  -أ ٍىك ىكمً ىمةن ىن ٍح ىك يى ىما  -لىقى ٍد ىى ىم ٍم ي
ت أٍ
ث أى
ىف ىال أ ى
اؿ رسك يؿ ً
ً
ا﵀ َّ -
ًو
كف ,ثيَّـ قى ى
يما ,يي ىح َّر ي
ؽ اٍل ىب ٍي ي
كف ىكىي يك ي
ت ,ىكىي يك ي
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
ىستىىرٍك ىف ىب ٍع ىد ىقميؿ أ ٍىم نار ىعظ ن
ً
ً
يمتًي فىيم يك ي ً
ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ  " :-ىي ٍخ يريج َّ
يف ىش ٍي نرا,
الدجَّا يؿ ًفي أ َّ
يف ىي ٍك نما ,أ ٍىك أ ٍىرىبع ى
يف  -ىال أ ٍىد ًرم :أ ٍىرىبع ى
ث أ ٍىرىبع ى
ىٍ
ى ى
ً
ث ا﵀ ًعي ىسى ٍاب ىف م ٍرىيـ ىكأَّىنوي يع ٍركةي ٍب يف م ٍس يع و
ث
كد ,فىىي ٍ
طمييبوي فىيي ٍيمً يكوي ,ثيَّـ ىي ٍم يك ي
أ ٍىك أ ٍىرىبع ى
ى
اما -فىىي ٍب ىع ي ي
يف ىع ن
ى ى
ى
ً
ًً
يحا ىب ًارىدةن ًم ٍف ًقىب ًؿ َّ
َّ
الشأًٍـ ,فى ىال ىي ٍبقىى ىعمىى
يف ,لىٍي ىس ىب ٍي ىف اثٍىن ٍي ًف ىع ىد ىاكةه ,ثيَّـ يي ٍرس يؿ ا﵀ي ًر ن
اس ىس ٍب ىع سن ى
الن ي
ً
ض أىح هد ًفي ىقٍمبً ًو ًمثٍقىا يؿ ىذ َّ ورة ًم ٍف ىخ ٍي ور أىك إًيم و َّ
ضتٍوي ,ىحتَّى لى ٍك أ َّ
ىح ىد يك ٍـ ىد ىخ ىؿ ِفي
ىف أ ى
اف إًال قىىب ى
ىك ٍجو ٍاَل ٍىر ً ى
ٍ ى
ً
ِ
ضوي."...
َك ِبد َج َب ٍؿ لى ىد ىخمىتٍوي ىعمى ٍيو ,ىحتَّى تى ٍقبً ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3بنحكه مف ركاية أبي سعيد الخدرم  -رضي ا﵀ عنو .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو ثقات؛ كيعقكب بف عاصـ ,قاؿ عنو ابف حجر( )6في التقريب" ,مقبكؿ" .كقد ذكره ابف حباف

في الثقات( ,)1ككثقو الذىبي( ,)8كلـ أجد فيو جرحان فيك ثقة.
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُّٗ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الفتف كأشراط الساعة  -باب في خركج الدجاؿ كمكثو في اَلرض /ِِٖٓ/ْ( -رقـُُٔ.)َِْٗ-

()0

ىك معاذ بف معاذ بف نصر بف حساف العنبرم أبك المثنى البصرم .تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٓٔ/رقـَْٕٔ).

()4

صحيح البخارم  ,كتاب فضائؿ المدينة  -باب :ال يدخؿ الدجاؿ المدينة – (ّ /ِِ/رقـُِٖٖ) ,ككتاب الفتف  -باب ال يدخؿ
الدجاؿ المدينة – (ٗ /َٔ/رقـُِّٕ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الفتف  -باب في صفة الدجاؿ – (ْ /ِِٓٔ/رقـُُِ.)ِّٖٗ-

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َٖٔ/رقـَِٖٕ).

()1

الثقات البف حباف (ٓ.)ِٓٓ/

()8

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ّْٗ/

203

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ىم :ىعمىى ٍأك ىسط ىمكضع
ض ًر ىعمى ٍي ًي ىما الس ى
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
كسى ىكاٍل ًخ ٍ
فك ىجده ىعمىى َك ِبد ا ْل َب ْح ِر " أ ٍ
يث يم ى
َّال يـ " ى
ًمف ىش ً
اطئً ًو(.)7
ٍ
حديث رقـ (.)ٔٔٙ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
َّ ً ً
ؼ ,أ َّ
ىخ ىب ىرنًي ىي ٍعمىى
ىخ ىب ىريى ٍـ ,قى ى
كسى ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىف ٍاب ىف يج ىرٍي وج أ ٍ
اؿ :أ ٍ
كس ى
اـ ٍب يف يي ي
يـ ٍب يف يم ى
ىخ ىب ىرىنا ى ىش ي
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ً
ً ً
ا ٍب يف يم ٍسمًوـ ,ىك ىع ٍم يرك ٍب يف ًد ىين وار ,ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ,ىي ًز ي
صاحبًو ىك ىغ ٍي يريى ىما قى ٍد ىسم ٍعتيوي
يد أ ى
ىح يد يى ىما ىعمىى ى
اؿ :إًَّنا لى ًع ٍن ىد ٍاب ًف ىعب و
ىم أ ىىبا
َّاس ًفي ىب ٍيتً ًو ,إً ٍذ قى ى
يي ىح ّْدثيوي ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ,قى ى
اؿ :ىسميكنًي ,يقٍم ي
ت :أ ٍ
َّ ً
ً
ىعب و
كسى ىبنًي
اء ىؾ ,بًال يككفى ًة ىريج هؿ قى ّّ
اص ييقىا يؿ لىوي :ىن ٍك ه
ؼ ىي ٍزيع يـ أَّىنوي لى ٍي ىس بً يم ى
َّاس ,ىج ىعمىني الموي ف ىد ى
اؿ ٍاب يف ىعب و
َّاس,
ب ىع يد ُّك المَّ ًو ,ىكأ َّ
يؿ ,أ َّ
اؿ لًي :قى ى
ىما ىي ٍعمىى فىقى ى
اؿ لًي :قى ى
ىما ىع ٍمهرك فىقى ى
إً ٍس ىرائً ى
اؿ :قى ٍد ىك ىذ ى
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
كسى ىر يسك يؿ المَّ ًو -
ىح َّدثىنًي أ ىيب ُّي ٍب يف ىك ٍع وب ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-يم ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
الناس يكما حتَّى إً ىذا فى ً
كب ,ىكلَّى فىأ ٍىد ىرىكوي ىريج هؿ
ىعمى ٍي ًو َّ
السالى يـ  ,-قى ى
كف ,ىكىرقَّ ًت ي
القمي ي
ى
اؿ :ىذ َّك ىر َّ ى ى ٍ ن ى
العيي ي
اضت ي
اؿ :الى ,فىعتىب عمىٍي ًو إً ٍذ لىـ يرَّد ً
كؿ المَّ ًو ,ىى ٍؿ ًفي اَل ٍىر ً
العٍم ىـ إًلىى
ىعمى يـ ًم ٍن ىؾ؟ قى ى
ىم ىر يس ى
فىقى ى
ىح هد أ ٍ
ى ى ى
ض أى
اؿ :أ ٍ
ٍ ىي
ىم ىر ّْ
ىم ىر ّْ
ىعمى يـ
الب ٍح ىرٍي ًف ,قى ى
ب ,فىأ ٍىي ىف؟ قى ى
يؿ :ىبمىى ,قى ى
المَّ ًوً ,ق ى
اج ىع ٍؿ ًلي ىعمى نما أ ٍ
بٍ ,
اؿ :بً ىم ٍج ىم ًع ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
كنا ىميّْتنا,
كت  -ىكقىا ىؿ لًي ىي ٍعمىى  -قى ى
اؿ لًي ىع ٍمهرك  -قى ى
ىذلً ىؾ بً ًو  -فىقى ى
اؿ :ىح ٍي ي
اؿ :يخ ٍذ ين ن
الح ي
ث ييفى ًارقي ىؾ ي
ىخ ىذ حكتنا فىجعمىو ًفي ًم ٍكتى وؿ ,فىقى ى ً
ث ي ٍنفى يخ ًف ً
ث
يو ُّ
ىف تي ٍخبً ىرنًي بً ىح ٍي ي
اؿ لفىتىاهي :الى أي ىكمّْفي ىؾ ًإ َّال أ ٍ
ىى ي
الرك يح ,فىأ ى ي
ىح ٍي ي ي
َّ ً
ت ىكثً ا ً
َّ
كسى لًفىتىاهي﴾ [الكيؼ]َٔ :
﴿كًا ٍذ قى ى
كت ,قى ى
الح ي
ييفى ًارقي ىؾ ي
اؿ يم ى
اؿ :ىما ىكم ٍف ى ن
ير فى ىذل ىؾ قى ٍكليوي ىجؿ ذ ٍك يرهي :ى
ً ً
ص ٍخ ىروة ًفي ىم ىك و
ييك ىش ىع ٍب ًف ين و
ب
ت ىع ٍف ىس ًعيود  -قى ى
كف  -لى ٍي ىس ٍ
ض َّر ى
اف ,إً ٍذ تى ى
اف ثىٍرىي ى
اؿ :فىىب ٍي ىن ىما يى ىك في ظ ّْؿ ى
اؿ فىتىاه :الى أيكًقظيو حتَّى إً ىذا استىٍيقى ى ً
ً
كت ىحتَّى
الح ي
الح ي
ظ ىنس ىي أ ٍ
ب ي
ض َّر ى
ىف يي ٍخبً ىرهي ,ىكتى ى
ي ى
ي
ٍ
كسى ىنائ هـ ,فىقى ى ي
كت ىك يم ى
َّ
اؿ لًي ىع ٍمهرك :ىى ىك ىذا ىكأ َّ
الب ٍح ًر ,ىحتَّى ىكأ َّ
ىف
ىف أىثىىرهي ًفي ىح ىج ور  -قى ى
الب ٍح ىر ,فىأ ٍىم ىس ىؾ الموي ىع ٍنوي ًج ٍرىيةى ى
ىد ىخ ىؿ ى
ً ً
ً ً
ً
ؽ ب ٍيف إً ٍبي ً َّ
َّ
صنبا﴾ [الكيؼ:
ام ٍيو ىكالمتىٍي ًف تىم ىيان ًي ىما ﴿ -لىقى ٍد لىق ىينا م ٍف ىسفى ًرىنا ىى ىذا ىن ى
أىثىىرهي في ىح ىج ور ,ىك ىحم ى ى ى ى ى
ىخبره  -فىرجعا فىكج ىدا ىخ ً
ًو
النصب  -لى ٍيس ٍ ً ً
َّ
ض نار -
ِٔ] ,قى ى
ىىى ىى
اؿ :قى ٍد قىطى ىع الموي ىع ٍن ىؾ َّ ى ى
ت ىىذه ىع ٍف ىسعيد أ ٍ ى ى ي
ى
ِ
قى ى ً
يد ٍب يف يج ىب ٍي ور -
الب ْح ِر  -قى ى
اؿ ىس ًع ي
اف  -ىعمىى ًط ٍن ًف ىس وة ىخ ٍ
اء ,ىعمىى َك ِبد َ
اف ٍب يف أىبًي يسمىٍي ىم ى
اؿ لي يعثٍ ىم ي
ض ىر ى
ً
طرفىو تى ٍح ى ً ً
ً
َّ
ؼ ىع ٍف
يم ىسجِّى بًثىٍكبً ًو قى ٍد ىج ىع ىؿ ى
كسى فى ىك ىش ى
ط ىرفىوي تى ٍح ى
ت ًر ٍجمىٍيو ,ىك ى ى ي
ت ىأرٍسو ,فى ىسم ىـ ىعمى ٍيو يم ى
اؿ :ى ٍؿ بًأىر ً
ً
اؿ:
يؿ؟ قى ى
كسى ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
كسى ,قى ى
ت؟ قى ى
ضي ًم ٍف ىسالىوـ ىم ٍف أ ٍىن ى
اؿ :يم ى
اؿ :أ ىىنا يم ى
ىك ٍج ًيو ,ىكقى ى ى ٍ
ت ىر ىش ندا ...الحديث " .
ؾ؟ قى ى
اؿ :فى ىما ىشأيٍن ى
ىن ىع ٍـ ,قى ى
ت لًتي ىعمّْ ىمنًي ًم َّما يعمّْ ٍم ى
اؿً :ج ٍئ ي
تخريج الحديث:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٗ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب العمـ  -باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ /ّٓ/ُ( -رقـُِِ).
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أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,عمرك بف دينار ,عف سعيد بف جبير ,بو.

كأخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,ابف شياب الزىرم ,عف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة

ابف مسعكد ,عف عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنيما. -
دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يدةه " ًىي ً
كًفي حًد ً
يث اٍل ىخ ٍن ىد ً
الصٍمبة
القطعة ُّ
رضت ِك ْب َدة ىشًد ى
فع ى
ى
ؽ " ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
يدةه .ىكاٍل ىم ٍحفيكظي في ىى ىذا اٍل ىحديث " يك ٍدية " بًاٍل ىياء.
ىم ىشد ى
كقى ٍكس ىك ٍبداء :أ ٍ
حديث رقـ (.)ٔٔٚ

ًم ىف ٍاَل ٍىر ً
ض ىك ٍبداء,
ض .ىكأ ٍىر ه
يء(.)3
ىك ىس ىي ًج ي

اإلماـ البخاري( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ()1
ً
ح َّدثىىنا ىخ َّال يد ٍبف ي ٍحيى ,ح َّدثىىنا ع ٍب يد الك ً
َّ
احًد ٍب يف أ ٍىيم ىف ,ىع ٍف أىبً
يو  ,قى ى
اؿ :أىتىٍي ي
ت ىجابًنار  -ىرض ىي الموي
ى
ى
ي ى ى
ى
ى
ى
الخ ٍن ىد ً ً
اءكا َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ىع ٍنوي  ,-فىقى ى
ت ُك ْد َي ٌة َ
ش ِد َ
ضٍ
اؿ :إًَّنا ىي ٍكىـ ى
ؽ ىن ٍحف ير ,فى ىع ىر ى
النبً َّي  -ى
يدةٌ ,فى ىج ي
ًً
الخ ٍن ىد ً
كب بً ىح ىج ور ,ىكلىبًثٍىنا
اـ ىكىب ٍ
ؽ ,فىقى ى
ت ًفي ى
ضٍ
ص ه
 فىقىاليكا :ىىذه يك ٍد ىيةه ىع ىر ىط ينوي ىم ٍع ي
اؿ " :أ ىىنا ىن ًازهؿ " ثيَّـ قى ى
ً
ً َّ
النبً ُّي َّ -
ثىالىثىةى أىي و
ىخ ىذ َّ
اد ىكثً نيبا
ب ,فى ىع ى
كؽ ىذ ىكاقنا ,فىأ ى
َّاـ الى ىن يذ ي
ض ىر ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -الم ٍع ىك ىؿ فى ى
ى
()8
ً
ت :يا رس ى َّ ً
صمَّى
ىىىي ىؿ  ,أ ٍىك أ ٍ
أٍ
ت ًال ٍم ىأرىتًي :ىأرٍىي ي
الب ٍي ًت ,فى يقٍم ي
كؿ المو ,ا ٍئ ىذ ٍف لي إًلىى ى
ت بًالنَّبً ّْي  -ى
ىى ىي ىـ ,فى يقٍم ي ى ى ي
ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -ىش ٍينئا ما ىك ً ً
اؽ ,فى ىذ ىب ىح ًت
تً :ع ٍنًدم ىش ًع هير ىك ىع ىن ه
ص ٍبهر ,فى ًع ٍن ىد ًؾ ىش ٍي هء؟ قىالى ٍ
ى ى
اف في ىذل ىؾ ى
ي ى ىىى
)
9
(
َّ ً
اؽ ,كطىح ىن ًت َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
الب ٍرىم ًة  ,ثيَّـ ًج ٍئ ي
الشع ىير ىحتَّى ىج ىعٍم ىنا الم ٍح ىـ في ي
الع ىن ى ى ى
ت النَّبً َّي  -ى
ى
)
73
(
ت ىيا
اد ٍ
الب ٍرىمةي ىب ٍي ىف اَلىثى ًاف ّْي قى ٍد ىك ى
ّْـ لًي ,فىقي ٍـ أ ٍىن ى
ض ىج ,فى يقٍم ي
ت أٍ
ىف تىٍن ى
يف قى ٍد ٍان ىك ىس ىر ,ىك ي
الع ًج ي
 ىك ىت :طي ىعي ه
اؿ :يق ٍؿ لىيىا :الى
اؿ " :ىكثً هير ى
ّْب ,قى ى
ت لىوي ,قى ى
كؿ المَّ ًو ىكىريج هؿ أ ٍىك ىريجالى ًف ,قى ى
ىر يس ى
طي ه
اؿ " :ىك ٍـ يى ىك " فى ىذ ىك ٍر ي
الخ ٍب ىز ًمف التَُّّن ً َّ ً
اؿ :قيكمكا " فىقىاـ المي ً
ص يار ,ىفمى َّما ىد ىخ ىؿ
الب ٍرىمةى ,ىكالى ي
تىٍن ًزًع ي
اج ير ى
ى
كف ,ىكاَل ٍىن ى
ى يى
كر ىحتى آت ىي ,فىقى ى ي
()7

صحيح البخارم  ,كتاب العمـ  -باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ /ّٓ/ُ( -رقـُِِ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب مف فضائؿ الخضر عميو السالـ /ُْٖٕ/ْ( -رقـَُٕ.)َِّٖ-

()0

صحيح البخارم ,كتاب العمـ -باب ما ذكر في ذىاب مكسى صمى ا﵀ عميو كسمـ في البحر إلى الخضر(ُ /ِٔ/رقـْٕ.)ٕٖ-

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الفضائؿ  -باب مف فضائؿ الخضر عميو السالـ /ُِٖٓ/ْ( -رقـُْٕ.)َِّٖ-

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّٗ/

()6

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم  -باب غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب /َُٖ/ٓ( -رقـَُُْ).

()1

الحبشي المكي كالد عبد الكاحد .تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُٕ/رقـٖٗٓ).
ىك أيمف ى
فعاد كثيباً أىيؿ :أم رمال سائال .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ٓ.)ِٖٗ/

()8
()9

البرمة :ىي القدر مطمق نا ,كىي في اَلصؿ المتخذة مف الحجر المعركؼ بالحجاز كاليمف .النياية في غريب الحديث كاَلثر
 ُ
(ُ.)ُُِ/

( )73األثافي :ىي الحجارة التي تنصب كتجعؿ القدر عمييا .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ِّ/
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صمَّى ا﵀ ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ  -بًاٍلمي ً
اؿ :ىكٍي ىح ًؾ ىجا ىء َّ
ص ًار ىك ىم ٍف ىم ىعيي ٍـ,
النبً ُّ
ام ىأرىتً ًو قى ى
اج ًر ى
يف ىكاَل ٍىن ى
ي -ى
ىعمىى ٍ
يى
ي
ى ى
الخ ٍب ىز ,ىكىي ٍج ىع يؿ ىعمى ٍي ًو
ت :ىن ىع ٍـ ,فىقى ى
اغطيكا " فى ىج ىع ىؿ ىي ٍك ًس ير ي
ض ى
قىالى ٍ
ت :ىى ٍؿ ىسأىلى ىؾ؟ يقٍم ي
اؿٍ " :اد يخميكا ىكالى تى ى
المَّ ٍحـ ,كي ىخ ّْمر البرمةى كالتَّنُّكر إً ىذا أ ى ً
الخ ٍب ىز,
ىص ىحابً ًو ثيَّـ ىي ٍن ًزعي ,ىفمى ٍـ ىي ىز ٍؿ ىي ٍك ًس ير ي
ىخ ىذ م ٍنوي ,ىكييقىّْر ي
ب إًلىى أ ٍ
ى ى ي ي يٍ ى ى ى
ىىًدم ,فىًإ َّف َّ
اعةه ".
ؼ ىحتَّى ىشبً يعكا ىكىب ًق ىي ىب ًقيَّةه ,قى ى
ىكىي ٍغ ًر ي
اؿ " :يكمًي ىى ىذا ىكأ ٍ
ىص ىابتٍيي ٍـ ىم ىج ى
اس أ ى
الن ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,سعيد بف ميناء ,عف جابر – رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
 عبد الو ِاحد بف أ َْيمف :ىك عبد الكاحد بف أيمف المخزكمي مكالىـ أبك القاسـ المكي ,ركل لو
َ
()0
البخارم ,كمسمـ ,كالنسائي .مف الخامسة .
كثقو ابف معيف( ,)4كعف ابف الجنيد قاؿ :سألت يحيى عف عبد الكاحد بف أيمف ,فقاؿ ":مكي ثقة"

 ,قمت :ثقة؟ قاؿ " :ليس بو بأس "( .)3كقاؿ أبك حاتـ ":ثقة " ,كعنو قاؿ ":مكي صالح "(.)6

كذكره ابف حباف في الثقات( ,)1ككذلؾ ابف شاىيف( ,)8ككثقو ابف خمفكف( ,)9كالذىبي(.)73

كقاؿ أبك بكر البزار ":مشيكر ليس بو بأس في الحديث ركل عنو أىؿ العمـ "(.)77
كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس "( .)72كتبعو ابف حجر(.)70

قاؿ الباحث :عبد الكاحد بف أيمف ,ثقة ,اَلكثر عمى تكثيقو.

 َخ َّبلد بف يحيى :ىك خالد بف يحيى بف صفكاف السممي أبك محمد الككفي نزيؿ مكة كىك مفكبار شيكخ البخارم ,ركل لو البخارم ,كأبك داكد ,كالترمذم ,مات سنة (ُِّىػ)(.)74

()7

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب مف تكمـ بالفارسية كالرطانة /ْٕ/ْ( -رقـََّٕ) .ك كتاب المغازم  -باب
غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب /َُٖ/ٓ( -رقـَُِْ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلشربة  -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ /َُُٔ/ّ( -رقـُُْ.)َِّٗ-

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٔٔ/رقـِّْٖ).

()4

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ٗٓ/ّ( -

()3

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ّّٕ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)َِ/

()1

الثقات البف حباف (ٕ.)ُِْ/

()8

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُُٔ/

()9

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ُّٔ/

( )73الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُٕٔ/
( )77مسند البزار (ٗ.)ُٕٓ/
( )72تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)ْْٕ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٔٔ/رقـِّْٖ).
( )74المصدر السابؽ (ص /ُٗٔ/رقـُٕٔٔ).
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كثقو العجمي( ,)7كأحمد بف صالح( ,)2كابف حباف(.)0
كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":ثقة إماـ "(.)4

كتردد فيو أحمد فقاؿ ":ثقة أك صدكؽ ,كلكف كاف يرل شيئان مف اإلرجاء "(.)3

كقاؿ الحاكـ قمت لمدارقطني فخالد بف يحيى؟ قاؿ ":خالد ثقة ,إنما أخطأ في حديث كاحد,
حديث الثكرم عف إسماعيؿ عف عمرك بف حريث عف عمر ,فرفعو كأكقفو الناس( .)1( ")6كعف
عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سألت أبي عف خالد بف يحيى؟ فقاؿ ":محمو الصدؽ "( ,)8كقاؿ

ابف ينمير ":صدكؽ إال أف في حديثو غمطان قميالن "( .)9قمت خالد بف يحيى أحب إليؾ أـ القاسـ
ابف الحكـ العرني؟ قاؿ جميعان ليس بذاؾ المعركفيف "( .)73كقاؿ الذىبي ":ثقة ييـ "(.)77
كقاؿ أبك داكد ":ليس بو بأس "( .)72كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ رمي باإلرجاء "(.)70
قاؿ الباحث :خالد بف يحيي ,ثقة ييـ.

كباقي رجالو ثقات.

*****

*****

()7

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّّٕ/

()2

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)ِّٓ/

()0

الثقات البف حباف (ٖ.)ِِٗ/

()4

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)ّٓٔ/

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ُّٔ/

()6

ذكره ابف أبي حاتـ في العمؿ(ٓ .)ّٖٓ/عف خالد بف يحيى  ,عف الثكرم ,عف إسماعيؿ بف أبي خالد ,عف عمرك بف حريث,
عف عمر بف الخطاب ,عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿَ ":لف يمتمئ جكؼ أحدكـ قيحا خير لو مف أف يمتمئ شع انر ".

()1

سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص.)َِِ/

()8

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ّٖٔ/

()9

المصدر السابؽ.

( )73المصدر السابؽ.
( )77انظر :الكاشؼ لمذىبي (ُ .)ِٕٕ/كالمغني في الضعفاء لو (ُ.)ُُِ/
( )72تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ِّٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٗ/رقـُٕٔٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اف " المَّ ُو أَ ْكبر " مع ىناه المَّو ال ٍكبير ,فك ً
كًفي حًد ً
يث ٍاَلى ىذ ً
ضع أ ٍف ىعؿ ىم ٍكضع فى ًعيؿ(.)7
َُ ى ٍ ي ي
ى
ي
ى
حديث رقـ (.)ٔٔٛ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت,
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ىي ٍعنًي ٍاب ىف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىح َّم ًاد ٍب ًف ىسمى ىمةى ,قى ى
ىح َّدثىنًي يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ثىابً ه
اؿ :ىكاف رسك يؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ىع ٍف أ ىىن ً
اف
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ييغ يير إً ىذا طىمىعى اٍلفى ٍج ير ,ىك ىك ى
ى
ى ىي
ً
اؿ ىر يسك يؿ
ىغ ىار فى ىس ًم ىع ىريج نال ىيقيك يؿ :ا﵀ُ أَ ْك َب ُر ا﵀ي أى ٍك ىب ير ,فىقى ى
اف ,فىًإ ٍف ىس ًم ىع أى ىذ نانا أ ٍىم ىس ىؾ ىكًا َّال أ ى
ىي ٍستىمعي ٍاَلى ىذ ى
ً
ىف ىال إًلىوى إً َّال ا﵀ي,
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :ىعمىى اٍل ًف ٍ
ط ىرًة " ثيَّـ قى ى
ىف ىال إًلىوى إً َّال ا﵀ي أى ٍشيى يد أ ٍ
اؿ :أى ٍشيى يد أ ٍ
ا﵀ ى
ً
ظركا فىًإ ىذا ىك ر ً
ت ًم ىف َّ
اعي ًم ٍع نزل.
فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ":-ىخ ىر ٍج ى
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
يى ى
الن ًار " فىىن ى ي
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)0مختص انر ,عف عبد ا﵀ بف محمد ,عف معاكية بف عمرك ,حدثنا أبك إسحاؽ
إبراىيـ بف محمد ,عف حميد الطكيؿ ,عف أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنو – .

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يؿ :يى ىك ىي ٍكيـ َّ
يؿ :ىي ٍكيـ ىعرفة ,ىكًاَّن ىما يس ّْمي اٍل ىح َّج
الن ٍحر .ىكًق ى
يث " َي ْوَـ ا ْل َح ٍّج ْاألَ ْك َب ِر " ًق ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ً
الع ٍمرةى َّ
اَلصغر(.)4
الحج
ى
اَلى ٍك ىبر؛ َلىَّنيي ٍـ ىك يانكا يي ىس ُّمكف ي
حديث رقـ (.)ٜٔٔ
اإلماـ البخاري(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىخبرىنا ع ً
اص يـ ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىزٍيود ,ىع ٍف
كف ,قى ى
المثىَّنى ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
اؿ :أ ٍ ى ى ى
يد ٍب يف ىى يار ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ي
ً
يو ,ع ًف ٍاب ًف عمر -ر ً
أىبً ً
ً َّ
النبً ُّيَّ -
اؿ َّ
كف
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما -قى ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -بًمننى ":أىتى ٍد ير ى
ى
ي ىى ى
ىم ىبمىود ىى ىذا؟ " ,قىاليكا
كف أ ُّ
أ ُّ
ىعمى يـ ,فىقى ى
ىم ىي ٍكوـ ىى ىذا؟ " ,قىاليكا :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
اؿ ":فىًإ َّف ىى ىذا ىي ٍكهـ ىح ىرهاـ ,أىفىتى ٍد ير ى
اؿ" :
كف أ ُّ
ىعمى يـ ,قى ى
ىعمى يـ ,قى ى
ىم ىش ٍي ور ىى ىذا؟ " ,قىاليكا :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
اؿ " :ىبمى هد ىح ىرهاـ ,أىفىتى ٍد ير ى
ً
َّ
ض يك ٍـ ىك يح ٍرىم ًة ىي ٍك ًم يك ٍـ ىى ىذاً ,في
ىش ٍيهر ىح ىرهاـ ,قى ى
اء يك ٍـ ,ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ,ىكأ ٍ
ىع ىار ى
اؿ :فىًإ َّف الموى ىح َّرىـ ىعمى ٍي يك ٍـ د ىم ى
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُْ/

()2

صحيح مسمـ ,كتاب الصالة  -باب اإلمساؾ عف اإلغارة عمى قكـ في دار الكفر ,إذا سمع فييـ اَلذاف(ُ /ِٖٖ/رقـٗ.)ِّٖ-

()0

صحيح البخارم ,كتاب الجياد كالسير -باب دعاء النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ الناس إلى اإلسالـ كالنبكة /ْٕ/ْ(-رقـ ِّْٗ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الحج  -باب الخطبة أياـ منى – (ِ /ُٕٕ/رقـُِْٕ).
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ً
ً
ىشي ًريكـ ى ىذاً ,في بمىًد يكـ ى ىذا " ,كقى ى ً
َّ
الغ ًاز :أ ٍ
اـ ٍب يف ى
ى ٍ ى
ٍ ٍ ى
ىخ ىب ىرنًي ىنافعه ,ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر  -ىرض ىي الموي
اؿ ى ىش ي
ى
ات ًفي الحج ً
الن ٍح ًر ب ٍيف الجمر ً
ً َّ
ي َّ -
َّة الَّتًي ىح َّج
ؼ النَّبً ُّ
ىع ٍنيي ىما ,-ىكقى ى
ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍكىـ َّ ى ى ى ى ى
ؽ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىيقيك يؿ " :المَّيي َّـ ا ٍشيى ٍد
الح ٍّج األَ ْك َب ِر " فى ى
بًيى ىذا ,ىكقى ى
ط ًف ى
اؿَ " :ى َذا َي ْوُـ َ
النبً ُّي  -ى
ًً
ع َّ
اع.
الكىد ً
" ىكىكَّد ى
الن ى
اس ,فىقىاليكا :ىىذه ىح َّجةي ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,عاصـ بف محمد.

كأخرجو البخارم( ,)2كمسمـ( ,)0مف طريؽ ,كاقد بف محمد بف زيد .كالىما :عف محمد بف زيد,

عف عبد ا﵀ بف عمر– رضي ا﵀ عنيما– مختص انر.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
ىم ىكبً ً
يو " أ َّ
يرىـ ,ىك يى ىك
ات ىكلى ٍـ ىي يك ٍف لىوي ىك ًار ه
ث ,فىقى ى
رجالن ىم ى
اؿٍ :ادفىعكا ىمالىوي إًلىى َ
ىف ي
أكبر ُخزاعة " أ ٍ
ى
()4
اَلعمىى .
الج ٌد ٍ
أ ٍق ىريبيـ ًإلىى ى
حديث رقـ (ٕٓٔ).

اإلماـ الطحاوي(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ؾ
كن يس ٍب يف ىع ٍبًد ٍاَلى ٍعمىى ,ىك يم ىح َّم يد ٍب يف يخ ىزٍي ىمةى ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىش ًري ي
اال :ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىخالًود ,قى ى
ىح َّدثىىنا يي ي
ً ()6
ابف عبًد ً
ً
ىحمر ,ىع ًف ٍاب ًف يبرٍي ىدةى ,ىع ٍف أىبً
اؿ :أيتًي َّ
صمَّى
يو  ,قى ى
ا﵀ ,قى ى
ٍ ي ىٍ
النبً ُّي  -ى
ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ج ٍب ًري يؿ ٍب يف أ ٍ ى ى
ى
ً
ً ً
ً َّ
َّ
اؿ" :
اؿ " :ا ٍ
طمييبكا لىوي ىك ًارثنا " .فى ى
طمىيبكهي ىفمى ٍـ ىي ًج يدكهي ,فىقى ى
اعةى ,فىقى ى
الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -بًم ىيراث ىريج وؿ م ٍف يخ ىز ى
اؿٍ " :ادفى يعكا
اؿ " :ا ٍ
اٍ
طمييبكا لىوي ىذا ىرًحوـ " .فىطىمىيبكا ىفمى ٍـ ىي ًج يدكا ,فىقى ى
طمييبكا لىوي قى ىرىابةن " .فىطىمىيبكا ىفمى ٍـ ىي ًج يدكا  ,فىقى ى
كن ىس لً ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىخالًود إً َّال ىحًديثى ً
اف :ىى ىذا
اع َة " .قى ى
اف ًع ٍن ىد يي ي
ىمالىوي إًلىى أَ ْك َب ِر ُخ َز َ
اؿ أيىبك ىج ٍعفى ور :ىما ىك ى
آخ ير.
اٍل ىحًد ي
يث ,ىك ى
تخريج الحديث:

()7

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب منو  /ُٓ/ٖ( -رقـ َّْٔ).

()2

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب ما جاء في قكؿ الرجا كيمؾ /ّٗ/ٖ( -رقـ ُٔٔٔ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف -باب ال ترجعكا بعدم كفا ار يضرب بعضكـ رقاب بعض /ِٖ/ُ( -رقـَُِ.)ٔٔ-

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()3

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٔ /ُْٗ/رقـَِْْ).

()6

ىك بريدة بف الحصيب ,صحابي .سبقت ترجمتو في الحديث رقـ (ْٕ).
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كأخرجو البخارم( ,)7كالنسائي( ,)2كالطيالسي( ,)0كأحمد( ,)4كالطحاكم( ,)3كمف طريقو البييقي(,)6
مف طريؽ ,شريؾ بف عبد ا﵀ .كأخرجو أبك داكد( ,)1كمف طريقو ,البييقي( ,)8مف طريؽ ,عبد

الرحمف بف محمد المحاربي .كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)9كمف طريقو ,الطحاكم( ,)73عف عباد بف

العكاـ .كأخرجو الطحاكم( ,)77مف طريؽ مكسي بف محمد اَلنصارم.

أربعتيـ :عف جبريؿ بف أحمر ,عف ابف بريدة ,عف أبيو بريدة بف الحصيب – رضي ا﵀ عنو –
يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ  -بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 ابف ُب َريدة :ىك عبد ا﵀ بف بريدة بف الخصيب ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)72الج ىممي بكنيتو ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي,
 ِجبريؿ بف أ َْح َمر :ىك جبريؿ بف أحمر أبك بكر ى
مف السابعة(.)70

قاؿ ابف معيف ":ككفي ثقة "( .)74كذكره ابف حباف في الثقات( ,)73ككذلؾ ابف شاىيف(.)76
كقاؿ أبك زرعة ":شيخ "( .)71كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "(.)78

كقاؿ ابف حزـ اَلندلسي ":ال تقكـ بو حجة "( .)79كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييـ مشيكر "(.)23

قاؿ الباحث :جبريؿ بف أحمر ,صدكؽ.

()7

التاريخ الكبير لمبخارم (ِ.)ِّٓ/

()2

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب الفرائض  -تكريث ذكم اَلرحاـ دكف المكالي /ُِٖ/ٔ( -رقـُّٔٔ).

()0

مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ُٓٔ/رقـَٖٓ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /َّ/رقـِِْْٗ).

()3

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /َْْ/رقـْٕٔٔ).

()6

السنف الكبرم لمبييقي (ٔ /ّٖٗ/رقـَُِِْ).

()1

سنف أبي داكد  ,كتاب الفرائض  -باب في ميراث ذكم اَلرحاـ-تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُِْ/رقـَِّٗ).

()8

السنف الكبرم لمبييقي (ٔ /ّٖٗ/رقـَُِّْٔ).

()9

المصنؼ البف أبي شيبة (ٔ /ِٕٗ/رقـُّّٗٓ).

( )73شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٔ /َُٗ/رقـَِِْ).
( )77المصدر السابؽ (ٔ /َُٗ/رقـَِّْ).
( )72انظر حديث رقـ (ْٕ).
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٖ/رقـٖٓٗ).
( )74الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ْٓٗ/
( )73الثقات البف حباف (ٔ.)ُٖٓ/
( )76تاريخ أسماء الثقات اليف شاىيف (ص.)ٓٔ/
( )71الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ْٓٗ/
( )78تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ْٕٗ/
( )79ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ّٖٖ/
( )23تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٖ/رقـٖٓٗ).
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ش ِري ُؾ بف عبد ا﵀ :ىك شريؾ بف عبد ا﵀ النخعي الككفي القاضي بكاسط ثـ الككفة أبك عبد
 َا﵀  ,قاؿ المزم :استشيد بو البخارم في " الجامع " كركل لو في " رفع اليديف في الصالة "
كغيره .كركل لو مسمـ في " المتابعات " ,كاحتج بو الباقكف .مات سنة (ُٕٕىػ)(.)7

قاؿ ابف سعد ":كاف شريؾ ثقة مأمكنان كثير الحديث .ككاف يغمط كثي انر "( .)2ككثقو ابف معيف
كقاؿ ":شريؾ ثقة مف يسأؿ عنو؟ "( ,)0كمرة قاؿ " :لـ يكف شريؾ عند يحيى  -يعني القطَّاف -
بشيء ,ك ىك ثقة ثقة "( .)4كقاؿ مرة أخرل  ":شريؾ ثقة إال أنو كاف ال يتقف كيغمط كيذىب بنفسو
عمى سفياف كشعبة "( .)3كذكر أبك عبيد ا﵀ معاكية ,عف يحيى ,قاؿ ":شريؾ بف عبد ا﵀ صدكؽ
ثقة ,إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب إلينا منو .قاؿ معاكية بف صالح كسمعت أحمد بف حنبؿ شبييا

بذلؾ "( .)6كعف ابف معيف أيضان قاؿ ":شريؾ بف عبد ا﵀ صدكؽ ثقة ,إال أنو إذا خالؼ فغيره
أحب إلينا منو " ,فقاؿ معاكية بف صالح كسمعت أحمد بف حنبؿ شبييا بذلؾ "(.)1

ككثقو العجمي كزاد  ":كاف حسف الحديث "( .)8كابراىيـ الحربي( ,)9كالدارقطني( ,)73كعنو قاؿ":

ليس شريؾ بالقكل فيما ينفرد بو "( .)77ك ذكره ابف شاىيف في الثقات( .)72ك قاؿ يعقكب بف
شيبة ":شريؾ بف عبد ا﵀ ثقة صدكؽ ,صحيح الكتاب ,ردمء الحفظ مضطرب "(.)70

كعف معاكية بف صالح قاؿ :سألت أحمد بف حنبؿ عف شريؾ ,فقاؿ ":كاف عاقالن صدكقان محدثان

عندم ,ككاف شديدان عمى أىؿ الريب كالبدع "(.)74

كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":كاف في آخر أمره يخطىء فيما يركم تغير عميو حفظو

فسماع المتقدميف عنو الذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط مثؿ يزيد بف ىاركف كاسحاؽ
اَلزرؽ كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرة "(.)73

()7

المصدر السابؽ (ص /ِٔٔ/رقـِٕٖٕ) .كانظر :كتيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ّْٕ/

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ْٗٗ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّٕٔ/

()4

مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ -ركاية طيماف( -ص .)ّٔ/كأنظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (َُ.)ّْٖ/

()3

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ُِ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

المصدر السابؽ.

()8

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّْٓ/

()9

تيذيب التيذيب البف حجر (ْ.)َّٕ/

( )73العمؿ لمدارقطني (ِ.)ِِٓ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ .)ُِٕ/كأنظر :المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِٕٗ/
( )72تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.) ُٔٗ/
( )70تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (َُ.)ّْٖ/
( )74الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُّٗ/
( )73الثقات البف حباف (ٕ.)ْْْ/
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كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ سألت أبي عف شريؾ كأبي اَلحكص أييما أحب إليؾ؟ قاؿ":

إلي مف أبي اَلحكص كقد كاف لو أغاليط " ,ثـ قاؿ
إلي شريؾ صدكؽ ,كىك أحب َّ
شريؾ أحب َّ
عبد الرحمف سألت أبا زرعة عف شريؾ يحتج بحديثو ,قاؿ ":كاف كثير الحديث صاحب كىـ,

يغمط أحيانان " ,فقاؿ لو فضؿ الصائع ":إف شريكان حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ" ,فقاؿ أبك

زرعة ":ال تقؿ بكاطيؿ "(.)7

كقاؿ ابف عدم بعد أف ذكر عددان مف ركايات شريؾ ":كفي بعض ما لـ أتكمـ عمى حديثو مما
أمميت بعض اإلنكار ,كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء ,كالذم يقع في حديثو مف النكرة؛

إنما أتي فيو مف سكء حفظو ,ال أنو يتعمد في الحديث شيئان مما يستحؽ أف ينسب فيو إلى شيء
مف الضعؼ "( .)2كقاؿ اآلجرم سمعت أبا داكد يقكؿ  ":شريؾ ثقة يخطئ عمى اَلعمش  ,زىير
كاسرائيؿ فكقو "( .)0كقاؿ صالح بف محمد جزرة  ":شريؾ صدكؽ ,كلما كلي القضاء اضطرب
حفظو ,كقمما يحتاج إليو في الحديث الذم يحتج بو.)4(" .

كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس "(.)3

كنقؿ يمغمطام عف ابف خمفكف قكلو ":كاف صدكقان إال أنو مائؿ عف القصد غالي المذىب سيء
الحفظ كثير الكىـ مضطرب الحديث ...كىك ثقة قالو ابف السكرم كغيره "(.)6

كقاؿ الذىبي" :صدكؽ"( ,)1كقاؿ في مكطف آخر  ":حسف الحديث إمامان فقييان كمحدثان مكث انر ليس
ىك في اإلتقاف كحماد بف زيد .كقد استشيد بو البخارم كخرج لو مسمـ متابعة "(.)8

كقاؿ ابف حجر  " :صدكؽ ييخطىء كثي انر ,تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة ككاف عادالن
فاضالن عابدان شديدان عمى أىؿ البدع "( ,)9كقاؿ مرة أخرم ":شريؾ القاضي كفي حفظو
ضعؼ"( .)73كقاؿ الييثمي" :شريؾ ثقة ,ك فيو خالؼ"(.)77

كقد تكمـ فيو جماعة منيـ :ابف المبارؾ حيث قاؿ ":ليس حديث شريؾ بشئ "( ,)72كفي مكضع

()7

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّٕٔ/

()2

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ّٓ/

()0

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ُّٕ/

()4

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (َُ.)ّْٖ/

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ِْٕ/

()6

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ِّٓ/

()1

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِٕٗ/

()8

تذكرة الحفاظ لمذىبي (ُ.)َُٕ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٔ/رقـِٕٖٕ).

( )73فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر (ِ.)ُِّ/
( )77مجمع الزكائد ك منبع الفكائد لمييثمي (ٗ.)ُٓٓ/
( )72ميزاف اإلعتداؿ لمذىبي (ِ.)َِٕ/
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آخر قاؿ ":نظرت في كتاب شريؾ في حديث عطية ىذا فأنكره شريؾ كأنكرتو "(.)7

كقاؿ المركذم قمت َ -لحمد بف حنبؿ  -يحيى القطاف إيش كاف يقكؿ في شريؾ قاؿ ":كاف ال
يرضاه كما ذكر عنو اَلشياء عمى المذاكرة حديثيف "(.)2

كنقؿ العقيمي عف عمي بف عبد ا﵀ قاؿ :سمعت يحيى – يعني القطاف  -يقكؿ ":قدـ شريؾ مكة,

فقيؿ لي آتو ,فقمت :لك كاف بيف يدم ما سألتو عف شيء ,كضعؼ يحيى حديثو جدان ,قاؿ
يحيى ":أتيتو بالككفة فأممى عمي ,فإذا ىك ال يدرم ,يعني شريؾ "( .)0كعف عبد الجبار بف محمد

الخطابي قاؿ :قمت ليحيى بف سعيد القطاف  :يقكلكف إنما خمط شريؾ بآخرة ,فقاؿ ":ما زاؿ
مخمطان "( .)4كعف محمد بف يحيى بف سعيد القطاف قاؿ :قاؿ أبي ":نظرت في أصكؿ شريؾ فإذا

الخطأ في أصكلو "( .)3كقاؿ االماـ أحمد ":كاف شريؾ ال يبالي كيؼ حدث "(.)6

كقاؿ الجكزجاني ":سيء الحفظ مضطرب الحديث مائؿ "( .)1ك قاؿ الترمذم  ":شريؾ كثير

الغمط"( .)8كقاؿ ابف حزـ ":شريؾ مطرح  ,مشيكر بتدليس المنكرات إلى الثقات  ,ك قد أسقط
حديثو اإلماماف :ابف المبارؾ ,ك يحيى بف القطاف"( .)9قاؿ الساجي ":كاف فقييا يعقؿ كيتشيع

كيقدـ عميان عمى عثماف"(.)73

كمف النقاد مف رماه بالتدليس ,لكف ليس بالكثير :فقد قاؿ العالئي ":ليس تدليسو بالكثير "(.)77

كقاؿ العراقي ":مدلس ك ليس تدليسو بالكثير"( .)72كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية مف

طبقات المدلسيف عنده التي  -احتمؿ االئمة تدليسيـ  -كقاؿ ":شريؾ بف عبد ا﵀ النخعي

القاضي مشيكر كاف مف االثبات كلما كلي القضاء تغير حفظو ككاف يتب أر مف التدليس كنسبو

عبد الحؽ في االحكاـ إلى التدليس كسبقو إلى كصفو بو الدارقطني "(.)70

قاؿ الباحث :ال شؾ أف شريؾ بف عبد ا﵀ النخعي مختمؼ فيو فمنيـ مف كثقو ,كمنيـ مف قاؿ

()7

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُْٗ/

()2

مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث –ركاية المركذم( -ص.)ِٗ/

()0

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُّٗ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّٔٔ/

()3

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُْٗ/

()6

المصدر السابؽ.

( )1أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)َُٓ/
( )8سنف الترمذم.ط :شاكر (ُ /ٔٓ/رقـْٔ).
( )9المحمى باآلثار البف حزـ (ْ.)ْٖ/
( )73إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)ِِٓ/
( )77جامع التحصيؿ لمعالئي (ص.)َُٕ/
( )72المدلسيف البي زرعة العراقي (ص.)ٖٓ/
( )70طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ّّ/
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عنو صدكؽ ,كمنيـ مف رماه باالختالط كالتدليس  ,كالراجح فيو أنو صدكؽ إختمط عند تكليو

القضاء ,فمف سمع منو قبؿ تكليو القضاء فسماعو صحيح .كقد ميز العمماء بعض الركاه الذيف

سمعكا مف شريؾ قبؿ اإلختالط فصححكا ركياتيـ مثؿ إسحاؽ اَلزرؽ  ,ك عباد بف العكاـ  ,ك
يزيد بف الحسف الكاسطي المؤدب .قاؿ ابف رجب " :كفرؽ آخركف بيف ما حدث بو في آخر عمره
بعد كاليتو القضاء فضعفكه الشتغالو بالقضاء عف حفظ الحديث  ,ك بيف ما حدث بو قبؿ ذلؾ

فصححكه  ,قاؿ أحمد في ركاية اَلثرـ  :ذكر سماع أبي نعيـ مف شريؾ ,فقاؿ  :سماع قديـ ,ك
جعؿ أحمد يصححو  ,ك قاؿ أحمد في ركاية ابنو عبد ا﵀  :قاؿ لي حجاج بف محمد  :كتبت

عف شريؾ نحكان مف خمسيف حديثان ,عف سالـ قبؿ القضاء  ,يعني قبؿ أف يمي القضاء"(.)7

كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد يقكؿ ":إسحاؽ يعني اَلزرؽ كعباد بف العكاـ كيزيد كتبكا عف شريؾ

بكاسط مف كتابو كاف قدـ عمييـ في حفر نير .قاؿ أحمد كاف شريؾ رجال لو عقؿ فكاف يحدث
بعقمو قاؿ أحمد سماع ىؤالء أصح عنو "(.)2

عمرو بف َخالد :ىك عمرك بف خالد بف فركخ بف سعيد التميمي كيقاؿ الخزاعي أبك الحسف
 ُالحراني نزيؿ مصر ,ثقة ,ركل لو البخارم كابف ماجو ,مات سنة (ِِٗىػ)(.)0

 محمد بف ُخ َزْيمة :محمد بف خزيمة بف راشد يكنى أبا عمرك .كيقاؿ :أبك عبد ا﵀ .بصرل,اَلنماطى ,مات سنة (ِٔٗىػ)(.)4
الحجاج
قدـ مصرٌ ,
حماد بف سممة ,عف ٌ
كحدث بكتب ٌ
ٌ
قاؿ أبك سعيد بف يكنس المصرم ":كاف ثقة "( .)3ذكره ابف حباف كزاد" مستقيـ الحديث "(.)6
كقاؿ الذىبي ":مشيكر ثقة "( .)1كقاؿ ابف حجر ":رجؿ معركؼ "(.)8

قاؿ الباحث :محمد بف خزيمة ,ثقة.

 ُيونس بف عبد األَعمَى :ىك يكنس بف عبد اَلعمى بف ميسرة الصدفي أبك مكسى المصرم,ثقة ,ركل لو مسمـ ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ِْٔق)(.)9

الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد .كقد تابع شريؾ ,المحاربي كىك ثقة .لكف الحديث مداره عمى جبريؿ ابف

( )7شرح عمؿ الترمذم البف رجب الحنبمي (ص.)َْٓ/
( )2سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ُِّ/
()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِْ/رقـََِٓ).

()4

انظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ ,)َِّ/كتاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٔ.)َٕٔ/

()3

تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ.)َِّ/

()6

الثقات البف حباف (ُ.)ُٔٗ/

()1

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ّٕٓ/

()8

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)ُْٓ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـَٕٕٗ).
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أحمر كىك صدكؽ .كقاؿ النسائي فيما نقمو عنو المزم

()7

في " تحفة اَلشراؼ " حديث منكر

كذلؾ َلف النسائي يضعؼ جبريؿ بف أحمر .كتبعو في ذلؾ شعيب اَلرنؤكط (.)2
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
اشوـ أ ٍق ً
َّاس" أَّىنو ىكاف يك ٍبر قىكمو" ًَلىنَّو لىـ ي ٍبؽ ًمف بنًي ى ً
حياتو(.)0
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ٍ ى ى
رب م ٍنوي إًلى ٍيو في ى
ي
ي ٍ ى
يث اٍل ىعب ً ي ى ى
حديث رقـ (ٕٔٔ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
()4
اَلدب
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ادا إًلىى ى
ىم لً ىي ٍبدأ اَلى ٍك ىبر بًاٍل ىك ىالًـ ,أ ٍىك قى ّْدمكا اَلى ٍك ىب ىر؛ إً ٍر ىش ن
امة " ال ُك ْب َر ال ُك ْب َر " أ ٍ
يث القى ىس ى
ً ًً
ركل " ىكب ًّْر "(.)3
اَلس َّف ي
في تى ٍقديـ ى
كي ى
حديث رقـ (ٕٕٔ).

اإلماـ البخاري( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
يد ٍب يف يع ىب ٍيود ,ىع ٍف يب ىش ٍي ًر ٍب ًف ىي ىس وار - :ىزىع ىـ أ َّ
ىح َّدثىىنا أيىبك ين ىع ٍيوـ ,ىح َّدثىىنا ىس ًع ي
ص ًار ييقىا يؿ لىوي
ىف ىريج نال م ىف اَل ٍىن ى
ً
ً
ً
ىخ ىب ىرهي :أ َّ
يال,
ىح ىد يى ٍـ قىتً ن
ىس ٍي يؿ ٍب يف أىبًي ىحثٍ ىمةى أ ٍ
ىف ىنفىنار م ٍف قى ٍك ًمو ٍانطىمىقيكا إًلىى ىخ ٍي ىب ىر ,فىتىفىَّرقيكا فييىا ,ىكىك ىج يدكا أ ى
كقىاليكا لًمًَّذم ك ًج ىد ًفي ًيـ :قى ٍد قىتىٍمتيـ ص ً
اح ىب ىنا ,قىاليكا :ىما قىتىٍم ىنا ىكالى ىعمً ٍم ىنا قىاتً نال ,فى ٍانطىمىقيكا إًلىى َّ
النبً ّْي -
ٍ ى
ٍ
ي
ى
صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ  -فىقىاليكا :يا رس ى َّ ً
اؿ" :
ىح ىد ىنا قىتً ن
يال ,فىقى ى
كؿ الموٍ ,انطىمى ٍق ىنا إًلىى ىخ ٍي ىب ىر ,فى ىك ىج ٍد ىنا أ ى
ى ىي
ى
ي ى ىىى
ً
كف " قىاليكا:
كف بًاٍل ىبي ىّْن ًة ىعمىى ىم ٍف قىتىمىوي " قىاليكا :ىما لىىنا ىبي ىّْنةه ,قى ى
ال ُك ْب َر ال ُك ْب َر " فىقى ى
اؿ " :فىىي ٍحمفي ى
اؿ لىيي ٍـ " :تىأٍتي ى
ً
َّ ً
اليي ً
ضى بًأ ٍىي ىم ً
ىف يي ٍب ًط ىؿ ىد ىموي ,فى ىكىداهي ًم ىائةن
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -أ ٍ
الى ىن ٍر ى
كد ,فى ىك ًرهى ىر يسك يؿ المو  -ى
اف ى ي
َّدقى ًة.
ًم ٍف إًبً ًؿ الص ى
تخريج الحديث:
()7

تحفة اَلشراؼ لممزم (ِ.)ٕٗ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /َّ/رقـِِْْٗ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُْ/

()4

ىىا عمى إثبات الدـ .كطريقتيا :أف يكجد قتيؿ بيف ظيراني قكـ [ال يعرؼ قاتمو] فيحمؼ
امة :ىيحمؼ خمسيف يمينا أك يج ٍ أز ى
القَ َ
سَ
منيـ خمسكف رجالن ,خمسيف يمينان لممدعيف عمييـ أنيـ لـ يقتمكه كال يعممكا قاتمو كتسقط الدية عنيـ إذا حمفكا  ,أك يحمفيا

()3

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُْ/

()6

صحيح البخارم  ,كتاب الديات – باب القسامة  /ٗ/ٗ( -رقـٖٖٗٔ).

المدعكف فيستحقكف الدية .أنظر :مفاتيح العمكـ لمخكارزمي (ص ,)ّٔ/كمختار الصحاح لمرازم (ص.)ِّٓ/
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أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2مف طريؽ ,يحيي بف سعيد القطاف ,عف بشير بف يسار.

كأخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,مالؾ بف أنس ,عف أبي ليمي عبد ا﵀ بف عبد الرحمف

ابف سيؿ .كأخرجو البخارم( ,)3مف طريؽ ,رافع بف يخديج.
ثالثتيـ :عف سيؿ بف أبي حثمة – رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

سيؿ بف أَِبي َحثْ َمة :ىك سيؿ بف أبي حثمة بف ساعدة بف عامر بف عدم بف مجدعة بف
 َاَلكسي ,المدني ,الحارثي ,أبك يحيى
م
حارثة بف الحارث بف عمرك بف مالؾ بف اَلكس اَلنصار ٌ
ٌ
بي  -صمٌى المَّو عميو كسمـ  -سبع سنيف أك ثماف سنيف .كقد
 ,قيؿ :كاف لسيؿ عند مكت ٌ
الن ٌ
حدث عنو بأحاديث .كقاؿ البخارم :لو صحبة(.)6
ٌ
كباقي رجالو ثقات ,كأبك ينعيـ ىك :الفضؿ بف يد ىكيف.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
يث ٍاَلى ٍق ىرًع ك ٍاَل ٍىب ىر ً
أجدادم ,ىكبًي انر ىع ٍف
ىم ىكًرثٍتيو ىع ٍف ىآبائًي ك ٍ
ى
ص " ىكًرثٍتيو كا ِب ارً َع ْف كا ِبر " أ ٍ
ى
ى
()1
يرً ,في اٍل ًعّْز ك َّ
ىكبً و
الش ىرؼ .
حديث رقـ (ٖٕٔ).

اإلماـ مسمـ( )8رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؽ بف عبًد ً
اؿ:
ا﵀ ٍب ًف أىبًي ى
طٍم ىحةى ,قى ى
اـ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي ٍ ي ى ٍ
ىح َّدثىىنا ىش ٍي ىب ي
اف ٍب يف فىُّرك ىخ ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىى َّم ه
ىف أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى ىح َّدثىوي ,أىنَّوي ىس ًم ىع َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبًي ىع ٍم ىرةى ,أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىح َّدثىنًي ىع ٍب يد َّ
النبً َّي  -ى
ث إًلى ٍي ًي ٍـ ىممى نكا,
ىيقيك يؿ " :إً َّف ثى ىالثىةن ًفي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ىف ىي ٍبتىمً ىييي ٍـ ,فىىب ىع ى
ص ,ىكأى ٍق ىر ى
ع ,ىكأ ٍ
ىع ىمى ,فىأ ىىر ىاد ا﵀ي أ ٍ
يؿ :أ ٍىب ىر ى
و
ىح ُّ
ب ىعّْني الًَّذم قى ٍد
اؿ :أ ُّ
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى
ص ,فىقى ى
اؿ :لى ٍك هف ىح ىس هف ,ىك ًجٍم هد ىح ىس هف ,ىكىي ٍذ ىى ي
ىم ىش ٍيء أ ى
فىأىتىى ٍاَل ٍىب ىر ى
ىم اٍلم ً
قىًذ ىرنًي َّ
اؿ
يع ًط ىي لى ٍكننا ىح ىسننا ىك ًجٍم ندا ىح ىسننا ,قى ى
اس ,قى ى
ب ىع ٍنوي قى ىذ يرهي ,ىكأ ٍ
اؿ :فى ىم ىس ىحوي فى ىذ ىى ى
الن ي
اؿ :فىأ ُّ ى
()7

صحيح البخارم  ,كتاب الجزية  -باب المكادعة كالمصالحة مع المشركيف بالماؿ كغيره /َُُ/ْ( -رقـُّّٕ).

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات – باب القسامة /ُُِٗ/ّ( -رقـُ ,)ُٔٔٗ-ك(ّ/ُِِٗ/
رقـِ ,)ُٔٔٗ-ك(ّ /ُِّٗ/رقـّ.)ُٔٔٗ-

()0

صحيح البخارم  ,كتاب اَلحكاـ  -باب كتاب الحاكـ إلى عمالو كالقاضي إلى أمنائو /ٕٓ/ٗ( -رقـُِٕٗ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات – باب القسامة /ُِْٗ/ّ( -رقـٔ.)ُٔٔٗ-

()3

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب إكراـ الكبير  /ّْ/ٖ( -رقـُِْٔ).

()6

انظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ٕٗ/كمعرفة الصحابة َلبي نعيـ (ّ ,)ُُُّ/ك اإلصابة البف حجر (ّ.)ُّٔ/

()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِْ/

()8

صحيح مسمـ  ,كتاب الزىد كالرقائؽ (ْ /ِِٕٓ/رقـَُ.)ِْٗٔ-
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اؿ اٍل ىبقىر ,ىش َّ
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى ً ً
ىح ُّ
اؽ ً -إ َّال أ َّ
ىح يد يى ىما:
ع ,قى ى
ص ,أ ًىك ٍاَلى ٍق ىر ى
ؾ إً ٍس ىح ي
اؿ أ ى
أى
ىف ٍاَل ٍىب ىر ى
اؿٍ :اإلب يؿ  -أ ٍىك قى ى ي
اؿ :فىأ ٍ ً
ًٍ
ع,
اؿ :ىب ىار ىؾ ا﵀ي لى ىؾ ًفييىا ,قى ى
اء ,فىقى ى
اؿ ٍاآل ىخ ير :اٍل ىبقىير ,قى ى
اإلبً يؿ ,ىكقى ى
اؿ :فىأىتىى ٍاَلى ٍق ىر ى
يعط ىي ىناقىةن يع ىش ىر ى
و
ب ىعّْني ىى ىذا الًَّذم قى ٍد قىًذ ىرنًي َّ
ىح ُّ
اؿ:
اؿ :أ ُّ
اس ,قى ى
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى
فىقى ى
اؿ :ىش ىعهر ىح ىس هف ىكىي ٍذ ىى ي
ىم ىش ٍيء أ ى
الن ي
ىم اٍلم ً
ىح ُّ
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى
يع ًط ىي ىش ىع نار ىح ىسننا ,قى ى
يع ًط ىي ىبقى ىرةن
اؿ :اٍل ىبقىير ,فىأ ٍ
ب ىع ٍنوي ,ىكأ ٍ
اؿ أ ى
فى ىم ىس ىحوي فى ىذ ىى ى
اؿ :فىأ ُّ ى
و
حً
ىح ُّ
اؿ :أ ُّ
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى
ىع ىمى ,فىقى ى
اؿ :ىب ىار ىؾ ا﵀ي لى ىؾ ًفييىا ,قى ى
ام نال ,فىقى ى
اؿ :فىأىتىى ٍاَل ٍ
اؿ :أ ٍ
ىم ىش ٍيء أ ى
ى
ىف ىي يرَّد ا﵀ي
ً
ً ً
ىم اٍلم ً
ىح ُّ
اؿ:
ب إًلى ٍي ىؾ؟ قى ى
ص ىرهي ,قى ى
اس ,قى ى
اؿ أ ى
اؿ :فى ىم ىس ىحوي فى ىرَّد ا﵀ي إًلى ٍيو ىب ى
ص ًرم ,فىأ ٍيبص ىر بًو النَّ ى
إًلى َّي ىب ى
اؿ :فىأ ُّ ى
اف لًي ىذا ك واد ًم ىف ًٍ
يع ًطي ىشاةن ىكالً ندا ,فىأ ٍينتً ىج ىى ىذ ً
اإلبً ًؿ ,ىكلًيى ىذا ىك واد ًم ىف
اف ىكىكلَّ ىد ىى ىذا ,قى ى
اؿ :فى ىك ى ى ى
اٍل ىغ ىن يـ ,فىأ ٍ ى
اؿ :ثيَّـ ًإَّنو أىتىى ٍاَل ٍىبر ً
اؿ :ىريج هؿ ًم ٍس ًكي هف ,قىًد
كرتً ًو ىك ىى ٍي ىئتً ًو ,فىقى ى
اٍل ىبقى ًر ,ىكًليى ىذا ىك واد ًم ىف اٍل ىغ ىنًـ ,قى ى
ي
ص في ي
ى ى
صى
ً
ً
ً
ً
َّ
اؾ المَّ ٍك ىف
ىعطى ى
ٍانقىطى ىع ٍ
ىسأىلي ىؾ بًالًَّذم أ ٍ
ت بً ىي اٍلح ىبا يؿ في ىسفى ًرم ,فى ىال ىب ىالغى لي اٍل ىي ٍكىـ إًال بًا﵀ ثيَّـ بً ىؾ ,أ ٍ
اؿ لىوي :ىكأّْىني
كؽ ىكثً ىيرةه ,فىقى ى
اؿ ,ىب ًع نيرا ,أىتىىبمَّغي ىعمى ٍي ًو ًفي ىسفى ًرم ,فىقى ى
اٍل ىح ىس ىف ,ىكاٍل ًجٍم ىد اٍل ىح ىس ىف ,ىكاٍل ىم ى
اؿ :اٍل يحقي ي
ص ىي ٍق ىذ ير ىؾ َّ
اؿ َكا ِب ًار َع ْف
اس؟ فىًق نا
ت ىى ىذا اٍل ىم ى
اؾ ا﵀ي؟ فىقى ى
ىعطى ى
اؿ :إًَّن ىما ىكًرثٍ ي
ير فىأ ٍ
أٍ
الن ي
ىع ًرفي ىؾ ,أىلى ٍـ تى يك ٍف أ ٍىب ىر ى
اؿ :كأىتىى ٍاَلى ٍقر ى ً
اؿ :إًف يك ٍن ى ً
اؿ لىوي ًم ٍث ىؿ
كرتً ًو ,فىقى ى
صي ىَّر ىؾ ا﵀ي إًلىى ىما يك ٍن ى
َكا ِب ٍر ,فىقى ى ٍ
ع في ي
ت ىكاذنبا ,فى ى
صى
ى
ت ,قى ى ى
اؿ :إًف يك ٍن ى ً
ً ً
ما قى ى ً
اؿ:
ت ,قى ى
صي ىَّر ىؾ ا﵀ي إًلىى ىما يك ٍن ى
اؿ ليى ىذا ,ىكىرَّد ىعمى ٍيو م ٍث ىؿ ىما ىرَّد ىعمىى ىى ىذا ,فىقى ى ٍ
ت ىكاذنبا فى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يف ك ٍاب يف سبً و
ت بً ىي اٍلح ىبا يؿ في ىسفى ًرم,
كرتًو ىك ىى ٍي ىئتو ,فىقى ى
يؿٍ ,انقىطى ىع ٍ
ىكأىتىى ٍاَل ٍ
ى
ىع ىمى في ي
صى
اؿ :ىريج هؿ م ٍسك ه ى
ً
ًَّ
ً
َّ
ص ىر ىؾ ,ىشاةن أىتىىبمَّغي بًيىا ًفي ىسفى ًرم,
فى ىال ىب ىالغى لي اٍل ىي ٍكىـ إًال بًا﵀ ,ثيَّـ بً ىؾ ,أ ٍ
ىسأىلي ىؾ بًالذم ىرَّد ىعمى ٍي ىؾ ىب ى
ً
ىجيى يد ىؾ اٍل ىي ٍكىـ
فىقى ى
ت ,ىكىد ٍ
ت ,فى ىكا﵀ ىال أ ٍ
ع ىما ًش ٍئ ى
ص ًرم ,فى يخ ٍذ ىما ًش ٍئ ى
ت أٍ
اؿ :قى ٍد يك ٍن ي
ىع ىمى فى ىرَّد ا﵀ي إًلى َّي ىب ى
ضي ع ٍن ىؾ كس ًخطى عمىى ص ً
ً
ً
ً
اح ىب ٍي ىؾ ".
ىخ ٍذتىوي لًمَّ ًو ,فىقى ى
ىش ٍينئا أ ى
ى
ى
اؿ :أ ٍىمس ٍؾ ىمالى ىؾ ,فىًإَّن ىما ٍابتيميتي ٍـ ,فىقى ٍد ير ى ى ى ي
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ  ,عمرك بف عاصـ  ,كعبد ا﵀ بف رجاء ,عف ىى َّماـ  ,عف إسحاؽ
ابف عبد ا﵀ ,عف عبد الرحمف بف أبي ىعمرة ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو  -أنو سمع النبي
كسمـ –  ...الحديث بنحكه.
صمى ا﵀ ىعميو ى
 ىدراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو ثقات ,سكل شيباف بف فركخ  ,صدكؽ رمي ببدعة القدر ,سبقت ترجمتو(.)2
ً
الع ٍكًذم.
ك ىى َّماـ ىك :ىى َّماـ بف ىيحيى بف د ىين وار ى
*****

*****

()7

صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ /ُُٕ/ْ( -رقـّْْٔ).

()2

انظر حديث رقـ (َُٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ً ً
ً
ً ً
يحةي ًم ىف
ىكًفيو ذكر " ال َك َبائر " في ىغ ٍي ًر ىمكضع م ىف اٍل ىحديث ,كاحدتييا :ىكبً ىيرةه ,ىكًى ىي الفى ٍعمىة اٍلقىبً ى
الزىنا ,ك ً
ًً
ُّ ً
أم يرىا ,كالقى ٍتؿ ,ىك ّْ
الز ٍحؼ ,ىك ىغ ٍي ًر ىذلً ىؾ.
الم ٍن ّْ
الفرار ًم ىف ٌ
يي ىع ٍنيىا ىش ٍرنعا ,العظيـ ٍ
الذ ينكب ى
ىكًى ىي ًم ىف الصّْفات الغالًبة(.)7
حديث رقـ (ٕٗٔ).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ ً
اؿ :ىح َّدثىنًي يع ىب ٍي يد المَّ ًو
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
الكلً ًيد ,قى ى
ىحدثىني يم ىح َّم يد ٍب يف ى
ت أ ىىنس ٍبف مالً وؾ  -ر ً
ا ٍبف أىبًي ب ٍك ور ,قى ى ً
اؿ :ىذ ىكر رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
ى
ي
ى
ى ىي
ى
صمى ا﵀ي
اؿ :ىسم ٍع ي ى ى ى
اؿّْ " :
الن ٍف ً
ؾ بًالمَّ ًو ,ىكقى ٍت يؿ َّ
الكالً ىد ٍي ًف,
الش ٍر ي
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ال َك َب ِائ َر ,أ ٍىك يسئً ىؿ ىع ًف ال ىك ىبائً ًر فىقى ى
س ,ىك يعقي ي
كؽ ى
ادةي ُّ
اؿ :قى ٍك يؿ ُّ
الز ً
الز ً
اؿ يش ٍع ىبةي :ىكأى ٍكثىير ظىّْني
كر " قى ى
كر ,أ ٍىك قى ى
اؿ :أىالى أ ىينبيّْئ يك ٍـ بًأى ٍك ىب ًر ال ىك ىبائً ًر؟ قى ى
فىقى ى
اؿ :ىشيى ى
ادةي ُّ
الز ً
كر ".
أَّىنوي قى ى
اؿ " :ىشيى ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0مف طريؽ ,عبد الممؾ بف إبراىيـ ,ككىب بف جرير ,كعبد الصمد بف عبد

الكارث .كأخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ ,محمد بف جعفر ,كخالد بف الحارث .خمستيـ :عف شعبة,
عف عبيد ا﵀ بف أبي بكر ,عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو – عف النبي – صمى ا﵀ عميو

كسمـ  , -بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
*****

*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب -باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر /ْ/ٖ( -رقـٕٕٗٓ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب الشيادات -باب ما قيؿ في شيادة الزكر /ُُٕ/ّ( -رقـِّٓٔ) .ككتاب الديات  -باب قكؿ ا﵀

()4

اىا /ّ/ٗ(رقـُٕٖٔ).
تعالى  ىك ىم ٍف أ ٍ
ىحىي ى
صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف -باب بياف الكبائر كأكبرىا /ُٗ/ُ( -رقـُْْ.)ٖٖ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يؿً :
ِ
ًَّ
ً
ً ً
الك ٍبرًٍ :
اإلثٍ يـ ,ىك يى ىك ًم ىف ال ىكبًيرة,
ىم يم ٍع ى
ظمو .ىكًق ى
ىكًفي ىحديث اإل ٍفؾ " ىك يى ىك الذم تََولَّى ك ْب َرهُ " أ ٍ
ً
الخطيئة(.)7
كالخ ٍ
طء ًم ىف ى
حديث رقـ (ٕ٘ٔ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
امةى ,ىع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف يع ٍرىكةى ,ىع ٍف
ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ,ىك يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىع ىال ًء ,قى ى
اال :ىح َّدثىىنا أيىبك أ ى
يس ى
ً
ت :لى َّما يذ ًكر ًمف ىشأٍنًي الًَّذم يذ ًكر ,كما عمًم ي ً ً
أىبً ً
صمَّى
يو ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,قىالى ٍ
ى ٍ
اـ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ى ىى ى ٍ
ت بو ,قى ى
ىما بع يد أ ً
ىش ييركا
ىىميوي ,ثيَّـ قى ى
ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىخ ًط نيبا فىتى ىشيَّ ىد ,فى ىح ًم ىد ا﵀ى ىكأىثٍىنى ىعمىٍي ًو بً ىما يى ىك أ ٍ
اؿ " :أ َّ ى ٍ
ا﵀ ما عمًمت عمىى أىىمًي ًمف سكوء قىطُّ ,كأىبنكىـ ,بًمف ,ك ً
اس أىبنكا أىىمًي ,كايـ ً
ا﵀ ىما
ٍ
ىعمى َّي ًفي أيىن و ى ي ٍ
ى ى ٍ ي ى
ٍ ي
ى ٍي
ى ىي ي ٍ ى ٍ ى
و ُّ
اضر ,كىال ًغ ٍب ي ً
ً
ً
ً ً
َّ
ُّ ً َّ
اب ىم ًعي "
ىعمً ٍم ي
ت في ىسفى ور إًال ىغ ى
ت ىعمى ٍيو م ٍف يسكء قىط ,ىكىال ىد ىخ ىؿ ىب ٍيتي قىط إال ىكأ ىىنا ىح ه ى
ً
ً
ؽ اٍلحًد ى ً ً ً
ىؿ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىب ٍيتًي ,فى ىسأ ى
ىك ىسا ى ى
يث بًقصَّتو ,ىكًفيو :ىكلىقى ٍد ىد ىخ ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
َّ
ت تىرقي يد ىحتَّى تى ٍد يخ ىؿ َّ
الشاةي فىتىٍأ يك ىؿ ىع ًج ىينيىا,
ىج ًارىيتًي ,فىقىالى ٍ
ت :ىكا﵀ ىما ىعمً ٍم ي
ت ىعمى ٍييىا ىع ٍينبا ,إًال أَّىنيىا ىك ىان ٍ ٍ
كؿ ً
َّ ً
أىك قىالى ٍ ً
ا﵀ َّ -
اص يد ًقي ىر يس ى
ىص ىحابً ًو فىقى ى
اـ  -فى ٍانتىيى ىرىىا ىب ٍع ي
اؿٍ :
ضأ ٍ
ى
ت ىخم ىيرىىا  -ىشؾ ى ىش ه
صمى ا﵀ي
ٍ
ً ()0
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ىسقىطيكا لىيىا بًو  ,فىقىالى ٍ
ت ىعمى ٍييىا ًإال ىما ىي ٍعمى يـ الصَّائغي
اف ا﵀ ىكا﵀ ىما ىعم ٍم ي
ت :يس ٍب ىح ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىحتَّى أ ٍ
()4
ا﵀ ك ً
اؿ :سبحاف ً
عمىى تًٍب ًر َّ
ا﵀ ىما
ىح ىم ًر  ,ىكقى ٍد ىبمى ىغ ٍاَل ٍىم ير ىذلً ىؾ َّ
الريج ىؿ الًَّذم ًق ى
الذ ىى ًب ٍاَل ٍ
ى
يؿ لىوي ,فىقى ى ي ٍ ى ى
ى
يدا ًفي سبً ً ً
ً
ت ,عف ىك ىن ً
ضا ًم ىف ّْ
اد ًة:
الزىي ى
ت ىعائً ىشةي :ىكقيتً ىؿ ىش ًي ن
ؼ أ ٍينثىى قىطُّ .قىالى ٍ
ىك ىش ٍف ي ى ٍ
يؿ ا﵀ ,ىكًفيو أ ٍىي ن
ى
ً
ًَّ
ً ً
ك ىك ًَّ
َّ
اف
َّاف ,ىكأ َّ
ىما اٍل يم ىن ًاف ي
ؽ ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف أ ىيبي فىيي ىك الذم ىك ى
يف تى ىكم يمكا بًو م ٍسطى هح ىك ىح ٍم ىنةي ىك ىحس ي
اف الذ ى
ى ى
يستىك ًش ً
يو ىكىي ٍج ىم يعويَ ,و ُى َو الَِّذي تََولَّى ِك ْب َرهُ ىك ىح ٍم ىنةي.
ىٍٍ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)3كمسمـ( ,)6مف طريؽ ,الزىرم ,عف سعيد بف المسيب ,كعركة بف الزبير,
كعمقمة بف كقاص ,كعبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة بف مسعكد.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب التكبة  -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ /ُِّٕ/ْ( -رقـٖٓ.)َِٕٕ-

()0

أم صرحكا ليا باَلمر .فتح البارم البف حجر (ٖ.)ْٔٗ/

()4

تبر الذىب :ىي القطعة الخالصة منو  .شرح صحيح مسمـ لمنككم (ُٕ.)ُُٓ/

()3

()6

صحيح البخارم  ,كتاب الشيادات  -باب تعديؿ النساء بعضيف بعضا /ُّٕ/ّ( -رقـُِٔٔ) .ككتاب المغازم – باب حديث
ص ٍبهر ىج ًمي هؿ /ٕٔ/ٔ(رقـَْٗٔ).
االفؾ /ُُٔ/ٓ( -رقـُُْْ).ككتاب تفسير القراف  -باب قكلو:ىب ٍؿ ىس َّكىل ٍ
ىم نار ىف ى
ت لى يك ٍـ أ ٍىنفي يس يك ٍـ أ ٍ
ً ً
ات ,بًأ ٍىنفي ًس ًي ٍـ ىخ ٍي نار /َُُ/ٔ(رقـَْٕٓ).
الم ٍؤ ًمىن ي
الم ٍؤ ًمني ى
كف ىك ي
كباب لى ٍكالى إ ٍذ ىسم ٍعتي يمكهي ظى َّف ي
صحيح مسمـ  ,كتاب التكبة  -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ /ُِِٗ/ْ( -رقـٔٓ.)َِٕٕ-
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ثالثتيـ :عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا  , -بو .كأخرجو البخارم( ,)7مختص انر مف طريؽ,
الزىرم ,عف عركة بف الزبير كحده ,عف عائشة بو .كأكرده البخارم( )2معمقان ,عف أبي أسامة حماد
بف أسامة ,عف ىشاـ بف عركة ,عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا – مطكالن بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ ً
َّ
يث ىع ىذ ً
ىم لى ٍي ىس ًفي
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
اب اٍلقى ٍب ًر" إًَّنيي ىما يلي ىعذباف ىك ىما يي ىعذباف في َك ِبير " أ ٍ
ً
ً
كي يش ُّ ً
غير ىكبً و
كف ىكبًي ار ىك يى ىما
ىى
ير ,ك ىك ٍيؼ ىال ىي يك ي
ؽ ف ٍعميوي لك أراده ,ىال أَّىنوي في ىن ٍفسو ي
حديث رقـ (.)ٕٔٙ

اف ىي ٍكيبر ىعمىٍي ًي ىما
أم ور ىك ى
ٍ
ً ً ()0
يي ىع َّذباف فيو؟ .

اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ش ,عف مج ً
اىود ,ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىخ ًازوـ ,قى ى
المثىنَّى ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اَل ٍ
ىع ىم ي ى ٍ ي ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ي
س ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
طاك و
اؿ " :إًنَّيي ىما لىيي ىع َّذ ىب ً
َّاس قىا ىؿ :ىم َّر َّ
اف,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -بًقى ٍب ىرٍي ًف ,فىقى ى
النبً ُّي  -ى
ىي
اآلخر فى ىكاف يم ًشي بً َّ ً
ً ً
اف ًفي َك ِب ٍ
ىك ىما يي ىع َّذ ىب ً
يم ًة " ثيَّـ
الب ٍك ًؿ ,ىكأ َّ
ير ,أ َّ
اف الى ىي ٍستىت ير م ىف ى
ىما أ ى
ىح يد يى ىما فى ىك ى
ى ىٍ
ىما ى ي
النم ى
طبةن ,فى ىشقَّيا نًصفى ٍي ًف ,فى ىغرىز ًفي يك ّْؿ قى ٍب ور ك ً
ت ىى ىذا؟
اح ىدةن ,قىاليكا :ىيا ىر يس ى
ىخ ىذ ىج ًر ى
أى
كؿ المَّ ًو ,لً ىـ فى ىعٍم ى
يدةن ىر ٍ ى
ى ٍ
ى
ى
اؿ :ىح َّدثىىنا
المثىَّنى ,ىك ىح َّدثىىنا ىك ًكيعه ,قى ى
ؼ ىع ٍنيي ىما ىما لى ٍـ ىي ٍي ىب ىسا " ىكقى ى
قى ى
اؿ " :لى ىعمَّوي يي ىخفّْ ي
اؿ يم ىح َّم يد ٍب يف ي
ت مج ً
ش ,قى ى ً
اى ندا ًم ٍثمىوي " :ىي ٍستىتًير ًم ٍف ىب ٍكلً ًو ".
ىع ىم ي
اَل ٍ
اؿ :ىسم ٍع ي ي ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)3كمسمـ( ,)6مف طريؽ ,ككيع؛ كالبخارم( ,)1مف طريؽ ,جرير بف عبد الحميد,

كمحمد بف خازـ .ثالثتيـ :عف اَلعمش.

()7

صحيح البخارم  ,كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا -باب ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا /ُٓٗ/ّ( -رقـِّٗٓ) .ككتاب

()2
()0

الشيادات  -باب القرعة في المشكالت /ُِٖ/ّ( -رقـِٖٖٔ).
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ًَّ
يـ في ُّ
الد ٍنىيا
آم ينكا لىيي ٍـ ىع ىذ ه
ُّكف أ ٍ
يع الفىاح ىشةي في الذ ى
يف ييحب ى
صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القراف  -باب قكلو :إً َّف الذ ى
اب أىل ه
يف ى
ىف تىش ى
ك ً
اآلخ ى ًرة /َُٕ/ٔ( رقـْٕٕٓ).
ى
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِْ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب الكضكء  -باب ما جاء في غسؿ البكؿ /ّٓ/ُ( -رقـُِٖ).

()3

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب الغيبة  /ُٕ/ٖ( -رقـَِٓٔ).

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب الطيارة  -باب الدليؿ عمى نجاسة البكؿ ككجكب االستبراء منو /َِْ/ُ( -رقـُُُ.)ِِٗ-

()1

صحيح البخارم  ,كتاب الجنائز  -باب عذاب القبر مف الغيبة كالبكؿ /ٗٗ/ِ( -رقـُّٖٕ) - .كباب الجريد عمى القبر-
(ِ /ٗٓ/رقـُُّٔ).
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كأخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,منصكر بف المعتمر .كالىما( :اَلعمش ك منصكر) عف
مجاىد ,عف طاكس ,عف عبد ا﵀ بف عباس – رضي ا﵀ عنيما  -يرفعو الى النبي – صمى ا﵀

عميو كسمـ . -

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
كبر ال يك ٍفر ك ّْ
الشرؾ,
يو " ىال ىي ي
دخ يؿ الجنةى ىم ٍف ًفي ىقٍمبو ًمثقا يؿ ىحبَّة مف ىخ ٍرىد وؿ مف ِك ْبر " ىي ٍعني ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
يف ﴾ .
كف ىع ٍف ع ى
كف ىجيىنَّ ىـ داخ ًر ى
بادتي ىس ىي ٍد يخمي ى
يف ىي ٍستى ٍكبًير ى
ىكقى ٍكلًو تى ىعالىى ﴿ ًإ َّف الذ ى
ً
ً
ً ً ً
ً ً ً
يم ً
يم ً
اف "
اف فىقى ى
اؿ " :ىكىال ىي ٍد يخ يؿ ى
النار ىم ٍف في ىقٍمبو م ٍثؿ ىذل ىؾ م ىف ٍاإل ى
أ ىىال تىىرل أَّىنوي قى ىابمىو في ىنقيضو ب ٍاإل ى
أر ىاد يدخكؿ و
يؿ :أر ىاد إً ىذا أ ٍيدخؿ َّ
الكبر ,ىكقى ٍكلً ًو تى ىعالىى ﴿:ىكىن ىزٍعنا ما
تأبيد .ىكًق ى
الجنة ينزع ىما ًفي ىقٍمبو ًم ىف ٍ
ً
ص يد ً
كرًى ٍـ ًم ٍف ًغؿ ﴾(.)2
في ي
حديث رقـ (.)ٕٔٚ
اإلماـ أبو داود(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ً
َّاش ,ىع ًف ٍاَل ٍ ً
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ور ىي ٍعنًي ٍاب ىف ىعي و
يـ ,ىع ٍف
كن ىس ,قى ى
ىح ىم يد ٍب يف يي ي
ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىع ىمش ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًوَّ -
اف ًفي
ىعٍمقى ىمةى ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ":-ىال ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى ىم ٍف ىك ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
ًً ً
النار مف ىك ً
ً ِ
و ً
ً ً
و ً ً
يم و
اف ".
ىقٍمبًو مثٍقىا يؿ ىحبَّة م ٍف ىخ ٍرىد وؿ م ٍف ك ْب ٍر ,ىكىال ىي ٍد يخ يؿ َّ ى ى ٍ ى
اف في ىقٍمبو مثٍقىا يؿ ىخ ٍرىدلىة م ٍف إ ى
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)4مف طريؽ ,عمي بف مسير  .كأخرجو الترمذم( ,)3كابف أبي الدنيا( ,)6كابف

خزيمة( ,)1كالاللكائي( ,)8مف طريؽ ,أبي بكر بف عياش .كأخرجو أحمد( ,)9كابف أبي شيبة(,)73

()7

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب النميمة مف الكبائر /ُٕ/ٖ( -رقـَٓٓٔ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِْ/

()0

سنف أبي داكد  ,كتاب المباس  -باب ما جاء في الكبر-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ٓٗ/رقـَُْٗ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف -باب تحريـ الكبر كبيانو /ّٗ/ُ( -رقـُْٖ.)ُٗ-

()3

سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في الكبر-ط :شاكر (ْ /َّٔ/رقـُٖٗٗ).

()6

التكاضع كالخمكؿ البف أبي الدنيا (ص /ِْ/رقـُِٗ).

()1

التكحيد البف خزيمة (ِ.)َٕٕ/

()8

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة لماللكائي (ٓ /ٖٗٔ/رقـَُٗٔ).

()9

مسند اإلماـ أحمد (ٕ /َّ/رقـُّّٗ).

( )73المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ِّٗ/رقـَِٖٓٔ).
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كالبزار( ,)7كأبك يعمى( ,)2كأبك بكر الخالؿ( ,)0كالطحاكم( ,)4كالخرائطي( ,)3كالشاشي( ,)6كابف

منده( ,)1مف طريؽ ,عبد العزيز بف مسمـ .كأخرجو أبك بكر الخالؿ( ,)8مف طريؽ ,ككيع.
أربعتيـ (:عمي بف مسير ,كأبك بكر بف عياش ,كعبد العزيز ,كككيع) عف اَلعمش.

كأخرجو مسمـ( ,)9كالترمذم( ,)73كأحمد( ,)77كابف أبي شيبة( ,)72كالبزار( ,)70كابف خزيمة( ,)74كأبك

عكانة( ,)73كالطحاكم( ,)76كالخرائطي( ,)71كابف اَلعرابي( ,)78كالبييقي( ,)79كابف حباف( ,)23مف

طريؽ ,فيضيؿ بف عمرك .كالىما(:اَلعمش ,ك فيضيؿ بف عمرك) عف إبراىيـ بف عمقمة النخعي,
عف عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو  .-كأخرجو الحاكـ( ,)27كالطبراني( ,)22مف طريؽ
اَلعمش ,عف حبيب بف ثابت ,عف أبي يحيي بف جعدة ,عف عبد ا﵀ بف مسعكد بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 َعمقَمة :ىك عمقمة بف قيس بف عبد ا﵀ النخعي الككفي ,ثقة ثبت فقيو عابد ,ركل لوالجماعة ,مات سنة (ُٔىػ)(.)20
– إِبر ِ
اىيـ :ىك إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف اَلسكد النخعي ,أبك عمراف الككفي الفقيو ,ثقة إال أنو
َ
()7

مسند البزار (ْ /ِّّ/رقـُُِٓ).

()2

مسند أبي يعمى المكصمي (ٖ /ْٕٕ/رقـَٔٔٓ).

()0

السنة َلبي بكر الخالؿ (ْ.)ُُّٖ/ْٔ/

()4

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُْ /ُٖٔ/رقـٗٓٓٓ).

()3

اعتالؿ القمكب لمخرائطي (ُ /ُُٔ/رقـِّٕ).

()6

المسند الشاشي (ُ /ّْٓ/رقـِّٔ).

()1

اإليماف البف منده (ِ /ُُٔ/رقـِْٓ).

()8

السنة َلبي بكر الخالؿ (ْ.)ُٖٓٔ/ْٗ/

()9

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف -باب تحريـ الكبر كبيانو /ّٗ/ُ( -رقـُْٕ.)ُٗ-

( )73سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في الكبر-ط :شاكر (ْ /ُّٔ/رقـُٗٗٗ).
( )77مسند اإلماـ أحمد (ٕ /ّّٓ/رقـَُّْ).
( )72المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ِّٗ/رقـِٖٕٓٔ).
( )70مسند البزار (ٓ /ِٕ/رقـُْٖٓ).
( )74التكحيد البف خزيمة (ِ.)ُٕٕ/
( )73مستخرج أبي عكانة (ُ /ّٗ/رقـٖٓ).
( )76شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُْ /ُْٖ/رقـٕٓٓٓ).
( )71مساكئ اَلخالؽ لمخرائطي (ص /َِٔ/رقـَٔٓ).
( )78معجـ ابف اَلعرابي (ُ /ُِٗ/رقـّّْ).
( )79شعب اإليماف لمبييقي (ٖ /ِٕٓ/رقـِٖٕٓ).
( )23صحيح ابف حباف (ُِ /َِٖ/رقـْٔٔٓ).
( )27المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٕٖ/رقـٗٔ).
( )22المعجـ الكبير لمطبراني (َُ /ُِِ/رقـَُّّٓ).
( )20تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٕٗ/رقـُْٖٔ).
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يرسؿ كثي انر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٔٗىػ)(.)7

َع َمش :ىك سميماف بف ميراف ,ثقة يدلس ,كتدليسو محتمؿ .سبقت ترجمتو(.)2
 ْاأل ْ أَبو بكر بف َعيَّاش :ىك أبك بكر بف عياش بف سالـ اَلسدم الككفي المقرلء الحناط مشيكربكنيتو كاَلصح أنيا اسمو ,ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء حفظو ككتابو صحيح ,ركل لو مسمـ في

" مقدمة" كتابو ,كالباقكف .مات سنة (ُْٗىػ)(.)0

قاؿ الباحث :أبك بكر بف عياش ثبت في حقو أنو لما كبر ساء حفظو .فقد ذكر ذلؾ غير كاحد
ً
بما غمط "( .)4كقاؿ أبك ينعيـ ":لـ يكف
مف العمماء .قاؿ اإلماـ أحمد ":أىبك بكر بف ىعيَّاش ثقىة ىكير ى
في شيكخنا أحد أكثر غمطان منو "( .)3لكف ىذا الغمط ال يمنع مف اإلحتجاج بأحاديثو خاصة إذا
لـ يخالؼ الثقات ,فقد أخرج لو البخارم في الصحيح ,كمسمـ في المقدمة ,كلعؿ أعدؿ اَلقكاؿ فيو
ما ذكره ابف حباف في "الثقات" ,كقاؿ ":كاف أبك بكر بف عياش مف الحفاظ المتقنيف ,يركل عف
ربيعة بف أبي عبد الرحمف ,كيحيى بف سعيد اَلنصارم ,كقد ركل عنو بف المبارؾ كأىؿ العراؽ,

ككاف يحيى القطاف ,كعمي بف المديني ,ييسيئاف الرأم فيو ,كذلؾ أنو لما كبر سنو ساء حفظو,
فكاف ييـ إذا ركل ؛ كالخطأ كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عنيما البشر ,فمك كثر خطؤه حتى كاف الغالب
عمى صكابو؛ ال يستحؽ مجانبة ركاياتو ,فأما عند الكىـ ييـ أك الخطأ يخطىء ,ال يستحؽ ترؾ

حديثو بعد تقدـ عدالتو كصحة سماعو .ككاف شريؾ يقكؿ رأيت أبا بكر بف عياش عند أبي
إسحاؽ السبيعي يأمر كينيي كأنو رب بيت  ...كالصكاب في أمره مجانبة ما عمـ أنو أخطأ فيو
كاالحتجاج بما يركيو ,سكاء كافؽ الثقات أك خالفيـَ ,لنو داخؿ في جممة أىؿ العدالة ,كمف

صحت عدالتو؛ لـ يستحؽ القدح كال الجرح إال بعد زكاؿ العدالة عنو بأحد أسباب الجرح ,كىكذا

حكـ كؿ محدث ثقة صحت عدالتو كتبيف خطؤه "(.)6

 أَحمد بف ُيوُنس :ىك أحمد بف عبد ا﵀ بف يكنس بف عبد ا﵀ بف قيس التميمي اليربكعيالككفي ,ثقة حافظ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ِِٕىػ)(.)1

الحكـ عمى الحديث :حديث صحيح اإلسناد.

***** *****

()7

المصدر السابؽ (ص /ٗٓ/رقـَِٕ).

()2

انظر حديث رقـ (ٕٓ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٔ/رقـٖٕٓٗ).

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لالماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀.)َْٖ/ِ( -

()3

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ََٓ/

()6

الثقات البف حباف (ٕ.)ٖٔٔ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٖ/رقـّٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ؼ :أىم كلى ًكف يذك ً
ؽ " ى ىذا عمىى اٍلح ٍذ ً
ً
ِ
ً
الك ٍبر ىم ٍف ىب ًط ىر
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ٍ ى ٍ
ى
يث " ىكلىك َّف الك ْبر ىم ٍف ىبط ىر اٍل ىح َّ ى ى
الحؽ ,ىكقىكلً ًو تىعالىى " :ك ً
ؽ ,أىك كلى ًك َّف ً
َّ
لك َّف اٍلبًَّر ىم ًف اتَّقى "(.)7
الك ٍبر ًك ٍب ير ىم ٍف ىب ًطر
َّ ٍ ى
ى
اٍل ىح ٍ ى
حديث رقـ (.)ٕٔٛ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍلك َّى ً
اـ ,ىع ٍف يم ىح َّمود ,ىع ٍف
اب ,قى ى
كسى يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,قى ى
ىح َّدثىىنا أيىبك يم ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ى ىش ه
ى
ً َّ
النبً َّي َّ -
أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,أى َّف ىريج نال أىتىى َّ
كؿ
اف ىريج نال ىج ًم ن
اؿ :ىيا ىر يس ى
يال ,فىقى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  :-ىك ىك ى
ى
ً
يت ًم ٍنو ما تىرل ,حتَّى ما أ ً
المَّ ًو ,إًّْني رج هؿ حبّْب إًلى َّي اٍلجما يؿ ,كأ ٍ ً
يح ُّ
اؿ:
ىح هد ,إً َّما قى ى
ب أٍ
ىف ىيفيكقىني أ ى
ىي ي ى
يعط ي ي ى ى
ى ى
ىى
ى
بً ًشر ً
اؿ " ىال ,كلى ًك َّف ا ْل ِك ْب َر ىم ٍف ىب ًط ىر اٍل ىح َّ
ؽ,
اؿ :بً ًش ٍس ًع ىن ٍعمًي ,أىفى ًم ىف اٍل ًك ٍب ًر ىذلً ىؾ؟ قى ى
اؾ ىن ٍعمًي ,ىكًا َّما قى ى
ى
ى
ىك ىغ ىمطى َّ
اس ".
الن ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمف طريقو البييقي( ,)4عف محمد بف المثني.

كأخرجو ابف حباف( ,)3مف طريؽ ,محمد بف اسماعيؿ بف أبي سمينة .كالىما :عف عبد الكىاب,

عف ىشاـ ,عف محمد بف سيريف ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – بو .كأخرجو الحاكـ( ,)6مف

طريؽ ,أبك بحر عبد الرحمف بف عثماف  ,عف ىشاـ ,يو.

كلو شاىد كما عند مسمـ( ,)1كالترمذم( ,)8كغيرىـ مف حديث عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀
عنو – يرفعو ,كالمفظ لمسمـ ":إف ا﵀ جميؿ يحب الجماؿ ,الكبر بطر الحؽ ,كغمط الناس ".

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 محمد :ىك محمد بف سيريف ,ثقة ثبت .سبقت ترجمتو(.)9ساف :ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف .سبقت ترجمتو(.)73
ِ -ىشاـ بف َح َّ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب المباس  -باب ما جاء في الكبر-تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ٓٗ/رقـَِْٗ).

()0

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ُٗٓ/رقـٔٓٓ).

()4

شعب اإليماف لمبييقي (ٖ /ِٖٓ/رقـّٖٕٓ).

()3

صحيح ابف حباف (ُِ /ُِٖ/رقـْٕٔٓ).

()6

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /َُِ/رقـّٕٔٔ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف -باب تحريـ الكبر كبيانو /ّٗ/ُ( -رقـُْٕ.)ُٗ-

()8

سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في الكبر-ط :شاكر (ْ /ُّٔ/رقـُٗٗٗ).

()9

انظر حديث رقـ (ُٕ).

( )73انظر حديث رقـ (ُٕ).
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 -عبد الوىَّاب :ىك عبد الكىاب بف عبد المجيد بف الصمت الثقفي أبك محمد البصرم ,ثقة تغير

قبؿ مكتو بثالث سنيف ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُْٗىػ)(.)7

المثني :ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)2
 محمد بف ُالحكـ عمى الحديث :حديث صحيح اإلسناد ,رجالو ثقات.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كف اٍلب ً
ِ
ً
يث ُّ ً
كًفي حًد ً
اء كفىتٍحيا ,فالسُّككف ًم ىف ٍاَل َّىك ًؿ,
سوء الك ْبر " يي ٍرىكل بً يس يك ً ى
الد ىعاء " أ ي
ى
ىعكيذ بً ىؾ م ٍف ُ
ى
()0
الخ ىرؼ .
كالفىتٍح بً ىم ٍع ىنى اليى ىرـ ك ى
حديث رقـ (.)ٕٜٔ

اإلماـ مسمـ(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ع ًف اٍلحس ًف ب ًف عبيًد ً
و
ًً
اؿ :ىح َّدثىىنا
ا﵀ ,قى ى
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ى ى ٍ ي ىٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىكاحد ٍب يف ًزىياد ,قى ى ى
يد ,عف عبًد ً
ً ً
ا﵀ ٍب ًف م ٍس يع و
يـ ٍب يف يس ىكٍيود َّ
اف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
كد ,قى ى
الن ىخ ًع ُّي ,قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىي ًز ى ى ٍ ى ٍ
اؿ :ىك ى
ى
إ ٍب ىراى ي
ً
ؾ لًمَّ ًو ىكاٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ,ىال
اؿ " :أ ٍىم ىس ٍي ىنا ىكأ ٍىم ىسى اٍل يمٍم ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-إً ىذا أ ٍىم ىسى قى ى
ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
اى ً
ً ً
اؿ اٍل ىح ىس يف :فى ىح َّدثىنًي ُّ
الزىب ٍي يد أَّىنوي ىح ًف ى
يؾ لىوي " قى ى
إًلىوى إً َّال ا﵀ي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًر ى
يـ في ىى ىذا " :لىوي
ظ ىع ٍف إ ٍب ىر ى
ً ً َّ ً
و ً
ؾ ًم ٍف ىشّْر ىىًذ ًه
ىعكيذ بً ى
ىسأىلي ى
اٍل يمٍم ي
ؾ ىخ ٍي ىر ىىذه المٍيمىة ,ىكأ ي
ؾ ىكلىوي اٍل ىح ٍم يد ىك يى ىك ىعمىى يك ّْؿ ىش ٍيء قىد هير ,الميي َّـ أ ٍ
ِ
ً
َّ ً
ً
ىعكيذ بً ىؾ ًم ٍف ىع ىذ و
اب
سو ِء ا ْلك َب ِر ,الميي َّـ إًّْني أ ي
المٍيمىة ,ىك ىشّْر ىما ىب ٍع ىد ىىا الميي َّـ إًّْني أ ي
ىعكيذ بً ىؾ م ىف اٍل ىك ىسؿ َو ُ
ً
الن ًار ك ىع ىذ و
اب ًفي اٍلقى ٍب ًر ".
في َّ ى
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)3مف طريؽ ,جرير بف عبد الحميد ,كزائدة بف قدامة ,كالىما :عف الحسف بف
عبيد ا﵀ ,عف إبراىيـ النخعي ,عف عبد الرحمف بف يزيد ,عف ابف مسعكد– رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٔ/رقـُِْٔ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)َُٖ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ٔ ,)ُٕ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)َّٓ/

()2

انظر حديث رقـ (ٕٗ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب الذكر كالدعاء  -باب التعكذ مف شر ما عمؿ /َِٖٖ/ْ( -رقـْٕ.)ِِّٕ-

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الذكر كالدعاء  -باب التعكذ مف شر ما عمؿ  /َِٖٗ/ْ( -رقـٕٓ.)ِِّٕ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىزٍيود ص ً
كًفي حًد ً
اح ًب ٍاَلى ىذ ً
أخ ىذ يعكدان ًفي ىمنامو لً ىيتَّ ًخذ ًم ٍنوي َك َب ارً " ال ىك ىبر
اف " أَّىنوي ى
ى
ى
ى
ى
ً ()7
َّ
يؿ :الطٍَّبؿ الًَّذم لىوي ىك ٍجوه كاحد .
أسيف .ىكًق ى
بًفىتٍ ىحتيف :الطٍبؿ يذك ا َّلر ى
حديث رقـ (ٖٓٔ).

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند اإلماـ أبي داود رحمو ا﵀ قَ َ
كر الطُّ ً
ص و
اؽ,
كب ,قى ى
كس ُّي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أىبًي ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف إً ٍس ىح ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍن ي
اىيـ ٍب ًف اٍلح ًار ًث التٍَّي ًم ُّي ,عف مح َّمًد ٍب ًف ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىزٍيًد ٍب ًف ع ٍبًد رب ً
ً ً
قى ى َّ ً
ّْو,
ى
ىٍ يى
ى
ى ى
اؿ :ىحدثىني يم ىح َّم يد ٍب يف إ ٍب ىر ى
َّ ً
الناقي ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -بً َّ
كس
اؿ :ىح َّدثىنًي أىبًي ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىزٍيود ,قى ى
قى ى
ىم ىر ىر يسك يؿ المو  -ى
اؿ :لى َّما أ ى
ً
ً
ب بً ًو لً َّمن ً
ت :ىيا
َّال ًة ى
اس لً ىج ٍم ًع الص ى
ط ى
كسا ًفي ىيًد ًه ,فى يقٍم ي
يي ٍع ىم يؿ لًيي ٍ
ض ىر ى
اؼ بًي ىكأ ىىنا ىنائ هـ ىريج هؿ ىي ٍحم يؿ ىناقي ن
ىع ٍب ىد المَّ ًو أىتىبًيعي َّ
اؿ :أى ىف ىال أ يىدلُّ ىؾ ىعمىى
ت :ىن ٍد يعك بً ًو ًإلىى الص ى
َّال ًة ,قى ى
ص ىنعي بً ًو؟ فى يقٍم ي
كس؟ قىا ىؿ :ىك ىما تى ٍ
الناقي ى
َّ
َّ
َّ
َّ
اؿ :فىقى ى
ت لىوي :ىبمىى ,قى ى
ىما يى ىك ىخ ٍيهر ًم ٍف ىذلً ىؾ؟ فى يقٍم ي
اؿ :تىقيك يؿ :الموي أى ٍك ىب ير ,الموي أى ٍك ىب ير ,الموي أى ٍك ىب ير ,الموي
ىف يم ىح َّم ندا ىر يسك يؿ المَّ ًو ,أى ٍشيى يد أ َّ
ىف ىال إًلىوى إً َّال المَّوي ,أى ٍشيى يد أ َّ
ىف
ىف ىال إًلىوى إً َّال المَّوي ,أى ٍشيى يد أ ٍ
أى ٍك ىب ير ,أى ٍشيى يد أ ٍ
َّال ًة ,ح َّي عمىى الص ى ً
َّ ً
َّ
َّالة ,ىح َّي ىعمىى اٍلفى ىال ًح ,ىح َّي ىعمىى اٍلفى ىال ًح ,الموي
يم ىح َّم ندا ىر يسك يؿ المو ,ىح َّي ىعمىى الص ى ى ى
ت
ٍخ ىر ىعّْني ىغ ٍي ىر ىب ًع ويد ,ثيَّـ ,قى ى
أى ٍك ىب ير ,المَّوي أى ٍك ىب ير ,ىال ًإلىوى إً َّال المَّوي ,قى ى
استىأ ى
اؿ :ىكتىقيك يؿ :إً ىذا أىقى ٍم ى
اؿ :ثيَّـ ٍ
ىف ىال ًإلىوى إً َّال المَّوي ,أى ٍشيى يد أ َّ
ىف يم ىح َّم ندا ىر يسك يؿ المَّ ًو ,ىح َّي ىعمىى
الص ى
َّالةى ,المَّوي أى ٍك ىب ير المَّوي أى ٍك ىب ير ,أى ٍشيى يد أ ٍ
الص ى ً
َّالةي ,المَّوي أى ٍك ىب ير المَّوي أى ٍك ىب ير ,ىال إًلىوى إً َّال
ام ًت الص ى
ام ًت الص ى
َّالةي ,قى ٍد قى ى
َّالة ,ىح َّي ىعمىى اٍلفى ىال ًح ,قى ٍد قى ى
ت رس ى َّ ً
َّ
اؿ " :إًَّنيىا
ت فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فىأى ٍخ ىب ٍرتيوي ,بً ىما ىأرٍىي ي
ىص ىب ٍح ي
الموي ,ىفمى َّما أ ٍ
كؿ المو  -ى
ت ,أىتىٍي ي ى ي
ّْ ً
اء المَّوي ,فىقي ٍـ ىم ىع بً ىال وؿ فىأىٍل ً
لىيرٍؤىيا ىح ّّ
ص ٍكتنا ًم ٍن ىؾ "
ؽ ىعمى ٍي ًو ىما ىأرٍىي ى
ت ,ىفٍميي ىؤذ ٍف بًو ,فىًإنَّوي أ ٍىن ىدل ى
ؽ إً ٍف ىش ى
ت أيٍل ًق ً
اؿ :فى ىس ًمع ىذلً ىؾ يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
اب ,ىك يى ىك ًفي ىب ٍيتً ًو
يو ىعمى ٍي ًو ,ىكيي ىؤّْذ يف بً ًو ,قى ى
ت ىم ىع بً ىال وؿ ,فى ىج ىعٍم ي
فىقي ٍم ي
ىي
ى
اءهي ,ىكىيقيك يؿ :ىكالًَّذم ىب ىعثى ىؾ بًاٍل ىح ّْ
اؿ ىر يسك يؿ
ت ًم ٍث ىؿ ىما ىأرىل ,فىقى ى
ؽ ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو ,لىقى ٍد ىأرٍىي ي
فى ىخ ىرىج ىي يج ُّر ًرىد ى
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىفمًمَّ ًو اٍل ىح ٍم يد ".
المو  -ى
تخريج الحديث:

أخرجو الترمذم( ,)0كابف ماجو( ,)4كأحمد( ,)3كابف الجاركد( ,)6كابف خزيمة( ,)1كابف حباف(,)8
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُّْ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الصالة -باب كيؼ اَلذاف-تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ُّٓ/رقـْٗٗ).

()0

سنف الترمذم  ,أبكاب الصالة  -باب ما جاء في بدء اَلذاف-ط :شاكر (ُ /ّٖٓ/رقـُٖٗ).

()4

سنف ابف ماجو  ,كتاب اَلذاف  -باب بدء اَلذاف-تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ِِّ/رقـَٕٔ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ِٔ /َِْ/رقـُْٖٕٔ).

()6

المنتقى مف السنف المسندة البف الجاركد (ص /ْٗ/رقـُٖٓ).

()1

صحيح ابف خزيمة (ُ /ُٖٗ/رقـّّٔ).

()8

صحيح ابف حباف (ْ /ِٕٓ/رقـُٕٗٔ).
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كالبييقي( , )7مف طريؽ ,محمد بف اسحاؽ ,عف محمد بف إبراىيـ التيمي ,عف محمد بف عبد ا﵀

ابف زيد ,عف أبيو عبد ا﵀ بف زيد بف عبد ربو – رضي ا﵀ عنو -بنحكه.

كأخرجو أحمد( ,)2كابف خزيمة( ,)0مف طريؽ سعيد بف المسيب ,عف عبد ا﵀ بف زيد ,بو.
كأخرجو عبد الرزاؽ( ,)4عف معمر ,عف الزىرم ,عف ابف المسيب ,مرسالن بنحكه.

كأخرجو الطحاكم( ,)3مف طريؽ ككيع ,عف اَلعمش ,عف عمرك بف مرة ,عف عبد ا﵀ بف أبي

ليمى ,قاؿ :حدثني أصحاب محمد -صمى ا﵀ عميو كسمـ -أف عبد ا﵀ بف زيد ..فذكر نحكه.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 عبد المَّو بف زيد :ىك عبد ا﵀ بف زيد بف عبد ربو بف زيد بف الحارث  ,مف بنى جشـ بفالحارث ابف الخزرج اَلنصارم الخزرجي الحارثي ,مف بني الحارث بف الخزرج ,شيد العقبة,
كشيد بد ار كسائر المشاىد مع رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ,-كىك الذم أرل اَلذاف في

النكـ .تكفي بالمدينة سنة (ِّىػ)(.)6

 -محمد بف عبد المَّو :ىك محمد بف عبد ا﵀ بف زيد بف عبد ربو اَلنصارم المدني ,ثقة ,كركل

لو البخارم في "خمؽ أفعاؿ العباد" كالباقكف ,مف الثالثة(.)1
 محمد بف إِبر ِاىيـ :ىك محمد بف إبراىيـ بف الحارث بف خالد التيمي أبك عبد ا﵀ المدني ,ثقة

لو أفراد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُِىػ)(.)8

 -محمد بف إِسحاؽ :ىك محمد بف إسحاؽ بف يسار أبك بكر المطمبي مكالىـ المدني نزيؿ

العراؽ إماـ المغازم ,ركل لو البخارم تعميقان ,كالباقكف ,مات سنة (َُٓىػ)(.)9

قاؿ اإلماـ شعبة ":محمد بف إسحاؽ أمير المحدثيف بحفظو "( ,)73كعنو قاؿ ":محمد بف إسحاؽ

أمير المؤمنيف في الحديث "( .)77كقاؿ يحيى بف معيف ":كاف ثقة ,ككاف حسف الحديث "(.)72

()7

السنف الصغرم لمبييقي (ُ /ُُٔ/رقـِّٕ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (ٔ /ّٗٗ/رقـُْٕٕٔ).

()0

صحيح ابف خزيمة (ُ /ُّٗ/رقـّٕ).

()4

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ُ /ْٓٓ/رقـُْٕٕ).

()3

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ُ /ُِْ/رقـٕٖٓ.)ُُٖ-

()6

االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ّ.)ُِٗ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٖٖ/رقـََِٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ِْٖ/

()8

المصدر السابؽ (ص /ْٔٓ/رقـ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِْ.)َُّ/

()9

المصدر السابؽ (ص /ْٕٔ/رقـِٕٓٓ).

( )73التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)َْ/
( )77تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ٕ/
( )72المصدر السابؽ.
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كقاؿ ابف المديني ":صالح كسط "( .)7كقاؿ اإلماـ أحمد ":حسف الحديث "( ,)2كعف أبي الحسف
الميمكني ,قاؿ :حدثنا أبك عبد ا﵀ ,يعني :أحمد بف حنبؿ ,بحديث استحسنو عف محمد بف
إسحاؽ ,فقمت لو :يا أبا عبد ا﵀ ما أحسف ىذه القصص التي يجيء بيا ابف إسحاؽ! فتبسـ إلى

متعجبان( .)0كقاؿ يعقكب بف شيبة :سمعت محمد بف عبد ا﵀ بف ينمير ,كذكر ابف إسحاؽ ,فقاؿ":
إذا حدث عمف سمع منو مف المعركفيف فيك حسف الحديث صدكؽ ,كانما أتي مف أنو يحدث عف
المجيكليف أحاديث باطمة "(.)4

كعف أبي أيكب سميماف بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف الخميؿ ,قاؿ :سألت إبراىيـ الحربي ,تكمـ أحد

في ابف إسحاؽ؟ فقاؿ ":أما سفياف ,يعني :ابف عيينة ,فكاف يقكؿ :ال يزاؿ بالمدينة عمـ ما عاش
ىذا الغالـ ,يعني :ابف إسحاؽ ,قاؿ إبراىيـ :كلكف حدثني مصعب ,قاؿ :كانكا يطعنكف عميو

بشيء مف غير جنس الحديث "( .)3كقاؿ أبك زرعة :قاؿ لي ابف أبي عمر :قاؿ سفياف :كبمغني

أف محمد بف إسحاؽ أتى الزىرم  -كلـ أكف حاض انر  -فمما ذىب مف عنده قاؿ الزىرم :ال يزاؿ

بالمدينة عمـ ما بقي ىذا( .)6كعف أبي زرعة قاؿ :حدثني أحمد بف صالح ,عف أبي ىشاـ
المخزكمي ,قاؿ :سمعت مالؾ بف أنس ,ال يرضى محمد بف إسحاؽ( .)1كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ,

قاؿ :سمعت أبا عبد ا﵀ ,يقكؿ .":فقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد ,كسألو رجؿ عف محمد بف إسحاؽ؟
فقاؿ :كاف أبي يتتبع حديثو كيكتبو كثي ار بالعمك كالنزكؿ ,كيخرجو في المسند كما رأيتو أنفى حديثو

قط .قيؿ لو :يحتج بو؟ قاؿ :لـ يكف يحتج بو في السنف( .)8كقاؿ الميمكني :سمعت يحيى بف

معيف ,يقكؿ ":محمد بف إسحاؽ ضعيؼ "( .)9كقد تكمـ فيو اإلماـ مالؾ بكالـ غميظ لـ يسبؽ اليو

فقاؿ حيف ذكره ":دجاؿ مف الدجاجمة "( .)73لكف العمماء لـ يقبمكا بيذا الطعف فيو فقد نقؿ يعقكب
بف شيبة قاؿ :سألت عمي ابف المديني ,عف ابف إسحاؽ ,قمت :كيؼ حديث محمد بف إسحاؽ

عندؾ صحيح؟ فقاؿ :نعـ ,حديثو عندم صحيح ,قمت لو :فكالـ مالؾ فيو؟ قاؿ عمي :مالؾ لـ

يجالسو كلـ يعرفو(.)77
()7

سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ٖٗ/

()2

مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث – ركاية المركذم كغيره( -ص.)ْٗ/

()0

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ٕ/

()4

المصدر السابؽ.

()3

المصدر السابؽ.

()6

تاريخ أبي زرعة الدمشقي –ركاية أبي الميمكف بف راشد( -ص.)ّٕٓ/

()1

المصدر السابؽ.

()8

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ٕ/

()9

المصدر السابؽ.

( )73المصدر السابؽ.
( )77المصدر السابؽ.
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كقاؿ أبك زرعة" :كقد ذاكرت عبد الرحمف بف إبراىيـ قكؿ مالؾ بف أنس ىذا ,فرأل أف ذلؾ ليس

لمحديث ,إنما ىك َلنو اتيمو بالقدر"( .)7كقاؿ الخطيب ":قد ذكر بعض العمماء أف مالكا عابو
جماعة مف أىؿ العمـ في زمانو ,بإطالؽ لسانو في قكـ معركفيف بالصالح كالديانة كالثقة
كاَلمانة ,كاحتج بما أخبرني البرقاني ,بسنده عف محمد بف فميح ,قاؿ :قاؿ لي مالؾ بف أنس:
ىشاـ بف عركة كذاب .قاؿ أحمد بف محمد :فسألت يحيى بف معيف ,فقاؿ :عسى أراد في الكالـ,

كأما في الحديث فيك ثقة ,كىك مف الركاة عنو(.)2

كقاؿ ابف حجر" صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر "(.)0

كقد رماه غير كاحد مف العمماء بالتدليس( .)4لذلؾ عده ابف حجر في المرتبة الرابعة مف طبقات

المدلسيف( ,)3التي ال بد مف التصريح فييا لقبكؿ الحديث.

قاؿ الباحث :محمد بف اسحاؽ ,تكمـ فيو العمماء بكالـ يطكؿ ذكره بيف مكثؽ كمضعؼ ,كالبعض
تكسط في أمره ,كالخالصة أنو صدكؽ حسف الحديث ,كأكثر الكالـ عميو مف جية بدعة القدر,

قاؿ أبك زرعة :كمحمد بف إسحاؽ رجؿ قد أجمع الكبراء مف أىؿ العمـ عمى اَلخذ عنو ,منيـ:

سفياف بف سعيد ,كشعبة ,كابف عيينة ,كحماد بف زيد ,كحماد بف سممة ,كابف المبارؾ ,كابراىيـ بف
سعد ,كركل عنو مف اَلكابر :يزيد بف أبي حبيب ,كقد اختبره أىؿ الحديث ف أركا صدقان ,كخي انر,
مع مدحة ابف شياب لو .كقد ذاكرت عبد الرحمف بف إبراىيـ قكؿ مالؾ بف أنس ىذا ,فرأل أف

ذلؾ ليس لمحديث ,إنما ىك َلنو اتيمو بالقدر( .)6كقاؿ الخطيب ":كقد أمسؾ عف االحتجاج

بركايات ابف إسحاؽ غير كاحد مف العمماء َلسباب منيا أنو كاف يتشيع ,كينسب إلى القدر,

كيدلس في حديثو ,فأما الصدؽ فميس بمدفكع عنو "(.)1

كقاؿ الذىبي ":كاف صدكقان مف بحكر العمـ كلو غرائب في سعة ما ركل تستنكر كاختمؼ في

االحتجاج بو كحديثو حسف كقد صححو جماعة "(.)8

 -أَبو يعقوب :ىك إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم أبك إسحاؽ

()7

تاريخ أبي زرعة الدمشقي – ركاية أبي الميمكف بف راشد( -ص.)ّٕٓ/

()2

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ٕ/

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٔ/رقـِٕٓٓ).

()4

انظر :المدلسيف َلبي زرعة العراقي (ص ,)ُٖ/كالتبييف َلسماء المدلسيف لمسبط ابف العجمي (ص ,)ْٕ/أسماء المدلسيف
لمسيكطي (ص.)ُٖ/

()3

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُٓ/

( )6تاريخ أبي زرعة الدمشقي –ركاية أبي الميمكف بف راشد( -ص.)ّٕٓ/
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.)ٕ/
( )8الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُٓٔ/
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المدني نزيؿ بغداد ,ثقة حجة تي يكمّْـ فيو بال قادح ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٓىػ)(.)7
 يعقوب :ىك يعقكب بف إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم أبكيكسؼ المدني نزيؿ بغداد ,ثقة فاضؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َِٖىػ)(.)2

 -محمد بف منصور :ىك محمد بف منصكر بف داكد الطكسي نزيؿ بغداد أبك جعفر العابد ,ثقة,

ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,مات سنة (ِْٓىػ)(.)0
الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد ,كقد صرح محمد بف اسحاؽ بالسماع مف محمد بف إبراىيـ التيمي ,فانتفت
بذلؾ شبية تدليسو ,كما عند ابف حباف حيث قاؿ :أخبرنا أحمد بف عمي بف المثنى ,قاؿ :حدثنا

عمرك بف محمد الناقد ,قاؿ :حدثنا يعقكب بف إبراىيـ ,قاؿ :حدثنا أبي ,عف ابف إسحاؽ ,قاؿ:

حدثنا محمد بف إبراىيـ التيمي ,عف محمد بف عبد ا﵀ بف زيد بف عبد ربو ,قاؿ :حدثني أبي عبد
ا﵀ بف زيد ,قاؿ ":لما أمر النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -بالناقكس ليضرب بو ليجتمع الناس

إلى الصالة أطاؼ بي مف الميؿ كأنا نائـ رجؿ عميو ثكباف أخضراف كفي يده ناقكس يحممو...

الحديث"( .)4كباقي رجالو عمى شرط الصحيح ,كلو شاىد يقكيو كما في الصحيحيف

(ٓ)

مختص نار

مف ركاية أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو  -قاؿ :لما كثر الناس قاؿ :ذكركا أف يعممكا كقت

الصالة بشيء يعرفكنو ,فذكركا أف يكركا نا انر ,أك يضربكا ناقكسان فأمر بالؿ أف يشفع اَلذاف ,كأف
يكتر اإلقامة .كقاؿ الشيخ اَللباني عف الحديث إسناده حسف صحيح( .)3كقد حسنو الشيخ شعيب

اَلرنؤكط ( ,)6في تحقيقو لمسند اإلماـ أحمد.

***** *****

( )7تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٖٗ/رقـُٕٕ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ُ ,)ِٖٖ/معرفة الثقات لمعجمي (ُ,)َُِ/
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ ,)َُُ/الثقات البف حباف (ٔ ,)ٕ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِِ.)ٖٖ/
( )2المصدر السابؽ (ص /َٕٔ/رقـُُٖٕ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ِّٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ,)َِِ/
الثقات البف حباف (ٗ ,)ِْٖ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)َّٖ/
( )0المصدر السابؽ (ص /َٖٓ/رقـ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٗ ,)َُّ/تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ْ ,)َْٔ/تيذيب
الكماؿ لممزم (ِٔ.)ْٗٗ/
( )4صذٍخاتٍدثاٌ(/312/4عقى.)7619
( )3صحيح البخارم  ,كتاب اَلذاف  -باب اَلذاف مثنى مثنى  /ُِٓ/ُ( -رقـَٔٔ) ,كصحيح مسمـ ,كتاب الصالة  -باب اَلمر
بشفع اَلذاف كايتار اإلقامة  /ِٖٔ/ُ( -رقـّ.)ّٕٖ-
()3

صحيح أبي داكد لأللباني ( ِ /َْٔ/رقـُِٓ).

()6

مسند اإلماـ أحمد (ِٔ /ّٗٗ/رقـُْٕٕٔ).

262

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث عطى و
ً
اء " يسئؿ ىع ًف التَّ ٍعكيذ يي ىعمَّؽ ىعمىى اٍل ىحائً ً
اف ًفي َك َب ٍر فى ىال ىبأس بً ًو "
ض ,فىقى ى
ىك ًم ٍنوي ىحد ي ى
اؿ :إً ٍف ىك ى
طٍبؿ ص ًغير .كًفي ًركاي وة " إًف ىك ً
ص ىبة "(.)7
ىم ًفي ى
ىى
ٍ ى
أٍ
اف في قى ى
ى
ى
حديث رقـ (ٖٔٔ).

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ت ًَلىبًي طىالً وب :إً َّف ابف ً
ًفي حًد ً
اؿ :ىيا ىع ًقيؿ ا ٍئتًنًي
فانيىوي ,فىقى ى
أخيؾ قى ٍد آ ىذ ىانا ٍ
يث ىع ًقيؿ " إً َّف قيريشان قىالى ٍ
ى
ى
س" ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
فانطىمى ٍقت إًلىى رس ً
فاستى ٍخ ىر ٍجتيو ِم ْف ِك ْب ٍ
الك ٍب يس
بم ىح َّمد ,قى ى
اؿٍ :
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ٍ -
ى
ىي
ي
َّ ()2
بًاٍل ىكس ًر :ب ٍيت ص ًغير .كيركل بالنُّكفً ,مف ً
الكناس ,ىك يى ىك ىب ٍيت الظ ٍب ًي .
ٍ ى
ى
ى ه يٍ ى
حديث رقـ (ٕٖٔ).
اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀ في التاريخ:
اؿ
قَ َ
ُ
طٍم ىحةي ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف طمحة ٍبف يع ىب ٍيد المَّو ,ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىنًي ى
اؿ :نا يكنس ,قى ى
اؿ يم ىح َّمد ٍبف العالء ,قى ى
قى ى
ىخبرنًي ً
ش إًلىى أىبًي طىالً وب ,فىقىاليكا :إً َّف ٍاب ىف
عقي ىؿ ٍبف أىبًي طىالً وب قى ى
كسى ,قى ى
ت قيىرٍي ه
اء ٍ
اؿ :ىج ى
يم ى
اؿ :أ ٍ ى ى
اؿ :يا ع ًقي يؿ ا ٍئتًنًي بمح َّمود ,فى ٍانطىمى ٍق ي ً
ً ً
أً
استى ٍخ ىر ٍجتيوي ِم ْف
ىخ ى
يى
يؾ ىى ىذا قى ٍد آ ىذ ىانا في ىناد ىينا فى ٍانيىوي ىعَّنا فىقى ى ى ى
ت إًلى ٍيو فى ٍ
َّ
طمب الفىئ يم ًشي ًف ً
ً ً ً
يت ص ًغير  -فىج ً ً
س  -يقيك يؿ مف ب و
ِ
يو
اء بًو في الظ ًي ىيرًة في ش َّدة اٍل ىحّْر فى ىج ىعؿ ىي ٍ ي
ى
ك ْب ٍ ى
ى ى
ى
ىٍ
حر الرم ً
ً ً
ط ًال وب :إً َّف ىبنًي ىع ّْم ىؾ ىى يؤىال ًء ىزىع يمكا أىنَّ ىؾ تي ٍؤًذي ًي ٍـ ًفي
اؿ أيىبك ى
اى ٍـ قى ى
ضاء ىفمى َّما أىتى ي
مف ش ٍدة ً ى ٍ ى
بي  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -بص ًرًه إًلىى السَّم ً
اؿ:
الن ُّ
اء ,قى ى
ىن ًادي ًي ٍـ ىك ىم ٍس ًجًد ًى ٍـ فى ٍانتى ًو ىع ٍف أذاىـ فى ىحمَّ ى
ؽ ى
ي ى ىىى ى ى
ى
ى
ً ً
" تىرك ىف ىىًذ ًه َّ
ىف تي ٍش ًعميكا ًم ٍنيىا يش ٍعمىةن " فىقىا ىؿ
ىف يأرىد ىذل ىؾ م ٍن يك ٍـ ىعمىى أ ٍ
الش ٍم ىس ؟ قاؿ ما أ ىىنا بًأى ٍق ىد ًر ىعمىى أ ٍ
ىٍ
ً
ا﵀ ما ىك َّذبنا ٍابف أ ً
ًو
ىخي قىطُّ فى ٍارًج يعكا.
ى
أيىبك طىالب :ىك ى
تخريج الحديث:
أخرجو محمد بف اسحاؽ( ,)4كالبزار( ,)3كمف طريقو البييقي( ,)6عف أحمد بف عبد الجبار.
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

التاريخ الكبير لمبخارم (ٕ.)ُٓ/

()4

سيرة ابف إسحاؽ (ص.)ُٓٓ/

()3

مسند البزار (ٔ /ُُٓ/رقـَُِٕ).

()6

دالئؿ النبكة لمبييقي (ِ.)ُٖٔ/
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كأخرجو أبك يعمى( ,)7كمف طريؽ ,ابف عساكر( ,)2عف محمد بف عبد ا﵀ بف ينمير.
كأخرجو الطبراني( ,)0مف طريؽ ,محمد بف العالء .أربعتيـ :عف يكنس بف بكير.
كأخرجو الطبراني( ,)4كالحاكـ( ,)3كأبك ينعيـ( ,)6مف طريؽ ,عبد الكاحد بف زياد.

كالىما( :يكنس بف بكير ,كعبد الكاحد) عف طمحة بف يحيي ,عف مكسي بف طمحة ,عف عقيؿ

ابف أبي طالب – رضي ا﵀ عنو – جميعيـ :بألفاظ متقاربة.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 موسى :ىك مكسى بف طمحة بف عبيد ا﵀ التيمي أبك عيسى ,أك أبك محمد المدني ,ثقة جميؿ,صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُّىػ)(.)1
كيقاؿ إنو كلد في عيد النبي -ى
 -طمحة بف َيحيى :ىك طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد ا﵀ التيمي المدني نزيؿ الككفة ,

ركل لو الجماعة ,سكل البخارم ,مات سنة (ُْٖىػ)(.)8

قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة كلو أحاديث صالحة "( ,)9ككثقو ابف معيف( ,)73كالعجمي( ,)77كابف حباف

كزاد" كاف يخطىء"( ,)72كالدارقطني( ,)70كابف شاىيف( ,)74كابف ىخٍمفيكف(.)73

()71
()76
عمي بف
كقاؿ أحمد ":ىك ىذا ىك ىك ىذا حدث ىعنوي يحيى "  .كعنو قاؿ ":صالح الحديث "  .كعف ٌ
المديني قاؿ :سمعت يحيى بف سعيد القطاف يقكؿ ":لـ يكف طمحة بف يحيى بالقكم كعمرك بف

إلي منو "(.)78
عثماف أحب َّ

()7

مسند أبي يعمى المكصمي (ُِ /ُٕٔ/رقـَْٖٔ).

()2

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ُْ.)ْ/

()0

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٕ /ُُٗ/رقـُُٓ).

()4

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٖ /ِِٓ/رقـّٖٓٓ).

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ّ /ٖٔٔ/رقـْٕٔٔ).

()6

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ /ِِٖٓ/رقـَٖٔٓ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٓٓ/رقـٖٕٗٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)َُٔ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٕ ,)ِٖٔ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ ,)ُْٕ/الثقات البف حباف (ٓ ,)َُْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٗ.)ِٖ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٖ/رقـَّّٔ).

()9

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ُْٖ/

( )73انظر :تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم(ّ )ُٕٓ/كركاية عثماف الدارمي(ص,)ُّٔ/كسؤاالت ابف الجنيد البف معيف(ص.)ّٖٗ/
( )77معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُْٖ/
( )72الثقات البف حباف (ٔ.)ْٖٕ/
( )70سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني (ص.)ِِٖ/
( )74تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُُِ/
( )73إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٕ.)ٖٕ/
( )76العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀.)ِٓٗ/ِ( -
( )71مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ – ركاية المركذم كغيره ( -ص.)ُٖٔ/
( )78الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٕ/
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كقاؿ أبك حاتـ ":صالح الحديث ,حسف الحديث ,صحيح الحديث"(.)7

كقاؿ النسائي( ,)2كأبك زرعة( ":)0صالح " .كفي مكضع آخر قاؿ النسائي ":ليس بالقكم "(.)4
كقاؿ ابف عدم ":قد ركل أحاديث ركاه عنو الثقات كما بركاياتو عندم بأس "(.)3

كقاؿ البخارم ":منكر الحديث "( .)6كقاؿ أبك داكد ":ليس بو بأس "( .)1كقاؿ يعقكب بف سفياف":

شريؼ ال بأس بو في حديثو ليف "(.)8

كقاؿ الساجي ":صدكؽ لـ يكف بالقكم "(.)9

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطىء "( .)73كقاؿ الذىبي ":كثقو جماعة"(.)77

قاؿ الباحث :طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد ا﵀ التيمي ,صدكؽ ييخطىء كما قاؿ ابف حجر.
الج َّماؿ الككفي ,استشيد بو البخارم
 يونس :ىك يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني أبك بكر ىفي "الصحيح" ,كركل لو في كتاب" القراءة خمؼ اإلماـ" كغيره ,كركل لو الباقكف سكل النسائي,
مات سنة (ُٗٗىػ)(.)72

كثقو ابف معيف( ,)70كعنو قاؿ ":ليس بو بأس ..كاف يككف مع السمطاف  ..يقكؿ باإلرجاء "(.)74

كقاؿ إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف الجنيد :سمعت يحيى بف معيف كسئؿ عف يكنس بف بكير ,فقاؿ":

كاف ثقة صدكقان ,إال أنو كاف مع جعفر بف يحيى البرمكي ,ككاف مكس انر "  ,فقاؿ لو رجؿ :إنيـ
يرمكنو بالزندقة بكذا ككذا ,فقاؿ ":كذب "  ,ثـ قاؿ يحيى ":رأيت ابني أبي شيبة أتياه ,فأقصاىما,

كسأاله كتابان ,فمـ يعطيما؛ فذىبا يتكمماف فيو " ,قاؿ يحيى بف معيف ":قد كتبت عنو " ,قاؿ أبك

خيثمة " :قد كتبت عنو "(.)73

()7

المصدر السابؽ.

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ُّ.)ّْْ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ْٕٕ/

()4

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)َٔ/

()3

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)َُٖ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)َُٔ/

()8

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ّ.)َُٕ/

()9

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٕ.)ٖٕ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٖ/رقـَّّٔ).
( )77الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ُٓٓ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـََٕٗ) .كانظر :كتيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ْٕٗ/
( )70انظر :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ,)ِْٕ/ّ( -كتاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي( -ص.)ُّٔ/
( )74معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف –ركاية ابف محرز.)ُٓٔ-ُٖ/ُ( -
( )73سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ِٖٗ/
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ككثقو محمد بف عبد ا﵀ بف ينمير( ,)7كعبيد بف ىيعيش( ,)2كذكره ابف حباف في الثقات( ,)0ككذلؾ

ابف شاىيف( ,)4كقاؿ أبك حاتـ ":محمو الصدؽ "(.)3

كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سئؿ أبك زرعة عف يكنس بف بكير أم شئ ينكر عميو؟

فقاؿ ":أما في الحديث فال أعممو "( .)6كقاؿ أحمد بف حنبؿ ":ما كاف أزىد الناس فيو ,كأنفرىـ

عنو ,كقد كتبت عنو "(.)1

كقاؿ الساجي حدثني أحمد بف محمد يعني بف محرز قاؿ قمت :ليحيى الحماني أال تركم عف

يكنس بف بكير قاؿ لـ يكف ظاى انر قاؿ كقمت البف أبي شيبة :أال تركم عنو قاؿ كاف فيو ليف؛ قاؿ

الساجي ":ككاف صدكقان إال أنو كاف يتبع السمطاف ككاف مرجئان "(.)8

كقاؿ عمي بف المديني ":يكنس بف بكير قد كتبت عنو ,كلست أحدث عنو "( .)9كقاؿ ابف عدم":

لو غرائب ,كقد كثقو اَلئمة مثؿ ابف معيف ,كابف نمير كغيرىما "( .)73كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب

الجكزجاني ":ينبغي أف يتثبت في أمره لميمو عف الطريؽ "(.)77

كأطمؽ القكؿ بتضعيفو أبك داكد ,كالنسائي ,كالعجمي ,فقد قاؿ أبك داكد ":ليس ىك عندم حجة؛
يأخذ كالـ ابف إسحاؽ فيكصمو باَلحاديث ,سمع مف محمد بف إسحاؽ بالرم "(.)72

كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم" ,كقاؿ في مكضع آخر" ضعيؼ "( .)70كقاؿ العجمي ":ككاف عمى

مظالـ جعفر بف ىب ٍرىمؾ :ضعيؼ الحديث "( .)74كقاؿ الذىبي ":صدكؽ مشيكر شيعي "( .)73كعنو
قاؿ ":حسف الحديث "( .)76كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطىء"(.)71

()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِِٓ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

الثقات البف حباف (ٕ.)ُٔٓ/

()4

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ِْٔ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِّٔ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)ّْٔ/

()8

المصدر السابؽ.

()9

سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ٓٓ/

( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِِٓ/
( )77أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ُّٖ/
( )72سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ُٕٖ/
( )70تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ْٕٗ/
( )74معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ّٕٕ/
( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ٕٔٓ/
( )76مي ازف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ْٕٖ/
( )71تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـََٕٗ).

266

قاؿ الباحث :يكنس بف بكير ,صدكؽ ييخطىء ,رماه ابف معيف باإلرجاء ,كرماه غيره بالتشيع.

 -محمد بف العبلء :ىك محمد بف العالء بف كريب اليمداني أبك كريب الككفي مشيكر بكنيتو,

ثقة حافظ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ِْٕىػ)(.)7

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد .مداره عمى طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد ا﵀ التيمي كىك صدكؽ
يخطئ .كقد حسنو الشيخ اَللباني فقاؿ :ىذا إسناد حسف رجالو كميـ رجاؿ مسمـ كفي يكنس بو
بكير كطمحة ابف يحيى كالـ ال يضر ,كأما حديث " يا عـ كا﵀ لك كضعكا الشمس في يميني,

كالقمر في يسارم عمى أف أترؾ ىذا اَلمر حتى يظيره أك أىمؾ فيو ما تركتو " فميس لو إسناد

ثابت كلذلؾ أكردتو في اَلحاديث الضعيفة "(.)2

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ
يث اٍل ًقي ً
كًفي حًد ً
أحًدىـ يي ٍعرؼ بيا ,فا ٍكتىىبسكا ,فأيٍلقيكا
صكرة ى
فكجدكا ى
امة " ى
ى
النار إال ي
رجاالن قى ٍد أ ىكمىتٍييـ ي
ىى
ى
()0
ً
ً
ً
ىعمىى ىب ً
أخفاه .
ٍسوي في ثكبو إذا ٍ
كسيي ٍـ في ث ىيابً ًي ٍـ .ييقىا يؿ :ىك ىبس ي
اب اٍل ىجَّنة " أ ٍ
الرج يؿ ىأر ى
ىم ٍأد ىخمكا يريء ى
حديث رقـ (ٖٖٔ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

()7

المصدر السابؽ (ص /ََٓ/رقـَِْٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ِّْ/

()2

انظر :سمسمة اَلحاديث الصحيحة (ُ /ُْٗ/رقـِٗ) ,كسمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ِ /َُّ/رقـَٗٗ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّْ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
النخؿ " ًىي جمع ًكباسة ,كىك ً
ِ
كًف ً
س ًم ٍف ىىًذ ًه َّ
يو " أ َّ
الع ٍذؽ التَّاـ ب ىشماريخو
ىف ي
اء ب َك َبائ َ
رجالن ىج ى
ى ى ٍ ى ى ى يى
ى
()7
طبو .
ىكير ى
حديث رقـ (ٖٗٔ).

اإلماـ الطحاوي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يد ٍبف سمىٍيماف اٍلك ً
ً
ً
اف
اس ًط ُّي  ,قى ى
ىح َّدثىىنا ٍاب يف أىبًي ىد ياكىد  ,قى ى
اؿ :ثنا ىعب ي
َّاد ٍب يف اٍل ىع َّكاـ  ,ىع ٍف يس ٍف ىي ى
اؿ :ثنا ىسع ي ي ي ى ى ى
اؿ :أىمر رسك يؿ ً
ً
و
ً
ً
ا ٍب ًف يح ىس ٍي وف  ,ىع ًف ُّ
ا﵀ -
الزٍى ًر ّْ
امةى ٍب ًف ىس ٍيؿ ٍب ًف يح ىن ٍيؼ  ,ىع ٍف أىبًيو قى ى ى ى ى ي
يم ى
م  ,ىع ٍف أىبي أ ى
صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ  -بًالص ى ً
اف :ىي ٍعنًي ّْ
اء ىريج هؿ ِب َكب ٍ
يص
َّاس ًم ٍف ىىًذ ًه النَّ ٍخ ًؿ  -قى ى
اؿ يس ٍف ىي ي
الش ى
َّدقىة فى ىج ى
ى
ي ى ىىى
اؿ رسك يؿ المَّ ًو صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ " :م ٍف جاء بًي ىذا؟ "( ])0ك ىكاف ىال ي ًجيء أىح هد بً ىشي وء إًالَّ
ى ى ى ي ى
ى
– [ فىقى ى ى ي
ي ى ىىى ى ى ى ى
ٍ
يث ًم ٍنو تيٍن ًفقيكف﴾ [البقرة ]ِٕٔ :كنيى رسك يؿ ً
ًَّ
ً
ا﵀
اء بً ًو فىىن ىزلى ٍ
ت ﴿ ىكىال تىىي َّم يمكا اٍل ىخبً ى ي
ينس ى
ى
ىى ى ى ي
ب إًلىى الذم ىج ى
()4
ً َّ
 َّ َّاؿ ُّ
كر كلى ٍك ًف اٍل يح ىب ٍي ً
الزٍى ًرمُّ :لى ٍكىن ً
اف
َّدقى ًة قى ى
ؽ أ ٍىك يي ٍؤ ىخ ىذا ًفي الص ى
ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىع ًف اٍل يج ٍع ير ً ى
ًم ٍف تى ٍم ًر اٍل ىمًد ىين ًة.
تخريج الحديث:

أخرجو أبك داكد( ,)3كابف خزيمة( ,)6كمف طريقيما ,الدارقطني( ,)1عف محمد بف يحيي بف فارس.
كأخرجو الحاكـ( ,)8كالبييقي( ,)9مف طريؽ ,عمي بف عبد العزيز.

كالىما :عف سعيد بف سميماف ,عف عباد بف العكاـ ,عف سفياف بف حسيف ,عف الزىرم ,عف أىبي

يمامة بف ىسيؿ بف يحنيؼ – رضي ا﵀ عنو . -
أى
كأخرجو النسائي( ,)73مف طريؽ ,عبد الجميؿ بف حميد اليحصبي ,عف الزىرم ,بو.
كأخرجو ابف أبي حاتـ(,)77

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُْْ/

()2

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /َُِ/رقـُّٔٔ).

()0

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ِ /ُِّ/رقـُِّْ).

()4
()3

الجعرور :ضرب مف َّ
ردم
صغ نا
ار ىال خير ًفييىا .ىك ًم ٍنو قيؿ لصغار النَّاس :جعارير .والحبيؽ :ضرب ّّ
الدقؿ يحمؿ أى ٍشىياء [رطبان] ى
َّدقىة.انفائقفًغغٌةانذضٌسنهؼيششغي(.)276/7
َّيي ىعف أىف يؤخذا ًفي الص ى
مراد الن ٍ
أ ٍىيضا .ىكاٍل ى
سنف أبي داكد  ,كتاب الزكاة  -باب ما ال يجكز مف الثمرة في الصدقة -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /َُُ/رقـَُٕٔ).

()6

صحيح ابف خزيمة (ْ /ّٗ/رقـُِّّ).

()1

سنف الدارقطني (ّ /ْٓ/رقـَِّٖ).

()8

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٓٓٗ/رقـُِْٔ).

()9

السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ِِٗ/رقـِٕٔٓ).

( )73سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -قكلو عز كجؿ {كال تيممكا الخبيث منو تنفقكف}تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ّْ/رقـِِْٗ).
( )77تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ (ِ /ِٖٓ/رقـَِِٖ).
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كالطبراني( ,)7كالدارقطني( ,)2كالحاكـ( ,)0كالبييقي( ,)4مف طريؽ ,سميماف بف كثير ,عف الزىرم,

بو .كأخرجو الحاكـ( ,)3مف طريؽ ,محمد بف أبي حفصة ,عف الزىرم ,بو.

دراسة جاؿ اإلسناد:

 -الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ,سبقت ترجمتو(.)6

سيف :ىك سفياف بف حسيف بف حسف أبك محمد أك أبك الحسف الكاسطي ثقة في
س ْف َياف بف ُح َ
 ُغير الزىرم باتفاقيـ؛ قاؿ ابف معيف" ثقة في غير الزىرم " ,كقاؿ أحمد ":ليس ىك بذاؾ في

حديثو عف الزىرم شيء " ,قاؿ ابف عدم" ىك في غير الزىرم صالح الحديث" ,قاؿ ابف حباف":
كأما ركايتو عف الزىرم فإف فييا تخاليط يجب أف يجانب كىك ثقة في غير حديث الزىرم مات

في كالية ىاركف يجب أف يمحى اسمو مف كتاب المجركحيف " .استشيد بو البخارم في

"الصحيح" ,كركل لو في " القراءة خمؼ اإلماـ" ,كفي"اَلدب" كمسمـ في مقدمة كتابو ,كالباقكف.

مات بالرم مع الميدم كقيؿ في أكؿ خالفة الرشيد (.)1

الع َّواـ :ىك عباد بف العكاـ بف عمر الكالبي مكالىـ أبك سيؿ الكاسطي ,ثقة  ,ركل
 َعب َُّاد بف َ
لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٓىػ)(.)8
 س ِعيد بف سمَ ْيماف الو ِاس ِطي :لقبو سعدكيو ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)9
َ
َ
ُ َ
 ابف أَبي َد ُاود :إبراىي ـ بف سميماف بف داكد أبك إسحاؽ بف أبي داكد اَلسدم المعركؼبالب يرلُّسي( ,)73مات سنة (ِِٕىػ)(.)77
ي
(ٕٔ)
قاؿ ابف عساكر ":ككاف ثقة مف حفاظ الحديث "  .كقاؿ أبك بكر ابف نقطة ":كاف ثقة متقنان

()7

المعجـ الكبير لمطبراني (ٔ /ٕٔ/رقـٔٔٓٓ).

()2

سنف الدارقطني (ّ /ْٔ/رقـََِْ).

()0

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٓٓٗ/رقـُُْٔ).

()4

السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ِِٗ/رقـِٕٓٓ) ,كمعرفة السنف كاآلثار لو (ٔ /َُٕ/رقـُٕٖٔ).

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٓٓٗ/رقـُّْٔ).

()6

انظر حديث رقـ (َٕ).

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْْ/رقـِّْٕ) .كانظر :مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف( -ص,)ٖٔ/
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ِِٕ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ ,)ْٕٕ/الثقات البف حباف (ٔ)َْْ/
تيذيب الكماؿ لممزم (ُُ.)ُّٗ/

()8

المصدر السابؽ (ص /َِٗ/رقـُّّٖ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)ِّّ/العمؿ لإلماـ أحمد –ركاية ابنو عبد
ا﵀ , )ِْٓ/ُ( -تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم ,)َِٖ/ْ( -الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ّٖ/تيذيب الكماؿ لممزم
(ُْ.)َُْ/

( )9انظر حديث رقـ (َّ).
73
الب يرلُّس كىي بميدة مف سكاحؿ مصر .اَلنساب لمسمعاني (ِ.)ُٕٗ/
( ) الثُ ُرلُّسً:نسبة إلى ي
( )77تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٔ.)ُْٔ/
( )72المصدر السابؽ.
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حافظان لمحديث "( .)7وقاؿ أبك أحمد الحاكـ :سمعت ابف جكصا يقكؿ ":ذاكرت أبا إسحاؽ
الب يرلُّسي ,ككاف مف أكعية الحديث "( .)2كقاؿ ابف يكنس ":كاف أحد الحفاظ المجكديف الثقات
ي
(ٗ)
()0
اَلثبات "  .كقاؿ الذىبي ":اإلماـ ,الحافظ ,المتقف " .
قاؿ الباحث :ابف أبي داكد ,ثقة حافظ.

الحكـ عمى الحديث:

صبًي ,كما عند
حديث صحيح اإلسناد .كقد تابع سفياف بف حسيف ,عبد الجميؿ بف يحميد ى
الي ٍح ى
النسائي ,كسنده صحيح ,رجالو ثقات .كقد صحح الحديث الحاكـ كقاؿ ":ىذا حديث صحيح عمى

شرط البخارم ,كلـ يخرجاه "( .)3كصححو اَللباني(.)6

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اإلسر ً
ً
ً ً ً
فأع ىج ىبنًي " ًى ىي
اء " ىحتَّى ىم َّر يمكسى ىعمى ٍي ًو الس ى
َّال يـ ًفي ُك ْب ُك َب ٍة ًم ٍف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
يؿ ٍ
في ىحديث ٍ ٍ ى
الن ً
ضامة ًم ىف َّ
كغ ٍيرىـ(.)1
المتى َّ
اس ى
بالضَّـ ىكاٍلفىتٍ ًح :اٍل ىج ىم ى
اعةي ي
حديث رقـ (ٖ٘ٔ).

اإلماـ معمر بف راشد( )8رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ص ٍي ًف ,ىع ًف ٍاب ًف م ٍس يع و
يث ًع ٍن ىد
كد ,قى ى
اؿ :أى ٍكثىٍرىنا اٍل ىحًد ى
ىع ٍف قىتى ى
ادةى ,ىع ًف اٍل ىح ىس ًف ,ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف اٍل يح ى
ى
ً َّ ً
اء المٍَّيمىةى
ات لىٍيمى وة ,ثيَّـ ىغ ىد ٍكىنا ,فىقى ى
ضٍ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىذ ى
اؿ " :يع ًر ى
ت ىعمى َّي ٍاَل ٍىنبًىي ي
ىر يسكؿ المو  -ى
ً
بًأ ً
َّ
ص ىابةي ,ىكالنَّبً ُّي ىك ىم ىعوي َّ
النفىير ,ىكالنَّبً ُّي ىكلى ٍي ىس
يمميىا ,فى ىج ىع ىؿ النَّبً ُّي ىي يم ُّر ,ىك ىم ىعوي الث ىالثىةي ,ىكالنَّبً ُّي ىك ىم ىعوي اٍلع ى
ى
ت :ىم ٍف ىى يؤىال ًء؟
كسى ,ىك ىم ىعوي َك ْب َك َب ٌة ًم ٍف ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ىع ىجيبكنًي ,فى يقٍم ي
يؿ ,فىأ ٍ
ىم ىعوي أ ى
ىح هد ,ىحتَّى ىم َّر ىعمى َّي يم ى
يؿٍ :انظي ٍر ىع ٍف ىي ًمينً ىؾ,
ت :فىأ ٍىي ىف أ َّ
اؿ :فىًق ى
يمتًي؟ قى ى
يؿ ,قى ى
كسى ,ىك ىم ىعوي ىبينك إً ٍس ىرائً ى
ىخ ى
فىًق ى
يؿ :ىى ىذا أ ي
اؿ :يقٍم ي
كؾ يم ى
()9
ّْ
الر ىج ً
ؽ ىق ٍد
اب قى ٍد يس َّد بً يك يجكًه ّْ
اؿ ,ثيَّـ ًق ى
ت فىًإ ىذا ٍاَليفي ي
يؿ لًيٍ :انظي ٍر ىع ٍف ىي ىس ًار ىؾ ,فىىنظى ٍر ي
فىىنظى ٍر ي
ت فىًإ ىذا الظ ىر ي
اؿ :ىف ًق ى ً
ب رً
ت :ر ً
يؿ لًي :أىر ً
الر ىج ً
يت ىيا ىر ّْ
يس َّد بً يك يجكًه ّْ
ب قى ى
اؿ ,فىًق ى
ض ي
ض ي
ض ى
يت ىيا ىر ّْ ى
يت؟ فى يقٍم ي ى
ى
يؿ لي :ىمعى
()7

إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة (ُ.)َِٓ/

()2

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ.)ُّٔ/

()0

تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ.)َُ/

()4

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ.)ُّٔ/

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٓٓٗ/رقـُُْٔ).

()6

صحيح أبي داكد لأللباني (ٓ /ُّٓ/رقـُِْٓ).

()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُْْ/

()8

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ /َْٖ/َُ( -رقـُُٗٓٗ).

()9

الظٍّرابً :
الجىباى يؿ الصّْغار .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)ُٓٔ/
َ
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ً
كف اٍل ىجَّنةى بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب ".
كف أىٍلفنا ىي ٍد يخمي ى
ىى يؤىالء ىس ٍب يع ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2كالترمذم( ,)0مف طريؽ ,سعيد بف جبير.

كأخرجو الطيالسي( ,)4كأحمد( ,)3كابف أبي شيبة( ,)6كابف أبي عاصـ( ,)1كأبك يعمى(,)8

كالطحاكم( ,)9كالشاشي( ,)73كابف حباف( ,)77كالطبراني( ,)72كالبييقي( .)70كميـ مف طريؽ ,قتادة,
عف الحسف ,عف عمراف بف الحصيف.

كأخرجو البخارم( ,)74كالطيالسي( ,)73كأحمد( ,)76كابف أبي شيبة( ,)71كأبك يعمى( ,)78كابف

حباف( ,)79كالحاكـ( .)23مف طريؽ ,زر بف حبيش.

كأخرجو ابف حباف( ,)27كالطبراني( ,)22كالحاكـ( .)20مف طريؽ ,العالء بف زياد .أربعتيـ :عف ابف

عباس  -رضي ا﵀ عنيما -بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

صحيح البخارم  ,كتاب الطب  -باب مف لـ يرؽ /ُّْ/ٕ( -رقـِٕٓٓ).

()2

صحيح مسمـ ,كتاب اإليماف-باب الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب(ُ /ُٗٗ/رقـّْٕ .)َِِ -

()0

سنف الترمذم ,أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع –باب منو-ط :شاكر (ْ /ُّٔ/رقـِْْٔ).

()4

مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /َِّ/رقـَْْ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ٔ /ّّٓ/رقـَّٖٔ.)ّٖٕٗ-

()6

المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ّٓ/رقـِِّْٔ).

()1

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ُ /ُّٗ/رقـَِٓ).

()8

مسند أبي يعمى المكصمي (ٗ /ُِّ/رقـّّٗٓ).

()9

شرح مشكاؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /ِِّ/رقـّٖٓ).

( )73المسند الشاشي (ُ /ُّّ/رقـِٕ).
( )77صحيح ابف حباف (ُْ /ُّْ/رقـُّْٔ).
( )72المعجـ الكبير لمطبراني (َُ.)ٕٗٔٔ/ٔ/
( )70السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ٔٔٓ/رقـُِِّ).
( )74اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ُّْ/رقـُُٗ).
( )73مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /ِٕٓ/رقـَّٓ).
( )76مسند اإلماـ أحمد (ٔ /ّٔٗ/رقـُّٖ.)ّّْ-
( )71مسند ابف أبي شيبة (ُ /ِّٔ/رقـّٓ).
( )78مسند أبي يعمى المكصمي (ٗ /ُِٖ/رقـُّٖٓ.)َّْٓ-
( )79صحيح ابف حباف (ُّ /ْْٖ/رقـَْٖٔ).
( )23المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /َْٔ/رقـِٖٕٖ).
( )27صحيح ابف حباف (ُْ /ُّْ/رقـُّْٔ).
( )22المعجـ الكبير لمطبراني (َُ.)ٕٗٔٓ/ٓ/
( )20المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ُِٔ/رقـُِٕٖ).
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سف :ىك الحسف البصرم  ,ثقة ,كاف يرسؿ كيدلس ,سبقت ترجمتو(.)7
 َالح َ
الحسف البصرم مف عمراف مختمؼ فيو .فقد ذكر صالح بف أحمد بف حنبؿ
قاؿ الباحث :ىسماع ى

صيف يعني إنكا انر عميو أنو لـ يسمع مف
قاؿ قاؿ أبي" الحسف قاؿ بعضيـ حدثني عمراف بف يح ى
()2
صيف كليس
عمراف بف حصيف"  .كقاؿ عمي بف المديني ":الحسف لـ يسمع مف عمراف بف يح ى
()0
صيف كليس
يصح ذلؾ مف كجو يثبت"  .كقاؿ أبك حاتـ" لـ يسمع الحسف مف عمراف بف يح ى
يصح مف كجو يثبت "( .)4كعف عبد الرحمف بف الحكـ قاؿ ":سمعت جري انر يسأؿ بي انز عف الحسف

مف لقي مف أصحاب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ سمع مف ابف عمر حديثان كلـ يسمع مف

صيف شيئان "(.)3
عمراف بف يح ي
كقاؿ البييقي ":ال يصح عف الحسف ,عف عمراف سماع مف كجو صحيح يثبت مثمو "(.)6

كقاؿ ابف القطاف ":الحسف لـ يصح سماعو مف عمراف ,كلـ يثبت ما ركم مف قكلو :أخذ عمراف

بيدم "(.)1

خالؼ بعضيـ فقالكا بسماع الحسف البصرم مف عمراف  :قاؿ البزار ":سمع الحسف البصرم مف

جماعة مف الصحابة ,كذكر منيـ عمراف بف حصيف "(.)8

كقاؿ ابف حباف بعد أف أخرج حديثان عف الحسف عف سمرة بف جندب قاؿ :سكتتاف حفظتيما عف

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فذكرت ذلؾ لعمراف بف حصيف فقاؿ :حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي

ابف كعب بالمدينة فكتب إلى أف سمرة قد حفظ .قاؿ سعيد :فقمنا لقتادة كما ىاتاف السكتتاف؟ قاؿ:
إذا دخؿ في صالتو كاذا فرغ مف القراءة.

قاؿ أبك حاتـ رضى ا﵀ تعالى عنو :الحسف لـ يسمع مف سمرة شيئا كسمع مف عمراف بف حصيف
ىذا الخبر كاعتمادنا فيو عمى عمراف دكف سمرة "(.)9

كقد جزـ الحاكـ بأف الحسف سمع مف عمراف فقاؿ بعد أف أكرد حديث الحسف" ىذا حديث صحيح
اإلسناد كلـ يخرجاه بطكلو ,كالذم عندم أنيما قد تحرجا مف ذلؾ خشية اإلرساؿ ,كقد سمع

صيف كىذه الزيادات التي في ىذا المتف أكثرىا عند معمر ,عف قتادة,
الحسف مف عمراف بف يح ى
()7

انظر حديث رقـ (ُِ).

()2

المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ّٖ/

()0

العمؿ لعمي بف المديني (ص.)ُٓ/

()4

المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ّٖ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

السنف الكبرم لمبييقي (َُ /ُُِ/رقـََِِٕ).

()1

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي (ِ.)ٕٔ/

()8

نصب الراية لمزيمعي (ُ.)َٗ/

()9

صحيح ابف حباف (ٓ /ُُِ/رقـَُٕٖ).
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عف أنس ,كىك صحيح عمى شرطيما جميعان كلـ يخرجاه كال كاحد منيما"(.)7

كقاؿ النككم ":سمع الحسف مف عمراف بف حصيف "( ,)2كقاؿ في مكضع آخر ":ككاف الحسف

البصرل يحمؼ با﵀ تعالى ما قدـ البصرة راكب خير ليـ مف عمراف "(.)0

كقاؿ ابف حجر في تيذيب التيذيب في ترجمة عباد بف كثير البصرم ,أف الحسف البصرم سمع

مف عمراف بف حصيف(.)4

الخبلصة :الشؾ أف سماع الحسف مف عمراف بف حصيف ,مختمؼ فيو ,كالذم يظير لي أف
تحكؿ إلى البصرة إلى أف
سماعو مف عمراف محتمؿ .خاصة إذا عممنا أف عمراف بف حصيف ٌ
مات بيا( .)3كىذا يثبت امكانية المقاء.

ادة :ىك قتادة بف دعامة ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)6
 قَتَ َالحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد  ,كقد تابع الحسف البصرم  ,سعيد بف جبير ,كالعالء بف زياد ,كأصؿ

الحديث في الصحيحيف.

*****

()7

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُٖ/رقـٖٕ).

()2

تيذيب اَلسماء كالمغات لمنككم (ُ.)ُُٔ/

()0

المصدر السابؽ (ِ.)ّٔ/

()4
()3
()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ٓ.)َُُ/
اإلصاتحفًذًٍٍؼانصذاتحالتٍدجغ(.)383/4
انظر حديث رقـ (ُٗ).

*****
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿ :ىمف ىىًذ ًه؟ فىقىاليكا :ىب ٍك ير ٍب يف ىكائً وؿ "(.)7
يث " أَّىنوي ىنظر إًلىى َك ْب َك َب ٍة قى ٍد أ ٍقىبمىت ,فىقى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
حديث رقـ (.)ٖٔٙ

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
َّ ً ً
اف ٍب يف ىداكىد َّ
اف
اف قى ى
الشا ىذ يككنً ُّي ,قى ى
يـ قى ى
اؿ :نا أىيبك ع ٍم ىر ى
اؿ :أ ىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يح ٍم ىر ى
اؿ :نا يسمىٍي ىم ي
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ي
الر ٍحم ًف ,عف أىبً ً
ً
ً َّ ً
اؿ :ىنظى ىر ىر يسك يؿ المَّ ًو
ص ٍح ىبةه قى ى
يو ,ىع ٍف ىج ّْد ًه ,ىك ىك ىان ٍ
ىٍ
ت لىوي ي
يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
ً
ً َّ
 َّالن ً
ىح ىس يف َّ
كىا,
ت ,فىقى ى
ص ىاب وة قى ٍد أى ٍقىبمى ٍ
اؿ " :أىتىتٍ يك يـ ٍاَل ٍىزيد أ ٍ
اس يك يج ن
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -إًلىى ع ى
ى
ً
اؿ " :ىم ٍف ىىًذ ًه؟ " قىاليكا :ىىًذ ًه ىب ٍك ير ٍب يف
اء " ىكىن ى
ت ,فىقى ى
ظ ىر إًلىى َك ْب َك َب ٍة قى ٍد أى ٍقىبمى ٍ
كأ ٍ
ىع ىذيبوي أى ٍف ىك ن
اىا ,كأ ٍ
ىص ىدقيوي لقى ن
َّ ً
اجيب ٍر ىك ًس ىيريى ٍـ ك ً
يد يى ٍـ ,ىكىال تيًرنًي
آك ى
ىكائً وؿ ,فىقى ى
ط ًر ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-المَّيي َّـ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو إً َّال بًي ىذا ًٍ
اإل ٍس ىن ًاد,
ًم ٍنيي ٍـ ىسائً نال " .قاؿ الطبراني :لى ٍـ يي ٍرىك ىى ىذا اٍل ىحًد ي
ى
يث ىع ٍف ىع ٍبد َّ ى
تىفىَّرىد بً ًوَّ :
الشا ىذ يككنً ُّي.
تخريج الحديث:

أخرجو أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع( ,)0بنفس سند الطبراني.

كأخرجو أبك ينعيـ اَلصبياني( ,)4عف سميماف بف أحمد ,عف إبراىيـ بف ىاشـ البغكم ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 جده :عبد الرحمف :ىك عبد الرحمف بف أبي صعصعة كىك ابف عمرك بف زيد بف عكؼ بفالمنذر بف عمرك بف غنـ بف مازف بف النجار اَلنصارم الخزرجي المازني ,كىك أخك قيس ,ركل

قيس بف عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة ,عف أبيو ,عف جده ,ككاف بدريان(.)3

أَبوه :عبد ا﵀ :ىك عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة اَلنصارم المدني ,ثقة  ,ركل لو
البخارم ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مف الثالثة(.)6

عم َراف :ىك محمد بف عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة اَلنصارم أبك عبد
 أَبو ْالرحمف المدني  ,ثقة ,ركل لو البخارم ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ُّٗىػ)(.)1

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْْ/

()2

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ّ /ُٔٔ/رقـُِٖٔ).

()0

معجـ الصحابة البف قانع (ِ.)ُٖٔ/

()4

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ.)ُّٖٔ/

()3

انظر :معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ ,)ُِٖٓ/كأسد الغابة البف اَلثير (ّ.)ْٕٓ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُّ/رقـُّّْ).

()1

المصدر السابؽ (ص /ْٖٖ/رقـََّٔ).
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محمد بف ُح ْم َراف :ىك محمد بف يحمراف بف عبد العزيز القيسي البصرم ,ركل لو أبك داكد في
"القدر" ,كالترمذم ,كالنسائي ,صدكؽ فيو ليف مف التاسعة(.)7
ذكره ابف حباف في الثقات ,كزاد" يخطىء "( .)2كقاؿ أبك داكد" :كاف ابف داكد يثني عميو"(.)0

كقاؿ أبك حاتـ ":صالح "( .)4كقاؿ أبك زرعة ":محمو الصدؽ "( .)3كقاؿ عمي بف المديني  ":ييتَّقىى
ىذا الشيخ "( .)6كضعفو ابف معيف( ,)1كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "(.)8
كقاؿ ابف عدم ":لو إفرادات كغرائب ما أرل بو بأسان كعامة ما يركيو مما يحتمؿ لو عمف ركل

()9
ص يدكؽ"( .)73كفي مكضع آخر قاؿ ":صالح الحديث "(.)77
عنيـ "  .كقاؿ الذىبي ":ى

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ فيو ليف "(.)72

قاؿ الباحث :محمد بف يحمراف ,صدكؽ فيو ليف.
 سميماف بف َداود َّالشا َذ ُكوِني :ىك سميماف بف داكد بف بشر بف زياد أبك أيكب المنقرم البصرم

المعركؼ َّ
بالشا ىذ يككني ,قاؿ الخطيب كاف حافظان مكث انر ,كقدـ بغداد كجالس الحفاظ بيا كذاكرىـ,
ثـ خرج إلى أصبياف فسكنيا ,كانتشر حديثو ,مات سنة (ِّٔىػ)(.)70

قاؿ البخارم عنو ":ىك عندم أضعؼ مف كؿ ضعيؼ "( .)74كقاؿ النسائي ":ليس بثقة "(.)73
ككذبو أحمد( ,)76كقاؿ ابف معيف ":كذاب عدك ا﵀ كاف يضع الحديث"(.)71

كقاؿ أبك حاتـ ":سميماف الشاذككني ليس بشئ متركؾ الحديث كترؾ حديثو كلـ يحدث عنو "(.)78

كعف محمد بف سيؿ بف عسكر ,قاؿ :جاء رجؿ إلى عبد الرزاؽ فدفع إليو كتابا ,فأخذه فقرأه,
()7

المصدر السابؽ (ص /ْٕٓ/رقـُّٖٓ).

()2

الثقات البف حباف (ٗ.)َْ/

()0

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ص.)ِّٔ/

()4

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِّٗ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

سؤاالت البرذعي َلبي زرعة الرازم (ص.)ْٕٔ/

()1

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ْٖٖ/

()8

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ّٗ/

()9

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُْٗ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ّٕٓ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ِٖٓ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٕٓ/رقـُّٖٓ).
( )70تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (َُ.)ٓٓ/
( )74المصدر السابؽ.
( )73المصدر السابؽ.
( )76الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُُٓ/
( )71انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص .)ُِٖ/ك الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُُٓ/
( )78الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ُُٓ/
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فتغير كجيو ثـ قاؿ ":العدك ﵀ الكذاب الخبيث جاء إلى ىاىنا كاف يفعؿ كذا ,كيفعؿ كذا ,ثـ
ذىب إلى العراؽ فذكر أني حدثتو بأحاديث ,كا﵀ ما حدثتو بيا عف معمر ,كال عف الثكرم ,كال

عف ابف جريج كال سمعتيا منيـ ,ثـ رمى بكتابو" ,ثـ قاؿ ":ذاؾ الشاذككني "( .)7كعف صالح
جزرة ,قاؿ :قاؿ لي أبك زرعة الرازم ,ببغداد ":أريد أف أجتمع مع سميماف الشاذككني فأناظره",

قاؿ صالح :فذىبت بو إليو ,فمما دخؿ عميو قمت لو :ىذا أبك زرعة الرازم أراد مذاكرتؾ ,فتذاك ار

حديث أستار الكعبة كما قطع منيا ,فكاف الشاذككني يضع اَلسانيد في الكقت كيذاكره بيا,

فتحير أبك زرعة كسكت ,فمما قمنا مف عنده ,قاؿ لي أبك زرعة ":اغتممت كا﵀ مما فعؿ ىذا

الشيخ ,فقمت لو :ىذه اَلحاديث كضعيا الساعة ,كلك ذاكرتو بشيء آخر لكضع مثميا "(.)2

كقاؿ ابف منده ":منكر الحديث "( .)0كقد ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":ككاف يحفظ حتى ذكر
في الحفاظ إال أنو لـ يصؼ نفسو حتى يرد في القمكب حدثنا عنو أبك يعمى كغيره مف شيكخنا

كنحف نسأؿ ا﵀ تعالى جميؿ الستر بمنو كفضمو "(.)4
قاؿ الباحث :سميماف بف ىداكد َّ
الشا ىذ يككنًي  ,متركؾ متيـ بكضع الحديث .كالكالـ عميو كثير ,كقد

أسيب الخطيب في تاريخو مف ذكر أخباره.
إِبر ِ
اىيـ :ىك إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف بف ىاشـ أبك إسحاؽ البيع المعركؼ بالبغكم ,مات سنة

(ِٕٗىػ)( .)3قاؿ الدارقطني ":ثقة مأمكف "( .)6ككثقو أبك الفرج الجكزم( ,)1كالسيكطي(.)8
قاؿ الباحث :إبراىيـ بف ىاشـ  ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ جدان ,تفرد بو سميماف بف ىداكد َّ
الشا ىذ يككنًي ,كىك متركؾ .كقد ضعفو الييثمي(,)9
كقاؿ عنو اَللباني " مكضكع "(.)73
***** *****

()7

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (َُ.)ٓٓ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

فتح الباب في الكنى كاَللقاب البف مندة (ص.)ٕٔ/

()4

الثقات البف حباف (ٖ.)ِٕٗ/

()3

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٕ.)ُٓٗ/

()6

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ٕٗ/

()1

المنتظـ في تاريخ اَلمـ كالممكؾ البي الفرج بف الجكزم (ُّ.)ٕٗ/

()8

الآللىء المصنكعة في اَلحاديث المكضكعة لمسيكطي (ِ.)ّٓ/

()9

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (َُ.)ْٔ/

( )73سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ْ /ُْٗ/رقـَُُٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ت ً
الجنة ًفي َك ْبؿ ً
ًً
ت ًم ٍف قى ٍكوـ يي ٍؤتىى بً ًي ٍـ إًلىى َّ
اَلسير
ض ٍخـ .ىكقى ٍد ىكىبٍم ي
ض ًح ٍك ي
الحديد " ال ىكٍبؿ :قى ٍيد ى
ى
فيو " ى
ك ىكَّبٍمتو ,م ىخفَّفان َّ
كم ىكبَّؿ(.)7
كمثىقالن ,فىيي ىك ىم ٍكبكؿ ي
ي
ي
حديث رقـ (.)ٖٔٚ

اإلماـ الطبراني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اف ,ىع ٍف أىبًي
اؿ :ثنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف قى ىزىعةى ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّمود اٍل ًحَّنائً ُّي ,قى ى
اؿ :ثنا في ى
ضٍي يؿ ٍب يف يسمىٍي ىم ى
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فىقىاليكا :ىيا ىر يسك ىؿ
ىح ًازوـ ,ىع ٍف ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود قى ى
استى ٍ
اؿٍ :
ض ىح ىؾ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
ت ً
اؿً " :م ٍف قى ٍكوـ يي ٍؤتىى بً ًي ٍـ إًلىى اٍل ىجَّن ًة ِفي
ت ًم ٍثمىوي ,فىقى ى
ض ٍح نكا ىما ىأرٍىي ىن ى
ا﵀ ,لىقى ٍد ىأرٍىي ىن ى
ض ًح ٍك ى
ض ًح ٍك ى
اؾ ى
اؾ ى
وؿ ا ْلح ِد ِ
يد ".
ُك ُب ِ َ
تخريج الحديث:

أخرجو الطبراني( ,)0مف طريؽ ,محمد بف عبد ا﵀ بف ىب ًزيع.

كأخرجو أحمد( ,)4كالركياني( ,)3مف طريؽ ,الحسيف بف قى ىزىعرة .كالىما :عف فيضيؿ بف سميماف,
عف محم د بف أبي يحيي اَلسممي ,عف العباس بف سيؿ ,عف سيؿ بف سعد الساعدم – رضي

ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 أَبو َح ِازـ :ىك سممة بف دينار أبك حازـ اَلعرج اَلفزر التمار المدني القاضي مكلى اَلسكد
ابف سفياف ,ثقة عابد ,ركل لو الجماعة ,مف الخامسة مات في خالفة المنصكر(.)6
الن ً
ضيؿ بف سميماف :ىك فيضيؿ بف سميماف ُّ
ميرم أبك سميماف البصرم ,ركل لو الجماعة,
 فُ َمات سنة (ُّٖىػ)( .)1ذكره ابف حباف في الثقات(.)8
قاؿ ابف معيف ":ليس بشيء "( ,)9كعنو قاؿ ":ليس بثقة "(.)73

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْْ/

()2

المعجـ الكبير لمطبراني (ٔ /ُٖٖ/رقـٓٓٗٓ).

()0

المصدر السابؽ (ٔ /ُِٖ/رقـّّٕٓ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /َٓٔ/رقـُِِٖٔ).

()3

مسند الركياني (ِ /ُِّ/رقـُُُُ).

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٕ/رقـِْٖٗ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ْ ,)ٕٖ/معرفة الثقات لمعجمي (ُ,)َِْ/
الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ ,)ُٓٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُُ.)ِِٕ/

()1

المصدر السابؽ (ص /ْْٕ/رقـِْٕٓ).

()8

الثقات البف حباف (ٕ.)ُّٔ/

()9

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ْٔٗ/

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِٕ/
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كقاؿ أبك حاتـ ":ليس بالقكم ,يكتب حديثو "( .)7كقاؿ أبك زرعة ":ليف الحديث "(.)2

كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "( .)0كقاؿ صالح بف محمد جزرة ":منكر الحديث ركل عف مكسى

ابف عقبة مناكير "( .)4كقاؿ الساجي ":كاف صدكقان كعنده مناكير "( .)3كقاؿ اآلجرم سألت أبا
داكد عف حديث فضيؿ بف سميماف عف عبد الرحمف بف إسحاؽ عف الزىرم فقاؿ ":ليس بشيء

إنما ىك حديث ابف المنكدر"( .)6كقاؿ اآلجرم سالت أبا داكد عف الفضؿ بف سميماف النميرم
فقاؿ ":كاف عبد الرحمف بف ميدم ال يحدث عف فضيؿ بف سميماف "( .)1كقاؿ ابف قانع ":ضعيؼ

"( .)8كقاؿ الذىبي ":كثؽ "( .)9كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ لو خطأ كثير "(.)73

قاؿ الباحث :فيضيؿ بف سميماف  ,صدكؽ فيو ليف كيخطئ.
الحسف بف قَ َز َعة :ىك الحسف بف قزعة الياشمي مكالىـ البصرم  ,ركل لو النسائي,
 َكالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (َِٓىػ)(.)77

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)72ككثقو الذىبي( .)70كقاؿ يعقكب بف شيبة( ,)74كأبك حاتـ( ,)73كابف

حجر( ":)76صدكؽ ".

كقاؿ النسائي( ,)71كالدارقطني( ":)78صالح " .كمرة آخرل قاؿ النسائي ":ال بأس بو "(.)79

قاؿ الباحث :الحسف بف قزعة ,صدكؽ.
الح َّن ِائي :ىك ي ٍحيى بف محمد بف البخترم أىبك زكريا ً
 يحيى بف محمد ِالحَّنائي ,قاؿ الخطيب
ي
ى ى
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِٕ/
( )2المصدر السابؽ.
( )0الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٖٖ/
( )4تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ.)ِّٗ/
( )3المصدر السابؽ.
( )6المصدر السابؽ.
( )1سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ّٔٗ/
( )8تيذيب التيذيب البف حجر (ٖ.)ِّٗ/
( )9ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)َُٓ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٕ/رقـِْٕٓ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ُّٔ/رقـُِٖٕ).
( )72الثقات البف حباف (ٖ.)ُٕٔ/
( )70الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ِّٗ/
( )74تيذيب الكماؿ لممزم (ٔ.)َّٓ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ّْ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٔ/رقـُِٖٕ).
( )71تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف النسائي (ص.)ٔٔ/
( )78سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ُٖٓ/
( )79تيذيب الكماؿ لممزم (ٔ.)َّٓ/
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البغدادم " :ثقة" ,كقاؿ أحمد بف كامؿ القاضي ":لـ يطعف عميو في الحديث  ,كلـ يغير شيبو,

مات سنة (ِٗٗىػ)(.)7

قاؿ الباحث :ىي ٍح ىيى بف محمد َّ
الحناكم  ,ثقة.
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ مداره عمى ,فيضيؿ بف سميماف  ,ىك صدكؽ فيو ليف ييخطئ .لكف لمحديث شاىد
يقكيو إلى الحسف لغيره ,كما عند ابف اَلعرابي ,يركيو عف إسماعيؿ بف إبراىيـ ,كعباس الدكرم,
عف عبد الحميد بف صالح ,عف أبي بكر بف عياش ,عف اَلعمش ,عف أبي صالح عف أبي

ىريرة قاؿ :استضحؾ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فقاؿ " :عجبت َلقكاـ يقادكف
بالسالسؿ إلى الجنة ,كىـ كارىكف"( .)2رجالو ثقات إال أبك بكر بف عياش ,صدكؽ حسف الحديث

ساء حفظو.

***** *****

()7

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ّّٖ/

()2

معجـ ابف اَلعرابي (ِ /ُٔٔ/رقـُُِٖ.)ُْٕٖ -
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث أىبًي ىم ٍرثىد " فىفي َّكت ىع ٍنوي أَ ْكُبمُو " ًى ىي ىج ٍمع ًقمٌة لًٍم ىكٍبؿ :اٍلقى ٍي يد(.)7
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
حديث رقـ (.)ٖٔٛ

اإلماـ الترمذي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىخ ىن ً
ىخ ىب ىرنًي ىع ٍم يرك ٍب يف
س قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ٍب يف يح ىم ٍيود قى ى
اؿ :أ ٍ
ادةى ,ىع ٍف يع ىب ٍيًد المَّ ًو ٍب ًف اَل ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىرٍك يح ٍب يف يع ىب ى
()0
و
يشع ٍي وب ,عف أىبً ً
اف ىريج نال ىي ٍح ًم يؿ
يو ,ىع ٍف ىج ّْد ًه  ,قى ى
ىٍ
اف ىريج هؿ ييقىا يؿ لىوي :ىم ٍرثى يد ٍب يف أىبًي ىم ٍرثىد ,ىك ىك ى
اؿ :ىك ى
ى
ً
َّ َّ ً ً ً
ت
المًد ىينةى ,قى ى
ام ىأرىةه ىب ًغ ّّي بً ىم َّكةى ييقىا يؿ لىيىا :ىع ىن ه
اؽ ىك ىك ىان ٍ
اؿ :ىك ىك ىان ٍ
اَل ٍ
ت ٍ
ىس ىرل م ٍف ىمكةى ىحتى ىيأٍت ىي بي يـ ى
ً
ً
ت إًلىى ًظ ّْؿ ىحائً وط
يس ىارل ىم َّكةى ىي ٍح ًمميوي ,قى ى
ت ىحتَّى ٍانتىيى ٍي ي
اؿ :فى ًج ٍئ ي
صديقىةن لىوي ,ىكًاَّنوي ىك ى
اف ىك ىع ىد ىريج نال م ٍف أ ى
ى
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ّْ
ت
ًم ٍف ىح ىكائط ىم َّكةى في لىٍيمىة يم ٍقم ى ورة ,قى ى
ت ىع ىن ه
الحائط ىفمى َّما ٍانتىيى ٍ
ص ىر ٍ
اء ٍ
ت ىس ىك ىاد ظمي بً ىج ٍن ًب ى
اؽ فىأ ٍىب ى
اؿ :فى ىج ى
ت :ىيا
ت ًع ٍن ىد ىنا المٍَّيمىةى .قى ى
ىى نال ىىمي َّـ فىبً ٍ
ت :ىم ٍرثىهد .فىقىالى ٍ
ت ,فىقىالى ٍ
إًلى َّي ىع ىرفى ٍ
ت :ىم ٍر ىحنبا ىكأ ٍ
اؿ :يقٍم ي
ت :ىم ٍرثىهد؟ فى يقٍم ي
ً
ىى ىؿ ً
اؽ ىح َّرىـ المَّوي ّْ
الخ ىي ًاـ ,ىى ىذا َّ
اؿ :فىتىبً ىعنًي ثى ىمانًىيةه
اء يك ٍـ ,قى ى
الزىنا ,قىالى ٍ
ىع ىن ي
ت :ىيا أ ٍ
يس ىر ى
الريج يؿ ىي ٍحم يؿ أ ى
()4
ت ,فىجاءكا حتَّى قىامكا عمىى أر ً
و
ٍسي فىىباليكا فىظى َّؿ
ت ى
الخ ٍن ىد ىمةى فى ٍانتىيىٍي ي
ىك ىسمى ٍك ي
ت إًلىى ىك ٍيؼ أ ٍىك ىغ وار فى ىد ىخٍم ي ى ي ى
ي ى ى
ً
ً
اف ىريج نال
اى يـ المَّوي ىعّْني ,قى ى
اؿ :ثيَّـ ىر ىج يعكا ىكىر ىج ٍع ي
ىب ٍكلييي ٍـ ىعمىى ىأرٍسي ىك ىع َّم ي
صاحبًي فى ىح ىمٍمتيوي ىك ىك ى
ت إًلىى ى
ت ًإلىى ً
المًد ىينةى,
ثىًق ن
اإل ٍذ ًخ ًر ,فَفَ َك ْك ُ
ىح ًمميوي ىكيي ٍعيًينًي ىحتَّى قىًد ٍم ي
ت أٍ
ت َع ْن ُو أَ ْكُبمَ ُو فى ىج ىعٍم ي
يال ىحتَّى ٍانتىيى ٍي ي
ت ى
ت رس ى َّ ً
كؿ المَّ ًو ,أ ٍىن ًك يح ىع ىناقنا؟ فىأ ٍىم ىس ىؾ ىر يسك يؿ المَّ ًو
ت :ىيا ىر يس ى
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فى يقٍم ي
كؿ المو  -ى
فىأىتىٍي ي ى ي
ت ﴿ َّ
الزانًي ىال ىي ٍن ًك يح إً َّال ىزانًىيةن أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىفمى ٍـ ىي يرَّد ىعمى َّي ىش ٍينئا ىحتَّى ىن ىزلى ٍ
 ىَّ ً
ك َّ
الزانًىيةي ىال ىي ٍن ًك يحيىا إً َّال ىز و
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىيا ىم ٍرثى يد
اف أ ٍىك يم ٍش ًر ه
ؾ ﴾ ,فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
الزانًي ىال ىي ٍن ًك يح إً َّال ىزانًىيةن أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن ك َّ
َّ
الزانًىيةي ىال ىي ٍن ًك يحيىا إً َّال ىز و
ؾ ,فى ىال تىٍن ًك ٍحيىا ".
اف أ ٍىك يم ٍش ًر ه
ى
ً َّ ً
الك ٍج ًو ".
قاؿ الترمذم " :ىى ىذا ىحًد ه
يث ىح ىس هف ىغ ًر ه
يب ىال ىن ٍع ًرفيوي إال م ٍف ىى ىذا ى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك داكد( ,)3كالنسائي( ,)6كالطحاكم( ,)1كالحاكـ( ,)8مف طريؽ ,يحيي بف سعيد القطاف.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْْ/

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب تفسير القراف  -باب كمف سكرة النكر-ط :شاكر (ٓ /ِّٖ/رقـُّٕٕ).

()0

ىك :الصحابي عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص -رضي ا﵀ عنو. -

()4

ال َخ ْن َد َمة :ىك أحد جباؿ مكة[ ,يقع في الجية الجنكبية الشرقية لمحرـ المكي] ,كىك جبؿ أحمر محجر فيو صخرة كبيرة بيضاء
كأنيا معمقة .أنظر :الركض المعطارَ ,لبي عبد ا﵀ ً
الحميرل (صٔ.)ِِِ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.

()3

سنف أبي داكد  ,كتاب النكاح  -باب في قكلو تعالى الزاني ال ينكح إال زانية-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /َِِ/رقـَُْٓ).

()6

سنف النسائي  ,كتاب النكاح  -باب تزكيج الزانية-تحقيؽ :أبك غدة (ٔ /ٔٔ/رقـِِّٖ).

()1

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُُ /ْٕٕ/رقـِْٓٓ).

()8

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ِ /َُٖ/رقـَُِٕ).
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كأخرجو البييقي( ,)7مف طريؽ ,أبك اَلزىر أحمد بف اَلزىر .كالىما :عف عبيد ا﵀ بف اَلخنس,
عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو عف جده عبد ا﵀ بف عمرك – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ش َع ْيب :ىك يشعيب بف محمد بف عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص ,صدكؽ .سبقت ترجمتو(.)2
 ُش َع ْيب :صدكؽ ,سبقت ترجمتو(.)0
 -عمرو بف ُ

َخ َنس :ىك عبيد ا﵀ بف اَلخنس النخعي أبك مالؾ الخزاز ,ركل لو الجماعة,
 ُعبيد المَّو بف األ ْمف السابعة( .)4كثقو ابف معيف( ,)3كسئؿ مرة عنو فقاؿ ":ليس بو بأس ,بصرم ,ركل عنو يحيى

القطاف ,كسعيد بف أبي عركبة "( .)6كقاؿ اإلماـ أحمد ":شيخ ثقة "( .)1ككثقو أبك داكد(,)8

كالنسائي( ,)9كابف خمفكف( ,)73كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ ":ييخطىء كثي انر "(.)77
كقاؿ ابف شاىيف ":ليس بو بأس "( .)72كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)70
قاؿ الباحث :عبيد ا﵀ بف اَلخنس ,ثقة ىخطَّأه ابف حباف.

 َروح بف ُع َبادة :ىك ركح بف عبادة بف العالء بف حساف القيسي أبك محمد البصرم ,ثقةفاضؿ لو تصانيؼ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َِٓىػ)(.)74
 عبد بف ُح َميد :ىك عبد بف حميد بف ىنصر ال ىك ّْشي( )73أبك محمد قيؿ اسمو عبد الحميد كبذلؾجزـ ابف حباف كغير كاحد ,ثقة حافظ  ,ركل لو مسمـ ,كالترمذم ,مات سنة (ِْٗىػ)(.)76

الحكـ عمى الحديث :حديث حسف اإلسناد.

***** *****

()7

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ِْٕ/رقـُُّٖٔ).

()2

انظر حديث رقـ (ُُ).

()0

انظر حديث رقـ (ُُ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٔٗ/رقـِْٕٓ).

()3

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي .)ُّٗ/ُ( -

()6

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ِِٕ/

()1

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ِّّ/

()8

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ِّٖ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٗ.)ٔ/

( )73إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٗ.)ٓ/
( )77الثقات البف حباف (ٕ.)ُْٕ/
( )72تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٔٗ/رقـِْٕٓ).
( )74المصدر السابؽ (ص /ُُِ/رقـُِٔٗ).

( )73ال َك ٍّ
شي :ىذه النسبة إلى كش :قرية عمى ثالثة فراسخ مف جرجاف .اَلنساب لمسمعاني (ُُ.)ُُٗ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٔ/رقـِْٔٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
يث ٍاب ًف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
اف ىيٍم ىب يس الفى ٍرىك وال َك َبؿ " ال ىكىبؿ :فى ٍرهك ىكبً هير(.)7
ى
يز " أَّىنوي ىك ى
ى
حديث رقـ (.)ٖٜٔ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
ً ًً
كًفي حًد ً
يث اٍل يم ىن ًاف ً
ىم ىي ٍع يدك .ىكييقىا يؿ :ىك ىب ىف ىي ٍكبً يف يكيبكنا ,إً ىذا
ى
ؽ " َي ْك ِب ُف في ىىذه ىم َّرةن ىكًفي ىىذه ىم َّرة " أ ٍ
ى
()2
ىع ىدا ىع ٍدكان لىٌينان .
حديث رقـ (ٓٗٔ).

لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو  ,والذي وجدتو كما عند اإلماـ مسمـ(ٖ) رحمو ا﵀ قاؿ:
ح َّدثىنًي مح َّم يد بف عبًد ً
ا﵀ ٍب ًف ين ىم ٍي ور ,ىح َّدثىىنا أىبًي ,ح ىك ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ,ىح َّدثىىنا أيىبك
ي ى ٍ ي ىٍ
ى
ً
َّ
ىخ ىبرىنا ىع ٍب يد اٍلك َّى ً
اب ىي ٍعنًي
امةى ,قى ى
أى
اال :ىح َّدثىىنا يع ىب ٍي يد ا﵀ ,ح ىك ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى  -ىكالم ٍفظي لىوي  -أ ٍ ى
يس ى
ى
الثَّقىًف َّي ,ح َّدثىنا عبي يد ً
ا﵀ ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,ىع ًف َّ
اؿ" :
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
ى ى ي ىٍ
النبً ّْي  -ى
ً
ؽ ,ىكمثى ًؿ َّ
الش ًاة اٍل ىعائً ىرًة ىب ٍي ىف اٍل ىغ ىن ىم ٍي ًف تى ًع يير إًلىى ىىًذ ًه ىم َّرةن ىكًالىى ىىًذ ًه ىم َّرةن ".
ىمثى يؿ اٍل يم ىناف ً ى
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو ثقات ,كأبك أسامة ىك :حماد بف أسامة.
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٓ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ /ُِْٔ/ْ( -رقـُٕ.)ِْٕٖ -
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
كؿ المَّ ًو ,إً َّف قيىرٍي نشا ىج ىعميكا ىمثىمىؾ ىمثى ىؿ ىن ٍخمىة ًفي َك ْب َوة ًم ىف ٍاَل ٍىر ً
يث اٍل ىعب ً
ض"
اؿ :ىيا ىر يس ى
َّاس " قى ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
اسة كالتُّراب الذم يي ٍك ىنس م ىف
قى ى
اؿ ىشمر :لى ٍـ ىن ٍسمع ال ىك ٍب ىكة ,ىكلىكنَّا ىسم ٍعنا الك ىبا ,كال يك ىبة ,ىكًى ىي ال يك ىن ى
الب ٍيت(.)7
ى
حديث رقـ (ٔٗٔ).

اإلماـ الترمذي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا يع ىب ٍي يد المَّ ًو
الب ٍغ ىد ًاد ُّ
م قى ى
كس ي
كسى ى
ؼ ٍب يف يم ى
ىح َّدثىىنا يي ي
ً َّ ً
و
الح ًار ًث ,ىع ٍف
ىع ٍف ىي ًز ى
يد ٍب ًف أىبًي ًزىياد ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ى
ىح ىس ىابيي ٍـ ىب ٍي ىنيي ٍـ,
ىر يس ى
كؿ المَّ ًو إً َّف قيىرٍي نشا ىجمى يسكا فىتى ىذا ىك يركا أ ٍ
اَل ٍىر ً
اؿ َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إً َّف
ض ,فىقى ى
النبً ُّي  -ى
ىخ ٍي ًر ًف ىرًق ًي ٍـ ىك ىخ ٍي ًر الفى ًريقىٍي ًف ,ثيَّـ تى ىخي ىَّر القىىبائً ىؿ فى ىج ىعمىنًي ًم ٍف

ٍب ًف أىبًي ىخالًود,
ت :ىيا
قى ى
اؿ :يقٍم ي
ًفي َك ْب َوٍة ًم ىف

ٍبف مكسى ,عف إًسم ً
اعي ىؿ
ي ي ى
ى ٍ ٍى
ً
العب ً
المطَّمً ًب,
ى
َّاس ٍب ًف ىع ٍبد ي
فىجعميكا مثىمى ىؾ ىكمثى ًؿ ىن ٍخمىةو
ى
ىى ى
ؽ فى ىج ىعمىنًي ًم ٍف ىخ ٍي ًرًى ٍـ
الخٍم ى
ؽ ى
المَّوى ىخمى ى
و
كت فى ىج ىعمىنًي
البيي ى
ىخ ٍي ًر قىبًيمىة ,ثيَّـ تى ىخي ىَّر ي
يث ىح ىس هف ".
ىخ ٍي ًر يبييكتً ًي ٍـ ,فىأ ىىنا ىخ ٍي يريى ٍـ ىن ٍف نسا ,ىك ىخ ٍي يريى ٍـ ىب ٍيتنا " .قاؿ الترمذم ":ىى ىذا ىحًد ه
تخريج الحديث:

ًم ٍف
ًم ٍف

أخرجو أحمد( ,)0عف يزيد بف ىاركف .كأخرجو البزار( ,)4كأبك ينعيـ( ,)3مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف

مكسي .كأخرجو الدكالبي( ,)6مف طريؽ ,محمد بف فيضيؿ .ثالثتيـ :عف إسماعيؿ بف أبي خالد,
عف يزيد بف أبي زياد ,عف عبد ا﵀ بف الحارث ,عف العباس بف عبد المطمب رضي ا﵀ عنو.
كأخرجو الاللكائي( ,)1مف طريؽ ,سفياف الثكرم ,عف يزيد بف أبي زياد ,بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
ِ
الح ِ
ارث :ىك عبد ا﵀ بف الحارث بف نكفؿ بف الحارث بف عبد المطمب الياشمي
 َعبد المَّو بف َأبك محمد المدني لقبو ىببَّة أمير البصرة لو رؤية كَلبيو كجده صحبة ,قاؿ ابف عبد البر أجمعكا
عمى ثقتو ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ٕٗىػ)(.)8

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٔ/

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب المناقب  -باب في فضؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ -ط :شاكر (ٓ /ْٖٓ/رقـَّٕٔ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّ /َّٕ/رقـُٖٖٕ) ,كفضائؿ الصحابة لو (ِ /ِٗٔ/رقـُّٕٕ.)َُّٖ-

()4

مسند البزار (ْ /َُْ/رقـُُّٔ).

()3

دالئؿ النبكة َلبي نعيـ (ص /ٖٓ/رقـُٔ) ,كمعرفة الصحابة لو (ْ /ُُِِ/رقـِّٕٓ).

()6

الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ُ /ّ/رقـْ).

()1

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة لماللكائي (ْ.)َُُْ /ِٖٖ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٗٗ/رقـِّٓٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ْ ,)ْٓ/تيذيب الكماؿ لممزم
(ُْ ,)ّٗٔ/اإلصابة البف حجر (ٓ.)ٖ/
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 َي ِزيد بف أَبي ِزَياد :ىك يزيد بف أبي زياد الياشمي مكالىـ الككفي ,ضعيؼ كبر فتغير كصاريتمقف ككاف شيعيان ,ركل لو الجماعة سكل البخارم ,مات سنة (ُّٔىػ)(.)7
 إِسم ِاَلح ىم ًسي ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)2
اعيؿ بف أَبي َخالِد :ىك إسماعيؿ بف أبي خالد ٍ
َ
ُ -ع َبيد المَّو بف ُموسي :ىك عبيد ا﵀ بف مكسى بف أبي المختار بف ىبا ىذ ياـ العبسي الككفي أبك

محمد ,ثقة كاف يتشيع ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِّىػ)(.)0

البغدادي :ىك يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف أبك يعقكب الككفي نزيؿ
وسى َ
 يوسؼ بف ُم َالرم ثـ بغداد ,ركل عنو البخارم ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ِّٓىػ)(.)4

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)3كقاؿ مسممة بف قاسـ اَلندلسي ":كاف ثقة "( .)6كقاؿ الخطيب ":قد
كصؼ غير كاحد مف اَلئمة يكسؼ بف مكسى بالثقة ,كاحتج بو البخارم في صحيحو "(.)1
كقاؿ الذىبي ":اإلماـ ,المحدث ,الثقة ...كاف مف أكعية العمـ "(.)8

كقاؿ النسائي ":البأس بو "( .)9كقاؿ ابف معيف( ,)73كأبك حاتـ( ,)77كابف حجر( ":)72صدكؽ ".

قاؿ الباحث :يكسؼ بف مكسي ,ثقة لـ ييجرح ,كقد احتج بو البخارم في صحيحو.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد  ,مداره عمى يزيد بف أبي زياد  ,كىك ضعيؼ.
كقد ضعؼ الحديث الشيخ اَللباني(.)70

***** *****

()7

المصدر السابؽ (ص /َُٔ/رقـُٕٕٕ).

()2

انظر حديث رقـ (ّٖ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٕٓ/رقـّْْٓ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ُِٔ/رقـٕٖٖٕ).

()3

الثقات البف حباف (ٗ.)ِِٖ/

()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ُُ.)ِْٓ/

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ْْٓ/

()8

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُِ.)ُِِ/

()9

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف النسائي (ص.)َُْ/

( )73تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٔ.)ْْٓ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُِّ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٔ/رقـٕٖٖٕ).
( )70ضعيؼ سنف الترمذم (ص /َْٖ/رقـّٖٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
ً
ً
ً
كمثى ًؿ ىن ٍخمة
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
اسا ًم ىف ٍ
يث " إً َّف ىن ن
اَلنصار قىاليكا لىوي :إَّنا ىن ٍسمع م ٍف قى ٍكمؾ :إَّن ىما ىمثى يؿ يم ىح َّمد ى
ً
تىٍنب ي ِ ِ
اسةي ,ىك ىج ٍم يعيىا :أى ٍكباء(.)7
ي
ت في كباً " ى ىي بًاٍل ىك ٍس ًر ىكاٍلقى ٍ
ص ًر :اٍل يك ىن ى
حديث رقـ (*).
اإلماـ الدوالبي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف عمً ّْي ٍب ًف حر وب اٍلمك ً
يد ٍب يف
ضٍي وؿ قى ى
صمً ُّي الطَّائً ُّي قى ى
اؿ ,:ثىىنا ىي ًز ي
اؿ ,:ثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف في ى
ي ى
يى
ى
ىٍ
ىٍ
ًَّ
ً
ً
ً َّ ً
و
يعةى ٍب ًف اٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل يمطَّمً ًب أ َّ
ىف
أىبًي ًزىياد ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف اٍل ىح ًارث ىع ٍف ىع ٍبد اٍل يمطم ًب ٍب ًف ىربً ى
ً
كؿ اٍلقىائً يؿ ًم ٍنيي ٍـ :ىمثى يؿ يم ىح َّمود
كؿ المَّ ًو إًَّنا ىن ٍس ىمعي ًم ٍف قى ٍك ًم ىؾ ىحتَّى ىيقي ى
ص ًار قىاليكا :ىيا ىر يس ى
اسا م ىف ٍاَل ٍىن ى
ىن ن
ت ًفي ِك ًبا  ...الحديث.
ىك ىمثى ًؿ ىن ٍخمى وة تىٍنيب ي
تكرر الحديث ؛ أنظر الحديث السابؽ.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث " ىال تى ىشبَّيكا بًاٍل ىيي ً
كد تى ٍجمع األَ ْك َباء ًفي يد ً
اسات(.)0
كرىا " أ ً
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىم ال يك ىن ى
ي
ي
حديث رقـ (ٕٗٔ).

اإلماـ الدوالبي(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ
كف ٍب يف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىد ياكيد ٍب يف ىرًش ويد قى ى
ىح َّدثىنًي يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍخمىود قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك الطّْي ًب ىى يار ي
َّ ً
اؿ :ح َّدثىىنا ب ىك ٍير ٍبف ًمسم وار ,عف ع ً
و
صمَّى
اؿ :قى ى
ام ًر ٍب ًف ىس ٍعود ىع ٍف ىس ٍعود قى ى
ىٍ ى
يم ىح َّمد قى ى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ي ي ي ٍى
ب َّ
يـ يي ًح ُّ
النظىافىةى ,ىج َّك هاد يي ًح ُّ
يؼ يي ًح ُّ
ّْب
ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إً َّف المَّوى ىن ًظ ه
ب اٍل يج ى
ب اٍل ىك ىرىـ  ,طىي ه
كد ,ىك ًر ه
الطيب فىىن ّْ
ب ّْ
ظفيكا أى ٍفنًىيتى يكـ كىال تى ىشبَّيكا بًاٍل ىيي ً
اء ًفي يد ً
يي ًح ُّ
كرىىا ".
ى
كد تى ٍج ىمعي ْاألَ ْك َب َ
ي
يى
ٍ ى
تخريج الحديث:
()3
الب ٍريجالني( ,)6كابف أبي الدنيا( ,)1كالبزار( ,)8كأبك يعمى( ,)9كابف
أخرجو الترمذم  ,كأبك جعفر ي

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٔ/

()2

الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ُ /ّ/رقـْ).

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٕ/

()4

الكنى كاَلسماء لمدكالبي (ِ /ْٖٔ/رقـَُِّ).

()3

سنف الترمذم  ,أبكاب اَلدب  -باب ما جاء في النظافة-ط :شاكر (ٓ /ُُُ/رقـِٕٗٗ).

()6

لمب ٍر يجالني (ص /ّٓ/رقـُِ).
الكرـ كالجكد كسخاء النفكس ي
مكارـ اَلخالؽ البف أبي الدنيا (ص /ُٗ/رقـٖ).

()8

مسند البزار (ِ /َِّ/رقـُُُْ).

()9

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ُُِ/رقـَٕٗ.)ُٕٗ-

()1
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عدم( ,)7كالخطيب البغدادم( .)2مف طريؽ ,خالد بف اياس .كأخرجو الطبراني( ,)0مف طريؽ,
الزىرم .كالىما :عف عامر بف سعد ,عف سعد بف أبي كقاص – رضي ا﵀ عنو – يرفعو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -عامر بف سعد :ىك عامر بف سعد بف أبي كقاص الزىرم المدني ,ثقة ,ركل لو الجماعة,

مات سنة (َُْىػ)(.)4
 ُبكير بف ِمسمار :ىك يب ىكير بف ًمسمار الزىرم المدني أبك محمد أخك مياجر ,ركل لو مسمـ,كالنسائي ,الترمذم ,مات سنة (ُّٓىػ)(.)3
كثقو العجمي( ,)6كابف حباف( ,)1كقاؿ النسائي ":ليس بو بأس "(.)8

كقاؿ أبك أحمد بف عدم ":لـ أجد في ركاياتو حديثان منك انر كأرجك أنو ال بأس بو ,كعندم أنو

مستقيـ الحديث "( .)9كقاؿ الذىبي ":صدكؽ" ,ثـ قاؿ :لينو ابف حباف البستي ,كابف حزـ كقاؿ

البخارم :فيو نظر "( ,)73كفي مكضع آخر قاؿ الذىبي ":صالح الحديث "( ,)77كفي مكضع

آخر ":فيو شئ "( .)72كقاؿ ابف حجر(":)70صدكؽ".

كقد جعؿ ابف حباف بكير بف مسمار اثنيف؛ اَلكؿ :بكير بف مسمار أخك مياجر بف مسمار مكلى
سعد بف أبى كقاص كىك ثقة ,كالثاني :بكير بف مسمار الذم يركم عف الزىرم كىك ضعيؼ
فقاؿ في كتابو الثقات ":بكير بف مسمار أخك مياجر بف مسمار مكلى سعد بف أبى كقاص مف
أىؿ المدينة كنيتو أبك محمد يركم عف عامر بف سعد بف أبي كقاص ركل عنو حاتـ بف

إسماعيؿ كليس ىذا ببكير بف مسمار الذم يركم عف الزىرم ذاؾ ضعيؼ "(.)74

كقاؿ في المجركحيف ":بكير بف مسمار شيخ يركم عف الزىرم ركل عنو أبك بكر الحنفي كقد

()7

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ُْْ/

()2

الجامع َلخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم (ُ.)ِّٕ/

()0

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ْ /ُِّ/رقـَْٕٓ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٖٕ/رقـَّٖٗ).

()3

المصدر السابؽ (ص /ُِٖ/رقـٕٔٔ).

()6

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ِْٓ/

()1

الثقات البف حباف (ٔ.)َُٓ/

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِِٓ/

()9

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ُِٔ/

( )73المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ُُٓ/
( )77مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي (ص.)ُّٔ/
( )72الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ِٕٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٖ/رقـٕٔٔ).
( )74الثقات البف حباف (ٔ.)َُٓ/
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قيؿ إنو بكير الدامغاني الذم يركم عف مقاتؿ بف حياف كاف مرجئا يركم مف اَلخبار ماال يتابع

عمييا كىك قميؿ الحديث عمى مناكير فيو ليس ىك أخك مياجر بف مسمار ذاؾ مدني ثقة "(.)7

كقد جمع البخارم بينيما في الترجمة ,فقاؿ ":بكير بف مسمار أخك مياجر مكلى سعد بف أبي

كقاص ,القرشي المديني ,قاؿ لي أحمد بف حجاج كابراىيـ بف حمزة حدثنا حاتـ :عف بكير عف
عامر بف سعد عف سعد :سمعت النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -يكـ خيبرَ :لعطيف الراية رجال

يحب ا﵀ كرسكلو  -أك يحبو ا﵀ كرسكلو ,فتطاكلنا فقاؿ :ادعكا عميا! كسمع الزىرم  ,ركل عنو
أبك بكر الحنفي ,فيو بعض النظر ,أبك بكر "( .)2كقد فيـ المزم في "تيذيب الكماؿ" كتبعو

الذىبي( ,)0أف البخارم إنما يتحدث عف يب و
كير كاحد ,فنسب إليو جازمان أف البخارم قاؿ فيو ":أف
فيو نظر"  ,حتى أنو ترجـ لو في كتابو بصيغة تجمع بينيما فقاؿ ":يبكير بف مسمار القرشي
الزىرم"( .)4كقد رد العمماء عمى اإلماـ المزم في ىذا التصرؼ ,فقاؿ العالمة يمغمطام ":كفي

قكؿ المزم في ىذه الترجمة :قاؿ البخارم :فيو نظر  -نظر؛ َلف البخارم لـ يقؿ ىذا إال في

الذم ركل عف الزىرم ,كذلؾ أنو قاؿ :بكير بف مسمار أخك مياجر مكلى سعد بف أبي كقاص,
ثـ قاؿ بعد كالـ :كسمع الزىرم ركل عنو أبك بكر الحنفي ,ثـ قاؿ :في بكير ىذا نظر ,يعني

الذم ركل عف الزىرم ,ال اَلكؿ؛ َلف اإلشارة منصرفة إليو ,ال إلى اَلكؿ ,كاف كاف قد جعميما
ترجمة كاحدة ,فقد بيف ابف حباف كجو التفرقة ,ككأنو أشبو ,كا﵀ أعمـ "( .)3كقد أيد ىذا التفريؽ
ابف حجر فقاؿ ":كأما البخارم فجمع بينيما في التاريخ لكنو ما قاؿ" :فيو نظر" إال عند ما ذكر

ركايتو عف الزىرم كركاية أبي بكر الحنفي عنو"(.)6

قاؿ الباحث :لـ يكف المزم كحده مف فيـ بأف البخارم إنما أراد بكير بف مسمار أخك مياجر بف
مسمار مكلى سعد بف أبى كقاص ,ىك المقصكد الذم" فيو نظر"  ,فقد نقؿ عبارة البخارم كما

بكير الذم يركم عف
ىي العقيمي( ,)1كابف عدم( ,)8مف قبؿ كلـ ييممحكا بأف البخارم إنما أراد
ان
الزىرم فمينظر! لكف ما أميؿ اليو أف كالـ ابف حباف ,في التفريؽ ىك الصكاب ,كىك ما رجحو

العالمة مغمطام كتبعو ابف حجر .كيبقي بكير بف مسمار ,صدكؽ كما قاؿ الحافظ.

()7

المجركحيف البف حباف (ُ.)ُْٗ/

()2

التاريخ الكبير لمبخارم (ِ.)ُُٓ/

()0

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)َّٓ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِِٓ/

()3

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ّ.)ِّ/

()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)ْٗٓ/

()1

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)َُٓ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ُِٔ/
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 -أبو الطيب ىاروف بف محمد :قاؿ العقيمي ىك ىاركف بف محمد أبك الطيب الس ٍَّر ىخ ًسي

()7

الغالب عمى حديثو الكىـ( .)2كقاؿ يحيى بف معيف ":أبك الطيب كاف مف اَلنبار كاف في الحربية

ككاف كذابان "( .)0كقاؿ الساجي ":الغالب عمى حديثو كىـ "(.)4

كقاؿ ابف عدم ":ىاركف ليس بمعركؼ ,كمقدار ما يركيو ليس بمحفكظ "(.)3

قاؿ الباحث :أبك الطيب ىاركف بف محمد  ,متيـ بالكذب.

 داود بف ُر َّشيد :ىك داكد بف ير َّش ٍيد الياشمي مكالىـ الخكارزمي نزيؿ بغداد ,ثقة ,ركل لو
الجماعة سكل ابف ماجو ,مات سنة (ِّٗىػ)(.)6
 محمد بف عبد ا﵀ بف َمخمد :ىك محمد بف عبد ا﵀ بف مخمد ,أبك الحسيف اَلصبيانى ,قدـكحدث بيا ,يعرؼ بصاحب الشافعى كبكراؽ الربيع بف سميماف ,مات سنة (ِِٕىػ)(.)1
مصرٌ ,

قاؿ الباحث :أبك الحسيف اَلصبيانى ,لـ أجد أحدان ذكره بجرح أك تعديؿ ,كقد حدث عنو
الدكالبي ,كالخطيب البغدادم .فيك مجيكؿ الحاؿ.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,فيو أبك الطيب ىاركف بف محمد متيـ ,كأبك الحسيف اَلصبيانى,
مجيكؿ .كأما طريؽ خالد بف إياس فال تقكـ بيا حجة َلنو ضعيؼ؛ قاؿ الترمذم بعد أف أكردىا":
ىذا حديث غريب كخالد بف إلياس يضعؼ " كقاؿ عنو الحافظ "متركؾ الحديث".

كأما طريؽ الزىرم ,كما عند الطبراني :عف عمي بف سعيد ,عف زيد بف أخزـ الطائي ,عف أبي
داكد الطيالسي ,عف إبراىيـ بف سعد ,عف الزىرم ,عف عامر بف سعد ,عف أبيو قاؿ :قاؿ رسكؿ

ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  " :-طيركا أفنيتكـ ,فإف الييكد ال تطير أفنيتيا " .فرجالو ثقات .كقد
حسف ىذه الطريؽ الشيخ اَللباني(.)8

***** *****

()7
()2

الس ْر َخ ِسي :نسبة إلى بمدة قديمة مف بالد خراساف يقاؿ ليا سرخس .اَلنساب لمسمعاني (ٕ.)ُُٖ/
 َّ
الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)َّٔ/

()0

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ُْْ/

()4

لساف الميزاف البف حجر (ٔ.)ُِٖ/

()3

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ُْْ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٖٗ/رقـُْٖٕ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ.)ّٖٖ/

()1

انظر :تاريخ ابف يكنس المصرم (ِ ,)ُِْ/تاريخ أصبياف َلبي نعيـ (ّ ,)ََِ/تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٔ.)ُُٔ/

()8

سمسمة اَلحاديث الصحيحة لاللباني (ُ.)ْْٕ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الزبد الجفىاء كاٍل ً
ً
ً ً
ً
ىم اٍل ىعالًي اٍل ىع ًظ ًيـ.
ماء ال ُكباء " أ ً
اَلرض ُّ
الس ٍفمى م ىف َّ ى ي
ى
ىكم ٍنوي ىحديث ىجرير " ىخمىؽ ا﵀ي
ً
ً
ً ً
كج ىعمو َّ
م ىحديثان ىم ٍرفكعان(.)7
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
الم ىعنى َّأنو ىخمىقىيا ًم ٍف ىزىبود ٍ
اجتىمع لٍمماء كتىكاثىؼ في ىج ىن ىباتو .ى
ٍ
حديث رقـ (ٖٗٔ).

شبَّة(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ أبو زيد ابف َ
ُ
الرقى ً
ص ٍي ور اٍل ىب ٍير ً
اؿ :ىح َّدثىىنا
كذ ُّ
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىح ىس ًف قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا َّ
م قى ى
اش ُّي قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح ٍم ىزةي ٍب يف ين ى
ي
الزيَّاف ٍبف عب ً
َّاد ٍب ًف ًشٍب وؿ اٍلم ٍذ ًح ًج ُّي ,ىعربً ّّي ًم ٍف أ ٍ ً
كسى ,ىع ًف ُّ
الزٍى ًرمّْ,
َّ ي ي ى
اء ,ىع ٍف يع ىم ىر ٍب ًف يم ى
ص ٍن ىع ى
ىىؿ ى
ى
ى
َّاس  -ر ً
ً َّ ً
ً َّ ً
و
اؿ":
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما  -قى ى
ىع ٍف يع ىب ٍيد المو ٍب ًف ىع ٍبد المو ٍب ًف يعتٍىبةى ٍب ًف ىم ٍس يعكد ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
ً َّ
النبً ُّي َّ -
طميع َّ
صمَّى اٍل ىغ ىداةى لى ٍـ ىي ٍب ىرٍح م ى َّ َّ
اف َّ
اؿ لىىنا
الش ٍم يس فىقى ى
ىك ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ً -إ ىذا ى
ى
صالهي ىحتى تى ٍ ى
ي
اؿ :فىطىمى ىع ىج ًر يير ٍب يف ىع ٍبًد
ىي ٍك نما " :ىي ٍ
طميعي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف ىى ىذا اٍلفى ّْج ًم ٍف ىخ ٍي ًر ًذم ىي ىم وف ىعمىٍي ًو ًم ٍس ىحةي ىممً وؾ " قى ى
المَّ ًو اٍلبجمً ُّي ًفي أىح ىد ع ىشر ر ً
اؿ ىج ًر هير :أ ٍىي ىف ىر يسك يؿ
اكنبا ًم ٍف قى ٍك ًم ًو ,فى ىع ىقميكا ًرىك ىابيي ٍـ ثيَّـ ىد ىخميكا اٍل ىم ٍس ًج ىد فىقى ى
ىى
ى ى ى ى
َّ ً
المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ  -يا مع ً
اش ىر قيىرٍي و
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-
ش؟ فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ي ى ى ى ى ى ىى
ى
ى ىذا رسك يؿ المَّ ًو يا ج ًرير ,أ ً
ىسمً ٍـ تى ٍسمى ٍـ  -قىالىيىا ثى ىالثنا  -ىيا ىج ًر يير ,إًنَّ ىؾ لى ٍـ تى ٍستى ًح َّ
ؽ
ىسم ٍـ تى ٍسمى ٍـ ىيا ىج ًر يير ,أ ٍ
ى ى ي ٍ
ى ىي
ً
ظ اٍل يقمي ً
يعةى ًٍ
ً
يم ً
اء
اف ,ىيا ىج ًر ييرً ,إ َّف ًغٍم ى
اإل ٍس ىالًـ ىحتَّى تى ىد ى
ع ٍاَل ٍىكثى ى
كب ىكاٍل ىجفى ى
اف ,ىكلى ٍف تىٍبمي ىغ ىش ًر ى
ىحقيقىةى ٍاإل ى
()0
اعيا كمرارةى فىطى ً
الد ٍنيا كح ىالكةى ر ً
ً
اميىا "
ب ًفي أ ٍ
يح ّْذ ير ىؾ ُّ ى ى ى ى ى ى
ىى ًؿ اٍل ىكىب ًر ىكالصُّكؼ ,ىيا ىج ًر يير ,إًّْني أ ى
ىكاٍل ىح ٍك ى
ض ى ى ىى ى
ت تى ٍسأى يؿ ىع ٍف ىح ّْ
ؽ اٍل ىكالًًد ىعمىى
ىسأىلي ىؾ ىع ٍنوي؟ قى ى
اؿ ىج ًر هير :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
اؿً " :ج ٍئ ى
كؿ المَّ ًو ,ىما الًَّذم ًج ٍئ ي
ت أٍ
ً
ًً
ؽ اٍلكلىًد عمىى كالًًد ًه ,ك ًمف ح ّْ ًً
ًً
ض ًب ىكالتَّ ىع ًب,
ؽ اٍل ىكالد ىعمىى ىكلىده أ ٍ
ض ىع لىوي في اٍل ىغ ى
ىف ىي ٍخ ى
ى ٍ ى
ىكلىده ,ىك ىع ٍف ىح ّْ ى ى ى
ؽ اٍلكلىًد عمىى كالًًد ًه أىف ي ٍح ًسف أ ىىدبو كأىف ىال ي ٍجح ىد ىنسبو ,إً َّف اٍلم ىك ًافئ لى ٍيس بًاٍلك ً
ً
اص ًؿ ,إًَّن ىما
ٍ ي ى ىي ى ٍ
ى ى ىى ي
ي ى ى ى
ىكم ٍف ىح ّْ ى ى ى
ىخبًرنًي ع ًف السَّم ً
اؿ ج ًرير :يا رس ى َّ ً
اص يؿ مف ًإ ىذا قي ًطع ٍ ً
اٍلك ً
اء ُّ
الد ٍن ىيا
ىٍ
ى
صمىيىا " ...فىقى ى ى ه ى ى ي
ت ىرح يموي ىك ى
ى
كؿ المو ,أ ٍ ٍ
ى
ى
ً
ً
َّ
اح اٍل يكفيكؼ ,ك ىحفَّيىا بًالنُّ يج ً
اء ُّ
ك ىع ًف ٍاَل ٍىر ً
كـ ,ىك ىج ىعمىيىا
ض ُّ
الد ٍن ىيا م ٍف أىٍل ىك ً
الس ٍفمىى قى ى
اؿ " :ىخمى ى
َّم ى
ؽ الموي الس ى
ى
ى
اء كاٍلم ً
ً
الس ٍفمىى ًمف َّ ً
مشي ً
رج ً
يف ,ىك ىح ًفظىيىا ًم ٍف يك ّْؿ ىش ٍيطى و
اط ً
اء
ض ُّ
اف ىرًج ويـ ,ىك ىخمى ى
ؽ ٍاَل ٍىر ى
كما ل َّ ى
ى
الزىبد اٍل يجفى ى ى
يي ن
ً
و
ِ
ؽ ىَلى ٍذ ىر ًت
ؽ ًم ٍنيىا ىخ ٍر ه
اء ,ىفمى ًك ٍان ىخ ىر ى
ص ٍخ ى ورة ىع ٍف ظى ٍي ًر يحكت ىي ٍخ يريج م ٍنيىا اٍل ىم ي
ا ْل ُك َباء ىك ىج ىعمىيىا ىعمىى ى
اف ىخالً ً
الن ً
ؽ ُّ
كر." ...
ٍاَل ٍىر ى
ض ىك ىم ٍف ىعمى ٍييىا ,يس ٍب ىح ى
تخريج الحديث:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٕ/

()2

تاريخ المدينة البف شبة (ِ.)ٕٓٔ/

()0

الجيد كالشدة .لساف العرب (ُ.)ّّٖ/
الح ْوب :ى
 َ
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أخرجو الطبراني( , )7مف طريؽ ,إسماعيؿ بف ميراف ,عف الزياف بف عباد ,عف عمر بف مكسى,
عف الزىرم ,عف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة ,عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  -يرفعو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة بف مسعود :ىك عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة بف مسعكد

اليذلي أبك عبد ا﵀ المدني ,ثقة فقيو ثبت ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ْٗىػ)(.)2

الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ,سبقت ترجمتو(.)0

 -عمر بف موسى :ىك عمر بف مكسى بف كجيو الكجييي يركم عف الزىرم كالقاسـ ركل عنو

ابف إسحاؽ .قاؿ ابف معيف ":كذاب ليس بشيء "( ,)4كعنو قاؿ ":ليس بثقة "( .)3كقاؿ البخارم":
منكر الحديث "( .)6كقاؿ أبك حاتـ ":متركؾ الحديث ذاىب الحديث كاف يضع الحديث "(.)1
كقاؿ النسائي ":متركؾ الحديث "(.)8

كقاؿ أبك داكد ":عمر بف مكسى الكجييي ليس بشئ يركم عف قتادة كسماؾ مناكير "(.)9

كقاؿ الدارقطني ":ككفي متركؾ "( .)73كقاؿ ابف حباف ":كاف ممف يركم المناكير عف المشاىير
فمما كثر في ركايتو عف الثقات ماال يشبو حديث اَلثبات حتى خرج عف حد العدالة إلى الجرح

فاستحؽ الترؾ "( .)77كقاؿ ابف عدم ":منكر جدا ..كىك بيف اَلمر في الضعفاء ,كىك في عداد
مف يضع الحديث متنا كاسنادا "( .)72كقاؿ الجكزجاني ":سمعتيـ يذمكف حديثو "(.)70

اف حيث
قاؿ الباحث :عمر بف مكسي ,متيـ بالكذب ,كيؤيد ذلؾ ما ذكره العقيمي عف ابف ىم ٍع ىد ى
قاؿ ":قدـ عمينا عمر بف مكسى الكجييي فاجتمعنا إليو فجعؿ يقكؿ :ىخَّبرنا شيخكـ الصالح ىخَّبرنا

اف  ,قمت لو :كأيف
شيخكـ الصالح ,فمما أكثر قمت :مف شيخنا الصالح؟ فقاؿ :خالد بف ىم ٍع ىد ى
لقيتو؟ قاؿ :في غزكة أ ٍىرًمينًيَّة  ,قمت :اتؽ ا﵀ يا شيخ ,فال تكذب ,أنت إذان لقيتو بعد مكتو بأربع

()7

اَلحاديث الطكاؿ لمطبراني (ص  /ُٕٗ/رقـ ّ).

()2
()0
()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٕ/رقـَّْٗ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ُٗ.)ّٕ/
اَظغدضٌسعقى(.)13
سؤاالت ابف الجنيد ال بف معيف (ص.)ََْ/

()3

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ِّْ/ْ( -

()6

التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ.)ُٕٗ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُّّ/

()8

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ِٖ/

()9

سؤاالت اآلجرم البي داكد (ُ.)َّٕ/

( )73سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو( -ص.)َٓ/
( )77المجركحيف البف حباف (ِ.)ٖٔ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُٓ/
( )70أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ِٗٓ/
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سنيف ,مات خالد بف معداف سنة أربع كمائة ,كأزيدؾ أخرل :أنو ما غ از أ ٍىرًمينًيَّة قط ,ما كاف يغزك
إال الركـ "(.)7
الزيَّاف بف عبَّاد بف ِشبؿ المذ ِ
 َّْح ِجي(ٕ) :مجيكؿ لـ أجد لو ترجمة.
َ
َ
الب ْير ِ
وذي(ٖ) :قاؿ ابف حجر :مجيكؿ الحاؿ ,مف التاسعة(.)4
 حمزة بف ُنصير َ ًُ
 َّ ِالبة
الرقَاشي :ىك عبد الممؾ بف محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد الممؾ بف مسمـ ,أبك ق ى
الرقى ً
اشي الضرير الحافظ  ,مات سنة (ِٕٔىػ)(.)3
َّ
ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":كاف يحفظ أكثر حديثو "( .)6كقاؿ أبك جعفر محمد بف جرير

الطبرم ":ما رأيت أحفظ مف أبي قالبة "( .)1وقاؿ أبك داكد ":رجؿ صدكؽ أميف مأمكف ,كتبت

عنو بالبصرة "( .)8كقاؿ محمد بف إسحاؽ بف خزيمة ":حدثنا أبك قالبة بالبصرة قبؿ أف يختمط

كيخرج إلى بغداد "( .)9كقاؿ الدارقطني ":قيؿ لنا إنو كاف يمجاب الدعكة  ,صدكؽ كثير الخطأ في
اَلسانيد كالمتكف ال يحتج بما ينفرد بو "( .)73كقاؿ الخطيب ":كاف مذكك ار بالصالح كالخير "(.)77

كذكره ابف أبي حاتـ كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديؿ( .)72كقاؿ أبك الفرج الجكزم ":كاف صدكقان مف

أىؿ الخير ,كحدث مف حفظو بستيف ألؼ حديث ,فكقع في بعضيا الخطأ "(.)70
الرقى ً
ً
اشي  ,صدكؽ حسف الحديث ,يغمط.
البة َّ
قاؿ الباحث :أبك ق ى
 -محمد بف الحسف :مجيكؿ الحاؿ لـ أجد لو ترجمة.

الحكـ عمى الحديث  :حديث مكضكع .فيو عمر بف مكسى الكجييي ,متيـ بالكضع.
***** *****

()7

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)َُٗ/

()2

المذحجي :ىذه النسبة إلى مذحج ,كىي قبيمة مف اليمف .اَلنساب لمسمعاني (ُِ.)ُُٔ/

()0

البيروذي :ىذه النسبة الى بيركذ كىي مف نكاحي اىكاز .اَلنساب لمسمعاني (ِ.)ُّٗ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٖ/رقـُّٖٓ).

()3

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)َُْ/

()6

الثقات البف حباف (ٖ.)ُّٗ/

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُِ.)ُٕٕ/

()8

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)ُُٓ/

()9

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُِ.)ُٕٕ/

( )73سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص.)ُُّ/
( )77تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُِ.)ُٕٕ/
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّٔٗ/
( )70المنتظـ في تاريخ اَلمـ كالممكؾ البي الفرج الجكزم (ُِ.)ِْٕ/
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ادلثحث انثانث :انكاف مع انتاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ِ
ً
ًً
بحكـ المَّ ًو الًَّذم أ ٍن ىزلىو ًفي ًكتابو ,أ ٍىك ىكتىبو ىعمىى ًع ىب ًاد ًه .ىكلى ٍـ
ىم ي
فيو " َلى ٍقض ىي َّف ىب ٍي ىن يك ىما بكتاب المَّو " أ ٍ
الكتاب مصدر ,يقىا يؿ :ىكتىب ي ٍكتيب ًكتىابان ً
الر ٍجـ ىال ًذ ٍكر لىيما ًفيو ك ً
ىف َّ
آفًَ ,ل َّ
ككتى ىابة .ثيَّـ
الن ٍفي ك َّ
ى ى
ى ٍ ه ي
يي ًرًد اٍلقي ٍر ى
ى يى
ًً
الم ٍكتيكب(.)7
يس ٌمي بو ى
حديث رقـ (ٗٗٔ).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ث ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اب ,ىع ٍف يع ىب ٍيًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يعتٍىبةى ٍب ًف
اؿ :ىح َّدثىىنا لى ٍي ه
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
ى
كد ,عف أىبًي ىرٍيرةى ,كىزٍيًد ٍب ًف ىخالًود الجينً ّْي  -ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما  -أَّىنيي ىما قىاالى :إً َّف ىريج نال ًم ىف
ىم ٍس يع و ى ٍ
ى
يى
يى ى ى
اؿ :يا رس ى َّ ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
َّ َّ
ىعر ً
ت
اب أىتىى ىر يس ى
ض ٍي ى
كؿ المو ,أ ٍىن يش يد ىؾ الموى إًال قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فىقى ى ى ى ي
ى
اَل ٍ ى
ض ىب ٍي ىن ىنا بً ًكتى ً
لًي بً ًكتى ً
اآلخ ير :ك يىك أى ٍفقىوي ًم ٍنوي ,ىن ىع ٍـ فىا ٍق ً
اب المَّ ًو ,ىكٍأ ىذ ٍف لًي ,فىقىا ىؿ
اب المَّ ًو ,فىقى ى
اؿ ى
الخ ٍ
ص يـ ى ى ى
ً ()0
ً
َّ ً
ام ىأرىتً ًو,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  :-يق ٍؿ ,قى ى
اؿ :إً َّف ٍابني ىك ى
ىر يسك يؿ المو  -ى
اف ىعسيفنا ىعمىى ىى ىذا ,فى ىزىنى بً ٍ
ىى ىؿ ً
ت أ َّ
ىخ ىب يركنًي
ىف ىعمىى ٍابنًي َّ
العٍمًـ ,فىأ ٍ
ىكًاّْني أ ٍ
ت ًم ٍنوي بً ًم ىائ ًة ىش واة ,ىكىكلً ى
ت أٍ
يد وة ,فى ىسأىٍل ي
الر ٍج ىـ ,فىا ٍفتى ىد ٍي ي
يخبً ٍر ي
ً و
ً
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
يب ىع واـ ,ىكأ َّ
ام ىأرًىة ىى ىذا َّ
أَّىن ىما ىعمىى ٍابني ىجٍم يد م ىائة ىكتى ٍغ ًر ي
ى
الر ٍج ىـ ,فىقى ى ى ي
ىف ىعمىى ٍ
صمى ا﵀ي
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ً ً ًً
ًَّ
ً َّ
الغ ىن يـ ىرّّد ,ىك ىعمىى ٍابنً ىؾ ىجٍم يد
يدةي ىك ى
الكلً ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىكالذم ىن ٍفسي ب ىيده َألَقْض َي َّف َب ْي َن ُك َما بكتَاب المو ,ى
()4
ً و
اؿ :فى ىغ ىدا ىعمى ٍييىا,
ت فى ٍاريج ٍميىا " ,قى ى
يب ىع واـٍ ,
اعتىىرفى ٍ
ام ىأرًىة ىى ىذا ,فىًإ ًف ٍ
م ىائة ,ىكتى ٍغ ًر ي
اغ يد ىيا أ ىين ٍي يس إًلىى ٍ
َّ ً
ت.
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فىيرًج ىم ٍ
اعتىىرفى ٍ
فى ٍ
ىم ىر بًيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
ت ,فىأ ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)3مف طريؽ ,مالؾ ,كمحمد بف أبي ذئب ,كشعيب بف دينار ,كسفياف بف عيينة.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٕ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب الشركط  -باب الشركط التي ال تحؿ في الحدكد /ُُٗ/ّ( -رقـِِْٕ).
 َع ِسيفا :أىم ً
أجي انر .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ّ.)ِّٕ/
قاؿ ابف اَلثير ىك :أنيس ٍبف الضحاؾ اَلسممي كىك الذم أرسمو َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًإلىى االمرأة اَلسممية ليرجميا ,إف
النبً ٌي ى

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الصمح  -باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد /ُْٖ/ّ( -رقـِٓٗٔ) .ككتاب الحدكد

()0
()4

اعترفت بالزنا .أسد الغابة َلبي الحسيف ابف اَلثير (ُ.)َِّ/

 باب مف أمر غير اإلماـ بإقامة الحد غائبا عنو /ُُٕ/ٖ( -رقـّٖٓٔ) .ككتاب اَلحكاـ -باب :ىؿ يجكز لمحاكـ أف يبعثرجال كحده لمنظر في اَلمكرٗ( -ـٕٓ /رقـُّٕٗ).ككتاب اَليماف كالنذكر  -باب :كيؼ كانت يميف النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ /ُِٗ/ٖ( -رقـّّٔٔ .)ِِٖٔ-ككتاب الحدكد  -باب االعتراؼ بالزنا /ُٕٔ/ٖ( -رقـِٕٖٔ .)ٖٔٓٗ-ككتاب أخبار
اآلحاد  -باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد /ٖٖ/ٗ( -رقـَِٕٔ).
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كأخرجو مسمـ( ,)7مف طريؽ الميث بف سعد .خمستيـ :عف ابف شياب الزىرم ,عف عبيد ا﵀ بف
عبد ا﵀ بف عتبة بف مسعكد ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ ً
ِ
كمنو حديث أنس بف َّ
ض المَّ ًو ىعمىى لً ىساف ىنبًٌيو.
النضر " قى ى
ىم فى ٍر ي
اؿ لىوي :كتَ ُ
اص " أ ٍ
ص ي
اب ا﵀ الق ى
ّْف﴾ كقىكلً ًو ﴿كًاف عاقى ٍبتيـ فى ً
ً
يؿ :يىك إً ىشارةه إلى قكؿ ا﵀ تعالى ﴿كالس َّ ً
عاقيبكا بً ًم ٍث ًؿ ىما يعكًق ٍبتي ٍـ
ى ٍ
ٍ
ى
ّْف بالس ّْ ى ٍ
ى
ىكق ى ى
بً ًو﴾(.)2
حديث رقـ (٘ٗٔ).

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّ ً
ح َّدثىنًي ع ٍب يد المَّ ًو ٍبف منً و ً
اؿ :ىح َّدثىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
س ,أ َّ
ّْع
ىف ُّ
َّي ًم َّ
ي ,قى ى
ى
ى
ير ,ىسم ىع ىع ٍب ىد المو ٍب ىف ىب ٍك ور الس ٍ
الرىبي ى
ي ي
)
4
(
و
ع َّمتىو ىكسر ٍ ً
كؿ المَّ ًو -
ش فىأ ىىب ٍكا ,فىأىتى ٍكا ىر يس ى
ضكا اَل ٍىر ى
الع ٍف ىك فىأ ىىب ٍكا ,فى ىع ىر ي
ت ثىنَّيةى ىج ًارىية ,فىطىمىيبكا إًلى ٍييىا ى
ى ي ىى
ً َّ ً
صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -كأىبكا ,إً َّال ً
القصاص فىأىمر رسك يؿ المَّ ًو َّ
ص ً
اص,
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ بًالق ى
ى
ى ى ىى ى ي
ى
ي ى ى ى ى ى ىٍ
ًَّ
الح ّْ
اؿ أ ىىن يس ٍب يف َّ
ؽ الى تي ٍك ىس ير ثىنًيَّتييىا,
كؿ المَّ ًو أىتي ٍك ىس ير ثىنًَّيةي ُّ
ض ًر :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
الن ٍ
الرىبّْي ًع؟ الى ىكالذم ىب ىعثى ىؾ بً ى
القصاص" .فىر ً
اؿ رسك يؿ المَّ ًو صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ " :يا أ ىىنسِ ,كتَاب المَّ ِو ً
اؿ
ض ىي القى ٍكيـ فى ىعفى ٍكا  ,فىقى ى
ُ
ي ى ىىى ى ي
ى
فىقى ى ى ي
ى ي ى
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إً َّف ًم ٍف ًع ىب ًاد المَّ ًو ىم ٍف لى ٍك أى ٍق ىس ىـ ىعمىى المَّ ًو ىَل ىىب َّرهي ".
ىر يسك يؿ المو  -ى
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)3مف طريؽ ,محمد بف عبد ا﵀ اَلنصارم ,كمركاف بف معاكية الفزارم.

كأخرجو مسمـ( , )6مف طريؽ ,عفاف بف مسمـ .ثالثتيـ :عف حميد الطكيؿ ,عف أنس بف مالؾ –

رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
*****

()7

*****

صحيح مسمـ  ,كتاب الحدكد  -باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى /ُِّْ/ّ( -رقـِٓ.)ُٕٔٗ-

( )2النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٕ/
0
ً
ً
ًَّ
اص ًفي القى ٍتمى ًى /ِْ/ٔ( رقـََْٓ).
آم ينكا يكت ى
( ) صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القراف  -ىب ي
اب  ىيا أىيُّيىا الذ ى
ص ي
ب ىعمىٍي يك يـ الق ى
يف ى
( )4األرش :ىك الذم يأخذه المشترم مف البائع إذا اطمع عمى عيب في المبيع .كأركش الجنايات كالجراحات مف ذلؾ؛ َلنيا جابرة

ليا عما حصؿ فييا مف النقص .كسمي أرشا َلنو مف أسباب النزاع ,يقاؿ أرشت بيف القكـ إذا أكقعت بينيـ.انُٓاٌحفًغغٌة
انذضٌسٔاألشغ(.)09/7
( )3صحيح البخارم  ,كتاب الصمح  -باب الصمح في الدية  /ُٖٔ/ّ( -رقـ َِّٕ) .ككتاب تفسير القراف  -باب يا أىيُّيا الًَّ
يف
ذ
ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
اص /ِٓ/ٔ(رقـُُْٔ).
الح ّْر /ِْ/ٔ( رقـْْٗٗ) .كباب قىكلو  ىك ي
الح ُّر بً ي
اص في القى ٍتمىى ي
آمنيكا يكت ى
ص ه
الج يرك ىح ق ى
ص ي
ب ىعمىٍي يك يـ الق ى
ى
( )6صحيح مسمـ  ,كتاب القسامة -باب إثبات القصاص في اَلسناف ,كما في معناىا  /َُِّ/ّ( -رقـِْ.)ُٕٔٓ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ً ِ
ىم لى ٍي ىس ًفي يح ٍكمو ,ىكىال ىعمىى يمكجب
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
يث ىب ًر ىيرةى " ىم ًف ا ٍشتىرط ىش ٍرطان لى ٍي ىس في كتاب المَّو " أ ٍ
َّ ً
قىضاء ًكتابو؛ ًَل َّ ً
أعمىـ أ َّ
الرسكؿ
ياف لىوي .ىكقى ٍد ىج ىعؿ
طاعة َّ
أمر بً ى
ي
ىف يسَّنتىو ىب ه
الرسكؿ ,ك ٍ
ىف كتاب المو ى
أعتىؽ ,ىال أ َّ
صان(.)7
الكالىء ىم ٍذككر ًفي القرآف ىن َّ
الكالء لً ىم ٍف ٍ
ىف ى
ى
حديث رقـ (.)ٔٗٙ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
ت :أىتىتٍيىا ىب ًر ىيرةي
اف ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ,ىع ٍف ىع ٍم ىرةى ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,قىالى ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ت أٍ ً
ىىمييىا :إً ٍف ًش ٍئ ًت
ىع ى
الكالى يء لًي ,ىكقى ى
تى ٍسأىلييىا ًفي ًكتى ىابتًيىا ,فىقىالى ٍ
اؿ أ ٍ
ط ٍي ي
ت :إً ٍف ًش ٍئ ًت أ ٍ
ىىمىؾ ىكىي يك ي
كف ى
اؿ س ٍفياف م َّرةنً :إف ًش ٍئ ًت أ ٍ ً
ً
ىع ى ً
اء ىر يسك يؿ المَّ ًو -
أٍ
ٍ
ىعتى ٍقتيىا ,ىكىي يك ي
كف ا ىلكالى يء لىىنا  -ىفمى َّما ىج ى
ط ٍيتيىا ىما ىبق ىي  -ىكقى ى ي ى ي ى
ي  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ ٍ " :-ابتى ً
اؿ َّ
ىعتًًقييىا,
النبً ُّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىذ َّك ىرتٍوي ىذلً ىؾ ,فىقى ى
اعييىا فىأ ٍ
ى
ى
ي ى ىىى
ؽ " ثيَّـ قىاـ رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -عمىى ً
ً
اف
الم ٍن ىب ًر -ىكقى ى
ىعتى ى
الكالى ىء لً ىم ٍف أ ٍ
ى
اؿ يس ٍف ىي ي
ى
ى ىي
ي ى ىىى
فىإ َّف ى
م َّرةن :فىص ًع ىد رسك يؿ المَّ ًو-صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ -عمىى ً
و
كف يش يركطنا
الم ٍن ىب ًر -فىقى ى
ي ى ىىى ى
":ما ىبا يؿ أى ٍق ىكاـ ىي ٍشتىًرطي ى
ى
ى ىي
اؿ ى
ى
 ,لى ٍي ىس ًفي ًكتى ً
طا لى ٍي ىس ًفي ِكتَ ِ
ط ًم ىائةى ىم َّ ورة" .
اب المَّ ِو ,ىفمى ٍي ىس لىوي ,ىكًا ًف ا ٍشتىىر ى
ط ىش ٍر ن
اب المَّ ًو ىم ًف ا ٍشتىىر ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,الزىرم ,عف عركة بف الزبير .كمف طريؽ ,القاسـ بف
محمد التيمي .كمف طريؽ ,نافع ,عف ابف عمر .كأخرجو البخارم( ,)3مف طريؽ ,اَلسكد بف يزيد

النخعي .أربعتيـ :يحدثكف عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو ثقات؛ كسفياف ىك :ابف عيينة ,كيحيي ىك :ابف سعيد اَلنصارم.
*****

****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُْٕ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب الصالة  -باب ذكر البيع كالشراء عمى المنبر في المسجد  /ٖٗ/ُ( -رقـْٔٓ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب البيكع  -باب البيع كالشراء مع النساء /ُٕ/ِ( -رقـُِٓٓ ,)ِّٓٔ-ُِٓٔ-َِٓٔ-ُِٖٔ-ككتاب
النكاح  -باب الحرة تحت العبد /ٖ/ٕ( -رقـَٕٗٓ) ,ككتاب الطالؽ  -باب ال يككف بيع اَلمة طالقا /ْٕ/ٕ( -رقـِٕٗٓ),
ككتاب اَلطعمة  -باب اَلدـ /ٕٕ/ٕ( -رقـَّْٓ) .ككتاب الفرائض  -باب إذا أسمـ عمى يديو /ُٓٓ/ٖ( -رقـٕٕٓٔ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب العتؽ  -باب إنما الكالء لمف أعتؽ /ُُُْ/ِ( -رقـٔ.)َُْٓ-ُْ-ُِ-ُُ-َُ-

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الزكاة  -باب الصدقة عمى مكالي أزكاج النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ /ُِٖ/ِ( -رقـُّْٗ) ,ككتاب
العتؽ  -باب بيع الكالء كىبتو /ُْٕ/ّ( -رقـِّٔٓ) ,ككتاب الفرائض  -باب الكالء لمف أعتؽ /ُْٓ/ٖ( -رقـُٕٕٔ-
ُٕٓٔ.)ٕٖٔٓ-ْٕٔٓ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ظر ًفي ِكتاب ِ
ًً
ىم ىك ىما ىي ٍح ىذر َّ
بغ ٍير إذنًو فى ىكأَّىن ىما ىي ٍنظير ًفي َّ
الن ىار
أخيو ى
الن ًار " ىى ىذا تى ٍمثيؿ :أ ٍ
ىكفيو " ىمف ىن ى ى
ً
يؿ :م ٍع ىناهي ىكأَّىنما ىي ٍنظير إًلىى ما ً
ً
يكجب ىعمى ٍي ًو َّ
كيحتمؿ أىنَّوي أ ىىر ىاد يعقكبة
النار .ى
ى
ى
فٍم ىي ٍح ىذر ىى ىذا الصَّنيع .ىكق ى ى
ً
ىف ً
البصرًَ ,ل َّ
كف ىك ىى ىذا
استىمع إًلىى ىحديث قى ٍكـ ي
ى
كىـ لىوي ىك ًاريى ى
الج ىناية م ٍنوي ,ىك ىما ييعاقىب السَّمعي إً ىذا ٍ
ًَّ ً ً ً
ً
عاـ ًفي
ىف ييطَّمىع ىعمى ٍي ًو .ىكًق ى
اٍل ىحًد ي
ىم ىانةه ىي ٍك ىره صاحبوي أ ٍ
يؿ :يى ىك ه
يث ىم ٍح يمك هؿ ىعمىى الكتاب الذم فيو سّّر ىكأ ى
يك ّْؿ ًكتاب(.)7
حديث رقـ (.)ٔٗٚ

اإلماـ القُضاعي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ً
يـ ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا أيىبك يم ىح َّمود ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يع ىم ىر التُّ ًجيبً ُّي ,قى ى
أٍ
ىح ىم ىد يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
اؿ :أبنا أيىبك أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
ص ٍب ًف اٍلك ً
ىح ٍف ً
يد ٍب يف ًس ىن و
َّاف ٍب يف ًى ىال وؿ ,قىا ىؿ :ثنا أيىبك اٍل ًم ٍق ىد ًاـ ,ىع ٍف
اف ,قى ى
ص ّْي ,قى ى
اؿ :ثنا ىي ًز ي
اؿ :ثنا ىحب ي
ى
ً َّ
النبً َّي َّ -
اؿ " :م ٍف ىنظىر ًفي ِكتَ ِ
يم ىح َّمًد ٍب ًف ىك ٍع وب ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
ىف َّ
َّاس ,أ َّ
اب
ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -قى ى ى
َخ ِ
أِ
يو بً ىغ ٍي ًر إً ٍذنً ًو فى ىكأَّىن ىما ىي ٍنظيير ًفي َّ
الن ًار ".
تخريج الحديث:
أخرجو أبك داكد( ,)0مف طريؽ عبد ا﵀ بف يعقكب بف إسحاؽ ,عف رجؿ لـ ي ً
سـ ,عف محمد بف
ي
كعب ,عف ابف عباس.
كأخرجو الحاكـ( ,)4مف طريؽ ,أبك ً
المقداـ ىشاـ بف زياد ,عف محمد بف كعب ,عف عمر بف عبد
العزيز ,عف عبد ا﵀ بف عباس – رضي ا﵀ عنو – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 محمد بف َكعب :ىك محمد بف كعب بف سميـ بف أسد أبك حمزة القرظي المدني ,ثقة عالـ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُِىػ)(.)3
 أبو ِالمقداـ :ىك ىشاـ بف زياد بف أبي يزيد كىك ىشاـ بف أبي ىشاـ أبك المقداـ كيقاؿ لو
أيضا ىشاـ بف أبي الكليد المدني ,متركؾ ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو ,مف السادسة(.)6
َ -حبَّاف بف ِىبلؿ :ىك ىحبَّاف بف ىالؿ أبك حبيب البصرم ,ثقة ثبت ,ركل لو الجماعة ,مات

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٕ/

()2

مسند الشياب لمقضاعي (ُ /ِْٖ/رقـْْٔ).

()0

سنف أبي داكد  ,باب تفريع أبكاب الكتر – باب الدعاء-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ٕٖ/رقـُْٖٓ).

()4

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ََّ/رقـَٕٕٕ).

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٓ/رقـِٕٓٔ).

()6

المصدر السابؽ (ص /ِٕٓ/رقـِِٕٗ).
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سنة (ُِٔىػ)(.)7
 َيزيد بف ِسناف :ىك يزيد بف سناف بف يزيد القزاز البصرم أبك خالد نزيؿ مصر ,ثقة  ,ركل لوالنسائي ,مات سنة (ِْٔىػ)(.)2
 أبو أحمد محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف حفص الو ِصي :لـ أعثر لو عمى ترجمة فيك مجيكؿ
َ
َ
الحاؿ.
 -أبو محمد عبد الرحمف بف عمر الت ِجيبي(ٖ) :ىك أبك محمد عبد الرحمف بف عمر بف محمد

بف سعيد التُّ ًجيبي  ,المصرم ,المالكي ,البزاز ,المعركؼ :بابف النحاس .حدث عنو :الصكرم,
كأبك نصر السجزم ,كعبد الرحيـ البخارم ,كأبك عمرك الداني ,كالقاضي محمد بف سالمة

القضاعي ,مات سنة (ُْٔىػ)(.)4

()3
البكصيرم( ,)6كقاؿ الذىبي ":الشيخ ,اإلماـ ,الفقيو ,المحدث,
كثقو أبك نصر بف ماككال  ,ك ى

الصدكؽ ,يمسند الديار المصرية "(.)1
قاؿ الباحث :أبك محمد التُّ ًجيبي ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

صي ,مجيكؿ ,كأبك ً
حديث ضعيؼ جدان .فيو أبك أحمد الك ً
المقداـ ىشاـ بف زياد ,متركؾ .كال
ى
يصح شيء مف طرقو؛ فأما طريؽ أبي داكد ,عف عبد ا﵀ بف يعقكب بف اسحاؽ ,فيك مجيكؿ

الحاؿ كما قاؿ ابف حجر( ,)8كيركل عف رجؿ لـ ييسـ مجيكؿ العيف .كأما طريؽ ,الحاكـ ,فيي
عف أبي ا ً
لمقداـ ىشاـ بف زياد ,متركؾ .لذلؾ قاؿ محمد بف طاىر الفىتَّنًي ":طرقو كميا كاىية
كأمثميا ضعيفة "( .)9كقد ضعفو الشيخ اَللباني(.)73

***** *****

()7

المصدر السابؽ (ص /ُْٗ/رقـَُٗٔ).

()2

المصدر السابؽ (ص /َُٔ/رقـ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ُِٓ/

()0

الت ِجيبي :نسبة الى تجيب كىي قبيمة كىك اسـ امرأة كىي أـ عدم كسعد ابني اشرس بف شبيب  .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)ُٗ/

()4

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٕ.)ُّّ/

()3

اإلكماؿ البف ماككال (ٕ.)ِٖٔ/

()6

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمبكصيرم (ُ.)ُْٓ/

()1

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٕ.)ُّّ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّّ/رقـَِّٕ).

()9

تذكرة المكضكعات لمحمد بف طاىر الفتي (ص.)ُْٔ/

( )73سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ُُ /َٕٔ/رقـِْٓٓ).
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.

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث ,كب ٍيف إ ٍذنًو ًفي ًكتىاب ًة اٍلحًد ً
كجو الجمع ب ٍيف ى ىذا اٍلحًد ً
كًف ً
يو " َال تَ ْكتُبوا ىعّْني ىغ ٍي ىر اٍلقي ٍر ً
يث
آف " ٍ
ىٍ ى ى ى
ى ى
ى
ىى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فإنو قى ٍد ثىىبت إ ٍذينو فييا ,أ َّ ً
ىع ٍنويَّ ,
كبإجماع
لممنع منيا بًاٍل ىحديث الثَّابًتٍ ,
ى
ىف اإل ٍذف في اٍلكتى ىابة ناسخ ى
آف ًفي ص ًحيفة ك ً
يث ىم ىع اٍلقي ٍر ً
احدة ,ىك ٍاَل َّىك يؿ
َّ
اَلمة ىعمىى جك ًازىا .ىكًق ى
ىف يي ٍكتىب اٍل ىحًد ي
يؿَّ :إنما ىنيى أ ٍ
ى
الكجو(.)7
ٍ
حديث رقـ (.)ٔٗٛ

اإلماـ أبو أحمد بف َعدي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الن ٍع ىم ً
اؿ :ىح َّدثىنا ىع ٍمرك ٍب يف ُّ
اف
اؿ :ىح َّدثىنا النضر بف طاىر ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىحمد ٍب يف الحسيف بف شيريار ,قى ى
طً
ً
َّ
م ىع ًف َّ
صمَّى
اء ٍب ًف ىي ىس وار ,ىعف أىبًي ىس ًعيد اٍل يخ ٍد ًر ّْ
ىسمى ىـ ,ىع ٍف ىع ى
م ىع ٍف ىزٍيد ٍب ًف أ ٍ
ىع ًف الث ٍكر ٌ
النبً ّْي  -ى
َّ
ب ىعّْني ىغ ٍي ىر اٍلقي ٍر ً
كسمَّـ  -قىاؿ " :ال تَ ْكتُُبوا َع ٍّني َغ ْي َر ا ْلقُ ْر ِ
آف ىفٍم ىي ٍم يحوي ".
آف فى ىم ٍف ىكتى ى
الموي ىعمىيو ى
تخريج الحديث :

أخرجو مسمـ( ,)0كالنسائي( ,)4كأحمد( ,)3كالدارمي( ,)6كأبك يعمى( ,)1كابف حباف( ,)8كالحاكـ(,)9
كابف عبد البر( ,)73كالخطيب البغدادم( ,)77مف طريؽ ,ىماـ بف يحيي ,عف زيد بف أسمـ ,عف
عطاء بف يسار ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو . -

كأخرجو الترمذم( ,)72مف طريؽ ,سفياف بف ككيع ,عف سفياف الثكرم ,بو .
جميعيـ بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
عَ ِسار :ىك عطاء بف يسار الياللي أبك محمد المدني مكلى ميمكنة ,ثقة فاضؿ
َ
طاء ْب ِف َي َ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٖ/

()2

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُِِ/

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب الزىد كالرقائؽ – باب التثبت في الحديث كحكـ كتابة العمـ /ِِٖٗ/ْ( -رقـِٕ.)ََّْ-

()4

السنف الكبرم لمنسائي  ,كتاب فضائؿ القرآف – كتابة القراف /ِْٓ/ٕ( -رقـْٕٓٗ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ُٕ /ُْٗ/رقـَُُٖٓ).

()6

مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ُِْ/ُ( -رقـْْٔ).

()1

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ُْٔ/رقـُِٖٖ).

()8

صحيح ابف حباف (ُ /ِٔٓ/رقـْٔ).

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُِٔ/رقـّْٕ).

( )73جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر (ُ /ِٖٔ/رقـّّٓ).
( )77تقييد العمـ لمخطيب البغدادم (ص.)ِٗ/
( )72سنف الترمذم  ,أبكاب العمـ – باب ما جاء في كراىية كتابة العمـ-ط :شاكر (ٓ.)ِٔٔٓ/ّٖ/
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صاحب مكاعظ كعبادة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ْٗىػ)(.)7

َسمَـ :ىك زيد بف أسمـ العدكم مكلى عمر أبك عبد ا﵀ كأبك أسامة المدني ,ثقة عالـ
 َزيد بف أ ْككاف يرسؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُّٔىػ)(.)2
 -الثوري :ىك سفياف بف سعيد الثكرم  ,ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ,سبقت ترجمتو(.)0

 َعمرو بف الن ْع َماف :ىك عمرك بف النُّ ٍع ىماف الباىمي البصرم ,ركل لو ابف ماجو ,مفالتاسعة( .)4كثقو البزار( ,)3كابف حباف( ,)6كقاؿ أبك حاتـ ":ليس بو بأس صدكؽ "( .)1كقاؿ ابف
عدم ":ليس بالقكم في الحديث ...ركل عف جماعة مف الضعفاء أحاديث منكرة فال أدرم البالء

منو أك مف الضعيؼ الذم يركم ىك عنو "(.)8

كقاؿ الذىبي ":صدكؽ "( .)9كابف حجر ":صدكؽ لو أكىاـ "(.)73

قاؿ الباحث :ىعمرك بف ُّ
الن ٍع ىماف ,صدكؽ ييـ.
 -النضر بف طاىر :ىك النضر بف طاىر ,أبك الحجاج البصرم .مات سنة (َِٓىػ)(.)77

ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":ربما أخطأ ككىـ "( .)72كقاؿ ابف عدم ":ضعيؼ جدان يسرؽ

الحديث كيحدث عمف لـ يرىـ ,كالى يحمؿ سنو أف يراىـ "(.)70

كقاؿ الدارقطني ":بصرم متركؾ "( .)74كقاؿ أبك بكر بف أبي عاصـ ":كاف عندنا شيخ بالبصرة,

ككاف كبير السف ,صاحب غزك كخير يقاؿ لو :النضر بف طاىر أبك الحجاج ,كتبنا عنو حديثان

كثي انر ,عف أبي عكانة ,كسميماف كالناس ,ثـ أخرج حديث دليـ ,بطكلو .حدثني بو عف دليـ ,فقمت
لو :فإنؾ لقيت دليما؟ قاؿ :قدـ عمينا مع عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ ,فنزؿ مكضعان قد سماه,

فسألت :فما سمعت أحدان يذكر أف عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ قدـ البصرة .كعبد الرحمف في

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـَْٓٔ).

()2

المصدر السابؽ (ص /ِِِ/رقـُُِٕ)

()0

انظر حديث رقـ (ِٕ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٕ/رقـُِّٓ).

()3

مسند البزار (ُّ /ُِّ/رقـِّٕٔ).

()6

الثقات البف حباف (ٓ.)َُٕ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِٔٓ/

()8

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُُِ/

()9

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)َْٗ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٕ/رقـُِّٓ).
( )77تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٓ.)ُِٕٔ/
( )72الثقات البف حباف (ٗ.)ُِْ/
( )70الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِٖٔ/
( )74سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو( -ص.)ٖٔ/
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شيرتو لك قدـ لكتب عنو الناس .ثـ كقفت مف ىذا الشيخ بعده عمى الكذب ,كرأيتو بعدما كؼ

بص ره ,كىك يحدث عف الكليد بف مسمـ ,كعف غيره بأحاديث ليس مف حديثو ,كتتابع في الكذب,
نسأؿ ا﵀ العصمة "( .)7كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":كتبكا عنو  ,قد يركم ما ال يتابع عميو "(.)2

كقاؿ أبك فتح محمد بف الحسيف اَل ٍىزدم ":ليس بً ىشيء "( .)0كقاؿ المزم ":أحد الضعفاء "(.)4
قاؿ الباحث :النضر بف طاىر ,ضعيؼ جدان.

 -محمد بف الحسيف بف شيريار :محمد بف الحسيف بف شيريار أبك بكر القطاف بمخي اَلصؿ,

مات سنة (َّٓ)(.)3

قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي ":سمعت ابف ناجية( ,)6يقكؿ :يكذب "(.)1
كقاؿ الدارقطني ":ليس بو بأس "(.)8

قاؿ الباحث :محمد بف الحسيف بف شيريار ,ضعيؼ.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناده ضعيؼ جدان ,لضعؼ النضر بف طاىر ,كمحمد بف الحسيف بف شيريار.
كقد انفرد بيذه الطريؽ النظر بف طاىر ,عف عمرك بف النعماف.

قاؿ ابف عدم بعد ذكر ىذه الطريؽ ":كعمرك بف النعماف ركل عف جماعة مف الضعفاء أحاديث

منكرة فال أدرم البالء منو أك مف الضعيؼ الذم يركم ىك عنو "(.)9

لكف الحديث بشكؿ عاـ صحيح ,فيك يمخرج في صحيح مسمـ ,كغيره.
***** *****

()7

السنة َلبي بكر بف أبي عاصـ (ُ.)ِٖٔ/

()2

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)ِِٓ/

()0

الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم (ّ.)ُُٔ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ِّْ/

()3

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ُٗ/

()6

م ,مات سنة (َُّىػ) .أنظر :تاريخ بغداد لمخطيب
الب ٍرىب ًر ُّ
ىكاإلماـ الحافظ عبد ا﵀ بف محمد بف ناجية بف نجبة أبك محمد ى
البغدادم (ُُ.)ُّّ/ؿٍغأعالوانُثالءنهظْثً(.)764/74

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ُٗ/

()8

المصدر السابؽ.

()9

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُِِ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
حاجةن كًاّْني ا ْكتُِت ْبت ًفي ىغ ٍزكة ك ىذا ك ىك ىذا " أ ً
كًف ً
اس ًمي
يو " قى ى
ىم يكت ى
ام ىرأتي ى
اؿ لىوي ي
ب ٍ
ٍ
رجؿ :إً َّف ٍ
ى
خرجت َّ ى
ى
()7
الغ ىزاة .
ًفي يج ٍممة ي
حديث رقـ (.)ٜٔٗ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اف
اف ,قى ى
اؿ أيىبك ىب ٍك ور :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةى ,ىكيزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,ك ىال يى ىما :ىع ٍف يس ٍف ىي ى
ت ٍاب ىف ىعب و
ت
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ًد ىين وار ,ىع ٍف أىبًي ىم ٍع ىبود ,قى ى
ا ٍب يف يع ىي ٍي ىنةى ,قى ى
َّاس ,ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ً َّ
النبً َّي َّ -
َّ
ام ىأروىة إً َّال ىك ىم ىعيىا يذك ىم ٍح ىروـ ,ىكىال
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍخطي ي
ى
ب ىيقيك يؿ " :ىال ىي ٍخمي ىك َّف ىريج هؿ بً ٍ
اؿ :يا رس ى ً
ً
ً
ً َّ
و
ت ىح َّ
اجةن ,ىكًاّْني
ام ىأرىتًي ىخ ىر ىج ٍ
اـ ىريج هؿ ,فىقى ى ى ى ي
كؿ ا﵀ ,إً َّف ٍ
تي ىساف ًر اٍل ىم ٍأرىةي إال ىم ىع ذم ىم ٍح ىرـ " ,فىقى ى
اؿٍ " :ان ىً
ام ىأرىتً ىؾ ".
ت ًفي ىغ ٍزىكًة ىك ىذا ىك ىك ىذا ,قى ى
ا ْكتُِت ْب ُ
طم ٍؽ فى يح َّج ىم ىع ٍ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0عف حماد بف زيد ,كقتيبة بف سعيد ,كأبك ينعيـ الفضؿ بف يد ىكيف ,كعمي بف
المديني .أربعتيـ :عف سفياف بف عيينة ,عف عمرك بف دينار ,عف أبي معبد ,عف ابف عباس –

رضي ا﵀ عنيما  -يرفعو إلى النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات ,كأبك معبد ىك :نافذ مكلى ابف عباس المكي.
*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
يث ٍاب ًف يعمر ,كًقيؿ
ى
ى
ً ً
اف َّ
يك ً
الزٍم ىني
ىكتى ى
ب ٍ
اس ىمو في د ى
حديث رقـ(ٓ٘ٔ).

*****

ٍابف عمرك " مف ا ْكتَتَب ض ًمنان بعثو المَّو ض ًمنان يكـ اٍل ًقي ً
ىم ىم ٍف
امة " أ ٍ
َ ى ىى
ي ىٍ
ي ى ىٍ ى ى ى
ى
()4
ىكلى ٍـ ىي يك ٍف ىزًمنان .

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

*****

*****

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٖ/
( )2صحيح مسمـ  ,كتاب الحج -باب سفر المرأة مع محرـ إلى حج كغيره /ٕٖٗ/ِ( -رقـِْْ.)ُُّْ-
( )0صحيح البخارم  ,كتاب جزاء الصيد  -باب حج النساء /ُٗ/ّ( -رقـُِٖٔ) ,ككتاب الجياد كالسير -باب مف اكتتب في
جيش فخرجت امرأتو حاجة /ٓٗ/ْ( -رقـََّٔ) ,كباب كتابة اإلماـ الناس (ْ /ِٕ/رقـَُّٔ) ,ككتاب النكاح  -باب ال
يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محرـ ,كالدخكؿ عمى المغيبة /ّٕ/ٕ( -رقـِّّٓ).
( )4النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٖ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي ًكتىابً ًو إًلىى اليمف " قى ٍد بعثٍت إًلى ٍي يكـ َك ِاتبا ًمف أىصحابًي " أىر ىاد عالًمان ,سمي بً ًو ًَل َّ ً
ب ىعمىى
ىف اٍل ىغال ى
ٍ ً ٍ ٍى
ى
ىى
ى
ى
يٌ ى
ً ()7
ً
ً
ً
ً
عندىـ ىع ًزي انز ,ىكًفي ًي ٍـ ىقميالن .
اف الكاتب ى
اف ىي ٍع ًرؼ اٍلكتى ىابةى أ ٍ
كم ٍعرفة .ىك ىك ى
ىف ىي يك ى
ىمف ىك ى
كف ع ٍن ىدهي عٍم هـ ى
حديث رقـ (ٔ٘ٔ).

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً ً ِ ِ
ً ً
الريج يؿ ىع ٍب ىده ىعمىى
ب َّ
اء ٍ
ت تى ٍستىعيف بً ىعائ ىشةى في كتَ َابت َيا " اٍلكتى ىابةي :أ ٍ
ىف يي ىكات ى
ىكًفي ىحديث ىبريًرة " أَّىنيىا ىج ى
ً
مو
اؿ ّْ
ص ىار يح ٌانر (.)2
يؤديو إًلى ٍيو يم ىنجَّمان ,فىًإ ىذا أ َّىداهي ى
ى
حديث رقـ (*).
اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىف عائً ىشةى  -ر ً
ث ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
ىخ ىب ىرتٍوي:
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ,ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا  ,-أ ٍ
اب ,ىع ٍف يع ٍرىكةى ,أ َّ ى
ى
ى
أ َّ
ت تى ٍستى ًع يينيىا ًفي ِكتَ َاب ِت َيا ....الحديث.
اء ٍ
ىف ىب ًر ىيرةى ىج ى

الحديث سبؽ تخريجو(.)4

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
يث اٍلم ًغيرًة " كقى ٍد تَكتَّب ي ىز ُّ ً
كًفي حًد ً
ّْقاء إً ىذا
ثيابوً ,م ٍف ىكتىٍب ي
كج ىمع ىعمىٍيو ى
ىم تى ىح َّزـ ى
ي
ى
ؼ في قى ٍك ًمو " أ ٍ
ت الس ى
ي ى ى
ى
()3
ىخ ىرٍزتىو .
حديث رقـ (ٕ٘ٔ).

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
*****

*****

()7

المصدر السابؽ.

()2

المصدر السابؽ.

()0
()4
()3

صحيح البخارم  ,كتاب المكاتب  -باب ما يجكز مف شركط المكاتب  /ُِٓ/ّ( -رقـُِٔٓ).
اَظغدضٌسعقى(.)746
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٗ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿً ٍ :
ً
ًفي حًد ً
الم ٍؿ ىء ,ف يكمُّكـ ىس ىي ٍرىكم " التَّ ىك ُّ
كات َّ
ادةى " فَتَ َّ
ات:
يضأة ,فىقى ى
يث أىبًي قىتى ى
اس ىعمىى الم ى
ى
الن ي
أحسينكا ى
الغطيط .ىى ىك ىذا ىركاهي َّ
م ك ىشرحو .ىكاٍل ىم ٍحفيكظي "
الزىم ٍخ ىش ًر ُّ
ص ٍكت ,ىك يى ىك ًم ىف ال ىكتًيت :اليىدير ك ى
التَّىز ي
احـ ىم ىع ى
ى
اب " بًاٍلب ً
تى ىك َّ
َّد ًة .ىكقى ٍد تىقى َّد ىـ(.)7
اء اٍل يم ىكح ى
ى
حديث رقـ (*).

(ٕ)
اؿ:
قاؿ
اإلماـ مسمـ رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
ت ,عف عبًد ً
اح ,ىع ٍف
ا﵀ ٍب ًف ىرىب و
اف ىي ٍعنًي ٍاب ىف اٍل يم ًغ ىيرًة ,ىح َّدثىىنا ثىابً ه ى ٍ ى ٍ
اف ٍب يف فىُّرك ىخ ,ىح َّدثىىنا يسمى ٍي ىم ي
ىح َّدثىىنا ىش ٍي ىب ي
ً
ً
كف ىع ًشيَّتى يك ٍـ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
ادةى ,قى ى
أىبًي قىتى ى
اؿ ":إًَّن يك ٍـ تىس يير ى
اؿ :ىخطى ىب ىنا ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
اؿ :كىدعا بًاٍل ًميضأ ًىة ,فىجع ىؿ رسك يؿ ً
ا﵀ َّ -
ى
اء ا﵀ي ىغ ندا ...قى ى ى ى
ىكلىٍيمىتى يك ٍـ ,ىكتىأٍتي ى
ى
ىى ى ي
اء إً ٍف ىش ى
كف اٍل ىم ى
صمى ا﵀ي
ً
الناس م ً
ً
ً َّ
ص ُّ
يضأ ًىة تى ىكابُّكا ىعمى ٍييىا,
ب ,ىكأيىبك قىتى ى
ادةى ىي ٍسقي ًي ٍـ ,ىفمى ٍـ ىي ٍع يد أ ٍ
اء في اٍلم ى
ىف ىأرىل َّ ي ى ن
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ي
ً
ىح ًسينكا اٍل ىم ىألى يكمُّ يك ٍـ ىس ىي ٍرىكل ".
فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
الحديث سبؽ تخريجو(.)0

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اب ىعمىى أَ ْكتَ ِاد َنا " ىج ٍمعي ال ىكتىد(.)4
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
يكـ ى
الخ ٍن ىدؽ ىن ٍن يقؿ التُّىر ى
يث " يكَّنا ى
حديث رقـ (ٖ٘ٔ).

اإلماـ البخاري(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يز ,عف أىبًي ح ًازوـ ,عف سي ًؿ ٍب ًف سعود  -ر ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي ,-
ىح َّدثىنًي قيتىٍي ىبةي ,قى ى
الع ًز ً ى ٍ
ى
ىٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ى
ىٍ ىٍ
ى
ً
ً َّ ً
الخ ٍن ىد ً
اب
قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في ى
كف ىكىن ٍح يف ىن ٍن يق يؿ التُّىر ى
ؽ ,ىك يى ٍـ ىي ٍحف ير ى
اؿ :يكَّنا ىم ىع ىر يسكؿ المو  -ى
ش ً
َّ ً
اآلخ ىرة,
ىعمىى أَ ْكتَ ِاد َنا ,فىقى ى
ش إً َّال ىع ٍي ي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-المَّيي َّـ الى ىع ٍي ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
اغ ًفر لًٍممي ً
ص ًار ".
اج ًر ى
يف ىكاَل ٍىن ى
فى ٍ ٍ ي ى
تخريج الحديث:
أخرجو البخارم( ,)6عف محمد بف عبيد ا﵀ .كمسمـ( ,)1عف عبد ا﵀ بف مسممة القعنبي.

()7

المصدر السابؽ.

()2
()0
()4

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب قضاء الصالة الفائتة  /ِْٕ/ُ( -رقـُُّ.)ُٖٔ-
اَظغدضٌسعقى(.)731
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٗ/

()3

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم  -باب غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب  /َُٕ/ٓ( -رقـَْٖٗ).

()6

صحيح البخارم ,كتاب مناقب اَلنصار -باب دعاء النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أصمح اَلنصار ,كالمياجرة (ٓ/ّْ/رقـّٕٕٗ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب الجياد كالسير  -باب غزكة اَلحزاب كىي الخندؽ  /ُُّْ/ّ( -رقـُِٔ.)َُْٖ-
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كالىما :عف عبد العزيز بف أبي حازـ ,عف أبيو أبي حازـ ,عف سيؿ بف سعد الساعدم –

رضي ا﵀ عنو  .-كأخرجو البخارم( ,)7مف طريؽ ,أبي حازـ الفضيؿ بف سميماف ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

– عبد العزيز :ىك عبد العزيز بف أبي حازـ سممة ابف دينار المدني ,ركل لو الجماعة ,مات

سنة (ُْٖ)(.)2

قاؿ ابف معيف ":صدكؽ ثقة ليس بو بأس "( .)0ككثقو النسائي ,كقاؿ في مكضع آخر ":ليس بو

بأس "( ,)4ككثقو العجمي( ,)3كابف حباف( ,)6كابف ينمير( ,)1كابف القطاف( ,)8كقاؿ أبك حاتـ ":صالح

الحديث "( .)9كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد كقيؿ لو عبد العزيز بف أبي حازـ؟ قاؿ ":أرجك أنو ال

الي كلكف َّ
بأس بو " ,فقيؿ َلحمد ىك أحب إليؾ أك َّ
الدرىاكٍرًدم
الدرىاكٍرًدم فقاؿ ":ال بؿ ىك أحب َّ
()73
قمت  :يفمى ٍيح بف يسمى ٍيماف ,ىك ىعبد الرحمف
أعرؼ منو "  .كفي سؤاالت البرذعي َلبي يزرعة قاؿ ي
الدراك ً
الدراك ً
إليؾ ؟ قىاؿ َّ ":
َّ
م  ,كابف أبي حازـ  ,أييـ َّ
م
أحب ى
رد ٌ
رد ٌ
ى
ابف أبي الزناد  ,كأبك أ ىيكٍيس  ,ك ى
 ,كابف أبي حازـ ُّ
إلي مف ىؤالء كميـ "( .)77كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة ":سمعت مصعب
أحب َّ
ابف عبد ا﵀ يقكؿ ":عبد العزيز بف أبي حازـ كاف فقييا " ,فقيؿ لمصعب بف عبد ا﵀ :ابف أبي

حازـ ضعيؼ إال في حديث أبيو ,قاؿ :كقد قالكىا؟ "( .)72كذكره العقمي في الضعفاء( .)70كخالفو
الناس محدث تكنس ,كذكره اٍلعقيمً ً
الذىبي فقاؿ ":كثؽ ,ىكقد لينو ٍابف سيد َّ
ُّعفىاء ىفمـ
ي في الض ى
ي
ى
ٌ
ييحسف "( ,)74كفي مكضع آخر قاؿ ":أحد الثقات "( " ,)73كفي مكضع آخر قاؿ ":كاف إمامان كبير

الشأف "(.)76

()7

صحيح البخارم  ,كتاب الرقائؽ  -باب ال عيش إال عيش اآلخرة  /ٖٖ/ٖ( -رقـُْْٔ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٓٔ/رقـَْٖٖ).

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّّٖ/

()4

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)َُِ/

()3

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ٗٓ/

()6

الثقات البف حباف (ٓ.)ُِٓ/

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ّّْ/

()8

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ْْٔ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ّّٖ/

( )73سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ُِِ/
( )77سؤاالت البرذعي َلبي زرعة (ص.)ُْٓ/
( )72التاريخ الكبير البي بكر بف أبي خيثمة (ِ.)ُّٔ/
( )70الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)َُ/
( )74المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ّٕٗ/
( )73ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِٔٔ/
( )76تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ْ.)ُّٗ/
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كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ فقيو "(.)7

قاؿ الباحث :عبد العزيز بف أبي حازـ ,ثقة.
كباقي رجالو ثقات.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
كف ,ىكىال
معكف أَ ْكتَ ُعوف ,إالَّ ىم ٍف ىش ىرد ىعمىى المَّ ًو " أى ٍكتى يعكف :تىٍأ ًك ي
يو " لىتى ي
يد أ ٍ
دخمي َّف اٍل ىجَّنةى ٍ
ىج ىم يع ى
أج ي
ً
ً
ً
اـ(.)2
يي ٍستىعمؿ يم ٍف ىردان ىع ٍنوي ,ىكىكاحده :أى ٍكتىع ,ىك يى ىك م ٍف قى ٍكلً ًي ٍـ :ىجىب هؿ ىكتيع :أ ٍ
ىم تى ه
حديث رقـ (ٗ٘ٔ).
اإلماـ الطبراني(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ؾ ,ىع ٍف أىبًي
اؿ :ثىىنا ىش ًري ه
اؽ ٍب يف يم ىح َّمود اٍل ىع ٍرىزًم ُّي قى ى
اف ٍب ًف أىبًي ىش ٍي ىبةى قى ى
اؿ :ىنا إً ٍس ىح ي
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يعثٍ ىم ى
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-
اؿ :قى ى
ىمالً وؾ ٍاَلى ٍش ىج ًع ّْي ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
كف ,أَ ْكتَ ُعو َف إً َّال ىم ٍف ىش ىرىد( )4ىعمىى المَّ ًو ىك ىش ىرًاد اٍل ىب ًع ً
ير ".
لىتى ٍد يخمي َّف اٍل ىجَّنةى يكمُّ يك ٍـ أ ٍ
ىج ىم يع ى
تخريج الحديث:
أخرجو الحاكـ( , )3عف أحمد بف جعفر ,عف عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ ,قاؿ :حدثني أبي ,عف

يعقكب بف إبراىيـ بف سعد ,قاؿ :حدثني أبي ,عف صالح بف كيساف ,عف اَلعرج ,عف أبي

ىريرة ,قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ":-لتدخمف الجنة إال مف أبى كشرد عمى ا﵀
امة الباىمي – رضي ا﵀ عنو – بمعناه.
كشراد البعير " .كلو شاىد أيضان :عف أبي أي ىم ى
كلو شاىد آخر :عند ابف حباف( ,)6عف أبي سعيد الخدرم قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو
كسمـ " :-كالذم ىن ً
دخ َّ
الب ًعير"
فسي بًىيده لتى ي
مف الجنة يكمكـ إال مف ىأبى ك ىش ىرىد عمى ا﵀ ىك ىشراد ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:
 أَبو َح ِازـ :ىك سمماف أبك حازـ اَلشجعي الككفي ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)1
اَلشج ًعي ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)8
ش َج ِعي :ىك سعد بف طارؽ
 أَبو َمالِؾ األَ ْى

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٓٔ/رقـَْٖٖ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)َُٓ/

()0

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /ّّٕ/رقـِْٖٓ).

()4

شرد :أم خرج عف طاعتو كفارؽ الجماعة .النياية البف اَلثير(ِ.)ْٕٓ/

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُِِ/رقـُّٖ.)ُْٖ-

()6

صحيح ابف حباف (ُ /ُٕٗ/رقـُٕ).

()1

انظر حديث رقـ (ُُْ).

()8

انظر حديث رقـ (ُُْ).
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ش ِريؾ :ىك شريؾ بف عبد ا﵀ النخعي ,صدكؽ اختمط عند تكليو القضاء ,سبقت ترجمتو(.)7
َ -

الع ٍرىزًمي( ,)2مف أىؿ ال يككفة ,يركل
الع ْرَزِميً :إسحاؽ بف محمد بف عبيد ا﵀ ى
 إِسحاؽ بف محمد َعف ىش ًريؾ ,كعنو أبك الدرداء المركزم(.)0

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)4كذكره ابف أبي حاتـ كلـ يتكمـ فيو بجرح أك تعديؿ(.)3

كقاؿ الدارقطني ":متركؾ رأسان "( .)6كقاؿ الذىبي ":كاه "( ,)1كعنو قاؿ ":تيكمـ فيو "(.)8
الع ٍرىزًمي ,ضعيؼ.
قاؿ الباحث :إًسحاؽ بف محمد ى

ش ْي َبة :ىك محمد بف عثماف بف أبي شيبة ,الحافظ أبك جعفر
 محمد بف عثماف بف أَبي َالعبسي الككفي ,مات سنة (ِٕٗىػ)(.)9
قاؿ صالح بف محمد جزرة ":ثقة "( .)73كذكره ابف حباف في الثقات( ,)77كقاؿ ابف عدم ":كمحمد

ابف عثماف ىذا عمى ما كصفو عبداف ال بأس بو ,كابتمى يمطيف بالبمدية َلنيما ككفياف جميعان قاؿ
فيو ما قاؿ ,كتحكؿ محمد بف عثماف بف أبي شيبة إلى بغداد كترؾ الككفة ,كلـ أر لو حديثان منك انر
فأذكره "( .)72كقاؿ مسممة بف قاسـ ":ال بأس بو ,كتب الناس عنو ,كال أعمـ أحدان تركو"( .)70كقد
أطمؽ القكؿ بتضعيفو جماعة مف العمماء :فقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ ":كذاب "( .)74كقاؿ

عبد الرحمف بف خراش ":كاف ىيضع الحديث "( .)73كقاؿ ابف عدم ":كاف محمد بف عبد ا﵀
الحضرمي مطيف ,ييسيء الرأم فيو كيقكؿ ":عصا مكسى تمقؼ ما يأفككف"( .)76كقاؿ ابف

عقدة( :)71سمعت عبد ا﵀ بف أسامة الكمبي ,كابراىيـ بف إسحاؽ الصكاؼ ,كداكد بف يحيى

()7

انظر حديث رقـ (َُِ).

()2

رزـ بالككفة معركفة ,كلعؿ ىذه القبيمة نزلت بيا فنسب المكضع إلييـ.
َّانة ىع ى
ال َع ْرَزِمي :نسبة إلى ىع ى
كجب ى
رزـ ,بطف مف ف ازرة ,ى
اَلنساب لمسمعاني (ٗ.)ُِٕ/

()0

انظر :الثقات البف حباف (ٖ ,)ُُٗ/كلساف الميزاف البف حجر (ُ.)ّْٕ/

()4

الثقات البف حباف (ٖ.)ُُٗ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي خاتـ (ِ.)ِّّ/

()6

الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ص.)ِٕٓ/

()1

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ّٕ/

()8

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ُٗٗ/

()9

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٔ.)َُّٔ/

()73انًصضعانـاتق.
( )77الثقات البف حباف (ٗ.)ُٓٓ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ٕٓٓ/
( )70لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)َِٖ/
( )74تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٔ.)َُّٔ/
( )73المصدر السابؽ.
( )76الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ٕٓٓ/
( )71ىك أحمد بف محمد بف سعيد بف عقدة الحافظ أبك العباس ,محدث الككفة .ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ُّٕ/
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يقكلكف :محمد بف عثماف كذاب ,كزادنا داكد :قد كضع أشياء عمى قكـ ما حدثكا بيا قط "(.)7

كقاؿ جعفر بف محمد الطيالسي ":كاف كذابان سمع عف قكـ بأحاديث ما حدثكا بيا قط مف يسمع
()2
الم ىن ًادم( ":)0قد أكثر الناس عميو عمؿ اضطراب فيو "( ,)4كقاؿ
أنا بو عارؼ "  ,كقاؿ ابف ي
الدارقطني ":ضعيؼ "( ,)3كعف حمزة بف يكسؼ السيمي قاؿ سألت الدارقطني عف محمد بف
عثماف بف أبي شيبة فقاؿ ":كاف يقاؿ أخذ كتاب أبي أنس ككتب منو فحدث "( .)6كقاؿ البرقاني":

لـ أزؿ أسمع الشيكخ يذكركف أنو ىمقدكح فيو "(.)1
و
و
قاؿ الباحث :بعد استعراض ىذه اَلقكاؿ المتباينة مف تكثي و
كتكذيب؛ أرل أف في
كتضعيؼ
ؽ
إطالؽ الكذب عميو فيو الكثير مف المبالغة ,كأف محمد بف عثماف بف أبي شيبة مف أىؿ الصدؽ
في الحديث ,كيبدك أف ما قيؿ في حقو مف قىبيؿ كالـ اَلقراف الذم ييطكل كال ييركل ,السيما كالـ
ألمح إلى ذلؾ ابف عدم بقكلو "
يمطيف الذم قاؿ عنو " عصا مكسى تمقؼ ما يأفككف " ,كقد ى
كمحمد بف عثماف ىذا عمى ما كصفو عبداف ال بأس بو كابتمى مطيف بالبمدية َلنيما ككفياف

جميعا قاؿ فيو ما قاؿ " ,كيؤكد ما ذىبنا اليو أيضان ما قالو أبك ينعيـ بف عدم الحافظ حيث قاؿ":
و
تعصب بيف يمطيف كبيف محمد بف عثماف بف أبي شيبة حتى ظير لي أف الصكاب
كقفت عمى
اإلمساؾ عف قبكؿ كؿ كاحد منيما في صاحبو "( .)8ييضاؼ إلى ذلؾ مكانتو الطيبة عند ابف
معيف كعمي بف المديني  ,فقد كاف مف المقربيف إلييما ,كما يظير ذلؾ ,مف سؤاالتو ليما

كاجابتيما عمييا ,كقد كاف ابف معيف ييخاطبو بػقكلو "يا ابف أخي" ,فقد ذكر العقيمي عف محمد بف
عثماف بف أبي شيبة قاؿ :سألت يحيى عف ىعمي القاسـ ,فقاؿ لي :عمؾ ضعيؼ يا ابف أخي.

قاؿ أبك جعفر :كلك ظننت أنو يقكؿ ىذا لـ أسألو( .)9كىذا ييشعر بأف لو منزلة خاصة عنده .كقد
قاؿ عنو الخطيب بعد أف ذكر ترجمتو ":كاف محدثان فيمان كاسع الركاية ,صاحب غرائب ,كلو
تاريخ كبير لـ أره "(.)73

()7

ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ّْٔ/

()2

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)َِٖ/

()0

ىك أحمد بف جعفر بف محمد بف عبيد ا﵀ بف يزيد أبك الحسيف المعركؼ بابف المنادم .قاؿ عنو الخطيب :كاف ثقة ,أمينا ,ثبتان,

()4

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)َِٖ/

()3

سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص.)ُّٔ/

()6

سؤاالت السيمي لمدارقطني (ص.)ٗٗ/

()1

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٔ.)َُّٔ/

()8

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)َِٖ/

()9

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ُْٖ/

صدكقان ,كرعان ,حجة ,صنؼ كتبا كثيرة كجمع عمكما جمة .مات سنة (ّّٔىػ) .تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٓ.)َُُ/

( )73تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٔ.)َُّٔ/
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كقاؿ الذىبي ":اإلماـ ,الحافظ ,المسند "( ,)7كقاؿ ابف حجر ":كاف عالمان بصي انر بالحديث كالرجاؿ

لو تكاليؼ مفيدة "(.)2

الحكـ عمى الحديث:

الع ٍرىزًمي ,قاؿ الطبراني بعد أف أكرد ىذا
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,لضعؼ اسحاؽ بف محمد ى
الحديث " لـ يرك ىذا الحديث عف أبي مالؾ اَلشجعي إال شريؾ ,تفرد بو إسحاؽ بف محمد

العرزمي " .لكف الحديث يمخرج في صحيح البخارم( ,)0عف محمد بف سناف ,عف يفميح ,عف
ىالؿ بف عمي ,عف عطاء بف يسار ,عف أبي ىريرة أف رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ ,-
قاؿ ":كؿ أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى " ,قالكا :يا رسكؿ ا﵀ ,كمف يأبى؟ قاؿ ":مف أطاعني

دخؿ الجنة ,كمف عصاني فقد أبى " .كأما طريؽ الحاكـ( ,)4التي عف اَلعرج عبد الرحمف بف

ىرمز ,فيي صحيحة أيضان ,قاؿ الحاكـ عنيا" ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ
يخرجاه ,كقد أخرجو البخارم رحمو ا﵀ ,عف محمد بف سناف العكفي ,عف يفميح بف سميماف ,عف

ىالؿ بف عمي ,عف عطاء بف يسار ,عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو – كذكر الحديث.

كبيذا ىي ٍن ىجبًر ضعؼ الحديث فيتحسف بغيره؛ اضافة إلى الشاىد الذم عف أبي أمامة الباىمي –
رضي ا﵀ عنو – كما عند الحاكـ.
***** *****

()7

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)ُِ/

()2

لساف الميزاف البف حجر (ٓ.)َِٖ/

()0

صحيح البخارم  ,كتاب اإلعتصاـ بالكتاب كالسنة  -باب االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ /ِٗ/ٗ( -رقـَِٖٕ).

()4

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِٕٓ/رقـِٕٔٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يض ي يك ً
يو " ائتيكني ب َك ِت ٍ
كًف ً
ىص ًؿ ىكتًؼ اٍل ىح ىي ىك ً
اف
ؼ ىكىد ىك واة أ ٍكتيب لى يك ٍـ ًكتابان " ال ىكتًؼ :ىع ٍ
ظـ ىع ًر ه ى ي
كف في أ ٍ
ى
()7
يو لً ًقمَّة القر ً
الدكاب ,ىك يانكا ي ٍكتيبكف ًف ً
ًم ىف َّ
اطيس ًع ٍندىـ .
الناس ك َّ ى ٌ
ى
حديث رقـ (٘٘ٔ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىخبرىنا ك ًكيع ,عف مالً ًؾ ٍب ًف ًم ٍغك وؿ ,عف طىٍمحةى ٍب ًف مصّْر و
ً ً
ؼ ,ىع ٍف
يـ ,قى ى
ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي
ىٍ
ى
ي ى
اؿ :أ ٍ ى ى ى ه ى ٍ ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ى
ً
ًً
يس ,ك ىما ىي ٍكـ اٍل ىخ ًم ً
اؿ :ىي ٍكـ اٍل ىخ ًم ً
و
كعوي,
يس ثيَّـ ىج ىع ىؿ تىسي يؿ يد يم ي
ي
ىسعيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ,ىع ًف ٍاب ًف ىعبَّاس ,أَّىنوي قى ى ي
ى
ً
ً
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ":-ا ْئتُوِني
اؿ :قى ى
اـ المُّ ٍؤلي ًؤ ,قى ى
ىحتَّى ىأرٍىي ي
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ت ىعمىى ىخد ٍيو ىكأَّىنيىا نظى ي
ضمُّكا بع ىده أىب ندا " ,فىقىاليكا :إً َّف رسك ىؿ ً
ب لى يكـ ًكتىابا لىف تى ً
الدك ًاة  -أ ًىك المَّك ًح ك َّ ً
ِ ِ ِ َّ
ا﵀ -
الد ىكاة  -أى ٍكتي ٍ ٍ ن ٍ
ىٍ ي ى
ىي
ٍ ى
با ْل َكتؼ ىك ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ – ىي ٍي يج ير(.)0
ى
()3
()4
تخريج الحديث :أخرجو البخارم  ,كمسمـ  ,مف طريؽ ,سميماف اَلحكؿ ,عف سعيد بف جبير.
كمف طريؽ عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة .كالىما :عف عبد ا﵀ بف عباس رضي ا﵀ عنيما.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٓ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الكصية  -باب ترؾ الكصية لمف ليس لو شيء يكصي فيو /ُِٓٗ/ّ( -رقـُِ.)ُّٕٔ-

0
(أى ىج ىر,
( ) كرد في صحيح مسمـ (ُُ /ّٗ/رقـ َِ )ُّٕٔ-مف طريؽ سميماف اَلحكؿ ,عف سعيد بف جبير ,عف ابف عباس بمفظ ى

أى ىج ىر " رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -ىكذا ىك في صحيح مسمـ كغيره
عمى االستفياـ) .قاؿ القاضي عياض كقكلو " ى
أى ىج ىر عمى االستفياـ كىك أصح مف ركاية مف ركل " ىى ىج ىر ىكىي ٍي يج ير " َلف ىذا كمو ال يصح منو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ َ -لف
ى
معنى" ىى ىج ىر " ىى ىذل كانما جاء ىذا مف قائمو استفياما لإلنكار عمى مف قاؿ ال تكتبكا أم ال تترككا أمر رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀
عميو كسمـ  -كتجعمكه كأمر مف ىى ىج ىر في كالمو َلنو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -ال ييجر .كقاؿ ابف حجر" كحاصمو أف قكلو "

أى ٍج انر بضـ الياء كسككف الجيـ كالتنكيف
ىى ىج ىر " الراجح فيو إثبات ىمزة االستفياـ كبفتحات عمى أنو فعؿ ماض قاؿ كلبعضيـ ي
عمى أنو مفعكؿ بفعؿ مضمر أم قاؿ ىج ار كاليجر بالضـ ثـ السككف اليذياف كالمراد بو ىنا ما يقع مف كالـ المريض الذم ال

ينتظـ كال يعتد بو لعدـ فائدتو ككقكع ذلؾ مف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ مستحيؿ َلنو معصكـ في صحتو كمرضو لقكلو تعالى
كما ينطؽ عف اليكل كلقكلو  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -إني ال أقكؿ في الغضب كالرضا إال حقا كاذا عرؼ ذلؾ فإنما قالو مف
قالو منك ار عمى مف تكقؼ في امتثاؿ أمره بإحضار الكتؼ كالدكاة فكأنو قاؿ كيؼ تتكقؼ أتظف أنو كغيره يقكؿ اليذياف في مرضو
المعمـ بفكائد مسمـ لمقاضي عياض-
امتثؿ أمره كأحضره ما طمب فإنو ال يقكؿ إال الحؽ قاؿ ىذا أحسف اَلجكبة .أنظر :اكماؿ ي
دار الكفاء ,)َّٖ/ٓ( -شرح صحيح مسمـ لمنككم – رضكاف ,)ٗٔ/ُُ( -فتح البارم البف حجر (ٖ.)ُّّ/
( )4صحيح البخارم  ,كتاب العمـ  -باب كتابة العمـ  /ّْ/ُ( -رقـُُْ) ,ككتاب الجياد كالسير  -باب ىؿ يستشفع إلى أىؿ
الذمة  /ٔٗ/ْ(-رقـَّّٓ) ,ككتاب الجزية  -باب إخراج الييكد مف جزيرة العرب  /ٗٗ/ْ( -رقـُّٖٔ) ,ككتاب المغازم -
باب إخراج الييكد مف جزيرة العرب /ٗ/ٔ( -رقـُّْْ ,)ِّْْ-ككتاب المرضي  -باب قكؿ المريض قكمكا عني -
(ٕ /َُِ/رقـٗٔٔٓ) ,ككتاب االعتصاـ  -باب كراىية الخالؼ  /ُُُ/ٗ( -رقـّٕٔٔ).
()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الكصية  -باب ترؾ الكصية  /ُِٕٓ/ّ( -رقـَِ ,)ُّٕٔ-ك(ّ /ُِٓٗ/رقـِِ.)ُّٕٔ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً ِ
ً ً ّْ
ً
بكسر اٍل ًم ًيـَّ :
يؿَّ :إنو ىي ىسع
الزبيؿ ال ىكبًيرً .ق ى
في ىحديث الظيار " أَّىنوي أيت ىي بم ْكتَ ٍؿ م ٍف تى ٍمر " الم ٍكتىؿ ٍ
ً
ىخمسة ع ىشر صاعا ,ىكأ َّ ً ً
طعان يم ٍجتىمعة(.)7
ىم ًق ى
ى ن
ٍى ى
ىف فيو يكتى نال م ىف التَّمر :أ ٍ
حديث رقـ (.)ٔ٘ٙ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀ قاؿ:
لـ أجد الحديث بالمفظ نفسو  ,والذي وجدتو ما رواه
ُ
اؽ,
آد ىـ ,قى ى
ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمًي ,قى ى
يس ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف إً ٍس ىح ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف إً ٍد ًر ى
ً َّ ً
ؼ ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىس ىالوـ ,ىع ٍف يخ ىكٍيمىةى بًٍن ًت ىمالً ًؾ ٍب ًف
كس ى
ىع ٍف ىم ٍع ىم ًر ٍب ًف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىح ٍنظىمىةى ,ىع ٍف يي ي
ت رس ى َّ ً
ًً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ت :ى
ثى ٍعمىىبةى قىالى ٍ
ظ ى
كؿ المو  -ى
اى ىر مّْني ىزٍك ًجي أ ٍىك يس ٍب يف الصَّامت ,فى ًج ٍئ ي ى ي
أى ٍش يكك إًلى ٍي ًو ,كرسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمىٍي ًو كسمَّـ  -يج ًادلينًي ًف ً
يو ,ىكىيقيك يؿ " :اتًَّقي المَّوى فىًإَّنوي ٍاب يف
ي ى ى ى ى يى
ى
ىى ي
آف ﴿ :قى ٍد ىس ًم ىع المَّوي قى ٍك ىؿ الَّتًي تي ىج ًادلي ىؾ ًفي ىزٍك ًجيىا ﴾ [المجادلة:
ىع ّْم ًؾ " ,فى ىما ىب ًر ٍح ي
ت ىحتَّى ىن ىز ىؿ اٍلقي ٍر ي
ُ] ,إًلىى اٍلفى ٍر ً
ت :ىيا
ت :ىال ىي ًج يد ,قى ى
ض ,فىقى ى
كـ ىش ٍي ىرٍي ًف يمتىتىابً ىع ٍي ًف " ,قىالى ٍ
ؽ ىرقىىبةن " قىالى ٍ
اؿ " :يي ٍعتً ي
اؿ " :فىىي ي
ص ي
اؿ " :ىفٍمي ٍ ً ً
كؿ المَّ ًو ,إًَّنو ىش ٍي هخ ىكبًير ما بً ًو ًمف ً
ت :ىما ًع ٍن ىدهي ًم ٍف
ص ىي واـ ,قى ى
ىر يس ى
يف ًم ٍس ًك نينا " ,قىالى ٍ
ٍ
ي
ي
طع ٍـ ستّْ ى
ه ى
كؿ المَّ ًو ,فىًإّْني أ ً
ؽ بً ًو ,قىالى ٍ ً
و
يع يينوي بً ىع ىر و
اعتىئًوذ بً ىع ىر و
ؽ
ت :ىيا ىر يس ى
ص َّد ي
ؽ ًم ٍف تى ٍم ور ,يقٍم ي
ت :فىأيت ىي ىس ى
ىش ٍيء ىيتى ى
ً
ىحس ٍن ًت ,ا ٍذىبًي فىأى ٍ ً ً
اؿ:
يف ًم ٍس ًك نينا ,ىك ٍارًج ًعي إًلىى ٍاب ًف ىع ّْم ًؾ " ,قى ى
آخ ىر ,قى ى
ى
ى
طعمي بًيىا ىع ٍنوي ستّْ ى
اؿ " :ىق ٍد أ ٍ ى
ً
كاٍلعر ي ً
ىف تى ٍستىأ ًٍم ىرهي ".
اعا ,قى ى
اؿ أيىبك ىد ياكىدً " :في ىى ىذا إًَّنيىا ىكفَّىر ٍ
ت ىع ٍنوي م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ص ن
ؽ :ستُّ ى
كف ى
ى ىى
تخريج الحديث:

أخرجو أحمد( ,)0كابف حباف( ,)4مف طريؽ ,إبراىيـ بف سعيد الزىرم .كأخرجو اسحاؽ بف
راىكيو( ,)3مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف ادريس .كأخرجو ابف أبي عاصـ( ,)6كالطحاكم( ,)1كأبك
ينعيـ( ,)8مف طريؽ ,يحيي بف زكريا بف أبي زائدة .كأخرجو الطبراني( ,)9كالبييقي( ,)73مف طريؽ,

محمد بف سممة .أربعتيـ :عف محمد بف اسحاؽ ,عف ىمعمر بف عبد ا﵀ بف ىح ٍنظىمة ,عف يكسؼ
ابف عبد ا﵀ بف سالـ – رضي ا﵀ عنو – عف خكلة – رضي ا﵀ عنيا – بنحكه.
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٓ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الطالؽ  -باب في الظيار-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ِٔٔ/رقـُِِْ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /ََّ/رقـُِّٕٗ).

()4

صحيح ابف حباف (َُ /َُٕ/رقـِْٕٗ).

()3

مسند اسحاؽ بف راىكيو (ٓ.)َُِ/

()6

اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ٔ /ّٓ/رقـِّٕٓ).

()1

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ّ /ُُِ/رقـْٕٓٓ).

()8

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ُ /َّّ/رقـٕٗٗ).

()9

المعجـ الكبير لمطبراني (ُ /ِٓٓ/رقـُٔٔ).

( )73السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ّٔٗ/رقـُِْٕٓ).
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كأخرجو الطبراني( ,)7كالبييقي( ,)2مف طريؽ يزيد بف يزيد ,عف خكلة – رضي ا﵀ عنيا – بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

س َبلـ :ىك يكسؼ بف عبد ا﵀ بف سالـ ,أدرؾ النبي  -صمى ا﵀
 ُيوسؼ بف َع ْبد المَّو بف َعميو كسمـ  -كىك صغير ,أجمسو رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -في ًحجره ,كمسح عمى
رأسو كسماه يكسؼ ,تكفي في خالفة عمر بف عبد العزيز(.)0

 َم ْع َمر بف عبد المَّو:ىك ىمعمر بف عبد ا﵀ بف ىح ٍنظىمة مدني ركل لو أبك داكد ,مف الخامسة(.)4ذكره ابف حباف في الثقات( ,)3كقاؿ ابف القطاف كمعمر ىذا لـ يذكر بأكثر مف ركاية ابف إسحاؽ
عنو؛ فيك مجيكؿ الحاؿ "( .)6كذكره الذىبي في الضعفاء كقاؿ ":معمر بف عبد ا﵀ بف حنظمة,

في عصر الزىرم؛ ال ييعرؼ "( .)1كعنو قاؿ ":كثؽ "( .)8كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)9
قاؿ الباحث :ىمعمر بف عبد ا﵀ بف ىح ٍنظىمة ,مقبكؿ.

س َحاؽ" :صاحب المغازم" صدكؽ .سبقت ترجمتو(.)73
 محمد بف إِ ِْ
اَلكدم ,أبك محمد الككفي ,ثقة
 -ابف إ ْد ِريس :ىك عبد ا﵀ بف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف ٍ

فقيو عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِٗىػ)(.)77

آدـ :ىك يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زكريا مكلى بني أمية ,ثقة حافظ
 َيحيى بف َفاضؿ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َِّىػ)(.)72
ِ
الحمكاني ,نزيؿ مكة,
س ُف بف َعمي :ىك الحسف بف عمي بف محمد اليذلي أبك عمي الخالؿ ي
 َالح َ
ثقة حافظ لو تصانيؼ ,ركل لو الجماعة سكل النسائي ,مات سنة (ِِْىػ)(.)70
الحكـ عمى الحديث:

ظمة ,كتابعو يزيد بف يزيد ,ضعيؼ
الحديث ضعيؼ اإلسناد ,لضعؼ ىمعمر بف عبد ا﵀ بف ىح ٍن ى

()7

المعجـ الكبير لمطبراني (ِٓ /ِْٕ/رقـّْٔ).

()2

السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ْْٔ/رقـُِٖٖٓ).

()0

االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ْ .)َُٓٗ/كأنظر :تيذيب الكماؿ (ِّ.)ّْٓ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٓ/رقـَُٖٔ).

()3

الثقات البف حباف (ٓ.)ّْٔ/

()6

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ْ.)ْْٔ/

()1

المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُٕٔ/

()8

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ِِٖ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٓ/رقـَُٖٔ).

( )73انظر حديث رقـ (َُّ).
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٗٓ/رقـَِّٕ).
( )72المصدر السابؽ (ص /ٖٕٓ/رقـْٕٔٗ).
( )70المصدر السابؽ (ص /ُِٔ/رقـُِِٔ).
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أيضان .كلمحديث شاىد بسند صحيح فيرتقي بو الي الحسف لغيره كما عند النسائي( )7كغيره يركيو

مختص انر عف إسحؽ بف إبراىيـ ,قاؿ :أنبأنا جرير ,عف اَلعمش ,عف تميـ بف سممة ,عف عركة,
ً
ًَّ ً ً
ات ,لىقىد ىجاءت
ىص ىك ى
عف عائشة – رضي ا﵀ عنيا  -أنيا قالت " :ى
الح ٍم يد لمو الذم ىكس ىع ىس ٍم يعوي اَل ٍ
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
ىخكلىةي إًلىى رس ً
اف ىي ٍخفىى ىعمى َّي ىك ىال يميىا ,فىأ ٍىن ىز ىؿ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -تى ٍش يكك ىزٍك ىجيىا ,فى ىك ى
ى
ىي
ٍ
المَّو  -ع َّز كج َّؿ  ﴿ -قى ٍد س ًمع المَّو قىك ىؿ الَّتًي تيج ًادلي ى ً
َّ ً َّ
ً
ً ً
ى
ى ىى
ي
ؾ في ىزٍكجيىا ىكتى ٍشتىكي إلىى المو ىكالموي ىي ٍس ىمعي
ى ى ي ٍ
اكىريك ىما ﴾[المجادلةٍ :اآل ىيةى ُ] ".
تى ىح ي

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
وم َك ِاتميـ "(.)2
يث ىخ ٍيبر "
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ي
فخرجكا ب ىمساىحييـ َ
حديث رقـ (.)ٔ٘ٚ

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
س-رً
َّ ً
و َّ ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي -
ىخ ىب ىرىنا ىمالً ه
ؼ ,قى ى
اؿ :أ ٍ
كس ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف يي ي
ؾ ,ىع ٍف يح ىم ٍيد الط ًكيؿ ,ىع ٍف أ ىىن و ى
ً َّ
ىف رسك ىؿ المَّ ًو َّ -
اف إً ىذا أىتىى قى ٍك نما بًمىٍي وؿ لى ٍـ يي ًغ ٍر بً ًي ٍـ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -أىتىى ىخ ٍي ىب ىر لىٍي نال ,ىك ىك ى
ى
أ َّ ى ي
كد بًمس ً
ً
احي ًي ٍـ(َ ,)4و َم َك ِاتمِ ِي ْـ ىفمى َّما ىأر ٍىكهي قىاليكا :يم ىح َّم هد ىكالمَّ ًو ,يم ىح َّم هد
ىص ىب ىح ىخ ىر ىجت ى
صبً ىح ,ىفمى َّما أ ٍ
ىحتَّى يي ٍ
الييي ي ى ى
()3
ك ىً
اؿ َّ
اح ًة قى ٍكوـ ﴿
يس  ,فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىخ ًرىب ٍ
ت ىخ ٍي ىب ير ,إًنَّا إً ىذا ىن ىزٍل ىنا بً ىس ى
النبً ُّي  -ى
الخم ي
ى
يف﴾ [الصافات" ]ُٕٕ :
ص ىب ي
الم ٍن ىذ ًر ى
اء ى
فى ىس ى
اح ي
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)6كمسمـ( ,)1مف طريؽ ,عبد العزيز بف صييب ,كثابت اليبناني .كأخرجو
البخارم( ,)8مف طريؽ ,محمد بف سيريف .ثالثتيـ :عف أنس بف مالؾ– رضي ا﵀ عنو – بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

سنف النسائي  ,كتاب الطالؽ – باب الظيار-تحقيؽ :أبك غدة (ٔ /ُٖٔ/رقـَّْٔ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٓ/

()0

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم  -باب غزكة خيبر – (ٓ /ُُّ/رقـُْٕٗ).

()4

المساحي :جمع مسحاة ,كىي المجرفة مف الحديد .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)َُٓ/

()3

الخميس :الجيش لو خمسة أركاف .الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم (ِ.)ُْٓ/

()6

صحيح البخارم  ,كتاب الصالة  -باب ما يذكر في الفخذ – (ُ /ّٖ/رقـُّٕ) ,ككتاب الجمعة  -باب التكبير كالغمس
بالصبح ,كالصالة عند اإلغارة كالحرب  /ُٓ/ِ( -رقـْٕٗ).

()1

صحيح مسمـ  ,كتاب النكاح  -باب فضيمة إعتاقو أمتو ,ثـ يتزكجيا – (ِ /َُْٓ/رقـٕٖ ,)ُّٔٓ-ككتاب الجياد كالسير -
باب غزكة خيبر /ُِْٔ/ّ( -رقـَُِ.)ُّٔٓ-

()8

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب التكبير عند الحرب – (ْ /ٓٔ/رقـُِٗٗ).
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رجالو ثقات؛ إال ما كاف مف يحميد الطكيؿ كاف يدلس حديث أنس ,حتى قيؿ إف معظـ حديثو
عنو بكاسطة ثابت كقتادة  ,سبقت ترجمتو(.)7
البناني ,كمحمد بف سيريف؛ كمحمد لو سماع مف أنس بف مالؾ –
كقد تابع حميدان الطكيؿ ,ثابت ي
رضي ا﵀ عنو. -
قاؿ اإلماـ أحمد" محمد بف سيريف سمع مف أبي ىريرة كابف عمر كأنس بف مالؾ كسمع مف

عمراف بف حصيف "(.)2

***** *****

()7

انظر حديث رقـ (ِٓ).

()2

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ْٖٕ/ُ( -
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ادلثحث انزاتع :انكاف مع انثاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
و
ً ً
ً
فاريمكىـ َّ
بالنٍبؿ " ييقىا يؿ :ىكثىب
إف أَ ْكثََبكـ القى ٍكيـ ٍ
فانبً ي
في ىحديث ىب ٍد ور " ٍ
مكىـ " ىكًفي ًرىك ىاية " إً ىذا أى ٍكثىيبك يكـ ٍ
ًً
ً
ً
ً
ضميرىـ(.)7
ب ,ىفم ىذل ىؾ ىع ٌداىا إًلىى ى
ب :القي ٍرب .كاليى ٍمزة في" أى ٍكثىىبكـ" لتىعديةى ىكثى ى
قارب .كال ىكثى ي
كأى ٍكثىب إ ىذا ى
حديث رقـ (.)ٔ٘ٛ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يؿ ,عف حم ىزةى ٍب ًف أىبًي أيس ٍيود ,عف أىبً ً
الغ ًس ً
اؿ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
اؿ :قى ى
يو ,قى ى
ىح َّدثىىنا أيىبك ين ىع ٍيوـ ,قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ى
ىٍ
ى
ىٍ ىٍ
ً
ً َّ
يَّ -
صفىفىىنا لًقيىرٍي و
َّ
صفُّكا لىىنا":إً ىذا أَ ْكثَُبو ُك ْـ فى ىعمى ٍي يك ٍـ بًالنٍَّب ًؿ".
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ح ى
ش ىك ى
يف ى
النبً ُّ ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( , )0عف عبد ا﵀ بف محمد الجعفي ,قاؿ :حدثنا أبك أحمد الزبيرم ,قاؿ :حدثنا

عبد الرحمف بف الغسيؿ ,عف حمزة بف أبي أسيد ,كالزبير بف المنذر بف أبي أسيد ,عف أبي أسيد

 رضي ا﵀ عنو  -قاؿ :قاؿ لنا رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -يكـ بدر " :إذا أكثبككـفارمكىـ ,كاستبقكا نبمكـ " .كىذا ييشبو الركاية اَلكلي التي ذكرىا ابف اَلثير.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

ُسيد :ىك مالؾ بف ربيعة بف البدف بف عامر بف عكؼ بف حارثة ,اَلنصارم .مات سنة
 أبو أ َأربعيف ,كقيؿ مات في خالفة عثماف سنة ثالثيف(.)4

يسيد اَلنصارم الساعدم أبك مالؾ المدني ,ركل لو
ُسيد :ىك حمزة بف أبي أ ى
 حمزة بف أَبي أ َالبخارم ,كابف ماجو ,مف الثالثة مات في خالفة الكليد بف عبد الممؾ( .)3قاؿ ابف سعد ":ككاف

قميؿ الحديث "( .)6كذكره ابف حباف في الثقات( .)1كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)8

يسيد ,ثقة أخرج لو البخارم في الصحيح.
قاؿ الباحث :حمزة بف أىبي أ ى
حمف بف ال َغ ِسيؿ :ىك عبد الرحمف بف سميماف بف عبد ا﵀ بف حنظمة اَلنصارم
 عبد َّالر َ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٓ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب التحريض عمى الرمي  /ّٖ/ْ( -رقـََِٗ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم – باب منو  /ٕٖ/ٓ( -رقـّْٖٗ.)ّٖٗٓ-

()4

االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ّ ,)ُُّٓ/كاالصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٓ.)ّٓٓ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٗ/رقـُُٔٓ).

()6

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ِٕٔ/

()1

الثقات البف حباف (ْ.)ُٖٔ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٗ/رقـُُٔٓ).
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المعركؼ بابف الغسيؿ ,ركل لو الجماعة سكل النسائي ,كالترمذم ,مات سنة (ُِٕىػ)(.)7

قاؿ ابف معيف ":ثقة "( ,)2كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)0كفي مكضع آخر قاؿ":
صكيمح "( .)4ككثقو أبك زرعة( ,)3كالنسائي( ,)6كالدارقطني( ,)1كابف شاىيف( ,)8كقاؿ النسائي في
ي
()73
()9
مكضع آخر ":ليس بو بأس "  ,كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بالقكم " .

كيكتب "(.)77
كقاؿ ابف عدم ":ىك ممف ييعتبر حديثو ي
()72
كييـ
كذكره ابف حباف في الثقات ,كذكره أيضان في" المجركحيف " كقاؿ ":كاف ممف ييخطئ ى
كثي انر عمى صدؽ فيو كالذم أميؿ إليو فيو ترؾ ما خالؼ الثقات مف اَلخبار كاالحتجاج بما كافؽ

الثقات مف اآلثار كقد ىم َّرض الشيخاف القكؿ فيو (أحمد كيحيى) سمعت يعقكب بف إسحاؽ يقكؿ
سمعت الدارمي يقكؿ سألت يحيى عف عبد الرحمف بف الغسيؿ فقاؿ ىك صكيمح سمعت محمد
ا بف محمكد يقكؿ سمعت عمي بف سعيد يقكؿ سألت أحمد بف حنبؿ رحمو ا﵀ عف ابف الغسيؿ
فقاؿ صمح "( .)70كقاؿ الذىبي ":صدكؽ "( .)74كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ فيو ليف "(.)73
الغ ًسيؿ ,ثقة خاصة فيما كافؽ الثقات .كباقي رجالو ثقات.
قاؿ الباحث :عبد َّ
حمف بف ى
الر ى
*****

*****

( )7المصدر السابؽ (ص /ِّْ/رقـّٕٖٖ).
( )2تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ُٖٓ/ّ( -
( )0المصدر السابؽ.
( )4تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي ( -ص.)ُّٕ/
( )3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِّٗ/
( )6تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ُٓٔ/
( )1تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ.)َْٗ/
( )8تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْْ/
( )9تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ُٓٔ/
( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ّْٔ/
( )77الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ّْٔ/
( )72الثقات البف حباف (ٓ.)ٖٓ/
( )70المجركحيف البف حباف (ِ.)ٕٓ/
( )74الكاشؼ لمذىبي (ُ.)َّٔ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّْ/رقـّٕٖٖ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ِ
كًفي حًد و
الم ٍح ىد ٍكًدب.
سؾ " يىما ىج ٍمع ىكثًيب .كال ىكثًيبَّ :
يث ى
ى
الرٍمؿ ٍ
آخ ىر " ىعمىى ُكثْ َباف الم ْ
المستىطيؿ ي
ى
ً ً ()7
ً
ىكقى ٍد تى ىك َّرىر في اٍل ىحديث .
حديث رقـ (.)ٜٔ٘

اإلماـ الترمذي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
الي ٍقظى ً
اؿ:
اف ,ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر قى ى
ىح َّدثىىنا أيىبك يك ىرٍي وب قى ى
اف ,ىع ٍف أىبًي ى
اف ,ىع ٍف ىاز ىذ ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىككيعه ,ىع ٍف يس ٍف ىي ى
ً
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-ثى ىالثىةه عمىى ُكثْب ِ ِ
ام ًة:
س ِؾ  -أ ىيراهي قى ى
َ
ى
اف الم ْ
ى
قى ى ى ي
اؿ  -ىي ٍكىـ الق ىي ى
ي ى ىىى
الصمىك ً
ً
ؽ المَّ ًو كح َّ ً ً
ً ً
الخ ٍم ً
ىع ٍب هد أ َّىدل ىح َّ
س
ات ى
ؽ ىم ىكاليو ,ىكىريج هؿ أ َّىـ قى ٍك نما ىك يى ٍـ بًو ىر ي
ىى
اض ى
كف ,ىكىريج هؿ يي ىنادم ب َّ ى
َّ ً ً ً
اف الثٍَّكًرمّْ,
ًفي يك ّْؿ ىي ٍكوـ ىكلىٍيمى وة " .قاؿ الترمذم :ىى ىذا ىحًد ه
يث ىح ىس هف ىغ ًر ه
يب ىال ىن ٍع ًرفيوي إًال م ٍف ىحديث يس ٍف ىي ى
اف ٍب يف قى ٍي و
الي ٍقظى ً
الي ٍقظى ً
س ,ىكييقىا يؿٍ :اب يف يع ىم ٍي ور ىك يى ىك أى ٍشيىير.
اف ,ىكأيىبك ى
ىع ٍف أىبًي ى
اس يموي يعثٍ ىم ي
اف ٍ
تخريج الحديث:

أخرجو الترمذم( ,)0كأحمد( ,)4كابف اَلعرابي( ,)3كالبييقي( ,)6كأبك ينعيـ( ,)1مف طريؽ ,سفياف

الثكرم .كأخرجو الطبراني( ,)8مف طريؽ ,بشير بف عاصـ .كالىما :عف أبي اليقظاف ,عف ىاز ىذاف,
عف عبد ا﵀ ابف عمر – رضي ا﵀ عنيما – بنحكه.

كأخرجو الطبراني( ,)9كأبك ينعيـ( ,)73مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف محمد الفراء ,عف الحارث بف مسمـ
ً
الم ً
صة ,عف اَلعمش ,عف عطاء بف أبي رباح,
قرم ,عف ىبحر بف كثير  ,عف الحجاج بف فيىراف ى
ي
عف ابف عمر – رضي ا﵀ عنيما – كذكر الحديث بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 َاز َذاف :ىك ىاز ىذاف أبك عمر ًالك ٍنًدم( )77البزاز كيكنى أبا عبد ا﵀ أيضان ,ركل لو البخارم في

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٓ/

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في فضؿ المممكؾ الصالح  -ط :شاكر (ْ /ّٓٓ/رقـُٖٔٗ).

()0

عمؿ الترمذم الكبير (ص /ُّْ/رقـٖٔٓ).

()4

مسند اإلماـ أحمد (ٖ /ُْٕ/رقـْٕٗٗ).

()3

معجـ ابف اَلعرابي (ّ /َُُٗ/رقـِِّٓ).

()6

شعب اإليماف لمبييقي (ْ /ْٓ/رقـِٕٗٗ).

()1

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٗ.)َِّ/

()8

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٗ /ُُّ/رقـَِٖٗ).

()9

المعجـ الكبير لمطبراني (ُِ /ّّْ/رقـُّْٖٓ).

( )73حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ّ.)ُّٗ/
(ِ  )77
الكندي :نسبة إلى ًكندة ,كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في البالد .اَلنساب لمسمعاني (ُُ.)ُُٔ/
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"اَلدب المفرد" كالباقكف ,مف الثانية مات سنة (ِٖىػ)(.)7

قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة قميؿ الحديث "( .)2ككثقو ابف معيف( ,)0كالعجمي( ,)4كابف شاىيف(,)3

كالخطيب البغدادم( ,)6كالذىبي( ,)1كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" ييخطىء كثي انر "( .)8كعف
شعبة قاؿ :سألت الحكـ كسممة بف كييؿ عف زاذاف؟ فقاؿ ":الحكـ أكثر [يعني مف الركاية] "(.)9
كقاؿ ابف عدم ":أحاديثو ال بأس بيا إذا ركل عنو ثقة "( .)73كذكره العقيمي في الضعفاء(.)77

كقاؿ أبك أحمد الحاكـ ":ليس بالمتيف عندىـ "(.)72

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يرسؿ كفيو شيعية "(.)70

قاؿ الباحث :ىاز ىذاف أبك عمر ,ثقة ,اَلكثر عمى ذلؾ.

الي ْقظَاف :ىك عثماف بف يعمير كيقاؿ ابف قيس كالصكاب أف قيسان جد أبيو كىك عثماف بف
 أَبو َأبي يحميد أيضان البجمي أبك اليقظاف الككفي اَلعمى ,ضعيؼ كاختمط ككاف يدلس كيغمك في

التشيع .ركل لو أبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات في حدكد سنة (َُٓ)(.)74

 سفياف :ىك سفياف الثكرم ,ثقة حافظ ,سبقت ترجمتو(.)73 َو ِكيع :ىك ككيع بف الجراح  ,ثقة سبقت ترجمتو(.)76 أَبو ُك َريب :ىك محمد بف العالء ,ثقة  ,سبقت ترجمتو(.)71الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد .مداره عمى أبي اليقظاف ,كىك ضعيؼ .كأما طريؽ عبد ا﵀ بف محمد

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِّ/رقـُٕٔٗ).

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ِٖٗ/

()0

انظر :مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف( -ص ,)ْٔ/كسؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ّّٖ/

()4

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّٔٔ/

()3

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ْٗ/

()6

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ُٓٓ/

()1

الكاشؼ لمذىبي (ُ.)ََْ/

()8

الثقات البف حباف (ْ.)ِٔٓ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ُْٔ/

( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)َُِ/
( )77الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ْٗ/
( )72ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ّٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِّ/رقـُٕٔٗ).
( )74المصدر السابؽ (ص /ّٖٔ/رقـَْٕٓ).
( )73انظر حديث رقـ (ِٕ).
( )76انظر حديث رقـ (ُّ).
( )71انظر حديث رقـ (ُِّ).

076

الفراء ,التي عند الطبراني ,كأبي ينعيـ فيي ضعيفة أيضان ,لجيالة عبد ا﵀ بف محمد الفراء,
كضعؼ بحر بف كثير.
كعمة أخرل في ىذه الطريؽ كىي :إرساؿ عطاء بف أبي رباح؛ فقد قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ":
عطاء بف أبي رباح قد رأل ابف عمر كلـ يسمع منو "(.)7

كقد ضعؼ الحديث الدارقطني في العمؿ(.)2

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
مر بً ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أيبي ,فىقىاؿ :ىي ٍذىب يم ىح َّمد
يو " َّأنو َّ
ى
َّ
اف قي يدكمو
ىم ىك ى
ىك ىك ى
كمو َكث ىم ٍن ىخ ًره فىال ىي ٍغ ىشاه " أ ٍ
اف قي يد ي
ً
الكثٍ ًكث :التُّراب(.)0

ًً
ً
إًلىى ىمف ٍ
رجو م ٍف بً ىالده ,فأ َّما ىمف لى ٍـ يي ٍخ ًر ٍجوي
أخ ى
َّ
أصمو ًم ىف
ىعمىى ىرٍغـ ٍأن ًفو ,ىي ٍعني ىن ٍفسو.
ككأف ٍ

حديث رقـ (ٓ.)ٔٙ

أكردة الخطيب( )4في "غريب الحديث" ,كعزاه لمكاقدم في "المغازم" كلـ أعثر عميو عند الكاقدم.
***** *****

( )7المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ُْٓ/
( )2العمؿ الكاردة في اَلحاديث النبكية لمدارقطني (ُّ.)ُٓٗ/
( )0النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٓ/
( )4غريب الحديث لمخطابي (ُ.)ّْٕ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًَّ
يو " ىال قى ٍ ً
ًف ً
كسط َّ
الن ٍخمة(.)7
طع في ثىمر َوالَ َكثَ ٍر " ال ىكثىر بفىتٍ ىحتىيف :يج َّمار النَّ ٍخؿ ,ىك يى ىك ىش ٍح يمو الذم ى
حديث رقـ (ٔ.)ٔٙ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىم ٍسمى ىمةى ,ىع ٍف ىمالً ًؾ ٍب ًف أ ىىن و
س ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف
ً
ً ً ًً
ً
(ً )0
ًً و
َّاف ,أ َّ
م ىيٍمتى ًم يس
ب اٍل ىكًد ّْ
ىف ىع ٍب ندا ىس ىر ى
صاح ي
ىحب ى
ؽ ىكًديِّا م ٍف ىحائط ىريجؿ ,فى ىغ ىر ىسوي في ىحائط ىسيّْده ,فى ىخ ىرىج ى
ً ً ًو
ً
ً
ً
اف اٍل ىع ٍب ىد
اف ٍب ىف اٍل ىح ىكـ ,ىك يى ىك أىم يير اٍل ىمد ىينة ىي ٍك ىمئذ ,فى ىس ىج ىف ىم ٍرىك ي
استى ٍع ىدل ىعمىى اٍل ىع ٍبد ىم ٍرىك ى
ىكًديَّوي ,فى ىك ىج ىدهي ,فى ٍ
كؿ المَّ ًو
ّْد اٍل ىع ٍبًد إًلىى ىرًاف ًع ٍب ًف ىخًد و
ىكأ ىىر ىاد قى ٍ
ط ىع ىيًد ًه ,فى ٍان ى
ىخ ىب ىرهي أَّىنوي ىس ًم ىع ىر يس ى
يج ,فى ىسأىلىوي ىع ٍف ىذلً ىؾ ,فىأ ٍ
ؽ ىسي ي
طمى ى
ىخ ىذ
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىيقيك يؿ " :ىال قى ٍ
ط ىع ًفي ثى ىم ورَ ,وَال َكثَ ٍر " ,فىقى ى
اف أ ى
الريج يؿ :إً َّف ىم ٍرىك ى
 ىطع يًد ًه ,كأ ىىنا أ ً
ت ًم ٍف رس ً
يح ُّ
كؿ المَّ ًو -
يغ ىال ًمي ,ىك يى ىك يي ًر ي
ىف تى ٍم ًش ىي ىم ًعي ًإلى ٍي ًو فىتي ٍخبً ىرهي بًالًَّذم ىس ًم ٍع ى
ب أٍ
ىي
يد قى ٍ ى ى ى
اؿ لىوي ىرًافعه:
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فى ىم ىشى ىم ىعوي ىرًافعي ٍب يف ىخًد و
اف ٍب ىف اٍل ىح ىكًـ ,فىقى ى
يج ىحتَّى أىتىى ىم ٍرىك ى
ى
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -يقيك يؿ " :ىال قى ٍ ً
اف
ت ىر يس ى
ىس ًم ٍع ي
ي ى ىىى ى
ىم ىر ىم ٍرىك ي
ى
ط ىع في ثى ىم ور ,ىكىال ىكثىور " ,فىأ ى
اؿ أيىبك ىد ياكىد " :اٍل ىكثىير :اٍل يج َّم يار ".
بًاٍل ىع ٍبًد فىأ ٍيرًس ىؿ .قى ى
تخريج الحديث:
أخرجو النسائي( ,)4كابف ماجو( ,)3كابف حباف( ,)6مف طريؽ ,سفياف الثكرم .كالنسائي( ,)1مف
طريؽ ,يحيي بف سعيد القطاف .كأخرجو الترمذم( ,)8مف طريؽ ,الميث بف سعد .كأخرجو

أحمد( ,)9مف طريؽ ,شعبة ,كيزيد بف ىاركف ,كمف طريؽ يزيد بف ىاركف ,أخرجو الدارمي(,)73
كالطبراني( .)77كأخرجو مالؾ(.)72

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٓ/
( )2سنف أبي داكد  ,كتاب الحدكد  -باب ما ال قطع فيو -تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ُّٔ/رقـّْٖٖ).
0
َّخؿ الذم ييقمى يع لمغرس ,كيقاؿ لمكاحدة ىكًدٌية .كتاب العيف لمفراىيدم (ٖ.)ٗٗ/
الوِدي :ىك فىسيؿ الن ٍ
()  َ
( )4سنف النسائي  ,كتاب قطع السارؽ  -باب ما ال قطع فيو -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ٖٕ/رقـْْٔٗ).

( )3سنف ابف ماجو  ,كتاب الحدكد  -باب ال يقطع في ثمر كال كثر-تحقيؽ :عبد الباقي (ّ /ٖٔٓ/رقـِّٗٓ).
( )6صحيح ابف حباف (َُ /ُّٔ/رقـْْٔٔ).
( )1سنف النسائي  ,كتاب قطع السارؽ  -باب ما ال قطع فيو -تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ٖٕ/رقـُْٔٗ).
( )8سنف الترمذم  ,أبكاب الحدكد  -باب ما جاء في الخائف ,كالمختمس ,كالمنتيب -ط :شاكر (ْ /ِٓ/رقـُْْٗ).
( )9مسند اإلماـ أحمد (ِٓ /ُِٕ/رقـَُْٖٓ.)ُُْٖٓ-
( )73مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ُْٖٓ/ّ( -رقـَِّٓ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ْ /َِٔ/رقـّّْٗ).
( )72مكطأ اإلماـ مالؾ (ص /ّٖٗ/رقـِّ).
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كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني( ,)7مف طريؽ ابف جريج .كأخرجو الطيالسي( ,)2مف طريؽ ,زىير

بف محمد .كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)0مف طريؽ ,أبي خالد سميماف بف حياف .كأخرجو البييقي(,)4
مف طريؽ ,حماد بف زيد .جميعيـ :عف يحيي بف سعيد اَلنصارم ,عف محمد بف يحيي بف

حباف ,عف رافع بف خديج – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 محمد بف يحيى بف َحبَّاف :ىك محمد بف يحيى بف ىحبَّاف بف يم ٍن ًقذ اَلنصارم المدني ,ثقة فقيو,ركل لو الجماعة ,مات سنة ( ُُِىػ)(.)3
 -يحيى بف سعيد :ىك يحيى بف سعيد اَلنصارم المدني ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)6

 -مالؾ بف أََنس :ىك مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك اَلصبحي أبك عبد ا﵀

المدني ,الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف ككبير المتثبتيف حتى قاؿ البخارم أصح اَلسانيد
كميا مالؾ ,عف نافع ,عف ابف عمر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٕٗىػ)(.)1

سمَ َمة :ىك عبد ا﵀ بف مسممة بف قى ٍع ىنب القى ٍع ىنبًي الحارثي أبك عبد الرحمف
 عبد المَّو بف َم ْالبصرم أصمو مف المدينة كسكنيا مدة  ,ثقة عابد  ,كاف ابف معيف كابف المديني ال يقدماف عميو

في المكطأ أحدان ,ركل لو الجماعة سكل ابف ماجو ,مات سنة (ُِِىػ)(.)8

الحكـ عمى الحديث :حديث صحيح اإلسناد.

*****

*****

( )7المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (َُ /ِِّ/رقـُُٖٔٗ).
( )2مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ِّٔ/رقـَََُ).
( )0المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ِٓٔ/رقـِّٖٖٓ).
( )4السنف الكبرم لمبييقي (ٖ /ْٕٓ/رقـََُِٕ).
( )3تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٓ/رقـُّٖٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)ُْٖ/معرفة الثقات لمعجمي
(ِ ,)ِٓٔ/الثقات البف حباف (ٓ ,)ّٕٔ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)َٔٓ/
( )6انظر حديث رقـ (ّٗ).
( )1تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٓٔ/رقـِْٓٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٕ ,)َٕٓ/الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ٖ ,)َِْ/الثقات البف حباف (ٕ ,)ْٓٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ِٕ.)ُٗ/
( )8المصدر السابؽ (ص /ِّّ/رقـَِّٔ) .كانظر :الطبقات الكبير البف سعد (ٗ ,)َّّ/معرفة الثقات لمعجمي (ِ ,)ُٔ/الجرح
كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ ,)ُُٖ/الثقات البف حباف (ٖ ,)ّّٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ُّٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
ًو
يث قى ٍي ً
كالق ٌؿ,
نعـ الما يؿ ٍأرىب يعكف ,وال ُكثُْر ستوف " ال يكثٍر بالضَّـ :ال ىكثًير ,ي
ى
س ٍب ًف ىعاصـ " ٍ
ى
ً ً ()7
ًفي اٍل ىقميؿ .
حديث رقـ (*).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ً و
اؿ:
اف ثًقىةن  -قى ى
ىح َّدثىىنا ىعمً ُّي ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل يمغ ىيرةي ٍب يف ىسمى ىمةى أيىبك ى ىشاـ اٍل ىم ٍخ يزك ًم ُّي  -ىك ىك ى
س ٍب ًف ع ً
ً
ؽ ٍبف ح ٍزوف قى ى َّ ً
اسـ ٍب يف مطىي و
ص ًرمّْ ,ىع ٍف قى ٍي ً
اصوـ
ى
َّع ي ي ى
َّب ,ىع ًف اٍل ىح ىس ًف اٍل ىب ٍ
ىح َّدثىىنا الص ٍ
ي
اؿ :ىحدثىني اٍلقى ي
ت رس ى َّ ً
ت:
َّعًد ّْ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
م قى ى
اؿ " :ىى ىذا ىسي ي
ّْد أ ٍ
ىى ًؿ اٍل ىكىب ًر "  ,فى يقٍم ي
الس ٍ
كؿ المو  -ى
اؿ :أىتىٍي ي ى ي
طالً وب ,كىال ًمف ض ٍي و
كؿ المَّ ًو ,ما اٍلما يؿ الًَّذم لى ٍيس عمى َّي ًف ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
يو تىبً ىعةه ًم ٍف ى
ؼ؟ فىقى ى
ىيا ىر يس ى
ى ٍ ى
ى ى
ى ى
وف ,ككٍي هؿ ًَلىصح ً ً ً
ِ
ً
ً َّ
َّ
طى
ىع ى
يف إً َّال ىم ٍف أ ٍ
ٍى
اب اٍلمئ ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ " :ن ٍع ىـ اٍل ىما يؿ أ ٍىرىب يع ى
ى
كفَ ,و ْاألَ ْكثَُر ست َ ى ى
اٍل ىك ًريمةى ,كم ىنح اٍل ىغ ًزيرةى ,كىنحر الس ً
ط ىع ىـ اٍلقىانً ىع ىكاٍل يم ٍعتىَّر. "...
َّم ىينةى ,فىأى ىك ىؿ ىكأى ٍ
ى ىى ى
ى ى ىى
()0
سبؽ تخريج الحديث .
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ
ًً ً
ككانتىا أى ٍكثىر ًم ٍنوي .ييقىاؿ:
ىم ىغمىبتاه بال ىكثرة ى
لمع ىخًميقىتىٍي ًف ىما ى
كانتىا ىمعى ىشيء إًال َكثََرتاه " أ ٍ
ىكفيو " إَّن يك ٍـ ى
ت أى ٍكثىىر ًم ٍنوي(.)4
كاثىٍرتيو ف ىكثىٍرتيو إً ىذا ىغمى ٍبتىو ك يك ٍن ى
حديث رقـ (ٕ.)ٔٙ

اإلماـ الترمذي(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف ب َّش وار ,قىا ىؿ :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف س ًع ويد ,قى ى َّ ً
اـ ٍب يف أىبًي ىع ٍبًد المَّ ًو ,ىع ٍف
ى
ي ى
يى
ى
ى ى ي ى
اؿ :ىحدثىىنا ى ىش ي
ً
اؿ :يكَّنا ىم ىع َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في
ص ٍي وف ,قى ى
قىتى ى
ادةى ,ىع ٍف ى
الح ىس ًف ,ىع ٍف ع ٍم ىر ى
النبً ّْي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ً َّ
ت ب ٍيف أىصحابً ًو ًفي الس ٍَّي ًر فىرفىع رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
ص ٍكتىوي بًيىاتىٍي ًف
ىسفى ور فىتىفى ىاك ى ى ى ٍ ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ى
ى
ى ى ىي
ً
الناس اتَّقيكا رَّب يكـ إً َّف ىزٍل ىزلىةى الس ً
يـ ﴾ [الحج -]ُ :إًىلى قى ٍكلً ًو ﴿ -
ى
ى
اآليتىٍي ًف ﴿ ىيا أىيُّيىا َّ ي
َّاعة ىش ٍي هء ىعظ ه
ى ٍ
ً ً
ً
ُّ
الم ًط َّي ىك ىع ىرفيكا أَّىنوي ًع ٍن ىد قى ٍك وؿ
اب المَّ ًو ىشًد ه
ىكلىك َّف ىع ىذ ى
يد ﴾ [الحج ]ِ :ىفمى َّما ىسم ىع ىذل ىؾ أ ٍ
ىص ىح يابوي ىحثكا ى
اؿ " :ىذلً ىؾ يكـ ي ىن ًادم المَّو ًف ً
يو
كف أ ُّ
ىعمى يـ ,قى ى
ىيقيكليوي ,فىقى ى
ىم ىي ٍكوـ ىذلً ىؾ؟ " قىاليكا :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
ي
ىٍ ه ي
اؿ " :ىى ٍؿ تى ٍد ير ى
آدـ فىي ىن ًاد ً
ث َّ
ث َّ
ىم ىر ّْ
الن ًار؟ فىىيقيك يؿً :م ٍف يك ّْؿ
آد يـ ٍاب ىع ٍ
ب ,ىك ىما ىب ٍع ي
ث ىب ٍع ى
يو ىربُّوي فىىيقيك يؿ :ىيا ى
ىى ي
الن ًار ,فىىيقيك يؿ :أ ٍ
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٓ/
( )2اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ِّٖ/رقـّٓٗ).
( )0انظر حديث رقـ (ُِ).
()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٓ/

()3

سنف الترمذم  ,أبكاب تفسير القرآف  -باب كمف سكرة الحج -ط :شاكر (ٓ /ِّّ/رقـُّٗٔ).
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اح هد ًفي الجنَّ ًة " فىيئًس القىكـ ,حتَّى ما أىب ىدكا بًض ً
الن ًار كك ً
أىٍل و
ؼ تً ٍسع ًم ىائ وة كتً ٍس ىعةه كتً ٍس يع ى ً
اح ىك وة,
ى ى ٍي ى ى ى ٍ ى
ى
ي
كف إلىى َّ ى ى
ى
ى
ًَّ
ً َّ
ىفمى َّما أرىل رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
اع ىمميكا ىكأ ٍىب ًش يركا فى ىكالًَّذم ىن ٍف يس
ىص ىحابً ًو قى ى
اؿٍ " :
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -الذم بًأ ٍ
ى
ى ىي
ً
ً
ٍ
ِ
ات م ٍف ىبني
يم ىح َّمود بًىيًد ًه إِ َّن ُك ْـ لَ َم َع َخميقَتَ ْي ِف َما َكا َنتَا َم َع َ
ٍجك يج ,ىك ىم ٍف ىم ى
ٍجك يج ىك ىمأ ي
ش ْيء إَِّال َكثََّرتَاهُ ,ىيأ ي
ًَّ
ى ً ً
اع ىمميكا ىكأ ٍىب ًش يركا فى ىكالًَّذم ىن ٍف يس
كف ,فىقى ى
يس " قى ى
اؿٍ " :
م ىع ًف القى ٍكًـ ىب ٍع ي
ض الذم ىي ًج يد ى
اؿ :فى يسّْر ى
آد ىـ ىكىبني إًٍبم ى
()7
الداب ً
الش ً ً
الن ً ً َّ
َّ
اع َّ
الب ًع ً
يم ىح َّمود بًىيًد ًه ىما أ ٍىنتي ٍـ ًفي َّ
َّة " .قاؿ
الرٍق ىم ًة ًفي ًذ ىر ً
ير أ ٍىك ىك َّ
امة في ىج ٍن ًب ى
اس إال ىك ى
يح.
الترمذم :ىى ىذا ىحًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
تخريج الحديث:

()4
()0
()2
كيانًي( ,)3مف طريؽ ,يحيى القىطَّاف .كأخرجو
أخرجو النسائي  ,كأحمد  ,كابف أبي الدنيا  ,ك ُّ
الر ى
الطيالسي( ,)6كالىما :عف ىشاـ بف أبي عبد ا﵀ ,عف قتادة .كأخرجو الترمذم( ,)1كأحمد( ,)8مف

طريؽ ابف يج ٍد ىعاف عمي بف زيد ,كالىما :عف الحسف البصرم ,عف عمراف بف حصيف.
كأخرجو الحاكـ( ,)9مف طريؽ ,شيباف بف عبد الرحمف ,كالحكـ بف عبد الممؾ ,عف قتاده ,بو.
()73
البناني ,كأبك عكانة ,كسعيد بف بشير ,عف قتادة ,بو.
كأخرجو الطبراني  ,مف طريؽ ,ثابت ي
كأخرجو ىناد السَّرم( ,)77كالطبراني( ,)72مف طريؽ العالء بف زياد ,عف عمراف بف حصيف.

كلو شاىد عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو – كما في الصحيحيف كغيرىما؛ فقد أخرج

البخارم( ,)70كمسمـ( ,)74مف طريؽ جرير بف عبد الحميد ,عف اَلعمش ,عف أبي صالح السماف,
عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو – .كعند البخارم( ,)73أيضان ,مف طريؽ ,حماد ابف
أسامة ,كحفص بف غياث ,كالىما :عف اَلعمش ,بو.

()7

الرقمة :الينة الناتئة في ذراع الدابة مف ً
داخؿ ,كىما رقمتاف في ذراعييا .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)ِْٓ/

()2

السنف الكبرم لمنسائي  ,سكرة الحج  -قكلو تعالى:كترل الناس سكارل كما ىـ بسكارل.)ُُِٕٕ /ُٖٗ/َُ( 

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ُّْ/رقـَُُٗٗ).

()4

اَلىكاؿ البف أبي الدنيا (ص.)ِِ/ُٔ/

()3

مسند الركياني (ُ /ٗٗ/رقـٗٔ).

()6

مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ُّٕ/رقـْٕٖ).

()1

سنف الترمذم  ,أبكاب تفسير القرآف  -باب كمف سكرة الحج -ط :شاكر (ٓ /ِِّ/رقـُّٖٔ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ُُْ/رقـُْٖٖٗ).

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ُٖ/رقـٖٕ) /ِْٓ/ِ( ,رقـُِٕٗ).

( )73المعجـ الكبير لمطبراني (ٖ /ُْْ/رقـَّٔ.)َّْ-َّٖ-
( )77الزىد ليناد السرم (ُ /ُْٖ/رقـُٕٗ).
( )72المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ /ُِٖ/رقـْٔٓ).
( )70صحيح البخارم  ,كتاب الرقائؽ  -باب قكلو عز كجؿإف زلزلة الساعة شيء عظيـ /ُّ/ٖ( - رقـَّٓٔ).
( )74صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب قكلو يقكؿ ا﵀ آلدـ أخرج بعث النار /َُِ/ُ( -رقـّٕٗ.)ِِِ-
( )73صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب قصة يأجكج ,كمأجكج /ُّٖ/ْ( -رقـّّْٖ) ,ككتاب تفسير القرآف  -باب
كترل الناس سكارل /ٕٗ/ٔ( - رقـُْْٕ).
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -محمد بف بشار :ىك محمد بف بشار بف عثماف العبدم البصرم أبك بكر بندار ,ثقة ,ركل لو

الجماعة ,مات سنة (ِِٓىػ)(.)7

 يحيى بف سعيد :ىك يحيى بف سعيد القىطَّاف ,ثقة متقف حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)2ً
ِ
تكائي ,ثقة ثبت
البصرم ى
 ىشاـ بف أبي عبد ا﵀ :ىك ىشاـ بف أبي عبد ا﵀ ىس ٍن ىبر أبك بكر ىالد ٍس ى

كقد رمي بالقدر ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُْٓىػ)(.)0

قاؿ الباحث :لـ يكف ىشاـ يدعك إلى بدعة القدر ,ىذا ما قالو العجمي حيث قاؿ ":كاف يقكؿ
بالقدر كلـ يكف يدعك إليو " .كقد مر معنا أف الراجح أنو تقبؿ ركاية صاحب البدعة مف غير

الداعية  ,كبو قاؿ اإلماـ أحمد؛ فعف أبي داكد سميماف بف اَلشعث ,قاؿ :قمت َلحمد بف حنبؿ:

يكتب عف القدرم؟ قاؿ " :إذا لـ يكف داعيان "(.)4

– قتادة :ىك قتادة بف دعامة السدكسي ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)3
 -الحسف :ىك الحسف البصرم ,ثقة  ,سبقت ترجمتو(.)6

الحكـ عمى الحديث:

صيف – رضي ا﵀ عنو –
حديث صحيح اإلسناد .تفرد بو الحسف البصرم ,عف عمراف بف يح ى
كقد سبؽ معنا الخالؼ في سماع الحسف البصرم مف عمراف بف حصيف – رضي الممو عنو –
كأف الراجح أنو لقيو كسمع منو(.)1

كيقكم الحديث صحة ما كرد في الصحيحيف مف حديث أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو –
عف َّ
آد يـ ,فىىيقيك يؿ :لىب ٍَّي ىؾ ىك ىس ٍع ىد ٍي ىؾ,
النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمَّـ  -قاؿ " :ىيقيك يؿ المَّوي تى ىعالىى " :ىيا ى
اؿً :مف يك ّْؿ أىٍل و
ث َّ
ث َّ
ؼ تً ٍس ىع ًم ىائ وة
الن ًار ,قى ى
اؿ :ىك ىما ىب ٍع ي
ىخ ًرٍج ىب ٍع ى
الخ ٍي ير ًفي ىي ىد ٍي ىؾ ,فىىيقيك يؿ :أ ٍ
ىك ى
الن ًار؟ ,قى ى ٍ
ً
يف ....الحديث(.)8
ىكتً ٍس ىعةن ىكتً ٍسع ى
يح.
حديث
كقاؿ الترمذم عف حديث الحسف عف عمراف :ىذا
ه
ص ًح ه
ه
حسف ى
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٔٗ/رقـْٕٓٓ).

()2

انظر حديث رقـ (َُّ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٕٓ/رقـِٕٗٗ).

()4

انظر حديث رقـ (َُٕ) في الحاشية.

()3

انظر حديث رقـ (ُٗ).

()6

انظر حديث رقـ (ُِ).

()1

انظر حديث رقـ (ُّٓ).

()8

صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب قصة يأجكج ,كمأجكج /ُّٖ/ْ( -رقـّّْٖ) ,ككتاب تفسير القرآف  -باب
كترل الناس سكارل /ٕٗ/ٔ( - رقـُْْٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً ً ً ً
ضرائر إالَّ َكثَّر َف ًفييا " أ َّ
الع ٍيب لىيىا(.)7
ٍ
ىم ىكثرف القى ٍكؿ فييىا ,ك ى
ْ
ى
ىكفي ىحديث ٍاإل ٍفؾ " ىكلىيىا ى ى
حديث رقـ (ٖ.)ٔٙ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
كن ىس ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
ىخ ىب ىرنًي يع ٍرىكةي ٍب يف
اب ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يب ىك ٍي ور ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
اؿ :أ ٍ
ث ,ىع ٍف يي ي
ى
ً
اص ,ك يع ىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يعتٍىبةى ٍب ًف م ٍس يع و
ّْب ,ك ىعٍمقى ىمةي ٍب يف كقَّ و
ُّ
كد ,ىع ٍف
الزىب ٍي ًر ,ىك ىس ًع ي
ى
يد ٍب يف ي
ى
ى
الم ىسي ى
َّ ً
يث عائً ىشةى  -ر ً
حًد ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -إً ىذا أ ىىر ىاد
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا  ...-قىالى ٍ
ى
ى
ت :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
أٍ
ىف ىي ٍخ يرىج أى ٍق ىرعى ىب ٍي ىف أ ٍىزىكا ًجو ,فىأىيَّتييي َّف ىخ ىرىج ىس ٍي يميىا ىخ ىرىج بًيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
ً َّ ً
ً
صمَّى
ت ىعائً ىشةي  :فىأى ٍق ىر ى
ىم ىعوي ,قىالى ٍ
اىا فى ىخ ىرىج ىس ٍي ًمي ,فى ىخ ىر ٍج ي
ع ىب ٍي ىن ىنا في ىغ ٍزىكوة ىغ ىز ى
ت ىم ىع ىر يسكؿ المو  -ى
ً
ً َّ
ت ًَل ّْيمي:
ت أ ىىب ىك َّ
م فى يقٍم ي
اب [فذكرت القصة بطكليا ثـ قالت] ..فى ًج ٍئ ي
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىب ٍع ىد ىما ىن ىز ىؿ الح ىج ي
ت :يا ب ىنَّيةي ى ّْكنًي عمىٍي ًؾ ,فىكالمَّ ًو لى ىقمَّما ىك ىان ًت ام أرىةه قىطُّ ك ً
ث َّ
ض ىيئةه ًع ٍن ىد
ىيا أ َّ
اه ىما ىيتى ىح َّد ي
اس؟ قىالى ٍ ى ي ى
ى
يمتى ٍ
الن ي
ٍى
ى
ى
ى
ث َّ
اس بًيى ىذا؟...
اف المَّ ًو ,أ ىىكلىقى ٍد تى ىح َّد ى
ض َرِائ ُر إَِّال َكثَّْر َف َعمَ ْي َيا ,قىالى ٍ
ت :فى يقٍم ي
ىريج وؿ يي ًحبُّيىاَ ,ولَ َيا َ
ت يس ٍب ىح ى
الن ي
ًً
ً
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
يف ىم ٍف ىي ٍعًذ يرنًي
الم ٍسمم ى
ى
فىقى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىك يى ىك ىعمىى الم ٍن ىب ًر " :ىيا ىم ٍع ىش ىر ي
ىىمًي إً َّال ىخ ٍي نرا ,ىكلىقى ٍد ىذ ىك يركا ىريج نال ىما
ت ىعمىى أ ٍ
ًم ٍف ىريج وؿ قى ٍد ىبمى ىغنًي أى ىذاهي ًفي أ ٍ
ىى ًؿ ىب ٍيتًي ,فى ىكالمَّ ًو ىما ىعمً ٍم ي
ً َّ
ىىمًي إً َّال ىم ًعي ...الحديث ".
اف ىي ٍد يخ يؿ ىعمىى أ ٍ
ىعمً ٍم ي
ت ىعمى ٍيو إًال ىخ ٍي نرا ,ىك ىما ىك ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,يكنس بف يزيد اَليمي .كالبخارم( ,)3مف طريؽ ,يفميح بف
سميماف ,كصمح بف ًكيساف ,كمسمـ( ,)6مف طريؽ ,معمر بف راشد .أربعتيـ :عف الزىرم ,عف
سعيد بف المسيب ,كعركة بف الزبير ,كعمقمة بف كقاص ,كعبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عتبة بف

مسعكد ,عف عائشة زكج النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ .-

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

*****

()7
()2
()0

*****

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

ً ً
ات ,بًأ ٍىنفي ًس ًي ٍـ ىخ ٍي نار  /َُُ/ٔ(رقـَْٕٓ).
الم ٍؤ ًمىن ي
الم ٍؤ ًم ين ى
كف ىك ي
صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القرآف  -باب لى ٍكالى إ ٍذ ىسم ٍعتي يمكهي ظى َّف ي
صحيح البخارم  ,كتاب اليبة  -باب ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا /ُٓٗ/ّ( -رقـِّٗٓ) ,ككتاب الشيادات  -باب إذا عدؿ
رجؿ أحدا فقاؿ :ال نعمـ إال خي ار /ُٕٔ/ّ( -رقـِّٕٔ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب التكبة  -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ /ُِِٗ/ْ( -رقـٔٓ.)َِٕٕ-

()3

صحيح البخارم  ,كتاب الشيادات  -باب تعديؿ النساء بعضيف بعضا /ُّٕ/ّ( -رقـُِٔٔ) ,ك كتاب المغازم – باب
حديث اإلفؾ /ُُٔ/ٓ( -رقـُُْْ).

()6

مسند اإلماـ أحمد (ُٕ /ّّٓ/رقـُُِّْ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًفي ً
الن ًار " لً يس ىرًادؽ َّ
صفى ًة َّ
الن ًار ٍأرىبعي يج يد ور ُكثُؼ " ال يكثيؼ :ىج ٍمع ىكثًيؼ ,ىك يى ىك الثَّخيف اٍل ىغمًيظي(.)7
حديث رقـ (ٗ.)ٔٙ
اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ:
يعةى ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىح ىس هف ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف لى ًي ى
ً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىع ٍف ىر يسكؿ ا﵀  -ى
م ًس ً ً
يف ىس ىنةن ".
يرة أ ٍىرىبع ى
ى ى
تخريج الحديث:

اج ,ىع ٍف أىبًي اٍليى ٍيثىًـ ,ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرمّْ,
ىح َّدثىىنا ىد َّر ه
اؿ " :لً يس ىرًاد ً
ؽ َّ
ؼ يك ّْؿ ًج ىد وار ًم ٍث يؿ
قى ى
الن ًار أ ٍىرىبعي يج يد ورُ ,كثُ َ

أخرجو الترمذم( ,)0كعبد ا﵀ بف المبارؾ( ,)4كالحاكـ( ,)3مف طريؽ ,عمر بف الحارث .كأخرجو

ابف أبي الدنيا( ,)6كأبك يعمى( ,)1مف طريؽ ,ابف لييعة ,كالىما :عف ىد َّراج بف سمعاف ,عف أىبي

اليى ٍيثىـ ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو . -
دراسة رجاؿ اإلسناد:

العتٍ ىكارم( )8أبك الييثـ المصرم ,ثقة,
 أَبو َالي ْيثَـ :ىك سميماف بف عمرك بف عبد أك عبيد الميثي ي
ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كالباقكف سكل مسمـ ,مف الرابعة(.)9

كد َّراج لقب  -السيمي مكالىـ
الس ٍمح ,قيؿ اسمو عبد الرحمف -ى
 َد َّراج :ىك ىد َّراج بف سمعاف أبك ىالمصرم القاص ,ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كالباقكف سكل مسمـ ,مات سنة (ُِٔىػ)(.)73

قاؿ يحيى بف معيف عنو ":ثقة "( ,)77كعف عباس ُّ
الد ً
كسئؿ عف
كرم قاؿ :سمعت يحيى يقكؿ ي
حديث ىد َّراج ,عف أبي الييثـ ,عف أبي سعيد فقاؿ ":ما كاف ىكذا اإلسناد فميس بو بأس" فقمت :لو
دراجان ييحدث عف أبي الييثـ عف أبي سعيد عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ – قاؿ" أصدؽ
إف َّ

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

سنف الترمذم  ,أبكاب صفة جينـ  -باب ما جاء في صفة شراب أىؿ النار-ط :شاكر (ْ /َٕٔ/رقـِْٖٓ).

()4

الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ (ِ.)َٗ/

()3

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ّْٔ/رقـٕٕٖٓ).

()6

صفة النار البف أبي الدنيا (ص /ُٖ/رقـٔ).

()1

مسند أبي يعمى المكصمي (ِ /ِٓٔ/رقـُّٖٗ).

()8

العتْ َواري :ىذه النسبة إلى عتكارة ,كىي بطف مف قبيمة اَلزد .اَلنساب لمسمعاني (ٗ.)ِِّ/
 ُ
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٓ/رقـِٗٗٓ).

()9

( )73المصدر السابؽ (ص /َُِ/رقـُِْٖ).
( )77تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي ( -ص.)َُٕ/
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الرؤيا باَلسحار " كيركل أيضان " اذكركا ا﵀ حتى يقكلكا مجنكف " فقاؿ ":ىما ثقتاف ,ىد َّراج كأبك
الييثـ"( ,)7كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي ":ىد َّراج ليس بذاؾ كىك صدكؽ "(.)2
كد َّراج يكثقو قكـ كيضعفو آخركف ,كلـ أره تناقض في تصحيح أحاديث
كقاؿ ابف القطاف الفىاسي" ى
ىذا الرجؿ [ كساؽ لو عدة أحاديث لو عف أبي الييثـ عف أبي سعيد ثـ قاؿ ] فيذه كميا
صحيحيا مف ركايتو ,كانما ينبغي أف يقاؿ فيياً :حساف ؛ فإنو مختمؼ فيو  ,فاعمـ ذلؾ "(.)0
كذكره ابف حباف في الثقات( ,)4ككذلؾ ابف شاىيف"(.)3

كقاؿ أبك داكد ":أحاديثو مستقيمة  ,إال ما كاف عف أبي الييثـ عف أبي سعيد "(.)6

كقاؿ الييثمي ":ىك ثقة مختمؼ في االحتجاج بو "(.)1

كأطمؽ القكؿ بتضعيفو جماعة مف النقاد ,فقاؿ اإلماـ أحمد ":ىد َّراج حديثو منكر "( ,)8كعف أبي
الس ٍمح قاؿ ":ىذا ركل مناكير كثيرة كفي[كؿ] حديث
داكد قاؿ :سمعت أحمد سئؿ عف ىد َّراج أبي ى

في إسناده ىد َّراج ,الشأف في ىد َّراج "(.)9
كعف أحمد بف حنبؿ قاؿ ":أحاديث ىد َّراج  ,عف أبي الييثـ ,عف أبي سعيد فييا ضعؼ "(,)73

كتردد مرة فيو ,فقد نقؿ أبك بكر المركذم قاؿ :سألت أبا عبد ا﵀  ,عف أبي السمح ,قمت :كيؼ
ىك؟ قاؿ ":قد ركل عف أبي الييثـ ,أحاديث كتبسـ " ,قمت :كيؼ ىك؟ قاؿ ":ما أدرم ما ىك " ,
()72

قمت :فأبك الييثـ؟ قاؿ ":ثقة "( .)77كقاؿ أبك حاتـ ":ىد َّراج في حديثو صنعة
ضعيؼ "( .)74كذكره العقيمي في الضعفاء(.)73

()7

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ُّْ/ْ( -

()2

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي ( -ص.)َُٕ/

()0

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ْ.)ِّٕ/

()4

الثقات البف حباف (ٓ.)ُُْ/

()3

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ّٖ/

()6

سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)ُٔٔ/

()1

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ُ.)ُٖٕ/

()8

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ُُٔ/ّ( -

()9

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ِْٕ/

"( ,)70كعنو قاؿ":

( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)َُ/
( )77العمؿ كمعرفة الرجاؿ َلحمد بف حنبؿ – ركاية المركذم كغيره – (ص.)َُٗ/
( )72قاؿ الشيخ عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني في تعميقو عمى "الجرح كالتعديؿ" (ّ " : )ُُّ/يعني :أنو يتصرؼ فيو ,كال
يأتي بو عمى الكجو ".
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ِْْ/
( )74الضعفاء كالمتركككف البي الفرج الجكزم (ُ.)ِٔٗ/
( )73الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ّْ/
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كقاؿ الدارقطني ":ضعيؼ "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":متركؾ "(.)2

كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "( ,)0كعنو قاؿ ":منكر الحديث "( .)4كعف محمد بف أحمد بف سفياف
ضمىؾ "
ضمىؾ َّ
الرًازم كذكر لو قكؿ ىي ٍحيى ٍبف ىم ًعيف في ىد َّراج أنو ثقة فقاؿ فى ٍ
معت فى ٍ
الطائفي قاؿ :ىس ي
ما ىك بثقة ,كالى كرامة لو "( .)3كقد ساؽ ابف عدم لو أحاديث كقاؿ ":كعامة ىذه اَلحاديث التي

أمميتيا مما ال يتابع ىد َّراج عميو ...ك سائر أحاديثو ال بأس بيا كيقرب صكرتو ما قاؿ فيو يحيى
بف معيف "( .)6كقاؿ البكصيرم ":دراج بف سمعاف ضعيؼ كاف كثقو ابف معيف كأخرج لو ابف

حباف في صحيحو "(.)1

قاؿ الباحث :ىد َّراج ,صدكؽ ,كحديثو عف أبي الييثـ ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو –
فيو مقاؿ؛ ضعفو اإلماـ أحمد ,كقاؿ أبك داكد " أحاديثو مستقيمة  ,إال ما كاف عف أبي الييثـ عف
أبي سعيد "  ,كتبعيـ عمى ذلؾ ابف حجر فقاؿ" صدكؽ في حديثو عف أبي الييثـ ضعؼ "(,)8

كىك الراجح.

ض ىرمي أبك عبد الرحمف المصرم القاضي,
الح ٍ
يعة :ىك عبد ا﵀ بف لى ًييعة بف عقبة ى
 ابف لَ ِي َركل لو في مسمـ بعض شيء مقركف ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْٕىػ)(.)9

قاؿ البخارم" كاف يحيى بف سعيد ,ال يراه شيئان ,قاؿ يحيى بف يبكير :احترؽ منزؿ ابف لييعة
ككتبو سنة سبعيف كمائة "( .)73كقد ضعفو ابف معيف( ,)77كالنسائي( ,)72كالدارقطني(,)70
كالذىبي(.)74

كقاؿ محمد بف سعد ":كاف ضعيفان ,كعنده حديث كثير ,كمف سمع منو في أكؿ أمره أحسف حاالن

في ركايتو ممف سمع منو بآخره ,كأما أىؿ مصر فيذكركف أنو لـ يختمط ,كلـ يزؿ أكؿ أمره كآخره

()7

سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص.)َُٕ/

()2

سؤاالت البرقاني لمدارقطني (ص.)ِٗ/

()0

الضعفاء كالمترككيف لمنسائي (ص.)ّٗ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)َُ/

()3

المصدر السابؽ.

()6

المصدر السابؽ.

()1

مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو لمبكصيرم (ْ.)ِِٗ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُِ/رقـُِْٖ).

()9

المصدر السابؽ (ص /ُّٗ/رقـّّٔٓ).

( )73الضعفاء لمبخارم (ص.)َٖ/
( )77معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز.)ٕٔ/ُ( -
( )72الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ْٔ/
( )70سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)َِٕ/
( )74المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ِّٓ/

026

كاحدان ,كلكف كاف يق أر عميو ما ليس مف حديثو فيسكت عميو ,فقيؿ لو في ذلؾ ,فقاؿ :كما ذنبي,
إنما يجيئكف بكتاب يقرءكنو كيقكمكف ,كلك سألكني َلخبرتيـ أنو ليس مف حديثي(.)7

كقد ذكر يعقكب بف سفياف الفىسكم ما حدث مع ابف لييعة فقاؿ " :كاف ابف لييعة طالبان لمعمـ
صحيح الكتاب ككاف أممى عمييـ حديثو مف كتابو قديمان فكتب عنو قكـ يعقمكف الحديث كآخركف
ال يضبطكف ,كقكـ حضركا فمـ يكتبكا ككتبكا بعد سماعيـ فكقع عممو عمى ىذا إلى الناس ,ثـ لـ

تخرج كتبو ككاف يق أر مف كتب الناس فكقع في حديثو إلى الناس عمى ىذا ,فمف كتب بأخره مف
كتاب صحيح ق أر عميو عمى الصحة كمف كتب مف كتاب مف كاف ال يضبط كال يصحح كتابو

كقع عنده عمى فساد اَلصؿ "(.)2

كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش ":ال ييكتب حديثو ,احترقت كتبو ككاف مف جاء بشيء قرأه
عميو ,كمف كضع حديثان فدفعو إليو قرأه عميو "( .)0كقاؿ ابف عدم :حديثو حسف كأنو يستباف
عمف ركل عنو ,كىك ممف يكتب حديثو( .)4كقاؿ الجكزجاني ":ال ييكقؼ عمى حديثو ,كال ينبغي أف
أف يحتج بو ,كال يغتر بركايتو "( .)3كقاؿ الحاكـ النيسابكرم :ىك عمى جاللتو؛ احترقت كتبو

بمصر فذىب حديثو فخمط مف حفظو  ,كحدث بالمناكير  ,فصار فيح مف ال يحتج بحديثو ,
فكاف أحمد بف حنبؿ يقكؿ " :سماع عبد ا﵀ بف المبارؾ كأقرانو الذيف سمعكا مف ابف لييعة يسَّنة

صحيح "( .)6كقاؿ الخطيب ":كاف سيئ الحفظ كاحترقت كتبو فكاف متساىالن في اَلخذ كأم كتاب

جاءكه بو حدث منو فمف ىناؾ كثرت المناكير في حديث "(.)1

قاؿ الباحث :الكالـ في ابف لييعة طكيؿ كخالصة أمره أنو صدكؽ ,احترقت كتبو فاختمط  ,فمف

سمع منو قديمان فسماعو صحيح مثؿ ابف المبارؾ ,كابف كىب .كىذا ما رجحو كثير مف أىؿ
العمـ .فعف نعيـ بف حماد قاؿ :سمعت ابف ميدم يقكؿ ":ما أعتد بشيء سمعتو مف حديث ابف

لييعة إال سماع ابف المبارؾ كنحكه "( .)8كقاؿ يعقكب بف سفياف حدثني الفضؿ قاؿ :سمعت أبا
عبد ا﵀ كسئؿ عف ابف لييعة فقاؿ " :مف كتب عنو قديما فسماعو صحيح "(.)9

()7

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ِْٓ/

()2

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ُْٖ/

()0

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ُْٓ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ِّٓ/

()3

أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ِٔٔ/

()6

المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ لمحاكـ (ص.)ٖٔ/

()1

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ُْٓ/

()8

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ِّٗ/

()9

المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ُْٖ/

021

كقاؿ أبك حاتـ ":ييكتب حديثو عمى االعتبار "( .)7كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ سئؿ أبك
زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء منو؟ فقاؿ :آخره كأكلو سكاء إال أف ابف المبارؾ كابف كىب
كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو ,كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ ككاف ابف لييعة ال

يضبط ,كليس ممف يحتج بحديثو مف أجمؿ القكؿ فيو "(ٕ) .كرجح ىذا القكؿ الحافظ ابف حجر

فقاؿ " :صدكؽ خمط بعد احتراؽ كتبو كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما "(.)0
 حسف :ىك الحسف بف مكسى اَلشيب أبك عمي البغدادم قاضي المك ًصؿ( )4كغيرىا ,ثقة ,ركل
َ َ
ىٍ
()3
لو الجماعة ,مات سنة (َُِىػ) .

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,كضعفو مف ًقىبؿ ىد َّراج ,لـ ييتابعو أحد عف أبي الييثـ ؛ قاؿ اإلماـ أحمد "
أحاديث ىد َّراج  ,عف أبي الييثـ ,عف أبي سعيد فييا ضعؼ " .كقد ضعفو الشيخ اَللباني(.)6
***** *****

()7

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٕ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٕ/

()0

تقريب التيذيب ترجمة رقـ (ّّٔٓ).
المو ِ
صؿ :المدينة المشيكرة العظيمة ,فيي باب العراؽ كمفتاح خراساف كمنيا يقصد إلى أذربيجاف .معجـ البمداف (ٓ.)ِِّ/
َْ
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٔ/رقـُِٖٖ).

()6

ضعيؼ سنف الترمذم لأللباني (ص.)َّٓ/

()4
()3

028

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿ اٍل ىخطَّابً ُّي :قى ٍد م َّر بمس ً
اى ًر ِ
يث ٍاآل ىخر " كلًٍمع ً
امعي ,ىكلى ٍـ ىيثٍيبت ًع ٍندم(.)7
الكثْ ِك ُ
ث " قى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ى ىى
ى
ي
حديث رقـ (٘.)ٔٙ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀ قاؿ:
لـ أجد الحديث بالمفظ نفسو  ,والذي وجدتو ما رواه
ُ
اب ,عف عركةى ,عف عائً ىشةى  -ر ً
ً
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا -
ىح َّدثىىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
ث ,ىع ًف ٍاب ًف شيى و ى ٍ ي ٍ ى ى ٍ ى
ى
صـ ىس ٍع يد ٍب يف أىبًي كقَّ و
كؿ المَّ ًو
اؿ ىس ٍع هد :ىى ىذا ىيا ىر يس ى
اص ,ىك ىع ٍب يد ٍب يف ىزٍم ىعةى ًفي يغالىوـ ,فىقى ى
تٍ :
أَّىنيىا قىالى ٍ
اختى ى ى
ى
اؿ ع ٍب يد ٍبف ىزمعةى :ى ىذا أ ً
ً
ٍابف أ ً
ىخي يعتٍىبةي ٍب يف أىبًي كقَّ و
ىخي
اص ,ىع ًي ىد إًلى َّي أَّىنوي ٍابينوي ٍانظي ٍر إًلىى ىش ىب ًيو ,ىكقى ى ى ي ٍ ى ى
ي
ى
َّ ً
اش أىبًي ًمف كلً ى ً ً
كؿ المَّ ًو ,كلً ىد ىعمىى ًف ىر ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -إًلىى
ىيا ىر يس ى
يدتو ,فىىنظى ىر ىر يسك يؿ المو  -ى
ٍ ى
ي
ً
اؿ " :يىك لى ىؾ ىيا ىع ٍب يد ٍب ىف ىزٍم ىعةى ,الكلى يد لًٍم ًف ىر ً
الح ىج ير(,)0
ىش ىب ًي ًو ,فى ىأرىل ىش ىبينا ىبينّْنا بً يعتٍىبةى ,فىقى ى
اش ىكلًٍم ىعاى ًر ى
ى
ى
ت ىزٍم ىعةى " ىفمى ٍـ تىىرهي ىس ٍكىدةي قىطُّ .
احتى ًجبًي ًم ٍنوي ىيا ىس ٍكىدةي بً ٍن ى
ىك ٍ
تخريج الحديث :أخرجو البخارم( ,)4مف طريؽ ,مالؾ ,كسفياف بف عيينة ,كشعيب بف دينار.
كأخرجو مسمـ( ,)3مف طريؽ الميث بف سعد .أربعتيـ :عف الزىرم ,عف عركة ,عف عائشة .

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.

*****

*****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٓ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب البيكع  -باب شراء المممكؾ مف الحربي كىبتو كعتقو /ُٖ/ّ( -رقـُِِٖ).

()0

قاؿ النككم :قاؿ العمماء العاىر الزاني كعير زنى كعيرت زنت كالعير الزنى كمعنى لو الحجر :أم لو الخيبة كال حؽ لو في
الكلد كعادة العرب أف تقكؿ لو الحجر كبفيو اَلثمب كىك التراب كنحك ذلؾ يريدكف ليس لو إال الخيبة  ..كأما قكلو صمى ا﵀ عميو
كسمـ الكلد لمفراش فمعناه أنو إذا كاف لمرجؿ زكجة أك مممككة صارت فراشا لو فأتت بكلد لمدة اإلمكاف منو لحقو الكلد كصار
كلدا يجرم بينيما التكارث كغيره مف أحكاـ الكالدة سكاء كاف مكافقا لو في الشبو أـ مخالف نا .المنياج لمنككم (َُ.)ّٕ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب البيكع  -باب تفسير المشبيات /ْٓ/ّ( -رقـَِّٓ) ,ككتاب الخصكمات  -باب دعكل الكصي
لمميت /ُِِ/ّ( -رقـُِِْ) ,ككتاب العتؽ  -باب أـ الكلد  /ُْٔ/ّ( -رقـِّّٓ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب الرضاع  -باب الكلد لمفراش ,كتكقي الشبيات  /ََُٖ/ِ( -رقـّٔ.)ُْٕٓ-
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ادلثحث اخلامش :انكاف مع احلاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً
ً
ًفي ًذ ٍك ًر َّ
ص ًرـ ,ثيَّـ ىي ًطيب
صي
ىم يي ٍخ ًرج ىعناقيد الح ٍ
ب فىيي ىع ّْقؿ ال ىك ٍريـ ,ثيَّـ ُي َك ٍّحب" أ ٍ
الدجاؿ" ثيَّـ ىيأٍتي الخ ٍ
(.)7
ط ٍع يمو
ى
حديث رقـ (.)ٔٙٙ

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث المالعنة " إف جاء ٍ ً
الع ٍي ًف "(.)2
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ى
ت بًو ٍأد ىع ىج أَ ْك َح َؿ ى
ٍ ى ى
حديث رقـ (.)ٔٙٚ

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀ :
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ح َّدثىىنا اَلىكىز ً
اؿ :ىح َّدثىنًي ُّ
الزٍى ًرمُّ ,ىع ٍف
اع ُّي ,قى ى
اؽ ,قى ى
كس ى
ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي
ؼ ,قى ى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يي ي
ٍ
ً ()4
ً
ً
ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود ,أ َّ
كف
ّْد ىبنًي ىع ٍجالى ىف ,فىقى ى
اؿ :ىك ٍي ى
اف ىسي ى
ؼ تىقيكلي ى
ىف يع ىكٍيم نار  ,أىتىى ىعاص ىـ ٍب ىف ىعدم ىك ىك ى
ؼ يص ىنع؟ س ٍؿ لًي رس ى َّ ً
ً
و
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ام ىأرىتً ًو ىريج نال ,أ ىىي ٍقتيميوي فىتى ٍقتيمي ى
كؿ المو ى
ىي
كنوي ,أ ٍىـ ىك ٍي ى ى ٍ ي ى
في ىريجؿ ىك ىج ىد ىم ىع ٍ
كسمَّـ عف ىذًل ىؾ ,فىأىتىى ع ً
اص هـ َّ
كؿ المَّ ًو فى ىك ًرهى ىر يسك يؿ المَّو
اؿ :ىيا ىر يس ى
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ,فىقى ى
ى ى ى ىٍ
ى
النبً َّي ى
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ
ً َّ
َّ
اؿ :إً َّف ىر يس ى
الم ىسائً ىؿ ,فى ىسأىلىوي يع ىكٍي ًمهر ,فىقى ى
صمى ا﵀ي ىعىم ٍيو ىك ىسم ىـ ىك ًرهى
ى
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ى
ىؿ رس ى َّ ً
َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىع ٍف
الم ىسائً ىؿ ىك ىع ىابيىا ,قى ى
اؿ يع ىكٍيمهر :ىكالمو الى أ ٍىنتى ًيي ىحتَّى أ ٍ
كؿ المو ى
ىسأ ى ى ي
ى
اؿ :يا رس ى َّ ً
ً
ً
ص ىنعي؟
كنوي أ ٍىـ ىك ٍي ى
ام ىأرىتً ًو ىريج نال أ ىىي ٍقتيميوي فىتى ٍقتيمي ى
ؼ ىي ٍ
اء يع ىكٍيمهر ,فىقى ى ى ى ي
ىذل ىؾ ,فى ىج ى
كؿ المو ىريج هؿ ىك ىج ىد ىم ىع ٍ
ًً
َّ
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ
ىم ىريى ىما ىر يسك يؿ
آف ًف ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ " :قى ٍد أ ٍىن ىز ىؿ الموي القي ٍر ى
يؾ ىكًفي ى
ى
فىقى ى ى ي
صاح ىبت ىؾ " ,فىأ ى
َّ ً
كؿ المَّ ًو,
اؿ :ىيا ىر يس ى
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -بًاٍل يمالى ىع ىن ًة بً ىما ىس َّمى المَّوي ًفي ًكتىابً ًو فىالى ىع ىنيىا ,ثيَّـ قى ى
المو  -ى
ً
ً
المتىالى ًع ىن ٍي ًف ,ثيَّـ قىا ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
ظمى ٍمتييىا فى ى
إً ٍف ىح ىب ٍستييىا فىقى ٍد ى
طمَّقىيىا ,فى ىك ىان ٍ
ت يسَّنةن ل ىم ٍف ىك ى
اف ىب ٍع ىد يى ىما في ي
ت بً ًو أىسحـ ,أ َْدعج الع ْي َن ْي ِف( ,)3ع ً
ً َّ
َّ
يـ اَلىٍل ىيتىٍي ًف ,ىخ ىدلَّ ىج
ظ
اء ٍ
ََ َ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـٍ " :انظييركا فىًإ ٍف ىج ى
ى
ى ى
ٍ ىى
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٓ/
( )2المصدر السابؽ.

0
ًَّ
اء ًإ َّال أ ٍىنفي يسيي ٍـ/ٗٗ/ٔ( 
كف أ ٍىزىك ى
( ) صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القرآف  -ىب ي
يف ىي ٍريم ى
اب قى ٍكًلو  ىكالذ ى
اجيي ٍـ ىكىل ٍـ ىي يك ٍف لىيي ٍـ يشيى ىد ي
رقـْْٕٓ).
4
العجالف ,صحابي  .اإلصابة البف حجر (ْ.)َِٔ/
( ) ىك يعكيمر بف الحارث بف زيد بف جابر بف ٌ
الجد بف ى
( )3أدعج العينيف :الدعج شدة سكاد العيف في شدة البياض .غريب الحديث البي الفرج الجكزم (ُ.)ّّٖ/
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السَّاقى ٍي ًف( ,)7فىالى أ ٍ ً
ً َّ
ت بً ًو
اء ٍ
ص ىد ى
ىحس ي
ؽ ىعمى ٍييىا ,ىكًا ٍف ىج ى
ب يع ىكٍيم نار إًال قى ٍد ى
أٍ ً
ً َّ
ت بً ًو ىعمىى َّ
ت
اء ٍ
الن ٍع ًت الًَّذم ىن ىع ى
ب يع ىكٍيم نار إًال قى ٍد ىك ىذ ى
ىحس ي
ب ىعمى ٍييىا " ,فى ىج ى
ً
ً
ً َّ
صًدي ً
يم ًو .
ب إًلىى أ ّْ
اف ىب ٍع يد يي ٍن ىس ي
ؽ يع ىكٍيم ور ,فى ىك ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -م ٍف تى ٍ
تخريج الحديث:

()2
يح ٍي ًم ىر ىكأَّىنوي ىك ىح ىرةه  ,فىالى
أى
بً ًو رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ى
ىي
صمى ا﵀ي

أخرجو البخارم( ,)0مف طريؽ ,مالؾ ,كابف جريج ,كيفميح بف سميماف ,كعبد الرحمف بف أبي

ذئب ,كمف طريؽ مالؾ أخرجو مسمـ( ,)4أربعتيـ :عف الزىرم ,عف سيؿ بف سعد الساعدم –
رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات ,ك إسحاؽ ىك :إسحاؽ بف منصكر ال ىك ٍك ىسج.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًفي حًد ً
يث أ ٍ ً
جمع ىك ًحيؿً ,م ٍثؿ قىتًيؿ كقى ٍتمى(.)3
ى
ىىؿ اٍل ىجَّنة " ُج ْرٌد ُم ْرٌد َك ْحمَى " ٍ
ى
حديث رقـ (.)ٔٙٛ

اإلماـ الترمذي( )ٙرحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يو ,عف ع ً
اال :ح َّدثىىنا معا يذ ٍبف ًى ىش واـ ,عف أىبً ً
ح َّدثىىنا مح َّم يد ٍبف ب َّش وار ,كأىبك ًى ىش واـ ّْ ً
ام ور
ىٍ
ىٍ ى
الرفىاع ُّي ,قى ى ى
ىي
ي ى
يى
ى
يى ي
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :-
اؿ :قى ى
ىح ىك ًؿ ,ىع ٍف ىش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ىش وب ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
اَل ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
يب ".
الجَّن ًة ُج ْرٌد ُم ْرٌد ُك ْح ٌؿ ىال ىي ٍف ىنى ىش ىب يابيي ٍـ ىكىال تىٍبمىى ثًىي يابيي ٍـ " .قاؿ الترمذم " ىى ىذا ىحًد ه
" أٍ
يث ىغ ًر ه
ىى يؿ ى
تخريج الحديث:

أخرجو الدارمي( ,)1مف طريؽ ,أبي ىاشـ الرفاعي .كأخرجو أبك ينعيـ( ,)8مف طريؽ ,ىح ٍكثىىرة بف
محمد  ,كعبيد ا﵀ بف عمر .ثالثتيـ :عف معاذ بف ىشاـ ,عف أبيو ,عف عامر اَلحكؿ ,عف
( )7خدلج الساقيف :أم عظيميما ,كقيؿ :ىي الضخمة الساقيف .لساف العرب (ِ.)ِْٗ/
2
الو َح َرة :ىي دكيبة تترامى عمى الطعاـ كالمحـ فتفسده كىي مف نكع الكزغ  ,كشبيو بيا لحمرتيا كقصرىا .إرشاد السارم لشرح
()  َ
صحيح البخارم لمقسطالني (ٕ.)ِّٓ/

( )0صحيح البخارم  ,كتاب الصالة  -باب القضاء كالمعاف في المسجد  /ِٗ/ُ( -رقـِّْ) ,ككتاب تفسير القرآف  -باب 
ً
ىف لىعىنةى المَّ ًو عمىٍي ًو إً ٍف ىك ً
ك ى ً
يف /ََُ/ٔ( رقـْْٕٔ) ,ككتاب الطالؽ  -باب مف أجاز طالؽ الثالث -
ى
اف م ىف ال ىكاذبً ى
ى
الخام ىسةي أ َّ ٍ
ى
(ٕ /ِْ/رقـِٗٓٓ) ,ككتاب اإلعتصاـ  -باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ  /ٖٗ/ٗ( -رقـَّْٕ).
( )4صحيح مسمـ  ,كتاب الطالؽ  -باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا  /ُُِٗ/ِ( -رقـُ.)ُِْٗ-
( )3النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُْٓ/
( )6سنف الترمذم  ,أبكاب صفة الجنة  -باب ما جاء في صفة ثياب أىؿ الجنة -ط :شاكر (ْ /ِٕٗ/رقـِّٗٓ).
( )1مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ُّْ/ِ( -رقـِِٖٔ).
( )8صفة الجنة َلبي نعيـ (ِ /َُِ/رقـِٔٓ).
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شير بف ىحك ىشب.

()2
()7
عمي بف زيد ,عف سعيد بف
كأخرجو أحمد  ,كالبييقي  ,مف طريؽ ,حماد بف سممة ,عف ٌ
المسيب .كالىما(:شير كسعيد) عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو .-

كلو شاىد عند أحمد( ,)0مف طريؽ ,شيباف بف عبد الرحمف ,كسعيد بف أبي عركبة ,كعمراف بف

داكد .ثالثتيـ :عف قتادة ,عف شير بف حكشب ,عف معاذ بف جبؿ  -رضي ا﵀ عنو  -بو.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

شب :ىك ىشير بف ىحكشب اَلشعرم الشامي مكلى أسماء بنت يزيد بف السكف,
شير بف َحو َ
 َركل لو البخارم في "اَلدب" ,كمسمـ مقركنا بغيره ,كالباقكف ,مات سنة (ُُِىػ)(.)4
قاؿ ابف معيف ":ثقة ليس بو بأس "( ,)3كعنو قاؿ ":شير بف حكشب شامي نزؿ البصرة كىك ثقة

ككاف مف اَلشعرييف مف أنفسيـ "( ,)6كعنو قاؿ ":ثبت "( .)1كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ

إلي قاؿ :قمت َلحمد بف حنبؿ :شير بف حكشب؟ قاؿ ":ما
أخبرنا حرب بف إسماعيؿ فيما كتب ٌ
أحسف حديثو ككثقو "( ,)8كعف اإلماـ أحمد أنو قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)9كقاؿ الترمذم قاؿ محمد

ابف إسماعيؿ " :شير حسف الحديث ,كقكل أمره " كقاؿ " :إنما تكمـ فيو ابف عكف كقاؿ :إف شي نار
()73

"( ,)77ككثقو ابف نمير( ,)72كقاؿ العجمي ":تابعي ,ثقة "( .)70كذكره ابف حباف في

ىن ىزيككهي
الثقات( ,)74ككذلؾ ابف شاىيف( ,)73كزاد ابف حباف ":كاف ممف يركم عف الثقات المعضالت كعف
اَلثبات المقمكبات " .كقاؿ يعقكب بف شيبة :سمعت عمي بف المديني ,كقيؿ لو ترضى حديث
شير بف حكشب؟ فقاؿ ":أنا أحدث عنو " ,قاؿ :ككاف عبد الرحمف بف ميدم ييحدث عنو .قاؿ":
( )7مسند اإلماـ أحمد (ُّ /ُّٓ/رقـّّٕٗ).
( )2البعث كالنشكر لمبييقي (ص /ِْٓ/رقـُْٗ).
( )0مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ِّٓ/رقـَِِِْ.)َُِِٔ-َُِِٖ-
( )4تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٗ/رقـَِّٖ).
( )3مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ  -ركاية طيماف ( -ص.)ْٓ/
( )6تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ُِٔ/ْ( -
( )1المصدر السابؽ (ْ.)ّْْ/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّّٖ/
( )9ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِْٖ/
73
بالن ٍي ىزؾ كىك رمح قصير .شرح
( ) قاؿ اإلماـ النككم رحمو ا﵀ في معني "نزككه" معناه طعنكا فيو كتكممكا بجرحو فكأنو يقكؿ طعنكه ى
صحيح مسمـ لمنككم – شرح المقدمة.)ُّٗ/ُ( -

( )77سنف الترمذم.ط :شاكر (ٓ /ٖٓ/رقـِٕٗٔ).
( )72إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٔ.)َُّ/
( )70معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُْٔ/
( )74الثقات البف حباف (ُ.)ُّٔ/
( )73تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُُُ/
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كأنا ال ادع حديث الرجؿ إال أف يجتمعا عميو يحيى كعبد الرحمف "  -يعني عمى تركو  -قاؿ:

كسمعت عمي بف المديني يقكؿ ":كاف يحيى بف سعيد ال ييحدث عف شير "( .)7كقاؿ ابف سعد(,)2
كأبك محمد بف قتيبة( ":)0كاف ضعيفان في الحديث " .كقاؿ البزار ":شير بف حكشب قد تكمـ فيو

شعبة ,كال نعمـ أحدان ترؾ الركاية عنو ,كقد حدث شعبة عف رجؿ عنو "( ,)4كذكر يعقكب بف
سفياف عف يحي بف أبي بكير عف أبيو قاؿ ":كاف شير عمى بيت الماؿ فأخذت خريطة فييا

دراىـ .قاؿ فقاؿ القائؿ :لقد باع شير دينو بخريطة  ...فمف يأمف القراء بعدؾ يا شير "(.)3

كقاؿ الجكزجاني ":أحاديثو ال تشبو حديث الناس "( .)6كقاؿ البييقي( ,)1كمكسى بف ىاركف":

ضعيؼ "( .)8كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "(.)9

كقاؿ أبك حاتـ ":ال يحتج بحديثو "( ,)73كقاؿ أبك زرعة ":ال بأس بو "( ,)77كقاؿ ابف عدم ":ليس

بالقكم في الحديث ,كىك ممف ال يحتج بحديثو ,كال يتديف بو "(.)72

كقاؿ الذىبي ":تابعي مشيكر "( .)70كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ كثير اإلرساؿ كاَلكىاـ "(.)74

قاؿ الباحث :شير بف حكشب ,كثقو البعض  ,كضعفو البعض  ,كالراجح أنو صدكؽ مشيكر,
عنده أكىاـ كذكره ابف أبي حاتـ أنو يرسؿ عف أبي الدرداء ,ككعب اَلحبار ,كغيرىـ(.)73

األح َوؿ :ىك عامر بف عبد الكاحد اَلحكؿ البصرم  ,ركل لو البخارم في كتاب"القراءة
 عامر ْخمؼ اإلماـ" ,كالباقكف ,مات سنة (َُّىػ)(.)76

كثقو مسمـ( ,)71كقاؿ أبك حاتـ " :ثقة ال بأس بو "(.)78
( )7تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ّٖٓ/
( )2الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ِْٓ/
( )0المعارؼ البف قتيبة (ص.)ْْٖ/
( )4مسند البزار (ٖ /َْٕ/رقـِّْٖ).
( )3المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ٖٗ/
( )6أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ُٓٔ/
( )1السنف الكبرل لمبييقي (ُ /َُٖ/رقـُِّ).
( )8تيذيب الكماؿ لممزم (ُِ.)ّٖٓ/
( )9الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٓٔ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ْ.)ّّٖ/
( )77المصدر السابؽ.
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ْٔ/
( )70المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)َُّ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٗ/رقـَِّٖ).
( )73المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ٖٗ/
( )76تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٖٖ/رقـَُّّ).
( )71ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ِّٔ/
( )78الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِّٔ/

000

كقاؿ ابف معيف ":ليس بو بأس "( ,)7كذكره ابف حباف في الثقات( ,)2كفي مكضع آخر قاؿ ":مف
ثقات أىؿ البصرة كمتقنييـ "( ,)0كذكره ابف شاىيف في الثقات( .)4كقاؿ اإلماـ أحمد ":ليس

بالقكم ,ىك ضعيؼ الحديث "( ,)3كقاؿ أبك داكد ":سمعت أحمد بف حنبؿ يضعفو "( ,)6كذكره

العقيمي في الضعفاء(.)1

كقاؿ النسائي ":ليس بالقكم "( .)8كقاؿ الساجي ":ييحتمؿ لصدقو كىك صدكؽ "( .)9كقاؿ ابف
عدم ":كال أرل بركايتو بأسان "( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ييخطىء "(.)77

اَلح ىكؿ ,صدكؽ حسف الحديث.
قاؿ الباحث :عامر ٍ
ً
تكائي ,ثقة ثبت كقد رمي
البصرم ى
 أبو معاذ :ىك ىشاـ بف أبي عبد ا﵀ ىس ٍن ىبر أبك بكر ىالد ٍس ى
بالقدر ,كلـ يكف يدعك إلى بدعتو .سبقت ترجمتو(.)72
 -معاذ بف ىشاـ :ىك معاذ بف ىشاـ بف أبي عبد ا﵀ الدستكائي البصرم كقد سكف اليمف ,ركل

لو الجماعة ,مات سنة (ََِىػ)(.)70

اختمفت فيو أقكاؿ ابف معيف اختالفان متباينان ,فعف عثماف بف سعيد الدارمي قاؿ قمت ليحيى بف
معيف :معاذ بف ىشاـ في شعبة أثبت أك غندر؟ فقاؿ :ثقة كثقة "( ,)74كمرة قاؿ ":صدكؽ ليس

بحجة "( ,)73كعنو قاؿ ":ليس بذاؾ القكم "( ,)76كعنو قاؿ ":لـ يكف بالثقة إنما رغب فيو أصحاب

الحديث لإلسناد [ الذم ] ليس عند الثقات "( .)71كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" كاف مف

المتقنيف "(.)78

( )7المصدر السابؽ.
( )2الثقات البف حباف (ٓ.)ُّٗ/
( )0مشاىير عمماء اَلمصار البف حباف (ص.)ِْْ/
( )4تاريخ أسماء الثقات اليف شاىيف (ص.)ُٓٓ/
( )3انظر :العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀  .)ُِٖ/ِ( -الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)َُّ/
( )6سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ُُْ/
( )1الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)َُّ/
( )8تيذيب الكماؿ لممزم (ُْ.)ٕٔ/
( )9إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٕ.)ُْٔ/
( )73الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُْٓ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٖٖ/رقـَُّّ).
( )72انظر حديث رقـ (ُِٔ).
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٓٔ/رقـِْٕٔ).
( )74الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( ٖ.)ِْٗ/
( )73تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ِّٔ/ْ( -
( )76التاريخ الكبير َلبي بكر بف أبي خيثمة (ّ.)َِْ/
( )71معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز.)ُُٖ/ُ( -
( )78الثقات البف حباف (ٗ.)ُٕٔ/
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كقاؿ ابف قانع ":ثقة مأمكف "( .)7كقاؿ ابف عدم ":كلمعاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة حديث
كثير ,كلمعاذ عف غير أبيو أحاديث صالحة ,كىك ربما يغمط في الشيء بعد الشيء كأرجك أنو

صدكؽ "( , )2كقاؿ أبك عبيد اآلجرم :قمت َلبي داكد :معاذ بف ىشاـ عندؾ حجة؟ قاؿ :أكره أف

أقكؿ شيئان ,كاف يحيى ال يرضاه ,كقاؿ أبك عبيد :ال أدرم مف يحيى ,يحيى بف معيف :أك يحيى
القطاف ,كأظنو يحيى القطاف( .)0كقاؿ الذىبي ":صدكؽ ,صاحب حديث كمعرفة "( ,)4كعنو قاؿ":

صدكؽ ثقة "( ,)3كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ ربما كىـ "(.)6

قاؿ الباحث :معاذ بف ىشاـ ,صدكؽ ,ربما غمط .
الرفَ ِ
الرفاعي  ,ضعيؼ ,سبقت ترجمتو(.)1
اعي :ىك محمد بف يزيد ّْ
 -أبو ىشاـ ٍّ

 محمد بف َبشار :ىك محمد بف بشار بف عثماف ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)8الحكـ عمى الحديث:
حديث حسف لغيره  .بمجمكع طرقو فقد تابع أبك ىشاـ ّْ ً
الجشمي ,كىي
الرفىاعي ,عبيد ا﵀ بف عمر ى
طريؽ حسنة  ,كما عند أبي ينعيـ()9؛ كلو شاىد آخر بسند صحيح عند أبي ينعيـ( ,)73يحدث بو
عف عبد ا﵀ بف محمد ,كأحمد بف بندار ,قاال :حدثنا عبد ا﵀ بف أبي داكد ,عف محمكد بف خالد,

كعباس بف الكليد الخالؿ قاال :حدثنا عمر بف عبد الكاحد ,عف اَلكزاعي ,عف ىاركف بف رياب ,
ً
ث َّ
ام ًة
عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ  " :-يي ٍب ىع ي
الن ي
اس ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ً
و
ً
ً
ص ً
يف ,ثيَّـ يي ٍؤتىى بً ًي ٍـ بً ىش ىج ى ورة ًفي اٍل ىجَّن ًة ,فىيي ٍك ىس ٍك ىف
كرة ى
اء ثى ىالث ىكثى ىالث ى
آد ىـ  ,يج ٍرندا يم ٍرندا يم ىكحَّم ى
يف أ ٍىب ىن ى
في ي ى
ً
ً
اء " .كرجالو ثقات سكل عباس بف الكليد الخالؿ,
م ٍنيىا ,ىال تىٍبمىى ث ىي يابيي ٍـ ىكىال ىي ٍف ىنى ىش ىب يابيي ٍـ لى ٍفظييي ىما ىس ىك ه
صدكؽ ,كقد ركل الحديث معو محمكد بف خالد كىك ثقة .كقد حسف الحديث الشيخ اَللباني(,)77
كالشيخ شعيب اَلرنؤكط في تحقيقو لممسند(.)72

***** *****
( )7إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ُُ.)ِّٓ/
( )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ُٖٓ/
( )0سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)ّٕٖ/
( )4ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ُّّ/
( )3انظر :ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ (ص ,)ُٕٔ/كالمغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ٔٔٓ/
( )6تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٓٔ/رقـِْٕٔ).
( )1انظر حديث رقـ (ِٕ).
( )8انظر حديث رقـ (ُِٔ).
( )9صفة الجنة َلبي نعيـ (ِ /َُِ/رقـِٔٓ).
( )73المصدر السابؽ (ِ /َُُ/رقـِٓٓ).
( )77سنف الترمذم – مشيكر( -ص /ُٕٓ/رقـِّٗٓ).
( )72مسند اإلماـ أحمد (ُّ /ُّٓ/رقـّّٕٗ).
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ادلثحث انضادس :انكاف مع اخلاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
اؿ لىوي َّ
َّال يـَ :ك ْخ َك ْخ "
يو" أ ىك ىؿ
َّالةي ىكالس ى
النبً ُّي ىعمى ٍي ًو الص ى
َّدقة ,فىقى ى
الح ىسيف تى ٍمرةن ًم ٍف تى ٍمر الص ى
الحسف أ ًىك ي
ى
ىك ىز ٍجر لمصَّبي كرٍدع .كيقىا يؿ ًع ٍند التَّقى ُّذر أ ٍىيضا ,فكأنَّو أمره بإٍلقائيا ًمف ًف ً
اؼ
يو ,كتي ٍك ىسر اٍل ىك ي
ٍ
ن
ىي
ىى
ىى
يى
َّ
يؿ :ىي أعجمية يعّْربت(.)7
كغ ٍير تىٍنكيفً .ق ى
بتنكيف ى
اء كتي ٍك ىسرٍ ,
كتيفتح ,كتي ىسكف اٍل ىخ ي
حديث رقـ (.)ٜٔٙ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
َّ
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ًزىي واد ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,قى ى
آد يـ ,قى ى
ىح َّدثىىنا ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى  -ىرض ىي الموي
َّدقى ًة ,فىجعمىيا ًفي ًف ً
ىخ ىذ الحسف ٍبف عمًي -ر ً
يو,
ىع ٍنوي  -قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما  ,-تى ٍم ىرةن ًم ٍف تى ٍم ًر الص ى
اؿ :أ ى ى ى ي ي ى
ىى ى
ى
اؿ َّ
َّدقىةى ".
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ِ ":ك ْخ ِك ْخ " لً ىي ٍ
ط ىر ىحيىا ثيَّـ قى ى
فىقى ى
ت أَّىنا الى ىن ٍأ يك يؿ الص ى
ىما ىش ىع ٍر ى
النبً ُّي ى
اؿ ":أ ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,شعبة .كالبخارم( ,)3مف طريؽ ,إبراىيـ بف طيماف.

كمسمـ( ,)6مف طريؽ ,الربيع بف مسمـ .ثالثتيـ :عف محمد بف زياد ,عف أبي ىريرة – رضي ا﵀

عنو .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:
رجالو كميـ ثقات؛ كآدـ ىك :آدـ بف عبد الرحمف بف محمد بف شعيب
*****

*****

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُْٓ/
( )2صحيح البخارم  ,كتاب الصدقة  -باب ما يذكر في الصدقة لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كآلو  /ُِٕ/ِ( -رقـُُْٗ).
( )0صحيح البخارم  ,كتاب الجياد كالسير  -باب مف تكمـ بالفارسية كالرطانة /ْٕ/ْ( -رقـَِّٕ).
( )4صحيح مسمـ  ,كتاب الزكاة  -باب تحريـ الزكاة عمى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ  /ٕٓ/ِ( -رقـُُٔ.)َُٔٗ-
( )3صحيح البخارم  ,كتاب الزكاة  -باب أخذ صدقة التمر عند صراـ النخؿ /ُِٔ/ِ( -رقـُْٖٓ) ,ك كتاب اليبة كفضميا
كالتحريض عمييا  -باب قبكؿ اليدية /ُٓٓ/ّ( -رقـِٕٔٓ).
( )6صحيح مسمـ  ,كتاب الزكاة  -باب قبكؿ النبي اليدية كرده الصدقة /ٕٓٔ/ِ( -رقـُٕٓ.)َُٕٕ-
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ادلثحث انضاتع :انكاف مع انذال.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
كجيىو "(.)7
الرج يؿ ٍ
وح َي ْك َدح بًيىا ي
المسائ يؿ ُك ُد ٌ
فيو " ى
حديث رقـ (ٓ.)ٔٚ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ص ٍب يف يع ىم ىر َّ
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف يع ىم ٍي ور ,ىع ٍف ىزٍيًد ٍب ًف يع ٍق ىبةى
الن ىم ًرمُّ ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىح ٍف ي
اؿ " :ا ْلم ِ
اٍلفى ىزًارمّْ ,ىع ٍف ىس يم ىرةى ,ىع ًف َّ
الريج يؿ
وح َي ْك َد ُح بًيىا َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
سائ ُؿ ُك ُد ٌ
َ َ
النبً ّْي  -ى
ً
الريج يؿ ىذا يسٍمطى و
اف ,أ ٍىك ًفي أ ٍىم ور ىال
ىؿ َّ
ىف ىي ٍسأ ى
اء تىىر ىؾ ,إً َّال أ ٍ
اء أ ٍىبقىى ىعمىى ىك ٍج ًيو ,ىك ىم ٍف ىش ى
ىك ٍجيىوي ,فى ىم ٍف ىش ى
ىي ًج يد ًم ٍنوي يب ِّدا ".
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)0كالترمذم( ,)4كابف بشراف( ,)3كالطبراني( ,)6مف طريؽ ,سفياف الثكرم .كأخرجو

النسائي( ,)1كأحمد( ,)8كالطيالسي( ,)9كابف زنجكيو( ,)73كالطحاكم( ,)77كالبييقي( ,)72مف طريؽ,
شعبة .كأخرجو أحمد( ,)70كالطبراني( ,)74مف طريؽ ,شيباف بف عبد الرحمف.

كأخرجو ابف أبي شيبة( ,)73عف جرير بف عبد الحميد .كأخرجو ابف حباف( ,)76كأبك ينعيـ( ,)71مف

طريؽ ,داكد الطائي .خمستيـ :عف عبد الممؾ بف يعمير ,عف زيد بف عقبة ,عف ىس يم ىرة بف يج ٍن يدب

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٓٓ/
( )2سنف أبي داكد  ,كتاب الزكاة  -باب ما تجكز فيو المسألة -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُُٗ/رقـُّٗٔ).
( )0سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -مسألة الرجؿ في أمر ال بد لو منو -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ََُ/رقـََِٔ).
( )4سنف الترمذم  ,أبكاب الزكاة  -باب ما جاء في النيي عف المسألة -ط :شاكر (ّ /ٓٔ/رقـُٖٔ).
( )3أمالي ابف بشراف (ص /ّٓٔ/رقـُٖٗ).
( )6المعجـ الكبير لمطبراني (ٕ /ُِٖ/رقـٕٔٔٔ) ,كاَلكسط (ٔ /ِٖ/رقـُٖٔٓ).
( )1سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -مسألة الرجؿ ذا سمطاف -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ََُ/رقـِٗٗٓ).
( )8مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ّٗٓ/رقـَِِٓٔ).
( )9مسند أبي داكد الطيالسي (ِ /ُِِ/رقـَّٗ).
( )73اَلمكاؿ البف زنجكيو (ّ /ُُُّ/رقـََُِ).
( )77شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ِ /ُٖ/رقـَُّٓ).
( )72شعب اإليماف لمبييقي (ٓ /ُٓٗ/رقـِّّٓ).
( )70مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ِٕٗ/رقـََُِٔ).
( )74المعجـ الكبير لمطبراني (ٕ /ُّٖ/رقـَٕٕٔ).
( )73المصنؼ البف أبي شيبة (ِ /ِْٓ/رقـَُِٕٔ).
( )76صحيح ابف حباف (ٖ /ُُٖ/رقـّّٖٔ).
( )71حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٕ.)ِّٔ/
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

 زيد بف عقبة الفَ َز ِم الككفي ,ثقة  ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي,
اري :ىك زيد بف عقبة الفى ىزًار ّْ
كالترمذم مف الثالثة(.)7

 عبد الممؾ بف ُعمير :ثقة اختمط في آخر حياتو ,ككاف يدلس ,سبقت ترجمتو(.)2قاؿ الباحث :بؿ يرسؿ أيضان عف أبي عبيدة بف الجراح ,كعف عدم بف حاتـ  .فقد قاؿ ابف

معيف ":عبد الممؾ بف يعمير  ,عف عدم بف حاتـ ,مرسؿ" ,كقاؿ أبك زرعة" عبد الممؾ بف عمير
عف أبي عبيدة بف الجراح مرسؿ "( .)0كأما تغير حفظو ,كتدليسو ,فيك ثابت عميو؛ فقد قاؿ أبك
داكد سمعت أحمد بف حنبؿ قاؿ ":عبد الممؾ بف عمير مضطرب جدان في حديثو اختمؼ عنو

الحفاظ يعني فيما رككا عنو "( .)4كقاؿ أبك زرعة العراقي ":مشيكر بالتدليس "( .)3كعده ابف حجر
في الطبقة الثالثة مف طبقاتو التي ال بد مف التصريح بالسماع مف أصحابيا ,كقاؿ ":تابعي

مشيكر مف الثقات مشيكر بالتدليس كصفو الدارقطني كابف حباف كغيرىما "( .)6كعده العالئي
مف أصحاب القسـ اَلكؿ مف المختمطيف ممف لـ يكجب ليـ ذلؾ ضعفان كلـ يحط مف مرتبتيـ ,

لقصر مدة االختالط كقمتو ,كاما َلنيـ لـ يرككا شيئان حاؿ اختالطيـ فسمـ حديثيـ مف الكىـ(.)1
كعميو فإف رميو بالتدليس تبقى عمة مكجكدة فيو.

الحجَّاج  ,ثقة حافظ متقف ,سبقت ترجمتو(.)8
 شعبة :ىك يشعبة بف ى -حفص بف عمر النمري :ثقة ثبت  ,سبقت ترجمتو(.)9

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد؛ أما بالنسبة لتدليس عبد الممؾ بف يعمير ,فقد صرح بالسماع عف زيد بف
عقبة ,كما عند اإلماـ أحمد مف حديث عفاف ,قاؿ :أخبرنا شعبة ,قاؿ :أخبرني عبد الممؾ بف
عمير قاؿ :سمعت زيد بف عقبة ,قاؿ :سمعت سمرة ...الحديث( .)73فانتفت بذلؾ شبية التدليس.
*****

*****

( )7تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِِْ/رقـُِْٖ) .كانظر :معرفة الثقات لمعجمي (ُ ,)ّٕٕ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ
(ّ ,)ٓٔٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (َُ.)ّٗ/
( )2انظر حديث رقـ (ّْ).
( )0المراسيؿ البف أبي حاتـ (ص.)ُِّ/
( )4سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ِٗٓ/
( )3المدلسيف َلبي زرعة العراقي (ص.)َٕ/
( )6طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُْ/
( )1المختمطيف لمعالئي (ص.)ٕٔ/
( )8انظر حديث رقـ (ٔٓ).
( )9انظر حديث رقـ (ٕٓ).
( )73مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ّٗٓ/رقـَِِٓٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد و
الخ يدكش .ك يك ُّؿ أثىور ًم ٍف ىخ ٍدش أ ٍىك
ت ىم ٍسألىتيو ُك ُدوحاً ًفي ىك ٍجيو " ال يك يدكح :ي
اء ٍ
يث ى
ى
آخ ىر " ىج ى
ى
ً
ً
ً
ص
ىعض فىيي ىك ىك ٍدح .ىكىي يج ي
كز أ ٍ
ىف ىي يك ى
ص ىد انر يس ٌمي بًو اَلثىر .كال ىك ٍدح في ىغ ٍي ًر ىى ىذا :الس ٍ
كف ىم ٍ
َّع يي كالح ٍر ي
العمؿ(.)7
ك ى
حديث رقـ (ٔ.)ٔٚ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اف ,ىع ٍف ىح ًك ًيـ ٍب ًف يج ىب ٍي ور ,ىع ٍف
آد ىـ ,قى ى
ىح َّدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمًي ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
()0
يد ,عف أىبً ً
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
يم ىح َّمًد ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
يو ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو  ,قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىي ًز ى ى ٍ
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
ً
ًً
ً َّ
وح ًفي
كش ,أ ٍىك يخ يد ه
ام ًة يخ يم ه
اء ٍ
كش ,أ ٍىك ُك ُد ٌ
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىم ٍف ىسأى ىؿ ىكلىوي ىما يي ٍغنيو ,ىج ى
ت ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
اؿ " :ىخمسكف ًدرىىما ,أىك ًقيمتييا ًمف َّ
اؿ
الذ ىى ًب " .قى ى
كؿ المَّ ًو ,ىك ىما اٍل ًغ ىنى؟ ,قى ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
ىك ٍج ًي ًو " ,فىقى ى
ٍي ى ٍ ن ٍ ى ى ى
اؿ ع ٍب يد المَّ ًو ٍبف عثٍم ً
افً " :ح ٍف ًظي أ َّ
ىف يش ٍع ىبةى ,ىال ىي ٍرًكم ىع ٍف ىح ًك ًيـ ٍب ًف
ىي ٍح ىيى ٍب يف ى
آد ىـ :فىقى ى ى
اف ل يس ٍف ىي ى
ي ي ى ى
يد.
اف :ىح َّدثىىناهي يزىب ٍي هد ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
يج ىب ٍي ور ,فىقى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىي ًز ى
اؿ يس ٍف ىي ي
تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)4كابف ماجو( ,)3كأحمد( ,)6كأبك عبيد القاسـ بف سالـ( ,)1كابف أبي شيبة(,)8
كالبزار( ,)9كأبك يعمى( ,)73كالطحاكم( ,)77كالطبراني( ,)72كالحاكـ( ,)70كالبييقي( ,)74مف طريؽ,
سفياف الثكرم .كأخرجو الترمذم(,)73

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الزكاة  -باب مف يعطي مف الصدقة ,كحد الغنى -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُُٔ/رقـُِٔٔ).

()0

ىك عبد ا﵀ بف مسعكد رضي ا﵀ عنو.

()4

سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -حد الغنى -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ٕٗ/رقـِِٗٓ).

()3

سنف ابف ماجو  ,كتاب الزكاة  -باب مف سأؿ عف ظير غنى -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ٖٓٗ/رقـَُْٖ).

()6

مسند اإلماـ أحمد (ٔ /ُْٗ/رقـّٕٓٔ).

()1

اَلمكاؿ لمقاسـ بف سالـ (ص /ٔٓٗ/رقـَُّٕ).

()8

المصنؼ البف أبي شيبة (ِ /َْْ/رقـَُِّْ).

()9

مسند البزار (ٓ /ِْٗ/رقـُُّٗ).

( )73مسند أبي يعمى المكصمي (ٗ /ُّٖ/رقـُِٕٓ).
( )77شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /ِْٖ/رقـْٖٖ).
( )72المعجـ اَلكسط لمطبراني (ّ /ُُٗ/رقـُٖٔٔ).
( )70المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ٓٔٓ/رقـُْٕٗ).
( )74السنف الكبرم لمبييقي (ٕ /ّٕ/رقـَُِّٕ).
( )73سنف الترمذم  ,أبكاب الزكاة  -باب مف تحؿ لو الزكاة -ط :شاكر (ّ /ُّ/رقـَٓٔ).
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كالطيالسي( ,)7كالدارمي( ,)2كالدكالبي( ,)0كالدارقطني( ,)4كالشاشي( ,)3مف طريؽ ,شريؾ .كأخرجو

الطبراني( ,)6مف طريؽ ,شعبة .ثالثتيـ :عف حكيـ بف يجبير ,عف محمد بف عبد الرحمف ,عف
أبيو عبد الرحمف بف يزيد ,عف عبد ا﵀ بف مسعكد رضي ا﵀ عنو .كأخرجو أحمد( ,)1كمف طريقو
الطبراني( , )8عف نصر بف باب ,عف الحجاج بف أرطاة ,عف إبراىيـ بف يزيد بف قيس ,عف عبد
ا﵀ اَلسكد بف يزيد النخعي ,عف عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو  .-كىذه طريؽ ضعيفة

لضعؼ نصر بف باب.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -أبو محمد بف عبد الرحمف :ىك عبد الرحمف بف يزيد بف قيس النخعي ,أبك بكر الككفي ,ثقة

 ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ّٖىػ)(.)9

 -محمد بف عبد الرحمف :ىك محمد بف عبد الرحمف بف يزيد بف قيس النخعي أبك جعفر

الككفي ,ثقة ,ركل لو البخارم في "اَلدب المفرد" كالباقكف سكل مسمـ ,مف السادسة(.)73

 حكيـ بف ُجبير :ىك حكيـ بف جبير اَلسدم كقيؿ مكلى ثقيؼ الككفي ,ضعيؼ رمي بالتشيع ,ركل لو اَلربعة  ,مف الخامسة(.)77
س ْف َياف :ىك سفياف الثكرم  ,ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ,سبقت ترجمتو(.)72
 ُآدـ :ىك يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زكريا ,ثقة حافظ ,سبقت ترجمتو(.)70
 َيحيى بف َس ُف بف َعمِي :ىك الحسف بف عمي بف محمد اليذلي ,ثقة حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)74
 َالح َ
الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد لضعؼ حكيـ بف يجبير ,كيتقكم إلى الحسف لغيره .كذلؾ بتابعو يزبيد ابف

()7

مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /ِِٓ/رقـِّ).

()2

مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /َُِِ/ِ( -رقـَُٖٔ).

()0

الكني كاَلسماء لمدكالبي (ُ /ُْٖ/رقـَٕٓ).

()4

سنف الدارقطني (ّ /ِٗ/رقـََِْ).

()3

المسند لمشاشي (ِ /ُٗ/رقـْٖٕ).

()6

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ِ /ُُٗ/رقـُٖٔٔ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ٕ /ّْٗ/رقـَْْْ).

()8

المعجـ الكبير لمطبراني (َُ /ُِٗ/رقـَُُٗٗ).

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّٓ/رقـَّْْ).

( )73المصدر السالبؽ (ص /ّْٗ/رقـَٖٔٔ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ُٕٔ/رقـُْٖٔ).
( )72انظر حديث رقـ (ِٕ).
( )70انظر حديث رقـ (ُٔٓ).
( )74انظر حديث رقـ (ُٔٓ).
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الحارث كىك ثقة .فقد جاء عند أبي داكد( ,)7عف يحيى بف آدـ قاؿ :قاؿ عبد ا﵀ بف عثماف
لسفياف :حفظي أف شعبة ال يركم عف حكيـ بف جبير ,فقاؿ سفياف :فقد حدثناه زبيد ,عف محمد

بف عبد الرحمف بف يزيد .كقاؿ الترمذم( :)2حديث ابف مسعكد حديث حسف ,كقد تكمـ شعبة في

حكيـ بف جبير مف أجؿ ىذا الحديث ,كقاؿ الترمذم أيضان :حدثنا محمكد بف غيالف ,قاؿ :حدثنا
يحيى بف آدـ ,قاؿ :حدثنا سفياف ,عف حكيـ بف جبير بيذا الحديث ,فقاؿ لو عبد ا﵀ بف عثماف

صاحب شعبة :لك غ ير حكيـ حدث بيذا ,فقاؿ لو سفياف :كما لحكيـ ال يحدث عنو شعبة؟ قاؿ:

نعـ ,قاؿ سفياف :سمعت زبيدا يحدث بيذان ,عف محمد بف عبد الرحمف بف يزيد.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
الريج يؿ ك ٍجيو " ال ىك ُّدًٍ :
اب ,ييقاؿ :ىك َّد ىي يك ُّد ًفي ىع ىممو ىك ٌدان ,إً ىذا
المسائ يؿ ىك ّّد ,ىي يك ُّد بًيىا َّ
اإلتٍ ىع ي
ى ى
فيو " ى
ً
كرٍكىنقىو(.)0
ٍ
بالك ٍجو ىم ى
اءهي ى
استى ٍعجؿ كتىعب .ىكأ ىىر ىاد ى
حديث رقـ (*).
اإلماـ النسائي(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اف ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ,ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىك ًكيعه ,قى ى
كد ٍب يف ىغ ٍي ىال ىف ,قى ى
أٍ
ىخ ىب ىرىنا ىم ٍح يم ي
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
سأَلَ ُة
يع ٍق ىبةى ,ىع ٍف ىس يم ىرةى ٍب ًف يج ٍن يد وب ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ا ْل َم ْ
ى
اؿ :قى ى ى ي
الريج يؿ يسٍمطى نانا ,أى ٍك ًفي أ ٍىم ور ىال يب َّد ًم ٍنوي ".
ىؿ َّ
ِب َيا َّ
ىف ىي ٍسأ ى
الر ُج ُؿ َو ْج َي ُو ,إً َّال أ ٍ

الحديث مكرر سبؽ تخريجو(.)3

***** *****

()7

سنف أبي داكد.تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ُُٔ/رقـُِٔٔ).

()2

سنف الترمذم.ط :شاكر (ِ /ّْ/رقـَٓٔ.)ُٔٓ-

()0

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/

()4

سنف النسائي  ,كتاب الزكاة  -مسألة الرجؿ في أمر ال بد لو منو  -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ََُ/رقـََِٔ).

()3

انظر حديث رقـ (َُٕ).
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ىزٍيًد ٍب ًف
َك ٌّد َي ُكد

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث يجمىيًبيب " ىكىال تى ٍج ىعؿ ىع ٍي ىشييما َك ّداً "(.)7
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
حديث رقـ (ٕ.)ٔٚ

اإلماـ ابف حباف(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّاج الس ً
ىحم يد ٍبف عمً ّْي ٍب ًف اٍلمثىَّنى ,قى ى َّ ً ً
اد ٍب يف
يـ ٍب يف اٍل ىحج ً
َّام ُّي ,قى ى
أٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
ىخ ىب ىرىنا أ ٍ ى ي ى
ي
اؿ :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
()0
ً
ً
و
و
ىسمى ًم ّْي :أ َّ
اف
ىف يجمى ٍيبً نيبا ىك ى
ىسمى ىمةى ,ىع ٍف ثىابًت اٍليب ىنان ّْي ,ىع ٍف ك ىن ىانةى ٍب ًف ين ىع ٍيـ اٍل ىع ىد ًكمّْ ,ىع ٍف أىبًي ىب ٍرىزةى ٍاَل ٍ
النس ً
ً
ت ًال ٍم ىأرىتًي :ىال
ث إًلى ٍي ًي َّف ,قى ى
اء ,ىكىيتى ىح َّد ي
اؿ أيىبك ىب ٍرىزةى :فى يقٍم ي
ص ًار ,ىك ىك ى
اف ىي ٍد يخ يؿ ىعمىى ّْ ى
ام ىأنر م ىف ٍاَل ٍىن ى
ٍ
اؿ :فى ىكاف أىصحاب النَّبً ّْي  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  -إً ىذا ىكاف ًَل ً ً
ّْـ
يب ,قى ى
ىي ٍد يخمى َّف ىعمىٍي يك ٍـ يجمى ٍيبً ه
ى ى
ى ٍى ي
ى
ىحدى ٍـ أىي ه
ي ى ىىى
ً
ً َّ
كؿ َّ َّ -
لىـ يي ىزّْك ٍجيا ىحتَّى ىي ٍعمىـ أىلًرس ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو -
اجةه أ ٍىـ ىال؟ ,فىقى ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فييىا ىح ى
ى
ى ىي
ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
و
اؿ :ىن ىع ٍـ
ص ًار " :ىيا في ىال يف ىزّْك ٍجني ٍاب ىنتى ىؾ " ,قى ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىذ ى
ات ىي ٍكوـ ل ىريجؿ م ىف ٍاَل ٍىن ى
ى
اؿ " :لً يجمى ٍيبً و
اؿ :ىيا ىر يسك ىؿ
يب " ,قى ى
اؿ :ىفمً ىم ٍف؟ ,قى ى
يد ىىا " ,قى ى
ىكين ٍع ىمى ىع ٍي وف ,قى ى
ت لً ىن ٍف ًسي أ ًير ي
اؿ " :إًّْني لى ٍس ي
َّ ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
ب ٍاب ىنتى ًؾ,
ىستىأ ًٍم ىر أ َّ
اؿ :إً َّف ىر يس ى
اىا ,فىقى ى
يميىا ,فىأىتى ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍخطي ي
المو ىحتَّى أ ٍ
ى
اؿ :لً يجمى ٍيبً و
يب,
يد ىىا؟ ,قى ى
ت :ىن ىع ٍـ ىكين ٍع ىمى ىع ٍي وف ,قى ى
ت :ىفمً ىم ٍف يي ًر ي
يد ىىا ,قىالى ٍ
ت لً ىن ٍف ًس ًو يي ًر ي
اؿ :إًَّنوي لى ٍي ىس ٍ
قىالى ٍ
َّ ً
ت :ىحٍمقىى أىلً يجمى ٍيبً و
ً
كىا لىىيأٍتًي َّ
صمَّى
يب؟ ,قىالى ٍ
قىالى ٍ
اـ أيىب ى
النبً َّي  -ى
ت :ىال لى ىع ٍم ير المو ,ىال أ ىيزّْك يج يجمى ٍيب نيبا ,ىفمى َّما قى ى
ً
ً ً
ً
اال :رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
ً
ً َّ
َّ
صمى الموي
ى
الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-قىالىت اٍلفىتىاةي م ٍف خ ٍد ًرىىا َل ّْيميىا :ىم ٍف ىخطى ىبني إًلى ٍي يك ىما قى ى ى ي
كؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو كسمَّـ  -أىمره ٍادفىعكنًي إًلىى رس ً
كف ىعمىى رس ً
كؿ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-قىالى ٍ
ت :أىتىيرُّد ى
ىي
ٍىي ي
ى
ىي
ىىى
المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمىٍي ًو كسمَّـ  -فىًإَّنو لىف يضي ً
كىا إًلىى َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ب أيىب ى
ّْعني ,فى ىذ ىى ى
النبً ّْي  -ى
ي ٍ ي ى ى
ى
ي ى ىىى
طٍم ىحةى :ىى ٍؿ تى ٍد ًرم
اؽ ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أىبًي ى
اد :قى ى
 فىقى ىاؿ :ىشأيٍن ىؾ بًيىا ,فى ىزَّك ىجيىا يجمى ٍيبً نيبا قىا ىؿ ىح َّم ه
اؿ إً ٍس ىح ي
َّ
ص َّ
ش ُي َما
اؿ :ىك ىما ىد ىعا لىيىا بً ًو؟ قى ى
ىما ىد ىعا لىيىا بً ًو قى ى
صبِّاَ ,وَال تَ ْج َع ْؿ َع ْي َ
ب اٍل ىخ ٍي ىر ىعمى ٍي ًي ىما ى
اؿ " :الميي َّـ ي
َّ ً
اؿ" :
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في ىغ ىزواة ,قى ى
َكدًّا " قى ى
اؿ ثىابً ه
ت :فى ىزَّك ىجيىا إًيَّاهي ,فىىب ٍي ىنا ىر يسك يؿ المو  -ى
تى ٍف ًق يد ً
طمييبكهي ًفي اٍلقى ٍتمىى " ,فى ىك ىج يدكهي إًلىى ىج ٍن ًب
اؿ " :لى ًكّْني أى ٍف ًق يد يجمى ٍيبً نيبا ,فىا ٍ
ىحود؟ " ,قىاليكا :ىال ,قى ى
كف م ٍف أ ى
ى
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أىقىتى ىؿ ىس ٍب ىعةن ,ثيَّـ قىتىميكهي ؟
ىس ٍب ىع وة ,قى ٍد قىتىمىيي ٍـ ,ثيَّـ قىتىميكهي ,فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى ىذا ًمّْني كأ ىىنا ًم ٍنو " ,يقيكلييا س ٍبعا ,فىكضعو رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  -عمىى س ً
اع ىد ٍي ًو,
ى
ى
ى
ى
ي ى ى ى ن ى ىىي ى ي
ي ى ىىى
ى
ً
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
َّ
م رس ً
ت:
ض ىعوي ًفي قى ٍب ًرًه ,قى ى
اؿ ثىابً ه
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-ىحتَّى ىك ى
ى
ىما لىوي ىس ًر هير ًإال ىساع ىد ٍ ى ي
كما ىك ً
ؽ ًم ٍنيىا.
ّْـ أ ٍىنفى ي
ىى ى
اف في ٍاَل ٍىن ى
ص ًار أىي ه

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/

()2

صحيح ابف حباف (ٗ /ِّْ/رقـَّْٓ).

()0

ىك جميبي اَلنصارم .قاؿ ابف حجر غير منسكب .اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ُ.)ََٔ/
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تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)7عف اسحاؽ بف عمر بف سميط.

كأخرجو النسائي( ,)2كالبزار( ,)0مف طريؽ ,أبي الكليد ىشاـ بف عبد الممؾ.

كأخرجو الطيالسي( ,)4كمف طريقو ,أحمد( ,)3كأبك ينعيـ( ,)6كالبييقي(.)1

كأخرجو أحمد( ,)8مف طريؽ ,عفاف ,كعبد الصمد ؛ كمف طريؽ عفاف كمحمد بف الفضؿ ,أخرجو

البييقي( .)9كأخرجو أبك بكر بف أبي عاصـ( ,)73عف إبراىيـ بف الحجاج.

كأخرجو عبد الغني المقدسي( ,)77مف طريؽ ,عارـ بف الفضؿ .جميعيـ :عف حماد بف سممة ,عف
البناني ,عف ًكنانة بف ينعيـ ,عف أبي برزة اَلسممي – رضي ا﵀ عنو .-
ثابت ي
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الح ًارث  ,أيىبك برزة اَلسممي ,قاؿ البخارم ,لو
 أبو برزة األسممي :ىك ىن ٍضمىة بف يع ىب ٍيد بف ى
صحبة ,مات سنة (ٓٔىػ)(.)72
 ِكنانة بف ُنعيـ :ىك ًكنانة بف ينعيـ العدكم أبك بكر البصرم ,ثقة ,ركل لو مسمـ كأبك داكد,كالنسائي ,مف الرابعة(.)70

البناني :أبك محمد البصرم ,ثقة عابد ,سبقت ترجمتو(.)74
 ثابت ُ -حماد بف سممة :ثقو عابد ,كتغير حفظو بأخرة ,أثبت الناس في ثابت  ,سبقت ترجمتو(.)73

 -إبراىيـ بف الحجاج السامي :ىك إبراىيـ بف الحجاج بف زيد السامي أبك إسحاؽ البصرم ,ثقة

ييـ قميالن ,ركل لو النسائي ,مات سنة (ُِّىػ)(.)76

()7

صحيح مسمـ  ,كتاب فضائؿ الصحابة  -باب مف فضائؿ جميبيب رضي ا﵀ عنو – (ْ /ُُٖٗ/رقـُُّ.)ِِْٕ-

()2

السنف الكبرم لمنسائي (ٕ /ّْٕ/رقـُٖٖٗ).

()0

مسند البزار (ْ /ِْٗ/رقـّْٕٖ).

()4

مسند أبي داكد الطيالسي (ّ /ِّٖ/رقـٔٔٗ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ِِ/رقـُٖٕٕٗ).

()6

معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ِ /ّٔٔ/رقـَُٕ).

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ْ /ُّ/رقـِْٖٔ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ٖٗ/رقـُْٖٕٗ).

()9

شعب اإليماف لمبييقي (ّ /ُُْ/رقـُْْٔ).

( )73اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ْ /ِّٕ/رقـُِّٔ).
( )77المصباح في عيكف الصحاح لعبد الغني المقدسي (ص /ُٗ/رقـُٖ).
( )72انظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ٗ .)ِٗ/االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ْ.)ُْٗٓ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٔ/رقـٖٔٔٓ).
( )74انظر حديث رقـ (ّّ).
( )73انظر حديث رقـ (ِْ).
( )76تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٖٖ/رقـُِٔ).
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 أحمد بف عمي بف المثنى :قاؿ ابف حباف ىك أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسىبف ىالؿ التميمي أبك يعمى المكصمي [ صاحب المسند ] مف المتقنيف في الركايات كالمكاظبيف

عمى رعاية الديف كأسباب الطاعات  ,مات سنة (َّٕىػ)(.)7

قاؿ الباحث :أبك يعمى المكصمي ,ثقة مأمكف .لـ يي ٍختمؼ في تكثيقو .قاؿ الحاكـ النيسابكرم ":ثقة
كثكؽ بو "(.)0
مأمكف "( ,)2كقاؿ الدارقطني ":ثقةه,
مأمكف ,ىم ه
ه
كقاؿ البييقي ":أحد الثقات "( .)4كقاؿ الذىبي ":الحافظ الثقة محدث الجزيرة "( .)3كقاؿ ابف

العماد ":كاف ثقة صالحان متقنان "(.)6

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد ,كككف حماد بف سممة اختمط في آخر عمره ,فقد تابع إبراىيـ بف الحجاج

عف حماد بف سممة ,عفاف بف مسمـ ,كما عند اإلماـ أحمد( .)1كمعمكـ أف عفاف ركل عف حماد
ً
فعميو
ممة
قبؿ اإلختالط  .قاؿ يحيى بف سعيد القطاف ":مف أىر ىاد أىف يكتب ىحديث ىح َّماد بف ىس ى
بعفاف بف يمسمـ"( .)8فيفيـ مف ىذا أف إبراىيـ بف الحجاج سمع الحديث مف حماد قبؿ تغيره.

باإلضافة إلى أف الحديث مخرج في صحيح مسمـ.
*****

()7

*****

الثقات البف حباف (ٖ.)ٓٓ/

( )2سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص.)ٖٕ/
( )0سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ٖٔ/
( )4كتاب القراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي (ص.)ُٕٔ/
( )3تذكرة الحفاظ لمذىبي (ِ.)ُٗٗ/
( )6شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد (ْ.)ّٔ/
( )1مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ٖٗ/رقـُْٖٕٗ).
( )8العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد  -ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ّّ/ّ( -
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً ً ًً
ظةي؛ ًَلَّىنيىا
ص ال ُك َّدةَ ىبيده
ض اٍل ىغمًي ى
الماء " ى ىي ٍاَل ٍىر ي
الع َّزل " ى
ى
فح ى
ىكًفي ىحديث ىخالد ٍب ًف ىع ٍبد ي
فانبجس ى
ً
ىم تيتٍعبو(.)7
تى يك ُّد
الماشي فييىا :أ ٍ
ى
حديث رقـ (ٖ.)ٔٚ

اإلماـ أبو ُنعيـ األصبياني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ثنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىعمًي الصَّائًغي ,قى ى
ىح ىم ىد ,قى ى
اؿ :ثنا أيىبك ىمالً ًؾ ٍب يف أىبًي فىأ ىٍرةى
اف ٍب يف أ ٍ
ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
اؿ :ح َّدثىنًي أىبًي ,عف أىبً ً
ً
يو ,ىع ٍف ىج ّْد ًه ىم ٍس يعكًد ٍب ًف ىخالًود ,ىع ٍف ىخالًًد ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل يع َّزل ٍب ًف
ىٍ
اٍل يخ ىزاع ُّي ,قى ى ى
()0
ىف رس ى ً
ىج ىزىرهي  ,ىك ًظ َّؿ ًع ٍن ىد
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىن ىز ىؿ ىعمى ٍي ًو بًاٍل ًج ٍع ىرىان ًة ىكأ ٍ
كؿ ا﵀  -ى
ىس ىال ىمةى ,ىذ ىك ىر أ َّ ى ي
ًو
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -اٍل يع ٍم ىرةى ,فى ٍان ىح ىد ىر َّ
ب َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىخالد ,ثيَّـ ىن ىد ى
النبً ُّي  -ى
النبً ُّي  -ى
()3
()4
ً
اف إًلىى
اب قى ى
ىك يم ىحّْر ه
اؿ " :ىيا يم ىحّْر ي
ش إًلىى اٍل ىكادم ,ىحتَّى ىبمى ىغا ىم ىك نانا ييقىا يؿ لىوي :أى ٍشقى ي
ش ,ىما ىى ىذا اٍل ىم ىك ي
ً
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
اء لً ىخالًود ,ىك ىما ىب ًق ىي ًم ىف اٍل ىك ًادم فىيي ىك لى ىؾ ىيا يم ىحّْر ي
اٍل يك َّدة ًكقى ه
ش " ثيَّـ إً َّف النَّبً َّي ى
ً
ًً
ب َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -إًلىى اٍل يع ٍم ىرًة,
ب ثيَّـ ىن ىد ى
اء ,فى ىش ًر ى
النبً ُّي  -ى
ص ا ْل ُك َّد بًىيده فى ٍان ىب ىج ىس م ٍنوي اٍل ىم ي
فَ َح َ
كأىرس ىؿ ىخ ًال ندا إًلىى رج وؿ ًمف أىصحابً ًو ,يقىا يؿ لىو :محّْرش بف عبًد ً
ا﵀ ,ىك َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو
ي ي ى ي ٍ ي ىٍ
ي
ٍ ٍى
ىي
النبً ُّي  -ى
ىٍى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ؼ م ٍف يد يخ ً
اؼ م ٍف ىذل ىؾ قى ٍد ىع ىرفىيىا.
كؿ ىم َّكةى فى ىس ىار بًو ى
ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍك ىمئذ ىخائ ه
ط ًريقنا يي ٍعدليوي ىع َّم ٍف ىي ىخ ي
تخريج الحديث:
أخرجو الطبراني( ,)6عف محمد بف عمي الصائغ ,عف أبي مالؾ بف أبي فأرة  ,قاؿ :حدثني أبي,

العزم بف سالمة – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.
عف أبيو ,عف جده مسعكد بف خالد بف عبد ي
دراسة رجاؿ اإلسناد:

اعي ,أبك
 خالد بف عبد العزى بف سبلمة :ىك خالد بف عبد العزل بف سالمة بف ٌمرة الخز ٌ
حباف :لو صحبة(.)1
خناس ,قاؿ ابف ٌ
العزل بف سالمة الخزاعي ,لو صحبة(.)8
 -مسعود بف خالد :مسعكد بف خالد بف عبد ٌ

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/
( )2معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ِ /ُْٗ/رقـُِّْ).

( )0ال ِج ْع َار َنة :ىي ماء بيف الطائؼ كمكة ,كىي إلى مكة أدنى [ ضمف حدكد الحرـ ,تبعد عنو "ِٓ كـ" كيكجد بيا مسجد يعتمر منو
أىؿ مكة]  .معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع (ِٔ.)ّْٖ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.
()4

ىك محرش الكعبي الخزاعي  ,لو صحبة .معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٓ.)َِٔٓ/

()3

أشقاب :ىك مكضع بيف الجعرانة كم ٌكة .معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع (ُ.)ُٖٓ/

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ْ /ُٖٕ/رقـَْٓٗ).

()1

اإلصابة البف حجر (ِ .)َِٕ/كانظر :الثقات البف حباف (ّ.)َُْ/

()8

انظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة البف اَلثير (ٓ ,)ُْٓ/كاإلصابة البف حجر (ٔ.)ٕٔ/
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 -أبو مالؾ بف أبي فأرة الخزاعي ,وأبوه ,وجده :لـ أعثر ليـ عمى ترجمة ,فيـ مجاىيؿ.

 محمد بف عمي الصائغ :ىك محمد بف عمي بف زيد أبك عبد ا﵀  ,المكي الصائغ .حدث عنوأبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني .مات سنة (ُِٗىػ)(.)7

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)2كقاؿ الدارقطني":ثقة"( .)0كقاؿ الذىبي":المحدث ,اإلماـ ,الثقة "(.)4
كقاؿ صالح الديف الصفدم " الصائغ المحدث بمكة محمد بف عمي الصائغ كاف محدث مكة في

كقتو مع الصدؽ كالمعرفة تكفي سنة إحدل كتسعيف كمائتيف "(.)3

قاؿ الباحث :محمد بف عمي الصائغ ,ثقة.

طبراني([ ,)6
طيّْر المَّ ٍخ ًم ُّي أبك القاسـ ال ى
 سميماف بف أحمد :ىك سميماف بف أحمد بف أيكب بف يم ىصاحب المعاجـ الثالثة :الكبير ,كاَلكسط ,كالصغير ] ثقة حجة حافظ  ,نعتو العمماء بنعكت
ً
اف أحد اَلئمة كالحفاظ ًفي عمـ
تدؿ عمى عظـ قدره ,فقاؿ أبك الحسيف بف أبي يعمى عنو " ىك ى
()1
المكثريف "( ,)8كقاؿ أبك العباس بف خمكاف " كاف
الحديث "  ,كقاؿ ابف عساكر " أحد الحفاظ ي
حافظ عصره "( ,)9كقاؿ ياقكت الحمكم " أحد اَلئمة المعركفيف كالحفاظ المكثريف كالطالب

المعدليف "( ,)73كقاؿ
المعمريف كالمصنفيف المحدثيف كالثقات اَلثبات
ٌ
ٌ
الجكاليف كالمشايخ ي
الرحاليف ٌ
الذىبي " اإلماـ ,الحافظ ,الثقة ,الرحاؿ ,الجكاؿ ,يمحدث اإلسالـ ,عمـ المعمريف ,أبك القاسـ

سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي ,الشامي ,الطبراني ,صاحب المعاجـ الثالثة "(,)77

الرجاؿ كاَلبكاب ,كثير
كقاؿ ابف العماد " كاف ثقة صدكقان ,كاسع الحفظ ,بصي انر بالعمؿ ك ٌ
التصانيؼ "( .)72إلى غير ذلؾ مف الثناء عميو؛ تكفي في ذم القعدة ستة (َّٔىػ)(.)70

الحكـ عمى الحديث :حديث اسناده ضعيؼ جدان ,لجيالة أبي مالؾ بف أبي فأرة  ,كأبيو  ,كجده.
*****

*****

()7

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُّ.)ِْٖ/

()2

الثقات البف حباف (ٗ.)ُِٓ/

()0

سؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني (ص.)ّٕ/

()4

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُّ.)ِْٖ/

()3

الكافي بالكفيات لمصفدم (ْ.)َٖ/

()6

نسبة إلى طبرية  ,كىي مدينة مف اَلردف بناحية الغكر[ كاآلف ىي ضمف حدكد فمسطيف ] .اَلنساب لمسمعاني (ٗ.)ّّ/

()1

طبقات الحنابمة َلبي الحسيف بف أبي يعمى (ّ.)ّٗ/

()8

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِِ.)ُّٔ/

()9

كفيات اَلعياف البف خمكاف (ِ.)َْٕ/

( )73معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ْ.)ُٖ/
( )77سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٔ.)ُُٗ/
( )72شذرات الذىب في أخبار مف ذىب البف العماد (ْ.)َُّ/
( )70تاريخ أصبياف َلبي نعيـ (ُ.)ّّٗ/

046

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
يد ك َك ِديد
يث إً ٍس ىالًـ يع ىم ىر " ٍ
صفٍَّي ًف لىوي َك ِد ٌ
ى
فأخ ىر ىجنا رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -في ى
ى
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
الطح ً
اب النَّاعـ ,فإذا يكطىء ثىار يغ ىب ياره ,أ ىىر ىاد أَّىنيي ٍـ ىك يانكا في ىجماعة ,ىكأ َّ
الغبار
ىف ي
يف " ال ىكديد :التُّىر ي
الم ٍدقكؽ(.)7
عنى ىم ٍفعكؿ  ,كالطَّحيف :الم ٍ
كاف ىيثيكر ًم ٍف ىم ٍشييـ  ,ىك" ىكًديد " فى ًعيؿ بً ٍم ى
ى
ط يحكف ى
حديث رقـ (ٗ.)ٔٚ

اإلماـ أبو ُنعيـ األصبياني(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىح ًم ًيد
اف ٍب ًف أىبًي ىش ٍي ىبةى ,قى ى
ىح ىم ىد ٍب ًف اٍل ىح ىس ًف ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
اؿ :ثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يعثٍ ىم ى
اؽ ب ًف عبًد ً
ا﵀ عف أىباف ٍب ًف صالً وح ,عف مج ً
اىود,
ص ًال وح ,قى ى
اؿ :ثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أ ىىبا ىف ,ىع ٍف إً ٍس ىح ى ٍ ى ٍ
ىٍ يى
ىٍ ى ى
ى
ا ٍب يف ى
ت عمر -ر ً
ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ:
ض ىي ا﵀ي تى ىعالىى ىع ٍنوي ًَ " :-ل ّْ
كؽ؟ قى ى
َّاس ,قى ى
يت اٍلفى يار ى
ىم ىش ٍي وء يس ّْم ى
اؿ :ىسأىٍل ي ي ى ى ى
ً
َّ
ً و
ص ٍد ًرم لً ٍ ً
اء
إل ٍس ىالًـ فى يقٍم ي
ت :ا﵀ي ىال إًلىوى إًال يى ىك ,لىوي ٍاَل ٍ
أٍ
ىس ىم ي
ىسمى ىـ ىح ٍم ىزةي قىٍبمي بًثى ىالثىة أىيَّاـ ,ثيَّـ ىش ىرىح ا﵀ي ى
ً ً
ً
ً
اٍل يح ٍس ىنى ,فى ىما ًفي ٍاَل ٍىر ً
ىح َّ
ت:
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-يقٍم ي
ض ىن ىس ىمةه أ ى
ب إًلى َّي م ٍف ىن ىس ىمة ىر يسكؿ ا﵀  -ى
ً
يختًي :يى ىك ًفي ىد ًار ٍاَل ٍىرقىًـ ٍب ًف ٍاَل ٍىرقىًـ ًع ٍن ىد الصَّفىا,
ت أٍ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -؟ ,قىالى ٍ
أ ٍىي ىف ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
ً
ً
كس ًفي َّ
ت َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في
فىأىتىٍي ي
ىص ىحابًو يجمي ه
الد ىار ىك ىح ٍم ىزةي في أ ٍ
الد ًار ,ىكىر يسك يؿ ا﵀  -ى
اؿ :فى ىخرج رسك يؿ ً
ً
ا﵀
اؿ لىيي ٍـ ىح ٍم ىزةي :ىما لى يك ٍـ؟ قىاليكا :يع ىم ير ,قى ى
استى ٍج ىم ىع اٍلقى ٍكيـ فىقى ى
ض ىرٍب ي
ت اٍل ىب ى
اٍل ىب ٍيت ,فى ى
اب فى ٍ
ىى ى ي
ً ً ً
اؿ" :
ىف ىكقى ىع ىعمىى يرٍك ىبتً ًو فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىأ ى
ىخ ىذ بً ىم ىجام ًع ث ىيابًو ثيَّـ ىنثىىرهي ىنثٍىرةن فى ىما تى ىمالى ىؾ أ ٍ
 ىيؾ لىوي ,ىكأى ٍشيى يد أ َّ
ىف يم ىح َّم ندا
ىف ىال إًلىوى ًإ َّال ا﵀ي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًر ى
ت بً يم ٍنتى وو ىيا يع ىم ير؟ " قى ى
اؿ :فى يقٍم ي
ىما أ ٍىن ى
ت :أى ٍشيى يد أ ٍ
كؿ ً
ىى يؿ َّ
ا﵀ أىلى ٍس ىنا
ت :ىيا ىر يس ى
ىى يؿ اٍل ىم ٍس ًجًد ,قى ى
ىع ٍب يدهي ىكىر يسكليوي ,قى ى
الد ًار تى ٍكبً ىيرةن ىس ًم ىعيىا أ ٍ
اؿ :فى ىكب ىَّر أ ٍ
اؿ :فى يقٍم ي
اؿ " :ىبمىى ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ,إًَّن يك ٍـ ىعمىى اٍل ىح ّْ
ىعمىى اٍل ىح ّْ
ؽ إً ٍف يمتُّ ٍـ ىكًا ٍف ىحيًيتي ٍـ
ؽ إً ٍف يمتٍىنا ىكًا ٍف ىحيً ىينا؟ قى ى
ً
ت :فىًف ً ً
اء؟ ىكالًَّذم ىب ىعثى ىؾ بًاٍل ىح ّْ
صفٍَّي ًف ,ىح ٍم ىزةي ًفي
" ,قى ى
ؽ لىتى ٍخ ير ىج َّف ,فىأ ٍ
اؿ :فى يقٍم ي
ىخ ىر ٍج ىناهي في ى
يـ اال ٍختفى ي
ى
يد َك َك ِد ِ
يد الطَّ ِح ِ
ش
يف ,ىحتَّى ىد ىخٍم ىنا اٍل ىم ٍس ًج ىد ,قى ى
ت إًلى َّي قيىرٍي ه
اؿ :فىىنظى ىر ٍ
ىحًد ًى ىما ,ىكأ ىىنا ًفي ٍاآل ىخ ًر ,لىوي َك ِد ٌ
أى
ً
ً
ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍك ىمئًوذ
ىص ىابتٍيي ٍـ ىك ىآبةه لى ٍـ ييص ٍبيي ٍـ م ٍثمىيىا ,فى ىس َّماني ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ىكًالىى ىح ٍم ىزةى ,فىأ ى
ؽ كاٍلب ً
اط ًؿ .
كؽ ,ىكفىَّر ى
اٍلفى يار ى
ؽ ا﵀ي ىب ٍي ىف اٍل ىح ّْ ى ى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك ينعيـ في الدالئؿ( ,)0كمف طريقو ,ابف عساكر( ,)4بنفس السند.

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٓٓ/

()2

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ُ.)َْ/

()0

دالئؿ النبكة َلبي نعيـ (ُ /ُِْ/رقـُِٗ).

()4

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْْ /ِٗ/رقـُّْٗ).

041

كلمحديث طريؽ ضعيفة جدان ,يركييا :اإلماـ أحمد( ,)7كالبزار( ,)2كاآلجرم( ,)0مف طريؽ ,اسحاؽ

بف إبراىيـ ,عف أسامة بف زيد ,عف أبيو زيد بف أسمـ ,عف جده أسمـ العدكم ,عف عمر بف

الخطاب – رضي ا﵀ عنو  .-كاسحاؽ بف إبراىيـ ,كأسامة بف زيد :كالىما ضعيؼ.

كلمحديث شاىد بسند ضعيؼ يركيو :أبك يعمى( ,)4كعمر بف شبة( ,)3كالحاكـ( ,)6كالبييقي(,)1

كالدارقطني( ,)8مف طريؽ ,القاسـ بف عثماف البصرم ,عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو -

قاؿ :إف رجالن مف بني زىرة لقي عمر  -رضي ا﵀ عنو  -قبؿ أف يسمـ ,كىك متقمد السيؼ...
فذكر الحديث بطكلو.

كالقاسـ ضعيؼ .قاؿ البكصيرم( ")9ركاه أبك يعمى المكصمي بسند ضعيؼ لضعؼ القاسـ بف

عثماف البصرم.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 مجاىد :ىك مجاىد بف ىج ٍبر أبك الحجاج المخزكمي مكالىـ المكي ,ثقة إماـ في التفسير كفيالعمـ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُّىػ)(.)73
 -أباف بف صالح :ىك أباف بف صالح بف عمير بف عبيد القرشي مكالىـ ,ركل لو اَلربعة ,مات

سنة (ُُٓىػ)(.)77

كثقو ابف معيف( ,)72كأبك حاتـ( ,)70كأبك زرعة( ,)74ك مسممة بف قاسـ( ,)73كيعقكب بف شيبة(,)76

كالعجمي( ,)71كقاؿ أبك داكد ":قمت َلحمد أباف بف صالح قاؿ ما أرل بو بأسان"(.)78
()7

فضائؿ الصحابة لإلماـ أحمد (ُ /ِٖٓ/رقـّٕٕ).

()2

مسند البزار (ُ /ََْ/رقـِٕٗ).

()0

الشريعة لآلجرم (ْ /ُٖٕٔ/رقـُّْٕ).

()4

أكرده البكصيرم في إتحاؼ الخيرة الميرة (ٕ /ُٔٔ/رقـٖٗٓٔ) ,كابف حجر في المطالب العالية (ُٕ/ِٓٗ/رقـَِّْ).

()3

تاريخ المدينة البف شبة (ِ.)ٕٔٓ/

()6

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ٔٓ/رقـٕٖٗٔ).

()1

دالئؿ النبكة لمبييقي (ِ ,)ُِٗ/كالسنف الكبرم لو (ُـُِْ /رقـُّْ).

()8

سنف الدارقطني (ُ /ُِِ/رقـُْْ).

()9

إتحاؼ الخيرة الميرة لمبكصيرم (ٕ /ُٔٔ/رقـٖٗٓٔ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِٓ/رقـُْٖٔ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ٖٕ/رقـُّٕ).
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ِٕٗ/
( )70المصدر السابؽ.
( )74المصدر السابؽ.
( )73إكماؿ تيذيب الكماؿنًغهطاي(.)767/7
( )76تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)ُْٗ/
( )71معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُٖٗ/
( )78سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد(ص.)037/

048

كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" يعتبر بحديثو مف غير ركاية درست بف زياد كأضرابو مف

الضعفاء عنو"( .)7ىكقىاؿ َّ
الن ىسائي ":ليس بو بأس"(.)2
كقاؿ الذىبي  ":حجازم ثقة كرع كبير القدر"(.)0

كقاؿ ابف عبد البر ":أباف بف صالح ضعيؼ"( ,)4كقاؿ ابف حزـ في" :أباف ليس بالمشيكر"(,)3

قاؿ الباحث :أباف بف صالح ثقة ,لـ يذكر فيو جرح عمي لساف اَلئمة ,اال ما كاف مف ابف عبد

البر ,كابف حزـ رحميما ا﵀ ,كقد ىكًى ىما في ذلؾَ ,لف أباف بف صالح كثقو كبار النقاد كلـ يذكره
أحد بطعف غيرىـ .كعبارة ابف حجر تفيد تكثيقو حيث قاؿ في " التقريب" ":كثقو اَلئمة ,ككىـ ابف
حزـ فجيمو كابف عبد البر فضعفو"( .)6كقاؿ في "تيذيب التيذيب" ":كىذه غفمة منيما كخطأ تكاردا

عميو فمـ يضعؼ أباف ىذا أحد قبميما ,كيكفي فيو قكؿ بف معيف كمف تقدـ معو كا﵀ أعمـ"(.)1

 -إسحاؽ بف عبد ا﵀ :ىك إسحاؽ بف عبد ا﵀ بف أبي فركة اَلمكم مكالىـ المدني ,متركؾ,

ركل لو أبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْْىػ)(.)8

 -محمد بف أباف :ىك محمد بف أباف بف صالح القرشي ,الككفي ,مات سنة (َُٕىػ)(.)9

قاؿ البخارم ":يتكممكف في حفظو  ,كليس بالقكم "(.)73

ذكر العقيمي في الضعفاء عف أحمد بف محمد ,قاؿ :يذكر َلبي عبد ا﵀ [ يعني اإلماـ أحمد] ,
عف أبي الكليد عف محمد بف أباف ,فقاؿ ":محمد بف أباف ما أعجب حديثو " ,فقيؿ لو :كيؼ ىك؟

قاؿ ":أما إنو إف شاء ا﵀ لـ يكف ممف ىيكذب " ,فقاؿ رجؿ عند أبي عبد ا﵀ :كاف زعمكا رجالن
صالحان ,فقاؿ أبك عبد ا﵀ ":كيؼ كىك مف دعاة المرجئة؟( .)72(" )77كضعفو ابف معيف( ,)70كأبك

داكد( ,)74كالنسائي( ,)73كأبك الفضؿ ابف القيسراني( .)7كقاؿ أبك حاتـ ":ليس ىك بقكل الحديث
()7

الثقات البف حباف (ٔ.)ٕٔ/

()2

تيذيب الكماؿ لممزم (ِ.)ُُ/

()0

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ّ.)َِٕ/

()4

التمييد البف عبد البر (ُ.)ُِّ/

()3

المحمي باآلثار البف حزـ (ُ.)ُِٗ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٖٕ/رقـ).

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)ُْٗ/

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُِ/رقـّٖٔ).

()9

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ْ.)َْٗ/

( )73التاريخ الكبير لمبخارم (ُ ,)ّْ/كالضعفاء لو (ص.)ُُٗ/
( )77لقد سبؽ في الحديث رقـ (َُٕ) ,حكـ الركاية عف صاحب البدعة كالرجح أنو تقبؿ ركاية غير الداعية كىذا اختيار اإلماـ
أحمد ,فعف أبي داكد سميماف السجستاني  ,قاؿ :قمت َلحمد بف حنبؿ :يكتب عف القدرم؟ قاؿ " :إذا لـ يكف داعيان ".

( )72الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ُِ/
( )70المصدر السابؽ.

( )74سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)َِٗ/
( )73الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)َٗ/
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يكتب حديثو عمى المجاز كال يحتج بو "( ,)2كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ " كاف ممف يقمب

اَلخبار كلو الكىـ الكثير في اآلثار "( ,)0كقاؿ ابف عدم ":في بعض ما يركيو نكره ,ال يتابع

عميو كمع ضعفو يكتب حديثو "(.)4

قاؿ الباحث :محمد بف أباف  ,ضعيؼ ,داعية إلى بدعة اإلرجاء.

الب ٍريج ًمي( ,)3أبك صالح الككفي,
 عبد الحميد بف صالح :ىك عبد الحميد بف صالح بف ىع ٍجالف يصدكؽ  ,ركل لو النسائي ,مات سنة (َِّىػ)(.)6
كثقو مسممة بف القاسـ( ,)1كمحمد بف عبد ا﵀ الحضرمي يمطيف( ,)8كذكره ابف حباف في

الثقات( .)9كقاؿ عبد الباقي بف قانع ":ككفي صالح "( ,)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)77
قاؿ الباحث :عبد الحميد بف صالح ,ثقة.

 -محمد بف عثماف بف أبي شيبة :الحافظ أبك جعفر العبسي ,صدكؽ ,سبقت ترجمتو(.)72

 -محمد بف أحمد بف الحسف :محمد بف أحمد بف الحسف بف إسحاؽ البغدادم ,أبك عمي بف

الصكاؼ  ,تكفي في شعباف سنة (ّٗٓىػ)(.)70

كثقو الدارقطني( ,)74كابف شاىيف( ,)73كقاؿ المبارؾ بف أحمد بف المستكفي " :أثنى عميو أىؿ

الحديث ككثقكه "( ,)76كقاؿ أبك الفتح بف أبي الفكارس( ":)71كاف أبك عمي ثقة مأمكنان ,ما رأيت

()7

تذكرة الحفاظ البف القيسراني (ص.)َُّ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ُٗٗ/

()0

الثقات البف حباف (ِ.)َِٔ/

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ِٖٗ/

()3

الب ْر ُجمى :نسبة الى البراجـ كىي قبيمة مف تميـ بف يمر .اَلنساب لمسمعاني (ِ.)ُّٔ/
 ُ
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّّ/رقـّٕٔٔ).

()1

تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُُٕ/

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)َْْ/

()9

الثقات البف حباف (ٖ.)َِْ/

()6

( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُُٕ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّّ/رقـّٕٔٔ).
( )72انظر حديث رقـ (ُْٓ).
( )70سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٔ.)ُْٖ/
( )74سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ّّٖ/
( )73تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ٕٓ/
( )76تاريخ إربؿ البف المستكفي (ِ.)ُِٔ/
( )71ىكاإلماـ الحافظ أبك الفتح ,محمد بف أحمد بف محمد بف فارس بف أبي الفكارس ,مات سنة (ُِْىػ) .سير أعالـ النيالء لمذىبي
(ُٕ.)ِِّ/
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مثمو في التحرز "( ,)7كقاؿ الذىبي ":الشيخ ,اإلماـ ,المحدث ,الثقة ,الحجة "(.)2

مأمكف.
قاؿ الباحث :محمد بف أحمد بف الحسف ,ثقة
ه

الحكـ عمى الحديث:

حديث إسناده ضعيؼ جدان ,لضعؼ إسحاؽ بف عبد ا﵀ بف أبي فركة ,ك محمد بف أباف بف

صالح .كأما المتابعة التي عف اسحاؽ بف إبراىيـ ,كأسامة بف زيد :فيي ضعيفة جدان كما أشرنا؛

كأما الشاىد عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو  -تفرد بركايتو القاسـ بف عثماف البصرم ,كىك

ضعيؼ أيضان .قاؿ البكصيرم( ")0ركاه أبك يعمى المكصمي بسند ضعيؼ لضعؼ القاسـ بف
عثماف البصرم.

كقد ضعؼ الحديث الشيخ اَللباني كقاؿ ":يمنكر "(.)4
***** *****

()7

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٔ.)ُْٖ/

()2

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُٔ.)ُْٖ/

()0

إتحاؼ الخيرة الميرة لمبكصيرم (ٕ /ُٔٔ/رقـٖٗٓٔ).

()4

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ُْ /ِٕ/رقـُّٓٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اإل ٍنس ً ً ً
ًفي حًد ً
وس ًفي َّ
كرائو
يث ّْ
ى
ىم ىم ٍدفكع  ,كتى ىك َّدس ًٍ ى ي
النار " أ ٍ
الصراط " ىك ًم ٍنيي ٍـ َم ْك ُد ٌ
اف إ ىذا يدفع م ٍف ى
َّ
السكؽ َّ
كي ٍركل بً ّْ
الش ً
ضا(.)7
يف اٍل يم ٍع ىج ىم ًةً ,م ىف ال ىك ٍدش ىك يى ىك َّ
الشًد ي
الج ٍرح أ ٍىي ن
يد .كال ىك ٍدش :الط ٍرد ك ى
ى
فسقط .ي ى
حديث رقـ (٘.)ٔٚ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يد ,ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف أىبًي ًىالى وؿ,
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يب ىك ٍي ور ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
ث ٍب يف ىس ٍعود ,ىع ٍف ىخالًًد ٍب ًف ىي ًز ى
عف ىزٍيود ,عف عطى ً
كؿ المَّ ًو ىى ٍؿ ىن ىرل ىرب ىَّنا ىي ٍكىـ
اؿ :يقٍم ىنا ىيا ىر يس ى
الخ ٍد ًرمّْ ,قى ى
اء ٍب ًف ىي ىس وار ,ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد ي
ىٍ
ىٍ ى
)
0
(
ً
كف ًفي رٍؤىي ًة َّ
الش ٍم ً
اؿ" :
ص ٍح نكا؟ " ,يقٍم ىنا :الى ,قى ى
ام ًة؟ قى ى
س ىكالقى ىم ًر إً ىذا ىك ىان ٍ
اؿ " :ىى ٍؿ تي ى
ض يار ى
ت ى
ي
الق ىي ى
ً
فىًإَّن يكـ الى تيضار ً
ًو َّ
اؿ " :يي ىن ًادم يم ىن واد:
كف ًفي يرٍؤىيتً ًي ىما " ثيَّـ قى ى
كف في يرٍؤىية ىرّْب يك ٍـ ىي ٍك ىمئذً ,إال ىك ىما تي ى
ض يار ى
ىي ى
ٍ
ُّ
م ىجيىَّن ىـ " ,يقٍم ىنا :ىيا
لً ىي ٍذ ىى ٍ
ب يكؿ قى ٍكوـ إًلىى ىما ىك يانكا ىي ٍعيب يد ى
كف ...ثيَّـ يي ٍؤتىى بًاٍل ىج ٍس ًر فىيي ٍج ىع يؿ ىب ٍي ىف ظى ٍي ىر ٍ
ً ()3
اؿ " :م ٍدحضةه م ًزلَّةه( ,)4عمى ٍي ًو ىخطى ً
رس ى َّ ً
يب  ,ىك ىح ىس ىكةه يم ىفٍمطى ىحةه
الج ٍس ير؟ قى ى
اط ي
يؼ ىك ىكالىل ي
ى
كؿ المو ,ىك ىما ى
ىي
ى ى ى ى
)
6
(
َّ ً
و
ً
ؼ ك ىكاٍل ىب ٍر ً
يح,
الر ً
ؽ ىك ىك ّْ
َّع ىد ي
اء ,تى يك ي
كف بًىن ٍجد ,ييقىا يؿ لىيىا :الس ٍ
لىيىا ىش ٍك ىكةه يعقى ٍيفى ي
اف  ,ي
الم ٍؤم يف ىعمىٍييىا ىكالط ٍر ى
كش ,وم ْك ُدوس ًفي ىن ًار جينَّـ ,حتَّى يم َّر ً
الرىك ً
آخ يريى ٍـ
اج يم ىسمَّهـ ,ىكىن و
اب  ,فىىن و
الخٍي ًؿ ىك ّْ
ىج ًاك ًيد ى
ىك ىكأ ى
اج ىم ٍخ يد ه َ َ ٌ
ى ى ى ى ىي
ب ىس ٍحنبا ...الحديث" .
يي ٍس ىح ي
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)1كمسمـ( ,)8مف طريؽ ,حفص بف ميسرة ,كمالؾ بف أنس.

كأخرجو البخارم( ,)9مف طريؽ ,سعيد بف أبي ىالؿ .ثالثتيـ :عف زيد بف أسمـ ,عف عطاء بف
يسار ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو  . -كأخرجو مسمـ( ,)73مف طريؽ ,أبي صالح

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/

()2

اضرةه ًإلىى ربّْيا ىن ً
ًو ً
اظ ىرةه /ُِٗ/ٗ( رقـّْٕٗ).
ى ى
صحيح البخارم  ,كتاب التكحيد – باب قكؿ ا﵀ تعالي  يك يجكهه ىي ٍك ىمئذ ىن ى
نضـ بعضكـ إلى بعض فيزاحمو كيقكؿ لو :أرنيو ,كما يفعمكف عند ,النظر إلى اليالؿ ,كلكف ينفرد كؿ منيـ برؤيتو.
أم ال ىي ُّ

()4

المزلة :مفعمة مف زؿ يزؿ إذا زلؽ ,أراد أنو تزلؽ عميو اَلقداـ كال تثبت .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)َُّ/

()3

الخطاؼ :ىك الحديدة المعكجة كالكمكب يختطؼ بيا الشيء .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)ْٗ/

()0

لساف العرب (ْ.)ْٖٔ/

()6

السعداف :بقؿ لو ثمر مستدير مشكؾ الكجو إذا كطئو اإلنساف عفر رجمو .غريب الحديث البف الجكزم (ُ.)َْٖ/
ظمً يـ ًمثٍقىا ىؿ ىذ َّ ورة /ْْ/ٔ( رقـُْٖٓ) ,ككتاب الرقائؽ  -باب
صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القرآف  -باب قى ٍكلو إً َّف المَّ ىو الى ىي ٍ
صفة الجنة كالنار /ُُْ/ٖ( -رقـْٗٓٔ).

()8

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب معرفة طريؽ الرؤية  /ُٕٔ/ُ( -رقـَِّ ,)ُّٖ-ك كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا -

()1

باب إحالؿ الرضكاف عمى أىؿ الجنة  /ُِٕٔ/ْ( -رقـٗ.)ِِٖٗ-

9
ؼ ىع ٍف ىسا و
ؽ  /ُٓٗ/ٔ( رقـُْٗٗ).
( ) صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القرآف  -باب قى ٍكلو  ىي ٍكىـ يي ٍك ىش ي
( )73صحيح مسمـ  ,كتاب الجنة -باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء /ُِٖٖ/ْ( -رقـَْ.)ِْٖٗ-
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السماف ,عف أبي سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو  . -ىرككه مطكالن كمختص انر.
دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو كميـ ثقات.
*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
َّ
ألصقىو بيا(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
س بًو ٍاَل ٍىر ى
اف ىال ييؤتىى ى
يث " ىك ى
ض"أٍ
صرعو ك ى
ىم ى
بأحد إًال َك َد َ
حديث رقـ (.)ٔٚٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يو " إً ىذا بصؽ أح يدكـ ًفي الص ى ً
كًف ً
س ٌة أ ٍىك
صؽ ىع ٍف ىي ىس ًارًه ٍأك تى ٍح ى
ت ًر ٍجميو ٍ ,
ى
فإف ىغمىىبتٍو َك ْد َ
َّالة ىفٍم ىي ٍب ي
ى ى
ى
()2
ً
ط ىس .
طسة .ىكقى ٍد ىك ىدس :إً ىذا ىع ى
الع ى
ىس ٍعمىةه فىفي ثىٍكبو " ال ىك ٍد ىسة :ى
حديث رقـ (.)ٔٚٚ

(ٖ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند
اإلماـ مسمـ رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
يث ,كالسّْي ي ً
َّاد  -كتىقىاربا ًفي لى ٍف ًظ اٍلحًد ً
كؼ ,كمح َّم يد ٍبف عب و
ح َّدثىىنا ىاركف ٍبف معر و
اال:
كف  -قى ى
ى ى
ى
ى ىى
ي ى
ىيى
ى
اؽ ليى يار ى
ى ي ي ي ى ٍي
يؿ ,عف يعقيكب ٍب ًف مج ً
ً
ً
ادةى ٍب ًف
ادةى ٍب ًف اٍل ىكلً ًيد ٍب ًف يع ىب ى
اىود أىبًي ىح ٍزىرةى ,ىع ٍف يع ىب ى
يى
ىح َّدثىىنا ىحات يـ ٍب يف إً ٍس ىماع ى ى ٍ ى ٍ ى
ً
ً ً
الص ً
ض ٍي ىنا ىحتَّى أىتىٍي ىنا
ت أ ىىنا ىكأىبًي ىن ٍ
َّام ًت ,قى ى
اؿ :ىخ ىر ٍج ي
ص ًار ...ثيَّـ ىم ى
طمي ي
ب اٍلعٍم ىـ في ىى ىذا اٍل ىح ّْي م ىف ٍاَل ٍىن ى
جابًر بف عبًد ً
َّ
ا﵀ ًفي مس ًجًد ًه ,كىك يصمّْي ًفي ثىك وب ك ً
ت
ت اٍلقى ٍكىـ ىحتَّى ىجمى ٍس ي
احود يم ٍشتى ًم نال بً ًو ,فىتى ىخط ٍي ي
ى ى ٍ ى ىٍ
ىٍ
ى يى ي ى
ٍ ى
ًو
ت :يرحم ىؾ ا﵀ أىتي ّْ ً
ً ً
اؿ بًىيًد ًه ًفي
اؿ :فىقى ى
اؤ ىؾ إًلىى ىج ٍنبً ىؾ؟ قى ى
صمي في ثى ٍك وب ىكاحد ىكًرىد ي
ي ى
ىب ٍي ىنوي ىكىب ٍي ىف اٍلقٍبمىة ,فى يقٍم ي ى ٍ ى ي
ؼ
ؽ ًم ٍثمي ىؾ ,فىىي ىرانًي ىك ٍي ى
ىح ىم ي
ص ٍد ًرم ىى ىك ىذا ,ىكفىَّر ى
ىف ىي ٍد يخ ىؿ ىعمى َّي ٍاَل ٍ
ىصابً ًع ًو ىكقى َّك ىسيىا :أ ىىرٍد ي
ت أٍ
ؽ ىب ٍي ىف أ ى
ى
ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في ىم ٍس ًجًد ىنا ىى ىذا ,ىكًفي ىيًد ًه
ىص ىنعي ,فىىي ٍ
أ ٍ
ص ىنعي م ٍثمىوي ,أىتى ىانا ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
()4
ًً
ً ً ً
و
امةن فى ىح َّكيىا بًاٍل يع ٍريج ً
اؿ " :أُّىي يك ٍـ
كف ,ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعمى ٍي ىنا فىقى ى
يع ٍريج ي
كف ٍاب ًف طىاب  ,فى ىأرىل في قٍبمىة اٍل ىم ٍسجد ين ىخ ى
اؿ " :أُّىي يك ٍـ يي ًح ُّ
يي ًح ُّ
اؿ:
ض ا﵀ي ىع ٍنوي؟ " قى ى
اؿ فى ىخ ىش ٍع ىنا ,ثيَّـ قى ى
ض ا﵀ي ىع ٍنوي؟ " قى ى
ب أٍ
ب أٍ
ىف يي ٍع ًر ى
ىف يي ٍع ًر ى
كؿ ً
اؿ " :أُّىي يك ٍـ يي ًح ُّ
ىح ىد يك ٍـ
ا﵀ قى ى
ض ا﵀ي ىع ٍنوي؟ " يقٍم ىنا :ىال أىي ىُّنا ,ىيا ىر يس ى
فى ىخ ىش ٍع ىنا ,ثيَّـ قى ى
ب أٍ
اؿ " :فىًإ َّف أ ى
ىف يي ٍع ًر ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٓ/

()2

المصدر السابؽ (ْ.)ُٓٔ/

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب الزىد كالرقائؽ  -باب حديث جابر الطكيؿ  /َِّّ/ْ( -رقـْٕ.)ََّٖ-

()4

عرجوف بف طاب :قاؿ النككم العرجكف مضاؼ إلى ابف طاب كىك رجؿ مف أىؿ المدينة .شرح صحيح مسمـ لمنككم (ُٓ.)ُّ/
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ً ًً
ً
ً
ً
ً
إً ىذا قىاـ يي ّْ
ص ٍؽ
صقى َّف قىب ىؿ ىك ٍج ًيو ,ىكىال ىع ٍف ىيمينو ,ىكٍل ىي ٍب ي
صمي ,فىًإ َّف ا﵀ى تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى قىب ىؿ ىك ٍج ًيو ,فى ىال ىي ٍب ي
ى ى
ضوي ىعمىى
ت بً ًو ىب ًاد ىرةه ىفٍم ىي يق ٍؿ بًثىٍكبً ًو ىى ىك ىذا " ثيَّـ ى
ت ًر ٍجمً ًو اٍليي ٍس ىرل ,فىًإ ٍف ىع ًجمى ٍ
ىع ٍف ىي ىس ًارًه ,تى ٍح ى
ط ىكل ثى ٍكىبوي ىب ٍع ى
اؿ " :أىركنًي عبًي انر فىقىاـ فىتنى ًمف اٍلح ّْي ي ٍشتى ُّد إًلىى أى ٍىمً ًو ,فىجاء بً ىخميك و ً
ىب ٍع و
ض ,فىقى ى
احتً ًو ,فىأ ى
ؽ في ىر ى
ى ى ى
ى
ىخ ىذهي
ى ى
ي
ى
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ  -فى ىج ىعمىوي ىعمىى ىأر ً
ٍس اٍل يع ٍريج ً
كف( ,)7ثيَّـ لىطى ىخ بً ًو ىعمىى أىثىًر ُّ
ام ًة,
ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
الن ىخ ى
ى ى
كؽ ًفي م ىس ً
اجًد يك ٍـ.
اؿ ىجابًهر :فى ًم ٍف يى ىن ى
فىقى ى
اؾ ىج ىعٍمتييـ اٍل ىخمي ى
ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)2كمسمـ( ,)0عف أبي سعيد الخدرم  -رضي ا﵀ عنو  -مختص انر.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 يعقوب بف مجاىد أبي َح ْزَرة :ىك يعقكب بف مجاىد القاص ,يكنى أبا ىح ٍزرة كىك بيا أشير ,ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كمسمـ ,كأبك داكد ,مات سنة (ُْٗىػ)(.)4

عمي بف المديني( ,)3كيحيي بف معيف( ,)6كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)1كفي
كثقو ُّ
مكضع آخر قاؿ ":كاف في الحديث صكيمحان "(.)8
ككثقو أيضان :النسائي( ,)9كابف حباف( ,)73كالذىبي(.)77

كقاؿ ابف سعد ":كاف قميؿ الحديث "( ,)72كقاؿ أبك زرعة ":ال بأس بو "( .)70كقاؿ ىاركف بف

معركؼ ":يقاؿ :أبك حزرة كاف ضعيفان ككاف قاصان "( .)74كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)73

قاؿ الباحث :يعقكب بف مجاىد ,صدكؽ .كباقي رجالو ثقات سكل محمد بف عباد صدكؽ(.)76
*****

*****

()7

العرجوف :أص يؿ ً
ؽ .كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ِ.)َِّ/
يض ييشبوي اليالؿ إذا ٍان ىم ىح ى
الع ٍذؽ ,كىك أصفر عر ه
ُ ُ
صحيح البخارم ,كتاب الصالة  -باب ليبزؽ عف يساره ,أك تحت قدمو اليسرل – (ُ /َٗ/رقـُْْ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد  -باب النيي عف البصاؽ في المسجد /ّٖٗ/ُ( -رقـِٓ.)ْٖٓ-

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َٖٔ/رقـُّٖٕ).

()3

سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُٗ/

()6

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ُِٖ/ّ( -

()1

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ُْٕ/

()8

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ْ.)ّْٕ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ِّٔ/

()2

( )73الثقات البف حباف (ٕ.)َْٔ/
( )77الكاشؼ لمذىبي (ّ.)ّٗٓ/
( )72الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ٓٓٓ/
( )70الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ُِٓ/
( )74التاريخ الكبير البف أبي خيثمة (ِ.)ّّّ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /َٖٔ/رقـُّٖٕ).
( )76المصدر السابؽ (ص /ْٖٔ/رقـّٗٗٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يو ُك ْدي ٌة ى ً
ضت ًف ً
ًفي حًد ً
يث اٍل ىخ ٍن ىد ً
كضرب " ال يك ٍد ىيةً :ق ٍ
طعة ىغًميظىةه
ؽ " فى ىع ىر ٍ
فأخ ىذ الم ٍسحاة ثيَّـ ىس َّمى ى
ى
ً
الحافر :إً ىذا ىبمىغيا(.)7
صٍمبة ىال تى ٍع ىمؿ ًفييىا الفىأس .كأى ٍك ىدل
ي
حديث رقـ (*).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
احًد ٍبف أ ٍىيمف ,عف أىبً ً
ح َّدثىىنا ىخ َّال يد ٍبف ي ٍحيى ,ح َّدثىىنا ع ٍب يد الك ً
َّ
يو  ,قى ى
اؿ :أىتىٍي ي
ي ىى ىٍ
ت ىجابًنار  -ىرض ىي الموي ىع ٍنوي
ي ى ى ى
ى
ى ى
الخ ٍن ىد ً
اءكا َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ...الحديث" .
 فىقى ىض ْت ُك ْد َي ٌة َ
ش ِد َ
اؿ :إًَّنا ىي ٍكىـ ى
ؽ ىن ٍح ًف ير ,فَ َع َر َ
النبً َّي ى
يدةٌ ,فى ىج ي

الحديث سبؽ تخريجو(.)0

*****

*****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اطمةى  -ر ً
يو " أ َّ ً
كًف ً
فمما
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا  -ىخرجت ًفي تى ٍع ًزية ىب ٍعض ًج ىيرانياَّ ,
ى
ىف فى ى
ى
ً
َّ ً
ً َّ
رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
المقابر,
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  :-لىعمؾ ىبمى ٍغت ى
ى
ىي
معيـ ال ُك َدى " أ ىىر ىاد ى
()4
مقىابًرىـ ًفي مكاضع صٍمبة ,كًىي جمع يك ٍدية .كيركل بً َّ ً
يء .
ى يي
الراء  ,ىك ىس ىي ًج ي
ى ي
ى ى ىٍ
ى يٍ ى

اؿ لىيىا
صرفىت قى ى
ٍان ى
ت
ىكذلؾ ًَلَّىنيىا ىك ىان ٍ

حديث رقـ (.)ٔٚٛ

اإلماـ أبو داود(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ض يؿ ,عف ربًيعةى ٍب ًف س ٍي و
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل يمفى َّ
ؼ
يد ٍب يف ىخالًًد ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍك ىى وب اٍليى ٍم ىدانً ُّي ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
ى
ىٍ ى ى
الر ٍح ىم ًف اٍل يحيبمً ّْى ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اؿ :قىىب ٍرىنا ىم ىع
اٍل ىم ىع ًاف ًرمّْ ,ىع ٍف أىبًي ىع ٍبًد َّ
اص ,قى ى
ً
ؼ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ً َّ
رسك ًؿ المَّ ًو َّ -
ى
ص ىر ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍعني  -ىميّْتنا ىفمى َّما فى ىرٍغ ىناٍ ,ان ى
ى
ىي
صمى ا﵀ي
ً َّ
اؿ :أىظيُّنوي ىع ىرفىيىا
ام ىأروىة يم ٍقبًمى وة ,قى ى
ص ىرٍف ىنا ىم ىعوي ,ىفمى َّما ىحا ىذل ىب ىابوي ىكقى ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-ىك ٍان ى
ؼ ,فىًإ ىذا ىن ٍح يف بً ٍ
َّ ً
تً ,إ ىذا ًىي فى ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-
اط ىمةي  -ىعمى ٍييىا الس ى
َّالـ  ,-فىقى ى
ىفمى َّما ىذ ىى ىب ٍ
اؿ لىيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
ً
ىخرج ًؾ يا فى ً
ت إًلى ٍي ًي ٍـ ىميّْتىيي ٍـ
اط ىمةي ًم ٍف ىب ٍيتً ًؾ؟ " ,فىقىالى ٍ
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ,أ ٍ
َّم ي
ت :أىتىٍي ي
ىما أ ٍ ى ى ى
ىى ىؿ ىى ىذا اٍل ىب ٍيت فى ىرح ٍ
َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ َ " :-فمَ َعمَّ ِؾ َبمَ ْغ ِت َم َع ُي ُـ ا ْل ُك َدى؟ ",
أ ٍىك ىع َّزٍيتييي ٍـ بًو ,فىقىا ىؿ لىيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
يدا
ت :ىم ىعا ىذ المَّ ًو ,ىكقى ٍد ىس ًم ٍعتي ىؾ تى ٍذ يك ير ًفييىا ىما تى ٍذ يك ير ,قى ى
اؿ " :لى ٍك ىبمى ٍغ ًت ىم ىعيي يـ اٍل يك ىدل "  .فى ىذ ىك ىر تى ٍشًد ن
قىالى ٍ
()6
اؿ " :اٍلقيب ً
ب ".
يعةى ىع ًف ال يك ىدل؟ فىقى ى
يما أ ٍ
ًفي ىذلً ىؾ  ,فى ىسأىٍل ي
ىح ىس ي
ت ىربً ى
يي
كر ف ى
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٓٔ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم  -باب غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب  /َُٖ/ٓ( -رقـَُُْ).

()0

انظر حديث رقـ (ُُٕ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٔ/

()3

سنف أبي داكد  ,كتاب الجنائز  -باب في التعزية  -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُِٗ/رقـُِّّ).
ً
ً
اىا ىج ُّد أىبًيؾ ".
جاء عند أحمد (ُُ/ّٔٓ/رقـَِٖٕ),أنو قىا ىؿ ":ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىي ًد ًه ,لى ٍك ىبمى ٍغ ًت ىم ىعيي يـ اٍل يك ىدل ىما ىأرٍىيت اٍل ىجَّنةى ,ىحتَّى ىي ىر ى

()6
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تخريج الحديث:

أخرجو النسائي( ,)7مف طريؽ ,عبد بف يزيد المقرئ .كأخرجو أحمد( ,)2مف طريؽ ,سعيد بف
ًم ٍق ىالص ,كحيكة بف شريح ,كمف طريؽ حيكة ؛ أخرجو الحاكـ(.)0

كأخرجو أبك يعمى( ,)4عف عبد اَلعمى بف حماد .كأخرجو الطبراني( ,)3كالحاكـ( ,)6كالبييقي(,)1

()8
المفضؿ .خمستيـ :عف ربيعة بف
مف طريؽ نافع بف يزيد .كأخرجو ابف حباف  ,مف طريؽ ,ي
الحيبمي ,عف عبد ا﵀ بف عمرك  -رضي ا﵀ عنيما .-
سيؼ ,عف أبي عبد الرحمف ي

دراسة رجاؿ اإلسناد:

ً ()9
الحيبمي ,ثقة  ,ركل لو
الم ىعاف ًرم أبك عبد الرحمف ي
 أبو عبد الرحمف  :ىك عبد ا﵀ بف يزيد ىالبخارم في "اَلدب" ,كالباقكف ,مات سنة (ََُىػ)(.)73
ً
الم ىع ًاف ًرم اإلسكندراني ,ركل لو أبك داكد,
 ربيعة بف سيؼ :ىك ربيعة بف سيؼ بف ىماتع ىكالنسائي ,كالترمذم ,مات سنة (َُِىػ)(.)77

قاؿ العجمي ":تابعي ,ثقة "( ,)72كذكره ابف حباف في الثقات كزاد ":كاف يخطىء كثي انر "(.)70
كقاؿ الدارقطني ":مصرم صالح "(,)74

قاؿ البخارم ":ركل أحاديث ال يتابع عميو ,عنده مناكير "(.)73

كقاؿ أبك سعيد بف يكنس المصرم ":فى حديثو مناكير "(.)76

كقاؿ النسائي ":ضعيؼ "( ,)71كعنو قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)78كقاؿ الحافظ عبد الحؽ

()7

سنف النسائي  ,كتاب الجنائز  -باب النعي -تحقيؽ :أبك غدة (ْ /ِٕ/رقـَُٖٖ).

()2

مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ُّٕ/رقـ ْٕٓٔ) ,ك(ُُ /ّٔٓ/رقـَِٖٕ).

()0

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِٓٗ/رقـُّّٖ).

()4

مسند ابي يعمى المكصمي (ُِ /ُُّ/رقـْٕٔٔ).

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ُّ /ِْ/رقـ ْٓ).

()6

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِٓٗ/رقـُِّٖ).

()1

السنف الكبرم لمبييقي (ْ ,)ََٕٗ/ٗٗ/كدالئؿ النبكة لو (ُ.)ُِٗ/

( )8صحيح ابف حباف (ٕ /َْٓ/رقـُّٕٕ).
( )9المع ِ
اف ِري :نسبة إلى المعافر بف يعفر مف قحطاف ,قبيؿ ينسب إليو كثير عامتيـ بمصر .اَلنساب لمسمعاني (ُِ.)ِّٖ/
ََ
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـُِّٕ).
( )77المصدر السابؽ (ص /َِٕ/رقـَُٔٗ).
( )72معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّٕٓ/
( )70الثقات البف حباف (ٔ.)َُّ/
( )74سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو ( -ص.)َّ/
( )73انظر التاريخ الكبير لمبخارم (ّ ,)َِٗ/كالتاريخ اَلكسط لو (ُ.)َِّ/
( )76تاريخ ابف يكنس المصرم (ُ.)ُِٕ/
( )71سنف النسائي .تحقيؽ :أبك غدة (ْ /ِٕ/رقـَُٖٖ).
( )78تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)ُُْ/
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اإلشبيمي ":ضعيؼ الحديث ,عنده مناكير "( .)7كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ لو مناكير "(.)2

قاؿ الباحث :ربيعة بف سيؼ ,ضعيؼ.

 المفَضؿ :ىك المفضؿ بف فيضالة بف عبيد بف ثمامة ًالقتٍباني( ,)0المصرم أبك معاكية القاضي,
ي
ُ
()4
القاضي ,ثقة فاضؿ عابد ,ركل لو الجماعة ,مات سنة ُُٖىػ) .
الرٍممًي( ,)3أبك خالد ,ثقو عابد,
 يزيد بف خالد :ىك يزيد بف خالد بف يزيد بف عبد ا﵀ بف ىمكىب ى
عابد ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ِِّىػ)(.)6

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,تفرد بو ربيعة بف سيؼ كال يقبؿ تفرده .كقد ضعؼ ىذا الحديث ىجمعه مف
ضعفو الحافظ عبد الحؽ اإلشبيمي( ,)1كقاؿ ابف حباف:
العمماء القدماء كبعض المعاصريف؛ فقد ى
ال يتابع ربيعة عمى ىذا ,في حديثو مناكير( .)8كضعفو ابف الكزير محمد بف إبراىيـ(.)9

كضعفو مف المعاصريف الشيخ شعيب اَلرنؤكط ( ,)73كقاؿ الشيخ اَللباني( ,)77كأبك إسحاؽ

الحكيني( " :)72منكر ".

***** *****

()7

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ُّٔ/

()2
()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِٕ/رقـَُٔٗ).
 ِ
القتْباني :نسبة لقتباف مكضع بعدف مف بالد اليمف .اَلنساب لمسمعاني (َُ.)ّّٕ/

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٓ/رقـٖٖٓٔ) .كانظر :تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)ُْٓ/

()3

الرْممى :نسبة إلى بمدة مف بالد فمسطيف كىي قصبتيا يقاؿ ليا الرممة .اَلنساب لمسمعاني (ٔ.)ُٔٗ/
 َ
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ََٔ/رقـَٖٕٕ).

()1

بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ُّٔ/

()0

()6

( )8ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ِ.)ّْ/
( )9العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ البف الكزير (ٗ.)َٕ/
( )73مسند اإلماـ أحمد (ُُ /ُّٕ/رقـْٕٓٔ).
( )77انظر :ضعيؼ أبي داكد لأللباني (ِ /ْٕٓ/رقـَٔٓ) ,كسمسمة اَلحاديث الضعيفة (ُْ.)ُُّ/
( )72النافمة في اَلحاديث الضعيفة كالباطمة لمحكيني (ِ.)ُٔ/
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ادلثحث انثامه :انكاف مع انذال.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
الحجامة عمىى ّْ ً
يو " ً
ًف ً
ىحًد كاٍل ىخ ًم ً
يس َك َذباؾ ,أ ٍىك ىي ٍكيـ
كبركة ,فى ىم ًف ٍ
فاء ى
ى
الريؽ فييىا ش ه
احتىجـ فى ي
يكـ ٍاَل ى ى
ً
ً
ُّ
كرٍي ًف(.)7
ىم ىعمى ٍي ىؾ بً ًي ىما .ىي ٍعني ى
االثٍىن ٍي ًف كالثالثاء " ىك ىذباؾ أ ٍ
اليكميف اٍل ىم ٍذ يك ى
حديث رقـ (.)ٜٔٚ

اإلماـ أبو بكر أحمد بف مرواف الد ٍّْي َن َو ِري(ٕ))ٖ( رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الر ٍح ىم ًف اٍل يم ٍق ًرئي ,ىع ٍف
ىسًد اٍل ىب ٍغ ىد ًادمُّ ,ىنا أيىبك ىع ٍبًد َّ
ىح ىم يد ,ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ىح َّدثىىنا أ ٍ
ىح ىم ىد ٍب ًف أىبًي ٍاَل ى
اف ,عف أىبًي ًق ىالبةى ,عف عبًد ً
ً
ً ً
إًسم ً
ا﵀ ٍب ًف
اع ى
ى ى ٍ ىٍ
يـ ,ىع ًف اٍل يمثىَّنى ٍب ًف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف أىبًي س ىن و ى ٍ
ٍى
يؿ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
الري ً ً ً
ً
يع ىم ىر؛ أ َّ
يد
امةي ىعمىى ّْ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اء ىكىب ىرىكةه ,ىكتىًز ي
ؽ فييىا شفى ه
ىف النَّبً َّي  -ى
اؿ " :اٍلح ىج ى
()4
ً
ً ً
ً
ً
ً ً
احتى ىجـ؛ فىىي ٍكـ اٍل ىخ ًم ً
ىحًد َك َذ َب َ
اؾ  ,أ ٍىك ىي ٍكىـ االثٍىن ٍي ًف ىكالثُّ ىالثىاء؛ فىًإنَّوي
يس ىك ٍاَل ى
ى
في اٍل ىع ٍقؿ ىكفي اٍلح ٍفظ ,فى ىم ًف ٍ ى
يو اٍلب ىالء عف أىيُّكب ,كأىصابو يكـ ٍاَلىربًع ً
ًً
ىحود
اء "  .ثيَّـ قى ى
اٍل ىي ٍكيـ الًَّذم ىك ىش ى
ؼ ا﵀ي ف ى ى ى ٍ
اؿ " :ىكىال ىي ٍب يدكا بًأ ى
ى ى ى ى ي ىٍ ى ٍ ى
اء أىك لىٍيمىةى ٍاَلىربًع ً
ً ً
ىشيء ًمف اٍلج ىذ ًاـ أ ًىك اٍلبر ً ً َّ
اء ".
ٍه ى ي
ٍ ى
ىى
ص إال ىي ٍكىـ ٍاَل ٍىرب ىع ٍ
تخريج الحديث:
أخرجو ابف ماجو( ,)3كابف عدم( ,)6كالخطيب( ,)1مف طريؽ الحسف بف جعفر (.كالحسف بف

جعفر ضعيؼ).

كأخرجو كالبزار( ,)8كالحاكـ( ,)9كالخطيب( ,)73مف طريؽ ,عبدا﵀ بف صالح( .صدكؽ فيو
ضعؼ) ,عف ىعطَّاؼ بف خالد (صدكؽ ييـ).
كأخرجو كالبزار( ,)77مف طريؽ ,عذاؿ بف محمد (مجيكؿ) .ثالثتيـ :عف محمد بف يجحادة.

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٕٓ/
( )2الدينوري :نسبة إلى الدينكر كىي مدينة مف ككر الجبؿ ما بيف المكصؿ كأذربيجاف .انظر :اَلنساب لمسمعاني (ٓ,)ْٓٔ/
كالركض المعطار في خبر اَلقطار (ص.)ِْٗ/
( )0المجالسة كجكاىر العمـ البي بكر الدينكرم (ّ /ّٓ/رقـُّٔ).
( )4قى ٍكلو " كذباؾ " أىم ىعمى ٍيؾ بيما .غريب الحديث البف قتيبة (ُ.)ِٓٗ/
( )3سنف ابف ماجو  ,كتاب الطب  -باب في أم اَلياـ يحتجـ -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُُّٓ/رقـّْٕٖ).
( )6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ُُْ/
( )1الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم (ِ.)َُِ/
( )8مسند البزار (ُِ /ِّٔ/رقـٗٔٗٓ).
( )9المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِّٓ/رقـُْٖٕ.)ِٖٓٓ-
( )73تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ /ِِّ/رقـِّْٕ).
( )77مسند البزار (ُِ /ِّٔ/رقـٖٔٗٓ).
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كأخرجو ابف ماجو( ,)7مف طريؽ ,سعيد بف ميمكف (مجيكؿ).

كالىما ( :محمد بف جحادة ,كسعيد بف ميمكف) عف نافع  ,عف ابف عمر – رضي ا﵀ عنو .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -أبو قبلبة :ىك عبد ا﵀ بف زيد بف عمرك ,أكعامر الجرمي ,أبك قالبة البصرم ,ثقة فاضؿ

كثير اإلرساؿ ,قاؿ العجمي فيو نصب يسير ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُْىػ)(.)2

كقد عده ابف حجر في أصحاب المرتبة اَلكلى مف المدلسيف ,الذيف لـ يكصفكا بذلؾ اال ناد انر

فيقبؿ حديثيـ كاف لـ يصرحكا بالسماع(.)0
ً
ِ
ضرار بف مرة الككفي ,أبك ًسناف َّ
الش ٍي ىبانًى( )4اَلكبر ,ثقة ثبت ,ركل لو البخارم
 أبو سناف :ىك ىي
في "اَلدب" كمسمـ ,كالنسائي ,كالترمذم ,مات سنة (ُِّىػ)(.)3
 المثنى بف عمرو :قاؿ أبك حاتـ عنو " مجيكؿ "( ,)6كقاؿ ابف حباف ":المثنى بف عمرك شيخيركم عف أبي سناف ما ليس مف حديث الثقات ال يجكز االحتجاج بو "(.)1

قاؿ الباحث :المثني بف عمرك ,مجيكؿ الحاؿ.

 إسماعيؿ بف إبراىيـ :ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ ال ىك اربً ًيسي( )8أبك إبراىيـ البصرم ,ركل لو ابف
ى

ماجو ,مات سنة (ُْٗىػ)(.)9

ذكره ابف حباف في الثقات( .)73كقاؿ أبك حاتـ ":إسماعيؿ بف إبراىيـ مجيكؿ ,كالحديث الذم الذم
ركاه ليس بشئ "( ,)77كبمثمو قاؿ الذىبي(.)72

كقاؿ العقيمي ":أبك عكف ليس لحديثو أصؿ مسند "( .)70كقاؿ ابف حجر ":ليف الحديث "(.)74
قاؿ الباحث :إسماعيؿ بف إبراىيـ ال ىك اربً ً
يسي ,لـ ييعرؼ عنو الكثير ,كىك ضعيؼ الحديث.
ى

( )7سنف ابف ماجو  ,كتاب الطب  -باب في أم اَلياـ يحتجـ  -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُُْٓ/رقـّْٖٖ).
( )2تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّْ/رقـّّّّ).
( )0طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ُِ/

(َّ  )4
الش ْيبانى :نسبة إلى شيباف ,كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائؿ ,كىك شيباف بف ذىؿ .اَلنساب لمسمعاني (ٖ.)ُٖٗ/
( )3تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِٖ/رقـِّٖٗ).
( )6العمؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُِّ/
( )1المجركحيف البف حباف (ّ.)َِ/
( )8ال َك ار ِب ِ
يسي :نسبة إلى بيع الثياب .اَلنساب لمسمعاني (ُُ.)ٕٓ/
َ
( )9تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٓ/رقـَِْ).
( )73الثقات البف حباف (ٖ.)ْٗ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُٕٓ/
( )72المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ٕٖ/
( )70الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ْٕ/
( )74تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٓ/رقـَِْ).
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 -أبو عبد الرحمف المقرئ :ىك عبد ا﵀ بف يزيد المكي أبك عبد الرحمف المقرلء أصمو مف

البصرة أك اَلىكاز ,ثقة فاضؿ ,أق أر القرآف نيفان كسبعيف سنة ,مات سنة (ُِّىػ)(.)7
 -محمد بف أحمد بف أبي األسد :مجيكؿ لـ أعثر لو عمى ترجمة.

الحكـ عمى الحديث:

حديث إسناده ضعيؼ جدان ,كليس لو أم طريؽ ييفرح بيا ,لذلؾ قاؿ أبك حاتـ ":ليس ىذا الحديث
بشيء ,ليس ىك حديث أىؿ الصدؽ ,كاسماعيؿ كالمثنى مجيكالف"(.)2
ً
ي " كركاه المثنى بف عمرك ,عف أبي سناف ,عف أبي قالبة ,عف ابف عمر,
كقاؿ ابف القىٍي ىس ىران ٌ
كالمثنى يركم عف ابف سناف ما ليس مف حديث الثقات ,كىذا مكضكع "(.)0

كقد حسنو ا لشيخ اَللباني مع اق ارره بأف جميع طرؽ الحديث ضعيفة فال تخمكا طريؽ اال كفييا

مف ىك مجيكؿ أك فييا أكثر مف كاحد ضعيؼ .مثؿ طريؽ ابف ماجو التي عف محمد بف يجحادة
فييا :عثماف بف مطر ,كالحسف بف أبي جعفر ,كىما "ضعيفاف" .كطريؽ ابف ماجو اَلخرل التي

عف سعيد بف ميمكف ,ضعيفة جدان ,فييا :عثماف بف عبد الرحمف" ,مجيكؿ".

إضافة إلى سعيد بف ميمكف ,فيك "مجيكؿ" أيضان.
كأقكم ىذه الطرؽ :التي عف ىعطَّاؼ بف خالد كىك" صدكؽ ييـ" ,كالذم انفرد بالركاية عف ىعطَّاؼ
ىك :عبد ا﵀ بف صالح "صدكؽ فيو ضعؼ".
كَلجؿ ىذه الطريؽ حسنو الشيخ اَللباني رحمو ا﵀ فقاؿ ":كبالجممة فالحديث عندم حسف

بمجمكع ىذه الركايات كا﵀ أعمـ "(.)4

***** *****

( )7المصدر السابؽ (ص /ْٕٓ/رقـُّٕٓ).
( )2العمؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ُِّ/
( )0تذكرة الحفاظ أبك الفضؿ ابف القيسراني (ص.)ُّْ/
( )4انظر :سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ِ /ِّٗ/رقـٕٔٔ) ,كسنف ابف ماجو  ,ط – مشيكر – (ص /ّٖٓ/رقـّْٕٖ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
ص ىدؽ المَّوي و َك َذب
ىكًفي اٍل ىحديث " ى
ً
ص باَلقكاؿ,
ب يم ٍختى ّّ
الصّْدؽ .ىكاٍل ىكذ ي
قى ى ً ً ً
اء لمًَّن ً
اس "(.)7
اؿ " :فيو شفى ه

ىخ ً
طف أ ً
يؾ
ىب ٍ ي
طف
فجعؿ ىب ٍ
ى

ث ىك ً
ً
ً
ض ُّد
ب ىى ي
استي ٍعم ىؿ اٍل ىكذ ي
" ٍ
اى ىنا ىمجا انز ىح ٍي ي ي ى
حيث لـ ي ٍنجع ًف ً
يو العسؿ ىكًذبانًَ ,ل َّ َّ
أخيو ٍ
ىف الموى
ى ى
ى

حديث رقـ (ٓ.)ٔٛ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
المتىىك ّْك ًؿ,
ىعمىى ,قى ى
الكلً ًيد ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىس ًع ه
يد ,ىع ٍف قىتى ى
ىح َّدثىىنا ىعي ي
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اَل ٍ
ادةى ,ىع ٍف أىبي ي
َّاش ٍب يف ى
اؿ :أ ً
ىف ىريج نال أىتىى َّ
ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد :أ َّ
اؿ" :
ىخي ىي ٍشتى ًكي ىب ٍ
ط ىنوي ,فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
النبً َّي  -ى
اؿً ً " :
اس ًق ًو ىع ىس نال " ثيَّـ أىتىاهي الثَّالًثىةى فىقى ى
اس ًق ًو ىع ىس نال " ثيَّـ أىتىى الثَّانًىيةى ,فىقى ى
ٍ
اؿٍ " :
ٍ
اسقو ىع ىس نال " ثيَّـ أىتىاهي
طف أ ً
اؿ " :ص ىد ى َّ
اس ًق ًو ىع ىس نال " فى ىسقىاهي فىىب ىأرى.
ىخ ى
ت؟ فىقى ى
فىقى ى
اؿ :قى ٍد فى ىعٍم ي
ؽ المويَ ,و َك َذ َ
ب ىب ٍ ي
يؾٍ ,
ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0كمسمـ( ,)4مف طريؽ ,محمد بف جعفر ,عف شعبة.

كأخرجو مسمـ( ,)3مف طريؽ ,سعيد بف أبي عركبة .كالىما :عف قتادة ,عف أبي المتككؿ عمي بف

الخدرم – رضي ا﵀ عنو .-
داكد ,عف أبي سعيد ي
دراسة رجاؿ اإلسناد:

جميع رجالو ثقات .كسعيد ىك ابف أبي عركبة .كعبد اَلعمى ىك ابف عبد اَلعمى بف محمد .
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٗ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب الطب  -باب الدكاء بالعسؿ  /ُِّ/ٕ( -رقـْٖٔٓ).

()0

صحيح البخارم  ,كتاب الطب  -باب دكاء المبطكف  /ُِٖ/ٕ( -رقـُٕٔٓ).

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب السالـ  -باب التداكم بسقي العسؿ  /ُّٕٔ/ْ( -رقـُٗ.)ُِِٕ-

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب السالـ  -باب التداكم بسقي العسؿ  /ُّٕٕ/ْ( -رقـُٗ.)ُِِٕ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
طأ .س َّماه ىكًذباًَ ,لَّىنو ي ٍشبًيو ًفي ىككنً ًو ً
ِ
ص ىال ًة ً
ض ٌد
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ىم ٍ
ب ُأبو َ
الكتر " َكذ َ
مح َّمد " أ ٍ
أخ ى ى
يث ى
ي ي ي
ٍ
ىف ً
ىف ال ىكًذب ً
الكاذب ىي ٍعمـ أ َّ
صد؛ ًَل َّ
الصكاب ,ىك ىما أ َّ
ىف ىما
َّ
ضد الصّْدؽ ىكاف ا ٍفتىرقا ًم ٍف ىح ٍي ي
ث الّْنيَّة كالقى ٍ
و
يقيكليو ىكًذب ,ك ً
باجتياد أ َّىداهي إًلىى أ َّ
ىف ال ًكتٍر
الرجؿ لى ٍي ىس بً يم ٍخبًر ,ىكًاَّن ىما قىالىوي
الم ٍخطىء الى ىيعمىـ .ىك ىى ىذا ي
ى ي
ي
ً
اجب ,ك ٍ ً
كً
الخطأ.
ب ىكًاَّن ىما ىي ٍدخمو ى
االجتياد ىال ىي ٍد يخمو اٍل ىكذ ى
و
اس يموي ىم ٍسعكد ٍب يف ىزٍيد(.)7
صحابي .ىك ٍ
ىكأىيبك يم ىح َّمد ى
حديث رقـ (ٔ.)ٔٛ

اإلماـ أبو داود(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ًو
ًو
َّاف ,ىع ًف ٍاب ًف يم ىح ٍي ًر و
يز,
ىح َّدثىىنا اٍلقى ٍع ىنبً ُّي ,ىع ٍف ىمالؾ ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىسعيد ,ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىحب ى
ىف ريج نال ًم ٍف ىبنًي ًك ىن ىانةى يي ٍد ىعى اٍلم ٍخ ىد ًج َّي ,ىس ًمع ريج نال بً َّ
الش ًاـ يي ٍد ىعى أ ىىبا يم ىح َّمود ,ىيقيك يؿ :إً َّف اٍل ًكتٍ ىر
ى ى
أ َّ ى
ى
ادةى ٍب ًف الص ً
كً
ب أ َُبو ُم َح َّم ٍد,
ىخ ىب ٍرتيوي ,فىقى ى
ب ,قى ى
َّام ًت ,فىأ ٍ
اؿ يع ىب ى
ت إًلىى يع ىب ى
اج ه
اؿ اٍل ىم ٍخ ىد ًج ُّي :فىير ٍح ي
ادةيَ :ك َذ َ
ى
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -يقيك يؿ " :ىخمس صمىك و
ات ىكتىىبيي َّف المَّوي ىعمىى اٍل ًع ىب ًاد ,فى ىم ٍف
ت ىر يس ى
ىس ًم ٍع ي
ي ى ىىى ى
ى
ٍي ىى
ً
ً
جاء بً ًي َّف لىـ يضيّْع ًم ٍني َّف ىش ٍينئا ً
ىف يي ٍد ًخمىوي اٍل ىجَّنةى ,ىك ىم ٍف لى ٍـ
اف لىوي ع ٍن ىد المَّو ىع ٍي هد أ ٍ
است ٍخفىافنا بً ىحقّْ ًي َّف ,ىك ى
ٍ
ى ى
ٍ ي ى ٍ ي
ً َّ ً
ً
َّ
اء أ ٍىد ىخمىوي اٍل ىجَّنةى ".
اء ىعذ ىبوي ,ىكًا ٍف ىش ى
ىيأٍت بً ًي َّف ىفمى ٍي ىس لىوي ع ٍن ىد المو ىع ٍي هدً ,إ ٍف ىش ى
تخريج الحديث:
أخرجو أبك داكد( ,)0كأحمد( ,)4كمحمد بف نصر المركزم( ,)3كالبييقي( ,)6كالطبراني( ,)1مف طريؽ,
ُّنابً ًحي (.كىذه طريؽ
محمد بف مطرؼ ,عف زيد بف أسمـ ,عف عطاء بف يسار ,عف عبد ا﵀ الص ى
صحيحة).

كأخرجو النسائي( ,)8كاإلماـ مالؾ( ,)9كاإلماـ أحمد( ,)73كعبد الرزاؽ الصنعاني( ,)77كالحميدم(,)72

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٓٗ/
( )2سنف أبي داكد  ,باب تفريع أبكاب الكتر  -باب فيمف لـ يكتر-تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /ِٔ/رقـَُِْ).
( )0سنف أبي داكد  ,كتاب الصالة  -باب في المحافظة عمى كقت الصمكات -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ُُٓ/رقـِْٓ).
( )4مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٕٕ/رقـَِِْٕ).
( )3تعظيـ قدر الصالة لمحمد بف نصر المركزم (ِ /ٗٓٓ/رقـَُّْ).
( )6السنف الكبرم لمبييقي (ّ /ُُٓ/رقـََٓٔ).
( )1المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /ٓٔ/رقـْٖٓٔ).
( )8سنف النسائي  ,كتاب الصالة  -باب في المحافظة عمى كقت الصمكات الخمس  -تحقيؽ :أبك غدة (ُ /َِّ/رقـُْٔ).
( )9المكطأ لإلماـ مالؾ (ُ /ُِّ/رقـُْ).
( )73مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٔٔ/رقـِِّٗٔ.)َِِِٕ-
( )77المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ّ /ٓ/رقـْٕٓٓ).
( )72مسند الحميدم (ُ /ّٕٓ/رقـِّٗ).
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كالدارمي( ,)7كابف أبي شيبة( ,)2كمحمد بف نصر المركزم( ,)0كالطحاكم( ,)4كابف حباف(,)3
كالبييقي( ,)6كالطبراني( ,)1مف طريؽ ,يحيي بف سعيد اَلنصارم ,عف محمد بف يحيى بف ىحبَّاف,
الم ٍخ ىد ًجي ,عف أىبي محمد مسعكد بف زيد.
عف ابف يم ىح ٍي ًريز ,عف ى
كأخرجو الطيالسي( ,)8كمف طريقو ,أبك ينعيـ( ,)9عف زمعة بف صالح ,عف الزىرم ,عف أبي

ادريس الخكالني( .طريؽ ضعيفو  ,لضعؼ زمعة بف صالح).

كأخرجو البزار( ,)73مف طريؽ ,إسحاؽ بف يحيي بف أخي عبادة (مجيكؿ).

كأخرجو الشاشي( , )77مف طريؽ ,الكليد بف عبادة بف الصامت ,كالمطمب بف عبد ا﵀ بف
حنطب(.طريؽ ال بأس بيا) .جميعيـ :عف عبادة بف الصامت – رضي ا﵀ عنو .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

البغكم ":مسعكد بف زيد,
 أَبو محمد :ىك مسعكد بف زيد بف سبيع اَلنصارم ؛ قاؿ أبي القاسـٌ
حباف ":لو صحبة ,كىك
م ,شيد بد انر ,كىك صاحب حديث الكتر" .كقاؿ ابف ٌ
أبك محمد اَلنصار ٌ

أبك محمد الٌذم قاؿ :إف الكتر كاجب ,كقد تقدـ في مسعكد بف أكس ,كىذا أقكل "(.)72
ِ
الم ٍخ ىد ًجي؛ كيقاؿ اسمو يرفيع ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو,
الم ْخ َدجي :ىك أبك يرفيع ى
 َمف الثالثة(.)70

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)74كقاؿ ابف عبد البر ":ال يعرؼ بغير ىذا الحديث "(.)73
كقاؿ الذىبي ":كثؽ "(.)76

( )7مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ٖٗٓ/ِ( -رقـُُٖٔ).
( )2المصنؼ البف أبي شيبة (ِ /ُٗ/رقـِٖٓٔ).
( )0تعظيـ قدر الصالة لمحمد بف نصر المركزم (ِ /ِٗٓ/رقـَُِٗ).
( )4شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٖ /ُّٗ/رقـُّٕٔ).
( )3صحيح ابف حباف (ٓ /ِّ/رقـُِّٕ).
( )6السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ُّٓ/رقـُِٗٔ) ,كالسنف الصغرم (ُ /ُُِ/رقـِِٔ) ,كشعب اإليماف (ْ /َُّ/رقـِْٔٓ),
كمعرفة السنف كاآلثار (ِ /ُّٖ/رقـَِّٗ).
( )1مسند الشامييف لمطبراني (ّ /ِْٔ/رقـُُِٖ).
( )8مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /ْٕٔ/رقـْٕٓ).
( )9حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٓ.)ُِٔ/
( )73مسند البزار (ٕ /ُّٗ/رقـِٗٔ.)ِِّٕ-
( )77المسند لمشاشي (ّ /ُُٕ/رقـُُٕٕ.)ُِٔٓ-
( )72انظر :معجـ الصحابة َلبي القاسـ البغكم (ٓ ,)ُْٖ/الثقات البف حباف (ّ ,)ّٗٔ/مشاىير عمماء اَلمصار البف حباف
(ص ,)ِٗ/اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ٔ.)ٕٖ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٔ/رقـََُٖ).
( )74الثقات البف حباف (ٓ.)َٕٓ/
( )73التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر (ِّ.)ِٖٗ/
( )76الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ِْٔ/
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كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)7

الم ٍخ ىد ًجي ,مقبكؿ.
قاؿ الباحث :ى
الج ىمحي المكي ,ثقة عابد ,ركل لو
 ابف ُم َح ْي ِريز :ىك عبد ا﵀ بف يمحيريز بف جنادة بف كىب يالجماعة ,مات سنة (ٗٗىػ)(.)2
 محمد بف يحيي :ىك محمد بف يحيى بف ىحبَّاف  ,ثقة فقيو ,سبقت ترجمتو(.)0 يحيي سعيد :ىك يحيى بف سعيد اَلنصارم المدني ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)4 -مالؾ :ىك مالؾ بف أنس ,إماـ دار اليجرة  ,سبقت ترجمتو(.)3

 القَ ْع َنبي :ىك عبد ا﵀ بف مسممة بف قى ٍع ىنب  ,ثقة عابد ,سبقت ترجمتو(.)6الحكـ عمى الحديث:

الم ٍخ ىد ًجي بمتابعة صحيحة أخرجيا اإلماـ
الحديث ضعيؼ يرتقي الي الحسف لغيره ,فقد تيكبع ى
أحمد ,عف حسيف بف محمد ,قاؿ :حدثنا محمد بف مطرؼ ,عف زيد بف أسمـ ,عف عطاء بف
ُّنابً ًحي قاؿ :زعـ أبك محمد أف الكتر كاجب ,فقاؿ :عبادة بف الصامت
يسار ,عف عبد ا﵀ الص ى
كذب أبك محمد أشيد لسمعت رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -يقكؿ " :ىخمس صمىك و
ات
ٍي ىى
ً ً
ً ًً
ىحسف كضكء يى َّف ك َّ
كد يى َّف
كعيي َّف ىك يس يج ى
صال يى َّف ل ىكٍقت ًي َّف ,فىأىتىَّـ يريك ى
ا ٍفتىىر ى
ى ى
ضيي َّف ا﵀ي ىعمىى ع ىباده ىم ٍف أ ٍ ى ى ي ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
اء ىغفى ىر
اف لىوي ع ٍن ىد ا﵀ ىع ٍي هد أ ٍ
ىك يخ يش ى
كعيي َّف ىك ى
ىف ىي ٍغف ىر لىوي ,ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍف ىع ٍؿ ىفمى ٍي ىس لىوي ع ٍن ىد ا﵀ ىع ٍي هد إً ٍف ىش ى
()1
ُّنابً ًحي مختمؼ في صحبتو.
اء ىع َّذ ىبوي"  .رجالو ثقات؛ كالص ى
لىوي ,ىكًا ٍف ىش ى
كقد صحح الحديث ابف عبد البر( ,)8كابف الممقف( ,)9كاَللباني( ,)73كشعيب اَلرنؤكط

تحقيقو لممسند.

***** *****

( )7تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٔ/رقـََُٖ).
( )2المصدر السابؽ (ص /ِِّ/رقـَّْٔ).
( )0انظر حديث رقـ (ُُٔ).
( )4انظر حديث رقـ (ّٗ).
( )3انظر حديث رقـ (ُُٔ).
( )6انظر حديث رقـ (ُُٔ).
( )1مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٕٕ/رقـَِِْٕ).
( )8التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر (ِّ.)ِٖٖ/
( )9البدر المنير البف الممقف (ٓ.)ّٖٗ/
( )73صحيح أبي داكد لأللباني (ٓ /ُُٔ/رقـُِٕٔ).
( )77مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٕٕ/رقـَِِْٕ).
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()77

في

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ب ًم ٍف ىح ٍيث
صميح ال َك ِذب إالَّ ًفي ثى ىال وث " ًق ى
يض اٍل ىك ىالًـ الًَّذم يى ىك ىكًذ ه
يؿ :أ ىىر ىاد بًو ىم ىع ًار ى
ىكًفيو " ىال ىي ٍ
يظيُّنو السَّامعً ,
ؽ ًم ٍف ىح ٍيث ىيقيكليوي اٍلقىائً يؿ.
كص ٍد ه
ى
()7
ىكقىكلً ًو " َّ ً
الم ىعار ً
كحةن ىع ًف ال ىكًذب " .
يض لى ٍ
من يد ى
إف في ى
ٍ
حديث رقـ (ٕ.)ٔٛ

اإلماـ الترمذي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح ىم ىد ُّ
كد ٍب يف
الزىب ٍي ًر ُّ
م قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىب َّش وار قى ى
اف ,ح ىك ىح َّدثىىنا ىم ٍح يم ي
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ً َّ ً
اؿ :ىح َّدثىىنا بً ٍش ير ٍب يف الس ً
اف ٍب ًف
ىح ىم ىد قى ى
ىغ ٍي ىال ىف قى ى
َّرمّْ ,ىكأيىبك أ ٍ
اف ,ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف يعثٍ ىم ى
اال :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
َّ ً
و
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ت :قى ى
يد قىالى ٍ
اء بًٍن ًت ىي ًز ى
يخثىٍيـ ,ىع ٍف ىش ٍي ًر ٍب ًف ىح ٍك ىش وب ,ىع ٍف أ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ىس ىم ى
ً
ضييا ,كال ىكًذ ً
ً ً
ً
ً
ب
ث َّ
ب إً َّال ًفي ثى ىال وث :يي ىح ّْد ي
الح ٍر ًب ,ىكال ىكذ ي
ب في ى
ي
 " :ىال ىيح ُّؿ ال ىكذ يالريج يؿ ٍ
ام ىأرىتىوي ليي ٍر ى ى ى
ِ
اؿ م ٍحم ه ً ً ً ً
ً
الن ً
صمً ىح ىب ٍي ىف َّ
ب إَِّال ِفي ثََبل ٍث ".
صمُ ُح ال َكذ ُ
كد في ىحديثوَ " :ال َي ْ
ليي ٍ
اس " ىكقى ى ى ي
تخريج الحديث:

أخرجو أحمد( ,)0كاسحاؽ بف راىكيو( ,)4كابف أبي شيبة( ,)3كالطحاكم( ,)6كالطبراني( ,)1مف طريؽ,

سفياف الثكرم .كأخرجو أحمد( ,)8كابف أبي الدنيا( ,)9كالخرائطي( ,)73كأبك ينعيـ( ,)77كالبييقي(,)72
مف طريؽ ,داكد بف عبد الرحمف .كأخرجو الطحاكم( ,)70كأبك جعفر الطبرم( ,)74مف طريؽ ,عبد

الرحيـ بف سميماف الرازم .كأخرجو الطبراني( ,)73مف طريؽ ,يحيي بف سميـ.

أربعتيـ :عف عبد ا﵀ بف عثماف بف يخثىيـ ,عف ىشير بف ىحك ىشب ,عف أسماء بنت يزيد.
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٔ/

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب البر كالصمة  -باب ما جاء في إصالح ذات البيف -ط :شاكر (ْ /ُّّ/رقـُّٗٗ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /ْٕٓ/رقـِٕٕٗٓ).

()4

مسند إسحاؽ بف راىكيو (ٓ /ُٔٗ/رقـِِّٗ).

()3

المصنؼ البف أبي شيبة (ٓ /ِّٕ/رقـِٓٔٓٔ).

()6

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ّٓٔ/رقـُِّٗ).

()1

المعجـ الكبير لمطبراني (ِْ /ُٔٓ/رقـَِْ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /َٓٓ/رقـَُٕٕٓ).

()9

الصمت البف أبي الدنيا (ص /ِْٓ/رقـْٗٗ) ,كالنفقة عمى العياؿ (ص /ٕٕٓ/ِ/رقـٕٓٓ) ,كمداراة الناس (ص/ُِّ/
رقـُّٔ).

( )73مكارـ اَلخالؽ لمخرائطي (ص /ُّّ/رقـّٖٖ).
( )77حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٗ.)ِِ/
( )72شعب اإليماف لمبييقي (ٔ /ْْٕ/رقـْْٗٓ).
( )70شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ّٕٓ/رقـُِٓٗ).
( )74تيذيب اآلثار لمطبرم (ص /ُِٖ/رقـَُِ).
( )73المعجـ الكبير لمطبراني (ِْ /ُْٔ/رقـُْٗ).
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كأخرجو أبك جعفر الطبرم( ,)7مف طريؽ ,ليث بف أيمف ,عف ىشير بف ىحك ىشب ,بو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

شب :شير بف حكشب  ,الراجح أنو صدكؽ عنده أكىاـ  ,كذكره ابف أبي حاتـ أنو
شير بف َحو َ
 َيرسؿ الي أبي الدرداء ,ككعب اَلحبار ,سبقت ترجمتو(.)2

 عبد ا﵀ بف عثماف :ىك عبد ا﵀ بف عثماف بف يخثىيـ ,القارم المكي أبك عثماف ,ركل لوالجماعة سكل البخارم  ,مات سنة (ُِّىػ)(.)0
قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة كلو أحاديث حسنة "( .)4كقاؿ يحيى بف معيف ":ثقة حجة "( ,)3كعنو

قاؿ ":ليس بو بأس "( ,)6كعنو قاؿ ":أحاديثو ليست بالقكية "( .)1كقاؿ النسائي ":ثقة "( ,)8كقاؿ
في مكضع آخر ":ليف الحديث "( .)9ككثقو العجمي( ,)73كابف خمفكف( ,)77كذكره ابف حباف في

الثقات كزاد ":كاف يخطىء "( .)72كقاؿ أحمد بف حنبؿ ":ليس بو بأس "( .)70كقاؿ أبك حاتـ ":ما

بو بأس ,صالح الحديث "( .)74كقاؿ ابف المديني ":منكر الحديث ككاف عمى خمؽ لمحديث "(.)73
كذكره العقيمي كقاؿ ":كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف ابف خثيـ "(.)76

كذكر ابف عدم خالؼ ذلؾ فذكر أنيما يحدثاف عنو ,ثـ قاؿ ":أحاديثو أحاديث حساف مما يحب

أف يكتب "( .)71كضعفو الدارقطني( .)78كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)79
قاؿ الباحث :عبد ا﵀ بف عثماف بف يخثىيـ ,صدكؽ حسف الحديث.
()7

تيذيب اآلثار لمطبرم (ص /ُِٕ/رقـَِٗ).

()2

انظر حديث رقـ (ُٖٔ).

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّّ/رقـّْٔٔ).

()4

الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ْٗ/

()3

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ِٕٔ/

()6

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ْٕٔ/

()1

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ِٔٔ/

()8

تيذيب الكماؿ لممزم (ُٓ.)ِٕٗ/

()9

سنف النسائي .تحقيؽ :أبك غدة (ٖ /ُْٗ/رقـُُّٓ).

( )73معرفة الثقات لمعجمي (ص.)ِٖٔ/
( )77إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ٓٗ/
( )72الثقات البف حباف (ٓ.)ّْ/
( )70إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ٓٗ/
( )74الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُُِ/
( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ٓ.)ُّٓ/
( )76الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ُِٖ/
( )71الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ِٔٔ/
( )78اإللزامات كالتتبع لمدارقطني (ص.)ِّٓ/
( )79تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّّ/رقـّْٔٔ).
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 -سفياف :ىك سفياف الثكرم  ,ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ,سبقت ترجمتو(.)7

 -بشر بف السري :ىك بشر بف السرم أبك عمرك اَلفكه بصرم سكف مكة ككاف كاعظان ,ثقة

متقنان ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٓٗىػ)(.)2

-أبو أحمد الزبيري :ىك محمد بف عبد ا﵀ بف الزبير بف عمر بف درىـ اَلسدم أبك أحمد الزبيرم

الككفي ,ثقة ثبت إال أنو قد يخطىء في حديث الثكرم ,ركل لو الجماعة ,مات سنة(َِّىػ)(.)0

قاؿ الباحث :قد تابعو بشر بف السرم في السند نفسو.

 -محمد بف بشار :ىك محمد بف بشار بف عثماف ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)4

 -محمود بف غيبلف :ىك محمكد بف غيالف العدكم مكالىـ أبك أحمد المركزم نزيؿ بغداد  ,ثقة

 ,ركل لو الجماعة سكل ابف ماجو  ,مات سنة (ِّٗىػ)(.)3
الحكـ عمى الحديث:

الحديث ضعيؼ اإلسناده إال أنو يرتقي الي الحسف لغيره ,فرجالو ثقات سكل ىشير بف حكشب
"صدكؽ لو أكىاـ" .لكف لمحديث شاىد آخر يركيو أبك جعفر الطبرم ,عف محمد بف عبد اَلعمى

ً
المفضؿ ,قاؿ :حدثنا عبد الرحمف بف إسحاؽ ,عف الزىرم ,عف
الصَّنعاني ,قاؿ :حدثنا بشر بف ي
حميد بف عبد الرحمف ,عف أمو أـ كمثكـ ,قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  " :-ال
يصمح الكذب إال في إحدل ثالث :الرجؿ يصمح بيف الرجميف ,كفي الحرب " قاؿ أبك جعفر:

كأظنو قاؿ " :كالرجؿ يحدث امرأتو "( .)6رجالو ثقات سكل :عبد الرحمف بف إسحاؽ "صدكؽ".

كبيذا يتضح أف الحديث ليس ممف أخطأ فيو شير بف حكشب كا﵀ أعمـ .قاؿ الترمذم عقب

الحديث ":ىذا حديث حسف غريب ال نعرفو مف حديث أسماء ,إال مف حديث ابف خثيـ ".

كقاؿ اَللباني :صحيح  -دكف قكلو " :ليرضييا "( .)1كضعفو شعيب اَلرنؤكط في تحقيقو لممسند
كقاؿ ":إسناده ضعيؼ لضعؼ شير بف حكشب "(.)8

***** *****

()7

انظر حديث رقـ (ِٕ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِّ/رقـٕٖٔ).

()0

المصدر السابؽ (ص /َُٓ/رقـُِٕٔ).

()4

انظر حديث رقـ (ُِٔ).

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِِٓ/رقـُٓٓٔ).

()6

تيذيب اآلثار لمطبرم (ّ /ُّّ/رقـَِِ).

()1

سنف الترمذم ط – مشيكر – (ص /ِْْ/رقـُّٗٗ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /ْٕٓ/رقـِٕٕٗٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
نبي ً
ىم ىح ٍسيبؾ ُّ
الدعاءَّ " ,
فإف المَّوى يم ٍن ًجهز لى ىؾ ىما
يث أىبًي ىب ٍك ور ىي ٍكىـ ىب ٍد ور " ىيا َّ
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
ا﵀ َك َذ َ
اؾ " أ ٍ
كع ىدؾ "(.)7
ى
حديث رقـ (ٖ.)ٔٛ

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند
اإلماـ مسمـ رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
اد ٍب يف الس ً
ؾ
اؿ :ىح َّدثىنًي ًس ىما ه
َّرمّْ ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف اٍل يم ىب ىارًؾ ,ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ٍب ًف ىع َّم وار ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىىنَّ ي
َّاس ,ىيقيك يؿ :ىح َّدثىنًي يعمر ٍب يف اٍل ىخطَّ ً
ت ٍاب ىف ىعب و
اف ىي ٍكيـ ىب ٍد ور ,ح
اب ,قى ى
اٍل ىح ىن ًف ُّي ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :لى َّما ىك ى
ىي
اؿ :ىح َّدثىىنا ًع ٍك ًرىمةي ٍب يف
كن ىس اٍل ىح ىن ًف ُّي ,قى ى
كح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,ىكالمَّ ٍفظي لىوي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يع ىم ير ٍب يف يي ي
ى
ً
ؾ اٍل ىح ىن ًف ُّي ,ىح َّدثىنًي ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف ىعب و
اؿ :ىح َّدثىنًي يع ىم ير ٍب يف
ىع َّم وار ,ىح َّدثىنًي أيىبك يزىمٍي وؿ يى ىك ًس ىما ه
َّاس ,قى ى
ظر رسك يؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
اٍل ىخطَّ ً
يف ىك يى ٍـ
اب ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ً -إلىى اٍل يم ٍش ًرك ى
اؿ :لى َّما ىك ى
ى
اف ىي ٍكيـ ىب ٍد ور ىن ى ى ى ي
ً
ؼ ,كأىصحابو ثى ىال ي ً و
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -اٍل ًقٍبمىةى,
أىٍل ه ى ٍ ى ي ي
ث م ىائة ىكتً ٍس ىعةى ىع ىش ىر ىريج نال ,فى ٍ
استى ٍقىب ىؿ ىنبً ُّي ا﵀  -ى
ّْو " :المي َّـ أ ٍىن ًج ٍز لًي ما كع ٍدتىنًي ,المي َّـ ً
ؼ بًرب ً
ً
ً
آت ىما ىك ىع ٍدتىنًي ,الميي َّـ إً ٍف تي ٍيمً ٍؾ
ى ىى
ي
ي
ثيَّـ ىم َّد ىي ىد ٍيو ,فى ىج ىع ىؿ ىي ٍيت ي ى
ؼ بًرب ً
ض " ,فىما ىز ى ً
ًً ً
ىى ًؿ ًٍ
ّْو ,ىم ِّ
اإل ٍس ىالًـ ىال تي ٍع ىب ٍد ًفي ٍاَل ٍىر ً
ادا ىي ىد ٍي ًو يم ٍستى ٍقبً ىؿ
ص ىابةى ًم ٍف أ ٍ
ىىذه اٍلع ى
اؿ ىي ٍيت ي ى
ى
اءهي ,فىأىٍلقىاهي ىعمىى ىم ٍن ًك ىب ٍي ًو ,ثيَّـ اٍلتىىزىموي ًم ٍف
اٍل ًقٍبمى ًة ,ىحتَّى ىسقى ى
اؤهي ىع ٍف ىم ٍن ًك ىب ٍي ًو ,فىأىتىاهي أيىبك ىب ٍك ور فىأ ى
ىخ ىذ ًرىد ى
ط ًرىد ي
اؿ :يا نبً َّي ً
َّؾ ,فىًإَّنوي ىسيي ٍن ًج يز لى ىؾ ىما ىك ىع ىد ىؾ ,فىأ ٍىن ىز ىؿ ا﵀ي ىع َّز ىك ىج َّؿ﴿ :
ا﵀َ ,كفَا َؾ يم ىنا ىش ىدتي ىؾ ىرب ى
ىكىرائً ًو ,ىكقى ى ى ى
ً ً ً
و ً
ً
ً
يف ﴾[اَلنفاؿ.]ٗ :
استى ىج ى
اب لى يك ٍـ أّْىني يمم ُّد يك ٍـ بًأىٍلؼ م ىف اٍل ىم ىالئ ىكة يم ٍرًدف ى
إً ٍذ تى ٍستىغيثي ى
كف ىرَّب يك ٍـ فى ٍ
تخريج الحديث:
اؿَّ :
أخرجو البخارم( ,)0عف يم ىح َّمد بف يع ىبيد المَّو بف ىح ٍك ىش وب ,قى ى َّ
حدثنا
الك َّىاب ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا ىعبد ى
ىخالد ,عف ًع ٍك ًرىمةى ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىي ٍكىـ ىب ٍد ور " :المَّيي َّـ
اؿ :قى ى
َّاس ,قى ى
النبً ُّي  -ى
ؾ ,فى ىخ ىرىج ىك يى ىك
اؿ :ىح ٍسيب ى
ىخ ىذ أيىبك ىب ٍك ور بًىيًد ًه ,فىقى ى
ت لى ٍـ تي ٍع ىب ٍد " فىأ ى
ًإّْني أ ٍىن يش يد ىؾ ىع ٍي ىد ىؾ ىكىك ٍع ىد ىؾ ,المَّيي َّـ ًإ ٍف ًش ٍئ ى
ُّ
كف ُّ
الديب ىر ﴾ [القمر. ]ْٓ :
ىيقيك يؿ ﴿ :ىسيي ٍي ىزيـ ى
الج ٍمعي ىكيي ىكل ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:
رجالو كميـ ثقات سكل ًعكرمة بف ىع َّمار " صدكؽ يغمط "(.)4

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الجياد كالسير  -باب اإلمداد بالمالئكة في غزكة بدر /ُّّٖ/ّ( -رقـٖٓ.)ُّٕٔ-

()0

صحيح البخارم  ,كتاب المغازم – باب منو – (ٓ /ّٕ/رقـّّٓٗ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٗٔ/رقـِْٕٔ).
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َّ
ادلثحث انتاصع :انكاف مع انزاء.
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
استى ىع َّ
ب(.)7
بم ٍع ىنى ىد ىنا كقىيرب ,فىيي ىك ىك ًار ه
ؼ " ىك ىر ى
استى ٍغ ىنى أ ٍىك َك َر َ
ب ٍ
فيو " فىًإ ىذا ٍ
ب :ى
حديث رقـ (ٗ.)ٔٛ

اإلماـ البغوي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح ىم ىد يم ىح َّم يد ٍب يف قيىرٍي و
اؿ :أىنا أيىبك اٍل ىعب ً
ي
اؿ :أىنا ىعمً ُّ
ش ,قى ى
َّاس ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل ىح ىس ًف ,قى ى
أٍ
اؿ :أىنا أيىبك أ ٍ
ا ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
يد ,ىع ٍف ىب ٍي ًز ٍب ًف ىح ًك ويـ ,ىع ٍف
اؿ :أىنا أيىبك يع ىب ٍيود ,قى ى
يز ,قى ى
اؿ :ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أىبًي ىعًدم ,ىكىي ًز ي
ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -أ َّ
كؿ المَّ ًو ,إًَّنا قى ٍكهـ
اؿ لىوي :ىيا ىر يس ى
ىف ىريجال قى ى
أىبًيو ,ىع ٍف ىج ّْده ,ىع ًف النَّبً ّْي  -ى
()0
الريج يؿ ًفي اٍل ىجائً ىح ًة كاٍلفىتٍ ً
استَ َع َّ
ؼ ".
اؿ " :ىي ٍسأى يؿ َّ
اء يؿ أ ٍىم ىكالىىنا ,فىقى ى
استَ ْغ َنى ْأو َك َر َ
ب ْ
ؽ  ,فَإ َذا ْ
ىنتى ىس ى
ى
تخريج الحديث:
أخرجو معمر بف راشد( ,)4كمف طريقو الطبراني( .)3كأخرجو أبك عبيد القاسـ بف َّ
سالـ( ,)6عف
محمد بف أبي عدم ,كيزيد بف ىاركف؛ كعف يزيد أخرجو أحمد( ,)1كمف طريؽ أحمد ىذه أخرجو

ابف عساكر( .)8كأخرجو أحمد( ,)9أيضان عف يحيي بف سعيد القطاف .كأخرجو ابف زنجكيو( ,)73مف
طريؽ ,عبد ا﵀ بف بكر ,كأخرجو الطبراني ( ,)77مف طريؽ ,عدم بف الفضؿ .كأخرجو أبك أحمد

ابف عدم( ,)72مف طريؽ ,الحسف بف دينار .كأخرجو البييقي( ,)70في "الشعب" مف طريؽ,

اسرائيؿ بف يكنس ,كفي "الكبرل" مف طريؽ ,عبد الكارث .جميعيـ :عف بيز بف حكيـ ,عف أبيو,

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُُٔ/

()2

شرح السنة لمبغكم (ٔ /ُِٕ/رقـُِٖٔ).
ا ْلج ِائحة وا ْلفَتْؽِ :فىًإنَّيا اٍلم ً
ص ىيبة تحؿ بً ً
الرجؿ ًفي ىمالو فتجتاحو يكمو .كأما الفتؽ :فالحرب تككف بيف الفريقيف فيقع بينيـ الدماء
َ َ َ
ي
كالجراحات فيتحمميا رجؿ ليصمح بذلؾ بيينيـ كيحقف دماءىـ فيسأؿ فييا حتى يؤدييا إلييـ .غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ

()0

(ِ.)َٔ/
()4

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ /ّٗ/ُُ( -رقـََُِٖ).

()3

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٗ /َْٔ/رقـ ٓٔٗ).

()6

كتاب اَلمكاؿ لمقاسـ بف سالـ (ص /ِِٗ/رقـَّٔٓ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ِّ /ِّْ/رقـَِّّ).

()8

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ّْ.)ُِٔ/

()9

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ِْٔ/رقـََُِٓ).

( )73اَلمكاؿ البف زنجكيو (ِ /ُّٓ/رقـُٖٗ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ُٗ /َْٔ/رقـ ٔٔٗ).
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ُِٗ/
( )70شعب االيماف لمبييقي (ُّ /ِْٕ/رقـَُٕٓٓ) ,كالسنف الكبرم لو (ٕ /ّْ/رقـُُّٓٗ).
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عف جده – رضي ا﵀ عنو.-

– جد بيز :ىك معاكية بف حيدة بف معاكية بف حيدة بف قشير بف كعب القشيرم ,معدكد في أىؿ
البصرة ,غ از يخراساف ,كمات بيا ,قاؿ ابف سعد :كفد عمى النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فأسمـ
كصحبو ,كقاؿ البخارم :سمع النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ .)7(-
– والد بيز :ىك حكيـ بف معاكية بف حيدة القشيرم كالد بيز ,استشيد بو البخارم في
"الصحيح" ,كركل لو في "اَلدب"  ,كركل لو الباقكف سكل مسمـ ,مف الثالثة(.)2

كثقو العجمي( ,)0كابف حباف( ,)4كذكره ابف خمفكف في جممة الثقات( ,)3كقاؿ النسائي ":ليس بو
بأس "( .)6كذكره أبك حاتـ كلـ يذكر فيو شيئ( .)1كسئؿ يحيى بف معيف عف بيز بف حكيـ عف

أبيو عف جده فقاؿ ":إسناد صحيح "( .)8كقاؿ ابف عبد البر :سئؿ يحيى بف معيف عف بيز بف
حكيـ عف أبيو عف جده؟ فقاؿ ":إسناد صحيح إذا كاف دكف بيز ثقة " ,فقاؿ أبك عمر بف عبد

البر ":كمف دكف بيز بف حكيـ في ىذا اإلسناد ثقات فإنو حديث "(.)9
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)73

قاؿ الباحث :حكيـ بف معاكية  ,صدكؽ .

 -بيز بف حكيـ :ىك بيز بف حكيـ بف معاكية القشيرم أبك عبد الممؾ ,استشيد بو البخارم في

"الصحيح" ,كركل لو في "اَلدب" ,كغيره ,كركل لو الباقكف سكل مسمـ ,مات سنة (َُٓىػ)(.)77

كثقو عمي بف المديني( ,)72كابف معيف( ,)70كالنسائي( ,)74كابف شاىيف( ,)73كقاؿ أبك داكد ":ىك

عندم حجة ,كعند الشافعي ليس بحجة ,قاؿ لو شعبة بف الحجاج :مف أنت كمف أبكؾ ,كلـ

()7
()2

انظر :الطبقات الكبٌر البن سعد ( ,)ٕٓٗ/ٙوالتارٌخ الكبٌر للبخاري ( ,)ٖٕ3/7واالستٌعاب البن عبد البر (ٖ.)ٔٗٔ٘/
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٕ/رقـُْٖٕ).

()0

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ُّٕ/

()4

الثقات البف حباف (ْ.)ُُٔ/

()3

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)ُِٓ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ٕ.)َِّ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)َِٕ/

()8

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)ُِْ/

()9

االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ُ.)ّٔٔ/ك(ّ.)ُُْٔ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٕٕ/رقـُْٖٕ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ُِٖ/رقـِٕٕ).
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)َّْ/
( )70انظر :تاريخ ابف معيف -ركاية عثماف الدارمي (ص .)ِٖ/كتاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُِْ/ْ( -
( )74تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِِٔ/
( )73تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ْٗ/
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يحدث شعبة عنو "( ,)7كقاؿ الترمذم ":كقد تكمـ شعبة في بيز بف حكيـ ,كىك ثقة عند أىؿ

الحديث "( .)2كعف محمد بف نصر المركزم قاؿ :سألت غند انر عنو؟ فقاؿ ":قد كاف شعبة مسو,
ثـ تبيف معناه فكتب عنو "(.)0

ككثقو الحاكـ النيسابكرم كقاؿ ":مف ثقات البصرييف ممف يجمع حديثو كانما اسقط مف الصحيح

ركايتو عف أبيو عف جده َلنيا شاذة ال متابع ليا في الصحيح "( .)4كعف عبد الرحمف بف أبي
حاتـ قاؿ :سمعت أبي يقكؿ ":ىك شيخ يكتب حديثو كال يحتج بو " ,فقاؿ عبد الرحمف :عمرك بف

شعيب عف أبيو عف جده أحب إليؾ أـ بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده؟ قاؿ ":عمرك بف شعيب

عف أبيو عف جده أحب إلى "( .)3ثـ قاؿ عبد الرحمف سمعت أبا زرعة يقكؿ ":بيز بف حكيـ

صالح كلكنو ليس بالمشيكر "( .)6كقاؿ ابف عدم ":بيز بف حكيـ ىذا قد ركل عنو ثقات الناس
كقد ركل عنو الزىرم ,كركل عنو معمر ,كاسماعيؿ بف عمية ,كمركاف بف معاكية ,كجماعة مف

الثقات ,كأرجك أنو ال بأس بو في ركاياتو ,كلـ أر أحدان تخمؼ في الركاية مف الثقات كلـ أر لو

حديثا منك انر كأرجك أنو إذا حدث عنو ثقة فال بأس بحديثو "(.)1

بأس بو "( ,)8كعنو قاؿ ":متكسط "(.)9
كقاؿ الدارقطني ":ال ى
كقاؿ البخارم ":يختمفكف فيو "( .)73كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ ":كاف ييخطىء كثي انر
فأما أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف إبراىيـ رحميما ا﵀ فيما يحتجاف بو كيركياف عنو كتركو جماعة
مف أئمتنا كلكال حديث " إنا آخذكه كشطر إبمو عزمة مف عزمات ربنا "(َ ,)77لدخمناه في الثقات
كىك ممف أستخير ا﵀ عز كجؿ فيو "(.)72

()7

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ّ.)ّٔ/

()2

سنف الترمذم.ط :شاكر (ْ /َّٗ/رقـُٕٖٗ).

()0

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ّ.)ّٕ/

()4

سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص.)ُْٕ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)َّْ/

()6

المصدر السابؽ.

()1

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ِ.)ِْٓ/

()8

سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)ُُّ/

()9انًصضعانـاتق (ص.)ُّٔ/
( )73ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ّّٓ/
( )77أخرجو أبك داكد في كتاب الزكاة  -باب في زكاة السائمة -تحقيؽ :عبد الحميد (ِ /َُُ/رقـُٕٓٓ) .كالنسائي في السنف
كتاب الزكاة  -باب عقكبة مانع الزكاة -تحقيؽ :أبك غدة (ٓ /ُٓ/رقـِْْْ) .كالمفظ َلبي داكد ,عف بيز بف حكيـ ,عف
أبيو ,عف جده ,أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ ":في كؿ سائمة إبؿ في أربعيف بنت لبكف ,كال يفرؽ إبؿ عف حسابيا مف
أعطاىا مؤتج انر فمو أجرىا ,كمف منعيا فإنا آخذكىا كشطر مالو ,عزمة مف عزمات ربنا عز كجؿ ,ليس آلؿ محمد منيا شيء ".

( )72المجركحيف البف حباف (ُ.)ُْٗ/
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كقاؿ صالح بف محمد البغدادم( جزرة ) ":بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده ,إسناد أعرابي "(.)7

كقاؿ الذىبي ":صدكؽ فيو ليف كحديثو حسف "( ,)2كفي مكضع آخر قاؿ ":صدكؽ مشيكر "(.)0
كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)4

قاؿ الباحث :بيز بف حكيـ ,صدكؽ حسف الحديث.

 -يزيد :ىك يزيد بف ىاركف الكاسطي ,ثقة متقف ,سبقت ترجمتو(.)3

 -محمد بف أبي عدي :ىك محمد بف إبراىيـ بف أبي عدم كقد ينسب لجده كقيؿ ىك إبراىيـ أبك

عمرك البصرم ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُْٗىػ)(.)6
 أبو عبيد :ىك القاسـ بف َّسالـ البغدادم أبك عبيد ,اإلماـ المشيكر ثقة فاضؿ مصنؼ ,ركل

لو البخارم معمقان ,كأبك داكد ,كالترمذم ,مات سنة (ِِْىػ)(.)1
الب ىغ ًكم ,ثقة ,سبقت ترجمتو(.)8
 -عمي بف عبد العزيز :ىك عمي بف عبد العزيز ى

الم ٍرىكُّرًكذم ,مات سنة
 أبو أحمد محمد بف قريش :ىك محمد بف قيريش بف سميماف ,أىبك أىحمد ى(ُّْىػ)(.)9
قاؿ الباحث :لـ أعثر لو عمي ترجمة ,فيك في عداد المجيكليف.

َّ
ً
ذم
 أبو العباس :ىك أحمد بف محمد بف سراج أبك العباس الس ٍّْنجي الطحاف ,ىسمع " جامع الترًم ٌ" مف أىبي العباس المحبكبّْي ,مات سنة (َُْىػ)(.)73
قاؿ الباحث :لـ أجد لو ترجمة اال عند أبي بكر بف نقطة ,كالذىبي ,كلـ يذكركا فيو شيئان ,فيبقي

في عداد المجيكليف.

 محمد بف الحسف :ىك أبك عبد ا﵀ محمد بف الحسف ًالم ٍيرىب ٍن يد يك ىشائًي ,لـ أعثر لو عمى ترجمة
فيك مجيكؿ الحاؿ.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث ضعيؼ اإلسناد ,لجيالة ثالثة مف الركاة .إال أنو يرتقي الي الحسف لغيره ,بغير طريؽ
()7

تيذيب الكماؿ لممزم (ْ.)ِِٔ/

()2

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ُُٔ/

()0

ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ٓٓ/

()4
()3
()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِٖ/رقـِٕٕ).
اَظغدضٌسعقى(.)78
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٔٓ/رقـٕٗٔٓ).

()1

المصدر السابؽ (ص /َْٓ/رقـِْٔٓ) .)ِْٓٔ( .كانظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُْ ,)ِّٗ/كتيذيب الكماؿ لممزم
(ِّ.)ّْٓ/

()8

انظر حديث رقـ (ََُ).

()9

تاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٕ.)ّٕٕ/

( )73انظر إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة (ّ ,)ُْٓ/كتاريخ اإلسالـ لمذىبي (ٗ.)ُّٔ/
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البغكم ,كما عند اإلماـ أحمد يحدث عف يحيي بف سعيد القطاف ,عف بيز بف حكيـ ,عف أبيو,
ىح يد يك ٍـ ًفي اٍل ىجائً ىح ًة,
اء يؿ أ ٍىم ىكالىىنا ,قى ى
اؿ " :ىي ٍسأى يؿ أ ى
عف جده قاؿ :قمت :يا رسكؿ ا﵀ ,إًَّنا قى ٍكهـ ىنتى ىس ى
ً
ؽ لًي ً
استى ىع َّ
ؼ".
صم ىح ىب ٍي ىف قى ٍك ًمو ,فىًإ ىذا ىبمى ىغ أ ٍىك ىك ىر ى
بٍ ,
ىكاٍلفىتٍ ً ي ٍ
كقد حسنو الشيخ شعيب( )7اَلرنؤكط في تحقيقو لممسند.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
يو " ىك ى ً
ب(.)2
ىم
ب ,ىفيي ىك ىم ٍك يركب .ىكالًَّذم ىك ىرىبو ىك ًار ه
اصابو ال ىك ٍر ي
ى
الك ٍح يي َك َر َ
ب لىوي " أ ٍ
اف إ ىذا أىتىاهي ى
ى
حديث رقـ (٘.)ٔٛ

اإلماـ أحمد(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ادةي ,كحمي هد ,ع ًف اٍلحس ًف ,عف ًحطَّاف ب ًف عبًد ً
ا﵀
اد ,قى ى
اف ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
اؿ :أ ٍ
ى ٍ ىٍ
ىٍ
ىخ ىب ىرىنا قىتى ى ى ي ى ٍ ى
ىح َّدثىىنا ىعفَّ ي
ىى
ادةى ٍب ًف الص ً
الرقى ً
ىف َّ
َّام ًت ,أ َّ
اف إِ َذا َن َز َؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َو ْح ُي
َّ
النبً َّ
اش ّْي ,ىع ٍف يع ىب ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ َ -ك َ
ي -ى
()4
اؿ " :يخ يذكا عّْني يخ يذكا عّْني ,ثى ىال ى ً
م ىع ٍنوي قى ى
ب لَ ُو ,ىكتىىرب ى
ى
ى
َك َر َ
َّد ىك ٍجييوي  ,ىكًا ىذا يسّْر ى
ث م ىروار ,قى ٍد ىج ىع ىؿ ا﵀ي
ّْب بًالثَّي ً
الر ٍج يـ ,ىكاٍلبً ٍك ير ىجٍم يد ًم ىائ وة ىكىن ٍف يي ىس ىن وة ".
ّْب ىجٍم يد ًم ىائ وة ىك َّ
لىيي َّف ىسبً ن
ّْب ,ىكاٍلبً ٍك ير بًاٍلبً ٍك ًر ,الثَّي ي
يال ,الثَّي ي
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)3كأبك داكد( ,)6كأحمد( ,)1مف طريؽ ,سعيد بف أبي عركبة ,عف قتادة ,عف حميد

الطكيؿ .كأخرجو مسمـ( ,)8كالترمذم( ,)9كابف ماجو( ,)73مف طريؽ منصكر بف زاذاف.

كأخرجو أبك داكد الطيالسي( ,)77عف جرير بف حازـ .ثالثتيـ :عف الحسف البصرم ,عف ًحطَّاف,

عف عبادة بف الصامت – رضي ا﵀ عنو – .

()7

مسند اإلماـ أحمد (ّّ /ِْٔ/رقـََُِٓ).

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/

()0

مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٕٔ/رقـَِِّٕ).

()4

وج ُيو :قاؿ النككم :أم تمكف .شرح صحيح مسمـ لمنككم (ِ.)ُْٕ/
تََربَّد ْ
صحيح مسمـ  ,كتاب الحدكد  -باب حد الزنى  /ُُّٔ/ّ( -رقـُّ.)َُٔٗ-

()6

سنف ابي داكد  ,كتاب الحدكد  -باب في الرجـ -تحقيؽ :عبد الحميد (ْ /ُْْ/رقـُْْٓ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /ّٕٖ/رقـُِِٕٓ).

()8

صحيح مسمـ  ,كتاب الحدكد  -باب حد الزنى  /ُُّٔ/ّ( -رقـُِ.)َُٔٗ-

()9

سنف الترمذم  ,أبكاب الحدكد  -باب ما جاء في الرجـ عمى الثيب  -ط :شاكر (ْ /ُْ/رقـُّْْ).

()3

( )73سنف ابف ماجو  ,كتاب الحدكد  -باب حد الزنى -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ِٖٓ/رقـَِٓٓ).
( )77مسند أبي داكد الطيالسي (ُ /ْٕٖ/رقـٖٓٓ).
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كأخرجو عبد الرزاؽ( ,)7عف عبد ا﵀ بف محرر ,عف ًحطَّاف ,بو .بألفاظ متقاربة.

دراسة رجاؿ اإلسناد:
الرقى ً
اشي البصرم ,ثقة ,ركل لو الجماعة سكل
 ِحطَّاف بف عبد ا﵀ :ىك ًحطَّاف بف عبد ا﵀ َّالبخارم ,مات في خالفة عبد الممؾ بف مركاف ,في كالية بشر بف مركاف عمى العراؽ(.)2
سف :ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم ,ثقة ,ككاف يرسؿ كيدلس ,سبقت ترجمتو(.)0
 َالح َ
ادة :ىك قتادة بف دعامة السدكسي ,ثقة ثبت ,سنة سبقت ترجمتو(.)4
 -قَتَ َ

 ُح َميد :ىك يحميد الطكيؿ ثقة ,إال أنو كاف يدلس حديث أنس ,حتى قيؿ إف معظـ حديثو عنوبكاسطة ثابت كقتادة ,سبقت ترجمتو (.)3

 َح َّماد :ىك حماد بف سممة  ,ثقو عابد ,أثبت الناس في ثابت ,كتغير حفظو بأخرة ,لكف حديثوً
فعميو
ممة
عف عفاف جيد فقد قاؿ يحيى بف سعيد القطاف ":مف أىر ىاد أىف يكتب ىحديث ىح َّماد بف ىس ى
بعفاف بف يمسمـ" .سبقت ترجمتو(.)6
عفاف بف مسمـ  ,ثقة ثبت  ,سبقت ترجمتو(.)1
اف :ىك
 َعفَّ ُي

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد.

***** *****

()7

المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ٕ /ِّٖ/رقـُّّٗٓ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُٕ/رقـُّٗٗ).

()0

انظر حديث رقـ (ُِ).

()4

انظر حديث رقـ (ُٗ).

()3

انظر حديث رقـ (ِٓ).

()6

انظر حديث رقـ (ِْ).

()1

انظر حديث رقـ (ُٗ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
بع و
اعتىَّـ ً
و
يس(ٔ) ىس ٍكىداء "(.)2
يث ىع ٍبًد َّ
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
فأص ىبح كقىد ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍكؼ " ٍ
مامة َك َارِب َ
ى
حديث رقـ (.)ٔٛٙ

اإلماـ أبو بكر اآلجري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الر ٍح ىم ًف ّْ
يد
اف ٍب يف ىع ٍبًد َّ
ىح َّدثىىنا اٍل ًف ٍرىيابً ُّ
الد ىم ٍش ًق ُّي قى ى
ي قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىخالً يد ٍب يف ىي ًز ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أيىبك أىي ى
ُّكب يسمى ٍي ىم ي
ًو ً
يو  ,عف عطى ً
ا ٍب ًف أىبًي مالً وؾ  ,عف أىبً ً
اء ٍب ًف أىبًي ىرىب و
ىٍ
ىٍ ى
اءهي
اح  ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر  ,ىك يى ىك ىي ٍك ىمئذ بًمننى؛ فى ىج ى
ى
ً ً ً
ىى ًؿ اٍل ىب ٍ ً
يخبًير ىؾ ىع ٍف ىذلً ىؾ ىحتَّى
ام ًة ىخٍمفىوي؟ فىقى ى
اؿ ٍاب يف يع ىم ىر :ىسأ ٍ
ىريج هؿ ًم ٍف أ ٍ
ص ىرة  ,فى ىسأىلىوي ىع ٍف إ ٍر ىساؿ اٍلع ىم ى
َّ ً
يال  ,قى ى ً ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
اء المَّوي .فى ىذ ىك ىر ىحًديثنا طى ًك ن
ىم ىر ىر يسك يؿ المو  -ى
تى ٍعمى ىـ إً ٍف ىش ى
اؿ فيو :ثيَّـ أ ى
َّة ي ٍبعثيو عمىٍييا  ,فىأىصبح كقىًد ٍ ِ
ً و
و
ٍابف عك و
ام ِة
ؼ ىي ٍعنًي ىع ٍب ىد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىع ٍكؼ أ ٍ
ىف ىيتى ىجيَّىز ل ىس ًري ى ى ي ى ى
اعتىَّـ ِبع َم َ
ى ىٍ
ٍى ى ى
ً َّ
النبً ُّي َّ -
اؿ :فىأ ٍىد ىناهي َّ
ضيىا فى ىع َّم ىموي  ,فىأ ٍىر ىس ىؿ ًم ٍف
اء  ,قى ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ثيَّـ ىنقى ى
ى
س ْوَد َ
يس َ
َك َارِب َ
اؿ " :ى ىك ىذا يا ٍابف عك و
ًً
ىح ىس يف ".
ىصابً ىع أ ٍىك ىن ٍح ىك ىذلً ىؾ ؛ ثيَّـ قى ى
ىع ىر ي
ؼ ىكأ ٍ
اعتى َّـ  ,فىًإَّنيىا أ ٍ
ؼ فى ٍ
ىخٍمفو أ ٍىرىب ىع أ ى
ى ى ى ىٍ
تخريج الحديث:

أخرجو ابف ماجو( ,)4كأبك عمرك الداني( ,)3كأبك ينعيـ( ,)6مف طريؽ أبك أيكب الدمشقي ,عف خالد

ابف يزيد ,عف أبيو.

كأخرجو البزار( ,)1كالطبراني( ,)8كالحاكـ( ,)9كالبييقي( ,)73مف طريؽ ,حفص بف غيالف .كأخرجو

البييقي( ,)77مف طريؽ ,أبي سييؿ بف مالؾ .كأخرجو ابف أبي الدنيا( ,)72مف طريؽ ,فركة بف
قيس المكي .كأخرجو الركياني( ,)70مف طريؽ ,عثماف بف عطاء .خمستيـ :عف عطاء بف أبي

رباح ,عف ابف عمر – رضي ا﵀ عنيما . -

()7

كرابيس :جمع كرباس ,كىك القطف .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُُٔ/

()2

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/

()0

الشريعة لآلجرم (ٓ /َِّٓ/رقـَُٕٗ).

( )4سنف ابف ماجو  ,كتاب الفتف  -باب العقكبات -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُِّّ/رقـَُْٗ).
( )3السنف الكاردة في الفتف البي عمرك الداني (ّ /ُٔٗ/رقـِّٕ).
( )6حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٖ.)ّّّ/
( )1مسند البزار (ُِ /ُّٓ/رقـُٕٓٔ).
( )8المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /ُٔ/رقـُْٕٔ) .كمسند الشامييف لو (ِ /َّٗ/رقـُٖٓٓ).
( )9المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِٖٓ/رقـِّٖٔ).
( )73شعب اإليماف لمبييقي (ٓ /ِِ/رقـَِّْ).
( )77المصدر السابؽ (ُّ /ُُّ/رقـََُٔٔ).
( )72العقكبات البف أبي الدنيا (ص /ِْ/رقـُُ).
( )70مسند الركياني (ِ /ُْٓ/رقـُِّْ).
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

طاء بف أَبي رباح :عطاء بف أبي رباح ,ثقة فقيو فاضؿ لكنو كثير اإلرساؿ ,تغير بأخرة كلـ
 َع َيكثر ذلؾ ,كقد تكممكا في سماعو مف بعض الصحابة ,لكف لو سماع مف ابف عمر .قاؿ عمي بف
المديني ":عطاء بف أبي رباح ,لقي عبد ا﵀ بف عمر كسمع منو .كقد سبقت ترجمتو(.)7

 أَبو خالد :ىك يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ كقد ينسب إلى جده الي ٍمداني الدمشقيالقاضي ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (َُّىػ)(.)2
قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ :سئؿ أبي عنو ,فقاؿ :مف فقياء الشاـ كىك ثقة ,كسئؿ أبك زرعة

عنو فأثنى عميو خي انر "( .)0كقاؿ الدارقطني ":مف الثقات "( .)4كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ":
كاف مف أعمـ الناس بالقضاء ككاف لو يكـ"( .)3كقاؿ ابف معيف ":كاف قاضيان بالشاـ "( .)6كقاؿ

المفضؿ بف غساف الغالبي ":الكليد كيزيد ابنا أبي مالؾ أخكاف ليس بحديثيما بأس "(.)1

كقاؿ يعقكب بف سفياف ":يزيد بف أبي مالؾ شامي كاف قاضيان كابنو خالد بف يزيد بف أبي مالؾ

()8
أحد أعمـ بالقضاء مف يزيد بف
في حديثيما ليف "  .كقاؿ سعيد بف عبد العزيز ":لـ يكف عندنا ه
أبي مالؾ ,ال مكحكؿ كال غيره "( .)9كقاؿ الذىبي ":العالمة ,قاضي دمشؽ "( .)73كقاؿ ابف

حجر ":صدكؽ ربما كىـ "(.)77

قاؿ الباحث :يزيد بف عبد الرحمف ,صدكؽ حسف الحديث.

 خالد بف َي ِزيد :ىك خالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ كقد ينسب إلى جد أبيو أبكىاشـ الدمشقي ,ضعيؼ مع ككنو كاف فقييان كقد اتيمو ابف معيف ,ركل لو ابف ماجو  ,مات سنة

(ُٖٓ)(.)72

( )7انظر حديث رقـ (ٕ).
( )2تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـْٖٕٕ).
( )0الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٗ.)ِٕٕ/
( )4الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني (ِ.)ُُٓ/
( )3الثقات البف حباف (ٓ.)ِْٓ/
( )6تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم.)ُْٕ/ْ( -
( )1تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)َُٗ/
( )8المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ْْٓ/
( )9تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص.)ِٓٔ/
( )73سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٓ.)ّْٕ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـْٖٕٕ).
( )72المصدر السابؽ (ص /ُُٗ/رقـُٖٖٔ) .)ُٖٖٔ( .تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم  ,)ِْٗ/ْ( -الجرح كالتعديؿ البف أبي
حاتـ (ّ ,)ّٓٗ/المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ّ ,)ّٕٖ/المجركحيف البف حباف (ُ ,)ِْٖ/الكامؿ في ضعفاء
الرجاؿ (ّ ,)ِّْ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٖ ,)ُٗٔ/ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ْٔٓ/

016

ٍّمشقي :ىك سميماف بف عبد الرحمف ,خالصة أمره :أنو إذا ركل عف ثقة ,
 أَبو أَيوب الد َفحديثو صحيح  ,كاف ركل عف ضعيؼ ,فيحتاج إلى يمعضد ,سبقت ترجمتو(.)7
 ِالف ْرَيا ِبي :ىك جعفر بف محمد بف الحسف بف المستفاض ,ثقة حجة ,سبقت ترجمتو(.)2
الحكـ عمى الحديث:
الحديث ضعيؼ إال أنو يرتقي الي الحسف لغيره .فقد تابع خالد بف يزيد ,حفص بف غيالف كىك
"صدكؽ"( .)0كطريقو حسنة كما عند البزار كالطبراني كالحاكـ كالبييقي .قاؿ الحاكـ عف حديث
حفص بف غيالف " :ىذا حديث صحيح ً
اإلسناد ,كلـ ييخرجاه "(.)4
***** *****

( )7انظر حديث رقـ (ّ).
( )2انظر حديث رقـ (َُٔ).
( )0تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٕ/رقـُِّْ).
( )4المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ِٖٓ/رقـِّٖٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كغ ٍم ىرة َك ِ
ىم
الغ ُّـ ىي ٍك ًرثيو ,كأى ٍك ىرثىو :أ ً
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
م ىشًديدة شاقَّة .ك ىكرثىو ى
يث ىعمًي " ًفي ىس ٍك ى ورة يمٍم ًيثىة ى
ارثَة " أى ٍ
ً
الم ىشقَّة(.)7
ا ٍشتى َّد ىعمى ٍيو كبمىغ منو ى
حديث رقـ (.)ٔٛٚ

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ ً
لعقىبة " ىكأ َّ
ص ىرفىيـ
المت ىكمٌـ َك َرُد القى ٍكـ .قى ى
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
اؿ :الى ىكالمو " أ ٍ
ىم ى
يث اٍل ىح ىس ًف ,كذ ىكر ىب ٍي ىعة ا ى
ىف ىى ىذا ي
كرٌدىـ ىع ٍنوي(.)2
ىع ٍف ىرأييـ ى
حديث رقـ (.)ٔٛٛ

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
ت ىي ىداهي ً
س ًفي َّ
كر ٍجاله كأيٍلقىي إًلىى
يث ّْ
الن ًار " الم ىك ٍرىدس :الًَّذم يج ًم ىع ٍ
ى
الصراط " ىك ًم ٍنيي ٍـ ُم َك ْرَد ٌ
ى
ً ()0
ىم ٍكض وع .
حديث رقـ (.)ٜٔٛ

اإلماـ مسمـ(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
ً
ً
ضٍي وؿ ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىمالً وؾ ٍاَلى ٍش ىج ًع ُّي ,ىع ٍف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف طى ًريؼ ٍب ًف ىخميفىةى اٍل ىب ىجم ُّي ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف في ى
اؿ رسك يؿ ً
ا﵀ َّ -
أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىكأيىبك ىم ًال وؾ ,ىع ٍف ًرٍب ًعي ,ىع ٍف يح ىذ ٍيفىةى ,قى ى
ى
اال :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
()3
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " : -ىي ٍج ىمعي ا﵀ي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى َّ
كف
كف ىحتَّى تيٍزلى ى
ؼ لىيي يـ اٍل ىجَّنةي ,فىىيأٍتي ى
كـ اٍل يم ٍؤ ًمين ى
الن ى
اس ,فىىيقي ي
آد ىـ,
استى ٍفتً ٍح لىىنا اٍل ىجَّنةى ,فىىيقيك يؿ :ىك ىى ٍؿ أ ٍ
ىخ ىر ىج يك ٍـ ًم ىف اٍل ىجَّن ًة إً َّال ىخ ًط ىيئةي أىبًي يك ٍـ ى
ى
آد ىـ ,فىىيقيكلي ى
كف :ىيا أ ىىب ىاناٍ ,
يؿ ً
ت بًص ً
ً ً
ً ً ً
ت بً ً ً ً
اىيـ ىخمً ً
ً
اح ًب
ا﵀ " ,قى ى
يـ :لى ٍس ي ى
لى ٍس ي ى
اؿ " :فىىيقيك يؿ إ ٍب ىراى ي
صاحب ىذل ىؾ ,ا ٍذ ىىيبكا إلىى ٍابني إ ٍب ىر ى
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُُٔ/
()2

المصدر السابؽ.

()0

المصدر السابؽ.

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا  /ُٖٔ/ُ( -رقـِّٗ.)ُٗٓ-

()3

تزلؼ :أىم تدنى كتقرب .مشارؽ اَلنكار عمى صحاح اآلثار لمقاضي عياض (ُ.)َُّ/
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()7
ت ىخمً ن ً
ًَّ َّ
ً َّ
اع ًم يدكا إًلىى مكسى َّ -
اء ٍ ,
ىذلً ىؾ ,إًَّن ىما يك ٍن ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -الذم ىكم ىموي
ى
ي ى
اء ىكىر ى
يال م ٍف ىكىر ى
ت بًص ً
ً َّ
ا﵀ تى ٍكمًيما ,فىيأٍتيكف مكسى َّ -
اح ًب ىذلً ىؾ ,ا ٍذ ىىيبكا إًلىى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فىىيقيك يؿ :لى ٍس ي ى
ى
ن ى ى ي ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كف
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  :-لى ٍس ي
صاح ًب ىذل ىؾ ,فىىيأٍتي ى
ت بً ى
يسى  -ى
يسى ىكم ىمة ا﵀ ىكيركحو ,فىىيقيك يؿ ع ى
ع ى
الصر ً
مح َّم ندا  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -فىيقيكـ فىيؤىذف لىو ,كتيرس يؿ ٍاَلىم ىانةي ك َّ ً
كم ً
اط
يى
ى ي يٍ ي ي ى ٍ ى
ى
اف ىج ىن ىبتى ًي ّْ ى
الرح يـ ,فىتىقي ى
ي ى ىىى
ى ى
ىم ىشي وء ىك ىمّْر اٍل ىب ٍر ً
اال ,فىىي يم ُّر أ َّىكلي يك ٍـ ىكاٍل ىب ٍر ً
اؿ " :أىلى ٍـ
ت ىكأ ّْ
ىي ًم نينا ىك ًش ىم ن
ؽ؟ قى ى
ؽ " قى ى
ت :بًأىبًي أ ٍىن ى
اؿ :يقٍم ي
يمي أ ُّ ٍ
الر ىج ً
تىىرٍكا إًلىى اٍل ىب ٍر ً
اؿ,
الر ً
يح ,ثيَّـ ىك ىمّْر الطَّ ٍي ًر ,ىك ىش ّْد ّْ
ؼ ىي يم ُّر ىكىي ٍرًجعي ًفي طى ٍرفى ًة ىع ٍي وف؟ ثيَّـ ىك ىمّْر ّْ
ؽ ىك ٍي ى
الصر ً
ً
ً
اط ىيقيك يؿ :ىر ّْ
ىع ىما يؿ اٍل ًع ىب ًاد ,ىحتَّى
ب ىسمّْ ٍـ ىسمّْ ٍـ ,ىحتَّى تى ٍع ًج ىز أ ٍ
تى ٍج ًرم بً ًي ٍـ أ ٍ
ىع ىمالييي ٍـ ىكىنبُّي يك ٍـ قىائ هـ ىعمىى ّْ ى
ً
اؿ " :كًفي حافىتى ًي ّْ ً
َّ
يء َّ
الريج يؿ فى ىال ىي ٍستى ًطيعي الس ٍَّي ىر إً َّال ىز ٍحفنا " ,قى ى
كرةه
الص ىراط ىك ىالل ي
ى
ىي ًج ى
ٍم ى
يب يم ىعمقىةه ىمأ ي
ى
وس ِفي َّ
الن ِ
ار " ىكالًَّذم ىن ٍف يس أىبًي يى ىرٍي ىرةى بًىيًد ًه إً َّف قى ٍع ىر ىجيىنَّ ىـ
كش ىن و
بًأ ٍ
ت بً ًو ,فى ىم ٍخ يد ه
ىخًذ ىم ًف اي ًم ىر ٍ
اجَ ,و َم ْك ُد ٌ
كف ىخ ًريفنا.
لى ىس ٍب يع ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)2كمسمـ( ,)0مف حديث أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنو –.

كأخرجو البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3مف حديث أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -محمد بف طريؼ :ىك محمد بف طريؼ بف خميؼ البجمي أبك جعفر الككفي ,ركل لو مسمـ,

كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,صدكؽ مات سنة (َِْىػ)( .)6كاف ابف نمير يثني عميو(,)1

ككثقو ابف حباف( ,)8كالخطيب البغدادم( ,)9كالذىبي( .)73كقاؿ أبك زرعة ":محمو الصدؽ "(,)77

كقاؿ في مكضع آخر ":ال بأس بو ,صاحب حديث "(.)72

()7

أم مف خمؼ حجاب .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ٓ.)ُٕٖ/
اء يكمَّيىا[ البقرة /ُٕ/ٔ( ]ُّ :رقـْْٕٔ) .ككتاب
صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القراف  -باب قكؿ المَّو  ىك ىعمَّ ىـ ى
آد ىـ اَل ٍ
ىس ىم ى
التكحيد  -باب كالـ الرب باب كالـ الرب عز كجؿ يكـ القيامة مع اَلنبياء كغيرىـ – (ٗ /ُْٔ/رقـَُٕٓ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا – (ُ /َُٖ/رقـِِّ.)ُّٗ-

()2

()4

كر /ْٖ/ٔ(رقـُِْٕ).
اف ىع ٍب ندا ىش يك نا
صحيح البخارم  ,كتاب تفسير القراف  -ىب ي
اب  يذ ّْرَّيةى ىم ٍف ىح ىمٍمىنا ىم ىع نيك وح إًنَّوي ىك ى
صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا – (ُ /ُْٖ/رقـِّٕ.)ُْٗ-

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٖٓ/رقـٕٕٗٓ).

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ُُْ/

()8

الثقات البف حباف (ٗ.)ِٗ/

()9

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ُُْ/

()3

( )73الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُِٖ/
( )77الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِّٗ/
( )72تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ُُْ/
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كقاؿ أبك حاتـ ":أدركتو كلـ اسمع منو "(.)7

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)2

قاؿ الباحث :محمد بف طريؼ ثقة.

كمحمد بف فضيؿ الراجح أنو ثقة متشيع(.)0
كباقي رجالو ثقات ,ي
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًفي حًد ً
ً
و ً
يث ٍاب ًف ًس ً
الماء يك ٌانر
ى
يف " إً ىذا ىك ى
ير ى
اف ٍ
الماء قى ٍد ىر ُكٍّر لى ٍـ ىي ٍحمؿ القى ىذر " ىكفي ًرىك ىاية " :إ ىذا ىبمى ىغ ى
ى
ً
ً
ً
اؿ ٍاَل ٍىزىى ًرمُّ :ال يك ٌر :ستكف قفىي انز .كالقىفيز :ثى ىمان ىيةي
ص ى ًرة :ستَّة ٍأكقىار ,ىكقى ى
لى ٍـ ىي ٍحمؿ ىن ىجسان " ال يك ٌر بًاٍل ىب ٍ
مكاى ًكيؾ .كالم ُّككؾ :صاعه كنًصؼ ,فىيك عمىى ى ىذا ً
الحساب اثٍىنا ىع ىشر ىك ٍسقان ,ك يك ُّؿ ىك ٍسؽ ًستُّكف
ى
يى ى
ٍ
ى
ى
ى
()4
اعا .
ص ن
ى
حديث رقـ (ٓ.)ٜٔ

(٘)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند
اإلماـ أحمد رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
الزبي ًر ,عف عبيًد ً
ا﵀ ٍب ًف ىع ٍبًد
ىح َّدثىىنا ىع ٍب ىدةي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف إً ٍس ىح ى
اؽ ,ىع ٍف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىج ٍعفى ًر ٍب ًف ُّ ى ٍ ى ٍ ي ى ٍ
ً
ً
ً َّ
النبً َّي َّ -
كف بًأ ٍىر ً
ت َّ
ض
ا﵀ ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
صمى ا﵀ي ىعىم ٍيو ىك ىسم ىـ  -يي ٍسأى يؿ ىع ًف اٍل ىماء ىي يك ي
ى
ً
كبوي ًم ىف َّ
اؿ َّ
الد ىك ّْ
اء
اب ,ىكالس ىّْبا ًع؟ فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إِ َذا َك َ
اٍلفى ىالة ,ىك ىما ىيين ي
اف ا ْل َم ُ
النبً ُّي  -ى
ث ".
قَ ْد َر ُقمَّتَْي ِف لَ ْـ َي ْح ِم ِؿ ا ْل َخ َب َ

تخريج الحديث:

()6

أخرجو الترمذم

()1

 ,كابف ماجو

طريؽ ,محمد بف إسحاؽ .

 ,كالدارمي

()8

()9

 ,كالطحاكم

()7

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِّٗ/

()2

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٖٓ/رقـٕٕٗٓ).

()0

سبقت ترجمتو في حديث رقـ (ِٔ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُِٔ/

()3

مسند اإلماـ أحمد (ٖ /ُُِ/رقـَْٓٔ).

()6

سنف الترمذم  ,أبكاب الطيارة – باب منو  -ط :شاكر (ُ /ٕٗ/رقـٕٔ).

()73

 ,كالحاكـ النيسابكرم

 ,مف

()1

سنف ابف ماجو  ,كتاب الطيارة – باب مقدار الماء الذم ال ينجس -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ُِٕ/رقـُٕٓ) .بمفظ ":إً ىذا ىبىم ىغ
اٍلم َّ
ّْسوي ىش ٍي هء " كىي تشبو الركاية الثانية التي ذكرىا ابف اَلثير.
اء يقمتىٍي ًف لى ٍـ ييىنج ٍ
ى ي
مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ٓٔٗ/ُ( -رقـٖٕٓ).

()9

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ْٔ/رقـِْٔٔ).

()8

( )73المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِِٔ/رقـِْٔ).
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كأخرجو أبك داكد

()7

()0

 ,كالنسائي( ,)2كاإلماـ الشافعي

 .كابف أبي شيبة( ,)4كابف خزيمة(,)3

كالطحاكم( ,)6كابف حباف( ,)1كالدارقطني( ,)8كالحاكـ( ,)9كالبييقي( ,)73مف طريؽ ,الكليد بف كثير.
كالىما( :محمد بف إسحاؽ ,كالكليد بف كثير) عف محمد بف جعفر.

كأخرجو أبك داكد( ,)77كابف ماجو( ,)72كأحمد( ,)70كالطيالسي( ,)74مف طريؽ ,عاصـ بف المنذر.
كالىما( :محمد بف جعفر ,ك عاصـ بف المنذر) عف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ ,عف أبيو عبد ا﵀ بف
عمر – رضي ا﵀ عنيما . -
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ :ىك عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب العدكم المدني أبك بكر

شقيؽ سالـ ,ثقة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (َُٔىػ)(.)73

محمد بف جعفر :ىك محمد بف جعفر بف الزبير بف العكاـ اَلسدم المدني ,ثقة ,ركل لو

الجماعة ,مات سنة (ُُّىػ)(.)76

 -محمد بف اسحاؽ :صاحب المغازم ,صدكؽ مدلس ,رمي بالقدر ,سبقت ترجمتو(.)71

 -عبدة :ىك عبدة بف سميماف الكالبي أبك محمد الككفي يقاؿ اسمو عبد الرحمف ,ثقة ثبت ,ركل

لو الجماعة ,مات سنة (ُٕٖىػ)(.)78

الحكـ عمى الحديث:

الحديث اسناده حسف لذاتو يرتؽ الي الصحيح لغيره بالمتابعات ,فرجالو ثقات سكل محمد ابف
()7

سنف أبي داكد  ,كتاب الطيارة – باب ما ينجس الماء -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ُٕ/رقـّٔ).

()2

سنف النسائي  ,كتاب الطيارة – باب التكقيت في الماء -تحقيؽ :أبك غدة (ُ /ْٔ/رقـِٓ.)ِّٖ-

()0

اَلـ لمشافعي (ُ.)ُٖ/

()4

المصنؼ البف أبي شيبة (ٕ /ِٖ/رقـَّْٗٔ).

()3

صحيح ابف خزيمة (ُ /ْٗ/رقـِٗ).

()6

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ْٔ/رقـِْٓٔ).

()1

صحيح ابف حباف (ْ /ٖٓ/رقـُِْٗ.)ُِّٓ-

()8

سنف الدارقطني (ُ /ٖ/رقـِ.)ّ-

()9

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِِْ/رقـْٖٓ.)َْٔ-ْٓٗ-

( )73السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ّّٗ/رقـُِِّ) ,كالسنف الصغرم لو (ُ /ْٖ/رقـُّٗ).
( )77سنف أبي داكد  ,كتاب الطيارة – باب ما ينجس الماء  -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ُٕ/رقـٓٔ).
( )72سنف ابف ماجو  ,كتاب الطيارة – باب مقدار الماء الذم ال ينجس  -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /ُِٕ/رقـُٖٓ).
( )70مسند اإلماـ أحمد (ٖ /ّْٖ/رقـّْٕٓ.)ٖٓٓٓ-
( )74مسند أبي داكد الطيالسي (ّ /َْٔ/رقـَِٔٔ).
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٕ/رقـَُّْ).
( )76المصدر السابؽ (ص /ُْٕ/رقـِٖٕٓ).
( )71انظر حديث رقـ (َُّ).
( )78تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٔٗ/رقـِْٗٔ).
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اسحاؽ صدكؽ ,مدلس ,كقد تابعو محمد بف جعفر ,كالكليد بف كثير .كقد أخرج الحديث اإلماـ

الشافعي – رحمو ا﵀ – قاؿ :أخبرنا الثقة [ يعني اإلماـ مالؾ] عف الكليد بف كثير عف محمد بف
عباد عف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف عمر عف أبيو أف  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -قاؿ " :إذا كاف

الماء قمتيف لـ يحمؿ نجسان أك خبثان " .كىذا حديث صحيح رجالو ثقات .كقد أخرجو مف طريؽ
الكليد بف كثير أبك داكد  ,كالنسائي  ,كابف أبي شيبة ,كغيرىـ .فالحديث يركل بأسانيده صحيحة

في بعض كتب السنة.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ؽ" ى ِ
ًفي حًد ً
يث اٍل ىخ ٍن ىد ً
ضا بًاٍلفىتٍ ًح كالكسر(.)7
فأخ ىذ الك ْر ِزيف فىحفر" الك ٍرًزيف :الفىأس ,ىكييقىا يؿ لىوي ك ٍرىزف أ ٍىي ن
ى
حديث رقـ (ٔ.)ٜٔ

اإلماـ أحمد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أىبًي ىي ٍح ىيى ,ىع ًف
اف ,قى ى
ىح َّدثىىنا يح ىس ٍي يف ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍلفي ى
ضٍي ًؿ ىي ٍعني ٍاب ىف يسمى ٍي ىم ى
ً ()0
َّاس ٍب ًف سي ًؿ ٍب ًف سعود الس ً
َّاعًدمّْ ,ىع ٍف أىبً
اٍل ىعب ً
ت ىم ىع َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
يو قى ى
اؿ :يك ٍن ي
ىٍ
النبً ّْي  -ى
ىٍ
كؿ ً
ً
ا﵀ َّ
ىباٍل ىخ ٍن ىد ً
ؽ فَأ َ
ض ًح يك ىؾ ىيا ىر يس ى
ؾ ًق ى
ض ًح ى
اد ى
صى
َخ َذ ا ْل ِك ْر ِز َ
يؿ ىما يي ٍ
ؼ ىح ىج نار فى ى
ى
يف ,فَ َحفََر بًو فى ى
صمى ا﵀ي
الن يك ً
اس يي ٍؤتىى بً ًي ٍـ ًم ٍف ًقىب ًؿ اٍل ىم ٍش ًر ً
ت ًم ٍف ىن و
ؽ ًفي ُّ
كف إًلىى اٍل ىجَّن ًة ".
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ؟ قى ى
ض ًح ٍك ي
اؿ ":ى
كؿ يي ىساقي ى
تخريج الحديث:
كيانًي( ,)4مف طريؽ ,حسيف بف محمد بف ىبيراـ.
أخرجو ُّ
الر ى
كأخرجو الطحاكم( ,)3مف طريؽ ,قى ىزىعة .كأخرجو الطبراني( ,)6مف طريؽ ,محمد بف عبد ا﵀ بف
ىب ًزيع .ثالثتيـ :عف الفيضيؿ بف سميماف ,عف محمد بف أبي يحيي ,عف العباس بف سيؿ
الساعدم ,عف أبيو سيؿ بف سعد الساعدم – رضي ا﵀ عنو .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -العباس بف سيؿ :ىك عباس بف سيؿ بف سعد الساعدم ,ثقة ,ركل لو الجماعة سكل

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُِٔ/

()2

مسند اإلماـ أحمد (ّٕ /َٓٔ/رقـُِِٖٔ).

()0

ىك سيؿ بف سعد الساعدم رضي ا﵀ عنو.

()4

مسند الركياني (ِ /ُِّ/رقـُُُُ).

()3

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ٗ /ُٔٓ/رقـّّٔٓ).

()6

المعجـ الكبير لمطبراني (ٔ /ُِٖ/رقـّّٕٓ.)ٓٗٓٓ-
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النسائي ,مات سنة (َُِىػ)(.)7

 -محمد بف أبي يحيى :ىك محمد بف أبي يحيى اَلسممي المدني كاسـ أبي يحيى سمعاف ,ركل

لو أبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْٕىػ)(.)2

قاؿ ابف سعد ":كاف ثقة كثير الحديث "( .)0ككثقو ابف معيف( ,)4كأحمد( ,)3كفي مكضع آخر قاؿ":

ليس بو بأس "( .)6كالعجمي( ,)1كيعقكب بف سفياف( ,)8كابف حباف( ,)9كأبك يعمى الخميمي(,)73
كالذىبي( ,)77كقاؿ أبك حاتـ ":تكمـ فيو يحيى القطاف "( .)72كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)70

قاؿ الباحث :محمد بف أبي يحيى ,ثقة.

الن ً
 الفضيؿ بف سميمافُّ :ميرم .صدكؽ فيو ليف يخطئ ,سبقت ترجمتو(.)74

 -حسيف :ىك الحسيف بف محمد بف بيراـ التميمي أبك أحمد ,نزيؿ بغداد ,ثقة ,ركل لو الجماعة,

مات سنة (ُِّىػ)(.)73

الحكـ عمى الحديث :حديث ضعيؼ اإلسناد ,مداره الفيضيؿ بف سميماف ,صدكؽ فيو ليف  ,كقاؿ
الحافظ ابف حجر" يخطئ كثير " .كقد ضعفو الشيخ اَللباني(.)76
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـَُّٕ).

()2

المصدر السابؽ (ص /ُّٓ/رقـّٓٗٔ).

()0

الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ِٖٓ/

()4

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص.)ِٕٗ/

()3

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)َّٓ/ِ( -

()6

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد (ص.)ُِٓ/

()1

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِٓٔ/

()8

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (َُ.)ِّٗ/

()9

الثقات البف حباف (ٕ.)ِّٕ/

( )73اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)َّٖ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ ,)ٔٔ/كالكاشؼ لو (ِ.)َِّ/
( )72ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ْ.)ٔٔ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُّٓ/رقـّٓٗٔ).
( )74انظر حديث رقـ (ُّٕ).
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٖٔ/رقـُّْٓ).
( )76سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ٗ /ّٓ/رقـَّْْ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
يث ّْ ً ً
ًفي حًد ً
وس ًفي َّ
بم ٍعناه ,كالتَّ ٍك ًريس:
ى
الص ىراط في ًرىك ىاية " ىك ًم ٍنيي ٍـ َم ْك ُر ٌ
الن ًار " ىبدؿ يم ىك ٍرىد هس ,ىك يى ىك ى
ض ُّـ َّ
كف ًم ٍف ًك ٍرس َّ
الشي ًء ىب ٍعضو إًلىى ىب ٍع و
ث تىًقؼ الدك ُّ
اب(.)7
الد ٍمنة ,ىح ٍي ي
ض .ىكىي يج ي
كز أ ٍ
ى
ىف ىي يك ى
ٍ
حديث رقـ (*).

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو كما عند
اإلماـ مسمـ رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
ً
ً
ً
ضٍي وؿ ,ىح َّدثىىنا أيىبك ىمالً وؾ ٍاَلى ٍش ىج ًع ُّي ,ىع ٍف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف طى ًريؼ ٍب ًف ىخميفىةى اٍل ىب ىجم ُّي ,ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف في ى
اؿ رسك يؿ ً
ا﵀ َّ -
أىبًي ىح ًازوـ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىكأيىبك ىمالً وؾ ,ىع ٍف ًرٍب ًعي ,ىع ٍف يح ىذ ٍيفىةى ,قى ى
ى
اال :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي
وس ِفي َّ
الن ِ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " : -ىي ٍج ىمعي ا﵀ي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى َّ
ار " ىكالًَّذم
كش ىن و
اس ....فى ىم ٍخ يد ه
اجَ ,و َم ْك ُد ٌ
الن ى
ًً
كف ىخ ًريفنا.
ىن ٍف يس أىبًي يى ىرٍي ىرةى بًىيده إً َّف قى ٍع ىر ىجيىَّن ىـ لى ىس ٍب يع ى

الحديث سبؽ تخريجو(.)0

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّ ً
ً ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو
ىكًفي ىحديث أىبًي أىي ى
ُّكب " ىما ٍأد ًرم ىما ٍ
أصنع بيذه الك ارِييس ,ىكقى ٍد ىنيى ىر يسك يؿ المو  -ى
ًَّ
ً
ً
ً
و
ً
كف يم ٍش ًرفنا
ىك ىسمَّ ىـ  -أ ٍ
ىف تي ٍستى ٍقىبؿ القبمة بغائط أ ٍىك ىب ٍكؿ " ىي ٍعني ال يكينؼ ,ىكاح يد ىىا :ك ٍرياس ,ىك يى ىك الذم ىي يك ي
أسفؿ ىفمى ٍيس ً
طح بقىناة إًلىى ٍاَل ٍىر ً
بك ٍرياس ,يس ٌمي بً ًو لً ىما ىي ٍعمىؽ بً ًو ًم ىف ٍاَلى ٍق ىذ ًار
اف
ىعمىى ىس ٍ
ض ,فىًإ ىذا ىك ى
ى ى
كيتى ىك َّرس عمىٍي ًو ً
كك ٍرس ّْ
الد ٍمف(.)4
ى
ى
حديث رقـ (ٕ.)ٜٔ

اإلماـ النسائي(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يف ًقراءةن عمىٍي ًو كأ ىىنا أىسمع كالمَّ ٍفظي لىو ,ع ًف ٍاب ًف اٍلقى ً
ً ً
اؿ:
اسًـ قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىكاٍل ىح ًار ي
أٍ
ي ى
ٍى ي ى
ث ٍب يف م ٍسك و ى ى ى ى
ً
ُّكب
ىح َّدثىنًي ىمالً ه
اؽ ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أىبًي طىٍم ىحةى ,ىع ٍف ىرًاف ًع ٍب ًف إً ٍس ىح ى
ؾ ,ىع ٍف إً ٍس ىح ى
اؽ ,أىنَّوي ىسم ىع أ ىىبا أىي ى
ً
َص َنعُ ِب َي ِذ ِه ا ْل َك َارِي ِ
اؿ :ىر يسك يؿ المَّ ًو -
ص ًار َّ
يس ىكقى ٍد قى ى
ص ىر ىيقيك يؿ :ىكالمَّ ًو ىما أ ٍىد ًرم ىك ٍي ى
ؼأ ْ
م ىك يى ىك بًم ٍ
ٍاَل ٍىن ى
ً َّ
َّ
ىح يد يك ٍـ إًلىى اٍل ىغائً ًط أ ًىك اٍل ىب ٍك ًؿ فى ىال ىي ٍستى ٍقبً ًؿ اٍل ًقٍبمىةى ,ىكىال ىي ٍستى ٍدبً ٍرىىا ".
ب أى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ": -إً ىذا ىذ ىى ى
ى
تخريج الحديث:
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا  /ُٖٔ/ُ( -رقـِّٗ.)ُٗٓ-

()0

اَظغ حديث رقـ (ُٖٗ).

()4

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/

()3

سنف النسائي  ,كتاب الطيارة  -النيي عف استقباؿ القبمة عند الحاجة -تحقيؽ :أبك غدة (ُ /ُِ/رقـَِ).
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أخرجو البخارم( ,)7كمسمـ( ,)2كأبك داكد( ,)0كالنسائي( ,)4كالترمذم( ,)3كابف ماجو( ,)6كأحمد(,)1
كالحميدم( ,)8كابف أبي شيبة( ,)9كالدارمي( ,)73كابف خزيمة( ,)77كأبك عكانة( ,)72كالطحاكم(,)70

كابف حباف( ,)74كالطبراني( ,)73كالبييقي( ,)76مف طريؽ ,عطاء بف يزيد.

كأخرجو مالؾ( ,)71كمف طريقو أحمد( ,)78عف إسحاؽ بف عبد ا﵀ ,عف رافع بف إسحاؽ.

كأخرجو الطبراني( ,)79كالدارقطني( ,)23مف طريؽ ,عمر بف ثابت .ثالثتيـ :عف أبي أيكب

اَلنصارم – رضي ا﵀ عنو .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -رافع بف إسحاؽ :ىك رافع بف إسحاؽ المدني مكلى الشفاء كيقاؿ مكلى أبي طمحة ,ثقة ,ركل

لو الترمذم ,كابف ماجو ,مف الثالثة(.)27

 -اسحاؽ بف عبد ا﵀ :ىك إسحاؽ بف عبد ا﵀ بف أبي طمحة اَلنصارم المدني أبك يحيى ,ثقة

حجة ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِّىػ)(.)22

()7

صحيح البخارم  ,كتاب الكضكء  -باب ال تستقبؿ القبمة بغائط أك بكؿ  /ُْ/ُ( -رقـُْْ) ,ككتاب الصالة  -باب قبمة أىؿ
المدينة كأىؿ الشأـ كالمشرؽ .)ّْٗ/ٖٖ/ُ( -

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الطيارة  -باب االستطابة  /ِِْ/ُ( -رقـٗٓ.)ِْٔ-

()0

سنف أبي داكد  ,كتاب الطيارة  -باب كراىية استقباؿ القبمة عند قضاء الحاجة -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ّ/رقـٗ).

()4

سنف النسائي  ,كتاب الطيارة  -النيي عف استدبار القبمة عند الحاجة -تحقيؽ :أبك غدة (ُ /ِِ/رقـُِ).

()3

سنف الترمذم  ,أبكاب الطيارة  -باب في النيي عف استقباؿ القبمة بغائط أك بكؿ -ط :شاكر (ُ /ُّ/رقـٖ).

()6

سنف ابف ماجو  ,كتاب الطيارة كسننيا  -باب النيي عف استقباؿ القبمة بالغائط كالبكؿ -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ/ُُٓ/
رقـُّٖ).

()1

مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /َٓٔ/رقـ ِِّْٓ.)ِّّٓٔ-

()8

مسند الحميدم (ُ /ّٔٗ/رقـِّٖ).

()9

المصنؼ البف أبي شيبة (ُ /ُّٗ/رقـَُُٔ).

( )73مسند الدارمي المعركؼ بػ  -سنف الدارمي  /ِٕٓ/ُ( -رقـِٗٔ).
( )77صحيح ابف خزيمة (ُ /ّّ/رقـٕٓ).
( )72مستخرج أبي عكانة (ُ /َُٕ/رقـَٓٓ).
( )70شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /ِِّ/رقـّٕٓٔ).
( )74صحيح ابف حباف (ْ /ِٔٓ/رقـُُْٕ).
( )73المعجـ الكبير لمطبراني (ْ /ُّْ/رقـّْٓٗ) ,كاَلكسط (ٕ /ُّٖ/رقـُّٕٔ).
( )76السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ُْٕ/رقـِْٖ).
( )71مكطأ اإلماـ مالؾ (ُ /ُّٗ/رقـُ).
( )78مسند اإلماـ أحمد (ّٖ /ْٗٔ/رقـ ُِّْٓ).
( )79المعجـ الكبير لمطبراني (ْ /ُّٕ/رقـُُٕٗ).
( )23سنف الدارقطني (ُ /ٕٗ/رقـَُٕ).
( )27تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِْ/رقـُٖٗٓ).
( )22المصدر السابؽ (ص /َُُ/رقـّٕٔ).
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 -مالؾ :ىك مالؾ بف أنس ,إماـ دار اليجرة  ,سبقت ترجمتو(.)7

العتىقي ,أك عبد ا﵀ المصرم الفقيو
 ابف القاسـ :ىك عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد بف جنادة يصاحب مالؾ ,ثقة ,ركل لو البخارم ,كالنسائي ,مات سنة (ُُٗىػ)(.)2
 -الحارث بف مسكيف :ىك الحارث بف مسكيف بف محمد بف يكسؼ مكلى بني أمية أبك عمرك

المصرم قاضييا ,ثقة فقيو ,ركل لو أبك داكد ,كالنسائي ,مات سنة (َُٓىػ)(.)0

الج ىممي أبك الحارث المصرم,
 محمد بف سممة :ىك محمد بف سممة بف أبي فاطمة المرادم ىثقة ثبت ,ركل لو مسمـ ,كأبك داكد ,كالنسائي ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْٖىػ)(.)4

الحكـ عمى الحديث:

حديث صحيح اإلسناد ,جميع رجالو ثقات.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ٍس َّ ً (ً ً )3
ًً
ط ىرؼ ىأر ً
ص ىر(.)6
سوعي " ال يك ٍرسكع :ى
الزٍند م َّما ىيمي اٍلخ ٍن ى
فيو " فقىىبض ىعمىى ُك ْر ُ
حديث رقـ (ٖ.)ٜٔ

اإلماـ أحمد( )7رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ت عمىى اٍلبر ً
الر ٍحم ًف ,قىا ىؿ :ح َّدثىىنا أىبك رج و
ً
اء
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىمالً وؾ قى ى
اء ,قى ى
اؿ :ىأرٍىي ي ى
ي ىى
ى
ىى
ىح َّدثىىنا أيىبك ىع ٍبد َّ ى
ً
ً
َّ
اف َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو
اس ىيقيكلي ى
ىخاتى نما م ٍف ىذ ىى وب ,ىك ىك ى
كف لىوي :ل ىـ تى ىختَّيـ بًالذ ىى ًب ىكقى ٍد ىنيىى ىع ٍنوي النَّبً ُّي  -ى
الن ي
كؿ ً
ً ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
َّ
اؿ اٍل ىبراء :ىب ٍي ىنا ىن ٍح يف ًع ٍن ىد رس ً
يمةه
ى
ىي
ىك ىسم ىـ  ,-فىقى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكىب ٍي ىف ىي ىد ٍيو ىغن ى
()8
ىص ىحابً ًو ثيَّـ
ط ٍرفىوي فىىن ى
اؿ :فىقى ىس ىميىا ىحتَّى ىب ًق ىي ىى ىذا اٍل ىخاتى يـ ,فى ىرفى ىع ى
ىي ٍق ًس يميىا ,ىس ٍب هي ىك يخ ٍرثً ّّي قى ى
ظ ىر إًلىى أ ٍ
اء "
ط ٍرفىوي فىىن ى
ض ,ثيَّـ ىرفى ىع ى
ط ٍرفىوي فىىن ى
ض ,ثيَّـ ىرفى ىع ى
ظ ىر إًلى ٍي ًي ٍـ ,ثيَّـ قى ى
ظ ىر إًلى ٍي ًي ٍـ ,ثيَّـ ىخفَّ ى
ىخفَّ ى
اؿ " :أ ٍ
ىم ىب ىر ي
س ِ
اؿ " :يخًذ اٍل ىب ٍس ىما ىك ىس ى
وعي ثيَّـ قى ى
ىخ ىذ اٍل ىخاتى ىـ فَقَ َب َ
ت ىب ٍي ىف ىي ىد ٍي ًو ,فىأ ى
فى ًج ٍئتيوي ىحتَّى قى ىع ٍد ي
ض َعمَى ُك ْر ُ
اؾ ا﵀ي
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ىض ىع ىما قى ى
ىكىر يسكليوي " ,قى ى
اء ىيقيك يؿ :ىك ٍي ى
ؼ تىٍأ يم يركنًي أ ٍ
ىف أ ى
اؿ :ىك ىك ى
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
اف اٍل ىب ىر ي
اؾ ا﵀ي ىكىر يسكليوي؟ ".
ىك ىسمَّ ىـ  " : -اٍل ىب ٍس ىما ىك ىس ى
()7

انظر حديث رقـ (ُُٔ).

()2

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّْٖ/رقـَّٖٗ).

()0

المصدر السابؽ (ص /ُْٖ/رقـَُْٗ).

()4

المصدر السابؽ (ص /ُْٖ/رقـُِٗٓ).

()3

الزند :مكصؿ طرؼ الذراع في الكؼ .لساف العرب (ّ.)ُٗٔ/

()6

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/

()1

مسند اإلماـ أحمد (َّ /ْٓٔ/رقـَُِٖٔ).

()8

الخرثي :أثاث البيت كمتاعو .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)ُٗ/
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تخريج الحديث:

أخرجو أبك يعمى( ,)7كالطحاكم( ,)2مف طريؽ ,اسحاؽ بف منصكر ,عف أبي رجاء ,عف محمد بف
مالؾ ,عف البراء بف عازب – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد:

كز ىجانًي( )0أبك المغيرة ,قاؿ البخارم( :)4خادـ البراء,
الج ى
 -محمد بف مالؾ :ىك محمد بف مالؾ ي

ركل لو ابف ماجو ,مف الرابعة(.)3

()1

قاؿ أبك حاتـ ":ال بأس بو "( .)6كنقؿ المزم

عف ابف حباف أنو ذكره في كتاب "الثقات"(,)8

كقاؿ ":لـ يسمع مف البراء بف عازب شيئان "( .)9كقاؿ في" المجركحيف"  " :ييخطىء كثي انر ال يجكز
االحتجاج بخبره إذا انفرد لسمككو غير مسمؾ الثقات في اَلخبار "(.)73

كقاؿ الذىبي ":فيو ليف "( .)77كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يخطىء كثي انر "(.)72

قاؿ الباحث :محمد بف مالؾ ,صدكؽ يخطىء كثي انر  ,ال يجكز االحتجاج بخبره إذا انفرد.

 -أبو رجاء :ىك عبد ا﵀ بف كاقد بف الحارث بف عبد ا﵀ الحنفي ,أبك رجاء اليركم الخراساني,

ثقة مكصكؼ بًخصاؿ الخير ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (ُُٔىػ)(.)70

 -أبو عبد الرحمف :ىك عبد ا﵀ بف يزيد المكي ,ثقة فاضؿ ,سبقت ترجمتو(.)74

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,انفرد بو محمد بف مالؾ ,كال يحتج بخبره إذا انفرد .كقاؿ الحازمي إسناده

()7

مسند أبي يعمى المكصمي (ّ /ِٓٗ/رقـ َُٖٕ).

()2

شرح معاني اآلثار لمطحاكم (ْ /ِٓٗ/رقـِٕٓٔ).

()0

الجوزجاني :نسبة إلى مدينة بخراساف مما يمي بمخ يقاؿ ليا الجكزجاناف  .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)ََْ/

()4

التاريخ الكبير لمبخارم (ُ.)ِِٖ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٓ/رقـُِٔٔ).

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٖٖ/

()1

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٔ.)ُّٓ/

()8

لـ أجد ل محمد بف مالؾ ذكر في كتاب الثقات  ,لكف عبارة ابف حباف ىذه ذكرىا في ترجمة عبد ا﵀ بف عقيؿ فقاؿ " :عبد ا﵀ بف
عقيؿ أبك عقيؿ الثقفي يركم عف يزيد بف سناف ركل عنو المقرلء كاسماعيؿ بف أباف يعتبر حديثو إذا لـ يكف دكنو كفكقو شيخ
ضعيؼ كأما نسختو عف محمد بف مالؾ عف البراء فيك منقطع لـ يسمع محمد مف البراء بف عازب شيئا " .الثقات البف حباف
(ٖ.)ّْْ/

()9

الثقات البف حباف (ٖ.)ّْْ/

( )73المجركحيف البف حباف (ِ)ِٓٗ/
( )77الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ُِْ/
( )72تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٓ/رقـُِٔٔ).
( )70المصدر السابؽ (ص /ِّٖ/رقـّْٖٔ).
( )74انظر حديث رقـ (ُٕٗ).
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ليس بذاؾ( ,)7كقد ضعفو الشيخ اَللباني( ,)2كالشيخ شعيب اَلرنؤكط( ,)0في تحقيقو لممسند.
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
لؾ ال ُكرسؼ " كقى ٍد تى ىك َّرر ًفي اٍلحًد ً
عت ً
يث(.)4
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
اض ًة " ٍأن ي
ى
يث اٍل يم ٍستى ىح ى
ْ ُ
ى
ى
حديث رقـ (ٗ.)ٜٔ

اإلماـ أبو داود(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف يم ىح َّمود ,ىع ٍف
ىح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ,ىك ىغ ٍي يرهي قى ى
اال :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىممً ًؾ ٍب يف ىع ٍم ورك ,قى ى
ً ً
ً ً
ً
ً َّ ً
ً و
طٍم ىحةى ,ىع ٍف
اف ٍب ًف ى
يـ ٍب ًف يم ىح َّمًد ٍب ًف ى
طٍم ىحةى ,ىع ٍف ىع ّْمو ع ٍم ىر ى
ىع ٍبد المو ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف ىعقيؿ ,ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
كؿ المَّ ًو َّ -
يم ًو ىح ٍم ىنةى بً ٍن ًت ىج ٍح و
أ ّْ
ت ىر يس ى
ضةن ىكثً ىيرةن ىشًد ى
ش قىالى ٍ
يدةن ,فىأىتىٍي ي
ت :يك ٍن ي
اض ىح ٍي ى
يستى ىح ي
تأٍ
ى
صمى ا﵀ي
يخبًره ,فىكج ٍدتيو ًفي ب ٍي ًت أ ٍ ً
عمى ٍي ًو كسمَّـ  -أ ً ً
ب بً ٍن ًت ىج ٍح و
كؿ المَّ ًو ,إًّْني
ت :ىيا ىر يس ى
ش فى يقٍم ي
يختي ىزٍي ىن ى
ى
ىستى ٍفتيو ىكأ ٍ ي ي ى ى ي
ٍ
ى ىىى
ت لَ ِؾ
يدةن ,فى ىما تىىرل ًفييىا قى ٍد ىم ىن ىعتٍنًي الص ى
َّكىـ .فىقىا ىؿ " :أَ ْن َع ُ
ضةن ىكثً ىيرةن ىشًد ى
اض ىح ٍي ى
يستى ىح ي
ام ىأرىةه أ ٍ
ٍ
َّالةى ىكالص ٍ
ً
ب َّ
الد ىـ ...الحديث ".
سَ
ؼ ,فىًإَّنوي يي ٍذى ي
ا ْل ُك ْر ُ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)6كابف ماجو( ,)1كأحمد( ,)8كابف أبي شيبة( ,)9كالطحاكم( ,)73كالطبراني( ,)77مف
طريؽ ,شريؾ بف عبد ا﵀.

كأخرجو كالترمذم( ,)72كأحمد( ,)70كاسحاؽ بف راىكية( ,)74كالطحاكم( ,)73كالدارقطني(,)76

()7

فتح البارم البف حجر (َُ.)ُّٕ/

()2

سمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني (ُْ /ُِٔ/رقـَُٔٔ).

()0

مسند اإلماـ أحمد (َّ /ْٓٔ/رقـَُِٖٔ).

( )4النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/
( )3سنف أبي داكد  ,كتاب الطيارة  -باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصالة -تحقيؽ :عبد الحميد (ُ /ٕٔ/رقـِٕٖ).
( )6اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ِٕٖ/رقـِٕٗ).
( )1سنف ابف ماجو  ,كتاب الطيارة  -باب ما جاء في المستحاضة  -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /َِٓ/رقـِٕٔ).
( )8مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /ُُِ/رقـُِْٕ.)ِْٕٕٓ-
( )9المصنؼ البف أبي شيبة (ُ /َُِ/رقـُّْٔ).
( )73شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ُْٓ/رقـُِٖٕ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ِْ /ُِٕ/رقـُٓٓ.)ِٓٓ-
( )72سنف الترمذم  ,أبكاب الطيارة  -باب في المستحاضة -ط :شاكر (ُ /ُِِ/رقـُِٖ).
( )70مسند اإلماـ أحمد (ْٓ /ْٕٔ/رقـِْْٕٕ).
( )74مسند إسحاؽ بف راىكيو (ٓ /ِٖ/رقـَُِٗ).
( )73شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٕ /ُِْ/رقـُِٕٕ).
( )76سنف الدارقطني (ُ /ّٖٗ/رقـّْٖ).
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كالحاكـ( ,)7كالبييقي( ,)2مف طريؽ ,أبي عامر العقدم عبد الممؾ بف عمرك .كأخرجو ابف

ماجو( ,)0كعبد الرزاؽ الصنعاني( ,)4مف طريؽ ,ابف جريج .كأخرجو ابف المنذر( ,)3كأبك ينعيـ(,)6
()1
الرقّْي .أربعتيـ :عف عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ,
كالبييقي  ,مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف عمرك َّ

عف إبراىيـ بف محمد بف طمحة ,عف عمراف بف طمحة ,عف أمو حمنة بنت جحش – رضي ا﵀

عنيا  . -بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 َحمنة بنت جحش :ىحمنة بنت جحش بف رياب اَلسدية ,مف بني أسد بف خزيمة ,أخت زينببنت جحش ,صحابية  ,كانت عند مصعب بف عمير ,كقتؿ عنيا يكـ أحد فتزكجيا طمحة بف

عبيد ا﵀  ,فكلدت لو محمدان ,كعمراف ابني طمحة بف عبيد ا﵀(.)8

 عمراف بف طمحة :ىك عمراف بف طمحة بف عبيد ا﵀ التيمي أمو :حمنة بنت جحش ,قيؿ :إنوكلد عمى عيد النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كسماه رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ –

عمراف( .)9قاؿ ابف حجر" لو رؤية "(ٓٔ).

 -إبراىيـ بف محمد بف طمحة :ىك إبراىيـ بف محمد بف طمحة التيمي أبك إسحاؽ المدني  ,ثقة,

ركل لو الجماعة سكل البخارم ,مات سنة (َُُىػ)(.)77

 -عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ :ىك عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب الياشمي أبك

عمي ,ركل لو البخارم في "اَلدب" كفي"أفعاؿ العباد" ,كأبك داكد,
محمد المدني أمو زينب بنت ٌ
كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُْٓىػ)(.)72

ضعفو عمي بف المديني( ,)70كالنسائي( .)74كالدارقطني(.)73
( )7المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ِٕٗ/رقـُٓٔ).
( )2السنف الصغرم لمبييقي (ُ /ُٕ/رقـُٕٔ).

( )0سنف ابف ماجو  ,كتاب الطيارة  -باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة  -تحقيؽ :عبد الباقي (ُ /َِّ/رقـِِٔ).
( )4المصنؼ لعبد الرزاؽ الصنعاني (ُ /َّٔ/رقـُُْٕ).
( )3اَلكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر (ِ /ِِِ/رقـُُٖ).
( )6معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ٔ /ِّّٗ/رقـٕٕٔٓ).
( )1السنف الكبرم لمبييقي (ُ /ََٓ/رقـَُّٔ).
( )8االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ْ.)ُُّٖ/
( )9معرفة الصحابة َلبي نعيـ (ْ.)ُُِّ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِْٗ/رقـُٕٓٓ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ّٗ/رقـِّْ).
( )72المصدر السابؽ (ص /ُِّ/رقـِّٗٓ).
( )70سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ٖٖ/
( )74تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ِٖ/
( )73العمؿ الكاردة في اَلحاديث النبكية لمدارقطني (ّ.)ِِِ/
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كقاؿ ابف معيف":ضعيؼ الحديث "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بذاؾ "( .)2كقاؿ اإلماـ مسمـ

قمت ليحيى بف معيف عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ أحب إليؾ أك عاصـ بف عبيد ا﵀؟ فقاؿ :ما

أحب كاحدان منيما في الحديث(.)0

كقاؿ الترمذم :سألت محمدان [ يعني البخارم ] عف عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ  ,قاؿ :رأيت

أحمد بف حنبؿ  ,كاسحاؽ بف إبراىيـ كالحميدم يحتجكف بحديثو  ,كىك مقارب الحديث "(ْ).
كذكره العقيمي في الضعفاء كنقؿ عف بشر بف عمر قاؿ ":كاف مالؾ ال يركم عف عبد ا﵀ بف

محمد بف عقيؿ ككاف يحيى بف سعيد ال يركم عنو "(ٓ).

كقاؿ سفياف بف عيينة ":كاف ابف عقيؿ في حفظو شئ فكرىت أف القيو "(ٔ).

كقاؿ أحمد بف حنبؿ ":منكر الحديث "(ٕ) ,كقاؿ الحاكـ أبك أحمد ":كاف أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ

ا بف إبراىيـ يحتجاف بحديثو ,ليس بذاؾ المتيف المعتمد "(ٖ) .كقاؿ أبك حاتـ ":ليف الحديث ,ليس
بالقكم كال ممف يحتج بحديثو يكتب حديثو "(ٗ).

قاؿ ابف سعد ":كاف منكر الحديث ال يحتجكف بحديثو  ,ككاف كثير العمـ "(َُ).

كقاؿ أبك بكر بف خزيمة :ال أحتج بو لسكء حفظو(ُُ) .كقاؿ ابف نمير :ابف عقيؿ يختمؼ عنو في

اَلسانيد "(ُِ) .كقاؿ ابف خراش ":تكمـ الناس فيو "(ُّ) ,كقاؿ الساجي ":كاف مف أىؿ الصدؽ كلـ
يكف بمتقف في الحديث "(ُْ) .كقاؿ الخطيب ":كاف سيء الحفظ "(ُٓ).

كذكره ابف حباف في الضعفاء كقاؿ ":كاف عبد ا﵀ مف سادات المسمميف مف فقياء أىؿ البيت

كقرائيـ إال أنو كاف ردمء الحفظ كاف يحدث عف التكىـ فيجيء بالخبر عمى غير سننو فمما كثر

( )7معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز.)ِٕ/ُ( -
( )2التاريخ الكبير البف أبي خيثمة (ِ.)ُِْ/
( )0الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٓ/
( )4عمؿ الترمذم الكبير (ص.)ِِ/
( )3الضعفاء الكبير لمعقيمي (ِ.)ِٖٗ/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٓ/
( )1تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ِٖ/
( )8المصدر السابؽ.
( )9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٓ/
( )73الطبقات الكبير البف سعد (ٕ.)ُْٖ/
( )77تيذيب الكماؿ لممزم (ُٔ.)ِٖ/
( )72الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ُْٓ/
( )70إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ُٕٖ/
( )74المصدر السابؽ.
( )73تاريخ دمشؽ البف عساكر (ِّ.)ِٔٔ/
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ذلؾ في أخباره كجب مجانبتيا كاالحتجاج بضدىا "(ُ).

قاؿ ابف عدم ":لو أحاديث كركايات كقد ركل عنو جماعة مف المعركفيف الثقات ,كىك خير مف
بف سمعاف كيكتب حديثو "( .)2كقاؿ الحاكـ ":ساء حفظو فحدث عمى التخميف "(.)0
كقاؿ ابف شاىيف في كتاب " الضعفاء " :ليس بذاؾ(.)4

كأطمؽ القكؿ بتكثيقو ابف عبد البر فقاؿ ":ىك أكثؽ مف كؿ مف تكمـ فيو "(.)3
كقاؿ العجمي ":مدني ,تابعي ,ثقة ,جائز الحديث "(.)6

كقاؿ ابف خمفكف ":كاف رجالن صالحان مكصكفان بالعبادة كالفضؿ كالصدؽ "(.)1
كقاؿ الذىبي ":حسف الحديث "(.)8

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ في حديثو ليف كيقاؿ تغير بأخرة "(.)9

قاؿ الباحث :عبد ا﵀ بف محمد بف عقيؿ ,صدكؽ في حفظو شيئ .

 زىير بف محمد :ىك زىير بف محمد التميمي أبك المنذر الخراساني ,سكف الشاـ ثـ الحجاز,ثقة ,إال أف ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة فضعؼ بسببيا ,قاؿ البخارم عف أحمد كأف

زىي ار الذم يركم عنو الشاميكف آخر ,كقاؿ أبك حاتـ حدث بالشاـ مف حفظو فكثر غمطو ,ركل

لو الجماعة ,مات سنة (ُِٔىػ)(.)73

العقىدم ,ثقة ,ركل لو
 عبد الممؾ بف عمرو :ىك عبد الممؾ بف عمرك القيسي أبك عامر ىالجماعة ,مات سنة (َِٓىػ)(.)77
 -زىير بف حرب :ىك زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة ,ثقة ثبت ,سبقت ترجمتو(.)72

الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد .قاؿ الترمذم " ىذا حديث حسف صحيح "(.)70
( )7المجركحيف البف حباف (ِ.)ّ/
( )2الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)َِٗ/
( )0سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص.)َُْ/
( )4تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ص.)ُُٖ/
( )3تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ُٓ/
( )6معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ٕٓ/
( )1إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ٖ.)ُٕٖ/
( )8المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ّْٓ/
( )9تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُِّ/رقـِّٗٓ).
( )73المصدر السابؽ (ص /ُِٕ/رقـَِْٗ) .كانظر :التاريخ الكبير لمبخارم (ّ ,)ِْٕ/كعمؿ الترمذم الكبير (ص ,)ّٗٓ/الجرح
كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)َٓٗ/
( )77المصدر السابؽ (ص /ّْٔ/رقـُْٗٗ).
( )72انظر حديث رقـ (ٖٓ).
( )70سنف الترمذم  ,أبكاب الطيارة  -باب في المستحاضة -ط :شاكر (ُ /ُِِ/رقـُِٖ).
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كقاؿ اَللباني " كىذا إسناد حسف ,رجالو كميـ ثقات ؛ كفي ابف عقيؿ كالـ مف ًقبؿ حفظو ال ينزؿ

حديثو عف رتبة الحسف "(.)7

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًَّ
ضع ًسّْره ك ى ً
ً
ًف ً
يف ىي ٍعتىمد ىعمى ٍي ًي ٍـ ًفي
كع ٍي ىبتًي" أ ىىر ىاد أَّىنيي ٍـ
يو " ٍ
ى
اَلنصار َك ِرشي ى
أمانتو ,ىكالذ ى
بطانتو ىك ىم ٍك ي
يم ً
الع ٍيبة لً ىذلً ىؾ؛ ًَل َّ
يجمع ىعمىفو ًفي ىك ًرشو ,كالرجؿ ىيضع ثيابو في
كرًه ,ك ٍ
استعار ال ىك ًرش ك ى
الم ٍج َّتر ى
ىف ي
أي
الن ً
ش ًم ىف َّ
اس:
ىع ٍيبتو .ىكًق ى
كصح ىابتًي .ىكييقىا يؿ :ىعمىٍي ًو ىك ًر ه
ىم ىج ى
يؿ :أ ىىر ىاد بال ىك ًرش اٍل ىج ىم ى
اعةى .أ ٍ
ماعتي ى
اعةه(.)2
ىم ىج ىم ى
أٍ
حديث رقـ (٘.)ٜٔ

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ادةى ,ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف
اؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍع ىبةي ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىب َّش وار ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يغ ٍن ىدهر ,قى ى
ت قىتى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ً
ًو
َّ
ص ُار َك ِر ِشيَ ,و َع ْي َب ِتي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :األَ ْن َ
ىمالؾ  -ىرض ىي الموي ىع ٍنوي  -ىع ًف النَّبً ّْي  -ى
ً ُّ
ىك َّ
كف فىا ٍقىبميكا ًم ٍف يم ٍح ًسنً ًي ٍـ ,ىكتى ىج ىاكيزكا ىع ٍف يم ًسيئً ًي ٍـ ".
كف ,ىكىيقم ى
اس ىس ىي ٍكثيير ى
الن ي
تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ( ,)4عف محمد بف المثنى ,كمحمد بف بشار ,عف غندر محمد بف جعفر ,عف شعبة,
عف قتادة ,يحدث عف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد:
رجالو كميـ ثقات.

***** *****

( )7صحيح أبي داكد لأللباني (ِ /ٖٔ/رقـِّٗ).
( )2النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُّٔ/
( )0صحيح البخارم  ,كتاب مناقب اَلنصار  -باب قكؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ " اقبمكا مف محسنيـ كتجاكزكا عف مسيئيـ "
(ٓ /ّٓ/رقـَُّٖ).
( )4صحيح مسمـ  ,كتاب فضائؿ الصحابة  -باب مف فضائؿ اَلنصار رضي ا﵀ تعالى عنيـ  /ُْٗٗ/ْ( -رقـُٕٔ.)َُِٓ -
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
كًفي حًد ً
ت إًلىى ىد ًمؾ فَا َك ِر ٍ
ت إًلىى ىد ًمؾ
يث اٍل ىحج ً
الب ٍ
ىم لى ٍك ىك ىج ٍد ي
َّاج " لى ٍك ىك ىج ٍد ي
ش ل ىش ًرىبت ى
ى
طحاء م ٍن ىؾ " أ ٍ
ى
َّ
ً
ً
اؽ فىـ ال ىك ًرش ىع ٍف ىب ٍع ً
أصميو َّ
ض الط ىعاـ ,فىقىاليكا
أف قى ٍك نما ى
ىسبً ن
ط ىب يخكا ىشاةن في ىك ًرشيا فى ى
يال .ىك يى ىك ىمثى هؿ ٍ
ض ى ي
ت فاى ىك ًر و
ش(.)7
لمطَّبَّاخٍ :أد ًخٍمو ,فىقى ى
كج ٍد ي
اؿٍ :
إف ى
حديث رقـ (.)ٜٔٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
اؿ :إًف ىكاف ًع ٍن ىد ىؾ ماء بات ًفي ىشٌنو كاالَّ
ًًً
ً
دخؿ عمىى و ً
ًً
هى ى
ي
 فيو " أَّىنوي ى ىص ًار في ىحائطو ,فىقى ى ٍ ى
رجؿ م ىف ٍاَل ٍىن ى
يوً ,مف ىغ ٍي ًر أىف ي ٍشرب ب ىكفٌو كىال و
ع اٍلماء ي ٍكرع ىكرعان إً ىذا تىناكلىو بًًف ً
بإناء ,ىك ىما تى ٍشرب
ٍ
ٍ ى
َك َر ْع َنا " ىك ىر ى ى ى ى ى ٍ
ى
اٍلبيائًـًَ ,لَّىنيا تي ٍد ًخؿ ًف ً
يو ً
أكارىعيا(.)2
ى
ىى ي
حديث رقـ (.)ٜٔٚ

اإلماـ البخاري(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ًً
ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف ً
الح ًار ًث ,ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبًد
اف ,ىع ٍف ىسعيد ٍب ًف ى
ى
صال وح ,قَا َؿ :ىح َّدثىىنا يفمى ٍي يح ٍب يف يسمى ٍي ىم ى
ى ى ي ى
و ً
َّ ً ً
ً َّ
النبً َّي َّ -
ىف َّ
ضي المَّوي ىع ٍنيي ىما :أ َّ
ص ًار ىك ىم ىعوي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىد ىخ ىؿ ىعمىى ىريجؿ م ىف اَل ٍىن ى
ى
المو ,ىر ى
النبً ُّي  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -كص ً
ص ً
ب لىوي ,فى ىسمَّ ىـ َّ
كؿ المَّ ًو,
احيبوي ,فى ىرَّد َّ
اؿ :ىيا ىر يس ى
الريج يؿ فىقى ى
اح ه
ي ى ىىى ى ى
ى
ى
ً
ًو
ً
ي َّ -
اؿ َّ
ت ىكأ ّْ
النبً ُّ
اء ,فىقى ى
بًأىبًي أ ٍىن ى
يمي ,ىكًى ىي ىس ى
ى
الم ى
صمى ا﵀ي
اعةه ىح َّارةه ,ىك يى ىك يي ىح ّْك يؿ في ىحائط لىوي ,ىي ٍعني ى
عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-إًف ىك ً
اء ًفي ىحائً وط,
ات ًفي ىشَّن وةَ ,وِاَّال َك َر ْع َنا " ىك َّ
اء ىب ى
اف ع ٍن ىد ىؾ ىم ه
ٍ ى
الم ى
الريج يؿ يي ىح ّْك يؿ ى
ى ىىى
الرج يؿ :يا رس ى َّ ً ً ً
الع ًر ً
ب ًفي قى ىد وح ىما نء,
ات ًفي ىشَّن وة ,فى ٍان ى
فىقى ى
طمى ى
اء ىب ى
يش ,فى ىس ىك ى
كؿ المو ,ع ٍندم ىم ه
ؽ إًلىى ى
اؿ َّ ي ى ى ي
()4
ً َّ
النبً ُّي َّ -
ب ىعمى ٍي ًو ًم ٍف ىد ً
ب َّ
الريج يؿ الًَّذم
ب َّ
ىع ى
اد فى ىش ًر ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ثيَّـ أ ى
اج وف لىوي ,فى ىش ًر ى
ثيَّـ ىحمى ى
ى
اء ىم ىعوي.
ىج ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)3مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرك ,عف فميح بف سميماف ,عف سعيد بف الحارث,
( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُْٔ/
( )2المصدر السابؽ.
( )0صحيح البخارم  ,كتاب اَلشربة  -باب الكرع في الحكض  /ُُُ/ٕ( -رقـُِٔٓ).
( )4كىي الشاة التي يعمفيا الناس في منازليـ .النياية البف اَلثير (ِ.)َُِ/
( )3صحيح البخارم  ,كتاب اَلشربة  -باب شكب المبف بالماء  /َُُ/ٕ( -رقـُّٔٓ).
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عف جابر بف عبد ا﵀  -رضي ا﵀ عنو  -بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 ُفميح بف سميماف :ىك يفميح بف سميماف بف أبي المغيرة الخزاعي أك اَلسممى أبك يحيى المدنيكيقاؿ فميح لقب كاسمو عبد الممؾ ,ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُٖٔىػ)(.)7

عمي بف المديني( ,)2كقاؿ يحيي بف معيف( ,)0كأبك زرعة( ":)4ضعيؼ الحديث " .كعف ابف
ضعفو ٌ
معيف قاؿ ":فميح صالح كليس حديثو بذاؾ الجائز "(.)3
كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :كا﵀ أبا كامؿ مظف انر يقكؿ ":فميح كمنا

نتيمو؛ َلنو يتناكؿ أصحاب الزىرم "( .)6كذكره العقيمي في الضعفاء( ,)1كقاؿ أبك حاتـ(,)8

كالنسائي( ":)9ليس بالقكم " ,كقاؿ النسائي في مكضع آخر ":ضعيؼ "( ,)73كقاؿ أبك داكد ":ال

يحتج بفميح "( .)77كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":تكمـ فيو غير البخارم مف الحفاظ "(.)72

كقاؿ ابف شاىيف ":ليس بشيء "( ,)70كقاؿ زكريا الساجي :ييـ ,كاف كاف مف أىؿ الصدؽ(.)74

كقاؿ الدارقطني :يختمفكف في فميح ,كال بأس بو(.)73

كذكره ابف حباف في الثقات( ,)76كفي مكضع آخر قاؿ ":مف متقنى أىؿ المدينة كحفاظيـ "(.)71
كقاؿ ابف عدم ":كلفميح أحاديث صالحة يركييا عف نافع ,عف ابف عمر نسخة كيركم عف ىالؿ
بف عمي عف عبد الرحمف بف أبي عمرة ,عف أبي ىريرة أحاديث كيركم عف سائر الشيكخ مف
أىؿ المدينة مثؿ أبي النضر كغيره أحاديث مستقيمة كغرائب كقد اعتمده البخارم في صحيحو

( )7تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٖ/رقـّْْٓ).
( )2سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُُٕ/
( )0انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص .)ّْٕ/معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف – ركاية بف محرز.)ٔٗ/ُ( -
( )4سؤاالت البرذعي َلبي زرعة (ص.)ُُُ/
( )3التاريخ الكبير َلبي بكر بف أبي خيثمة (ِ.)َّٓ/
( )6المصدر السابؽ.
( )1الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ْٔٔ/
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ٖٓ/
( )9الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٖٕ/
( )73تيذيب الكماؿ لممزم (ِّ.)ُِّ/
( )77ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ّٔٔ/
( )72اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)ُّٗ/
( )70تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ص.)ُٓٔ/
( )74مي ازف االعتداؿ لمذىبي (ّ.)ّٔٓ/
( )73المصدر السابؽ (ّ.)ّٔٔ/
( )76الثقات البف حباف (ٕ.)ِّْ/
( )71مشاىير عمماء اَلمصار البف حباف (ص.)ِِٓ/
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كركل عنو الكثير كقد ركل عنو زيد بف أبي أنيسة ,كىك عندم ال بأس بو "(.)7

كقاؿ الذىبي ":حديثو في رتبة الحسف "( ,)2كعنو قاؿ ":ليس بالمتيف "(.)0

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ كثير الخطأ "(.)4

قاؿ الباحث :فميح ,صدكؽ يخطئ .

الك ىحاظي ,الحمصي ,صدكؽ(.)3
كباقي رجالو ثقات ,سكل يحيى بف صالح ي
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً ً
يث " أ َّ
اؿ اٍليى ىرًكمُّ:
اسقي َك َرع فيالىف " قى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
ىف ي
رجالن سمع قىائ نال ىيقيك يؿ في ىسحابةٍ :
ً
يو ماء السَّم ً
ًً
ً
صاحيبو ىزٍرىعو ,ييقىا يؿ :ىش ًرىبت اَلبً يؿ بال ىك ىرع ,إً ىذا ً
شربت
اء ىفي ٍس ًقي
أ ىىر ىاد مكضعان ىي ٍجتىمع ف ى ي ى
اء ي ٍكرع ًف ً
يؾ :ماء الس ً
ً َّ ً
ًمف م ً
يو "(.)6
الغدير ,ىكقى ى
اء ى
َّم ي ى
اؿ اٍل ىج ٍك ىى ًرمُّ " :ال ىك ىرع بالت ٍح ًر ى ي ى
ٍ ى
حديث رقـ (.)ٜٔٛ

لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****

( )7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٕ.)ُْْ/
( )2تذكرة الحفاظ لمذىبي (ُ.)ُْٔ/
( )0مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي (ص.)ِْٔ/
( )4تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٖ/رقـّْْٓ).
( )3المصدر السابؽ (ص /ُٓٗ/رقـٖٕٔٓ).
( )6النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُْٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
الغ ًميـ( " )7ىك اسـ مك ً
ًً
ض وع ىب ٍي ىف ىم َّكةى ىكاٍل ىمًد ىين ًة .كال يكراع:
اـ اٍل يح ىد ٍيبًىي ًة ىحتَّى ىبمىغ ُك َراعَ ى
يى ٍ ي ى ٍ
ىكفيو " ىخ ىرىج ىع ى
ً
الرٍكبة ًم ىف السَّا ً
الغ ًميـ بًاٍلفىتٍ ًح :ك واد
كف ُّ
ؽ .ك ى
ىجانً ه
ب يم ٍستطيؿ م ىف ى
الح ٌرة تى ٍشبًيينا بال يكراع ,ىك يى ىك ىما يد ى
بًاٍل ًح ىج ًاز(.)2
حديث رقـ (.)ٜٜٔ

اإلماـ مسمـ(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍلك َّى ً
اؿ :ىح َّدثىىنا ىج ٍعفىهر ,ىع ٍف
اب ىي ٍعنًي ٍاب ىف ىع ٍبًد اٍل ىم ًج ًيد ,قى ى
ىح َّدثىنًي يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,قى ى
ى
ً ()4
ً
ًً ً ً ً
ً
ً
ضي ا﵀ي ىع ٍنيي ىما  -أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ىف ىر يسك ىؿ ا﵀  -ى
أىبيو  ,ىع ٍف ىجابر ٍبف ىع ٍبد ا﵀  -ىر ى
ىخرج عاـ اٍلفىتٍ ًح إًلىى م َّكةى ًفي رمضاف فىصاـ حتَّى بمَغَ ُكر َ ِ ِ
اـ َّ
اس ,ثيَّـ ىد ىعا بًقى ىد وح
ىى ى ى ى ى َ َ
الن ي
اع ا ْل َغميـ ,فى ى
َ
ى
صى
ىى ى ى
ً
ً
ًمف م و
الن ً
ض َّ
ظ ىر َّ
اـ,
اء فى ىرفى ىعوي ,ىحتَّى ىن ى
ب ,فىًق ى
يؿ لىوي ىب ٍع ىد ىذل ىؾ :إً َّف ىب ٍع ى
اس إًلى ٍيو ,ثيَّـ ىش ًر ى
اس قى ٍد ى
الن ي
ٍ ى
صى
ً
ً
صاةي ".
فىقى ى
صاةي ,أيكلىئ ىؾ اٍل يع ى
اؿ " :أيكلىئ ىؾ اٍل يع ى
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات  ,كجعفر ىك :جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي
ابف أبي طالب الياشمي أبك عبد ا﵀ المعركؼ بالصادؽ.
***** *****

()7

كراع الغميـ :مكضع بيف مكة كالمدينة ,تبعد عف مكة " ْٔ كـ " عمى طريؽ المدينة ,كتعرؼ اليكـ " ببرقاء الغميـ " .معجـ
البمداف لياقكت الحمكم (ْٔ.)ُِْ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.

( )2المصدر السابؽ.
( )0صحيح مسمـ  ,كتاب الصياـ  -باب جكاز الصكـ كالفطر في شير رمضاف لممسافر /ٕٖٓ/ِ( -رقـَٗ.)ُُُْ-
( )4ىك :محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب أبك جعفر الباقر.
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ض " فبدأ ا﵀ ب ُكراع " أىم ى و ً
كًفي حًد ً
ً ً َّ
يث اٍل ىح ٍك ً
ط ىرؼ م ٍف ىماء اٍل ىجَّنة ,يم ىشبَّو بال يكراع لقمتو ,ىكأَّىنوي
ى
ى
ٍ
ي
ى
()7
ً
كال يكراع م ىف الدابَّة .
حديث رقـ (ٕٓٓ).
س ِوي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
اإلماـ يعقوب بف سفياف الفَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىنًي
اؿ :ىح َّدثىىنا يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىس َّالوـ ىع ٍف ىزٍي ًد ٍب ًف ىس َّالوـ أَّىنوي ىس ًم ىع أ ىىبا ىس َّالوـ قى ى
ىح َّدثىنًي أيىبك تى ٍكىبةى قى ى
امر ٍبف ىزٍيود اٍلبً ىكالً ُّي أَّىنو س ًمع عتٍبةى ع ٍبًد َّ ً
ً
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
ىع اربً ّّي إًلىى رس ً
صمى الموي
ي ى ى يى ى
ىع ي ي
ى
ىي
السمىم ّْي ىيقيك يؿ :ىج ى
اء أ ٍ ى
اؿ ":ىك ىكما ب ٍيف اٍلب ٍيض ً
اء( )0إًلىى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -فىقى ى
ض ىؾ الًَّذم تي ىح ّْد ي
ث ىع ٍنوي؟ قى ى ي ى ى ى ى ى ى
اؿ لىوي :ىما ىح ٍك ي
بصرل( ,)4ثيَّـ ي ًم ُّدني المَّو ع َّز كج َّؿ ًف ً
ط ىرفىاهي ".
يو ِب ُك َر ٍ
ؽ أ ٍىي ىف ى
اع فى ىال ىي ٍد ًرم ىب ىشهر ًم َّم ٍف ىخمى ى
ي ى ىى
ي
ي ٍى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك بكر بف أبي عاصـ( ,)3كالطبراني( ,)6كالبييقي( ,)1مف طريؽ ,أبي تكبة الربيع بف

نافع .كأخرجو ابف حباف( ,)8مف طريؽ ,معمر بف يعمر .كأخرجو بقي بف مخمد( ,)9مف طريؽ,
مركاف بف محمد الطَّاطى ًرمُّ .ثالثتيـ :عف معاكية بف ىس َّالـ ,عف أبي ىس َّالـ ,عف عامر بف زيد
اٍلبً ىكالًي ,عف عتبة بف عبد السَّممي – رضي ا﵀ عنو .-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

السممي :ىك عتبة بف عبد السممي  ,لو صحبة ,كاف اسمو يع ٍتمىةى  ,فغير رسكؿ
 عتبة بف عبد َّا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -اسمو فسماه عتبة  ,تكفي سنة سبع كثمانيف في أياـ الكليد بف عبد
الممؾ كىك ابف أربع كتسعيف سنة(.)73

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٔٓ/
( )2المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ِّْ/
0
ضاء:ذكر ياقكت الحمكم أف البيضاء أكثر مف مكاف كلعؿ المقصكد في الحديث التي بثنية التنعيـ بمكة .كيككده ما قالو ابف
( ) ا ْلثَ ٍْ َ

حجر :أف البيضاء بالقرب مف الربذة البمد المعركؼ بيف مكة كالمدينة.أنظر :معجـ البمداف(ُ ,)َّٓ/كفتح البارم(ُُ.)ُْٕ/
4
ص َرى :في مكضعيف ,بالضـ ,كالقصر :إحداىما بالشاـ مف أعماؿ دمشؽ ,كاليكـ تابعة لمدينة " درعا " تبعد عف مركز درعا "
( ) بُ ْ
َْ كـ " كتبعد عف دمشؽ حكالي " َُْ كـ " .كبصرل أيضا :مف قرل بغداد قرب عكبراء .معجـ البمداف لياقكت الحمكم

(ُٔ.)ُْْ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.
( )3السنة َلبي بكر بف أبي عاصـ (ِ.)ِّٖ/
( )6المعجـ الكبير لمطبراني (ُٕ /ُِٔ/رقـُِّ) ,ك اَلكسط (ُ ,)َِْ/ُِٔ/كمسند الشامييف (ْ /َُْ/رقـَِٖٔ).
( )1البعث كالنشكر لمبييقي (ص /ُٖٔ/رقـِْٕ).
( )8صحيح ابف حباف (ْ /ُّٔ/رقـَْٓٔ).
( )9الحكض كالككثر لبقي بف مخمد (ص /ٖٔ/رقـُٓ).
( )73االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ّ.)َُُّ/
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 -عامر بف زيد ا ْل ِب َكالِي :عامر بف زيد اٍلبً ىكالًي( )7يركم عف عتبة بف عبد ركل عنو أبك سالـ

()4

كيحيى بف أبي كثير في الشامييف .سكت عنو البخارم( ,)2كابف أبي حاتـ( ,)0كذكره ابف حباف

في " الثقات " .كقاؿ ابف حجر ":معركؼ ,ذكره البخارم كقاؿ سمع عتبة بف عبد كركل عنو أبك

سالـ حديثو في الشامييف كلـ يذكر فيو جرحان كتبعو ابف أبي حاتـ كأخرج ابف حباف في صحيحو

مف طريؽ أبي سالـ عنو أحاديث صرح فييا بالتحديث كمقتضاه أنو عنده ثقة ,كلـ أر لو ذك انر
في النسخة التي عندم مف الثقات لو فما أدرم ىؿ أغفمو أك سقط مف نسختي كال ترجـ لو ابف

عساكر في تاريخ دمشؽ "(.)3

قاؿ الباحث :عامر بف زيد اٍلبً ىكالًي  ,صدكؽ.
س َّبلـ :ىك ممطكر اَلسكد الحبشي أبك ىس َّالـ ,ثقة  ,ركل لو الجماعة سكل البخارم ,يرسؿ
 -أبو َ

مف الثالثة (.)6

 معاوية بف س َّبلـ :ىك معاكية بف َّسالـ بف أبي ىس َّالـ أبك ىس َّالـ الدمشقي ككاف يسكف
َ
()8
ًح ٍمص( ,)1ثقة  ,ركل لو الجماعة ,مات في حدكد سنة (َُٕىػ) .
ط ىر يس ٍك يس( ,)9ثقة حجة
 -أبو توبة الربيع بف نافع :ىك الربيع بف نافع أبك تكبة الحمبي نزيؿ ى

عابد ,ركل لو الجماعة سكل الترمذم  ,مات سنة (ُُْىػ)(.)73

الحكـ عمى الحديث:

حديث حسف اإلسناد ,كلو شاىد في الصحيحيف كغيرىما يرتقي بو إلى الصحيح لغيره.
فقد أخرج البخارم بسنده

كسمـ – قاؿ " :إً َّف قى ٍد ىر
كـ السَّم ً
ين يج ً
اء "(.)77
ى

إلى أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنو – أف رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀ عميو
ضي ىكما ب ٍيف أٍىيمىةى كص ٍنعاء ًمف اليم ًف ,كًا َّف ًف ً
حك ً
يو ًم ىف اَل ىىب ًاري ً
ؽ ىك ىع ىدًد
ى ى ى
ىٍ
ى ى ى ى ى ىى ى
***** *****

( )7ال ِب َك ِال ّى :ىذه النسبة الى بنى بًكاؿ كىك بطف مف حمير .اَلنساب لمسمعاني (ِ.)ِٖٗ/
( )2التاريخ الكبير لمبخارم (ٔ.)ِْٓ/
( )0الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)َِّ/
( )4الثقات البف حباف (ٓ.)ُُٗ/
( )3تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ اَلئمة اَلربعة البف حجر (ُ.)َّٕ/
( )6تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٓٓ/رقـٕٖٗٔ).
( )1مدينة حمص مف أكسع مدف الشاـ كليا نير عظيـ منو يشرب أىميا .البمداف لميعقكبي (ص.)َُٔ/
( )8تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٓ/رقـُٕٔٔ) .تيذيب الكماؿ لممزم (ِٖ.)ُْٖ/
9
س :مدينة بثغكر الشاـ بيف أنطاكية كحمب كبالد الركـ .كىى اليكـ ضمف حدكد تركية تقع جنكب البالد عمى ساحؿ البحر
() َ
س ْو ُ
ط َر ُ
اَلبيض تابعة لمحافظة " مرسيف " .معجـ البمداف لياقكت الحمكم (ْٔ.)ِٖ/اَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /َِٕ/رقـَُِٗ) .كانظر :الثقات البف حباف (ٖ ,)ِّٗ/تيذيب الكماؿ لممزم (ٗ.)َُّ/
77
الح ً
كض  /ُُٗ/ٖ( -رقـَٖٓٔ).
( ) صحيح البخارم  ,كتاب الرقائؽ  -باب في ى
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
ً َّ
النبً َّي َّ َّ -
ىف َّ
يو " أ َّ
َلمرأتو :ىما
ضيَّفيكا أ ىىبا اليى ٍيثـ ,فىقى ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكأ ىىبا ىب ٍك ور ىك يع ىم ىر تى ى
ى
اؿ ٍ
ط ىحنًي .كال ىك ٍرىكرة :صكت ييرَّد يده ًٍ
اف ًفي ىج ٍكفو(.)7
اؿ :ف َك ْرِك ِري " أ ً
ىم ا ٍ
ت :ىش ًعير ,قى ى
ًع ٍن ىد ًؾ؟ قىالى ٍ
اإل ٍن ىس ي
ٍ ى
ى
حديث رقـ (ٕٔٓ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀ قاؿ:
لـ أعثر عميو بالمفظ نفسو ,والذي وجتو ما أخرجو
ُ
اف ,ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ,
ىح َّدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف أىبًي ىش ٍي ىبةىى ,قى ى
ؼ ٍب يف ىخمًيفىةى ,ىع ٍف ىي ًز ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىخمى ي
يد ٍب ًف ىك ٍي ىس ى
ً
ات ىي ٍكوـ  -أ ٍىك لىٍيمى وة  -فىًإ ىذا يى ىك
ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىذ ى
اؿ :ىخ ىرىج ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
كؿ ً
اؿ:
ىخ ىر ىج يك ىما ًم ٍف يبييكتً يك ىما ىىًذ ًه َّ
اعةى؟ " قى ى
ا﵀ ,قى ى
اال :اٍل يجكعي ىيا ىر يس ى
بًأىبًي ىب ٍك ور ىك يع ىم ىر ,فىقى ى
اؿ " :ىما أ ٍ
الس ى
ً
ص ًار
ىخ ىر ىجنًي الًَّذم أ ٍ
" ىكأ ىىنا ,ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه ,ىَل ٍ
امكا ىم ىعوي ,فىأىتىى ىريج نال م ىف ٍاَل ٍىن ى
كمكا " ,فىقى ي
ىخ ىر ىج يك ىما ,قي ي
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ىى نال ,فىقى ى
فىًإ ىذا يى ىك لى ٍي ىس ًفي ىب ٍيتً ًو ,ىفمى َّما ىأرىتٍوي اٍل ىم ٍأرىةي ,قىالى ٍ
ت :ىم ٍر ىحنبا ىكأ ٍ
اؿ لىيىا ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ت :ىذىب يستىعًذب لىىنا ًمف اٍلم ً
َّ
اء ,إً ٍذ ىجاء ٍاَل ٍىنص ًارمُّ ,فىىنظىر إًلىى رس ً
كؿ
ىك ىسم ىـ  " :-أ ٍىي ىف في ىال هف؟ " قىالى ٍ ى ى ى ٍ ٍ ي
ىي
ى
ى
ى
ى ى
ً
ًَّ ً
ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -كص ً
اؿ:
ىض ىيافنا ًمّْني ,قى ى
اح ىب ٍي ًو ,ثيَّـ قى ى
ىح هد اٍل ىي ٍكىـ أى ٍك ىرىـ أ ٍ
اؿ :اٍل ىح ٍم يد لمو ىما أ ى
ي ى ىىى ى ى
ى
()4
()0
ؽ ًف ً
اء يى ٍـ بً ًع ٍذ و
ىخ ىذ اٍل يم ٍد ىيةى  ,فىقى ى
ب ,فىقى ى
اؿ :يكميكا ًم ٍف ىىًذ ًه ,ىكأ ى
فى ٍانطىمى ى
يو يب ٍسهر ىكتى ٍمهر ىكيرطى ه
اؿ لىوي
ؽ ,فى ىج ى
ً
كب " ,فى ىذ ىب ىح لىيـ ,فىأى ىكميكا ًم ىف َّ
ؾ
الش ًاة ىك ًم ٍف ىذًل ى
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إًي ى
َّاؾ ,ىكاٍل ىحمي ى
ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
يٍ
ً
اٍل ًع ٍذ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ًَ -لىبًي ىب ٍك ور ,ىك يع ىم ىر:
ىف ىشبً يعكا ىكىريككا ,قى ى
ؽ ىك ىش ًريبكا ,ىفمى َّما أ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ً
كالًَّذم ىن ٍف ًسي بًيًد ًه ,لىتيسأىلي َّف ع ٍف ىى ىذا َّ ً ً
ىخ ىر ىج يك ٍـ ًم ٍف يبييكتً يك يـ اٍل يجكعي ,ثيَّـ لى ٍـ تىٍرًج يعكا
ام ًة ,أ ٍ
ى
ى
ٍ
النعيـ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ى
حتَّى أىصاب يكـ ى ىذا َّ ً
يـ " .
ىى ٍ ى
ى
النع ي
تخريج الحديث :انفرد بو مسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -خمؼ بف خميفة :ىك خمؼ بف خميفة بف صاعد اَلشجعي مكالىـ أبك أحمد الككفي نزؿ كاسط

ثـ بغداد ,ركل لو الجماعة سكل البخارم ,مات سنة (ُُٖىػ)(.)3

كثقو العجمي( ,)6كابف حباف( ,)1كابف خمفكف( ,)8كالخطيب البغدادم(.)9

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٓ/

()2

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلشربة  -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ  /َُٔٗ/ّ( -رقـَُْ.)َِّٖ-
ا ْلبسر :ىك الٌذم قد ب ىدأى ًفيو االرطاب مف قبؿ َّ
الذنب .غريب الحديث البف قتيبة (ِ.)ٕٓٓ/
ى
ُْ
ا ْل ُم ْد َية :ىي السكيف  .لساف العرب (ُّ.)ُُِ/
تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٗ/رقـُُّٕ).

()6

معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ّّٔ/

()1

الثقات البف حباف (ٔ.)ِٔٗ/

()8

إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)َِِ/

()9

المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب (ِ.)ْٖٗ/

()0
()4
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كقاؿ ابف سعد ":كاف ثقة ,كاختمط "( .)7كقاؿ مسممة بف قاسـ اَلندلسي ":ثقة مشيكر ,كتغير

بأخرة ,فمف ركل عنو قبؿ التغير فركايتو صحيحة "( ,)2كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ " :قاؿ

فيو عثماف بف أبي شيبة ىك صدكؽ ثقة ,كلكنو كاف خرؼ فاضطرب عميو حديثو "(.)0

كقاؿ اإلماـ أحمد :قاؿ رجؿ لسفياف بف عيينة :يا أبا محمد ,عندنا رجؿ يقاؿ لو خمؼ بف خميفة,

زعـ أنو رأل عمرك بف حريث ,فقاؿ " :كذب ,لعمو رأل جعفر بف عمرك بف حريث "(.)4

كقاؿ ابف معيف( ,)3كالنسائي ":ليس بو بأس "( .)6كقاؿ أبك حاتـ( ,)1كالذىبي( ":)8صدكؽ ".
كقاؿ ابف عدم ":أرجك أنو ال بأس بو ,كال أبرئو مف أف يخطىء في بعض ركاياتو "(.)9

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ اختمط في اآلخر "(.)73
كقاؿ الساجي ":ضعيؼ "(.)77

قاؿ الباحث :خمؼ بف خميفة ,صدكؽ اختمط في آخر حياتو؛ أما تكذيب ابف عيينة لو فبسبب أنو
ادعى رؤية عمرك بف حريث  ,قاؿ الحاكـ ":تكذيب ابف عيينة لو في رؤيتو عمرك بف حريث ال

في غيره ,تعجب مف أف يككف في كقتو ذلؾ مف رأل عم انر ,ال قصدان منو بذلؾ تجريح خمؼ بنكع

مف أنكاع الجرح ,عمى أف خمفان مف الطبقة الثانية مف أىؿ الصدؽ الذيف يخرجيـ مسمـ في

الشكاىد(.)72

كباقي رجاؿ ثقات سكل يزيد بف كيساف فيك صدكؽ( )70أيضان.
***** *****

()7

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ُّْ/

()2

تيذيب التيذيب البف حجر (ّ.)ُِٓ/

()0

تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ٕٖ/

()4

العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد  -ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ُُِ/ّ( -

()3

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز .)ّٖ/ُ( -تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)َِٗ/ّ( -

()6

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ٗ.)ِّٔ/

()1

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ّٔٗ/

()8

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ ,)ُِِ/كالكاشؼ لو (ُ.)ّْٕ/

()9

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ّ.)ُٓٔ/

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٗ/رقـُُّٕ).
( )77إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)َِِ/
( )72إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ْ.)َِِ/
( )70تقريب التيذيب البف حجر (ص /َْٔ/رقـٕٕٕٔ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّال ًة ً
ِ ً
يث جابً ور " مف ً
كًفي حًد ً
بو
الكضكء ىكالص ى
َّالةى " ال ىك ٍرىكرةً :ش ٍ
ضحؾ ىحتَّى ُي َك ْرك َر في الص ى ي
ى
ى
ى
ى
فميعد ي
ى
()7
ً ً
ً
الم ٍخ ىرج .
ؽ القى ٍرقىرة ,ىكلى ىع َّؿ اٍل ىك ى
القى ٍيقىية فى ٍك ى
اؼ يم ٍب ىدلةه م ىف اٍلقىاؼ لقي ٍرب ى
حديث رقـ (ٕٕٓ).

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عميو بالمفظ نفسو ,والذي وجتو ما أخرجو
اإلماـ أبو أحمد بف َعدي رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
َّاؾ ,قىاؿ :ح َّدثىنا إًسم ً
اب ٍبف الضَّح ً
اعي يؿ ٍب يف ىعي و
ىح َّدثىنا يع ىمر ٍب يف ًس ىن و
َّاش عف
ى
اف ,قىاؿ :ىح َّدثىنا ىعبد اٍل ىك َّى ً ي
ٍى
عمرك بف قيس عف عمرك ٍب ًف عبيد ع ًف اٍلحس ًف ,عف ًعمراف ٍب ًف حص ٍي وف اٍل يخ ىز ً
ت
اع ّْي ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى
يى ى
ٍى ى
ي ى
ىى
ىٍ ىٍ
ىٍ
كؿ المَّ ًو  -صمَّى المَّو عمى ٍي ًو كسمَّـ  -يقيكؿ " :مف ض ًح ىؾ ًفي الص ً
َّالة قى ٍرقى ىرةن فميعد الكضكء
ىر يس ى
ى
ى
ى
ي ى ىىى
كالصالة ".

تخريج الحديث:

أخرجو الدارقطني( ,)0مف طريؽ ,إسماعيؿ بف عياش .كأخرجو ابف اَلعرابي( ,)4مف طريؽ,
الحسف بف قتيبة .كالىما :عف عمرك بف قيس ,عف عمرك بف عبيد ,عف الحسف البصرم ,عف

عمراف بف حصيف – رضي ا﵀ عنو . -

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -الحسف :ىك الحسف البصرم ,ثقة  ,سبقت ترجمتو(.)3

عمرو بف ُع َبيد :ىك عمرك بف عبيد بف ىباب التميمي ,مكالىـ أبك عثماف البصرم المعتزلي
المشيكر ,صاحب كاصؿ بف عطاء رأس بدعة اإلعتزاؿ كمؤسسيا ,ككاف داعية إلى بدعتو,

قديما
اتيمو جماعة بالكذب مع أنو كاف عابدان ,قاؿ الساجي :قد كاف عمرك يجالس الحسف ن
الغ َّزاؿ فماؿ بو إلى البدعة "( ,)6كقاؿ
كيذىب إلى مذىبو حتى أزالو عف ذلؾ كاصؿ بف عطاء ى

ابف حباف ":كاف مف العباد الخشف كأىؿ الكرع الدقيؽ ممف جالس الحسف سنيف كثيرة ثـ أحدث ما
أحدث مف البدع كاعتزؿ مجمس الحسف كمعو جماعة فسمكه المعتزلة ككاف عمرك بف عبيد داعية

إلى االعتزاؿ يشتـ أصحاب رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كيكذب مع ذلؾ في الحديث

تكىمان ال تعمدان "( .)1كقاؿ داكد بف أبي ىند الكراؽ ":عمرك بف عبيد يمقاني فيحمؼ لي عمى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٔ/

()2

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُْٗ/

()0

سنف الدارقطني (ُ /َِّ/رقـُِٔ).

()4
()3
()6

معجـ ابف اَلع اربي (ُ /ُِٓ/رقـْٓٔ).
اَظغدضٌسعقى(.)72
إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (َُ.)ُِْ/

()1

المجركحيف البف حباف (ِ.)ٔٗ/
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الحديث فأعمـ أنو كاذب " ,قاؿ سعيد بف عامر ":كذب ,ككاف مف الكاذبيف اآلثميف "(.)7

كقاؿ ابف سعد ":معتزلي صاحب رأم ليس بشيء في الحديث .ككاف كثير الحديث عف الحسف

كغيره "( .)2كقاؿ ابف معيف ":ليس بشيء كاف مف الشرط "( .)0كذكره البخارم في كتاب الضعفاء

كقاؿ ":تركو يحيى القطاف "( ,)4كقاؿ النسائي( ,)3كأبك حاتـ( ":)6متركؾ الحديث " ,كقاؿ ابف

عدم ":كىك مذمكـ ضعيؼ الحديث جدا معمف بالبدع كقد كفانا ما قاؿ فيو الناس "( ,)1كقاؿ

الجكزجاني ":غير ثقة ضاؿ "( .)8مات عمرك بف يع ىبيد سنة (ُّْىػ).
قاؿ الباحث :عمرك بف عبيد ,متركؾ  ,يمجمع عمى تركو .داعي إلى بدعة اإلعتزاؿ.

بس ٍندؿ ,متركؾ ,ركل لو ابف ماجو ,مف
 عمرو بف قيس :ىك عمرك بف قيس المكي المعركؼ ىالسابعة(.)9
 إِسم ِاعيؿ بف َعيَّاش :ىك إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي أبك عتبة الحمصي ,ركل لو
َْ
()73
اَلربعة ,مات سنة (ُُٖىػ) .
قاؿ عمي بف المديني ":كاف يكثؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ فأما ما ركل عف غير أىؿ

الشاـ ففيو ضعؼ "( .)77كقاؿ أبك بكر المركذم عف اإلماـ أحمد ,سألتو عف إسماعيؿ بف عياش

فى ىحسف ركايتو عف الشامييف كقاؿ :ىك فييـ أحسف حاالن مما ركل عف المدنييف كغيرىـ( .)72كقاؿ
العقيمي ":إذا حدث عف غير أىؿ الشاـ اضطرب "( .)70كقاؿ الحاكـ ":اسماعيؿ بف عياش مع
جاللتو اذا انفرد بحديث لـ يقبؿ منو لسكء حفظو "( .)74كضعفو النسائي(.)73

كقاؿ الدارقطني ":ضعيؼ ال يعتبر بو "( .)76كقاؿ أبك حاتـ ":ليف يكتب حديثو ال أعمـ أحدان كؼ

()7

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ.)ِٕٕ/

()2

الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ِِٕ/

()0

تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ِٕٓ/ْ( -

()4

كتاب الضعفاء لمبخارم (ص ,)َُُ/كالتاريخ الكبير لو (ٔ.)ِّٓ/

()3

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٕٗ/

()6

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ.)ِْٕ/

()1

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ.)ُٗٓ/

()8

أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)ُِٖ/

()9

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُْٔ/رقـْٗٓٗ).

( )73المصدر السابؽ (ص /َُٗ/رقـّْٕ).
( )77سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (ص.)ُُٔ/
( )72مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ  -ركاية المركذم ( -ص.)َُْ/
( )70الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ٖٖ/
( )74سؤاالت السجزم لمحاكـ (ص.)ُِٕ/
( )73الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ُٔ/
( )76سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو ( -ص.)ُْ/
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عنو إال أبك إسحاؽ الفزارم "( ,)7كقاؿ أبك زرعة " صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف

كالعراقييف "( .)2كقاؿ الذىبي":عالـ أىؿ حمص ,صدكؽ في حديث أىؿ الشاـ ,مضطرب جدان في

حديث أىؿ الحجاز "(.)0

كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ "(.)4
قاؿ الباحث :إًسم ً
اعيؿ بف ىعيَّاش ,صدكؽ ,كالكالـ في ركايتو عف أىؿ الحجاز كأىؿ العراؽ,
ٍى
أما ركايتو عف أىؿ الشاـ فصحيحة ,قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ " في ركايتو عف أىؿ العراؽ كأىؿ
الحجاز بعض الشئ كركايتو عف أىؿ الشاـ كأنو أثبت كأصح "(.)3

الع ٍرضي أبك الحارث
 َعبد الوىاب بف الضَّحَّاؾ :ىك ىعبد الكىاب بف الضَّحَّاؾ بف أباف يالحمصي ,متركؾ ,ككذبو أبك حاتـ ,ركل لو ابف ماجو ,مات سنة (ِْٓىػ)(.)6
ِ
الم ٍنبًجى()1؛
 عمر بف س َناف :ىك عمر بف سعيد بف أحمد بف سعيد بف سناف أبك بكر الطائي ىسمع بدمشؽ دحيمان ,كالكليد بف عتبة ,كىشاـ بف عمار؛ كركل عنو سميماف بف أحمد الطبراني,
()8
حباف( :)9كاف قد صاـ
كأبك حاتـ محمد بف حباف ,كأبك أحمد بف عدم  .كقاؿ أبك حاتـ ٍبف ٌ
النيار ,كقاـ الميؿ ثمانيف سنة غازيان كمرابطان  -رحمة المَّو ىعمى ٍي ًو .-

قاؿ عنو الذىبي ":اإلماـ ,المحدث ,القدكة ,العابد "(.)73
قاؿ الباحث :عمر بف ًس ىناف ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث :حديث اسناده ضعيؼ جدان.

***** *****

()7

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُِٗ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ٖٓ/

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٗ/رقـّْٕ).

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُِٗ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّٖٔ/رقـِْٕٓ) .كانظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي (ّ ,)ٕٖ/التاريخ الكبير لمبخارم
(ٔ ,)ََُ/الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص ,)ٔٗ/الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٔ ,)ْٕ/المجركحيف البف حباف
(ِ ,)ُْٕ/الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٔ ,)ُْٓ/تيذيب الكماؿ لممزم (ُٖ.)ْْٗ/

()1

لما غمب عمى الشاـ.أنظر :اَلنساب
الم ْن ِبجى :نسبة إلى منبج ,إحدل بالد الشاـ ,قيؿ :أكؿ مف بناىا كسرل ٌ
 َ
لمسمعاني(ُِ ,)َْْ/كمعجـ البمداف (ٓ.)َِٓ/

()8

تاريخ دمشؽ البف عساكر (ْٓ.)ٓٗ/

()9

صحيح ابف حباف (َُ /ِْٖ/رقـُِْٔ).

( )73سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُْ.)َِٗ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ِ ِ
ً
البعير الًَّذم إً ىذا ىبر ىؾ
كف بك ْرك َرِتو ين ٍكتةه م ٍف ىج ىرب " ى ىي بًاٍل ىك ٍس ًر :ىزٍكير ى
ىكًفيو " أىلى ٍـ تىٍركا إًلىى ى
البعير تى يك ي
أىصاب ٍاَلىرض ,كًىي ناتًئة عف ًجسمو كالقيرص ًة ,كجمعيا :ىكر ً
اكر(.)7
ىٍ ٍ
ىٍي
ٍ ى
ى ى ٍ ى ى ى
حديث رقـ (ٖٕٓ).

اإلماـ أبو يعمى(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
َّاج الس ً
َّ ً ً
اد ٍب يف ىسمى ىمةى ,ىع ٍف أىبًي ًس ىن و
يـ ٍب يف اٍل ىحج ً
اف ,ىع ٍف أىبًي طىٍم ىحةى
َّام ُّي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ً
اؿ :أىتىٍي ىنا عم ٍير ٍبف سعود ًفي ىنفى ور ًمف أ ٍ ً ً
يج ىك ٍحًد ًه ,فىقى ىع ٍد ىنا
اٍل ىخ ٍكىالنً ّْي ,قى ى
ٍ
اف ييقىا يؿ :ىنس ي
يف ,ىك ىك ى
ىى ًؿ فمى ٍسط ى
يى ى ى ىٍ
اف لىو ع ًظ ويـ ًفي ىد ًارًه ,فىقى ى ً ً ً
ً
اؿ :كًفي َّ
الد ًار تى ٍكهر(ً )0م ٍف
ىعمىى يد َّك و ي ى
اؿ ل يغ ىالمو :ىيا يغ ىال يـ ,أ ٍىكًرد اٍل ىخٍي ىؿ ,قى ى ى
اؿ :تى ٍقطير ماء ,ىش َّ
ًح ىج و
ؾ أيىبك
اؿً :ى ىي ىج ًرىبةه تى ٍقطيير ىد نما ,أ ٍىك قى ى
اؿ :أ ٍىي ىف في ىال ىنةي؟ قى ى
اؿ فىأ ٍىكًرٍد ىىا ,فىقى ى
ارة ,قى ى
ي ى ن
ى
ً
ُّ
ت ىر يسك ىؿ
ب اٍل ىخٍي يؿ يكميىا ,قى ى
اؿ :أ ٍىكًرٍد ىىا ,فىقى ى
اؽ ,قى ى
إً ٍس ىح ى
اؿ :أ ٍىكًرٍد ىىا ,فىًإّْني ىسم ٍع ي
ىح يد اٍلقى ٍكًـ :إً نذا تى ٍج ىر ي
اؿ أ ى
ً
ً َّ
المَّ ًو َّ -
امةى ,أىلى ٍـ تىىر إًلىى اٍل ىب ًع ً
ير ًم ىف
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىيقيك يؿ " :ىال ىع ٍد ىكل ,ىكىال ط ىي ىرةى ,ىكىال ىى ى
ؼ ي يككف بًالص ٍ ً
ًٍ
صبً يح ًفي َك ْرَك َرِت ِو أ ٍىك ًفي ىم ىارقّْ ًو ين ٍكتىةه لى ٍـ تى يك ٍف قىٍب ىؿ ىذلً ىؾ ,فى ىم ٍف
اإلبً ًؿ ىك ٍي ى ى ي
َّح ىراء ,ثيَّـ يي ٍ
ىع ىدل ٍاَل َّىك ىؿ ؟ ".
أٍ
تخريج الحديث:

أخرجو أبك الحسيف بف قانع( ,)4كأبك ينعيـ( ,)3مف طريؽ ,عبيد ا﵀ بف محمد بف حفص ,عف

الخ ٍكالنى ,عف يع ىمير بف ىسعد  ,بنحكه.
حماد بف سممة ,عف أبي سناف ,عف أبي طمحة ى
دراسة رجاؿ اإلسناد:

سعد :ىك يعمير بف سعد بف عبيد بف النعماف بف قيس بف عمرك بف عكؼ ,لو
 ُع َمير بف َصحبة  ,تكفي في خالفة معاكية(.)6

الخ ٍكالنى( ,)1قيؿ اسمو سفياف بف عبد ا﵀  ,ركل لو
 أبو طمحة َالخ ْوالنى :ىك أبك طمحة ى
الترمذم ,مف الثالثة(.)8

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٔ/

()2

مسند أبي يعمى المكصمي (ّ /ُِٓ/رقـَُٖٓ).
تَور :ىك إًىن ً
ص ٍفر أىك ًح ىج ى و
ارة كاإلجَّانة ,ىكقى ٍد ييتىكضأ ًم ٍنوي .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ُٗٗ/
ه
ٌْ
اء مف ي ٍ
معجـ الصحابة البف قانع (ِ.)َِّ/

()3

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ُ ,)َِٓ/كمعرفة الصحابة لو (ْ /َِٖٔ/رقـِْٗٓ).

()6

اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ْ.)ٓٗٔ/

()1

الخ ْوال نى :نسبة إلى خكالف ,كعبس كخكالف قبيمتاف نزؿ أكثرىما الشاـ .اَلنساب لمسمعاني (ٓ.)ِّْ/
 َ

()0
()4

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٓ/رقـُٖٖٗ).
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ذكره ابف حباف في الثقات(.)7

كذكره أبك أحمد الحاكـ فيمف ال ييعرؼ اسمو(.)2
كقاؿ الذىبي ":فيو جيالة "( .)0كقاؿ العالئي ":تابعي متأخر "( .)4كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ,
صمَّى ا﵀ عميو كسمَّـ  -مرسؿ "(.)3
كحديثو عف النبي  -ى
الخ ٍكالنى  ,مقبكؿ.
قاؿ الباحث :أبك طمحة ى
 أبو سناف :ىك عيسى بف سناف الحنفي أبك سناف القى ٍس ىممىي( ,)6الفمسطيني نزيؿ البصرة  ,ليفالحديث ,ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كأبك داكد في "القدر" ,كالترمذم ,كابف ماجو .مف

السادسة(.)1

 -حماد بف سممة :أبك سممة ,ثقو ,أثبت الناس في ثابت ,كتغير حفظو بأخرة ,لكف تميز في

و
كثير مف ركاياتو ,سبقت ترجمتو(.)8

 -إبراىيـ بف الحجاج :ىك إبراىيـ بف الحجاج بف زيد  ,ثقة ييـ قميال ,سبقت ترجمتو(.)9

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,لضعؼ أبي سناف .كيرتقي الي الحسف لغيره ,فقد ركاه ىجمعه مف
ً
الصحابة ب أسانيد صحيحة منيـ :عبد ا﵀ بف عمر ,كابف عباس ,كابف عمرك ,كأبك ىريرة ,كأصؿ

الحديث في الصحيحيف؛ فقد أخرج البخارم( ,)73كمسمـ( ,)77كالمفظ لمبخارم ,بسنده عف أبي ىريرة
َّ ً
ً
َّ
صفى ىر
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
اؿ " :الى ىع ٍد ىكل ىكالى ى
 رضي المو ىعنو  ,-قىاؿ :إً َّف ىر يسك ىؿ المو  -ىً
ّْ
ً
ىع اربً ّّي :يا رس ى َّ ً
كف ًفي َّ ً
الب ًع يير
امةى " فىقى ى
اء ,فىىيأٍتي ى
كؿ المو ,فى ىما ىبا يؿ إًبًمي ,تى يك ي
الرٍمؿ ىكأَّىنيىا الظ ىب ي
ى ىي
اؿ أ ٍ ى
ىكالى ىى ى

ىع ىدل اَل َّىك ىؿ؟ ".
ب فىىي ٍد يخ يؿ ىب ٍي ىنيىا فىيي ٍج ًريبيىا؟ فىقى ى
اؿ " :فى ىم ٍف أ ٍ
اَل ٍ
ىج ىر ي
***** *****

()7

الثقات البف حباف (ٖ.)َْْ/

()2

اَلسامي كالكنى َلبي أحمد الحاكـ (ٓ.)َِٔ/

()0

الكاشؼ لمذىبي (ِ.)ّْٕ/

()4

جامع التحصيؿ لمعالئي (ص.)ُِّ/

()3

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِٔٓ/رقـُٖٖٗ).

6
سممى :نسبة إلى القساممة كىي قبيمة مف اَلزد نزلت البصرة .اَلنساب لمسمعاني (َُ.)َِْ/
( ) القَ َ
(ٕ) تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّْٖ/رقـِٓٗٓ).

()8

انظر حديث رقـ (ِْ).

()9

انظر حديث رقـ (ُِٕ).

( )73صحيح البخارم  ,كتاب الطب  -باب دكاء المبطكف  /ُِٖ/ٕ( -رقـُٕٕٓ).
( )77صحيح مسمـ  ,كتاب السالـ  -باب ال عدكل ,كال طيرة ,كال ىامة  /ُِْٕ/ْ( -رقـَُُ.)َِِِ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًف ً
اد ىكأَّىنوي ُك ْرُكمة "
َّالةي ىكالس ى
يو " ىب ٍي ىنا يى ىك ىك ًج ٍب ًري يؿ ىعمىٍي ًي ىما الص ى
كجوي ًج ٍب ًر ى
يؿ ىحتَّى ىع ى
َّال يـ ىيتحادثاف تى ىغيَّر ٍ
ًىي ك ً
اح ىدةي ال يك ٍريكـ ,ك يىك َّ
ب.
صفير .ىكًق ى
اف .ىكًق ى
كالكٍرس .ىك يى ىك فى ًارًس ّّي يم ىع َّر ه
الزٍعفىىر ي
الع ٍ
يؿ :ي
يؿ :ىش ٍي هء ى
ى ى
ى ى
()7
ً
ً
ً
كقى ى َّ
ؾ .
ىح ىم ًر :ىك ًر ي
يـ ىم ًز ى
يدةه ,لقى ٍكلً ًي ٍـ ل ٍأل ٍ
اؿ الزىم ٍخ ىش ًرمُّ :اٍلم ي
ى
حديث رقـ (ٕٗٓ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.

***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ك ًم ٍنو اٍلحًد ي ً
كنو كال ُك ْرُك َمة "(.)2
بف يمعاذ ,فى ىع ى
يف ىذ ىك ىر ى
اد لى ي
ى ي ى
سعد ى
يث " ح ى
حديث رقـ (ٕ٘ٓ).
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ؼ ُّ
بكة ,ىكاٍل ًعٍمًـ,
يث " إً َّف
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
اجتى ىم ىع لو ىش ىر ي
الكريـ َ
يكسؼ ٍب يف ىي ٍعقيكب " ًَلَّىنوي ٍ
ابف الكريـ ي
الن ٌ
َ
اؿ ,ك ً
كاٍل ىجم ً
اس ًة ُّ
ىخ ىال ً
الد ً
الد ٍن ىيا ىك ّْ
بي ٍاب يف ىنبً ّْي ٍاب ًف ىنبً ّْي ٍاب ًف
يف .فىيي ىك ىن ّّ
العفَّة ,ك ىك ىرـ ٍاَل ٍ
الع ٍدؿ ,ىكًرىئ ى
ؽ ,ك ى
ى ى
()0
ً
و
ىنبً ّْي ,ىاربًعي أ ٍىرىب ىعة في ُّ
بكة .
الن ٌ
حديث رقـ (.)ٕٓٙ

اإلماـ البخاري(ٗ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ص و
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ,ىع ٍف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
َّمًد ,قى ى
كر ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىح َّدثىىنا إً ٍس ىح ي
اؽ ٍب يف ىم ٍن ي
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد الص ى
ً ()3
ً
َّ
يـ ,
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ أَّىنوي قى ى
أىبًيو  ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر -ىرض ىي الموي ىع ٍنيي ىما  -ىع ًف النَّبً ّْي ى
اؿ ":ال َك ِر ُ
ؼ ٍبف يعقيكب ٍب ًف إًسح ى ً ً
ِ
ِ
ِ
السالى يـ ".
يـ ىعمى ٍي ًي يـ َّ
ٍى
كس ي ي ى ٍ ى
ْاب ُف ال َك ِريـْ ,اب ِف ال َك ِريـْ ,اب ِف ال َك ِريـ يي ي
اؽ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
تخريج الحديث:

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٔ/

()2

المصدر السابؽ.

()0

المصدر السابؽ.

()4

ؼ كًا ٍخكتً ًو آي ه ً ًً
صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب قكؿ ا﵀ تعالى لىقى ٍد ىك ً
يف/ُُٓ/ْ(
كس ى ى ى ى
ات لمسَّائم ى
ى
اف في يي ي
رقـَّّٗ).

()3

ىك :عبد ا﵀ بف دينار.
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أخرجو البخارم( ,)7عف عبدة بف عبد ا﵀ ,كعبد ا﵀ بف محمد ,كالىما :عف عبد الصمد ,عف

عبد الرحمف بف عبد ا﵀ ,عف أبيو عبد ا﵀ بف دينار ,عف عبد ا﵀ بف عمر– رضي ا﵀ عيما .-

دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات .

***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
يؿ :يس ٌمي ال ىك ٍريـ ىك ٍرمان؛ ًَل َّ
ىف اٍل ىخ ٍم ىر
الم ٍسًمـ " ًق ى
ب ال َك ْرَـ ,فىًإَّن ىما ال ىك ٍريـ ي
ىكًفيو " ىال تي ىس ُّمكا الع ىن ى
الرجؿ ي
ث عمىى السَّخاء كال ىكرـ ,فا ٍشتىقُّكا لىو ًم ٍنو اسمان ,ف ىك ًره أىف يس َّمى ب ً
ً
و
مأخكذ ًم ىف
اسوـ
ٍ يى ى
المتَّ ىخ ىذة م ٍنوي تى يح ٌ ى
ي ي ٍ
ى
ي
ً
كرج وؿ ىع ٍدؿ
صه
ص ىد ًر ,ي
كجعؿ اٍل يم ٍؤ ًم ىف أ ٍىكلىى بًو .ييقىا يؿ :ي
ال ىك ىرـ ,ى
ؼ بًاٍل ىم ٍ
ىم ىك ًريـ ,ىك ٍ
رج هؿ ىك ىرهـ :أ ٍ
كضيؼ(.)2
ى

حديث رقـ (.)ٕٓٚ

اإلماـ مسمـ(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ,ىع ٍف ًى ىش واـ ,ىع ًف ٍاب ًف ًس ً
يف ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,ىع ًف َّ
النبً ّْي
ىح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب  ,قى ى
ير ى
ِ
الريج يؿ اٍل يم ٍسمً يـ ".
ب ا ْل َك ْرَـ ,فىًإ َّف اٍل ىك ٍرىـ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -قى ى
سموا ا ْلع َن َ
اؿَ " :ال تُ َ
 ىتخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4مسمـ( ,)3مف طريؽ ,الزىرم ,عف سعيد بف المسيب.

كأخرجو مسمـ( ,)6مف طريؽ ,ابف سيريف ,كاَلعرج عبد الرحمف بف ىرمز ,كىماـ بف منبو.

أربعتيـ :عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد :جميع رجالو ثقات ,كجرير ىك :ابف عبد الحميد  ,كىشاـ ىك :ابف ىحساف.
***** *****

()7
()2

ؼ كًا ٍخكتً ًو آي ه ً ًً
صحيح البخارم  ,كتاب أحاديث اَلنبياء  -باب قكؿ ا﵀ تعالى لىقى ٍد ىك ً
يف /ُُٓ/ْ(
كس ى ى ى ى
ات لمسَّائم ى
ى
اف في يي ي
ً ً
ًً
ؾ ك ىعمىى ً
ؾ  /ٕٔ/ٔ(رقـْٖٖٔ).
ق
ع
كب ىك ىما أىتى َّميىا ىعمىى أىىب ىكٍي ى
ي
آؿ ىي ٍ ى
رقـَّّٗ) .ككتاب التفسير  -ىب ي
اب قى ٍكلو  ىكييت ُّـ ن ٍع ىمتىوي ىعمى ٍي ى ى
النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُٕٔ/

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىا -باب كراىة تسمية العنب كرمان /ُّٕٔ/ْ( -رقـٖ.)ِِْٕ-

()4

صحيح البخارم  ,كتاب اَلدب  -باب قكؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ" إنما الكرـ قمب المؤمف" (ٖ /ِْ/رقـُّٖٔ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىا -باب كراىة تسمية العنب كرمان /ُّٕٔ/ْ( -رقـٕ.)ِِْٕ-

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىا -باب كراىة تسمية العنب كرمان /ُّٕٔ/ْ( -رقـٔ/ُّٕٔ/ْ( ,)ِِْٕ-
رقـٗ /ُّٕٔ/ْ( ,)ِِْٕ-رقـَُ.)ِِْٕ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
الرجؿ :أىفى ىال أُ َك ِ
اؿَّ :
يو " أ َّ
كد "
إف المَّوى ىح َّرىميا ,فىقى ى
ىف رجال أىدل لو اركية ىخ ٍمر ,فىقى ى
ارـ بًيىا ىييي ى
اؿ ي
ى
()7
ساف ىش ٍينئا لي ً
إلن و
كاف ىئؾ ىعمى ٍي ًو ,ىكًى ىي يمفاى ىعمة ًم ىف ال ىك ىرـ .
ىف تي ٍيًدم ٍ
الم ىك ىارىمة :أ ٍ
ي
ي
حديث رقـ (.)ٕٓٛ

اإلماـ أبو بكر الحميدي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اف ,قىا ىؿ :ثنا ىسالً هـ أيىبك َّ
ض ًر ,ىع ٍف ىريج وؿ ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,أ َّ
اف يي ٍيًدم لً َّمنبً ّْي -
الن ٍ
ىف ىريج نال ىك ى
ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ىى ىد ً ً
ً
ً
اؿ َّ
النبً ُّي -
ت فىقى ى
اما ,ىكقى ٍد يحّْرىم ٍ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ  -يك َّؿ ىع ًاـ ىرًاكىيةن م ٍف ىخ ٍم ور ,فىأ ٍ ى
ى
اىا إلى ٍيو ىع ن
اؿً " :إ َّف الًَّذم ىح َّرىـ
اؿ َّ
يعيىا؟ فىقى ى
ت "  ,فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-إًَّنيىا قى ٍد يحّْرىم ٍ
الريج يؿ :أىفى ىال أىبً ي
ى
ً
اؿ :أَفَ َبل أُ َك ِ
كد
ود؟ قى ى
يش ٍرىبيىا ىح َّرىـ ىب ٍي ىعيىا "  ,قى ى
ىف يي ىكا ىرىـ بًيىا اٍل ىييي ي
ارُـ ِب َيا ا ْل َي ُي َ
اؿ " :إً َّف الَّذم ىح َّرىميىا ىح َّرىـ أ ٍ
طح ً
ً
اء ".
ىص ىنعي بًيىا؟ ,قى ى
"  ,قى ى
اؿ :فى ىك ٍي ى
اؿ " :يشَّنيىا في اٍل ىب ٍ ى
ؼأ ٍ
تخريج الحديث:

أخرجو سعيد بف منصكر( ,)0عف سفياف بف عيينة  ,بسند الحميدم نفسو.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -الرجؿ الذي يروي عنو سالـ :مبيـ

 -أبو النضر :ىك سالـ بف أبي أمية أبك النضر مكلى عمر بف عبيد ا﵀ التيمي المدني ,ثقة

ثبت ,ككاف يرسؿ ,ركل لو الجماعة  ,مات سنة (ُِٗىػ)(.)4

فياف بف يعيينة ,ثقة ,سبقت ترجمة(.)3
 سفياف :ىك يس يالحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,لـ يركه اإل سالـ بف أبي أمية أبك النضر كىك ثقة مرسؿ ,كقد ركاه عف
رجؿ مبيـ لـ يي ىسمو.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٕٔ/

()2

مسند الحميدم (ِ /ِِٗ/رقـَُْٔ).

()0

سنف سعيد بف منصكر (ْ /َُٖٔ/رقـِِٖ).

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِِٔ/رقـُِٗٔ).

()3

انظر حديث رقـ (ِ).

438

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
أخ ٍذ ي ً
كًف ً
كي ٍرىكل "
يو " إً َّف المَّوى ىيقيك يؿ :إً ىذا ى
كف اٍل ىجَّنة " ي
فص ىبر لى ٍـ ٍار ى
ض لىوي ثىىك نابا يد ى
يمتَ ْيو ى
ت م ٍف ىع ٍبدم َك ِر َ
ى
()7
و
ً
ُّ
ىم ً
يم ىؾ ك ىك ًريمتؾ .
يمتىو" ييريد ىع ٍي ىن ٍيو :أ ٍ
يمتىيف ىعمى ٍيو ككؿ ىش ٍيء ىي ٍك يرـ ىعمى ٍي ىؾ فىيي ىك ىك ًر ي
جار ىحتىٍيو ال ىك ًر ى
ىك ًر ى
حديث رقـ (.)ٕٜٓ

اإلماـ أبو بكر البزار(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ىح َّدثنا الحسيف بف ميدم ,قىاؿ :ىح َّدثنا ىعبد اٍلقي ُّد ً
َّاج ,ىعف أىبًي ىب ٍكر ٍب ًف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ىعف
كس ٍب يف اٍل ىحج ً
اؿ رسكؿ ً
اض ٍب ًف س ًاريةى  -ر ً
ا﵀ َّ َّ -
ىحبيب ٍب ًف يع ىبيد ىع ًف اٍل ًع ٍرىب ً
ضي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
صمى الموي
ى ى
ى
اؿ قى ى ى ي
ى
ت ًمف عبدم َك ِر ِ
عمىيو كسمَّـ ً -فيما يرًك ً
ض لىوي بً ًي ىما ثىىك نابا
يو ":إً ىذا أ ى
ضنً ه
يمتَ ْيو ,ي
يف لى ٍـ أ ٍىر ى
كىك بً ًي ىما ى
ىخ ٍذ ي ٍ ى
ى ىى
ى ىٍ
َ
كف اٍل ىجَّن ًة ".
يد ى
تخريج الحديث:

أخرجو أبك بكر ّْ
الد ٍي ىن ىكًرم( ,)0ك أبك ينعيـ( ,)4كابف عساكر( ,)3مف طريؽ ,أبي بكر بف أبي مريـ,

عف حبيب بف عبيد .كأخرجو ابف حباف( ,)6كالطبراني( ,)1مف طريؽ ,لقماف بف عامر عف يس ىكيد
ابف جبمىة .كالىما( :حبيب ,كسكيد) عف ً
العرباض بف ىسارية عف النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ
ىى
ي
– يحدث عف رب العزة عز كجؿ.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الر ىحبًي ,أبك حفص الحمصي ,ثقة  ,ركل لو البخارم في
 حبيب بف عبيد :ىك حبيب بف عبيد َّ"اَلدب" كالباقكف ,مف الثالثة(.)8
 -أبو بكر بف أبي مريـ :أبك بكر بف عبد ا﵀ بف أبي مريـ  ,ضعيؼ ,سبقت ترجمتو(.)9

 -عبد القدوس بف الحجاج :ىك عبد القدكس بف الحجاج ,الخكالني أبك المغيرة الحمصي ,ثقة ,

ركل لو الجماعة ,مات سنة (ُِِىػ)(.)73

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٕٔ/

()2

مسند البزار (َُ /ُّْ/رقـُْٖٗ).

()0

المجالسة كجكاىر العمـ َلبي بكر الدينكرم (ْ /ِّٓ/رقـَُٖٕ).

()4

حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٔ.)َُّ/

()3

تاريخ دمشؽ ابف عساكر (ِٓ /ّّٖ/رقـَُُْٖ).

()6

صحيح ابف حباف (ٕ /ُْٗ/رقـُِّٗ).

()1

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٖ /ِْٓ/رقـِْٔ) ,كمسند الشامييف لو (ِ /َْٕ/رقـُّٗٓ).

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُٓ/رقـَُُُ).

()9

انظر حديث رقـ (ِٖ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /َّٔ/رقـُْْٓ).
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 الحسيف بف ميدي :ىك الحسيف بف ميدم بف مالؾ اَلييبمّْي ,أبك سعيد البصرم ,ركل لوالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ِْٕىػ)(.)7

()0
()2
البكصيرم حديث " ال شغار في اإلسالـ
ذكره ابف حباف في الثقات  .ككثقو الييثمي  ,كأكرد لو ي

" ثـ قاؿ ":إسناد صحيح رجالو ثقات "( .)4كقاؿ أبك حاتـ( ,)3كابف حجر( ":)6صدكؽ ".

قاؿ الباحث :الحسيف بف ميدم ,صدكؽ.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,لضعؼ أبي بكر بف أبي مريـ .كيرتقي إلى الحسف لغيره بطريؽ ابف
حباف السابؽ ذكرىا؛ فيي طريؽ حسنة ,كقد حسف ىذه الطريؽ شعيب اَلرنؤكط(.)1

امة – رضي ا﵀ عنو – بسند حسف أيضان ,كما عند اإلماـ أحمد
يم ى
كلو شاىد مف حديث أبي أ ى
ييحدث عف إبراىيـ بف ميدم ,قاؿ :حدثنا إسماعيؿ بف عياش ,عف ثابت بف عجالف ,عف

آد ىـ إً ىذا
امة قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -يقكؿ ا﵀ " :ىيا ٍاب ىف ى
أم ى
القاسـ ,عف أبي ى
ت ًع ٍن ىد الص ٍ ً
ض لى ىؾ بًثىك و
كف اٍل ىجَّن ًة "(.)8
أى
احتى ىس ٍب ى
ت ,ىك ٍ
ص ىب ٍر ى
ىخ ٍذ ي
َّد ىمة ٍاَليكلىى لى ٍـ أ ٍىر ى
اب يد ى
يمتىٍي ىؾ فى ى
ت ىك ًر ى
ى
***** *****

()7

تقريب التيذيب ترجمة رقـ (ُّٔٓ).

()2

الثقات البف حباف (ٖ.)ُٖٖ/

()0

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي (ٓ.)ٔٔ/

()4

مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو لمبكصيرم (ِ.)َُْ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ّ.)ٔٓ/

()6

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٔٗ/رقـُّٔٓ).

()1

صحيح ابف حباف (ٕ /ُْٗ/رقـُِّٗ).

()8

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ُٓٔ/رقـِِِِٖ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
اؿ :إً ىذا
يث " أَّىنوي أى ٍك ىرىـ ىجرير ٍب ىف ىع ٍبًد المَّ ًو َّ
كع َّممو بًىيًد ًه ,ىكقى ى
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
لما ىكىرىد ىعمى ٍيو؛ ىفب ىسط لىوي ًرىداءه ى
أىتىا يك ٍـ ىك ًريمة و
لممباىلىغة(.)7
قكـ فأَ ْك ِرموه " أ ٍ
ىم ىك ًريـ قى ٍكـ ك ىش ًريفيـ .كاليىاء ي
حديث رقـ (ٕٓٔ).

اإلماـ ابف ماجو(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
يد ٍب يف ىم ٍسمى ىمةى ,ىع ًف ٍاب ًف ىع ٍج ىال ىف ,ىع ٍف ىن ًاف وع ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف الصَّب ً
َّاح قىا ىؿ :أ ٍىن ىبأ ىىنا ىس ًع ي
ً َّ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو َّ
ِ
يـ قَ ْوٍـ فَأَ ْك ِرُموهُ ".
قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ " :إ َذا أَتَا ُك ْـ َك ِر ُ
تخريج الحديث:
أخرجو البزار( ,)0كابف عدم( ,)4كالبييقي( ,)3كالقضاعي( ,)6مف طريؽ ,محمد بف الصباح ,عف
سعيد بف مسممة ,عف ابف عجالف .كأخرجو الطبراني( ,)1مف طريؽ ,أبي أمية يعمى الثقفي.,

كالىما :عف نافع ,عف ابف عمر – رضي ا﵀ عنيما .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -نافع :ىك نافع أبك عبد ا﵀ المدني مكلى ابف عمر ,ثقة ثبت فقيو مشيكر ,ركل لو الجماعة ,

مات سنة (ُُٕىػ)(.)8

 -ابف عجبلف :ىك محمد بف عجالف ,صدكؽ ,اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة ,سبقت

ترجمتو(.)9

 -سعيد بف مسممة :ىك سعيد بف مسممة بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف اَلمكم نزيؿ الجزيرة

 ,ضعيؼ ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُُٗىػ)(.)73

الج ٍر ىج ىرائي( ,)77أبك جعفر التاجر ,ركل
 -محمد بف الصباح :ىك محمد بف الصباح بف سفياف ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٕٔ/

()2

سنف ابف ماجو  ,كتاب االدب  -باب إذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه -تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /ُِِّ/رقـُِّٕ).

()0

مسند البزار (ُِ /ُٖٖ/رقـْٖٔٓ).

()4

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ْ.)ِْٔ/

()3

السنف الكبرم لمبييقي (ٖ /ُِٗ/رقـُٖٔٔٔ).

()6

مسند الشياب لمقضاعي (ُ /ْْْ/رقـُٕٔ).

()1

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٖ /ُٖٔ/رقـِٖٗٓ).

()8

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٓٓٗ/رقـَٖٕٔ).

()9

أنظر حديث رقـ (َُّ).

( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص //رقـِّٓٗ).
77
الج ْر َج َرائي :نسبة الى جرجرايا  ,كىي بمدة قريبة مف الدجمة بيف بغداد ككاسط  .اَلنساب لمسمعاني (ّ.)َِْ/
( )  َ
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لو أبك داكد ,كابف ماجو ,مات سنة (َِْىػ)(.)7

()3
()4
()0
()2
كمطيف( ,)6كقاؿ ابف معيف ":ليس
كثقو العجمي  ,كأبك زرعة  ,كابف حباف  ,كالدارقطني  ,ي

بو بأس "( ,)1كعنو قاؿ" محمد بف الصباح  ,حدث بحديث منكر عف عمي بف ثابت عف إسرائيؿ

عف ابف أبي ليمى عف نافع عف ابف عمر قاؿ قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -صنفاف
()8

ليس ليما في اإلسالـ نصيب المرجئة كالقدرية

"(.)9

كقاؿ أبك حاتـ ":صالح الحديث "( .)73كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ "(.)77

قاؿ الباحث :محمد بف الصباح ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

حديث ضعيؼ اإلسناد ,لضعؼ سعيد بف مسممة ؛ كقد ركل ىذا الحديث جمعه مف الصحابة
البجمي  ,كجابر بف عبد ا﵀  ,كأبك ىريرة ,
غير عبد ا﵀ بف عمر؛ فقد ركاه جرير بف عبد ا﵀ ى
كعبد ا﵀ بف عباس ,كمعاذ بف جبؿ  ,كعدم بف حاتـ  ,كأبك راشد عبد الرحمف بف عبد  ,كأنس

بف مالؾ  ,رضي ا﵀ عنيـ جميعان .لكف كميا طرؽ ضعيفة بؿ منيا ما ىك ضعيؼ جدان.
كقد أكرد ىذه الطرؽ الشيخ اَللباني رحمو ا﵀ كلـ ير ً
تض شيئان منيا ,لكف في النياية حسف

الحديث بمجمكع ىذه الطرؽ؛ (فيك حسف عنده) فقاؿ " :كبالجممة فمـ أجد في ىذه الطرؽ كميا ما

يمكف الحكـ عميو بالحسف فضال عف الصحة غير أف بعض طرقو ليس شديد الضعؼ ,فيمكف

تقكية الحديث بيا دكف ما اشتد ضعفو منيا ,السيما كقد صحح بعضيا الحاكـ كالعراقي "(.)72
***** *****

()7

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٖ/رقـٓٔٗٓ).

()2

معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)َِْ/

()0

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِٖٗ/

()4

الثقات البف حباف (ٗ.)َُّ/

()3

سؤاالت السيمي لمدارقطني (ص.)ُُٗ/

()6

تيذيب الكماؿ لممزم (ِٓ.)ّٖٕ/

()1

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز .)ْٖ/ُ( -

()8

أخرجو الترمذم,بسند ضعيؼ .سنف الترمذم ,أبكاب القدر -باب ما جاء في القدرية-ط :شاكر (ْ /ْْٓ/رقـُِْٗ).

()9

تاريخ ابف معيف -ركاية الدكرم .)ّٖٓ/ْ( -

( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٕ.)ِٖٗ/
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْْٖ/رقـٓٔٗٓ).
( )72انظر :سمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني (ّ /َِّ/رقـَُِٓ) ,صحيح الجامع الصغير كزياداتو لو (ُ /ُُُ/رقـِٗٔ).

472

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
َّ ً
ك ًم ٍنو حًد ي َّ ً
َّ
َّ ً
كي ٍختىصُّيا لىيىا,
ائسيا التي تتعمؽ بًيىا ىن ٍف يس مالكيا ى
ى ي ى
أمكاليـ " أ ٍ
ىم ىنفى ى
ائـ ٍ
يث الزىكاة " كاتؽ َك َر َ
()7
جامعةه لًٍم ىكماؿ المم ًكف ًفي حقّْيا .كك ً
ث ًىي ً
احدتييا :ىك ًريمة .
ى
ى
يٍ
ىح ٍي ي ى
حديث رقـ (ٕٔٔ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :ح َّدثىىنا ركهح كىك ٍابف اٍلقى ً
ً
اسًـ ,ىع ٍف
اـ اٍل ىع ٍي ًش ُّي ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف يزىرٍي وع ,قى ى ى
ى ٍ ى يى ي
ىح َّدثىىنا أ ى
يمَّيةي ٍب يف ب ٍسطى ى
ً ً
ً ً
ص ٍي ًفي ,ىع ٍف أىبًي ىم ٍع ىبود ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ,أ َّ
كؿ
ىف ىر يس ى
يميَّةى ,ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف ىع ٍبد ا﵀ ٍب ًف ى
إ ٍس ىماعي ىؿ ٍب ًف أ ى
ً
ىى ًؿ ًكتى و
اب,
ث يم ىعا نذا ًإلىى اٍل ىي ىم ًف ,قى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -لى َّما ىب ىع ى
اؿ " :إًَّن ىؾ تى ٍق ىد يـ ىعمىى قى ٍكوـ أ ٍ
ا﵀  -ى
ادةي ً
ىخبً ٍريى ٍـ أ َّ
ض ىعمى ٍي ًي ٍـ
ا﵀ ىع َّز ىك ىج َّؿ ,فىًإ ىذا ىع ىرفيكا ا﵀ى ,فىأ ٍ
كى ٍـ إًلى ٍي ًو ًع ىب ى
ىفٍم ىي يك ٍف أ َّىك ىؿ ىما تى ٍد يع ي
ىف ا﵀ى فى ىر ى
ىخمس صمىك و
ىخبً ٍريى ٍـ أ َّ
ض ىعمى ٍي ًي ٍـ ىزىكاةن تي ٍؤ ىخ يذ ًم ٍف
ات ًفي ىي ٍك ًم ًي ٍـ ىكلىٍيمىتً ًي ٍـ ,فىًإ ىذا فى ىعميكا ,فىأ ٍ
ىف ا﵀ى قى ٍد فى ىر ى
ٍى ىى
ً
أ ًٍ ً
اعكا بًيىا ,فى يخ ٍذ ًم ٍنيي ٍـ كتىك َّ
ؽ َك َرِائ َـ أ َْم َوالِ ِي ْـ ".
ىغن ىيائ ًي ٍـ فىتيىرُّد ىعمىى فيقى ىرائ ًي ٍـ ,فىًإ ىذا أىطى ي
ىى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0مف طريؽ ,اسماعيؿ بف أمية’ كزكريا بف إسحاؽ ,كالىما :عف يحيي بف عبد
صيفي ,عف أبي معبد ,عف ابف عباس – رضي ا﵀ عنيما .-
ا﵀ بف ى
دراسة رجاؿ اإلسناد :رجالو ثقات ,كأبك معبد ىك :نافذ مكلى ابف عباس.
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٕٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف  -باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسالـ  /ُٓ/ُ( -رقـُّ.)ُٗ-

()0

صحيح البخارم  ,كتاب الزكاة  -باب كجكب الزكاة  /َُْ/ِ( -رقـُّٓٗ) ,ك باب ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس (ِ/ُُٗ/
رقـُْٖٓ) ,كباب أخذ الصدقة مف اَلغنياء كترد في الفقراء(ِ /ُِٖ/رقـُْٔٗ) ,ك كتاب المظالـ  -باب االتقاء كالحذر مف
دعكة المظمكـ  /ُِٗ/ّ( -رقـِْْ) ,ككتاب المغازم -باب بعث أبي مكسى ,كمعاذ إلى اليمف  /ُِٔ/ٓ( -رقـّْْٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ؽ ًف ً
يو الكريمة " أم ال ىعزيًزة عمى صاحبيا(.)7
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
كغ ٍزهك تيٍنفى ي
يث " ى
حديث رقـ (ٕٕٔ).

اإلماـ أبو القاسـ الحمبي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ :نا ىع ٍب يد اٍلممً ًؾ ٍب يف ىحبً و
اف
اؿ :نا اٍلفى ىزًار ُّ
يب  ,قى ى
ىح ىم ىد ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو  ,قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
م  ,ىع ٍف يعثٍ ىم ى
ى
َّ ً
اء  ,عف أىبً ً
ا ٍب ًف عطى و
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-
اؿ :قى ى
يو  ,ىع ٍف يم ىع ًاذ ٍب ًف ىجىب وؿ  ,قى ى
ىٍ
ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
يو اٍلعم يؿ  ,كيياسر ًف ً
يو ا ْل َك ِريم ُة كي ٍحتىسب ًف ً
ؽ ِف ِ
اٍل ىغ ٍزيك ىغ ٍزىك ً
يو
اف :ىغ ٍزهك يي ٍبتى ىغى بً ًو ىك ٍجوي المَّ ًو تُْنفَ ُ
َ ىي ى ي
ى يى ى ي
ىى
يو يذك اَلىم ًر ,كي ٍجتىىنب ًف ً
ؾ ,كيطىاعي ًف ً
َّ
اآلخ ير:
اد  ,فىيى ىذا الًَّذم لىوي ىن ٍك يموي ىكين ٍبييوي  ,ىكاٍل ىغ ٍزيك ى
يو اٍلفى ىس ي
ٍ ىي ي
الش ًري ي ى ي
ؽ فىي ىذا الًَّذم ال يؤكب بًاٍل ىكفى ً
ً و ً
و
اؼ ".
ىي ي
ىغ ٍزيك ًرىياء ىك ىم ٍعص ىية ىكس ىبا و ى
تخريج الحديث:

أخرجو ,أبك داكد( ,)0كالنسائي( ,)4كأحمد( ,)3كعبد بف حميد( ,)6كابف أبي عاصـ( ,)1الشاشي(,)8

()72
()77
()73
()9
الم ىنجَّي عبد ا﵀ بف عمر بف
كالطبراني  ,كالحاكـ  ,كأبك ينعيـ  ,كالبييقي  ,كأبك ي
المَّتّْ ٌي( .)70جميعيـ مف طريؽ ,بقية بف الكليد ,عف ىب ًحير بف سعد ,عف خالد بف ىمعداف ,عف أىبي

ىب ٍح ًرَّيةى عبد ا﵀ بف قيس ,عف معاذ بف جبؿ رضي ا﵀ عنو ,عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

كيرسؿ ,كيدلس .سبقت
– والد عثماف :ىك عطاء ي
الخراساني ,صدكؽ مشيكر ,في حفظو شيء ,ي
ترجمتو(.)74

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٕٔ/

()2

حديث أبي القاسـ الحمبي (ص /ّٕ/رقـّٔ).

()0

سنف أبي داكد  ,كتاب الجياد  -باب في مف يغزك كيمتمس الدنيا -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُّ/رقـُِٓٓ).

()4

سنف النسائي  ,كتاب الجياد  -فضؿ الصدقة في سبيؿ ا﵀ عز كجؿ  -تحقيؽ :أبك غدة (ٔ /ْٗ/رقـُّٖٖ) ,ككتاب البيعة -
التشديد في عصياف اإلماـ  /ُٓٓ/ٕ( -رقـُْٓٗ) ,كالسنف الكبرم (ْ /َّٗ/رقـِّْٖ).

()3

مسند اإلماـ أحمد (ّٔ /ّٖٔ/رقـَِِِْ).

()6

المنتخب مف مسند عبد بف حميد (ص /ٕٔ/رقـَُٗ).

()1

الجياد البف أبي عاصـ (ُ /ّّٕ/رقـُّّ).

()8

المسند لمشاشي (ّ /ِٖٕ/رقـُّْٗ).

()9

المعجـ الكبير لمطبراني (َِ /ُٗ/رقـُٕٔ) ,كمسند الشامييف لو (ِ /ُٖٔ/رقـُُٗٓ).

( )73المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ِ /ْٗ/رقـِّْٓ).
( )77حمية اَلكلياء َلبي نعيـ (ٓ.)َِِ/
( )72السنف الكبرم لمبييقي (ٗ /ِِٖ/رقـُْٕٖٓ).
( )70مشيخة أبي المنجى ابف المتي (ص.)ْٕٓ/
( )74انظر حديث رقـ (ََُ).
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الخراساني ,ضعيؼ .سبقت ترجمتو(.)7
 -عثماف بف عطاء :ىك ابف أبي مسمـ ي

 الفزاري :ىك إبراىيـ بف محمد بف الحارث الفزارم ,ثقة حافظ  ,سبقت ترجمتو(.)2ص ٍي ً
صي( )0أبك مركاف البزاز  ,مقبكؿ ,ركل
 -عبد الممؾ بف حبيب :ىك عبد الممؾ بف حبيب اٍل ًم ّْ

لو أبك داكد ,مات سنة (َِْىػ)(.)4

قاؿ الباحث : :لـ أعثر لعبد الممؾ بف حبيب عمى ترجمة اال ما كاف مف قكؿ ابف حجر أنو
مقبكؿ كىك كما قاؿ.

 -محمد بف أحمد بف عبد ا﵀ :لـ أعثر لو عمى ترجمة فيك مجيكؿ الحاؿ.

الحكـ عمى الحديث:

الخراساني ,كجيالة محمد
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,لضعؼ عثماف بف عطاء بف أبي مسمـ ي
ا بف أحمد بف عبد ا﵀ .كالطريؽ اَلخرل لمحديث أخرجيا أبك داكد كغيره عف حيكة بف شريح
الحضرمي ,قاؿ :حدثنا بقية ,حدثني ىب ًحير ,عف خالد بف معداف ,عف أبي بحرية ,عف معاذ بف
جبؿ ...فذكر الحديث( .)3رجالو ثقات ,سكل بقية ,مشيكر بالتدليس ,فقد عده الحافظ ابف
حجر( )6مف أصحاب المرتبة الرابعة في طبقاتو التي اتيفىؽ عمى أنو ال يحتج بشئ مف حديثيـ اإل
بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ .كقد صرح بقية بالسماع مف
شيخو في ىذه الطريؽ ,فانتفت بذلؾ شبية التدليس .كبيذا يككف الحديث مف طريؽ بقية :حسف
اإلسناد .كقد حسنو الشيخ اَللباني(.)1

***** *****

()7

انظر حديث رقـ (ََُ).

()2

انظر حديث رقـ (َْ).
ص ِ
يصي :نسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا "المصيصة" ,كىي مدينة مف ثغكر الشاـ بيف أنطاكية كبالد
ا ْل ِم ٍّ

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٔ/رقـُّْٕ).

()3

سنف أبي داكد  ,كتاب الجياد  -باب في مف يغزك كيمتمس الدنيا -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُّ/رقـُِٓٓ).

()6

طبقات المدلسيف البف حجر (ص.)ْٗ/

()1

صحيح أبي داكد لأللباني (ٕ /ِٕٓ/رقـُِِٕ).

()0

الركـ تقارب طرسكس .انظر :اَلنساب لمسمعاني (ُِ ,)ِٕٗ/كمعجـ البمداف لياقكت الحمكم (ٓ.)ُْٓ/

473

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًف ً
يؿ :ىب ٍي ىف و
ًو ً
الن ً
يو " ىخ ٍي ير َّ
أب يمؤمف ,يى ىك
كيف يمؤ ًم ىنيف .ىكًق ى
ىم ىب ٍيف ىأب ٍ
يم ْيف " أ ٍ
اس ىي ٍك ىمئذ يمؤم هف ىب ٍيف َك ِر َ
ى
ً
َّ
ً
يـ :الذم ىك َّرـ ىن ٍف ىسو
أصميو ,ىك ٍاب وف يمؤمف ,يى ىك فى ٍرعو ,فىيي ىك ىب ٍيف يمؤ ًم ىنيف يىما ى
ٍ
ط ىرفىاه ,ىك يى ىك يم ٍؤم هف  .ىكاٍل ىك ًر ي
()7
ىع ًف التَّ ىدُّنس بً ىش ٍي وء ًم ٍف يم ىخالفىة ربّْو .
حديث رقـ (ٖٕٔ).

اإلماـ َمعمر بف راشد(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  " :-ي ً
الزٍى ًرمّْ ,ىع ٍف ىريج وؿً ,م ٍف قيىرٍي و
ىع ًف ُّ
ىف
كش ي
ش قى ى
ؾ أٍ
ي
ى
اؿ :قى ى ى ي
ي ى ىىى
()0
ً
الن ً ِ
الن ً
ض يؿ َّ
ب ىعمىى َّ
يم ْي ِف "
اس  -أ ٍىك ىعمىى ىى ىذا ٍاَل ٍىم ًر  -لي ىكعي ٍاب يف لي ىك ىع  ,ىكأى ٍف ى
ىي ٍغم ى
اس ُم ْؤم ٌف َب ْي َف َك ِر َ
اؿ " :ىش ًريفى ٍي ًف م ً
ً
اؿ ريج هؿ ًم ىف ً
آؿ
كس ىرٍي ًف "  ,قى ى
يم ٍي ًف؟ قى ى
اؿ ىم ٍع ىمهر :فىقى ى
قى ى
اؿ :فىقى ى ى
ي
اؿ ىريج هؿ ل ُّمزٍى ًرمّْ :ىما ىك ًر ى
ً
اٍل ًع ار ً ً
صالً ىح ٍي ًف.
ؽ :ىكذ ى
يم ٍي ًف تىقي ٍَّي ًف ى
ى
ب ,ىك ًر ى
تخريج الحديث:
ييركل ىذا الحديث عف عمر ,كأبي ذر ,ككعب بف مالؾ ,كصحابي لـ ييعرؼ ,رضي ا﵀ عنيـ.
الطريؽ األولي :عف عمر بف الخطاب ,أخرجيا الطبراني( ,)4عف أبي زرعة عبد الرحمف ,عف
عبد ا﵀ بف جعفر الرقي ,عف أصبغ بف محمد ,عف جعفر بف برقاف ,عف الزىرم ,عف سعيد بف
المسيب قاؿ :سمعت عمر بف الخطاب ...فذكر الحديث .كجعفر بف برقاف ,ثقة إال في حديث

الزىرم ضعيؼ.

الثانية :عف أبي ذر ,أخرجيا ابف أبي عاصـ( ,)3كالطبراني( ,)6مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف لييعة,
عف عقيؿ بف خالد ,عف ابف شياب ,أف عبد الممؾ بف أبي بكر ,أخبره ,أف أبا بكر بف عبد
الرحمف ,أخبره أف أبا ذر ,أخبره ,أنو سمع رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  .-كابف لييعة

صدكؽ  ,اختمط .

الثالثة :عف كعب بف مالؾ ,أخرجيا الطبراني( ,)1عف محمد بف عبد ا﵀ الحضرمي مطيف ,عف
عبد ا﵀ بف عمر بف أباف ,عف إسحاؽ بف سميماف ,عف معاكية بف يحيى ,عف الزىرم ,عف عبد
الرحمف بف عبد ا﵀ بف كعب بف مالؾ ,عف أبيو عبد ا﵀ بف كعب ,عف جده كعب بف مالؾ,

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٖٔ/

()2

الجامع لمعمر بف راشد  -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ  /ُّٔ/ُُ( -رقـَِِْٔ).

()0

المكع عند العرب :العبد أك المئيـ .أكىك العبد كالسفمة .غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ (ِ.)ُْٓ/ّ ( , )ِِّ/

()4

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ٓ /ّٔ/رقـْٕٕٔ).

()3

الزىد البف أبي عاصـ (ٓ /ّٔ/رقـْٕٕٔ).

()6

المعجـ اَلكسط لمطبراني (ص /ٕٗ/رقـُِٗ).

()1

المعجـ الكبير لمطبراني (ُٗ /ِٖ/رقـُٓٔ).
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يرفعو .رجالو ثقات ,سكل معاكية بف يحيى ,ضعيؼ.

الرابعة :أخرجيا الطحاكم( ,)7عف أحمد بف عبد الرحمف بف كىب قاؿ :حدثنا عمي عبد ا﵀ بف
كىب قاؿ :أخبرني إبراىيـ بف سعد الزىرم  ,عف الزىرم قاؿ :أخبرني عبد الممؾ بف أبي بكر بف
عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ  ,عف أبيو قاؿ :أخبرني رجؿ  ,مف أصحاب النبي  -صمى

ا﵀ عميو كسمـ  -كرفع الحديث .رجالو ثقات ,سكل أحمد بف عبد الرحمف ,صدكؽ تغير.
د ارسة رجاؿ اإلسناد:
 -رجؿ :مبيـ.

-الزىري :ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ,سبقت ترجمتو(.)2

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بإسناد ىمعمر بف راشد ضعيؼ ,فيو رجؿ مبيـ .كالحديث بعمكمو " حسف لغيره " بمجمكع
طرقو التي سبؽ تخريجيا.
()0
َّ ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :
الي ىماف قاؿ :قى ى
كجاء عند الترمذم  ,بمعناه عف حذيفة بف ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
اس بً ُّ
الن ً
ىس ىع ىد َّ
يث ىح ىس هف.
الد ٍن ىيا لي ىكعي ٍاب يف لي ىك وع " .قاؿ الترمذم :ىى ىذا ىحًد ه
كـ الس ى
َّاعةي ىحتَّى ىي يك ى
كف أ ٍ
ىال تىقي ي
***** *****

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً
ً ً
طمىقت ىك ًريما ىعمىى اٍل ىم ٍأرًىة ,ىكلى ٍـ تيقؿ
أحدان ًفي السّْر " أ ٍ
ىكًفي ىحديث أ ّْيـ ىزٍرع " َك ِريـ الخ ٌؿ ,ىال تي ىخادف ى
ىك ًريمة ً
الخ ّْؿ ,ىذ ىىابان بً ًو إًلىى َّ
الش ٍخص(.)4
حديث رقـ (*).
اإلماـ البخاري(٘) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً
كن ىس ,قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا
اف ٍب يف ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ,ىك ىعمً ُّي ٍب يف يح ٍج ور ,قىاالى :أ ٍ
يسى ٍب يف يي ي
ىح َّدثىىنا يسمىٍي ىم ي
ىخ ىب ىرىنا ع ى
ت :ىجمى ىس إً ٍح ىدل
اؿ :ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ٍرىكةى  ,قى ى
ٍب يف يع ٍرىكةى  ,قى ى
اؿ :ىع ٍف يع ٍرىكةى  ,ىع ٍف ىعائً ىشةى ,قىالى ٍ
ىخ ىب ًار أ ٍىزك ً
اج ًي َّف ىش ٍينئا ,قىالى ًت اَليكلىى...الحديث " .
ىف الى ىي ٍكتي ٍم ىف ًم ٍف أ ٍ
اى ٍد ىف ىكتى ىعاقى ٍد ىف أ ٍ
ام ىأرىةن ,فىتى ىع ى
ٍ
ى

الحديث سبؽ تخريجو(.)6

***** *****

()7

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ٓ /ِْٗ/رقـَُِٓ).

()2
()0
()4

انظر حديث رقـ (َٕ).
ؿٍُانرغيظي,أتٕابانفرٍ–تابيُّ–ط:شاكغ(/490/4عقى.)2239
النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٖٔ/

()3

صحيح البخارم ,كتاب النكاح  -باب حسف المعاشرة مع اَلىؿ  /ِٕ/ٕ( -رقـُٖٗٓ).

()6

انظر حديث رقـ (ّ).
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ً
اـ
ى ىش ي
ىع ٍش ىرةى

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ُّ ً
ً
كًف ً
الرجؿ ًم ٍف ًفراش أ ٍىك
المكضع
يو " ىكىال يي ٍجمىس ىعمى تَ ْك ِرَم ِتو إالَّ بًًإ ٍذنً ًو " التَّ ٍك ًرىمة:
الخاص ل يجمكس ي
ى
()7
مما يع ٌد ًإل ٍكر ً
ام ًو ,ىكًى ىي تى ٍف ًعمة ًم ىف ال ىكرامة .
ىسرير َّ ي ى
ى
حديث رقـ (ٕٗٔ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
اؿ ٍاب يف اٍل يمثىنَّى :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ,ىع ٍف يش ٍع ىبةى ,ىع ٍف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,ىك ٍاب يف ىب َّش وار ,قى ى
يؿ ٍب ًف رج و
إًسم ً
ت أ ىىبا م ٍس يع و
اؿ لىىنا
كد ,ىيقيك يؿ :قى ى
اء ,قى ى
اع ى
ض ٍم ىع وج ,ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت أ ٍىك ىس ٍب ىف ى
ىى
ى
ٍى
ا﵀  -صمَّى ا﵀ عمىي ًو كسمَّـ  " :-يؤُّـ اٍلقىكـ أى ٍقرؤىـ لً ًكتى ً ً
رسك يؿ ً
ً
ت
اءةن ,فىًإ ٍف ىك ىان ٍ
اب ا﵀ ,ىكأى ٍق ىد يميي ٍـ ق ىر ى
ىي
ى
ىي
ٍ ى ى ي يٍ
ي ىٍ ىىى
ً
ً
ً
اء ,ىفٍم ىي يؤ َّميي ٍـ أى ٍك ىب يريى ٍـ ًسِّنا ,ىكىال تى يؤ َّم َّف
اء ,ىفٍم ىي يؤ َّميي ٍـ أى ٍق ىد يميي ٍـ ى ٍج ىرةن ,فىًإ ٍف ىك يانكا في اٍل ًي ٍج ى ًرة ىس ىك ن
اءتييي ٍـ ىس ىك ن
ق ىر ى
ِ ِ ً ًً
ً
ًً
ً
الرج ىؿ ًفي أ ٍ ً ً
ىف ىي ٍأ ىذ ىف لى ىؾ ,أ ٍىك بًًإ ٍذنً ًو ".
ىىمو ,ىكىال في يسٍمطىانو ,ىكىال تى ٍجم ٍس َعمَى تَ ْك ِرَمتو في ىب ٍيتو إً َّال أ ٍ
َّ ي
تخريج الحديث:

()0
ض ٍم ىعج ,عف أبي
أخرجو مسمـ  ,مف طريؽ ,اَلعمش ,عف إسماعيؿ بف رجاء ,عف أكس بف ى
مسعكد اَلنصارم – رضي ا﵀ عنو – بنحكه.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -أبو مسعود :ىك عق بة بف عمرك بف ثعمبة بف أسيرة بف عطية بف خدارة بف عكؼ بف الحارث

ا بف الخزرج اَلنصارم ,أبك مسعكد البدرم .مشيكر بكنيتو .اتفقكا عمى أنو شيد العقبة ,كاختمفكا
في شيكده بد انر  ,مات بعد سنة أربعيف( .)4كباقي رجالو ثقات.
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٖٔ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب مف أحؽ باإلمامة /ْٔٓ/ُ( -رقـُِٗ.)ّٕٔ-

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب مف أحؽ باإلمامة /ْٔٓ/ُ( -رقـُِٗ.)ّٕٔ-

()4

انظر االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر (ْ ,)ُٕٓٔ/كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر (ْ.)ِّْ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً ً
يث الك ً
ًفي حًد ً
ً َّ
اقمي " كقى ٍد ضافىو رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
فعمقيا
ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فىأىتىى بق ٍرىبتو ىن ٍخمىةن ى
ى
ىي
ى
ى
()7
ً
الجمع :ال ىك ىرانًيؼ .
َّعفىة ى
الغميظة .ك ٍ
ب ُك ْرَنافَة " ى ىي أ ٍ
ىص يؿ الس ى
حديث رقـ (ٕ٘ٔ).

لقد سبؽ تخريج ىذا الحديث مف رواية مسمـ ,دوف عبارة ابف األثير ,وقد عثرت عمييا عند

أبي بكر المروزي(ٕ).

اإلماـ أبو بكر أحمد بف عمي المروزي(ٖ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف يم ىح َّمود اٍل يم ىح ًاربً ُّي
كسى اٍليى ىرًك ُّ
اال :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
م  ,ىك ىع ٍب يد َّ
ص ًال وح قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ى
ىح َّدثىىنا أيىبك يم ى
اؿ :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف عب ٍيًد المَّ ًو  ,عف أىبً ً
اؿ :ىح َّدثىنًي أيىبك ىب ٍك ور الص ّْ
يؽ -
يو  ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
ّْد ي
ىٍ
ى ى ي يى
قى ى ى
ً
رً
ىىمًي :ىى ٍؿ ًع ٍن ىد يك ٍـ ىش ٍي هء؟ قىاليكا :ىال  ,ىفمى َّما
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
ت ًَل ٍ
ات لىٍيمى وة فىيقٍم ي
اء ىذ ى
اؿ " :فىاتىني اٍل ىع ىش ي
ى
ت أىتىىقمَّب عمىى ًفر ً
اشي فى ىال ىيأٍتًينًي َّ
ت إًلىى اٍل ىم ٍس ًجًد
أى
ت :إًّْني لى ٍك ىخ ىر ٍج ي
الن ٍكيـ  ,فى يقٍم ي
ض ىج ًعي ىج ىعٍم ي
ت ىم ٍ
ىخ ٍذ ي
ي ى
ى
ت رىكع و
ت رىكع و
ت إًلىى اٍلمس ًجًد فى َّ
فى َّ
ت  ,فىىب ٍي ىنا
ات  ,ثيَّـ ىجمى ٍس ي
يصبً ىح  ,فى ىخ ىر ٍج ي
ات فىتى ىعمٍَّم ي
ىٍ
ت ىحتَّى أ ٍ
صم ٍي ي ى ى
ى
صم ٍي ي ى ى
ى
ًً
ً
َّاع ًة
أ ىىنا ىج ًال هس إً ٍذ ى
ت :ىى ىذا أيىبك ىب ٍك ور قى ى
طمى ىع يع ىم ير فىقى ى
اؿ :ىما أ ٍ
اؿ :ىم ٍف ىى ىذا؟ يقٍم ي
ىخ ىر ىج ىؾ في ىىذه الس ى
ىخ ىر ىجنًي إً َّال ىذلً ىؾ  ,فىىب ٍي ىنا ىن ٍح يف ىك ىذلً ىؾ ىجالً ىس ً
اف إً ٍذ ىخ ىرىج
ت ىعمى ٍي ًو اٍل ًق َّ
صةى قى ى
اؿ :ىكأ ىىنا ىكالمَّ ًو ىما أ ٍ
صي
ص ٍ
فىقى ى
َّ ً
اؿ :ىيا ىنبً َّي المَّ ًو ىى ىذا أيىبك ىب ٍك ور ىك ىى ىذا أ ىىنا
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  , -فىىب ىد ىرنًي يع ىم ير فىقى ى
ىعمى ٍي ىنا ىر يسك يؿ المو  -ى
ًً
ً
ت
اؿ يع ىم ير :ىيا ىر يس ى
َّاع ًة؟ " قى ى
يع ىم ير  ,قى ى
اؿ " :ىما أ ٍ
ت اٍل ىم ٍس ًج ىد فى ىأرٍىي ي
كؿ المَّ ًو ىد ىخٍم ي
ىخ ىر ىج يك ىما في ىىذه الس ى
ًً
ت
َّاع ًة؟ فىقى ى
ت :ىم ٍف ىى ىذا؟ فىقى ى
ت لىوي :ىما أ ٍ
اؿ اٍل يجكعي  ,فى يقٍم ي
اؿ :ىى ىذا أيىبك ىب ٍك ور  ,فى يقٍم ي
ىس ىك نادا فى يقٍم ي
ىخ ىر ىج ىؾ ىىذه الس ى
َّ ً
لىو :كأ ىىنا كالمَّ ًو ما أ ٍ ً َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىكأ ىىنا ىما
ىخ ىر ىجني إًال اٍل يجكعي  ,فىقىا ىؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
ي ى ى
ً
ً
طمًقيكا بًىنا إًلىى اٍلك ًاق ًف ّْي أىبًي اٍلي ٍيثىًـ ٍب ًف التٍَّيي ً َّ
ىخ ىر ىج يك ىما ٍ ,ان ى
ىخ ىر ىجنًي إً َّال الًَّذم أ ٍ
أٍ
اف لى ىعم ىنا ينص ي
يب ع ٍن ىدهي
ى
ى
ى
ً
ً
اؿ يع ىم ير :ىى ىذا
اب  ,فىقىالى ًت اٍل ىم ٍأرىةي :ىم ٍف ىى ىذا؟ فىقى ى
ىش ٍينئا " فى ٍانطىمى ٍق ىنا في اٍلقى ىم ًر ىحتَّى أىتىٍي ىنا اٍل ىحائطى فىقى ىرٍع ىنا اٍل ىب ى
َّ ً
اؿ ىر يسك يؿ
اب  ,فى ىد ىخٍم ىنا فىقى ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىكأيىبك ىب ٍك ور ىك يع ىم ير  ,فىفىتى ىح ٍ
ت لىىنا اٍل ىب ى
ىر يسك يؿ المو  -ى
ً
َّ ً
ب لىىنا ًم ٍف ًح ٍس ًي ىبنًي ىح ًارثىةى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-أ ٍىي ىف ىب ٍعمي ًؾ؟ " ,قىالى ٍ
ب ىي ٍستى ٍعذ ي
ت :ىذ ىى ى
المو  -ى
َىا فَعمَّقَيا ِب ِكرَنافَ ٍة ًمف ىكرانً ً
ِ ٍ
ً
يؼ َّ
الن ٍخ ًؿ  ,ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعمىٍي ىنا
ىك ىاآل ىف ىيأٍتي يك ٍـ  ,فَ َجمَ ْ
س َنا َحتَّى أَتَى ِبق ْرَبة فَ َم َؤل َ َ َ ْ
ٍ ى
كؿ المَّ ًو  -صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -كبًص ً
اؿ :مر ىحنبا بًرس ً
اح ىب ٍي ًو  ,ىما ىزىار َّ
اس ًم ٍث يؿ ىم ٍف ىزىارنًي
الن ى
ي ى ىىى ى ى
ى
ىي
فىقى ى ى ٍ
َّ
ىخ ىذ َّ
اؿ ًفي اٍل ىغ ىنًـ ,
الش ٍف ىرةى فى ىج ى
ض ىعوي ىب ٍي ىف أ ٍىيًد ىينا  ,فى ىج ىعٍم ىنا ىن ٍأ يك يؿ ًم ٍنوي  ,ثيَّـ أ ى
المٍيمىةى  ,ثيَّـ قىطى ىع ىع ٍذقنا فى ىك ى

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٖٔ/

()2

انظر حديث رقـ (َُِ).

()0

مسند أبي بكر الصديؽ البي بكر المركزم (ص /ُُِ/رقـٓٓ).
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َّ ً
ات ىدر " فى ىذ ىب ىح ىك ىسمى ىخ
فىقى ى
ىف تى ٍذ ىب ىح لىىنا ىذ ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-ىع ىزٍم ي
ت ىعمى ٍي ىؾ أ ٍ
اؿ لىوي ىر يسك يؿ المو  -ى
َّ ً
ؼ
ام ًت اٍل ىم ٍأرىةي فى ى
ت ىحتَّى ىبمى ىغ اٍل يخ ٍب يز ىكالمَّ ٍح يـ  ,ثيَّـ ثىىرىد ىك ىغ ىر ى
ت ىك ىخ ىب ىز ٍ
ت ىك ىع ىج ىن ٍ
ط ىح ىن ٍ
ىكقىط ىع في اٍلقى ٍد ًر  ,ىكقى ى
ً
 ,ثيَّـ ج ً
َّ ً
يح  ,ىحتَّى
اـ إًلىى اٍل ًق ٍرىب ًة ىكقى ٍد ىسفىتٍيىا ّْ
الر ي
اء بًو فى ىك ى
ى ى
ض ىعوي ىب ٍي ىف أ ٍىيد ىينا  ,فىأى ىكٍم ىنا ىحتى ىشب ٍع ىنا  ,ثيَّـ قى ى
اإل ىن ً
ً َّ
اء  ,ثيَّـ ىناك ىؿ الَّنبً َّي َّ -
ب ًم ٍنيا ًفي ًٍ
ب  ,ثيَّـ ىن ىاك ىؿ أ ىىبا ىب ٍك ور
ىب ىرىد ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -فى ىش ًر ى
ى
ت فى ى
ص َّ ى
ى
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  " :-اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىخ ىر ٍج ىنا لى ٍـ يي ٍخ ًر ٍج ىنا إً َّال اٍل يجكعي  ,ثيَّـ
ىك يع ىم ىر  ,فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
َّ ً
لىـ ىنرًجع حتَّى أىص ٍب ىنا ى ىذا  ,ى ىذا كرّْب يكـ َّ ً
صمَّى
يـ  ,لىتي ٍسأىلي َّف ىع ٍف ىى ىذا " ,ثيَّـ قى ى
ى ى
ٍ ٍ ٍ ى
اؿ لىوي ىر يسك يؿ المو  -ى
النع ي
ى ىى ي
يؾ ًمف اٍلم ً
ً
ً
ً َّ
اؿ " :فى ٍانظي ٍر أ َّىك ىؿ ىس ٍب وي ىي ًج ييئ ىنا
اؿ :ىال  ,قى ى
اء؟ " قى ى
ىما لى ىؾ ىخاد هـ ىي ٍسق ى ى ى
ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-أ ى
كؿ المَّ ًو ,
فىأٍتًىنا ىحتَّى ين ٍخًد ىم ىؾ ىخ ًاد نما " ىفمى ٍـ ىيٍم ىب ٍ
اؿ :ىم ٍك ًع يد ىؾ ىيا ىر يس ى
ي  ,فىأىتىاهي اٍل ىك ًاق ًف ُّي فىقى ى
ث أٍ
ىف أىتىاهى ىس ٍب ه
اؿ " :يخ ٍذ ىى ىذا
كؿ المَّ ًو  ,قى ى
ت الًَّذم تى ٍختى يار لًي ىيا ىر يس ى
اختىٍريى ٍـ " قى ى
قى ى
اؿ " :ىن ىع ٍـ  ,ىى ىذا ىس ٍب هي ٍ
اؿ :يك ٍف أ ٍىن ى
ً َّ ً
ً
ىح ًسف إًلى ٍي ًو " فى ٍانطىمى ى ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ
ام ىأرىتىوي فىقى ى
ىكأ ٍ ٍ
اؿ :ىى ىذا ىم ٍك ًع يد ىر يسكؿ المو  -ى
ؽ بًو ىحتَّى أىتىى بًو ٍ
ت الًَّذم
اؿ :قى ى
اؿ لى ىؾ؟ قى ى
ت لىوي ىك ىما قى ى
اؿ لًي " :ىى ىذا ىس ٍب هي ٍ
  ,فىقىالى ٍت لىوي :يك ٍف أ ٍىن ى
اختىٍريى ٍـ " فى يقٍم ي
ت :ىما يقٍم ى
َّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو
ت :قى ٍد قى ى
تى ٍختى يار لًي  ,فىقى ى
ىح ًس ٍف إًلى ٍي ًو " فىقىالى ٍ
اؿ " :يخ ٍذ ىى ىذا اٍل يغ ىال ىـ ىكأ ٍ
اؿ لى ىؾ ىر يسك يؿ المو  -ى
ىح ًسف إًلى ٍي ًو  ,فىأ ٍ ً ً ً
اؿ :كما ًٍ
ىعتىقىوي.
اف إًلى ٍي ًو قىالى ٍ
ىف تى ٍعتًقىوى  ,فىأ ٍ
ت :أ ٍ
ىك ىسمَّ ىـ  :-أ ٍ ٍ
اإل ٍح ىس ي
ىم ىر ىؾ  ,قى ى ى ى
ىحس ٍف إلى ٍيو ىك ىما أ ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)7كالترمذم( ,)2كابراىيـ الحربي( ,)0كالحاكـ( ,)4مف طريؽ ,أبي سممة بف عبد
الرحمف.

كأخرجو مسمـ( ,)3كالطحاكم( ,)6كأبك عكانة( ,)1مف طريؽ ,أبي حازـ سمماف مكلي عزة .كأخرجو

ابف ماجو( ,)8كابف أبي الدنيا( ,)9كأبك يعمى( ,)73كالطبراني( ,)77مف طريؽ ,المحاربي ,عف يحيي
بف عبيد ,عف أبيو عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف ىم ٍك ىىب .ثالثتيـ :عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو –
بنحكه.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

()7

اَلدب المفرد لمبخارم (ص /ٗٗ/رقـِٔٓ).

()2

سنف الترمذم  ,أبكاب الزىد  -باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ -ط :شاكر (ْ /ّٖٓ/رقـِّٗٔ).

()0

إكراـ الضيؼ إلبراىيـ الحربي (ص /ِٓ/رقـٗٗ).

()4

المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ُْٓ/رقـَٖٕٕ).

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلشربة  -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ  /َُٔٗ/ّ( -رقـَُْ.)َِّٖ-

()6

شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم (ُ /ُِْ/رقـْْٕ).

()1

مستخرج أبي عكانة (ٓ /ُٕٓ/رقـَّّٖ).

()8

سنف ابف ماجو  ,كتاب الذبائح  -باب النيي عف ذبح ذكات الدر-تحقيؽ :عبد الباقي (ِ /َُِٔ/رقـُُّٖ).

()9

الجكع البف أبي الدنيا (ص /ّّ/رقـُْ).

( )73مسند أبي يعمى المكصمي (ُ /ٕٗ/رقـٖٕ).
( )77المعجـ الكبير لمطبراني (ُٗ /ُِٓ/رقـٕٔٓ).
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 أبو يحيي :ىك عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف ىم ٍك ىىب ,أبك يحيى التيمي المدني ,ركل لو البخارم في"اَلدب" ,كأبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مف الثالثة(.)7
قاؿ أحمد في ترجمة ابنو يحيي ":يحيى بف عبيد ا﵀ ,أحاديثو أحاديث مناكير ,ال يعرؼ ىك ,كال

أبكه "( .)2كقاؿ اإلماـ الشافعي ":ال نعرفو "( ,)0كقاؿ ابف القطاف الفاسي ":مجيكؿ الحاؿ "(.)4
كذكره الذىبي في كتاب الضعفاء كنقؿ كالـ اإلماـ أحمد فيو فقط؛ كقاؿ سراج الديف بف الممقف

ً
يفيني في كتابو ,أف الذىبي قد تبع في كتابو " المغني " ابف القطاف في
أنو أرل بخط الصَّر ٌ
تجييمو( .)3كقاؿ ابف حباف ":مف ثقات أىؿ المدينة "( ,)6كعنو قاؿ ":يركم عف أبي ىريرة ركل
عنو ابنو يحيى بف عبيد ا﵀ كىك ال شيء كأبكه ثقة كانما كقع المناكير في حديث أبيو مف قبؿ

ابنو يحيى "( .)1كقاؿ الحاكـ ":صدكؽ "( .)8كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ "(.)9

قاؿ الباحث :عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف ىم ٍك ىىب ,مقبكؿ.
 يحيي بف عبيد ا﵀ :ىك يحيى بف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف ىم ٍك ىىب ,التيمي المدني ,متركؾكأفحش الحاكـ فرماه بالكضع ,ركل لو الترمذم ,كابف ماجو ,مف السادسة(.)73
 -عبد الرحمف بف محمد :ىك عبد الرحمف بف محمد بف زياد المحاربي ,أبك محمد الككفي ,ركل

لو الجماعة ,مات سنة (ُٓٗىػ)(.)77

قاؿ ابف سعد ":كاف شيخا ثقة كثير الغمط "( .)72ككثقو ابف معيف( ,)70كعنو ":ليس بو بأس "(,)74

كالبزار( ,)73كابف شاىيف( ,)76كالدارقطني( ,)71كابف حباف( ,)78كقاؿ النسائي ":ثقة "  ,كقاؿ في
( )7تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٕ/رقـُُّْ).
( )2العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ْٖٗ/ِ( -
( )0تيذيب التيذيب البف حجر (ٕ.)ِٔ/
( )4بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ُْٓ/
( )3البدر المنير البف الممقف (ٓ.)ٔٔ/
( )6المجركحيف البف حباف (ص.)ُُٕ/
( )1الثقات البف حباف (ٓ.)ِٕ/
( )8المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ُ /ّْٓ/رقـَُْٗ).
( )9تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٕ/رقـُُّْ).
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ْٓٗ/رقـٕٗٗٓ).
( )77المصدر السابؽ (ص /ّْٗ/رقـّٗٗٗ).
( )72الطبقات الكبير البف سعد (ٖ.)ُٓٓ/
( )70تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ,)ِٖٔ/ّ( -كأنظر :الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِِٖ/
( )74تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ِٔٔ/
( )73مسند البزار (ٖ /ِٕٕ/رقـّّّْ).
( )76تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْٕ/
( )71سؤاالت الحاكـ لمدارقطني (ص.)ِّْ/
( )78الثقات البف حباف (ٕ.)ِٗ/

427

مكضع آخر" ليس بو بأس "( ,)7كقاؿ الذىبي ":الحافظ ,الثقة ,العالـ "( ,)2كعنو قاؿ ":ثقة لكنو

يركم المناكير عف المجاىيؿ "( .)0كقاؿ عثماف بف أبي شيبة ":ىك صدكؽ كلكنو ىك كذا

مضطرب "( ,)4كقاؿ الساجي ":صدكؽ ييـ "( .)3كقاؿ العجمي ":ال بأس بو "( ,)6ككذلؾ قاؿ ابف
حجر(.)1

كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ إذا حدث عف الثقات كيركل عف المجيكليف أحاديث منكرة فيفسد حديثو

بركايتو عف المجيكليف "( .)8كقاؿ عبد ا﵀ بف أحمد بف حنبؿ :حدثت أبي بحديث المحاربي ,عف
معمر ,عف الزىرم ,عف سعيد بف المسيب ,عف أبي سعيد الخدرم ,قاؿ :سئؿ النبي  -صمى

ا﵀ عميو كسمـ  -عف التشبيو في الصالة ؟ فقاؿ ":ال ينصرؼ حتى يسمع صكتان أك يجد

ريحان( ,")9فأنكره أبي كاستعظمو قاؿ أبي :المحاربي عف معمر؟ قمت نعـ؛ كأنكره جدان ,كالحديث
حدثني بو أبك الشعثاء ,كأبك كريب ,قاال :حدثنا المحاربي؛ قاؿ أبك عبد الرحمف عبد ا﵀ بف

أحمد ":كلـ نعمـ أف المحاربي سمع مف معمر شيئا كبمغنا أف المحاربي كاف يدلس "(.)73

قاؿ الباحث :المحاربي ,ثقة  ,لكنو يركم المناكير عف المجاىيؿ؛ فإذا كاف كذلؾ تيرد .كقد أنكر
عميو اإلماـ أحمد ركايتو  ,عف معمر.

العتىكي ,الككفي نزيؿ بغداد ,ركل
 عبد الرحمف بف صالح :ىك عبد الرحمف بف صالح اَلزدم ىلو النسائي ,مات سنة (ِّٓىػ)(.)77
كثقو ابف معيف( ,)72كفي مكضع زاد" يتشيع"( ,)70كفي مكضع آخر قاؿ ":ال بأس بو "( ,)74كذكره

ابف حباف في الثقات( ,)73ككذلؾ ابف شاىيف(.)76

( )7تيذيب الكماؿ لممزم (ُٕ.)ّٖٗ/
( )2انظر :تذكرة الحفاظ لمذىبي (ُ .)ِِٖ/كسير أعالـ النبالء (ٕ.)ٓٓٔ/
( )0ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ُُِ/
( )4تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْٔ/
( )3تيذيب التيذيب البف حجر (ٔ.)ِٔٔ/
( )6معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ٖٔ/
( )1تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّْٗ/رقـّٗٗٗ).
( )8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِِٖ/
()9

أخرجو ابف ماجو في السنف ,كتاب الطيارة  -باب ال كضكء إال مف حدث /ُُٕ/ُ( -رقـُْٓ).

( )73العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)ّّٔ/ّ( -
( )77تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّْ/رقـّٖٖٗ).
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ُٓٓ/
( )70تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْٗ/
( )74معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف – ركاية ابف محرز.)ِٗ/ُ( -
( )73الثقات البف حباف (ٖ.)َّٖ/
( )76تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف (ص.)ُْٗ/
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كقاؿ أبك حاتـ ":صدكؽ "( ,)7كقاؿ مكسى بف ىاركف الحماؿ ":عبد الرحمف بف صالح [ ثقة في

()2
ت عامة ما سمعت منو يركم أحاديث سكء في مثالب أصحاب
الحديث ] شيعي يم ٍحتىًرؽ ىح ىرٍق ي
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ "(.)0

كقاؿ ابف عدم ":عبد الرحمف بف صالح معركؼ مشيكر في الككفييف لـ يذكر بالضعؼ في

الحديث ,كال اتيـ فيو إال أنو كاف محترقان فيما كاف فيو مف التشيع "(.)4

كقاؿ صالح جزرة :صدكؽ "( .)3كقاؿ أبك عبيد اآلجرم :سألت أبا داكد عف عبد الرحمف بف

صالح ,فقاؿ " :لـ أر أف أكتب عنو ,كضع كتاب مثالب في أصحاب رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀
عميو كسمـ – " ,كذكره مرة أخرل فقاؿ ":كاف رجؿ سكء "(.)6

كقاؿ الذىبي ":صدكؽ "( .)1كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يتشيع "(.)8

قاؿ الباحث :عبد الرحمف بف صالح ,بؿ ىك ثقة في الحديث ,رغـ ما قيؿ فيو مف بدعة التشيع
اإل أنو كاف صادقان في الحديث ,كفي غيره ,كقد جزـ بذلؾ ابف معيف ,كىذا ما نقمو سيؿ بف عمي

الدكرم عف ابف معيف قاؿ :سمعت يحيى بف معيف ,يقكؿ " :ثقة صدكؽ شيعيَ ,لف ىيخر مف
السماء أحب إليو مف أف يكذب في نصؼ حرؼ "(.)9
كقد كرد عف اإلماـ أحمد تكثيقو مع بياف أف تشيعو كاف في حب آؿ بيت رسكؿ ا﵀ – صمى ا﵀

عميو كسمـ -فقط  ,فقد قاؿ يعقكب بف يكسؼ المطكعي :كاف عبد الرحمف بف صالح اَلزدم

رافضيان ,ككاف يغشى أحمد بف حنبؿ ,فيقربو كيدنيو ,فقيؿ لو :يا أبا عبد ا﵀ ,عبد الرحمف بف
صالح رافضي ,فقاؿ ":سبحاف ا﵀؟ رجؿ أحب قكمان مف أىؿ بيت النبي  -صمى ا﵀ عميو كسمـ

 نقكؿ لو :ال تحبيـ؟ ىك ثقة "( .)73كيؤكد ىذا :تزكيتو َلبي بكر ,كعمر –رضي ا﵀ عنيما-كاق ارره بفضميما ,فقد قاؿ أبك القاسـ البغكم ":سمعت عبد الرحمف بف صالح اَلزدم ,يقكؿ":

أفضؿ أك خير ىذه اَلمة بعد نبييا ,أبك بكر ,كعمر"(.)77

كبعد ىذا السرد َلقكاؿ العمماء كرغـ ما قالكه عف عبد الرحمف بف صالح كتخفيفان َلمر بدعتو إال
( )7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٓ.)ِْٔ/
( )2كردت في تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ.)ّْٓ/
( )0الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٓ.)ُٓٓ/
( )4المصدر السابؽ.
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ.)ّْٓ/
( )6سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ِ.)َِّ/
( )1المغني في الضعفاء لمذىبي (ِ.)ُّٖ/
( )8تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّّْ/رقـّٖٖٗ).
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُُ.)ّْٓ/
( )73المصدر السابؽ.
( )77المصدر السابؽ.
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أننا ال ينيمؿ كالـ اآلخريف فيو ,كعمينا أف نحتاط لذلؾ.
 -أبو موسي اليروي :ىك إسحاؽ بف إبراىيـ أبك مكسى ىركم اَلصؿ ,سمع ىشيمان ,كسفياف

ابف عيينة ,كحفص بف غياث ,مات سنة (ِّّىػ)(.)7

كثقو ابف معيف ,كابف حباف( ,)2كسئؿ عنو اإلماـ أحمد فقاؿ ":ذاؾ لي صديؽ كأعرفو قديمان,

يكتب ,كأثنى عميو خي انر "( .)0كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ  ":سألت أبي عنو فعرفو كذكره

()4
عمي بف المديني( ,)3كقاؿ البرذعي َلبي زرعة :أبك مكسي اليركم كاف يتيـ ؟
بخير "  .كغمزه ٌ
قىاؿ ":أما أنا فقد كنت أظف ذلؾ كلكف أصحابنا البغدادييف يقكلكف  :ىك رجؿ صالح  ,كذلؾ أنو
تاجر "(.)6
يح َّدثنا بأحاديث الكبار عف المعافى بف عمراف  ,كابف يع ىي ٍي ىنة  ,ككاف نا
ى

قاؿ الباحث :أبك مكسي اليركم ,ثقة.

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,لضعؼ يحيى بف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف ىم ٍك ىىب.
لكف الحديث صحيح؛ فيك في صحيح مسمـ ,كغيره مف كتب اَلصكؿ.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ِ
ث عمى ٍي ًو يكـ اٍل ًقي ً
َّ ً
جع( )1تىٍنيى يشو "(.)8
ىك ىحًد ي
يث أىبًي يى ىرٍي ىرةى " إال يبع ى ى
امة ىس ىعفييا و َك َرانيفُيا أشاى ى
ى ىى
حديث رقـ (.)ٕٔٙ
لـ يعثر الباحث عمى تخريج ليذا الحديث.
***** *****

( )7المصدر السابؽ (ٕ.)ِّٓ/
( )2الثقات البف حباف (ٖ.)ُُٔ/
( )0سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ (ص.)ّٔٗ/
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُُِ/
( )3لساف الميزاف البف حجر (ُ.)ّْٔ/
( )6سؤاالت البرذعي َلبي زرعة (ص.)ُٗٔ/
()1
()8

أشاَجع :أم حيات ,كىي جمع أشجع كىي الحية الذكر .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ِ.)ْْٕ/
النياية في غريب الحديث كاَلثر (ْ.)ُٖٔ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ًً
المكاره " ًىي ىج ٍمع م ٍكره ,ك يىك ما يكريىو ًٍ
كي يش ُّ
ِ
ؽ ىعمى ٍي ًو ,كال يك ٍره
ضكًء ىعمىى
اف ى
إسباغ اٍل يك ي
اإل ٍن ىس ي
فيو " ٍ
ي ى ى ى ى ى ى
ى
الشًد ًيد ك ً
العمىؿ الَّتًي يتى َّ
البرد َّ
أذل ىم ىعيىا بً ىم ٌس الماء,
بًالض ّْ
َّـ ىكاٍلفىتٍ ًح :اٍل ىم َّشقة .ىكاٍل ىم ٍع ىنى أ ٍ
ى
ىف ىيتىىكضَّأ ىم ىع ى ٍ
طمىبو ,كالسَّعي ًفي تى ٍح ً
ؾ
الحاجة إًلىى ى
صيمو ,أ ًىك ٍابتًياعو بًالثَّ ىم ًف اٍل ىغالًي ,ىك ىما أى ٍش ىبوى ىذلً ى
كمع ٍ
إع ىك ًازه ك ى
ً
اب َّ
ىس ىب ً
الشاقَّة(.)7
م ىف ٍاَل ٍ
حديث رقـ (.)ٕٔٚ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف أىيُّكب ,كقيتىٍيبةي ,ك ٍابف ح ٍج ور ج ًميعا عف إًسم ً
ُّكب :ىح َّدثىىنا
يؿ ٍب ًف ىج ٍعفى ور  -قى ى
اع ى
اؿ ٍاب يف أىي ى
ى ى ى ى ي ي
ى
ى ى ي
ى ن ىٍ ٍى
)
0
(
ً
ىخبرنًي اٍلع ىالء ,عف أىبً ً
ً ً
يو  ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,أ َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
ى ي ىٍ
ىف ىر يسك ىؿ ا﵀  -ى
إ ٍس ىماعي يؿ  -أ ٍ ى ى
كؿ ً
الدرج ً
ً
اؿ:
اؿ " :أ ىىال أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمىى ىما ىي ٍم يحك ا﵀ي بً ًو اٍل ىخ ى
ا﵀ قى ى
ات؟ " قىاليكا ىبمىى ىيا ىر يس ى
قى ى
ط ىايا ,ىكىي ٍرفىعي بًو َّ ى ى
ارِه ,ك ىكثٍرةي اٍل يخطىا إًلىى اٍلم ىس ً
س َباغُ ا ْل ُو ُ ِ
َّال ًة ,فى ىذلً يك يـ
َّال ًة ىب ٍع ىد الص ى
اجًد ,ىك ٍانتًظى يار الص ى
" إِ ْ
ضوء َعمَى ا ْل َم َك ِ ى ى
ى
الرىباطي ".
ّْ
تخريج الحديث :تفرد بو مسمـ عف البخارم.
دراسة رجاؿ اإلسناد:

الح ىرقي " ,صدكؽ ربما كىـ "(.)4
رجالو ثقات سكل العالء كىك :العالء بف عبد الرحمف ي
***** *****

()7

المصدر السابؽ.

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب الطيارة  -باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره  /ُِٗ/ُ( -رقـُْ.)ُِٓ-

()0

ىك عبد الرحمف بف يعقكب الجيني المدني.

()4

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ّْٓ/رقـِْٕٓ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
ً َّ
كؿ المَّو َّ َّ -
الم ْك َره " ىي ٍعني
بايعت ىر يس ى
ىك ًم ٍنوي ىحًد ي
يث يعبادة " ى
ى
الم ٍن ىشط و َ
صمى المو ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىعمىى ى
ص ىدراف(.)7
الم ٍك يركه  ,ىك يى ىما ىم ٍ
الم ٍحبكب ك ى
ى
حديث رقـ (.)ٕٔٛ

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىىنا إًسم ً
ادةى ٍب ًف أىبًي
اعي يؿ ,ىح َّدثىنًي ٍاب يف ىك ٍى وب ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىع ٍف يب ىك ٍي ور ,ىع ٍف يب ٍس ًر ٍب ًف ىس ًع ويد ,ىع ٍف يج ىن ى
ى
ٍى
ث بًحًد و
ادةى ٍب ًف الص ً
َّ
ؾ
يث ىي ٍنفى يع ى
يمَّيةى ,قى ى
اؿ :ىد ىخٍم ىنا ىعمىى يع ىب ى
َّام ًت ,ىك يى ىك ىم ًري ه
ىصمى ىح ىؾ الموي ,ىح ّْد ٍ ى
ض ,يقٍم ىنا :أ ٍ
أى
اؿ :ىد ىع ىانا َّ
المَّوي بً ًو ,ىس ًم ٍعتىوي ًم ىف َّ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-قى ى
النبً ُّي  -ى
النبً ّْي  -ى
َّ
فىبايع ىناه  ,فىقى ى ً
اع ًةً ,في ىم ٍن ىش ًط ىنا ىك ىم ٍك ىرًى ىنا ,ىك يع ٍس ًرىنا
يما أ ى
َّم ًع ىكالط ى
ى ىٍ ي
ىخ ىذ ىعمىٍي ىنا " :أى ٍف ىب ىاي ىع ىنا ىعمىى الس ٍ
اؿ ف ى
ىىمىو ,إً َّال أىف تىركا يك ٍف ار بكاحاً ,ع ٍن ىد يكـ ًمف المَّ ًو ًف ً
اف ".
ىف الى ين ىن ًاز ى
يو يب ٍرىى ه
ىكيي ٍس ًرىنا ىكأىثىىرةن ىعمى ٍي ىنا ,ىكأ ٍ
ٍ ى ٍ ن ىى ن
ع اَل ٍىم ىر أ ٍ ي
ٍ ى
اؿ رسك يؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
َّم ىع
كعند مسمـ ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  " :-ىعمى ٍي ىؾ الس ٍ
َّ
اعةى ًفي يع ٍس ًر ىؾ ىكيي ٍس ًر ىؾ ,ىك ىم ٍن ىش ًط ىؾ َو َم ْك َرِى َؾ ,ىكأىثىىروة ىعمىٍي ىؾ "(.)0
ىكالط ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4كمسمـ( ,)3مف طريؽ ,عبادة بف الكليد ,عف أبيو الكليد بف عبادة.

كأخرجو مسمـ( ,)6مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف كىب ,عف عمرك بف الحارث ,عف يبكير بف عبد ا﵀,
عف يبسر بف سعيد ,عف يجنادة بف أبي أمية .كالىما :عف يعبادة بف الصامت– رضي ا﵀ عنو.-
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -إِسماعيؿ :ىك إسماعيؿ بف عبد ا﵀ بف أكيس بف مالؾ بف أبي عامر اَلصبحي ,أبك عبد ا﵀

ابف أبي أكيس المدني ,ركل لو الجماعة سكل النسائي ,مات سنة (ِِٔىػ) (.)1

كثقو اإلماـ أحمد( ,)8كعنو قاؿ ":ليس بو بأس "( .)9كقاؿ أبك حاتـ ":كاف مف الثقات "( ,)73كفي

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٗ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب اَلحكاـ  -باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس  /ٕٕ/ٗ( -رقـُٕٗٗ).

()0

صحيح مسمـ  ,كتاب اإلمارة  -باب كجكب طاعة اَلمراء في غير معصية  /ُْٕٔ/ّ( -رقـّٓ.)ُّٖٔ-

()4

صحيح البخارم  ,كتاب الفتف  -باب قكلو " ستركف بعدم أمك ار تنكركنيا " (ٗ /ْٕ/رقـَٕٓٓ.)ِٕٓٔ-

()3

صحيح مسمـ  ,كتاب اإلمارة  -باب كجكب طاعة اَلمراء في غير معصية  /َُْٕ/ّ( -رقـْ.)َُٕٗ-

()6

المصدر السابؽ (ّ /َُْٕ/رقـِْ.)َُٕٗ-

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٖ/رقـَْٔ).

()8

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٖ.)ُْْ/

()9

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُِِ/

( )73تيذيب التيذيب البف حجر (ُ .)َُّ/نقمو ابف حجر عف صاحب "الكماؿ" عبد الغني الجماعيمي .
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مكضع آخر قاؿ ":كاف ثبتان في حديث خالو مالؾ "( ,)7كفي مكضع آخر قاؿ ":محمو الصدؽ,
ككاف مغفالن "( .)2كذكره ابف حباف في الثقات(.)0

كاختمؼ فيو أقكاؿ ابف معيف ,فقاؿ مرة ":ال بأس بو "( ,)4كفي مكضع آخر قاؿ ":ضعيؼ,
أضعؼ الناس ,ال يحؿ لمسمـ أف يحدث عنو بشيء "( ,)3كفي مكضع آخر قاؿ ":كاف يسرؽ

الحديث ىك كأبكه "( ,)6كفي مكضع آخر قاؿ ":يسكل فمسيف "( ,)1كفي مكضع آخر قاؿ ":مخمط

 ,يكذب ,ليس بشيء "(.)8

كضعفو النسائي( ,)9كالدارقطني( ,)73كزاد ":ليس أختاره في الصحيح "( ,)77كابف حزـ( .)72كقاؿ
النضر بف سممة المركزم عنو ":كذاب "( .)70كقاؿ ابف عدم ":ركل عف خالو مالؾ أحاديث,

غير أنو ال يتابعو أحد عميو "( .)74كقاؿ الذىبي ":صدكؽ مشيكر ذك غرائب "( ,)73كفي مكضع

آخر قاؿ ":صدكؽ لو مناكير "( ,)76كفي مكضع آخر قاؿ ":محدث مكثر فيو ليف "( .)71كقاؿ ابف
حجر ":صدكؽ أخطأ في أحاديث مف حفظو "(.)78

قاؿ الباحث :ككما نرل مف حاؿ ىذا الراكم أف أئمة النقد اختمفكا فيما بينيـ في تعديمو أك جرحو
ض ىعةي في الصحيحيف فقد قاؿ الحاكـ –رحمو
حتى إف بعض العمماء انتقدكا عمى البخارم كمسمـ ىك ٍ

ا﵀ -عيب عمى البخارم كمسمـ إخراجيما حديثو كقد احتجا بو معان) .(79كقد اعترؼ إسماعيؿ
بأنو كاف يضع الحديث؛ كما ذكر سممة بف شبيب قاؿ ":سمعت إسماعيؿ بف أبى أكيس يقكؿ:

()7

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (ُ.)ّْٕ/

()2

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ُِِ/

()0

الثقات البف حباف (ٖ.)ٗٗ/

()4

تاريخ ابف معيف  -ركاية عثماف الدارمي ( -ص.)ِّٗ/

()3

انظر :سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (ص ,)ُِّ/كمعرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز.)ٔٓ/ُ( -

()6

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ُ.)ِٓٓ/

()1

الضعفاء الكبير لمعقيمي (ُ.)ٖٕ/

()8

سؤاالت ابف الجنيد البف معيف (جُصُِّ )

()9

الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ُٓ/

( )73اإللزامات كالتتبع لمدارقطني (ص.)ّٕٗ/
( )77سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُ.)ّّٗ/
( )72المحمى باآلثار البف حزـ (ٔ.)َِٓ/
( )70الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ُ.)ِٓٓ/
( )74المصدر السابؽ.
( )73ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي (ص.)ْْ/
( )76المغني في الضعفاء لمذىبي (ُ.)ٕٗ/
( )71ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ُ.)ِِِ/
( )78تقريب التيذيب البف حجر (ص /َُٖ/رقـَْٔ).
( )79نقال مف عمدة القارم لمعيني (ُ.) ُٔٗ/
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ربما كنت أضع الحديث َلىؿ المدينة إذا اختمفكا في شئ فيما بينيـ "( .)7كقد احتج بو الشيخاف
إال أنيما لـ يكث ار مف تخريج حديثو ,كال أخرج لو البخارم مما تفرد بو سكل حديثيف ,كأما مسمـ:

فأخرج لو أقؿ مما أخرج لو البخارم ,كركل لو الباقكف سكل النسائي ,فإنو أطمؽ القكؿ بضعفو(.)2

كال شؾ أف في إسماعيؿ طعنان كاضحان إال أنو ال تطرح جميع ركايتو ,خاصة إذا عرفنا أف

البخارم – رحمو ا﵀ – كاف ينتخب لو اَلحاديث فعف محمد بف أبي حاتـ ,قاؿ ":سمعت محمد
بف إسماعيؿ ,يقكؿ :كاف إسماعيؿ بف أبي أكيس إذا انتخبت مف كتابو نسخ تمؾ اَلحاديث

لنفسو ,كقاؿ :ىذه أحاديث انتخبيا محمد بف إسماعيؿ مف حديثي( ,)0كقاؿ ابف حجر ":كركينا في
مناقب البخارم بسند صحيح أف إسماعيؿ أخرج لو أصكلو كأذف لو أف ينتقي منيا كأف ييعمـ لو
عمى ما يحدث بو ليحدث بو كيعرض عما سكاه كىك مشعر بأف ما أخرجو البخارم عنو ىك مف
صحيح حديثو َلنو كتب مف أصكلو كعمى ىذا ال يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح

مف أجؿ ما قدح فيو النسائي كغيره إال أف يشاركو فيو غيره فيعتبر فيو( .)4كلعؿ ىذا الذم جعؿ

ابف حجر يقكؿ ":ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح كأما الشيخاف فال يظف بيما أنيما

أخرجا عنو إال الصحيح مف حديثو الذم شارؾ فيو الثقات( .)3قاؿ الذىبي ":الرجؿ قد كثب إلى
ذاؾ البر كاعتمده صاحبا الصحيحيف ,كال ريب أنو صاحب إفراد كمناكير تنغمر في سعة ما

ركل فإنو مف أكعية العمـ( .)6كخالصة ىذا كمو ,كالذم يظير لي أف أعدؿ اَلقكاؿ ما قالو ابف
حجر بأف ما أخرجو البخارم عنو ىك مف صحيح حديثو َلنو كتب مف أصكلو كعمى ىذا ال
يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح مف أجؿ ما قدح فيو النسائي كغيره إال إف شاركو

فيو غيره فيعتبر فيو كا﵀ أعمـ .أما عف سبب الركاية عف مثؿ ىؤالء الركاة في الصحيحيف فقد

سبؽ تكجيو ذلؾ(.)1

كباقي رجاؿ الحديث ثقات.
***** *****

()7

سؤاالت البرقانى لمدارقطني (ص.)ْٕ/

()2

فتح البارم البف حجر (ُ.) ُّٗ/

()0

تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ِ.) ِِّ/

()4

فتح البارم البف حجر (ُ.)ُّٗ/

()3

تيذيب التيذيب البف حجر(ُ.)َُّ/

()6

سير أعالـ النبالء لمذىبي (ٖ .)ُْْ/

()1

انظر حديث رقـ (ِٕ).
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
َّة " ى ىذا يكـ المَّ ٍحـ ًف ً
يض ًحي ً
كًفي حًد ً
يو َم ْك ُروه " ىي ٍعنًي َّ
شاؽ .ىك ىذا قىا ىؿ
أف طىمىبو ًفي ىى ىذا اٍل ىي ٍكًـ ه
يث ٍاَل ٍ
ى
ى ى ه
ي
ى
يو ىذبح و
أف ى ىذا يكـ ي ٍكره ًف ً
اصةن ,إًَّن ىما تي ٍذبح لمنُّ ٍسؾ ,ىكلى ٍي ىس
شاة لمَّ ٍحـ ىخ َّ
كسى .ىكًق ى
أيىبك يم ى
يؿ :ىم ٍع ىناهي َّ ى ى ٍ ه ي ى
ًَّ
ًً
ًع ٍنًدم إالَّ ىشاةي لى ٍحـ ال تي ٍج ًزمء ىع ًف ُّ
اء ًفي
اء ًفي يم ٍسمًوـ "
المحـ فيو ىم ٍك يركهه " ىكالذم ىج ى
الن يسؾ .ىى ىك ىذا ىج ى
ي
م " ى ىذا يكـ ي ٍشتىيى ًفي ًو المَّ ٍحـ " كىك ظى ً
اىهر(.)7
اٍليب ىخ ًار ّْ ى ى ٍ ه ي ى
ي ى يى
حديث رقـ (.)ٕٜٔ

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
الشعبً ّْي ,ع ًف اٍلبر ً
اء ٍب ًف ىع ًاز وب ,أ َّ
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىي ٍح ىيى ,قى ى
اؿ :أ ٍ
ىف ىخالىوي
ىخ ىب ىرىنا يى ىش ٍي هـ ,ىع ٍف ىد ياكىد ,ىع ًف َّ ٍ
ى ىى
كؿ ً
ً
ا﵀ ,إً َّف َى َذا
اؿ :ىيا ىر يس ى
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  ,-فىقى ى
أ ىىبا يب ٍرىدةى ٍب ىف ن ىي وار ,ىذ ىب ىح قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف ىي ٍذ ىب ىح النَّبً ُّي  -ى
اؿ رسك يؿ ً
يوـ المَّ ْحـ ِف ِ
ا﵀ -
ت ىن ًسي ىكتًي ًَلي ٍ
ىىمًي ىك ًج ىيرانًي ىكأ ٍ
ط ًع ىـ أ ٍ
يو َم ْك ُروهٌ ,ىكًاّْني ىع َّجٍم ي
ىى ىؿ ىد ًارم ,فىقى ى ى ي
ُ
َْ ٌ
اؿ :يا رسك ىؿ ً
ً
ً َّ
َّ
اؽ لىىب وف ًى ىي ىخ ٍيهر ًم ٍف
ا﵀ ,إً َّف ًع ٍنًدم ىع ىن ى
صمى ا﵀ي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ  " :-أىع ٍد ين يس نكا " ,فىقى ى ى ى ي
ى
ً
ىشاتىي لى ٍحوـ ,فىقى ى ً
ىحود ىب ٍع ىد ىؾ ".
اؿ " :ى ىي ىخ ٍي ير ىنسي ىكتىٍي ىؾ ,ىكىال تى ٍج ًزم ىج ىذ ىعةه ىع ٍف أ ى
ٍ
تخريج الحديث:

()4
()0
اإليامي .كالبخارم( ,)3مف طريؽ ,منصكر
أخرجو البخارم  ,كمسمـ  ,مف طريؽ يمطرؼ ,كزيد ى
ابف المعتمر .كمسمـ( ,)6مف طريؽً ,فراس بف يحيي ,كعاصـ اَلحكؿ .خمستيـ :عف الشعبي,

عف البراء بف عازب – رضي ا﵀ عنو .-

دراسة رجاؿ اإلسناد:

السمىمي .كداكد ىك :ابف أبي ىند .
كىشيـ ىك :ابف بشير بف القاسـ بف دينار ُّ
رجالو كميـ ثقات .ي
***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٗ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلضحية  -باب كقتيا /ُِٓٓ/ّ( -رقـٓ.)ُُٗٔ-

()0

صحيح البخارم  ,أبكاب العيديف  -باب الخطبة بعد العيد /ُٗ/ِ( -رقـٓٔٗ , )ٕٗٔ-ٖٗٔ-ككتاب اَلضحية  -باب سنة
اَلضحية (ٕ /ٗٗ/رقـْٓٓٓ.)ٓٓٓٔ-

()4

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلضحية  -باب كقتيا  /ُِٓٓ/ّ( -رقـْ /ُُٗٔ-كرقـٕ.)ُُٗٔ-

()3

صحيح البخارم  ,أبكاب العيديف  -باب اَلكؿ يكـ النحر /ُٕ/ِ( -رقـٓٓٗ.)ّٖٗ-

()6

صحيح مسمـ  ,كتاب اَلضحية  -باب كقتيا /ُْٓٓ/ّ( -رقـٔ /ُُٗٔ-كرقـٖ.)ُُٗٔ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ً
كًف ً
ؽ ُّ
الشر ,لًقى ٍكلً ًو "
اى ىنا َّ
كخمى ى
الم ْك ُروه ىي ٍكىـ الثُّالثاء ,ى
يو " ىخمى ى
النكر ىي ٍكىـ ٍاَل ٍىربً ىعاء " أ ىىر ىاد بًاٍل ىم ٍك يركًه ىى ي
ؽ َ
ى
()7
الشر م ٍكركىا؛ ًَلَّىنو ً
ً ً
ض ُّد اٍلم ٍحيب ً
كب .
ى
خير ,ىكًاَّن ىما يس ٌمي َّ ى ي ن
ي
النكر ه
كخمىؽ النُّكر ىي ٍكىـ ٍاَلىٍرب ىعاء "  ,ك ي
ى
حديث رقـ (ٕٕٓ).

اإلماـ مسمـ(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ح َّدثىنًي سريج بف يكنس ,كىاركف بف عبًد ً
اؿ ٍاب يف يج ىرٍي وج,
ا﵀ ,قى ى
اؿ :قى ى
َّاج ٍب يف يم ىح َّمود ,قى ى
يى ٍ ي ٍ ي ي ي ى ى ى ي ي ٍ ي ى ٍ
اال :ىح َّدثىىنا ىحج ي
ى
اعي يؿ بف أيمَّيةى ,عف أىيُّكب ب ًف ىخالًود ,عف عبًد ً
ىخبرنًي إًسم ً
ا﵀ ٍب ًف ىرًاف وع ,ىم ٍكلىى أ ّْيـ ىسمى ىمةى ,ىع ٍف أىبًي
ى ٍ ىٍ
ى ٍ
ىٍ
أ ٍ ىى
ٍي ى
ٍى
ً
ؽ ا﵀ي ىع َّز ىك ىج َّؿ التٍُّرىبةى ىي ٍكىـ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -بًىيًدم فىقى ى
يى ىرٍي ىرةى ,قى ى
اؿ " :ىخمى ى
اؿ :أ ى
ىخ ىذ ىر يسك يؿ ا﵀  -ى
ؽ ا ْلم ْكروه يكـ الثُّ ىالثى ً
ً
ىحًد ,ك ىخمى ى َّ
اء,
ؽ ًفييىا اٍل ًج ىب ى
الس ٍَّب ًت ,ىك ىخمى ى
ؽ الش ىج ىر ىي ٍكىـ االثٍىن ٍي ًفَ ,و َخمَ َ َ ُ َ ى ٍ ى
اؿ ىي ٍكىـ ٍاَل ى ى
َّ ً
ً ً
اب ىي ٍكـ اٍل ىخ ًم ً
َّ
ؽ ُّ
ص ًر ًم ٍف
آد ىـ ىعمىٍي ًو الس ى
ؽ ى
يس ,ىك ىخمى ى
ىك ىخمى ى
َّال يـ ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
الن ى
كر ىي ٍكىـ ٍاَل ٍىرب ىعاء ,ىكىبث فييىا الد ىك َّ ى
ً ً
آخ ًر ساع وة ًمف س ً
ؽً ,في ً
يكًـ اٍلجمع ًةً ,في ً
آخ ًر اٍل ىخٍم ً
ص ًر إًلىى المٍَّي ًؿ ",
ى ى ٍ ى ى
يما ىب ٍي ىف اٍل ىع ٍ
ىٍ ي ي ى
اعات اٍل يج يم ىعة ,ف ى
ً
ً
ً
قى ى ً ً
اىيـ ٍاب يف بًٍن ًت ىح ٍف و
ص
يـ :ىح َّدثىىنا اٍلبً ٍسطىام ُّي ىك يى ىك اٍل يح ىس ٍي يف ٍب يف ع ى
يسى ,ىك ىس ٍي يؿ ٍب يف ىع َّم وار ,ىكًا ٍب ىر ي
اؿ إ ٍب ىراى ي
َّاج بًي ىذا اٍلحًد ً
يث.
ىك ىغ ٍي يريى ٍـ ,ىع ٍف ىحج و ى ى
تخريج الحديث :تفرد بو مسمـ عف البخارم.

دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -أيوب بف خالد :ىك أيكب بف خالد بف صفكاف بف أكس بف جابر اَلنصارم المدني ,ركل لو

مسمـ ,كالنسائي ,كالترمذم ,مف الرابعة(.)0

ذكره ابف حباف في الثقات( ,)4كذكره أبك حاتـ كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن (.)3
كقاؿ أبك الفتح محمد بف الحسيف ً
اَلزدم ":أيكب بف خالد ليس حديثو بذاؾ تكمـ فيو أىؿ العمـ
بالحديث " ,ككاف يحيى بف سعيد كنظراؤه ال يكتبكف حديثو( .)6قاؿ ابف حجر ":فيو ليف "(.)1

قاؿ الباحث :أيكب بف خالد ,فيو ضعؼ .كقد ىبيف العمماء سبب الركاية عف مثؿ ىؤالء في
الصحيحيف(.)8
***** *****
()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٗ/

()2

صحيح مسمـ  ,كتاب صفة القيامة  -باب ابتداء الخمؽ  /ُِْٗ/ْ( -رقـِٕ.)ِٕٖٗ-

()0

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُٖ/رقـَُٔ).

()4

الثقات البف حباف (ْ.)ِٓ/

()3

الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ِْٓ/

()6

تيذيب التيذيب البف حجر (ُ.)َُْ/

()1

تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُُٖ/رقـَُٔ).

()8

انظر صفحة (ُٔٓ) في الحاشية السفمية.

403

اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
كًفي حًد ً
و
ً ً
المرأل(.)7
يث ُّ
ىم قىبً ي
الرٍؤىيا" ي
ى
الم ٍرآة " أ ٍ
الم ٍرآة :ى
الم ٍنظىر ,فعيؿ ب ىم ٍع ىنى ىم ٍف يعكؿ ,ك ى
يح ى
رج هؿ َك ِريو ى
ى
حديث رقـ (ٕٕٔ).

اإلماـ البخاري(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ً ً
ح َّدثىنًي مؤ َّم يؿ ٍبف ًى ىش واـ أىبك ًى ىش واـ ,قى ى َّ ً ً
اؿ:
ؼ ,قى ى
يـ ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍك ه
ي
ى
ي
يى
اؿ :ىحدثىىنا إ ٍس ىماعي يؿ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
اء ,ح َّدثىىنا سمرةي ٍبف ج ٍن يد وب  -ر ً
ح َّدثىىنا أىبك رج و
اؿ :ىكاف رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ض ىي المَّوي ىع ٍنوي  -قى ى
ى يى ي ي
ى
ي ىى
ى
ى
ى ىي
ى
صمى ا﵀ي
ً
ً
ً
ىف يقي ى ً
ً َّ
ص ىعمى ٍي ًو ىم ٍف
اؿ :فىىيقي ُّ
ىح هد ًم ٍن يك ٍـ ًم ٍف يرٍؤىيا " قى ى
ىص ىحابًو " :ىى ٍؿ ىأرىل أ ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -م َّما يي ٍكث ير أ ٍ ى
كؿ َل ٍ
ات ىغ ىد واة " :إًَّنوي أىتىانًي المٍَّيمىةى آتًىي ً
اف ,ىكًاَّنيي ىما ٍابتى ىعثىانًي ,ىكًاَّنيي ىما قىاالى لًي
ىف ىيقي َّ
ص ,ىكًاَّنوي قىا ىؿ ىذ ى
اء المَّوي أ ٍ
ىش ى
ت رو
ِ
ِ
ٍ
ً
اء
اؿ " :فى ٍان ى
طًم ٍؽ ,ىكًاّْني ٍان ى
ٍان ى
ت ىم ىعيي ىما ...قى ى
طمى ٍق ي
الم ْرآة ,ىكأى ٍك ىره ىما أ ٍىن ى ى
طمى ٍق ىنا ,فىأىتىٍي ىنا ىعمىى َر ُجؿ َك ِريو َ
()0
الم ٍر ًآة,
ىما َّ
ىريج نال ىم ٍرآةن ,ىكًا ىذا ًع ٍن ىدهي ىن هار ىي يح ُّشيىا ىكىي ٍس ىعى ىح ٍكلىيىا"  [...ثـ قاال لو ]:ىكأ َّ
الريج يؿ ال ىك ًريوي ى
الًَّذم ًع ٍن ىد َّ
ؾ ىخ ًازيف ىجيىَّن ىـ ...إلى آخر الحديث.
الن ًار ىي يح ُّشيىا ىكىي ٍس ىعى ىح ٍكلىيىا ,فىًإَّنوي ىمالً ه
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)4مطكالن ,كمسمـ( ,)3مختص انر ,مف طريؽ ,جرير بف حازـ ,عف أبي رجاء ,عف
سمرة بف يجندب – رضي ا﵀ عنو .-
ي
دراسة رجاؿ اإلسناد:

رجالو كميـ ثقات ,كعكؼ ىك :عكؼ بف أبي جميمة .كأبك رجاء ىك :عمراف بف ًمٍمحاف

العطاردم.

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٗ/

()2

صحيح البخارم  ,كتاب التعبير  -باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح  /ْْ/ٗ( -رقـَْٕٕ).

()0

أم يكقدىا .يقاؿ :حششت النار أحشيا إذا أليبتيا كأضرمتيا .النياية في غريب الحديث كاَلثر (ُ.)ّٖٗ/

()4

صحيح البخارم  ,كتاب الجنائز  -باب ما قيؿ في أكالد المشركيف  /ََُ/ِ( -رقـُّٖٔ).

()3

صحيحي مسمـ  ,كتاب الرؤيا  -باب رؤيا النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  /ُُٕٖ/ْ( -رقـِّ.)ِِٕٓ-
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
يث فى ً
ًفي حًد ً
ت:
ص ىرفىت قى ى
لعمَّ ًؾ ٍ
بمغ ًت ىم ىعيي يـ ال ُك ار ,قىالى ٍ
اط ىمةى " أَّىنيىا ىخ ىر ىج ٍ
ى
اؿ لىيىا :ى
ت تي ىع َّزم قى ٍكمان ىفمى َّما ٍان ى
الر ً
َّ ً
ض
اء ًفي ًرىك ىاي وة بً َّ
اء ,ىكًى ىي القيبكر ,ىج ٍمعي يك ٍرىية أ ٍىك يك ٍركةً ,م ٍف ىك ىرٍي ي
ت ٍاَل ٍىر ى
ىمعاذ المو " ىى ىك ىذا ىج ى
الد ً
كي ٍركل بً َّ
اؿ .ىكقى ٍد تىقى َّد ىـ(.)7
كالح ٍفرة ًم ٍف حفى ي
ك ىك ىرٍكتييا ًإ ىذا ىحفى ٍرتىيا .ي
رت .ي ى
حديث رقـ (*).

(ٕ)
اؿ:
لـ أعثر عميو بالمفظ نفسو ,والذي وجتو ما أخرجو
اإلماـ أبو داود رحمو ا﵀ قَ َ
ُ
ض يؿ ,عف ربًيعةى ٍب ًف س ٍي و
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل يمفى َّ
ؼ
يد ٍب يف ىخالًًد ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍك ىى وب اٍليى ٍم ىدانً ُّي ,قى ى
ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
ى
ىٍ ى ى
الر ٍح ىم ًف اٍل يحيبمً ّْى ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ً
اؿ :قىىب ٍرىنا ىم ىع
اٍل ىم ىع ًاف ًرمّْ ,ىع ٍف أىبًي ىع ٍبًد َّ
اص ,قى ى
ً
ؼ رسك يؿ المَّ ًو َّ -
ً َّ
كؿ المَّ ًو َّ -
رس ً
ى
ص ىر ى ى ي
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىي ٍعني  -ىميّْتنا ىفمى َّما فى ىرٍغ ىناٍ ,ان ى
ى
ىي
صمى ا﵀ي
و
و
ً
َّ
اؿ :أىظيُّنوي ىع ىرفىيىا
ؼ ,فىًإ ىذا ىن ٍح يف بًا ٍم ىأرىة يم ٍقبًمىة ,قى ى
ص ىرٍف ىنا ىم ىعوي ,ىفمى َّما ىحا ىذل ىب ىابوي ىكقى ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  ,-ىك ٍان ى
َّ ً
ت ,إً ىذا ًىي فى ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " :-
اط ىمةي  -ىعمى ٍييىا الس ى
َّالـ  ,-فىقى ى
ىفمى َّما ىذ ىى ىب ٍ
اؿ لىيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
ً
ىخرج ًؾ يا فى ً
ت إًلى ٍي ًي ٍـ ىميّْتىيي ٍـ
اط ىمةي ًم ٍف ىب ٍيتً ًؾ؟ " ,فىقىالى ٍ
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ,أ ٍ
َّم ي
ت :أىتىٍي ي
ىما أ ٍ ى ى ى
ىى ىؿ ىى ىذا اٍل ىب ٍيت فى ىرح ٍ
َّ ً
ً
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ َ " :-فمَ َعمَّ ِؾ َبمَ ْغ ِت َم َع ُي ُـ ا ْل ُك َدى؟ ",
أ ٍىك ىع َّزٍيتييي ٍـ بًو ,فىقىا ىؿ لىيىا ىر يسك يؿ المو  -ى
يدا
ت :ىم ىعا ىذ المَّ ًو ,ىكقى ٍد ىس ًم ٍعتي ىؾ تى ٍذ يك ير ًفييىا ىما تى ٍذ يك ير ,قى ى
اؿ " :لى ٍك ىبمى ٍغ ًت ىم ىعيي يـ اٍل يك ىدل "  .فى ىذ ىك ىر تى ٍشًد ن
قىالى ٍ
()0
اؿ " :اٍلقيب ً
ب ".
يعةى ىع ًف ال يك ىدل؟ فىقى ى
يما أ ٍ
ًفي ىذلً ىؾ  ,فى ىسأىٍل ي
ىح ىس ي
ت ىربً ى
يي
كر ف ى

الحديث سبؽ تخريجو(.)4

***** *****

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير(ْ.)ُٔٗ/

()2

سنف أبي داكد  ,كتاب الجنائز  -باب في التعزية  -تحقيؽ :عبد الحميد (ّ /ُِٗ/رقـُِّّ).
اىا ج ُّد أىبً ً
ً
ً
ًً
ً
ًَّ
يؾ " .مسند اإلماـ أحمد
جاء عند أحمد قىا ىؿ" ىكالذم ىن ٍفسي بًىيده ,لى ٍك ىبمى ٍغت ىم ىعيي يـ اٍل يك ىدل ىما ىأرٍىيت اٍل ىجَّنةى ,ىحتَّى ىي ىر ى ى
(ُُ /ّٔٓ/رقـَِٖٕ).
اَظغدضٌسعقى(.)718

()0
()4
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ص ىار ىسأىليكا َّ
يث " أ َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ً -في ىن ٍي ور َي ْك ُرونو لىيي ٍـ ىس ٍيحان "
ىك ًم ٍنوي اٍل ىحًد ي
النبً َّي  -ى
ىف ٍاَل ٍىن ى
ً
كي ٍخ ًرجكف ًط ىينو(.)7
ىم ىي ٍحفركنو ي
أٍ
حديث رقـ (ٕٕٕ).
اإلماـ أبو سميماف الخطابي(ٕ) رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
ؾ ىع ٍف ثىابً وت ىع ٍف أ ىىن و
اؿ :نا َّ
س
اؿ :أنا اٍل يم ىب ىار ي
كف قى ى
الد ًق ًيق ُّي قى ى
ىع ىاربً ّْي قى ى
أٍ
اؿ :نا ىي ًز ي
ىخ ىب ىرىناهي ٍاب يف اَل ٍ
يد ٍب يف ىى يار ى
ِ
أ َّ
ص ًار".
آى ٍـ قى ى
س ْي ًحا ىفمى َّما ىر ي
ص ًار ىم ٍر ىحنبا بًاَلىٍن ى
"م ٍر ىحنبا بًاَل ٍىن ى
ص ىار أىتى ٍكهي في َن ْي ٍر َي ْك ُروَن ُو لَ ُي ْـ َ
ىف اَل ٍىن ى
اؿ :ى
تخريج الحديث:

أخرجو البخارم( ,)0مف طريؽ ,عبد ا﵀ بف الفضؿ .كأخرجو النسائي( ,)4الترمذم( ,)3مف طريؽ,
عطاء بف السائب .كأخرجو أحمد( ,)6كالبزار( ,)1كابف الجعد( ,)8كابف أبي عاصـ( ,)9مف طريؽ,

البناني .كأخرجو أحمد( ,)73مف طريؽ ,أبك بكر بف أنس .كأخرجو أبك يعمى(,)77
ثابت ي
كاآلجرم( ,)72مف طريؽ ,قتادة .كأخرجو الحاكـ( ,)70مف طريؽ ,مكسي بف أنس.
كأخرجو الطبراني( ,)74مف طريؽ ,إسحاؽ بف عبد ا﵀ بف أبي طمحة .جميعيـ :عف أنس بف مالؾ

– رضي ا﵀ عنو .-

كأخرجو مسمـ( ,)73كالترمذم( ,)76مف طريؽ ,النضر بف أنس ,عف زيد بف أرقـ – رضي ا﵀ عنو

– يرفعو.

( )7النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)ُٔٗ/
( )2غريب الحديث لمخطابي (ُ.)ّْٖ/

0
ًَّ
كف الى تيٍن ًفقيكا ىعمىى م ٍف ًع ٍن ىد رس ً
كؿ المَّ ًو  /ُْٓ/ٔ(رقـْٔٗ).
يف ىيقيكلي ى
( ) صحيح البخارم ,كتاب تفسير القرآف باب قكلو تعالي يى يـ الذ ى
ىي
ى
( )4السنف الكبرم لمنسائي (ٗ /ُِٓ/رقـََُّٕ) ,كعمؿ اليكـ كالميمة (ص /ِٕٖ/رقـُّْ).

( )3سنف الترمذم  ,أبكاب المناقب  -باب في فضؿ اَلنصار كقريش-ط :شاكر (ٓ /ُٕٓ/رقـَّٗٗ).
( )6مسند اإلماـ أحمد (ُٗ /ْٔ/رقـُُِْْ).
( )1مسند البزار (ُّ /ِْٖ/رقـٖٔٓٔ).
( )8مسند ابف الجعد (ص /ْْٔ/رقـُّٓٗ).
( )9اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ (ّ /ّٕٓ/رقـُُٖٕ).
( )73فضائؿ الصحابة لإلماـ أحمد (ِ /ٕٖٗ/رقـَُُْ).
( )77مسند أبي يعمى المكصمي (ٓ /ّٕٔ/رقـَِّّ).
( )72الشريعة لآلجرم (ْ /ُْٔٗ/رقـُُِٖ).
( )70المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (ْ /ٗ/رقـٕٓٗٔ).
( )74المعجـ اَلكسط لمطبراني (ِ /ُّْ/رقـُِْٗ).
( )73صحيح مسمـ  ,كتاب فضائؿ الصحابة  -باب مف فضائؿ اَلنصار رضي ا﵀ تعالى عنيـ  /ُْٖٗ/ْ( -رقـُِٕ.)َِٓٔ-
( )76سنف الترمذم  ,أبكاب المناقب  -باب في فضؿ اَلنصار كقريش -ط :شاكر (ٓ /ُّٕ/رقـَِّٗ).
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دراسة رجاؿ اإلسناد:

الب ىن ىاني ,تابعي ثقة ,سبقت ترجمتو(.)7
 ثابت :ىك ثابت بف أسمىـ يالمبارؾ :ىك مبارؾ بف فىضالة أبك فضالة البصرم ,ركل لو البخارم في "اَلدب" ,كركل لو
ُ -

أبك داكد ,كالترمذم ,كابف ماجو ,مات سنة (ُٔٔىػ)(.)2

قاؿ يحيي بف معيف ":ثقة "( ,)0كفي مكضع آخر قاؿ ":مبارؾ بف فضالة ضعيؼ ىك مثؿ الربيع

ابف صبيح في الضعؼ "( ,)4كفي مكضع آخر قاؿ ":ليس بو بأس "( .)3كقاؿ أبك زرعة ":يدلس
كثي انر فإذا قاؿ حدثنا ,فيك ثقة "( ,)6كعف أبي حفص عمرك بف عمي قاؿ ":سمعت يحيى بف سعيد

القطاف يحسف الثناء عمى مبارؾ بف فضالة ,ككاف عبد الرحمف بف ميدم ال ييحدث عنو ,
كسمعت عفاف يقكؿ :كاف مبارؾ ثقة ككاف ككاف "( .)1كقاؿ ابف المديني :سمعت أبا الكليد
الطيالسي ,سمعت ىشيما يقكؿ ":مبارؾ بف فضالة ثقة "( .)8كقاؿ ابف المديني ":عند مبارؾ

أحاديث مناكير " ,كعف محمد بف عثماف بف أبي شيبة ,قاؿ :كسألت عميان -يعني ابف المديني -
عف المبارؾ بف فضالة ,فقاؿ ":ىك صالح كسط "( .)9كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ :سألت

إلي مف الربيع بف صبيح "(.)73
أبى عف مبارؾ بف فضالة؟ فقاؿ ":ىك أحب َّ
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ":كاف ييخطىء "( .)77كقاؿ الساجي :قاؿ عبد ا﵀ بف أحمد قاؿ
أبي عبد الرحمف بف فضالة ىك أبك أمية ىك أخك مبارؾ بف فضالة شيخ ثقة (.)72

كقاؿ العجمي ":ليس بو بأس "( .)70كقاؿ ابف عدم ":عامة أحاديثو أرجك أف تككف مستقيمة فقد

احتمؿ مف قد رمي بالضعؼ أكثر ما رمي مبارؾ بو "(.)74
كقاؿ أبك الفضؿ بف القيسراني ":ال بأس بو "(.)73

( )7انظر حديث رقـ (ّّ).
( )2تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٓٗ/رقـْْٔٔ).
( )0تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم .)ّٖ/ْ( -
( )4العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد – ركاية ابنو عبد ا﵀ .)َُ/ّ( -
( )3معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف  -ركاية ابف محرز.)ٕٖ/ُ( -
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ّّٖ/
( )1المصدر السابؽ.
( )8إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ُُ.)ٖٓ/
( )9تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ُٓ.)ِٕٗ/
( )73الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ّّٖ/
( )77الثقات البف حباف (ٕ.)َُٓ/
( )72الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِّ/
( )70معرفة الثقات لمعجمي (ِ.)ِّٔ/
( )74الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم (ٖ.)ِٔ/
( )73تذكرة الحفاظ البف القيسراني (ص.)َِِ/
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كحدث يعقكب بف سفياف عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ ":كاف مبارؾ يرسؿ إلى الحسف " ,قيؿ:

يدلس؟ قاؿ ":نعـ "(.)7

كقاؿ ابف سعد ":كاف فيو ضعؼ .ككاف عفاف بف مسمـ يرفعو كيكثقو "( .)2كضعفو النسائي(,)0

()4
اؾ "( .)3كقاؿ الدارقطني ":ليف كثير الخطأ بصرم
كابف شاىيف  ,كقاؿ اإلماـ أحمد ":لى ٍي ىس بً ىذ ى
يعتبر بو "( .)6قاؿ الساجي ":فيو ضعؼ ,لـ يكف بالحافظ ,ككاف صدكقان مسممان خيا انر ,ككاف مف

النساؾ "( .)1كقاؿ الجكزجاني ":المبارؾ بف فضالة كالربيع بف صبيح يضعؼ حديثيما ليسا مف

أىؿ الثبت "( .)8كقاؿ الذىبي ":كاف مف كبار المحدثيف كالنساؾ .ككاف يحيى القطاف يحسف

الثناء عميو "( .)9كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ يدلس كيسكم "(.)73

قاؿ الباحث :مبارؾ بف فىضالة ,مختمؼ فيو اختالفان شديدان ,حتى أف أقكاؿ ابف معيف متباينة فيو
فمرة يكثقو ,كمرة يضعفو ,كمرة يتكسط فيو( .)77كخالصة أمره أنو صدكؽ حسف الحديث مشيكر
بالتدليس ,كقد عده الحافظ مف أصحاب المرتبة الثالثة مف طبقاتو ,التي البد أف ييصرح فييا

بالسماع حتى يقبؿ حديثو ,كىذا ما قالو اإلماـ أبك داكد في حؽ مبارؾ بف فىضالة مف قبؿ ,حيث
قاؿ ":كاف شديد التدليس فإذا قاؿ مبارؾ  ,حدثنا فيك ثبت "(.)72
 يزيد بف ىاروف :ىك يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي ,ثقة متقف ,سبقت ترجمتو(.)70َّق ِ
 الد ِيقي :ىك محمد بف عبد الممؾ بف مركاف الكاسطي أبك جعفر الدقيقي ,ركل لو أبك داكد,

كابف ماجو ,مات سنة (ِٔٔ)(.)74

( )7المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم (ِ.)ّّٔ/
( )2الطبقات الكبير البف سعد (ٗ.)ِٕٔ/
( )0الضعفاء كالمتركككف لمنسائي (ص.)ٖٗ/
( )4تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف (ص.)َُٖ/
( )3مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث – ركاية المركذم ( -ص.)ٓٓ/
( )6سؤاالت البرقاني لمدارقطني  -ركاية الكرجي عنو ( -ص.)ْٔ/
( )1إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ُُ.)ٖٓ/
( )8أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني (ص.)َِٗ/
( )9العبر في خبر مف غبر لمذىبي (ُ.)ُٖٕ/
( )73تقريب التيذيب البف حجر (ص /ُٓٗ/رقـْْٔٔ).
( )77كفي مثؿ ىذه الحالة يمحؽ كالـ ابف معيف بمف يساكيو في العمـ كالمرتبة مثؿ اإلماـ أحمد ,كأبك حاتـ ,كأبك زرعة ,قاؿ عبد
الرحمف بف أبي حاتـ ":اختمفت الركاية عف يحيى بف معيف في مبارؾ بف فىضالة كالربيع بف صبيح ,كأكالىما أف يككف مقبكالن
منيما محفكظان عف يحيى ما كافؽ أحمد كسائر نظرائو .الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ّّٖ/

( )72سؤاالت اآلجرم َلبي داكد (ُ.)َّٗ/
( )70انظر حديث رقـ (ُٖ).

( )74تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٗٓ/رقـِٔٔ).
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قاؿ محمد بف عبد ا﵀ الحضرمي ,يمطيف ":كاف ثقة "( .)7ككثقو ابف حباف( ,)2كالدارقطني( ,)0كقاؿ
الذىبي ":كاف ثقة صاحب حديث "( .)4كقاؿ أبك داكد ":لـ يكف بمحكـ العقؿ "( .)3كقاؿ عبد

الرحمف بف أبي حاتـ ":كتبت عنو مع أبي بكاسط  ,كسئؿ أبي عنو ,فقاؿ" صدكؽ "( .)6ككذلؾ
قاؿ ابف حجر(.)1
قاؿ الباحثَّ :
الد ًق ًيقي ,ثقة.

 -ابف اإلعرابي :ىك أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ أبك سعيد بف اَلعرابي البصرم

نزؿ مكة [ ,صاحب المعجـ ] مات سنة (ُّْىػ)(.)8

كقاؿ أبك يعمى الخميمي ":كاف ثقة متفؽ عميو أخرجو المتأخركف في الصحيح ,أثنى عميو كؿ مف

لقيو مف أصحابو "( .)9كقاؿ أبك عبد الرحمف السممي ":كاف ثقة "( .)73كقاؿ مسممة بف القاسـ":
كاف شيخنان ثقة حسف اَلداء كثير الركايات كثير التأليؼ جميؿ القدر كاف يأخذ اَلجرة عمى

التحديث كعاش خمسان كتسعيف سنة كىك صحيح العقؿ كاعتؿ ثالثة أياـ كمات "( .)77كقاؿ ابف
القطاف ":ثقة ,جميؿ القدر ,كثير التأليؼ ,كلـ يعبو أخذ البرطيؿ عمى السماع "(.)72

كقاؿ الذىبي ":ثقة "( .)70كقاؿ ابف حجر ":اإلماـ الحافظ الثقة الصدكؽ الزاىد لو أكىاـ "(.)74

قاؿ الباحث :أبك سعيد بف اَلعرابي ,ثقة حافظ .

الحكـ عمى الحديث:

الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ ,لتدليس مبارؾ بف فىضالة ,كلـ يصرح بالسماع .لكنو تيكبع بعدة
متابعات(كما سبؽ في تخريج الحديث)عند البخارم كمسمـ كغيرىما,عف فيتقكل إلى الحسف لغيره.
***** *****

( )7تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ََٔ/
( )2الثقات البف حباف (ٗ.)ُُّ/
( )0سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)َِٖ/
( )4العبر في خبر مف غبر لمذىبي (ُ.)ِّٖ/
( )3تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم (ّ.)ََٔ/
( )6الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ٖ.)ٓ/
( )1تقريب التيذيب البف حجر (ص /ٗٓ/رقـِٔٔ).
( )8تاريخ دمشؽ البف عساكر (ٓ.)ّّٓ/
( )9المصدر السابؽ.
( )73المصدر السابؽ.
( )77لساف الميزاف البف حجر (ُ.)َّٖ/
( )72بياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف (ٓ.)ِْٔ/
( )70المعيف في طبقات المحدثيف لمذىبي (ص.)ُُُ/
( )74لساف الميزاف البف حجر (ُ.)َّٖ/
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اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
ذات ليمة فأَ ْكرْينا ًفي اٍلحًد ً
كًفي حًد ً
يث ٍاب ًف م ٍس يع و
يث "
كد" يكَّنا ًع ٍن ىد
َّ
صمَّى المَّو ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ى
ى
ى
النبي  -ى
َ
ى
ى
()7
ً
ً
طٍم ىناهي كأ َّ
كنقص .
ىض ىداد ,ييقىا يؿ :إً ىذا أى ى
ط ى
اؿ كقىصَّر ,كز ىاد ى
ىخ ٍرىناهي .كأى ٍك ىرل م ىف ٍاَل ٍ
أٍ
ىم أى ى ى
حديث رقـ (*).

اإلماـ
لقد مر الحديث عند معمر بف راشد بمفظ " أكثرنا "( .)2أما لفظ " أكرينا " فيي مف رواية
ُ
(ٖ)
اؿ:
أبو جعفر الطبري رحمو ا﵀ حيث قَ َ

حدثنا ب شر ,قاؿ :ثنا يزيد ,قاؿ :ثنا سعيد ,قاؿ ثنا قتادة ,قاؿ :ثنا الحسف عف حديث عمراف بف
صمَّى ا﵀ ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّـ  -ذات
حصيف ,عف عبد ا﵀ بف مسعكد قاؿ " :تحدثنا عند رسكؿ ا﵀  -ى
صمَّى
ليمة حتى أكرينا في الحديث ,ثـ رجعنا إلى أىمينا ,فمما أصبحنا غدكنا عمى رسكؿ ا﵀  -ى
ً َّ
ا﵀ عمى ٍي ًو كسمَّـ  -فقاؿ رسكؿ ا﵀ َّ -
ياء المٍَّيمىة
ت ىع َّ
مى ٍ
ضٍ
صمى ا﵀ ىعمى ٍيو ىك ىسمـ  ":-يع ًر ى
اَلنبً ي
ى
ى ىى
...الحديث " .
دراسة رجاؿ اإلسناد:

 -سعيد :ىك سعيد بف أبي عركبة ميراف اليشكرم مكالىـ أبك النضر البصرم ,ثقة حافظ لو

تصانيؼ [لكنو] كثير التدليس كاختمط ككاف مف أثبت الناس في قتادة ,ركل لو الجماعة ,مات

سنة (ُٔٓىػ)(.)4

 -يزيد :ىك يزيد بف زريع البصرم أبك معاكية[ ,يقاؿ لو :ريحانة البصرة] ,ثقة ثبت ,ركل لو

الجماعة ,مات سنة (ُِٖىػ) (.)3

العقىدم ,أبك سيؿ البصرم الضرير ,ركل لو النسائي ,كالترمذم ,كابف
 بشر :ىك بشر بف معاذ ىماجو ,مات سنة (ِْٓىػ) (.)6

قاؿ العجمي ":ثقة فقيو البدف ثبت في الحديث حسف الحديث صاحب سنة "( ,)1كقاؿ مسممة

اَلندلسي ":ثقة صالح "( .)8كقاؿ أبك جعفر النجار ":مركزم ثقة "( .)9كذكره ابف حباف في

()7

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٕ/

()2

انظر حديث رقـ (ُّٓ).

()0

جامع البياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم (ِّ.)ُِٔ/

( )4تقريب التيذيب البف حجر (ص /ِّٗ/رقـِّٓٔ).
( )3المصدر السابؽ (ص /َُٔ/رقـُّٕٕ).
( )6المصدر السابؽ (ص /ُِْ/رقـَِٕ).
( )1معرفة الثقات لمعجمي (ُ.)ِْٕ/
( )8إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ِ.)َُْ/
( )9المصدر السابؽ.
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الثقات( .)7ككذلؾ ابف خمفكف( ,)2كابف شاىيف(.)0

كقاؿ أبك حاتـ ":صالح الحديث صدكؽ "( ,)4كقاؿ النسائي ":صالح "( .)3كقاؿ ابف حجر":

صدكؽ"(.)6

قاؿ الباحث :بشر بف معاذ صدكؽ.
كباقي رجاؿ اإلسناد مترجـ ليـ في ركاية ىمعمر.
***** *****
اؿ ٍاب يف اَلثً ٍي ًر ىرًح ىموي ا﵀:
قى ى
النكـ .كقى ٍد تى ىك َّرر ًفي اٍلحًد ً
كًف ً
يث(.)1
يو " أَّىنوي ٍأد ىركو ال َك َرى " أ ً
ى
ى
ىم َّ ٍ ي ى
ى
حديث رقـ (*).

اإلماـ مسمـ( )8رحمو ا﵀:
اؿ
قَ َ
ُ
كن يس ,ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اب,
ىخ ىب ىرىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ,قى ى
ىح َّدثىنًي ىح ٍرىممىةي ٍب يف ىي ٍح ىيى التُّ ًجيبً ُّي ,قى ى
اؿ :أ ٍ
اؿ :أ ٍ
ىخ ىب ىرنًي يي ي
ى
كؿ ً
ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ّْب ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ,أ َّ
يف قى ىف ىؿ ًم ٍف
ىف ىر يس ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ح ى
ى
ي
َّ
اؿ لًبً ىال وؿ " :ا ٍك ى ٍ
صمَّى بً ىال هؿ
ىغ ٍزىكًة ىخ ٍي ىب ىر ,ىس ىار لىٍيمىوي ىحتَّى إً ىذا أ َْد َرَك ُو ا ْل َك َرى ىع َّر ىس ,ىكقى ى
أل لىىنا المٍي ىؿ " ,فى ى
ما قي ّْدر لىو ,كناـ رسك يؿ ً
ً َّ
ا﵀ َّ -
استىىن ىد بً ىال هؿ
ىص ىح يابوي ,ىفمى َّما تىقى ىار ى
ب اٍلفى ٍج ير ٍ
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -ىكأ ٍ
ى
ى ى ي ىى ى ى ي
إًلىى ر ً
احمىتً ًو مك ً
ت بً ىال نال ىع ٍي ىناهي ....الحديث " .
اجوى اٍلفى ٍج ًر ,فى ىغمىىب ٍ
ى
يى
سبؽ تخريجو(.)9

***** *****

( )7الثقات البف حباف (ٖ.)ُْْ/
( )2إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام (ِ.)ُُْ/
( )0المصدر السابؽ.
( )4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (ِ.)ّٖٔ/
( )3تسمية مشايخ النسائي (ص.)ْٖ/
( )6المصدر السابؽ (ص /ُِْ/رقـَِٕ).
()1

النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير (ْ.)َُٕ/

()8

صحيح مسمـ  ,كتاب المساجد كمكاضع الصالة  -باب قضاء الصالة الفائتة  /ُْٕ/ُ( -رقـَّٗ.)َٖٔ-

()9

انظر حديث رقـ (ُّ).

408

اخلامتح

الحمد ا﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات  ,كينتيي كؿ أمر مبتدأ بو بعد االستعانة بو سبحانو عمى
كؿ العقبات  ,كلو الشكر في البدايات كالنيايات كفي السكنات كالحركات  ,أحمدؾ ربي حمدنا
مكصكالن اليؾ  ,كأسألؾ أف تجعؿ ىذا العمؿ المتكاضع في ميزاف حسناتي  ,كبعد  .فإني كبحمد

ا﵀ تعالي قد أنييت ما بدأت بو مف تحقيؽ جزء مف اَلحاديث المرفكعةالتي في كتاب النياية
البف اَلثير – رحمو ا﵀ –  ,كمعرفة مكاطنيا في كتب السنة  ,كتتبع طرقيا  ,كمف ثىَّـ الحكـ

عمييا؛ كبعد ىذا العمؿ أكد أف أسجؿ أبرز النتائج التي تكصمت الييا مف خالؿ ىذه الدراسة ,
كأىـ التكصيات لمف يرغب أف يسير في ىذا االتجاه مف دراسة الحديث الشريؼ.

أوالً أىـ النتائج التي توصؿ الييا الباحث في ىذه الدراسة:

 كشفت ىذه الدراسة كغيرىا مف الدراسات عف مدم خدمة عمماء المسمميف ليذا الديف خاصةعمماء الحديث منيـ ,دفاعان عف السنة كصاحبيا عميو الصالة كالسالـ.

 -ييتـ ابف اَلثير بالمفظ الغريب في الحديث مما جعمو ال يمتزـ بإيراد اَلحاديث الصحيحة ,فيكرد

في كتابو ما ىك صحيح ,كضعيؼ ,بؿ قد يككف مكضكعان في بعض اَلحياف(.)7

 -قد تككف المفظة الغريبة التي يكردىا ليست مف كالـ النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ – بؿ مف

راكم الحديث ,أك في قصة تسبؽ الحديث ,مما يسميو العمماء مناسبة كركد الحديث.

 -قد يذكر النص في عدة مكاطف في كتابو إذا كاف الحديث يحمؿ أكثر مف لفظة غريبة مثؿ

حديث أـ زرع ,كحديث قصة اإلفؾ ,فيكرده بحسب المفظة التي يستدؿ عمييا.

 يذكر معني المفظة الغريبة عمى ما يناسبيا في سياؽ الحديث كما يقصد منيا في ىذا المكطف,كليس معناىا مف الناحية المغكية فقط -.إذا كاف الحديث مرفكعان إلى النبي – صمى ا﵀ عميو

كسمـ – أك مكقكفان  ,عمى الصحابة  ,أك أقكاالن لمتابعيف فإنو ييسمي الجميع " حديثان ".
 يتضح مف خالؿ الدراسة أف ابف اَلثير اطمع عمى مصادر كمراجع قد تككف مفقكدة  ,أكغيرسالـ  ,كابف قتيبة ,
مطبكعة بعد  ,أك أنو نقميا كما ىي مف كتب مف سبقو مثؿ كتاب القاسـ بف ٌ
كالخطابي ,كالزمخشرم ,كغيرىـ .ممف ألؼ في غريب الحديث ,مما أدل إلى كجكد عدد مف

اَلحاديث التي لـ يقؼ عمييا الباحث مسندة.

()7

غرض ابف اَلثير مف ذكر ىذه اَلحاديث المكضكعة ىك لإلستدالؿ بمغتياَ ,لف كتابو كتاب لغكم كليس في اَلحكاـ الشرعية,
كاإلحتجاج بالمغة يتـ بالقرآف كبالسنة كبأقكاؿ الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ حتى العصر الذم فسد فيو المساف كأصبح ال يحتج
بمغة الناس عمى المغة .فالذم كضع حديثان مف المتقدميف فإنو يحتج بمغتو ,كاف كاف ينبغي البف اَلثير أال يذكر ىذه

المكضكعات ,أك عمى اَلقؿ أف يشير الي أنيا مكضكعة.
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وخبلصة ما توصؿ اليو الباحث خبلؿ ىذه الدراسة يبينو الجدوؿ التالي:
عدد األحاديث

تصنيؼ األحاديث
عدد اَلحاديث التي قاـ الباحث بدراستيا.

ِِِ

عدد اَلحاديث التي لـ يعثر عمى تخريج ليا.

ّّ

عدد اَلحاديث التي كردت في الصحيحيف أك في أحدىما.

ّٕ

عدد اَلحاديث الصحيحة التي ىي خارج الصحيحيف.

ِّ

مجمكع عدد اَلحاديث الصحيحة.

َُٓ

عدد اَلحاديث الحسنة.

ّٔ

عدد اَلحاديث الضعيفة

ُّ

جدا كالمكضكعة.
عدد اَلحاديث الضعيفة ن
عدد اَلحاديث المكررة.

ُٕ
ُٓ

ثانياً :التوصيات:

ُ -عمـ الحديث خادـ لجميع العمكـ الشرعية كعمى المختصيف تكجيو طالب العمـ كترغيبيـ
لدراسة السنة النبكية كخدمتيا لبياف صحيحيا مف سقيميا حتى يتسني لمفقياء استنباط اَلحكاـ

الشرعية مف اَلدلة الصحيحة مما ييزيؿ الكثير مف الخالفات المكجكدة بينيـ.
ِ -أكصي بتنكع الدراسات الحديثية كترشيدىا في جميع مجاالت السنة  ,حتى تىعـ الفائدة عمى
الجميع كال تقتصر عمى فئة دكف اَلخرل.
ّ -أكصي إخكاني بإتماـ دراسة أحاديث ىذا الكتاب ,حتى ييفتح المجاؿ أماـ الطمبة
لدراسةأحاديث كتب غريب الحديث اَلخرل.

ْ -أكصي المعنييف بيذا المكضكع أف ال يتكانكا في إخراج ىذا الكتاب بيذه الدراسة؛ حتى ال
يككف جيدان ميدك انر ال يينتفع منو.

كأخي انر أسأؿ ا﵀ العظيـ أف يتقبؿ ىذا العمؿ كأف ينفعني بو كالمسمميف
كآخر دعكانا أف الحمد ا﵀ رب العالميف

كالصالة كالسالـ عمى النبي اَلمي كآلو كسمـ
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انفهارس انعامح

ً
أوال :فهزس اآلياخ انقزآويح.
َ
ً
ثاويا :فهزس األحاديث انىثىيح.
ً
ثانثا :فهزس انزواج ادلرتجم ذلم .
ً
راتعا :فهزس األماكه وانثهذان.
ً
خامضا :فهزس ادلصادر ادلزاجع.
ً
صادصا:فهزس ادلىضىعاخ.
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فهزس اآلياخ انقزآويح حضة تزتية انضىر واآلياخ
اآلية

رقـ اآلية

ً
﴿ كىال تىي َّممكا اٍل ىخبً ى ً
كف﴾.
يث م ٍنوي تيٍنفقي ى
ى ى ي

البقرةِٕٔ :

ِّٕ

﴿ ىكالس َّ
ّْف بًالس ّْ
ّْف﴾.

المائدةْٓ :

ِٗٗ

ً
ص يد ً
كرًى ٍـ ًم ٍف ًغؿ ﴾.
﴿ ىكىن ىزٍعنا ما في ي

اَلعراؼّْ :

ِٖٓ

ً
اب لى يك ٍـ ﴾.
استى ىج ى
﴿ إً ٍذ تى ٍستىغيثي ى
كف ىرَّب يك ٍـ فى ٍ

اَلنفاؿٗ :

ّٖٕ

يد﴾ إبراىيـٕ :
يدَّن يك ٍـ ىكلىئً ٍف ىكفى ٍرتي ٍـ إً َّف ىعذابًي لى ىشًد ه
﴿ ىكًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئً ٍف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىَل ًىز ى
﴿كًاف عاقىٍبتيـ فى ً
عاقيبكا بً ًم ٍث ًؿ ىما يعكًق ٍبتي ٍـ بً ًو﴾.
ى ٍ
ٍ

الصفحة

ب

النحؿُِٔ :

ِٗٗ

كسى لًفىتىاهي﴾.
﴿ ىكًا ٍذ قى ى
اؿ يم ى

الكيؼَٔ :

َِْ

ً ً
صنبا﴾.
﴿لىقى ٍد لىق ىينا م ٍف ىسفى ًرىنا ىى ىذا ىن ى

الكيؼِٔ :

َِْ

﴿أ ًىقًـ الصَّالةى لًًذ ٍك ًرم﴾.

طوُْ :

ٕٕ

ً
الناس اتَّقيكا رَّب يكـ إً َّف ىزٍل ىزلىةى الس ً
يـ ﴾.
ى
﴿ ىيا أىيُّيىا َّ ي
َّاعة ىش ٍي هء ىعظ ه
ى ٍ

الحجُ :

ِّٖ

ً
يد ﴾.
اب المَّ ًو ىشًد ه
﴿ ىكلىك َّف ىع ىذ ى

الحجِ :

ِّٖ

﴿ َّ
الزانًي ىال ىي ٍن ًك يح إً َّال ىزانًىيةن أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن ﴾.

النكرّ :

ِٖٓ

يؿ لً ىخٍم ً
ط ىر َّ
ؽ المَّو ﴾.
﴿ ًف ٍ
ط ىرةى المَّ ًو الَّتًي فى ى
اس ىعمى ٍييىا الى تىٍبًد ى
الن ى

الركـَّ :

ُٗٗ

يث لًي ً
اس مف ي ٍشتىًرم لىيك الحًد ً
ض َّؿ ىع ٍف سبً ً
﴿ ىك ًم ىف َّ
يؿ المَّ ًو ﴾.
ي
ٍى ى
الن ً ى ٍ ى
ى

لقمافٔ :

َِِ

يف﴾.
ص ىب ي
الم ٍن ىذ ًر ى
اء ى
﴿ فى ىس ى
اح ي

الصافاتُٕٕ:

ُّٗ

ً
﴿ إً َّف الًَّذيف يستى ٍكبًركف عف ًع ى ً
يف ﴾
ى ىٍ ي ى ىٍ
كف ىجيىنَّ ىـ داخ ًر ى
بادتي ىس ىي ٍد يخمي ى

غافرَٔ :

ِٖٓ
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ُّ
كف ُّ
الديب ىر ﴾ .
﴿ ىسيي ٍي ىزيـ ى
الج ٍمعي ىكيي ىكل ى

القمرْٓ :

ّٖٕ

﴿ قى ٍد ىس ًم ىع المَّوي قى ٍك ىؿ الَّتًي تي ىج ًادلي ىؾ ًفي ىزٍك ًجيىا ﴾

المجادلةُ :

ُّٕ
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فهزس أطزاف األحاديث انىثىيح
راوي الحديث

طرؼ الحديث

الصفحة

اعييا فىأ ٍ ًً
ً
ً
ىعتىؽ.
الكالى ىء لً ىم ٍف أ ٍ
ٍابتى ى
ىعتقييىا ,فىإ َّف ى

عائشة

َُّ

الن ً
ىح ىس يف َّ
كىا.
أىتىتٍ يك يـ ا ٍَل ٍىزيد أ ٍ
اس يك يج ن

عبد الرحمف بف أبي صعصعة

ِٕٗ

ىم ىي ٍكوـ ىى ىذا؟.
كف أ ُّ
أىتى ٍد ير ى

عبد ا﵀ بف عمر

ِْْ

اتًَّقي المَّوى فىًإنَّوي ٍاب يف ىع ّْمؾ.

خكيمة بنت مالؾ

ُّٕ

يت بًاٍليب ىار ً
ب ٍاَلي يذ ىن ٍيف.
ض يم ٍ
أيتً ي
ضطى ًر ي
ؽ ىك يى ىك ىد َّابةه أ ٍىب ىي ي

أبك سعيد الخدرم

ِٖ

ً
يـ قى ٍكوـ فىأى ٍك ًريمكه.
إ ىذا أىتىا يك ٍـ ىك ًر ي

عبد ا﵀ بف عمر

ُِْ

ىخ ٍذ ي ً
يمتىٍيو.
إً ىذا أ ى
ت م ٍف ىعبدم ىك ًر ى

ً
الع ٍرىباض بف سارية

ُْٗ

إً ىذا أ ىىر ىاد المَّوي ىع َّز ىك ىج َّؿ بً ىع ٍبًد ًه ىخ ٍي نار ٍابتى ىاله.

أبك ًع ىنبة الخكالني

ْٓ

إً ىذا أى ٍكثىيبك يك ٍـ فى ىعمى ٍي يك ٍـ بًالنٍَّبؿ.

مالؾ بف ربيعة

ُِّ

ىح يد يك ٍـ ًإلىى اٍل ىغائًط.
ب أى
إً ىذا ىذ ىى ى

ىنص ًارم
أىبك أىيُّكب اَل ى

ّْٗ

ص ىمصِّا.
ىح يد يك ٍـ ىفٍم ىي يم َّ
ب أى
إً ىذا ىش ًر ى

ابف أىبي يحسيف

ِّٓ

الريج يؿ بًأ ٍىر ً
َّالة.
اف َّ
ض ًقي فى ىح ىان ًت الص ى
إً ىذا ىك ى

سمماف الفارسي

ُِّ

اء قى ٍد ىر يقمَّتىٍيف.
إً ىذا ىك ى
اف اٍل ىم ي

عبد ا﵀ بف عمر

ْٓٓ

ضكًء ىعمىى اٍل ىم ىك ًاره.
إً ٍس ىباغي اٍل يك ي

أىبك ىريرة

ّْٓ

ً
يمكا لًقيىرٍي و
امكا لى يكـ.
ش ىما ٍ
ٍ
استىقى ي
استىق ي

كباف بف يبجدد
ثى ى

َُّ

اس ًق ًو ىع ىس نال .
ٍ

أىبك سعيد الخدرم

ُّٕ
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راوي الحديث

طرؼ الحديث

الصفحة

ىسمً ٍـ ,ثيَّـ قىاتً ٍؿ.
أٍ

البراء بف عازب

ُْ

طمييبكا لىوي ىك ًارثنان.
اٍ

يبريدة بف الحصيب

ِْٓ

أً
ىع ٍد ين يس نكا.

البراء بف عازب

ّْٗ

ب لىوي ىيا يغ ىال يـ بًا َّلد ٍى ىناء.
ا ٍكتي ٍ

قىٍيمىة بًنت ىم ٍخ ىرمةى

ُِٔ

ا ٍك ٍ
أل لىىنا المٍَّيؿ.

أىبك ىريرة

ٕٔ

ضوي؟.
أ ىىال أ ىينبيّْئ يك ٍـ ىما اٍل ىع ٍ

عبد ا﵀ بف مسعكد

ََُ

كف بً ًي َّف.
أىٍلبًَّر تىقيكلي ى

عائشة

ُُِ

ىما بع يد أ ً
ىش ييركا ىعمى َّي ًفي أ ىين و
ىىمًي.
اس أ ىىبينكا أ ٍ
أ َّ ى ٍ

عائشة

ِٔٓ

َّدقىة.
ت أَّىنا الى ىن ٍأ يك يؿ الص ى
ىما ىش ىع ٍر ى
أى

أىبك ىريرة

ّْٔ

ؾ لًمَّ ًو ىكاٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو.
أ ٍىم ىس ٍي ىنا ىكأ ٍىم ىسى اٍل يمٍم ي

عبد ا﵀ بف مسعكد

ِِٔ

ً
ً
أ َّ ً
صمَّى بً ىي الظُّ ٍير.
ىمني ًج ٍب ًري يؿ ع ٍن ىد اٍل ىب ٍيت فى ى

عبد ا﵀ بف عباس

ُٓٔ

َّ
يمتًي اٍل ىخ ٍم ىر ,ىكاٍل ىم ٍي ًسر.
إف ا﵀ى ىح َّرىـ ىعمىى أ َّ

عبد ا﵀ بف عمرك

ْْ

ؽ فى ىج ىعمىنًي ًم ٍف ىخ ٍي ًرًىـ.
ؽ ال ىخٍم ى
إً َّف المَّوى ىخمى ى

العباس بف عبد المطمًب

ِٖٖ

ب َّ
يؼ يي ًح ُّ
النظىافىة.
إً َّف المَّوى ىن ًظ ه

سعد بف أبي كقاص

َِٗ

إً َّف ا﵀ى يى ىك اٍل يمقى ّْكـ.

أىبك سعيد الخدرم

ُُِ

يؿ :أ ٍىب ىرص.
إً َّف ثى ىالثىةن ًفي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى

أىبك ىريرة

ِِٓ

إًف ىك ً
ات ًفي ىشَّنة.
اء ىب ى
اف ع ٍن ىد ىؾ ىم ه
ٍ ى

جابر بف عبد المَّو

َّْ
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راوي الحديث

طرؼ الحديث

الصفحة

اط الس ً
إً َّف ًمف أى ٍشر ً
ىف يي ٍرفى ىع اٍل ًعٍمـ.
َّاعة أ ٍ
ى
ٍ ى

أىنس بف مالؾ

ُٕٗ

اط الس ً
إً َّف ًمف أى ٍشر ً
ش ك ُّ
الش ٌح.
ىف ىي ٍ
َّاعة أ ٍ
ى
ٍ ى
ظيى ىر اٍلفي ٍح ي ى

أىبك ىريرة

ُِ

إً َّف ىناسا ًمف أ َّ ً
ص ىرة.
كف بً ىحائً وط يي ىس ُّم ى
ن ٍ
يمتي ىي ٍن ًزلي ى
كنوي اٍل ىب ٍ

نفيع بف الحارث

ِِ

ًً
ضيىا ًم ٍف ىب ٍع و
ض.
إً َّف ىىذه ٍاَلى ٍق ىد ىاـ ىب ٍع ي

عائشة

ِٗ

ص يار ىك ًرًشي ىك ىع ٍي ىبتًي.
اَل ٍىن ى

أ ىىنس بف مالؾ

َِْ

ت لى ًؾ اٍل يك ٍر يسؼ.
أ ٍىن ىع ي

ىح ٍم ىنة بنت ىجحش

ّٖٗ

ىى ًؿ ًكتىاب.
إًَّن ىؾ تى ٍق ىد يـ ىعمىى قى ٍكوـ أ ٍ

عبد ا﵀ بف عباس

ِّْ

ً
كف ىع ًشيَّتى يك ٍـ ىكلىٍيمىتى يكـ.
إًَّن يك ٍـ تىس يير ى

أىبك قىتادة

ِِٓ

إًَّنيىا قى ٍد يحّْرىمت.

أىبك ىريرة

ُْٖ

عبد ا﵀ بف زيد

ِّٔ

عبد ا﵀ بف عباس

ِٕٓ

إًَّنيىا لىيرٍؤىيا ىح ّّ
اء المَّو.
ؽ إً ٍف ىش ى
اف ًفي ىكبً و
اف ,ىك ىما يي ىع َّذ ىب ً
إًَّنيي ىما لىيي ىع َّذ ىب ً
ير.
ات ىن ٍخؿ.
يت ىد ىار ًى ٍج ىرتً يك ٍـ ,ىذ ى
إًّْني أ ًير ي

عائشة

ْٖ

ؾ بً يح ىج ًزيك ٍـ ىع ًف َّ
الن ًار.
إًّْني يم ٍم ًس ه

عمر بف الخطاب

ُِٓ

الجَّن ًة يج ٍرهد يم ٍرهد يك ٍحؿ.
أٍ
ىى يؿ ى

أىبك ىريرة

َّْ

ً
ً
صاة.
صاةي ,أيكلىئ ىؾ اٍل يع ى
أيكلىئ ىؾ اٍل يع ى

جابر بف عبد ا﵀

َْٔ

ً ً ً ً
ؼ ك َّ
الد ىكاة.
ا ٍئتيكني باٍل ىكت ى

عبد ا﵀ بف عباس

ُّٓ

أُّىي يك ٍـ يي ًح ُّ
ض ا﵀ي ىع ٍنوي؟.
ب أٍ
ىف يي ٍع ًر ى

جابر بف عبد ا﵀

ّّٔ
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طرؼ الحديث

الصفحة

ٍاَلىئً َّمةي ًم ٍف قيىرٍيش.

عمي بف أىبي طىالًب
ّْ

ُّٕ

تيىراهي يم ىرائًنيا؟ .

بريدة بف الحصيب

َُُ

تىىرٍكتيوي بًتى ٍعيى ىف ,ىك يى ىك قىائً هؿ ال ُّس ٍق ىيا.

أبك قتادة

ُُٗ

تىرك ىف ىىًذ ًه َّ
الش ٍم ىس ؟.
ىٍ

يعقيؿ بف أىبي طالب

ِٖٔ

ً
ض أى ٍف ىال ىذ ىكبًًد ىىا.
يء ٍاَل ٍىر ي
تىق ي

أىبك ىريرة

ُٖٓ

اف ً
ثى ىالثىةه ىعمىى يكثٍىب ً
الم ٍسؾ.

عبد ا﵀ بف عمر

ِّّ

ث ىكبًير.
ث ,ىكالثُّمي ي
الثُّمي ي

سعد بف أبي كقاص

ِّٔ

اى ٍد ىف ىكتى ىعاقى ٍدف.
ام ىأرىةن ,فىتى ىع ى
ىجمى ىس إً ٍح ىدل ىع ٍش ىرةى ٍ

عائشة

الري ً ً ً
ً
اء.
امةي ىعمىى ّْ
ؽ فييىا شفى ه
اٍلح ىج ى

عبد ا﵀ بف عمر

ّٖٔ

اؾ ا﵀ي ىكىر يسكليو.
يخًذ اٍل ىب ٍس ىما ىك ىس ى

البراء بف عازب

ّٔٗ

يخ يذكا ىعّْني يخ يذكا ىعّْني.

عبادة بف الصامت

ّّٖ

ت ىخ ٍي ىبر.
ىخ ًرىب ٍ

أنس بف مالؾ

ُّٗ

ؽ ا﵀ي ىع َّز ىك ىج َّؿ التٍُّرىبةى ىي ٍكىـ الس ٍَّبت.
ىخمى ى

أىبك ىريرة

َْْ

ىخمس صمىك و
ات ىكتىىبيي َّف المَّوي ىعمىى اٍل ًع ىباد.
ٍي ىى

عبادة بف الصامت

ِّٕ

ً
َّاـ ًعيد.
ىد ٍعيي َّف ىيا أ ىىبا ىب ٍك ور فىإَّنيىا أىي ي

عائشة

ََِ

ىز ىاد ىؾ المَّوي يش ٌحان.

الحضرمي
أبك القى ٍيف ى

ُُّ

سبحاف ً
ا﵀ كبًحمًد ًه ,كأ ً
اف تىَّك نابا.
ىستى ٍغف ير ا﵀ى ,إًَّنوي ىك ى
يٍ ى ى
ى ىٍ ى ٍ

الجيىني
ابف ًزٍمؿ ي

ِِِ
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صفيكفى يكـ.
ىس ُّككا ي

أىنس بف مالؾ

ُْٔ

كف اٍل ًعٍمـ.
ىس ىيأٍتًي يك ٍـ أى ٍق ىك هاـ ىي ٍ
طمييب ى

أىبك سعيد الخدرم

ٔٓ

ّْد المَّوي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى.
السَّي ي

عبد ا﵀ بف ً
الش ّْخير

َُٖ

طميعي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف ىى ىذا اٍل ىك ٍج ًو ىرٍكب.
ىس ىي ٍ

يدة بف جابر
ىم ًز ى

ٖٓ

ّْ
ؾ بًالمَّ ًو ,ىكقى ٍت يؿ َّ
الن ٍفس.
الش ٍر ي

أىنس بف مالؾ

ِٓٓ

َّالةي ىمثٍىنى ىمثٍىنى ,تى ىشيَّ يد ًفي يك ّْؿ ىرٍك ىعتىٍيف.
الص ى

ض ًؿ بف عباس
الفى ٍ

ِْ

ت ًم ٍف ىن و
اس يي ٍؤتىى.
ض ًح ٍك ي
ى

سيؿ بف سعد الساعدم

ِّٗ

اء المٍَّيمىة.
ضٍ
يع ًر ى
ت ىعمى َّي ٍاَل ٍىنبًىي ي

عبد ا﵀ بف مسعكد

ِٕٓ

ضؿ.
اٍل ًعٍم يـ ثى ىالثىةه ,ىك ىما ًس ىكل ىذلً ىؾ فىيي ىك فى ٍ

عبد المَّو بف عمرك

ُّٗ

ط ىرة.
ىعمىى اٍل ًف ٍ

أنس بف مالؾ

ِْْ

َّ
اعةى ًفي يع ٍس ًرؾ.
عمى ٍي ىؾ َّ
الس ٍم ىع ىكالط ى

أبك ىريرة

ّْٔ

ط ىييبو.
ىس ىكًد ًم ٍنوي ,فىًإنَّوي أى ٍ
ىعمى ٍي يك ٍـ بًاَل ٍ

جابر بف عبد ا﵀

َِّ

اٍل ىغ ٍزيك ىغ ٍزىكاف.

يمعاذ بف جبؿ

ِْْ

يؾ كًفي ص ً
ً
َّ
اح ىبتًؾ.
ى
قى ٍد أ ٍىن ىز ىؿ الموي القي ٍآر ىف ف ى ى

سيؿ بف سعد الساعدم

ّّٗ

اء يك ٍـ ىكائً يؿ ٍب يف يح ٍجر.
قى ٍد ىج ى

كائؿ بف يحجر

ْٗ

الخ ٍبز.
الب ٍرىمةى ,ىكالى ي
يق ٍؿ لىيىا :الى تىٍن ًزًع ي

جابر بف عبد ا﵀

ُِْ

ناعةي ىك ٍنهز ال ىي ٍف ىنى.
القى ى

جابر بف عبد ا﵀

ّٖ
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ُّ
ام يك ٍـ يي ىب ىار ٍؾ لى يك ٍـ ًفيو.
قى ًكتكا طى ىع ى

أىبك َّ
الدرداء

ٗٔ

قىي ى ً
اف اٍلفىتٍؾ.
يم ي
َّد ٍاإل ى

الزبير بف العكاـ

َُٔ

يؿ ييقىا يؿ لىوي يج ىرٍيج.
اف ىريج هؿ ًفي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ىك ى

أبك ىريرة

ُُٔ

ال يك ٍب ىر ال يك ٍبر.

ىسيؿ بف أىبي ىحثٍ ىمة

ُِٓ

يـ ٍ ,اب يف ال ىك ًريـ.
ال ىك ًر ي

عبد ا﵀ بف عمر

ُْٔ

ّْع ىم ٍف ىيقيكت.
ىكفىى بًاٍل ىم ٍرًء إًثٍ نما أ ٍ
ىف يي ى
ضي ى

عبد ا﵀ بف عمرك

ٔٔ

ؼ بً ىؾ إً ىذا أى ٍقىبمى ًت الظَّ ًع ىينة.
ىك ٍي ى

م بف حاتـ
ىعًد ّْ

ِ

ؾ لىو.
الى إًلىوى ًإ َّال المَّوي ىك ٍح ىدهي الى ىش ًري ى

المغيرة بف شعبة

ٕٗ

ىال تىبً ٍع ىما لىٍي ىس ًع ٍن ىدؾ.

ىحكيـ بف حزاـ

ُِٕ

ً
كى ٌف.
يعكا القى ٍي ىنات ىكالى تى ٍشتىير ي
الى تىبً ي

أىبك أيمامة الباىمي

َِِ

ً ً
كعا.
ىال تى ٍج ىمعي ىكذنبا ىك يج ن

أىسماء بنت يزيد

َِٕ

ادةي ىخائً وف ,ىكىال ىخائًىنة.
كز ىشيى ى
ىال تى يج ي

عبد ا﵀ بف عمرك

ِٕ

ً
ب اٍل ىك ٍرـ.
ىال تي ىس ُّمكا اٍلع ىن ى

أبك ىريرة

ُْٕ

ىال تىقيكـ السَّاعةي حتَّى ي ٍبع ى َّ
يحا ىح ٍم ىراء.
ث الموي ًر ن
ى ى ى ى
ي

أبك ىريرة

ِّٕ

ظان.
كف اٍل ىكلى يد ىغ ٍي ن
كـ الس ى
َّاعةي ىحتَّى ىي يك ى
ىال تىقي ي

عائشة

ُٖٕ

ال تى ٍكتييبكا ىعّْني ىغ ٍي ىر اٍلقي ٍرآف.

أبك سعيد الخدرم

َّْ

اجةى لًي ًفيو.
ىال ىح ى

الج ٍك ىشف
ذك ى

ُّٕ
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ً
امة.
ىال ىع ٍد ىكل ,ىكىال ط ىي ىرةى ,ىكىال ىى ى

يعمير بف سعد

ُْْ

ط ىع ًفي ثى ىم ور ,ىكىال ىكثىر.
ىال قى ٍ

رافع بف خديج

ِّٔ

اد ىكنًيَّة.
الى ًى ٍج ىرةى ,ىكلى ًك ٍف ًجيى ه

عبد ا﵀ بف عباس

ُِِ

ً
ً
ب إً َّال ًفي ثى ىالث.
ىال ىيح ُّؿ ال ىكذ ي

أىسماء بنت يزيد

ّٕٓ

ام ىأرىة.
ىال ىي ٍخمي ىك َّف ىريج هؿ بً ٍ

عبد ا﵀ بف عباس

َّٕ

اف ًفي ىقٍمبًو.
ىال ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى ىم ٍف ىك ى

عبد ا﵀ بف عمر

ِٖٓ

ؽ.
ىال ,ىكلى ًك َّف اٍل ًك ٍب ىر ىم ٍف ىب ًط ىر اٍل ىح ٌ

أبك ىريرة

ُِٔ

ىج ىم يعكف.
لىتى ٍد يخمي َّف اٍل ىجَّنةى يكمُّ يك ٍـ أ ٍ

أبك ىريرة

ُُّ

لً يس ىرًاد ً
ؽ َّ
الن ًار أ ٍىرىبعي يج يدر.

أبك سعيد الخدرم

ّّّ

ً
َّ
ام ىأرىة.
لى ٍف يي ٍفم ىح قى ٍكهـ ىكل ٍكا أ ٍىم ىريى يـ ٍ

أبك بكرة

ُٖٗ

ؽ ً
آؿ يم ىح َّم ود قيكتنا.
اج ىع ٍؿ ًرٍز ى
الميي َّـ ٍ

أىبك ىريرة

ْٔ

المَّيي َّـ ا ٍك ىس ٍر ىع ٍنيي يـ اٍل ىب ٍرد.

بالؿ بف رباح

ِِّ

ً
ب ًفي السَّفىر.
المَّيي َّـ أ ٍىن ى
ت الصَّاح ي

أىبك ىريرة

ُِٔ

الميي َّـ أ ٍىن ًج ٍز لًي ىما ىك ىع ٍدتىنًي.

عمر بف الخطَّاب

ّٖٕ

َّ
ىسأىلي ىؾ ىر ٍح ىمةن ًم ٍف ًع ٍنًدؾ.
الميي َّـ إًّْني أ ٍ

عبد ا﵀ بف عباس

َُُ

الميي َّـ ىح ىكالى ٍي ىنا ىكىال ىعمى ٍي ىنا.

أىنس بف مالؾ

َٖ

ش ً
اآلخ ىرة.
ش إً َّال ىع ٍي ي
المَّيي َّـ الى ىع ٍي ى

س ً
يؿ بف سعد
ى

َّٗ
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َّم ىاكات.
الميي َّـ لى ىؾ اٍل ىح ٍم يد ,أ ٍىن ى
ت ين ي
كر الس ى

عبد ا﵀ بف عباس

ُٔٗ

اؿ قىائًمان.
لى ٍك تىىرٍكتًييىا ىما ىز ى

جابر بف عبد ا﵀

ُْٓ

ً
ً
لى ٍك ىسمى ىؾ َّ
صا ير ىك ًادنيا.
اس ىكادنيا ,ىك ىسمى ىكت اَل ٍىن ى
الن ي

عمر بف الخطاب

ٖٕ

ب ىًذ ًه الص ى ً
ب ًم ٍنيىا.
ؽ بًأى ٍ
ص َّد ى
اء ىر ُّ ى
ط ىي ى
َّدقىة ,تى ى
لى ٍك ىش ى

عكؼ بف مالؾ

ْٗ

ً
ً
اـ لى يك ٍـ.
لى ٍك لى ٍـ تىكٍموي ىَلى ىكٍمتي ٍـ م ٍنوي ,ىكلىقى ى

جابر بف عبد ا﵀

ُُْ

ًَّ
طنًو.
ب ىك يى ىك قىائًهـ ىما ًفي ىب ٍ
لى ٍك ىي ٍعمى يـ الذم ىي ٍش ىر ي

أبك ىريرة

ُٓٓ

ض َّف ًٍ
اإل ٍس ىال يـ يع ٍرىكةن ,يع ٍرىكة.
لىيي ٍنقى ى

فيركز َّ
الديممي

ُْٖ

ىخرج ًؾ يا فى ً
اط ىمةي ًم ٍف ىب ٍيتً ًؾ؟.
ىما أ ٍ ى ى ى

عبد ا﵀ بف عمرك

ّٓٔ

ًً
ً
َّاعةى؟.
ىما أ ٍ
ىخ ىر ىج يك ىما م ٍف يبييكتً يك ىما ىىذه الس ى

أبك ىريرة

َْٗ

ىما أى ٍك ىرىـ ىش ّّ
اب ىش ٍي نخا لً ًسّْنو.

أنس بف مالؾ

ُُٕ

ت بً يم ٍنتى وو ىيا يع ىم ير؟.
ىما أ ٍىن ى

عمر بف الخطاب

ّٕٓ

كت ,لىوي ًع ٍن ىد المَّ ًو ىخ ٍير.
ىما ًم ٍف ىع ٍبود ىي يم ي

أنس بف مالؾ

َُٕ

كد إً َّال يكلى يد عمىى ً
ما ًم ٍف مكلي و
ط ىرة.
الف ٍ
ي ى
ىٍ
ى

أبك ىريرة

ُٗٗ

ىما ىى ىذا؟ " قىاليكا :ىىًذ ًه في ىال ىنة.

يزيد بف ثابت

ُِٗ

ىما ىىًذ ًه؟ آٍلبًَّر تيًرٍد ىف؟.

عائشة

ٖٖ

ىما ىيقيك يؿ يذك اٍل ىي ىد ٍي ًف؟.

أبك ىريرة

ُُٓ

ً
ؽ ,ىكمثى ًؿ َّ
الش ًاة اٍل ىعائً ىرة.
ىمثى يؿ اٍل يم ىناف ً ى

ٍاب ًف يع ىم ىر

ِٕٖ
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مثى يؿ ما بعثىنًي المَّو بً ًو ًمف الي ىدل ك ً
العٍمـ.
ي
ى ى ىى
ى ي ى

أىبك مكسى اَلشعرم

ُْٖ

صار.
ص ًار ىم ٍر ىحنبا بًاَل ٍىن ى
ىم ٍر ىحنبا بًاَل ٍىن ى

أنس بف مالؾ

ّْْ

مر ىحنبا بًاٍلمي ً
اج ًر ٍاَل َّىكؿ.
ىٍ
يى

يخزيمة بف ثابت

ُٔ

الريج يؿ ىك ٍجيىو.
اٍل ىم ىسائً يؿ يك يدكهح ىي ٍك ىد يح بًيىا َّ

ىس يم ىرة بف جندب

ّْٕ

ىح َّس اٍلفىتىى َّ
الد ٍك ًس ٌي.
ىم ٍف أ ى

أبك ىريرة

ُُٖ

اء بًيى ىذا؟.
ىم ٍف ىج ى

ىسيؿ ً
بف يحنيؼ

ِّٕ

ً
ضاء.
ىم ٍف ىذ ىرىعوي القى ٍي يء ,ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍيو قى ى

أبك ىريرة

ُٔٓ

ض ًح ىؾ ًفي الصَّالة.
ىمف ى

عمراف بف حصيف

ُُْ

ىم ٍف فى ىج ىع ىىًذ ًه بً ىكلىًد ىىا؟.

عبد ا﵀ بف مسعكد

َٗ

مف قىاـ بًع ٍش ًر آي و
الغ ًافمًيف.
ب ًم ىف ى
ات لى ٍـ يي ٍكتى ٍ
ى
ىٍ ى ى

عبد ا﵀ بف عمرك

ُٗ

ً ً ً ً
كف ىب ٍي ىنيي ٍـ بً ًح ىج ىارة.
ىم ٍف قيت ىؿ في ع ّْميَّا في ىرٍم وي ىي يك ي

عبد ا﵀ بف عباس

ّٕ

ًم ٍف قى ٍكوـ يي ٍؤتىى بً ًي ٍـ ًإلىى اٍل ىجنَّة.

سيؿ بف سعد الساعدم

ِِٖ

ًم ٍف يم ىح َّمود َّ
النبً ّْي إًلىى يش ىر ٍحبًيؿ.

عمرك بف حزـ

ُٖٔ

اب أ ً
م ٍف ىنظىر ًفي ًكتى ً
ىخيو.
ى
ى

عبد ا﵀ بف عباس

َِّ

م ٍف كص ىؿ صفِّا ًفي سبً ً
يؿ المَّو.
ى
ى ى ى ى

عائشة

ُٓٗ

السالىـ.
كسى ىر يسك يؿ المَّ ًو ىعمى ٍي ًو َّ
يم ى

عبد ا﵀ بف عباس

َِْ

ىس ىكد.
ىنبً ّّي إًلىى ٍاَل ٍ
ىح ىم ًر ىك ٍاَل ٍ

أمامة الباىمي
أبك ى

ُٖٔ
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ً ً
آجر.
يـ بً ىس ىارةى ,فىأ ٍ
ىعطى ٍك ىىا ى
ىى ى
اج ىر إ ٍب ىراى ي

أبك ىريرة

ِِٗ

ىبًٍم ًت ,أىجَّنةه ك ً
اف ىكثً ىيرة.
اح ىدةه ًى ىي؟ إًَّنيىا ًج ىن ه
ى
ى ى

أنس بف مالؾ

ّٔ

ىى ًؿ اٍل ىكىبر.
ىى ىذا ىسي ي
ّْد أ ٍ

قى ً
يس بف عاصـ السعدم

ّّ

ى ىك ىذا يا ٍابف عك و
اعتىٌـ.
ؼ فى ٍ
ى ى ى ىٍ

عبد ا﵀ بف عمر

ّٖٓ

ىم ىي ٍكوـ ىذلً ىؾ؟.
كف أ ُّ
ىى ٍؿ تى ٍد ير ى

عمراف بف حصيف

ِّٖ

كف ًفي رٍؤىي ًة َّ
الش ٍمس.
ىى ٍؿ تي ى
ض يار ى
ي

أبك سعيد الخدرم

ِّٔ

ىح هد ًم ٍن يك ٍـ ًم ٍف يرٍؤىيا.
ىى ٍؿ ىأرىل أ ى

ىس يم ىرة بف يجندب

ُْْ

ىى ٍؿ ًفي ىغ ىن ًم ىؾ ًم ٍف لىىبف؟.

البراء بف عازب

ُِٓ

ىك ىكما ب ٍيف اٍلب ٍي ً
ص ىرل.
يى ى ى ى ى ى
ضاء إًلىى يب ٍ

يعتبة عبد السممي

َْٕ

كالًَّذم ىن ٍف ًسي بًيًد ًه ىَلى ٍق ً
ض ىي َّف ىب ٍي ىن يكما بً ًكتى ً
اب المَّو.
ى
ى
ى

أبك ىريرة

ِٖٗ

ً
الكلى يد لًٍم ًف ىر ً
الح ىجر.
اش ىكلًٍم ىعاى ًر ى
ى

عائشة

ّّٖ

ت أ َّ
كدا.
ىف ىب ٍي ىف أ ٍىيًد ىينا ىعقىىبةن ىك يؤ ن
ىعمً ٍم ى
ىيا أ ىىبا ىذر ,أ ى

أنس بف مالؾ

َِِ

يا أ ً
ت ىم َّكة؟.
ىصي يؿ ,ىك ٍي ى
ؼ تىىرٍك ى
ى

يبديح مكلى عبد ا﵀ بف جعفر

ُِٖ

َّ ً ً
ً
صاص.
ىيا أ ىىن يس ,كتى ي
اب المو الق ى

أنس بف مالؾ

ِٗٗ

ت ىى ىذا لًتىأٍتى ُّمكا بًي.
ص ىن ٍع ي
اس إًّْني ى
ىيا أىيُّيىا النَّ ي

سيؿ بف سعد الساعدم

ُُٓ

يا أىيُّيا النَّاس عمىٍي يكـ الس ً
َّك ىينةى ىكاٍل ىكقىار.
ى ى
ي ى ي

أسامة بف زيد

َِّ

ىيا بً ىال يؿ قيـ.

أبك عبد الرحمف الفيرم
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ُٕٔ

راوي الحديث

طرؼ الحديث

الصفحة

ً
ٍم ير ىؾ بً ًو ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ىزٍيد.
ىيا ب ىال يؿ ,قي ٍـ فى ٍانظي ٍر ىما ىيأ ي

أبك عمير بف أنس

ّْ

ط ًع ٍمييـ.
ب فىأى ٍ
ىيا يع ٍم ير ا ٍذ ىى ٍ

يدكيف بف سعيد

َُٖ

ىيا في ىال يف ىزّْك ٍجنًي ٍاب ىنتىؾ.

أىبك ىبرزة اَلىسممي

ِّٓ

ً َّ ً
ىحًد ثى ىالثىة.
يصةي إً َّف اٍل ىم ٍسأىلىةى ىال تىح ُّؿ ًإال َل ى
ىيا قىبً ى

قىبيصة بف يم ىخارؽ

ُُٕ

ش ,ىما ىى ىذا اٍل ىم ىكاف.
ىيا يم ىحّْر ي

الع َّزل
خالد بف عبد ي

ّٓٓ

ىيا ىم ٍرثى يد َّ
الزانًي ىال ىي ٍن ًك يح إً َّال ىزانًىية.

عبد ا﵀ بف عمرك

ِٖٓ

ًً
يف ىم ٍف ىي ٍعًذ يرنًي ًم ٍف ىريجؿ.
الم ٍسمم ى
ىيا ىم ٍع ىش ىر ي

عائشة

ِّّ

ت تى ٍسأىلينًي ىع ٍنو؟.
صةي أ ٍ
يخبًير ىؾ ىما ًج ٍئ ى
ىيا ىكابً ى

كابصة بف معبد

ٗٓ

ىي ٍج ىمعي ا﵀ي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى َّ
الناس.

حذيفة بف اليماف

ّٖٖ

ىي ٍخ يريج َّ
ث أ ٍىرىب ًعيف.
الدجَّا يؿ ًفي أ َّ
يمتًي فىىي ٍم يك ي

عبد ا﵀ بف عمرك

ِّٗ

الريج يؿ ًفي اٍل ىجائً ىح ًة ىكاٍلفىتٍؽ.
ىي ٍسأى يؿ َّ

معاكية بف حيدة

ّٕٗ

طميعي ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف ىى ىذا اٍلفى ّْج ًم ٍف ىخ ٍي ًر ًذم ىي ىمف.
ىي ٍ

عبد ا﵀ بف عباس

ِْٗ

ط ىمئً ُّف إًلىٍي ًيًـ اٍل يقميكب.
اء تى ٍ
ىي يك ي
يم ىر ي
كف ىعمى ٍي يك ٍـ أ ى

أبك سعيد الخدرم

ُّْ

ىجمىى اٍل ىج ٍبيىة.
ىي ٍممً ي
ؾ ىريج هؿ ًم ٍف أ ٍ
ىىؿ ىب ٍيتًي أ ٍ

أبك سعيد الخدرم

ْٔ

ً
ام ًة بًاٍل ىم ٍم يسكخ.
يي ٍؤتىى ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

أىبك إًدريس اٍل ىخ ٍكىالنًي

ٗ

ؾأ ً
ً
ب ىعمىى َّ
الناس.
ييكش ي ٍ
ىف ىي ٍغم ى

عمر بف الخطاب

ِْٔ

ىي يؤُّـ اٍلقىكـ أى ٍقريؤ يىـ لً ًكتى ً
اب ا﵀.
ٍى ى ٍ

عقبة بف عمرك

ِْٖ
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ٔ.

أبان بن صالح بن عمٌر

ٖ٘3

ٕ.

إبراهٌم بن الحجاج بن زٌد السامً

ٖٖ٘

ٖ.

إبراهٌم بن المُستمر العُرُ وقً

ٗٔٔ

ٗ.

إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم

ٕٙٙ

٘.

إبراهٌم بن سلٌمان بن داود

ٕٗ7

.ٙ

إِبراهٌم بن عبد الرَّ حمن بن َرافِع

٘ٗ

.7

إبراهٌم بن عبد هللا بن الجنٌد

ٕ7

.3

إبراهٌم بن محمد بن الحارث

ٔ3

.3

إبراهٌم بن محمد بن طلحة

ٖ33

ٓٔ .إبراهٌم بن هاشم بن الحسٌن

ٕٔ3

ٔٔ .إبراهٌم بن ٌزٌد بن قٌس بن األسود النخعً

ٕ٘3

ٕٔ .إبراهٌم بن ٌوسف بن إسحاق

ٕٔٙ

ٖٔ .أبو الطٌب هارون بن محمد

ٖٕ3

ٗٔ .أبو بكر بن عبد هللا بن أبً مرٌم

ٙ3

٘ٔ .أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبً َسبْرة

ٔٙ7

 .ٔٙأبو بكر بن عٌاش بن سالم األسدي

ٕٓٙ

 .ٔ7أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

ٔ37

 .ٔ3أبو رُفٌع ال َم ْخدَ ِجً

ٖٖ7

ِهري
 .ٔ3أبو عبد الرحمن الف ِ

ٔ77

ٕٓ .أبو عمران الحرانً ٌوسف بن ٌعقوب

ٔ7
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ٕٔ .أبو عمٌر بن أنس بن مالك

ٖٗ

ٕٕ .أبو مالك بن أبً فأرة الخزاعً

ٖ٘ٙ

ٖٕ .أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ال ُّت ِجٌبً

ٖٖٓ

ٕٗ .أبو َمشجعة بن ربعً الجُ هنً

ٖٕٕ

ٕ٘ .أحمد بن َب َّكار بن أبً َمٌمونة

ٖٔ3

الحرَّ انًِ
 .ٕٙأَحمد بن إِسْ مَاعِ ٌل بن شِ َكام َ

ٖٔ3

 .ٕ7أَحْ َمد بْن النضر بْن بحر أَبُو َجعْ َفر العسكري

ٕٕ٘

 .ٕ3أحمد بن صالح المصري

ٕٓ

 .ٕ3أحمد بن عبد هللا بن ٌونس

ٕٓٙ

ٖٓ .أحمد بن علً بن المثنى

ٖٗ٘

ٖٔ .أحمد بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح

ٗ7

ٕٖ .أحمد بن محمد بن زٌاد

ٗٗٙ

ٖٖ .أحمد بن محمد بن سراج

ٕٖ3

ٖٗ .أَحمد بن َمسعُود الم َُع ِّدل األَص َب َهانًِ

ٕٖٔ

ٖ٘ .إسحاق بن إبراهٌم أبو موسى

ٖٗٗ

 .ٖٙإسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة

ٖ٘3

 .ٖ7إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة

ٖ٘3

العرْ َزمًِ
 .ٖ3إِسحاق بن محمد بن عبٌد هللا َ

ٕٖٔ

 .ٖ3إسرائٌل بن ٌونس بن أبً إسحاق السبٌعً

ٔٗ

ٓٗ .أسماء بنت ٌزٌد بن السكن صحابٌة

ٕٓ7

ٔٗ .إسماعٌل بن إبراهٌم ال َك َر ِابٌسِ ً

ٖٙ3

ٕٗ .إسماعٌل بن إبراهٌم بن مقسم األسدي

ٕٓٔ
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ٖٗ .إسماعٌل بن أبً خالد األَحْ مَسِ ً

ٔٔ3

ٗٗ .إسماعٌل بن عبد هللا بن أوٌس

ٖٗٙ

٘ٗ .إسماعٌل بن عٌاش بن سلٌم

ٕٔٗ

الجحدَ ِري
 .ٗٙإسماعٌل بن مسعود َ

ٕٔ3

 .ٗ7إسماعٌل بن مسلم المكً

ٔٔٙ

 .ٗ3إسماعٌل بن ٌعلى

ٔ73

 .ٗ3أَصِ ٌل بن سفٌان اله َُذلً

ٖٔ3

ٓ٘ .أُم الض َِّراب

ٔ73

ٔ٘ .أُم عِ ٌ َسى

ٔ73

ٕ٘ .أم مالك األنصارٌة ,صاحبة

٘ٗٔ

ٖ٘ .أ ُ ُّم ٌَحْ ٌَى زوجة وائل بن حُجر

٘3

ٗ٘ .أوس بن األعور المعروف (ذو الجوشن) صحابً

ٗٔ7

السختٌانً
٘٘ .أٌوب بن أبً تمٌمة كٌسان َ

٘ٔٔ

 .٘ٙأٌوب بن خالد بن صفوان

ٓٗٗ

 .٘7أٌُّوب بن َسٌَّار ُّ
الزهري

ٖٖٕ

هللا بن مكرز
 .٘3أٌَُّوب بن َعبد َّ ِ

ٓٙ

 .٘3بُدٌح مولى عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب

ٖٔ3

ٓ .ٙالبراء بن عازب  ,صحابً

ٔٗ

ٔ .ٙبرٌدة بن الحصٌب بن عبد َّ
هللا بن الحارث ,صحابً

ٓٔٔ

ٕ .ٙبشر بن السري أبو عمرو

ٖ77

الع َقدي
ٖ .ٙبشر بن معاذ َ

ٗٗ3

ِٗ .ٙبشر بن ال ُم َفضَّل بن الحِق الرَّ َقاشِ ً

ٔٓ3
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٘ .ٙبقٌة بن الولٌد بن صائد

ٙ3

 .ٙٙبكر بن مُضر بن محمد

ٕٓٙ

ُ .ٙ7ب َكٌر بن مِسمار الزهري

ٕٔ3

 .ٙ3بهز بن أسد العمً أبو األسود البصري

ٔ3

 .ٙ3بهز بن حكٌم بن معاوٌة

ٖٓ3

ٓ .7ثابت بن أسلَم ال ُب َنا َنً

ٔ3

الج َملً
ٔ .7جبرٌل بن أحمر أبو بكر َ

ٕٗٙ

ٕ .7الجعد بن عبد الرحمن بن أوس

ٕٖٙ

ٖ .7جعفر بن إٌاس أبو بشر

ٖٗ

ْن ْال َح َسن بن المستفاض
َٗ .7جعْ َفر بْن م َُح َّم ِد ب ِ

ٕٕٗ

٘ .7جُ نادة بن مروان الحمصً

ٕٕٔ

 .7ٙالحارث بن ال ُّنعمان

ٕٕٔ

 .77الحارث بن مسكٌن بن محمد

ٖ3ٙ

َ .73حبَّان بن هالل أبو حبٌب

ٕٖٓ

 .73حبٌب بن عبٌد الرَّ َح ِبً

ٗٔ3

َٓ .3حجَّ ا ُج بن محم ٍد ال ِمصٌِّصِ ً

ٗٔ

ٔ .3حرملة بن ٌحٌى بن حرملة

77

ٕ .3الحسن بن أبً الحسن البصري

ٖ٘

ٖ .3الحسن بن سعد بن معبد الهاشمً

ٔ3

ٗ .3الحسن بن سفٌان بن عامر

ٔٔ

٘ .3الحسن بن علً بن محمد الهذلً

ٖٔ3

 .3ٙالحسن بن قزعة الهاشمً

ٖٕ3
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 .37الحسن بن محمد بن أعْ ٌَن

ٗٗٔ

 .33الحسن بن موسى األشٌب

ٖٖ7

َ
سحاق بن إِبراهٌ َم ال ُّتس َت ِري
 .33الحُ سٌنُ بن إِ

37

ٓ .3الحسٌن بن محمد بن بهرام

ٖٖ3

ٔ .3الحسٌن بن مهدي بن مالك األ ُ ُبلًِّ

ٕٓٗ

ٕ .3ح َّ
ِطان بن عبد هللا الرَّ َقاشِ ً

ٖٗ3

َٖ .3حفص بن حُ مٌد القُمًِّ

ٖ٘ٔ

ٗ .3حفص بن عمر بن الحارث بن َس ْخ َبرة

ٗٔٙ

٘ .3الحكم بن عبدة الرُّ َع ٌْنًِ

٘7

 .3ٙالحكم بن موسى بن أبً زهٌر

ٔ33

 .37حكٌم بن جبٌر األسدي

ٖٓ٘

َ .33حكٌم بن ح َِز ِام بن ُخوٌلد

ٕٔ3

 .33حكٌم بن حكٌم بن عباد

ٔٙٙ

ٓٓٔ .حكٌم بن معاوٌة بن حٌدة

ٖٓ3

ٔٓٔ .حماد بن زٌد بن درهم

ٗ7

ٕٓٔ .حماد بن سلمة بن دٌنار البصري

ٓٙ

ٖٓٔ .حمزة بن أبً أ ُ َسٌد األنصاري

ٕٖٔ

ٗٓٔ .حمزة بن ُنصٌر ال َب ٌْرُوذِي

ٕ3ٙ

َ٘ٓٔ .حمنة بنت جحش صحابٌة

ٖ33

 .ٔٓٙحُ مٌد بن أبً حمٌد الطوٌل

ٖٙ

 .ٔٓ7حُ مٌد بن عبد الرحمن ال ِح ْم ٌَ ِرى

73

 .ٔٓ3حٌوة بن شرٌح بن ٌزٌد

ٕ7
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 .ٔٓ3خارجة بن زٌد بن ثابت األنصاري

ٖٔ3

ٓٔٔ .خالد بن الحارث بن عبٌد بن سلٌم

ٕٔ3

ٔٔٔ .خالد بن عبد العزى بن سالمة ,صحابً

ٖ٘٘

ٕٔٔ .خالد بن ٌزٌد بن عبد الرحمن

ٖ3ٙ

ٖٔٔ .خزٌمة بن ثابت

ٔ7

ٗٔٔ .خالد بن ٌحٌى بن صفوان السلمً

ٕٕٗ

٘ٔٔ .خلف بن خلٌفة بن صاعد

ٗٓ3

 .ٔٔٙداود بن المُحَّ بر بن َقحْ َذم

ٖ3

 .ٔٔ7داود بن رُ َّشٌْد الهاشمً

ٖٕ3

 .ٔٔ3داود بن عبد هللا األودي

73

 .ٔٔ3داود بن علً بن عبد هللا بن عباس

ٖٓٔ

ُٕٓٔ .دحٌبة بنت ُعلٌِبة ال َعن َبرٌة

ٖٔٙ

السمْح
ٕٔٔ .دَ رَّ اج بن سمعان أبو َ

ٖٖٖ

ُٕٕٔ .دكٌن بن َسعٌِد

ٔٔ3

ٖٕٔ .رافع بن إسحاق المدنً

ٖ٘3

ٕٗٔ .الربٌع بن نافع أبو توبة الحلبً

ٗٓ3

ٕ٘ٔ .الرُّ َب ٌِّ ُع ُ
ْضم ,صحابٌة
ضم َ
بنت ال َّنضْ ر بن َ

ٖٙ

 .ٕٔٙربٌعة بن الحارث ,صحابً

ٕ٘

 .ٕٔ7ربٌعة بن سٌف بن َماتِع ال َم َعاف ِِري

ٖٙٙ

 .ٕٔ3ربٌعة بن نا ِجد األَزدِيُّ

ٖٔ7

 .ٕٔ3روح بن عبادة بن العالء

ٕ3ٙ

َٖٓٔ .ز َاذان أبو عمر ال ِك ْندِي

ٖٕٖ
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ُّٖٔٔ .
الز َبٌر أَبو َعبد الس ََّالم

ٓٙ

ٕٖٔ .الزبٌر بن َب َّكار

ٕٔٔ

ٖٖٔ .زهٌر بن حرب

ٖٔٙ

ٖٗٔ .زٌاد بن أٌوب بن زٌاد

ٖٗ

َّٖ٘ٔ .
الزٌَّان بن َعبَّاد بن شِ بل ال َم ْذ ِح ِجً

ٕ3ٙ

 .ٖٔٙزٌد بن أسلم العدوي

ٖ٘ٓ

اريِّ
 .ٖٔ7زٌد بن عقبة ال َف َز ِ

ٖٗ3

 .ٖٔ3سالم بن أبً الجعد

ٖٔٔ

 .ٖٔ3سالم بن أبً أمٌة أبو النضر

ٗٔ3

ٓٗٔ .سعد بن طارق أبو مالك األشجعً

ٕٖ3

ٔٗٔ .سعٌد بن أبً عروبة

ٗٗ3

ٕٗٔ .سعٌد بن أبً سعٌد كٌسان ال َمقبري

ٕٔ7

ٖٗٔ .سعٌد بن إٌاس الجُرٌري

ٔٔ3

ٗٗٔ .سعٌد بن جُمهان

ٖٕ

٘ٗٔ .سعٌد بن سلٌمان الضبً

7ٙ

 .ٔٗٙسعٌد بن عبد الجبار بن وائل

٘3

 .ٔٗ7سعٌد بن مسلمة بن هشام

ٕٔٗ

 .ٔٗ3سعٌد بن ٌزٌد بن مسلمة األَ ْزدِي

ٔٓ3

 .ٔٗ3سفٌان بن حسٌن بن حسن

ٕٗ7

ٓ٘ٔ .سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثوري

ٙ3

ٔ٘ٔ .سفٌان بن عبد هللا أبو طلحة َ
الخ ْوالنى

ٗٔٗ
ٗ

ٕ٘ٔ .سُفٌانُ بن عٌٌُنة
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ٖ٘ٔ .سلمان أبو حازم األشجعً

ٕٖ3

ٗ٘ٔ .سلمة بن دٌنار أبو حازم

ٕٕ3

الحضْ َرمً
٘٘ٔ .سلمة بن ُكهٌل َ

ٖٔ3

 .ٔ٘ٙسلٌمان بن أبً سلٌمان

ٔ3

 .ٔ٘7سلٌمان بن أحمد بن أٌوب

ٖ٘ٙ

ُغٌرة
 .ٔ٘3سُلٌمان بن الم َ

ٔ3

 .ٔ٘3سلٌمان بن داود َ
الخوالنًُّ

ٔ33

ٓ .ٔٙسلٌمان بن دَ اود ال َّش َاذ ُكونًِ

ٕٓ3

ٔ .ٔٙسلٌمان بن داود بن الجارود أبو داود الطٌالسً

ٕٖٔ

ٕ .ٔٙسلٌمان بن طرخان التٌمً

ٕٗٔ

ٖ .ٔٙسلٌمان بن عبد الرحمن بن عٌسى بن مٌمون التمٌمً

7

ٗ .ٔٙسلٌمان بن عطاء بن قٌس

ٖٕٕ

٘ .ٔٙسلٌمان بن عمرو أَبو ال َه ٌْ َثم

ٖٖٖ

 .ٔٙٙسُلٌمان بن كثٌر

ٗ7

 .ٔٙ7سلٌمان بن مهران األعمش

ٕٖٔ

 .ٔٙ3سلٌمان بن موسى القرشً

ٖٓ

 .ٔٙ3سهل بن أبً حثمة بن ساعدة

ٕٕ٘

ٓ .ٔ7سهل بن سعد الساعدي ,صحابً

ٕٖ3

ٔ .ٔ7سوٌد بن نصر بن سوٌد

ٕٙ

ُٕ .ٔ7
شرٌح بن مسلمة ال َّت ُنوخً

ٕٔ7

ٖ .ٔ7شرٌك بن عبد هللا النخعً

ٕٗ7

ُٗ .ٔ7
الع َتكًِ
الحجَّ اج بن الورد َ
شعبة بن َ

ٕٔ3
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ُ٘ .ٔ7
شعٌب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص

ٕ7

َ .ٔ7ٙشهر بن َحوشب

ٖٔٗ

َ .ٔ77شٌبان بن َفرُّ وخ أبً شٌبة

ٕٕ7

 .ٔ73صالح بن أبً َع ِرٌب

ٓ٘

 .ٔ73صُدَ يُّ بن َعجْ َال َن

ٔٙ3

ٓ .ٔ3الصَّعق بن َح ْزن

ٖ٘

صفٌة بنت ُعلٌِبة
َٔ .ٔ3

ٖٔٙ

ضحَّ اك بن ِزمل الجُهنً
َٕ .ٔ3

ٖٕٕ

ٖ .ٔ3ضِ َرار بن مُرة أبو سِ نان

ٖٙ3

ضمرة بن َحبٌب
َٗ .ٔ3

ٙ3

ضمرة بن ربٌعة الفلسطٌنً
َ٘ .ٔ3

ٔٗ3

الع ْبدِي
َ .ٔ3ٙطالِب بن ح َُجٌْر َ

3ٙ

ْسان
َ .ٔ37طاووس بن ِكٌ َ

ٗ7

 .ٔ33طلحة بن ٌحٌى بن طلحة

ٕٙ3

 .ٔ33عامر بن زٌد ْال ِب َكالًِ

ٗٓ3

ٓ .ٔ3عامر بن سعد بن أبً وقاص

ٕٔ3
ٖ

ٔ .ٔ3عامر بن شراحٌل الشعبً
ٕ .ٔ3عامر بن عبد الواحد األحول

ٕٖٗ

الخ َ
ٖ .ٔ3عائذ هللا بن عبد هللا أبو إدرٌس َ
والنًِ ,صحابً

ٓٔ

ٗ .ٔ3عائشة بنت سعد بن أبً وقاص

ٕٖٙ

َ٘ .ٔ3عبَّا ُد بن ال َع َّوام

ٕٗ7

َ .ٔ3ٙعبَّا ُد بن موسى ُ
الخ َّتلى

ٖٗ
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 .ٔ37عباس بن سهل بن سعد الساعدي

ٕٖ3

 .ٔ33عبد الجبار بن وائل بن حُجْ ر

٘3

 .ٔ33عبد الحمٌد بن جعفر

ٕ٘

ٕٓٓ .عبد الحمٌد بن صالح بن عجالن

ٖٓٙ

ٕٔٓ .عبد الرحمن بن أبً صعصعة

ٕ73

ٕٕٓ .عبد الرحمن بن الحارث

ٔٙ7

ٖٕٓ .عبد الرحمن بن القاسم بن خالد

ٖ3ٙ

ٕٗٓ .عبد الرحمن بن حُجٌرة

ٔ3

ٕ٘ٓ .عبد الرحمن بن رافع ال َّت ُنوخً

٘ٗ

 .ٕٓٙعبد الرحمن بن زٌاد بن أَ ْنعُم اإلفرٌقً

ٓٗٔ

 .ٕٓ7عبد الرحمن بن َس ِابط

ٔٙ3

 .ٕٓ3عبد الرحمن بن سلٌمان ال َغسِ ٌل

ٕٖٔ

 .ٕٓ3عبد الرحمن بن صالح األزدي

ٕٖٗ

ٕٓٔ .عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود

ٔ3

ٕٔٔ .عبد الرحمن بن محمد بن زٌاد المحاربً

ٖٔٗ

ٕٕٔ .عبد الرحمن بن َم ٍّل أبو عثمان ال َنهْدي

ٕٗٔ

ٖٕٔ .عبد الرحمن بن ٌزٌد بن قٌس النخعً

ٖٓ٘

ٕٗٔ .عبد الرزاق بن َهمام الصنعانً

ٔ٘ٙ

ٕ٘ٔ .عبد الصمد بن عبد الوارث

ٖ٘ٔ

 .ٕٔٙعبد العزٌز بن أبً حازم

ٖٓٔ

 .ٕٔ7عبد الغفار بن عبد هللا

ٕٖ3

 .ٕٔ3عبد الغنً بن عبد العزٌز

ٓٔ3
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 .ٕٔ3عبد القدوس بن الحجاج ,الخوالنً

ٗٔ3

ٕٕٓ .عبد الكبٌر بن عبد المجٌد بن عبٌد هللا

ٖ٘

ٕٕٔ .عبد هللا ال َب ِهًّ

ٖٗٔ

ٕٕٕ .عبد هللا بن إبراهٌم بن أبً عمرو الغفاري

ٖ3

ٖٕٕ .عبد هللا بن إدرٌس بن ٌزٌد

ٖٔ3

ٕٕٗ .عبد هللا بن الحارث بن نوفل

ٕ33

ٕٕ٘ .عبد هللا بن الشِ ِّخٌر بن عوف العامري صحابً

ٔٓ3

 .ٕٕٙعبد هللا بن المبارك

ٕٙ

 .ٕٕ7عبد هللا بن برٌدة بن الخصٌب

ٔٔٔ

 .ٕٕ3عبد هللا بن حسان التمٌمً

ٖٔٙ

 .ٕٕ3عبد هللا بن زٌد بن عمرو

ٖٙ3

ٖٕٓ .عبد هللا بن زٌد صحابً

ٕٗٙ

ٖٕٔ .عبد هللا بن عبد الرحمن

ٖٕ٘

ٕٖٕ .عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبً صعصعة

ٕ73

ٖٖٕ .عبد هللا بن عثمان بن ُخ َثٌم

ٖ7ٙ

ٖٕٗ .عبد هللا بن عنبة أبو عنبة

ٗ٘

ٖٕ٘ .عبد هللا بن فٌروز ال َّد ٌْلَمًِ

ٔٗ3

 .ٕٖٙعبد هللا بن لَ ِهٌعة

ٖٖ٘

 .ٕٖ7عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أبى َفروة

ٖٔ

 .ٕٖ3عبد هللا بن محمد بن عقٌل

ٖ33

 .ٕٖ3عبد هللا بن محٌرٌز بن جنادة

ٖٗ7

ٕٓٗ .عبد هللا بن مسلمة بن َقعْ َنب ال َقعْ َن ِبً

ٖٕ7
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ٕٔٗ .عبد َّ
هللا بن ُم َعٌَّة

ٖٔ3

ٕٕٗ .عبد هللا بن نافع بن العمٌاء

ٕ٘

ٖٕٗ .عبد هللا بن ُن َمٌر الهمدانً

ٖٔ3

ٕٗٗ .عبد هللا بن واقد بن الحارث

ٖ37

ٕ٘ٗ .عبد هللا بن وهب

ٕٓ

 .ٕٗٙعبد هللا بن ٌزٌد ال َم َعاف ِِري

ٖٙٙ

 .ٕٗ7عبد هللا بن ٌزٌد المكً

ٖٓ7

 .ٕٗ3عبد هللا بن ٌسار أبو همام الكوفً

ٔ77

 .ٕٗ3عبد المجٌد بن عبد العزٌز

ٕٓ3

صٌْصِ ً
ٕٓ٘ .عبد الملك بن حبٌب ْال ِم ِّ

ٕ٘ٗ

ٕٔ٘ .عبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج

ٗٔ

ٕٕ٘ .عبد الملك بن عمرو القٌسً

ٔٓٗ

ٖٕ٘ .عبد الملك بن عمٌر بن سوٌد اللَّ ْخمً

37

ٕٗ٘ .عبد الملك بن محمد الرَّ َقاشِ ً

ٕ3ٙ

ٕ٘٘ .عبد الواحد بن أٌمن المخزومً

ٕٕٗ

 .ٕ٘ٙعبد الوارث بن سعٌد بن ذكوان

ٖٕ

َ .ٕ٘7عبد الوهاب بن الضَّحَّ اك بن أبان

ٖٔٗ

 .ٕ٘3عبد الوهاب بن عبد المجٌد

ٕٕٙ

 .ٕ٘3عبد بن حمٌد بن َنصر ال َك ِّ
شً

ٕ3ٙ

ٓ .ٕٙعبد ربه بن سعٌد بن قٌس

ٕٙ

ٔ .ٕٙعبدة بن سلٌمان الكالبً

ٖٔ3

ٕ .ٕٙعبٌد هللا بن األخنس

ٕ3ٙ
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ٖ .ٕٙعبٌد هللا بن َزحْ ر الضمري

ٕٗٓ

ٗ .ٕٙعبٌد هللا بن سعٌد بن ٌحٌى الٌشكري

ٖٔ3

٘ .ٕٙعبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

ٕ٘3

 .ٕٙٙعبٌد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب

ٖٔ3

 .ٕٙ7عبٌد هللا بن عبد هللا بن َم ْو َهب

ٖٔٗ

 .ٕٙ3عبٌد هللا بن موسى بن أبً المختار

ٕ33

 .ٕٙ3عبٌد بن سوٌة األنصاري أبو سوٌة

ٕٓ

ٓ .ٕ7عبٌد بن عبد هللا بن جحش

ٕٕٔ

ٔ .ٕ7عُبٌد بن عبد َعمْ رو بن َنضْ لَ َة ,صحابً

٘ٔٔ

ٕ .ٕ7عتبة بن عبد السلمً ,صحابً

ٗٓ7

ٖ .ٕ7عثمان بن أَبً َش ٌْ َبة

33

ٗ .ٕ7عثمان بن حكٌم بن عباد

ٖٔ3

٘ .ٕ7عثمان بن عطاء بن أبً مسلم ُ
الخراسانً

ٕٓ3

 .ٕ7ٙعثمان بن عمر بن فارس العبدي

ٔٔٔ

 .ٕ77عثمان بن عُمٌر أَبو ال ٌَ ْق َظان

ٕٖٗ

 .ٕ73عروة بن الزبٌر بن العوام

ٕٔٓ

 .ٕ73عطاء بن أبً َرباح

ٔ7

ٓ .ٕ3عطاء بن ٌسار الهاللً

ٖٗٓ

ٔ .ٕ3عفانُ بن مسلم

ٗ3

ٕ .ٕ3عقبة بن عمرو بن ثعلبة

ٕٗ3

ٖ .ٕ3عقٌل بن خالد بن عقٌل األٌَْلً

ٗ3

ٗ .ٕ3عِ كرمة أبو عبد هللا مولى ابن َعباس

ٖ٘ٔ
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٘ .ٕ3علقمة بن قٌس بن عبد هللا النخعً

ٕ٘3

 .ٕ3ٙعلى بن عبد الرحمن بن محمد بن المغٌرة

٘ٔ

 .ٕ37علً بن حُجر بن إٌاس السعدي

ٔ٘7

 .ٕ33علً بن سهل بن المغٌرة

ٔٓ7

 .ٕ33علً بن عاصم بن صهٌب الواسِ طِ ً

ٕٔٔ

ٓ .ٕ3علً بن عبد العزٌز ال َب َغ ِوي

ٕٔٔ

ٔ .ٕ3علً بن عبد هللا بن جعفر

ٖٙ

ٕ .ٕ3علً بن عبد هللا بن عباس الهاشمً

ٖٓٔ

ٖ .ٕ3علً بن مُسْ ِهر

ٕٖ3

ٗ .ٕ3علً بن ٌزٌد بن أبً زٌاد األلهانً

ٕٗٓ

٘ .ٕ3عمارة بن جوٌن ,أبو هارون العبدي

٘7

 .ٕ3ٙعمر بن سعٌد بن أحمد بن سعٌد بن سنان

ٖٔٗ

 .ٕ37عمرو بن قٌس المكً

ٕٔٗ

الحلَ ِبً
 .ٕ33عمر بن محمد بن أَبً َزٌد َ

ٖٔ3

 .ٕ33عمر بن موسى بن وجٌه الوجٌهً

ٕ٘3

ٖٓٓ .عمران بن أبً أنس

ٕٙ

دَاور أبو العوام القطان
ٖٔٓ .عمران بن َ

ٗ7

ٕٖٓ .عمران بن طلحة بن عبٌد هللا

ٖ33

ٖٖٓ .عمرة بنت عبد الرحمن

33

ٖٗٓ .عمرو بن الحارث بن ٌعقوب

ٕٓ

ٖ٘ٓ .عمرو بن ال ُّنعْ َمان الباهلً

ٖ٘ٓ

 .ٖٓٙعمرو بن حزم ,صحابً

ٔ37

468

رقم

اسم الراوي

صفحة

 .ٖٓ7عمرو بن خالد بن فروخ

ٕٓ٘

 .ٖٓ3عمرو بن دٌنار المكً

ٗ7

 .ٖٓ3عمرو بن شعٌب

ٕ7

َٖٓٔ .عمْ رو بن َعبد َّ
الس ِبٌعً
هللا أبو إسحاق َ

ٔٗ

ٖٔٔ .عمرو بن عبٌد بن َباب التمٌمً

ٔٔٗ

ٕٖٔ .عمرو بن منصور النسائً

ٔ33

ٖٖٔ .عمرو بن واقد الدمشقً

ٓٔ

ٖٗٔ .عوف بن مالك ,صحابً

ٓ٘

ٖ٘ٔ .عُوٌمر بن الحارث ,صحابً

ٖٖ3

 .ٖٔٙعٌسى بن سنان الحنفً

٘ٔٗ

الس ِبٌعً
 .ٖٔ7عٌسى بن ٌونس بن أبً إسحاق َ

٘ٔ7

 .ٖٔ3فرج بن َفضالة

٘ٗ

 .ٖٔ3الفضل بن الحباب الجمحً

ٕٗ

ٕٖٓ .الفضل بن العباس

ٕ٘

ٌعقوب بن حمزة
ٕٖٔ .ال َفض ُل بن ٌوسف بن
َ

ٖٔ3

مٌري
ٕٕٖ .فُضٌل بن سلٌمان ال ُّن ِ

ٕٕ3

ٖٕٖ .فُلٌح بن سلٌمان بن أبً المغٌرة

ٗٓٗ

ٕٖٗ .فٌروز ال َّدٌلمً

ٔٗ3

ٕٖ٘ .ال َفٌْضُ بن ال َفضل ال َبجلًِّ

ٖٔ3

 .ٖٕٙالقاسم بن َّ
سالم البغدادي أبو عبٌد

ٕٖ3

 .ٖٕ7القاسم بن عبد الرحمن الدمشقً

ٖٕٓ

 .ٖٕ3القاسم بن مُطٌب العجلً

ٖ٘
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َ .ٖٕ3قبٌصة بن المُخارق ,صحابً

ٔٔ7

ٖٖٓ .قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسً

ٗ7

ٖٖٔ .قتٌبة بن سعٌد

ٕٓٙ

ٕٖٖ .قٌس بن أبً حازم

ٔٔ3

ٖٖٖ .قٌس بن الربٌع األسدي

٘ٓٔ

ٖٖٗ .قٌس بن سعد المكً

ٖٕٔ

ٖٖ٘ .قٌس بن عاصم ,صحابً

ٖ٘

 .ٖٖٙقٌلة بنت َمخرمة ال َعنبرٌة ,صحابة

ٖٔٙ

ضرمًِ
الح َ
 .ٖٖ7كثٌر بن مرة َ

ٓ٘

 .ٖٖ3كنانة بن ُنعٌم العدوي

ٖٖ٘

 .ٖٖ3اللٌث بن سعد

ٕٙ

ٖٓٗ .مالك بن إسماعٌل ال َّن ْهدِي

ٗ٘ٔ

ٖٔٗ .مالك بن أنس بن مالك

ٖٕ7

ٕٖٗ .مالك بن ربٌعة بن البدن

ٕٖٔ

ٖٖٗ .مبارك بن َفضالة

ٗٗٗ

ٖٗٗ .المثنى بن عمرو

ٖٙ3
ٖ

ٖ٘ٗ .مجالد بن سعٌد الهمدانً
 .ٖٗٙمجاهد بن َجبْر أبو الحجاج

ٖ٘3

 .ٖٗ7م ّ
ُجزز بن األعور ,صحابً

ٕ3

 .ٖٗ3محبوب بن موسى أبو صالح

ٔ3

 .ٖٗ3محمد بن أبان بن صالح

ٖ٘3

ٖٓ٘ .محمد بن إبراهٌم بن أبً عدي

ٕٖ3
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ٖٔ٘ .محمد بن إبراهٌم بن الحارث

ٕٗٙ

ٕٖ٘ .محمد بن إبراهٌم بن ص ُْدران

37

ٖٖ٘ .محمد بن أبً غالب

7ٙ

ٖٗ٘ .محمد بن أبً ٌحٌى األسلمً

ٖٖ3

الوصِ ً
ٖ٘٘ .محمد بن أحمد بن إبراهٌم بن َحفص َ

ٖٖٓ

 .ٖ٘ٙمحمد بن أحمد بن أبً األسد

ٖٓ7

 .ٖ٘7محمد بن أحمد بن الحسن

ٖٓٙ

 .ٖ٘3محمد بن أحمد بن حمدان

ٔٔ

 .ٖ٘3محمد بن أحمد بن عبد هللا

ٕ3ٙ

ٓ .ٖٙمحمد بن إسحاق بن ٌسار

ٕٗٙ

ٔ .ٖٙمحمد بن إسماعٌل بن سالم الصائغ

ٖٕٗ

ٕ .ٖٙمحمد بن الحارث بن راشد

٘7

ٖ .ٖٙمحمد بن الحارث بن سفٌان

ٖٔ

ٗ .ٖٙمحمد بن الحسن

ٕ3ٙ

٘ .ٖٙمحمد بن الحسن المٌِرْ َب ْن ُد ُك َشائًِ

ٕٖ3

 .ٖٙٙمحمد بن الحسن بن َزبالة المخزومً

ٕٔٔ

 .ٖٙ7محمد بن الحسٌن أبو عبد الرحمن السلمً

ٖ3

 .ٖٙ3محمد بن الحسٌن بن شهرٌار

ٖٓٙ

الجرْ َج َرائً
 .ٖٙ3محمد بن الصباح بن سفٌان َ

ٕٔٗ

ٓ .ٖ7محمد بن العالء بن كرٌب

ٕٕ7

ٔ .ٖ7محمد بن المثنى

ٕٔ7

ٕ .ٖ7محمد بن المنكدر

ٖ3
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ٖ .ٖ7محمد بن ج َُحادَ ة

ٖ٘ٔ

ٗ .ٖ7محمد بن جعفر بن الزبٌر

ٖٔ3

٘ .ٖ7محمد بن جعفر بن محمد بن مطر

ٖ3

 .ٖ7ٙمحمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر

3ٙ

 .ٖ77محمد بن حُمران بن عبد العزٌز

ٕٓ3

الضرٌر
 .ٖ73محمد بن خازم أبو معاوٌة َ

33

ال
 .ٖ73مُحمد بن َخالد أَبو الرَّ حَّ ِ

ٕٔ7

ٓ .ٖ3محمد بن خزٌمة بن راشد

ٕٓ٘

ٔ .ٖ3محمد بن راشد الخزاعً

ٖٔ

ٕ .ٖ3محمد بن زٌاد األَ ْل َهانًِ

٘٘

ٖ .ٖ3محمد بن سلمة بن أبً فاطمة

ٖ3ٙ

ٗ .ٖ3محمد بن سٌرٌن

ٔ٘7

٘ .ٖ3محمد بن طرٌف بن خلٌف

ٖ33

الحرَّ انًِِّ القُ َرشِ ً
 .ٖ3ٙمحمد بن عبد الرَّ حمن َ

ٖٔ3

 .ٖ37محمد بن عبد الرحمن السلمً

ٔ3

 .ٖ33محمد بن عبد الرحمن بن أبً لٌلى

ٖٓٔ

 .ٖ33محمد بن عبد الرحمن بن ٌزٌد

ٖٓ٘

ٓ .ٖ3محمد بن عبد الغنًّ

ٓٔ3

ٔ .ٖ3محمد بن عبد هللا بن الزبٌر

ٖ77

ٕ .ٖ3محمد بن عبد هللا بن زٌد

ٕٗٙ

ٖ .ٖ3محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن

ٕ73

ٗ .ٖ3محمد بن عبد هللا بن مخلد

ٖٕ3

412

رقم

اسم الراوي
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٘ .ٖ3محمد بن عبد الملك بن مروان الدقٌقً

٘ٗٗ

 .ٖ3ٙمُحمد بن عبٌ ٍد بن ح َِساب

ٗ7

 .ٖ37محمد بن عثمان بن أبً شٌبة

ٕٖٔ

 .ٖ33محمد بن عجالن المدنً

ٕٔ7

 .ٖ33محمد بن علً بن زٌد الصائغ

ٖ٘ٙ

ٓٓٗ .محمد بن عمرو بن حزم

ٔ37

ٔٓٗ .محمد بن فضٌل بن َغ ْزوان

٘ٙ

ٕٓٗ .محمد بن قُرٌش بن سلٌمان

ٕٖ3

ٖٓٗ .محمد بن كثٌر العبدي

ٙ3

ٗٓٗ .محمد بن كعب بن سلٌم

ٕٖٓ

٘ٓٗ .محمد بن مالك الجُ َ
وز َجانًِ

ٖ37

 .ٗٓٙمحمد بن مسلم بن َت ْدرُ س

ٔٗٔ

 .ٗٓ7محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

٘٘ٔ

 .ٗٓ3محمد بن منصور بن داود الطوسً

ٕٙ7

 .ٗٓ3محمد بن موسى بن عٌسى الحلوانً

ٖ3

ٓٔٗ .محمد بن ٌحٌى بن َحبَّان

ٖٕ7

ٔٔٗ .محمد بن ٌَزٌد الرِّ فاعً

ٔ٘3

ٕٔٗ .محمد بن ٌعقوب الخطٌب األهوازي

ٔ3

ٖٔٗ .محمود بن غٌالن العدوي

ٖ77

ص ِريُّ ال َعبديُّ  ,صحابً
الع َ
َٗٔٗ .م ِزٌدَ ة بن جابر َ

٘3

٘ٔٗ .مسدد بن مسرهد بن مسربل

ٕٗ

ِ .ٗٔٙمسعر بن كِدَ ام

ٖٔ3
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صفحة

 .ٗٔ7مسعود بن خالد بن عبد ّ
العزى ,صحابً

ٖ٘ٙ

 .ٗٔ3مسعود بن زٌد بن سبٌع

ٖٖ7

 .ٗٔ3مسلم بن أبً بكرة

ٕٕ

ٕٓٗ .مسلم بن ٌزٌد أبو صادق األزدي

ٖٔ3

َٕٔٗ .مسلمة بن عبد هللا بن ِربعً الجُ هنً

ٖٕٕ

ٕٕٗ .مُطرف بن عبد هللا بن الشِ ِّخٌْر

ٔٓ3

ٖٕٗ .معاذ بن هشام بن أبً عبد هللا الدستوائً

ٖٖٗ

ٕٗٗ .معاوٌة بن حٌدة بن معاوٌة ,صحابً

ٖٓ3

ٕ٘ٗ .معاوٌة بن َّ
سالم بن أبً َس َّالم

ٗٓ3

 .ٕٗٙمُعتمر بن سلٌمان ال َّتٌمً

ٕٗٔ

 .ٕٗ7معقل بن عبٌد هللا الجزري

ٖٗٔ

َ .ٕٗ3معمر بن راشِ د

ٔ٘ٙ

َ .ٕٗ3معمر بن عبد هللا بن َح ْن َظلة

ٖٔ3

ٖٓٗ .المُغٌرة بن َسلمة المخزومً

ٖٙ

ٖٔٗ .المغٌرة بْن ُ
شعْ َبة ,صحابً

37

ٕٖٗ .المُفضل بن فُضالة بن عبٌد

ٖٙ7

ٖٖٗ .ممطور األسود الحبشً أبو َس َّالم

ٗٓ3

ٖٗٗ .المنذر بن مالك بن قُط َعة

ٗ7

ٖ٘ٗ .المُنكدر بن محمد بن المُنكدر

ٖ3

 .ٖٗٙموسى بن طلحة بن عبٌد هللا

ٕٙ3

 .ٖٗ7موسً بن إسماعٌل المنقري

ٗٔٙ

 .ٖٗ3نافع بن جُبٌر بن م ْ
ُط َعم

ٔٙٙ
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صفحة

 .ٖٗ3نافع مولى ابن عمر

ٕٔٗ

ٓٗٗ .النضر بن طاهر

ٖ٘ٓ

ارث ,صحابً
َٔٗٗ .نضْ لَة بن ُع َبٌْد بن َ
الح ِ

ٖٖ٘

ٕٗٗ .هارون بن أبً عائشة

٘ٔ3

ٖٗٗ .هِشام بن أبً عبد هللا َس ْن َبر

ٖٖٓ

ٗٗٗ .هشام بن حسان

ٔ٘7

٘ٗٗ .هشام بن زٌاد بن أبً ٌزٌد

ٕٖٓ

 .ٗٗٙهشام بن عبد الملك الباهلً

ٔٗٙ

 .ٗٗ7هشام بن عروة

7

 .ٗٗ3هشام بن عمار

ٓٔ

 .ٗٗ3هُشٌم بن بشٌر بن القاسم

ٖٗ

صريُّ
الع َ
العبديُّ َ
هللا بن سعد َ
ٓ٘ٗ .هُو ٌد بن عب ِد ِ

3ٙ

ٔ٘ٗ .الهٌثم بن خارجة المروذي

ٔٗ3

ص َة بن معبد بن عتبة
واب َ
ِٕ٘ٗ .

٘3

ٖ٘ٗ .وائل بن حُجر  ,صحابً

٘3

َٗ٘ٗ .ورَّ اد الثقفى أبو سعٌد

37

٘٘ٗ .وضّاح بن عبد هللا الٌشكري أبو عوانة

73

 .ٗ٘ٙوكٌع بن الجراح

ٖ3

 .ٗ٘7الولٌد أبو زٌد مولى بنً ثعلبة

ٖٗٔ

 .ٗ٘3الولٌد بن عبد الملك بن عبد هللا بن مِسرح

ٕٕٗ

 .ٗ٘3وهب بن جابر َ
الخٌْوانً

ٙ7

ٌٓ .ٗٙحٌى بن أبً عمرو ال َّسٌْبانً

ٔٗ3
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ٌٔ .ٗٙحٌى بن آدم بن سلٌمان

ٖٔ3

ٌٕ .ٗٙحٌى بن حماد بن أبً زٌاد

ٖٔٔ

الحضْ َرمًِ
ٌٖ .ٗٙحٌى بن حمزة بن واقد َ

ٔ33

ٌٗ .ٗٙحٌى بن سعٌد األنصاري

33

ٌ٘ .ٗٙحٌى بن َسعٌِد ال َق َّطان

ٕٔ3

هللا بن حُ جْ ِر
ٌ .ٗٙٙحٌى بن عبد َّ ِ

3ٙ

ٌ .ٗٙ7حٌى بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن َم ْو َهب

ٖٔٗ

ٌ .ٗٙ3حٌى بن عثمان بن سعٌد

٘٘

ٌَ .ٗٙ3حْ ٌَى بن محمد بن البختري

ٖٕ3

ٌَٓ .ٗ7حْ ٌَى بن َمعٌِن

ٗٔ

ٌٔ .ٗ7زٌد بن أبً زٌاد الهاشمً

ٕ33

ٌٕ .ٗ7زٌد بن بٌان العُقٌلً

ٕٔ7

ٌٖ .ٗ7زٌد بن خالد بن ٌزٌد

ٖٙ7

ٌٗ .ٗ7زٌد بن زرٌع البصري

ٗٗ3

ٌ٘ .ٗ7زٌد بن سنان بن ٌزٌد

ٖٖٓ

ٌ .ٗ7ٙزٌد بن عبد الرحمن بن أبً مالك

ٖ3ٙ

ٌ .ٗ77زٌد بن هارون بن زاذان

٘ٗ

ٌ .ٗ73عقوب بن إبراهٌم بن سعد

ٕٙ7

ٌ .ٗ73عقوب بن إبراهٌم بن كثٌر

ٕٖ7

ٌٓ .ٗ3عقوب بن إسحاق بن إبراهٌم

ٗ3

ٌٔ .ٗ3عقوب بن عبد هللا القُمًِّ

ٖ٘ٔ

ٌٕ .ٗ3عقوب بن مجاهد أبً َح ْز َرة

ٖٗٙ
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ٌَٖ .ٗ3على بن ُعبٌد بن أبً أمٌة الكوفً

33

ٌٗ .ٗ3على بن عطاء العامري

ٔ77

ٌَ٘ .ٗ3مان بن عدي الحضرمً

٘٘

ٌ .ٗ3ٙوسف بن عبد هللا بن سالم

ٖٔ3

ٌ .ٗ37وسف بن َما َهك بن ُبهْزاد

ٕٔ3

ٌ .ٗ33وسف بن موسى بن راشد القطان

ٕ33

ٌ .ٗ33ونس بن أبً إسحاق ال َس ِبٌعً

ٗٔ7

ٌٓ .ٗ3ونس بن بكٌر بن واصل

ٕٓ7

ٌٔ .ٗ3ونس بن حبٌب بن عبد القاهر

ٕٖٔ

ٌٕ .ٗ3ونس بن عبد األعلى

ٕٓ٘

س
ٌُٖ .ٗ3ونس بن َمٌسرة بن َحل َب ٍ

ٓٔ

ٌٗ .ٗ3ونس بن ٌزٌد بن أبً النجاد

7ٙ
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فهزس األماكه وانثهذان
البمد أو المكاف

الصفحة

أشقاب

ّٓٓ

برؾ الغماد

ْٖ

البصرة

ِِ

يبصرل

َْٕ

البيضاء

َْٕ
ٓ

تيامة

ّٓٓ

الجعرانية
حضر مكت

ِ

الحيرة

ِ

الخندمة

ِٖٓ

الرقة

َٔ

طرسكس

َْٖ
ِ

طيئ
كراع الغميـ

َْٔ

المكصؿ

ّّٕ
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فهزس ادلزاجع انعامح
ُ.

الع ٍك ىبرم المعركؼ بابف ىبطَّة العكبرم
اإلبانة الكبرىَ .لبي عبد ا﵀ عبيد ا﵀ بف محمد بف ي
(المتكفىّٖٕ :ىػ) المحقؽ :رضا معطي ,كغيره .الناشر :دار الراية ,الرياض  .الطبعة:

ِ.

إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرةَ .لبي العباس شياب الديف أحمد بف أبي

اَلكلى َُْٗ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

بكر بف إسماعيؿ ,البكصيرم (المتكفىَْٖ :ىػ) .تقديـ :د .أحمد معبد عبد الكريـ.

تحقيؽ :دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ .الناشر :دار الكطف

لمنشر ,الرياض .الطبعة :اَلكلى َُِْ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ.
ّ.

األحاديث الطواؿ .لسميماف بف أحمد ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفىَّٔ :ىػ) المحقؽ:
حمدم السمفي الناشر :مكتبة الزىراء .الطبعة :الثانيةَُْْ ,قُّٖٗ -ـ.

ْ.

أحواؿ الرجاؿ .إلبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني (المتكفىِٓٗ :ىػ).
البستكم .الناشر :حديث اكادمي  -فيصؿ آباد ,باكستاف.
تحقيؽ :عبد العميـ عبد العظيـ ى
الطبعة :اَلكلىُُُْ ,ىػ َُٗٗ-ـ.

ٓ.

أخبار مكة في قديـ الدىر وحديثوَ .لبك عبد ا﵀ محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي

الفاكيي (المتكفىِِٕ :ىػ) .تحقيؽ :د .عبد الممؾ عبد ا﵀ دىيش .الناشر :دار خضر
بيركت .الطبعة :الثانيةُُْْ,ىػ .
.ٙ

األدب المفرد .لمحمد بف إسماعيؿ البخارم(المتكفىِٓٔ :ىػ) .تحقيؽ :محمد فؤاد عبد
الباقي .الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيركت .الطبعة :الثالثة َُْٗ ,قُٖٗٗ -ـ.

ٕ.

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريَ .لحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ
القسطالني القتيبي المصرم ,أبك العباس (المتكفىِّٗ :ىػ) .الناشر :المطبعة الكبرل
اَلميرية ,مصر .الطبعة :السابعة ُِّّ ,ىػ .

ٖ.

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديثَ ,لبي يعمى الخميمي ,خميؿ بف عبد ا﵀ بف أحمد ابف
إبراىيـ بف الخميؿ(المتكفىْْٔ :ىػ) ,المحقؽ :د .محمد سعيد عمر إدريس الناشر :مكتبة

الرشد – الرياض ,الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
ٗ.

إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفى :
َُِْىػ) .إشراؼ :زىير الشاكيش .الناشر :المكتب اإلسالمي .الطبعة :الثانية َُْٓىػ.

َُ .األسامي والكنىَ .لبي أحمد الحاكـ (المتكفى ّٕٖ :ق)ػ المحقؽ :يكسؽ بف محمد
الدخيؿ .الناشر :دار الغرباء اَلثرية بالمدينة .الطبعة :اَلكلى ُْٗٗ ,ـ.
ُُ .االستيعاب في معرفة األصحابَ .لبي عمر يكسؼ بف عبد البر (المتكفىّْٔ :ىػ).
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تحقيؽ :عمي البجاكم ,الناشر :دار الجيؿ ,بيركت  ,الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ .
ُِ .أسد الغابة في معرفة الصحابةَ .لبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد الجزرم,
عز الديف ابف اَلثير (المتكفىَّٔ :ىػ) .تحقيؽ :عمي محمد معكض ,عادؿ أحمد عبد

المكجكد .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلىُُْٓ,ىػ  ُْٗٗ -ـ.

ُّ .أسماء المدلسيف .لعبد الرحمف بف أبي بكر ,جالؿ الديف السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ).
المحقؽ :محمكد نصار .الناشر :دار الجيؿ ,بيركت .الطبعة اَلكلىُُِْىػُِٗٗ-ـ.
ُْ .األسماء والصفاتَ .لحمد بف الحسيف ,أبك بكر البييقي(المتكفىْٖٓ :ىػ) .تحقيؽ:
عبد ا﵀ بف محمد الحاشدم .قدـ لو :الشيخ مقبؿ الكادعي .الناشر :مكتبة السكادم -جدة.
الطبعة :اَلكلى ُُّْ ,ىػ  ُّٗٗ -ـ.
ُٓ .األشربة .لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ).
المحقؽ :صبحي السامرائي .الناشر :عالـ الكتب .الطبعة :الطبعة الثانية َُْٓىػ .
ُٔ .اإلصابة في تمييز الصحابة َ .لبي الفضؿ أحمد بف حجر العسقالني( ,المتكفى:
ِٖٓىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض  .الناشر :دار الكتب

العممية – بيركت .الطبعة :اَلكلى  ُُْٓ -ىػ .

الح ٍربي (المتكفىِٖٓ :ىػ).
ُٕ .إكراـ الضيؼَ .لبي إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ ى
تحقيؽ :عبد ا﵀ عائض الغرازم .الناشر :مكتبة الصحابة .الطبعة :اَلكلىَُْٕ ,ىػ .
ُٖ .إكماؿ اإلكماؿ (تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماكوال) .لمحمد بف عبد الغني بف أبي بكر ابف
شجاع ,ابف نقطة الحنبمي (المتكفىِٔٗ:ىػ) .تحقيؽ :د .عبد القيكـ عبد رب النبي.
الناشر :جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة .الطبعة :اَلكلىَُُْ ,ىػ .
ُٗ .إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .لمغمطام بف قميج بف عبد ا﵀ البكجرم المصرم,
أبك عبد ا﵀ (المتكفىِٕٔ :ىػ) .تحقيؽ :عادؿ بف محمد ,كأسامة بف إبراىيـ .الناشر:

الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر .الطبعة :اَلكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

َِ .اإلكماؿ في ذكر مف لو رواية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سوى مف ذكر في
تيذيب الكماؿ ,لشمس الديف أبك المحاسف محمد بف عمي بف الحسف بف حمزة الحسيني

الدمشقي الشافعي (المتكفىٕٔٓ :ىػ) .حققو ككثقو :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشر:
منشكرات جامعة الدراسات اإلسالمية ,كراتشي – باكستاف.الطبعة اَلكلى.

ُِ .اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ في األسماء والكنى واألنسابَ .لبي
نصر عمي بف ىبة ا﵀ بف جعفر بف ماككال (المتكفىْٕٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيركت .الطبعة :الطبعة اَلكلى ُُُْىػَُٗٗ-ـ.
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ِِ .اإللزامات والتتبعَ .لبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ).
دراسة كتحقيؽ :الشيخ مقبؿ بف ىادم الكداعي  .الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت.
الطبعة :الثانية َُْٓ ,ىػ  ُٖٗٓ -ـ.
ِّ .األـ .لإلماـ الشافعي أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس (المتكفىَِْ :ىػ) الناشر :دار
المعرفة – بيركت .سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ.
ِْ .أمالي ابف بشرافَ .لبي القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف ب ٍشراف (المتكفىَّْ :ىػ) ضبط
نصو :عادؿ بف يكسؼ العزازم .الناشر :دار الكطف ,الرياض.الطبعة :اَلكلىُُْٖ ,ىػ.
ِٓ .أمثاؿ الحديث المروية عف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـَ .لبي محمد الحسف بف عبد
الرحمف بف خالد الراميرمزم الفارسي (المتكفىَّٔ :ىػ) .تحقيؽ :أحمد عبد الفتاح تماـ.
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيركت .الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
ِٔ .األمثاؿ في الحديث النبويَ .لبي محمد عبد ا﵀ بف محمد بف جعفر بف حياف المعركؼ
بأبًي الشيخ اَلصبياني (المتكفىّٔٗ :ىػ) .المحقؽ :د .عبد العمي عبد الحميد حامد.

الناشر :الدار السمفية  -بكمبام – اليند.الطبعة :الثانيةَُْٖ ,ىػ .

ِٕ .األمواؿَ .لبي أحمد يحميد بف مخمد بف قتيبة المعركؼ ,بابف زنجكيو (المتكفىُِٓ :ىػ)
تحقيؽ :د .شاكر ذيب فياض .الناشر :مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية,
السعكدية .الطبعة :اَلكلى َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

ِٖ .األنساب .لعبد الكريـ بف محمد بف منصكر السمعاني ,أبك سعد (المتكفىِٓٔ :ىػ)
المحقؽ :عبد الرحمف المعممي اليماني كغيره .الناشر :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية,
حيدر آباد .الطبعة :اَلكلى ُِّٖ ,ىػ  ُِٗٔ -ـ.

ِٗ .األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط والضبط َ .لبي الفضؿ محمد بف طاىر
ابف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني ,المعركؼ بابف القيسراني (المتكفىَٕٓ :ىػ).

المحقؽ :دم يكنج .طبعة :ليدف :بريؿ ُِِٖ ,ىػ  ُٖٔٓ -ـ.

َّ .األىواؿَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد ,المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفىُِٖ :ىػ)
المحقؽ :مجدم السيد .الناشر :مكتبة آؿ ياسر  -مصر.الطبعة :اَلكلى ُُّْ ىػ .
ُّ .األوسط في السنف واإلجماع واالختبلؼَ .لبي بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم
(المتكفىُّٗ :ىػ) تحقيؽ :أبك حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ .الناشر :دار طيبة –
الرياض .الطبعة :اَلكلى  َُْٓ -ىػ ُٖٗٓ ,ـ.
ِّ .اإليمافَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف إسحاؽ بف ىم ٍن ىده (المتكفىّٗٓ :ىػ) .المحقؽ :د .عمي
الفقييي  ,الناشر :مؤسسة الرسالة -بيركت.الطبعة :الثانيةَُْٔ ,ىػ .
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ّّ .اآلحاد والمثانيَ .لبي بكر بف أبي عاصـ ,أحمد بف عمرك (المتكفىِٖٕ :ىػ) .المحقؽ:
د .باسـ الجكابرة .الناشر :دار الراية -الرياض.الطبعة :اَلكلىُُٗٗ – ُُُْ ,ىػ.
ّْ .اآلدابَ .لحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ,أبك بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ).
اعتنى بو كعمؽ عميو :أبك عبد ا﵀ السعيد المندكه .الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية,
بيركت .الطبعة :اَلكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

ّٓ .اعتبلؿ القموبَ .لبي بكر محمد بف جعفر الخرائطي (المتكفىِّٕ :ىػ).تحقيؽ :حمدم
الدمرداش ,الناشر :نزار مصطفى الباز ,مكة المكرمة .الطبعة :الثانيةُُِْ ,ىػ .
ّٔ .بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أو ذـ .يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف
ابف عبد اليادم الصالحي (المتكفىَٗٗ :ىػ) .تحقيؽ :الدكتكرة ركحية السكيفي .الناشر:
دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف .الطبعة :اَلكلى ُُّْ ,ىػ  ُِٗٗ -ـ.
ّٕ .البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير .البف الممقف ,سراج
الديف أبك حفص عمر بف عمي(المتكفىَْٖ :ىػ) .تحقيؽ :مصطفى أبك الغيط كغيره.
الناشر :دار اليجرة – الرياض .الطبعة :االكلىُِْٓ ,ىػََِْ-ـ.

ّٖ .البعث والنشورَ .لحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ,أبك بكر البييقي (المتكفى:
ْٖٓىػ) .تحقيؽ :عامر أحمد حيدر .الناشر :مركز الخدمات كاَلبحاث الثقافية ,بيركت.

الطبعة :اَلكلى َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

ّٗ .بغية الباحث عف زوائد مسند الحارثَ .لبي محمد الحارث بف محمد المعركؼ بابف أبي
أسامة (المتكفىِِٖ :ىػ) .المنتقي :أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي

(المتكفى َٖٕ :ىػ)  .المحقؽ :د .حسيف الباكرم .الناشر :مركز خدمة السنة كالسيرة
النبكية  -المدينة المنكرة  .الطبعة :اَلكلىُُّْ ,ىػ ُِٗٗ -ـ.
َْ .البمدافَ .لبي يعقكب أحمد بف إسحاؽ بف جعفر اليعقكبي (المتكفىِِٗ:ىػ) .الناشر:
دار الكتب العممية ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُِِْ ,ىػ .
ُْ .بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـَ .لبي الحسف بف القطاف عمي بف محمد الحميرم
الفاسي( ,المتكفى ِٖٔ :ىػ) .المحقؽ  :د .الحسيف آيت سعيد .الناشر  :دار طيبة –
الرياض .الطبعة  :اَلكلى ُُْٖ ,ىػُٕٗٗ-ـ.

ِْ .تاريخ أبي زرعة الدمشقي .لعبد الرحمف بف عمرك بف عبد ا﵀ المشيكر بأبي زرعة
الدمشقي(المتكفىُِٖ :ىػ) (ركاية :أبي الميمكف بف راشد) .دراسة كتحقيؽ :شكر ا﵀ نعمة
ا﵀ القكجاني  .الناشر :مجمع المغة العربية – دمشؽ.الطبعة :اَلكلى.

ّْ .تاريخ إربؿ .البف المستكفي ,المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ (المتكفىّٕٔ :ىػ) .المحقؽ:
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سامي الصقار .الناشر :ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ,دار الرشيد لمنشر ,العراؽ .الطبعة:
اَلكلى َُٖٗ,ـ.
ْْ .تاريخ أسماء الثقاتَ .لبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف  ,المعركؼ بػ ابف شاىيف
(المتكفىّٖٓ :ىػ) .المحقؽ :صبحي السامرائي .الناشر :الدار السمفية – الككيت.
الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.
ْٓ .تاريخ أسماء الضعفاء والكذابيفَ.لبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف  ,المعركؼ بػ ابف
شاىيف (المتكفىّٖٓ :ىػ) .المحقؽ :عبد الرحيـ القشقرم .الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
ْٔ .تاريخ اإلسبلـ َو َوفيات المشاىير َواألعبلـ .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد ابف
عكاد معركؼ.
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .المحقؽ :الدكتكر بشار ٌ
الناشر :دار الغرب اإلسالمي .الطبعة :اَلكلى ََِّ ,ـ.

ْٕ .تاريخ أصبيافَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد اَلصبياني (المتكفىَّْ :ىػ).
المحقؽ :سيد حسف .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلى َُُْ ,ىػَُٗٗ-ـ.
ْٖ .التاريخ األوسطَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ) .المحقؽ:
محمكد إبراىيـ زايد .الناشر :دار الكعي  ,القاىرة .الطبعة :اَلكلىُّٕٗ ,ىػ .
ْٗ .تاريخ ابف معيفَ .لبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف (المتكفىِّّ :ىػ) ( .ركاية:
الدكرم ) .المحقؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ .الناشر :مركز البحث العممي كاحياء التراث
اإلسالمي  -مكة المكرمة .الطبعة :اَلكلىُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.

َٓ .تاريخ ابف معيفَ .لبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف (المتكفىِّّ :ىػ)( .ركاية :عثماف
الدارمي) .المحقؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ .الناشر :دار المأمكف.الطبعة :اَلكلى.
ُٓ .تاريخ ابف يونس المصري .عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي(المتكفىّْٕ :ىػ)
الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ .
ِٓ .تاريخ بغداد .أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم (المتكفىّْٔ :ىػ).
المحقؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ .الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت .الطبعة:
اَلكلىُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ.

ّٓ .تاريخ دمشؽَ .لبي القاسـ عمي بف الحسف ,المعركؼ بابف عساكر(المتكفىُٕٓ :ىػ).
المحقؽ :عمرك بف غرامة العمركم .الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .عاـ
النشر ُُْٓ :ىػ  ُٗٗٓ -ـ.

ْٓ .التاريخ الكبيرَ .لبي بكر أحمد بف أبي خيثمة (المتكفىِٕٗ :ىػ) .المحقؽ :صالح
ىالؿ .الناشر :الفاركؽ الحديثة – القاىرة .الطبعة :اَلكلى ُِْٕ ,ىػ  ََِٔ -ـ.
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ٓٓ .التاريخ الكبيرَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ) .الطبعة:
دائرة المعارؼ العثمانية حيدر آباد .طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خاف.
ٔٓ .تاريخ المدينة البف شبة .عمر بف شبة (كاسمو زيد) بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم,
أبك زيد (المتكفىِِٔ :ىػ) .المحقؽ :فييـ محمد شمتكت .طبع عمى نفقة :السيد حبيب
محمكد أحمد – جدة .الطبعة :اَلكلى ُّٗٗ ,ىػ .

الرزاز الكاسطي (المتكفىِِٗ :ىػ).
ٕٓ .تاريخ واسط َ .لسمـ بف سيؿ بف أسمـ بف حبيب ٌ
تحقيؽ :ككركيس عكاد .الناشر :عالـ الكتب ,بيركت .الطبعة :اَلكلى َُْٔ ,ىػ .
ٖٓ .التبييف ألسماء المدلسيف .لبرىاف الديف الحمبي ,سبط ابف العجمي (المتكفىُْٖ :ىػ)
المحقؽ :يحيى حسف .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :االكلى َُْٔ ىػ .
ٗٓ .تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ .لجماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف المزم
(المتكفىِْٕ :ىػ) .المحقؽ :عبد الصمد شرؼ الديف .طبعة :المكتب اإلسالمي ,كالدار

القيمة .الطبعة :الثانيةَُّْ :ىػُّٖٗ ,ـ.
ٌ
َٔ .تذكرة الحفاظ َ .لبي الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني,
المعركؼ بابف القيسراني (المتكفىَٕٓ :ىػ) .تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي .الناشر:
دار الصميعي لمنشر كالتكزيع ,الرياض .الطبعة :اَلكلى ُُْٓ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ.

ُٔ .تذكرة الحفاظ .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفىْٕٖ :ىػ) .الناشر :دار الكتب العممية بيركت .الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػ-
ُٖٗٗـ.

ِٔ .تذكرة الموضوعات .لمحمد طاىر بف عمي الصديقي اليندم الفىتَّنًي (المتكفىٖٗٔ :ىػ).
الناشر :إدارة الطباعة المنيرية .الطبعة :اَلكلى ُّّْ ,ىػ.
ّٔ .تراجع العبلمة األلباني فيما نص عميو تصحيحاً وتضعيفاً .جمع كاعداد :أبك الحسف
محمد حسف الشيخ .الناشر :مكتبة المعارؼ-الرياض .الطبعة اَلكليُِّْ,ىػ .

ْٔ .ترتيب األمالي الخميسية لمشجري .ليحيى (المرشد با﵀) بف الحسيف (المكفؽ) بف
إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم الجرجاني (المتكفى ْٗٗ ىػ) .رتبيا :القاضي محيي

الديف محمد بف أحمد القرشي العبشمي (المتكفىَُٔ :ىػ) .تحقيؽ :محمد إسماعيؿ.
الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف .الطبعة :اَلكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

ٓٔ .ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ .القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (المتكفى:
ْْٓىػ) .المحقؽ :عبد القادر الصحراكم كغيره .الناشر :مطبعة فضالة  -المحمدية,

المغرب .الطبعة :اَلكلىُّٖٗ,ـ.
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ٔٔ .الترغيب في فضائؿ األعماؿ وثواب ذلؾ .البف شاىيف ,عمر بف أحمد (المتكفىّٖٓ :ىػ)
تحقيؽ :محمد إسماعيؿ .الناشر :دار الكتب العممية.الطبعة :اَلكلىُِْْ ىػ
ٕٔ .الترغيب والترىيب مف الحديث الشريؼ .لممنذرم ,عبد العظيـ بف عبد القكم (المتكفى:
ٔٓٔىػ) .المحقؽ :إبراىيـ شمس الديف .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة:

اَلكلىُُْٕىػ .

ٖٔ .تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي وذكر المدلسيف

(وغير ذلؾ مف الفوائد)َ .لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي(المتكفى:
َّّىػ) .المحقؽ :الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني .الناشر :دار عالـ الفكائد  -مكة

المكرمة .الطبعة :اَلكلى ُِّْىػ .

ٗٔ .تعجيؿ المنفعة بزوائد رجاؿ األئمة األربعةَ .لبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ابف
أحمد بف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ) .المحقؽ :د .إكراـ ا﵀ إمداد الحؽ .الناشر:

دار البشائر ػ بيركت .الطبعة :اَلكلى ػ ُٔٗٗـ.

َٕ .التعديؿ والتجريح  ,لمف خرج لو البخاري في الجامع الصحيحَ .لبك الكليد سميماف بف
خمؼ التجيبي(المتكفىْْٕ :ىػ) .المحقؽ :د .أبك لبابة حسيف .الناشر :دار المكاء لمنشر
كالتكزيع – الرياض .الطبعة :اَلكلىُّٖٗ ,ىػُٗٔٗ-ـ.

الم ٍرىكًزم (المتكفىِْٗ :ىػ) .المحقؽ :د.
ُٕ .تعظيـ قدر الصبلة .لمحمد بف نصر بف الحجاج ى
عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي .الناشر :مكتبة الدار .الطبعة :اَلكلىَُْٔ ,ىػ .
ِٕ .تفسير القرآف العظيـَ .لبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ابف أبي حاتـ
(المتكفىِّٕ :ىػ) .المحقؽ :أسعد محمد الطيب .الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز –
السعكدية .الطبعة :الثالثة  ُُْٗ -ىػ .

ّٕ .تفسير القرآف العظيـَ.لبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي(المتكفىْٕٕ:ىػ)
تحقيؽ :سامي سالمة .الناشر :دار طيبة .الطبعة :الثانيةَُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.
ْٕ .التفسير مف سنف سعيد بف منصور .أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني
الجكزجاني (المتكفىِِٕ :ىػ) .دراسة كتحقيؽ :د .سعد بف عبد ا﵀ بف عبد العزيز آؿ
حميد .الناشر :دار الصميعي لمنشر كالتكزيع .الطبعة :اَلكلى ُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
ٕٓ .تقريب التيذيبَ .لحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ) .المحقؽ :محمد عكامة .الناشر :دار الرشيد .الطبعة :اَلكلىَُْٔ,ىػ.
ٕٔ .تقييد العمـَ .لبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم (المتكفىّْٔ :ىػ).
الناشر :إحياء السنة النبكية – بيركت.الطبعة :اَلكلى.
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ٕٕ .التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح .لمعراقي ,زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف
(المتكفىَٖٔ :ىػ) .المحقؽ :عبد الرحمف محمد عثماف .الناشر :المكتبة السمفية بالمدينة
المنكرة .الطبعة :اَلكلى.
ٖٕ .التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيدَ .لبي عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد
ابف عبد البر القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) .تحقيؽ :مصطفى العمكم  ,كمحمد البكرم.
الناشر :ك ازرة عمكـ اَلكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – المغرب.عاـ النشر ُّٖٕ :ىػ .

ٕٗ .التنكيؿ بما في تأنيب الكوثري مف األباطيؿ .لعبد الرحمف بف يحيى بف عمي بف محمد
المعممي العتمي اليماني (المتكفىُّٖٔ :ىػ) .مع تخريجات كتعميقات :اَللباني ,كزىير

الشاكيش  .الناشر :المكتب اإلسالمي .الطبعة :الثانية َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

َٖ .تيذيب األسماء والمغاتَ .لبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:
ٕٔٔىػ) .عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة

إدارة الطباعة المنيرية .نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.الطبعة :اَلكلى.

ُٖ .تيذيب اآلثار وتفصيؿ الثابت عف رسوؿ ا﵀ مف األخبار .لمحمد بف جرير ,أبك جعفر
الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ) .المحقؽ :محمكد شاكر .الناشر :مطبعة المدني – القاىرة.

الطبعة :اَلكلى.

ِٖ .تيذيب التيذيبَ .لحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ) .الناشر :دائرة المعارؼ النظامية ,اليند .الطبعة :الطبعة اَلكلىُِّٔ ,ىػ .
ّٖ .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .ليكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ,أبك الحجاج ,المزم
(المتكفىِْٕ :ىػ) .المحقؽ :د .بشار عكاد معركؼ .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.
الطبعة :اَلكلىََُْ ,ىػ َُٖٗ -ـ.
ْٖ .تيذيب المغة .لمحمد بف أحمد بف اَلزىرم اليركم ,أبك منصكر (المتكفىَّٕ :ىػ).
المحقؽ :محمد عكض مرعب .الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت .الطبعة:
اَلكلىََُِ ,ـ.
ٖٓ .التواضع والخموؿ .البف أبي الدنيا ,أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (المتكفىُِٖ :ىػ)
المحقؽ :محمد عطا .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلىَُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.
ٖٔ .التوحيد واثبات صفات الرب عز وجؿَ .لبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة (المتكفى:
ُُّىػ) .المحقؽ :عبد العزيز الشيكاف .الناشر :مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة:

الخامسةُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

ٕٖ .التوحيد ومعرفة أسماء ا﵀ عز وجؿ وصفاتو عمى االتفاؽ والتفرد .البف منده ,أبك عبد
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ا﵀ محمد بف إسحاؽ بف ىم ٍن ىده العبدم (المتكفىّٗٓ :ىػ) .تحقيؽ :د .عمي بف محمد
الفقييي .الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ ,المدينة .الطبعة :اَلكلى ُِّْ,ىػ .
ٖٖ .الجامع (منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ) .لمعمر بف أبي عمرك راشد اَلزدم مكالىـ,
أبك عركة البصرم ,نزيؿ اليمف (المتكفىُّٓ :ىػ) .المحقؽ :حبيب الرحمف اَلعظمي.
الناشر :المجمس العممي بباكستاف ,كتكزيع المكتب اإلسالمي ببيركت .الطبعة :الثانية,
َُّْ ىػ .

ٖٗ .جامع بياف العمـ وفضموَ .لبي عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف عبد البر القرطبي (المتكفى:
ّْٔىػ) .تحقيؽ :أبي اَلشباؿ الزىيرم .الناشر :دار ابف الجكزم ,المممكة العربية
السعكدية .الطبعة :اَلكلى ُُْْ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ.
َٗ .الجامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع .لمخطيب البغدادم ,أحمد بف عمي بف ثابت
(المتكفىّْٔ :ىػ) .المحقؽ :د .محمكد الطحاف .الناشر :مكتبة المعارؼ – الرياض.
ُٗ .جامع البياف في تأويؿ القرآف .محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك
جعفر الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ) .المحقؽ :أحمد محمد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة.

الطبعة :اَلكلى َُِْ ,ىػ  َََِ -ـ.

ِٗ .جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ .لصالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم العالئي
(المتكفىُٕٔ :ىػ) .المحقؽ :حمدم عبد المجيد السمفي .الناشر :عالـ الكتب – بيركت.

الطبعة :الثانيةَُْٕ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ّٗ .جامع العموـ والحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جوامع الكمـ .لزيف الديف عبد الرحمف
ابف أحمد بف رجب الحنبمي (المتكفىٕٗٓ :ىػ) .المحقؽ :شعيب اَلرناؤكط  -إبراىيـ
باجس .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة :السابعةُِِْ ,ىػ ََُِ -ـ.

ْٗ .الجرح والتعديؿ .لعبد الرحمف بف محمد بف إدريس ,ابف أبي حاتـ (المتكفىِّٕ :ىػ).
الناشر :طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد الدكف – اليند .دار إحياء

التراث العربي – بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُِٕ ,ىػ ُِٓٗ ـ.

ٓٗ .جميرة المغةَ .لبي بكر محمد بف الحسف بف دريد اَلزدم (المتكفىُِّ :ىػ) .المحقؽ:
رمزم بعمبكي .الناشر :دار العمـ لممالييف ,بيركت .الطبعة :اَلكلىُٖٕٗ ,ـ.
ٔٗ .الجيادَ .لبي بكر بف أبي عاصـ ,أحمد بف عمرك بف الضحاؾ(المتكفىِٖٕ :ىػ).
المحقؽ :مساعد بف سميماف الراشد الجميد .الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ – المدينة.
الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
ٕٗ .جواب الحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذري المصري عف أسئمة فى الجرح والتعديؿ.
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لعبد العظيـ المنذرم (المتكفئٓٔ:ىػ) .تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة .الناشر :مكتبة
المنشكرات االسالمية بحمب .الطبعة اَلكلي.
ٖٗ .الجوع.البف أبي الدنيا ,أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (المتكفىُِٖ :ىػ) .تحقيؽ :محمد خير
رمضاف يكسؼ .الناشر :دار ابف حزـ ,بيركت لبناف .الطبعة :اَلكلى ُُْٕ ,ىػ .
ٗٗ .الجوىر النقي عمى سنف البييقي .البف التركماني ,عالء الديف عمي بف عثماف بف إبراىيـ
(المتكفىَٕٓ :ىػ) .الناشر :دار الفكر .الطبعة :اَلكلي.
ََُ .حجة الوداعَ .لبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ اَلندلسي(المتكفىْٓٔ :ىػ).
المحقؽ :أبك صييب الكرمي .الناشر :بيت اَلفكار ,الرياض .الطبعة :اَلكلىُٖٗٗ,ـ.
َُُ .حديث أبي القاسـ الحمبي .إلسماعيؿ بف القاسـ بف إسماعيؿ اإلماـ أبك القاسـ الحمبي
(المتكفى :بعد َّٕىػ) .الناشر :مخطكط ينشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع
لمكقع الشبكة اإلسالمية .الطبعة :اَلكلىََِْ ,ـ.
َُِ .حمية األولياء وطبقات األصفياءَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ اَلصبياني (المتكفى:
َّْىػ) .الناشر :السعادة  -بجكار محافظة مصرُّْٗ ,ىػ ُْٕٗ -ـ.
َُّ .الدعاء .لمطبراني ,سميماف بف أحمد ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفىَّٔ :ىػ) .تحقيؽ:
مصطفى عطا .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلىُُّْ ,ىػ .
َُْ .الدعاء .لممحاممي ,أبي عبد ا﵀ البغدادم الحسيف بف إسماعيؿ (المتكفىَّّ :ىػ).
تحقيؽ :عمرك عبد المنعـ .الناشر :مكتبة ابف تيمية ,القاىرة .الطبعة :اَلكلى ُُْْ,ىػ .
َُٓ .الدعوات الكبير .لمبييقيَ ,لحمد بف الحسيف ,أبك بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ).
تحقيؽ :بدر عبد ا﵀ البدر .الناشر :غراس لمنشر-الككيت .الطبعة :اَلكلىََِٗ ,ـ.
َُٔ .دالئؿ النبوة ألبي نعيـ األصبيانيَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ اَلصبياني (المتكفى:
َّْىػ) .حققو :د .محمد ركاس قمعيجي ,كعبد البر عباس .الناشر :دار النفائس,
بيركت .الطبعة :الثانية َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٔ -ـ.

َُٕ .دالئؿ النبوة ومعرفة أحواؿ صاحب الشريعةَ .لحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني ,أبك
بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) .الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت .الطبعة :اَلكلى,
َُْٓ ىػ

َُٖ .الدالئؿ في غريب الحديث .لقاسـ بف ثابت بف حزـ  ,أبك محمد (المتكفىَِّ :ىػ).
تحقيؽ :د .محمد القناص .الناشر :مكتبة العبيكاف ,الرياض .الطبعة :اَلكلى ُِِْ ,ىػ .
َُٗ .الدياتَ .لبي بكر بف أبي عاصـ ,أحمد بف عمرك بف الضحاؾ(المتكفىِٖٕ :ىػ).
الناشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمية – كراتشي.الطبعة :اَلكلى.
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َُُ .ذكر أسماء التابعيف ومف بعدىـ ممف صحت روايتو عف الثقات عند البخاري ومسمـ.
َلبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ).المحقؽ :بكراف
الضناكم ,ككماؿ يكسؼ الحكت .الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيركت .الطبعة:
اَلكلىَُْٔ ,ىػ .

ُُُ .ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف
ابف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .المحقؽ :محمد شككر المياديني .الناشر :مكتبة
المنار – الزرقاء .الطبعة :اَلكلىَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُُِ .ذـ المبلىي (المجمس الثاني كالخمسكف مف أمالي ابف عساكر)َ .لبي القاسـ عمي ابف
الحسف المعركؼ بابف عساكر (المتكفىُٕٓ :ىػ) .تحقيؽ :العربي الدائز الفرياطي.
الناشر :دار البشائر اإلسالمية .الطبعة :الثانية ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.
ُُّ .الرسالة .لمشافعي ,أبي عبد ا﵀ محمد بف إدريس بف العباس (المتكفىَِْ :ىػ) .المحقؽ:
أحمد شاكر .الناشر :مكتبو الحمبي ,مصر .الطبعة :اَلكلىُّٖٓ ,ىػَُْٗ-ـ.
ُُْ .روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني .لشياب الديف محمكد بف عبد ا﵀
الحسيني اَللكسي (المتكفىَُِٕ :ىػ) .المحقؽ :عمي عبد البارم عطية .الناشر :دار

الكتب العممية – بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُْٓ ,ىػ .

ُُٓ .الروض المعطار في خبر األقطارَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ بف عبد المنعـ
ً
الحميرل (المتكفىََٗ :ىػ) .المحقؽ :إحساف عباس .الناشر :مؤسسة ناصر لمثقافة –
بيركت .الطبعة :الثانية َُٖٗ ,ـ.

ُُٔ .زاد المعاد في ىدي خير العباد .لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف
قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ) .الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار
اإلسالمية ,الككيت .الطبعة :السابعة كالعشركف ُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ/ـ.

ُُٕ .الزىد .ليناد بف السرم ,ىىنَّاد بف الس ً
َّرم بف مصعب (المتكفىِّْ :ىػ) المحقؽ :عبد
الرحمف الفريكائي .الناشر :دار الخمفاء-الككيت .الطبعة :اَلكلىَُْٔ,ـ.
ُُٖ .الزىد الكبير.لمبييقيَ ,لحمد بف الحسيف ,أبك بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) .المحقؽ:
عامر حيدر .الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية– بيركت .الطبعة :الثالثة ُٗٗٔ,ـ.
ُُٗ .الزىد والرقائؽ .لعبد ا﵀ بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي( ,المتكفىُُٖ :ىػ) .المحقؽ:
حبيب الرحمف اَلعظمي .الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.
َُِ .الزىد وصفة الزاىديف .البف اَلعرابي ,أحمد بف محمد بف زياد (المتكفىَّْ :ىػ).
المحقؽ :مجدم السيد .الناشر :دار الصحابة – طنطا .الطبعة :اَلكلىَُْٖ ,ىػ .
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ُُِ .سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثرـ أبا عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ.
َلبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ)
المحقؽ :د .عامر صبرم .الناشر :دار البشائر اإلسالمية .الطبعة :اَلكلىُِْٓ ,ىػ .
ُِِ .سؤاالت أبي داود لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الرواة وتعديميـَ .لبي عبد ا﵀ أحمد بف
محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) .المحقؽ :د .زياد محمد
منصكر .الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة .الطبعة :اَلكلىُُْْ ,ىػ .

ُِّ .سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود سميماف بف االشعث السجستاني في معرفة الرجاؿ

وجرحيـ وتعديميـَ .لبي داكد سميماف بف اَلشعث الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) .
دراسة كتحقيؽ :د .عبد العميـ عبد العظيـ البستكم.الطبعة :اَلكلى.

ُِْ .سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعو كتاب أسامي الضعفاء .لعبيد ا﵀ بف عبد الكريـ
أبك زرعة الرازم(المتكفىِْٔ :ىػ)  .المحقؽ :أبك عمر محمد اَلزىرم .الناشر :الفاركؽ
الحديثة – القاىرة .الطبعة :اَلكلى ََِٗ ,ـ.

ُِٓ .سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنوَ .لحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ,أبك
بكر البرقاني (المتكفىِْٓ :ىػ) .المحقؽ :عبد الرحيـ القشقرم .الناشر :كتب خانو جميمي
 الىكر ,باكستاف .الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ .ُِٔ .سؤاالت الحاكـ النيسابوري لمدارقطنيَ .لبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني
(المتكفىّٖٓ :ىػ) .المحقؽ :د .مكفؽ عبد القادر .الناشر :مكتبة المعارؼ – الرياض
الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.
ُِٕ .سؤاالت حمزة بف يوسؼ السيمي .أبي القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي
(المتكفىِْٕ :ىػ) .المحقؽ :مكفؽ عبدالقادر .الناشر :مكتبة المعارؼ – الرياض.
الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.
ُِٖ .سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني .لعمي بف عبد ا﵀ بف جعفر
السعدم بالكالء المديني(المتكفىِّْ :ىػ) .المحقؽ :مكفؽ عبد ا﵀ عبد القادر .الناشر:
مكتبة المعارؼ – الرياض .الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ .
.ٕٜٔسؤاالت مسعود بف عمي السجزي (مع أسئمة البغدادييف عف أحواؿ الرواة لئلماـ الحافظ
أبي عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ الحاكـ النيسابوري) َلبي عبد ا﵀ الحاكـ محمد بف عبد

ا﵀ الحكـ النيسابكرم(المتكفىَْٓ :ىػ) .المحقؽ :مكفؽ بف عبد ا﵀ بف عبد القادر .دار

النشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت .الطبعة :اَلكلىَُْٖ ,ىػُٖٖٗ ,ـ

َُّ .سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيفَ .لبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف ابف
493

زياد بف بسطاـ(المتكفىِّّ :ىػ) .المحقؽ :أحمد محمد نكر سيؼ .الناشر :مكتبة الدار
 المدينة المنكرة .الطبعة :اَلكلىَُْٖ ,ىػُٖٖٗ ,ـ.ُُّ .سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىاَ .لبي عبد الرحمف محمد ناصر
الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ) .الناشر :مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ,الرياض.
الطبعة :اَلكلى ُُْٓ ,ىػ  ُٗٗٓ -ـ.
ُِّ .سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمةَ .لبي عبد الرحمف محمد
ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ) .الناشر :دار المعارؼ ,الرياض  -الممكمة

العربية السعكدية .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ  ُِٗٗ /ـ.

الخ َّالؿ(المتكفىُُّ :ىػ)
ُّّ .السنةَ .لبي بكر الخالؿ ,أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد ى
المحقؽ :د .عطية الزىراني .الناشر :دار الراية – الرياض .الطبعة :اَلكلىَُُْ ,ىػ .

ُّْ .السنةَ .لبي بكر بف أبي عاصـ ,أحمد بف عمرك بف الضحاؾ (المتكفىِٖٕ :ىػ).
تحقيؽ :محمد ناصر الديف اَللباني .الناشر:المكتب اإلسالمي .الطبعة :اَلكلىََُْىػ

ُّٓ .سنف أبي داودَ .لبي داكد سميماف بف اَلشعث الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) .المحقؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد .الناشر :المكتبة العصرية ,صيدا  -بيركت
ُّٔ .سنف أبي داودَ .لبي داكد سميماف بف اَلشعث الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) .حكـ عمي
أحاديثو كآثاره :العالمة محمد ناصر الديف اَللباني .اعتني بو كرتبو :مشيكر حسف
سمماف .الناشر :مكتب المعارؼ-الرياض .الطبعة اَلكلي.

ُّٕ .سنف ابف ماجوَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني,ابف ماجو (المتكفىِّٕ :ىػ).
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ الحمبي.
ُّٖ .سنف الترمذي .لمحمد بف عيسى بف ىس ٍكرة  ,الترمذم ,أبك عيسى (المتكفىِٕٗ :ىػ).
تحقيؽ كتعميؽ :أحمد شاكر كغيره .الناشر :مطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر.
الطبعة :الثانية ُّٗٓ ,ىػ  ُٕٗٓ -ـ.

ُّٗ .سنف الترمذي .لمحمد بف عيسى بف ىس ٍكرة ,الترمذم ,أبك عيسى (المتكفىِٕٗ :ىػ) .حكـ
عمي أحاديثو كآثاره :العالمة محمد ناصر الديف اَللباني .اعتني بو كرتبو :مشيكر حسف
سمماف .الناشر :مكتب المعارؼ-الرياض .الطبعة اَلكلي.

َُْ .سنف الدارقطنيَ .لبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ).
تحقيؽ :شعيب االرنؤكط كغيره .الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف .الطبعة:

اَلكلى ُِْْ ,ىػ ِ -ثََْ ـ.

ُُْ .السنف الصغير لمبييقيَ .لبي بكر البييقي أحمد بف الحسيف (المتكفىْٖٓ :ىػ).
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المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ,كراتشي ػ
باكستاف .الطبعة :اَلكلىَُُْ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.
ُِْ .السنف الكبري .لمبييقي ,أحمد بف الحسيف ,أبك بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) .المحقؽ:
محمد عطا .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :الثالثة ُِْْ ,ىػ .
ُّْ .السنف الكبري .لمنسائيَ,لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب(المتكفىَّّ :ىػ) .حققو كخرج
أحاديثو :حسف شمبي .أشرؼ عميو :شعيب اَلرناؤكط .قدـ لو :عبد ا﵀ التركي .الناشر:

مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.

ُْْ .سنف النسائيَ .لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي (المتكفىَّّ :ىػ) .حكـ عمي
أحاديثو كآثاره :العالمة محمد ناصر الديف اَللباني .اعتني بو كرتبو :مشيكر حسف

سمماف.الناشر :مكتب المعارؼ-الرياض .الطبعة اَلكلي.

ُْٓ .سنف النسائي (المجتبى مف السنف)َ .لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي
(المتكفىَّّ :ىػ) .تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة .الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية –
حمب .الطبعة :الثانيةَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُْٔ .السنف الواردة في الفتف وغوائميا والساعة وأشراطياَ .لبي عمرك الداني ,عثماف ابف
سعيد بف عثماف (المتكفىْْْ :ىػ) .المحقؽ :د .رضاء ا﵀ بف محمد إدريس المباركفكرم.
الناشر :دار العاصمة – الرياض .الطبعة :اَلكلىُُْٔ ,ىػ .
ُْٕ .سير أعبلـ النببلء .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى ْٕٖ :ىػ) .المحقؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب اَلرناؤكط.
الناشر  :مؤسسة الرسالة .الطبعة  :الثالثة  َُْٓ ,ىػ  ُٖٗٓ-ـ.
ُْٖ .سيرة ابف إسحاؽ (كتاب السير والمغازي) .لمحمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء,

المدني (المتكفىُُٓ :ىػ) .تحقيؽ :سييؿ زكار .الناشر :دار الفكر – بيركت .الطبعة:
اَلكلى ُّٖٗىػ ُٕٖٗ-ـ.

ُْٗ .السيرة النبوية .البف ىشاـ ,عبد الممؾ بف ىشاـ ,أبك محمد (المتكفىُِّ :ىػ).تحقيؽ:
مصطفى السقا كغيره .الناشر :مكتبة كمطبعة مصطفى الحمبي كأكالده بمصر الطبعة:
الثانيةُّٕٓ ,ىػ  ُٗٓٓ -ـ.
ٓ٘ٔ.السيرة النبوية وأخبار الخمفاء .البف حباف محمد بف حباف بف أحمد بف حباف ,أبك حاتـ,
صححو ,كعمؽ عميو الحافظ السيد عزيز بؾ كجماعة
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ)ٌ .
الدارمي ,ي
مف العمماء .الناشر :الكتب الثقافية – بيركت .الطبعة :الثالثة  ُُْٕ -ىػ .

العكرم
ُُٓ .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .لعبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد ى
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الحنبمي ,أبك الفالح (المتكفىَُٖٗ :ىػ) .تحقيؽ :محمكد اَلرناؤكط .خرج أحاديثو :عبد
القادر اَلرناؤكط .الناشر :دار ابف كثير ,دمشؽ .الطبعة :اَلكلى َُْٔ ,ىػ .
ُِٓ .شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعةَ .لبي القاسـ ىبة ا﵀ بف الحسف بف منصكر
الطبرم الرازم الاللكائي (المتكفىُْٖ :ىػ) .تحقيؽ :أحمد بف سعد الغامدم .الناشر :دار
طيبة – السعكدية .الطبعة :الثامنةُِّْ ,ىػ ََِّ -ـ.
ُّٓ .شرح السنةَ .لبي محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد

البغكم (المتكفىُٓٔ :ىػ).

تحقيؽ :شعيب اَلرنؤكط -محمد زىير الشاكيش .الناشر :المكتب اإلسالمي  -دمشؽ,
بيركت .الطبعة :الثانيةَُّْ ,ىػ ُّٖٗ -ـ.

ُْٓ .شرح عمؿ الترمذي .لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي (المتكفى:
ٕٓٗىػ) .المحقؽ :د .ىماـ عبد الرحيـ سعيد .الناشر :مكتبة المنار  -الزرقاء – اَلردف.

الطبعة :اَلكلىَُْٕ ,ىػ ُٖٕٗ -ـ.

ُٓٓ .شرح مشكؿ اآلثارَ.لبي جعفر أحمد بف محمد المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ).
تحقيؽ :شعيب اَلرنؤكط .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :اَلكلى ُُْٓ ,ىػ .
م (المتكفىَّٔ :ىػ)
ُٔٓ .الشريعة .لآلجرم .أبي بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا﵀ ي
اآلجّْر ٌ
المحقؽ :د.عبد ا﵀ الدميجي .الناشر :دار الكطف – الرياض.الطبعة :الثانية َُِْ ,ىػ .
ُٕٓ .شعب اإليمافَ .لحمد بف الحسيف بف عمي ,أبك بكر البييقي (المتكفىْٖٓ :ىػ) .تحقيؽ:
د .عبد العمي عبد الحميد حامد .الناشر :مكتبة الرشد -بالرياض بالتعاكف مع الدار

السمفية ببكمبام باليند .الطبعة :اَلكلى ُِّْ ,ىػ  ََِّ -ـ.

ُٖٓ .صحيح أبي داودَ .لبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ).
الناشر :مؤسسة غراس ,الككيت .الطبعة :اَلكلى ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
ُٗٓ .صحيح األدب المفرد لئلماـ البخاري .لمحمد بف إسماعيؿ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ).
تحقيؽ :محمد ناصر الديف اَللباني .الناشر :دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع .الطبعة:
الرابعة ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
البستي
َُٔ .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف .لمحمد بف حباف بف أحمد ,أبك حاتـ ,ي
(المتكفىّْٓ :ىػ) .المحقؽ :شعيب اَلرنؤكط .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.

الطبعة :الثانيةُُْْ ,ىػ ُّٗٗ -ـ.
ُُٔ .صحيح ابف خزيمةَ .لبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة (المتكفىُُّ :ىػ) .المحقؽ:
د .محمد مصطفى اَلعظمي .الناشر :المكتب اإلسالمي – بيركت.
ُِٔ .صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
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وسمـ وسننو وأيامو) .لمحمد بف إسماعيؿ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ) .تحقيؽ :محمد
زىير بف ناصر الناصر .الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ
ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) .الطبعة :اَلكلىُِِْ ,ىػ .
ُّٔ .صحيح الترغيب والترىيب .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ) .الناشر:
مكتبة المعارؼ – الرياض .الطبعة :اَلكليُُِْ ,ىػَََِ -ـ.
ُْٔ .صحيح الجامع الصغير وزياداتو .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ).
الناشر :المكتب اإلسالمي.الطبعة :اَلكليُُِْ ,ىػَََِ -ـ.
٘.ٔٙصحيح مسمـ (المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو وسمـ) .لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ)

المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت .الطبعة:
اَلكلي.
ُٔٔ .صفة الجنةَ .لبي ينعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد اَلصبياني (المتكفىَّْ :ىػ).
المحقؽ :عمي رضا عبد ا﵀ .الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ .الطبعة :الثانية,
ُُْٓىػُٗٗٓ -ـ.

ُٕٔ .صفة النارَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفىُِٖ :ىػ).
تحقيؽ :محمد يكسؼ .الناشر :دار ابف حزـ – بيركت .الطبعة :اَلكلىُُْٕ ,ىػ .
ُٖٔ .الصمت وآداب المسافَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفى:
ُِٖىػ) .تحقيؽ :أبك إسحاؽ الحكيني .الناشر :دار الكتاب العربي .الطبعة :اَلكلى,
َُُْىػ .

ُٗٔ .الضعفاءَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد اَلصبياني (المتكفىَّْ :ىػ) .المحقؽ:
فاركؽ حمادة .الناشر :دار الثقافة .الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.
َُٕ .الضعفاء الصغيرَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ البخارم (المتكفىِٓٔ :ىػ) .المحقؽ:
محمكد إبراىيـ زايد .الناشر :دار الكعي – حمب .الطبعة :اَلكلى ُّٗٔ ,ىػ .
ُُٕ .الضعفاء الكبير .لمعقيمي ,أبي جعفر محمد بف عمرك بف العقيمي (المتكفىِِّ :ىػ).
المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشر :دار المكتبة العممية – بيركت .الطبعة:
اَلكلىَُْْ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.

ُِٕ .الضعفاء والمتروكوفَ .لبي الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم (المتكفى:
ٕٗٓىػ).المحقؽ :عبد ا﵀ القاضي .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلىَُْٔ ,ىػ

ُّٕ .الضعفاء والمتروكوفَ .لبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ).
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المحقؽ :د .عبد الرحيـ محمد القشقرم .الناشر :مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة.
الطبعة:اَلكلي َُّْ,ىػ .
ُْٕ .الضعفاء والمتروكوفَ .لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي (المتكفىَّّ :ىػ).
المحقؽ :محمكد إبراىيـ زايد .الناشر :دار الكعي – حمب .الطبعة :اَلكلىُّٗٔ ,ىػ .
ُٕٓ .ضعيؼ أبي داود .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفى َُِْ :ىػ) .دار النشر :
مؤسسة غراس – الككيت .الطبعة  :اَلكلى  ُِّْ -ىػ .
ُٕٔ .ضعيؼ الترغيب والترىيب .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ) .الناشر:
مكتبة المعارؼ – الرياض.الطبعة :اَلكليُُِْ ,ىػَََِ -ـ.
ُٕٕ .ضعيؼ سنف الترمذي .لمحمد ناصر الديف اَللباني (المتكفىَُِْ :ىػ) .أشرؼ عمى
طباعتو كعمؽ عميو :زىير الشاكيش .تكزيع :المكتب اإلسالمي – بيركت .الطبعة :اَلكلى,
ُُُْ ىػ  ُُٗٗ -ـ.

ُٖٕ .الطب النبويَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد اَلصبياني (المتكفىَّْ :ىػ).
المحقؽ :مصطفى التركي .الناشر :دار ابف حزـ .الطبعة :اَلكلى ََِٔ ,ـ.
ُٕٗ .طبقات الحنابمةَ .لبي الحسيف بف أبي يعمى ,محمد بف محمد (المتكفىِٓٔ :ىػ) .تحقيؽ:
د .عبد الرحمف بف سميماف العثيميف .طباعة :اَلمانة العامة في مكتبة الممؾ فيد
الكطنية -مكة .الطبعة :الثانيةُُْٗ ,ىػُٗٗٗ-ـ.
َُٖ .طبقات خميفة بف خياطَ .لبي عمرك خميفة بف خياط البصرم (المتكفىَِْ :ىػ) .ركاية:
أبي عمراف مكسى التسترم  ,كمحمد بف أحمد اَلزدم .تحقيؽ :د سييؿ زكار .الناشر:
دار الفكر .الطبعة اَلكلي ُُْْ :ىػ  ُّٗٗ -ـ.
ُُٖ .طبقات الشافعية الكبرى .لتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (المتكفى:
ُٕٕىػ) .تحقيؽ :د .محمكد محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمك .الناشر :ىجر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع .الطبعة :الثانيةُُّْ ,ىػ .

ُِٖ .الطبقات الكبير .البف سعد ,محمد بف سعد بف منيع الزىرم (المتكفىَِّ :ىػ) .الناشر:
مكتبة الخانجي بالقاىرة .تحقيؽ:عمي محمد عمر .الطبعة :اَلكليُُِْ ,ق – ََُِـ.
ُّٖ .طبقات المدلسيف ( تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب الموصوفيف بالتدليس)َ .لبي الفضؿ
أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني(المتكفىِٖٓ :ىػ) .تحقيؽ :د.
عاصـ القريكتي .الناشر :مكتبة المنار – عماف .الطبعة :اَلكلىَُّْ ,ىػ .

ُْٖ .العبر في خبر مف غبرَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفىْٕٖ :ىػ) .المحقؽ :أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ .الناشر :دار
493

الكتب العممية – بيركت .الطبعة :اَلكلي.
ُٖٓ .العظمةَ .لبي الشيخ اَلصبياني ,عبد ا﵀ بف محمد بف جعفر (المتكفىّٔٗ :ىػ) المحقؽ:
رضاء ا﵀ المباركفكرم .الناشر :دار العاصمة .الطبعة :اَلكلىَُْٖ ,ىػ .
ُٖٔ .العقوبات .البف أبي الدنيا ,أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (المتكفىُِٖ :ىػ) .تحقيؽ :محمد
يكسؼ .الناشر :دار ابف حزـ ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُْٔ ,ىػ .
ُٕٖ .العمؿَ .لبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس ,ابف أبي حاتـ (المتكفىِّٕ :ىػ).
تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د /سعد بف عبد ا﵀ الحميد ك د /خالد بف عبد

الرحمف الجريسي .الناشر :مطابع الحميضي .الطبعة :اَلكلىُِْٕ ىػ  ََِٔ-ـ.

ُٖٖ .العمؿ .لعمي بف عبد ا﵀ بف جعفر السعدم بالكالء المديني (المتكفىِّْ :ىػ) .المحقؽ:
محمد مصطفى اَلعظمي .الناشر :المكتب اإلسالمي .الطبعة :الثانيةَُٖٗـ.
ُٖٗ .عمؿ الترمذي الكبيرَ .لبي عيسى محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة الترمذم( ,المتكفىِٕٗ :ىػ).
تحقيؽ :صبحي السامرائي كغيره .الناشر :عالـ الكتب  ,مكتبة النيضة العربية – بيركت.
الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
ِٕٗىػ).

َُٗ .العمؿ الصغيرَ .لبي عيسى محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة الترمذم( ,المتكفى:
مطبكع بآخر السنف .المحقؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف .الناشر :دار إحياء التراث
العربي – بيركت.الطبعة :الثانية ُّٗٓ ,ىػ  ُٕٗٓ -ـ.

ُُٗ .العمؿ المتناىية في األحاديث الواىيةَ .لبي الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم (المتكفى:
ٕٗٓىػ) .الناشر :دار العمكـ اَلثرية -فيصؿ آباد .الطبعة  :اَلكلىُٕٗٗ ـ.
ُِٗ .العمؿ الواردة في األحاديث النبويةَ .لبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني
(المتكفىّٖٓ :ىػ) .تحقيؽ كتخريج :محفكظ الرحمف السمفي كغيره .الناشر :دار طيبة -
الرياض.الطبعة :اَلكلى َُْٓ ىػ  ُٖٗٓ -ـ.

ُّٗ .العمؿ ومعرفة الرجاؿ ( ركاية عبد ا﵀) لإلماـ أبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ ابف
ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ).المحقؽ :كصي ا﵀ بف محمد عباس .الناشر:

دار الخاني  ,الرياض .الطبعة :الثانية ُِِْ ,ىػ  َُِ -ـ.

ُْٗ .عمدة القاري شرح صحيح البخاريَ .لبي محمد محمكد بف أحمد الحنفى بدر الديف العينى
(المتكفىٖٓٓ :ىػ).الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.الطبعة :اَلكلى.
ُٓٗ .العمر والشيب .البف أبي الدنيا ,أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (المتكفىُِٖ :ىػ) .المحقؽ:
د .نجـ عبد ا﵀ خمؼ .الناشر :مكتبة الرشد  .الطبعة :اَلكلىُُِْ ,ىػ .

ُٔٗ .عمؿ اليوـ والميمةَ .لبي بكر أحمد بف محمد ّْ
الد ٍي ىن ىكرمُّ ,المعركؼ بػ " ابف السُّّْني"
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(المتكفىّْٔ :ىػ) .تحقيؽ :بشير محمد عيكف .الناشر :دار البياف.

الطبعة:

اَلكلىَُْٕ,ىػ .
ُٕٗ .عمؿ اليوـ والميمةَ .لبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي (المتكفىَّّ :ىػ).
تحقيؽ :د .فاركؽ حمادة.الناشر :مؤسسة الرسالة– بيركت .الطبعة :الثانيةَُْٔ,ىػ .
ُٖٗ .العواصـ والقواصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ .البف الكزير ,محمد بف إبراىيـ
القاسمي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت .الطبعة :الثالثة ُُْٓ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ.
ُٗٗ .العياؿَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد ,المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفىُِٖ :ىػ).
تحقيؽ :د .نجـ خمؼ .الناشر :دار ابف القيـ –الدماـ .الطبعة :اَلكلىَُُْ ,ىػ
ََِ .غريب الحديث .إلبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ (المتكفىِٖٓ :ىػ) .تحقيؽ :د.
سميماف العايد .الناشر :جامعة أـ القرل – مكة .الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ى ػ .
َُِ .غريب الحديثَ .لبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطابي(المتكفىّٖٖ :ىػ)
تحقيؽ :عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم ,كخرج أحاديثو :عبد القيكـ عبد رب النبي .الناشر:
دار الفكر .الطبعةَُِْ :ىػ ُِٖٗ -ـ.
َِِ .غريب الحديثَ .لبي يعبيد القاسـ بف سالٌـ البغدادم (المتكفىِِْ :ىػ) .تحقيؽ :د .محمد
عبد المعيد خاف .الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد -الدكف .الطبعة:
اَلكلى ُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.
َِّ .غريب الحديثَ .لبي محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (المتكفىِٕٔ :ىػ).
تحقيؽ :د .عبد ا﵀ الجبكرم .الناشر :مطبعة العاني– بغداد .الطبعة :اَلكلىُّٕٗ,ىػ.
َِْ .غريب الحديث .لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم(المتكفىٕٓٗ :ىػ)
تحقيؽ :د .عبد المعطي أميف القمعجي .الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف.

الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ىػ ُٖٗٓ -ـ.

َِٓ .الفائؽ في غريب الحديث واألثرَ .لبي القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ,الزمخشرم
(المتكفىّٖٓ :ىػ) .تحقيؽ :عمي محمد البجاكم -محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .الناشر :دار

المعرفة – لبناف .الطبعة :الثانية.

َِٔ .فتح الباري شرح صحيح البخاريَ .لبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقالني(المتكفىِٖٓ :ىػ) .رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي .قاـ
بإخراجو كصححو :محب الديف الخطيب .عميو تعميقات العالمة :عبد العزيز بف عبد ا﵀

ابف باز.الناشر :دار المعرفة – بيركت .الطبعة :اَلكلىُّٕٗ,ىػ .

َِٕ .فتح المغيث بشرح الفية الحديث .لشمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد
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السخاكم (المتكفىَِٗ :ىػ) .تحقيؽ :عمي حسيف عمي .الناشر :مكتبة السنة – مصر.
الطبعة :اَلكلىُِْْ ,ىػ ََِّ -ـ.
َِٖ .الفتفَ .لبي عبد ا﵀ نعيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث الخزاعي (المتكفىِِٖ :ىػ).
المحقؽ :سمير أميف الزىيرم .الناشر :مكتبة التكحيد– القاىرة .الطبعة :اَلكلىُُِْ,ـ.
َِٗ .فضائؿ الصحابةَ .لبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ).
تحقيؽ :د .كصي ا﵀ محمد عباس .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة :اَلكلى,
َُّْق – ُّٖٗـ.

َُِ .الفقيو والمتفقوَ .لبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم
(المتكفىّْٔ :ىػ) .المحقؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم .الناشر :دار ابف

الجكزم – السعكدية .الطبعة :الثانيةُُِْ ,ق .

ُُِ .الفوائد .لتماـَ ,لبي القاسـ تماـ بف محمد بف عبد ا﵀ الرازم (المتكفىُْْ :ىػ) .المحقؽ:
حمدم عبد المجيد السمفي .الناشر :مكتبة الرشد .الطبعة :اَلكلىُُِْ ,ىػ .
ُِِ .الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب( الميروانيات)َ .لبي القاسـ يكسؼ بف محمد الميركاني
البغدادم.
عمي بف ثابت الخطيب
ٌ
(المتكفى ْٖٔ :ىػ) .تخريج :اإلماـ أبي بكر أحمد بف ٌ
تحقيؽ  :د .سعكد الجربكعي .الناشر  :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة .الطبعة :
اَلكلى  ُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ.
ظفر أحمد العثماني التياكني (المتكفىُّْٗ :ىػ).
ُِّ .قواعد في عموـ الحديث .لمعالمة ى
الناشر :دار القمـ  -بيركت .الطبعة :الثالثةُِّٗ,ىػ ُِٕٗ-ـ.

ُِْ .الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف
أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .المحقؽ :محمد عكامة الخطيب.
الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسالمية –جدة .الطبعة :اَلكلى ُُّْ ,ىػ  ُِٗٗ -ـ.
ُِٓ .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿَ .لبي أحمد بف عدم الجرجاني (المتكفىّٔٓ :ىػ) .تحقيؽ:
عادؿ عبد المكجكد ,كعمي محمد معكض .الناشر :الكتب العممية  -بيركت-لبناف.

الطبعة :اَلكلىُُْٖ ,ىػُٕٗٗـ.

ُِٔ .كتاب األمواؿَ .لبي يعبيد القاسـ بف سالٌـ بف عبد ا﵀ اليركم البغدادم (المتكفىِِْ :ىػ)
المحقؽ :خميؿ محمد ىراس .الناشر :دار الفكر - .بيركت.
ُِٕ .كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجؿَ .لبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة
(المتكفىُُّ :ىػ) .تحقيؽ :عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف .الناشر :مكتبة الرشد -
السعكدية – الرياض .الطبعة :الخامسةُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.
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ُِٖ .كتاب العيفَ .لبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (المتكفىَُٕ :ىػ) .المحقؽ :د
ميدم المخزكمي ,ك د .إبراىيـ السامرائي .الناشر :دار كمكتبة اليالؿ.

ُِٗ .كتاب الفوائد (الغيبلنيات)َ .لبي بكر محمد بف عبد ا﵀ بف إبراىيـ َّ
البزاز (المتكفى:
ّْٓىػ) .تحقيؽ :حممي كامؿ أسعد عبد اليادم .قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو :مشيكر

حسف سمماف .الناشر :دار ابف الجكزم  -السعكدية  /الرياض .الطبعة:اَلكلىُُْٕ ,ىػ.

َِِ .كتاب القراءة خمؼ اإلماـَ .لبي بكر البييقي ,أحمد بف الحسيف بف عمي (المتكفى:
ْٖٓىػ) المحقؽ :محمد السعيد زغمكؿ .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلى,
َُْٓىػ .

الب ٍريجالني (المتكفىِّٖ :ىػ) .المحقؽ:
ُِِ .الكرـ والجود وسخاء النفوس .لمحمد بف الحسيف ي
د .عامر حسف صبرم .الناشر :دار ابف حزـ .الطبعة :الثانيةُُِْ ,ىػ .
ِِِ .كشؼ األستار عف زوائد البزار .لنكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي
(المتكفىَٖٕ :ىػ) .تحقيؽ :حبيب الرحمف اَلعظمي .الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت.

الطبعة :اَلكلى ُّٗٗ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ِِّ .الكشؼ والبياف عف تفسير القرآفَ.لحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي(المتكفىِْٕ:ىػ)
تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر .مراجعة كتدقيؽ :اَلستاذ نظير الساعدم الناشر:

دار إحياء التراث العربي ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُِِْ ,ىػ  ََِِ -ـ

ِِْ .الكفاية في عمـ الروايةَ .لبك بكر أحمد بف عمي ,الخطيب البغدادم(المتكفىّْٔ:ىػ).
المحقؽ :أبك عبدا﵀ السكرقي ,إبراىيـ المدني .الناشر :المكتبة العممية.الطبعة :اَلكلى.
ِِٓ .كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ .لعالء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف

الشيير بالمتقي اليندم (المتكفىٕٗٓ :ىػ) .تحقيؽ :بكرم حياني ,كصفكة السقا .الناشر:
مؤسسة الرسالة .الطبعة :الطبعة الخامسةَُُْ ,ىػُُٖٗ-ـ.

ِِٔ .الكنى واألسماءَ .لبي بً ٍشر محمد بف أحمد بف حماد الدكالبي(المتكفىَُّ :ىػ) .المحقؽ:
أبك قتيبة الفاريابي .الناشر :دار ابف حزـ – بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ .

ِِٕ .الكنى واألسماء .لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ).
المحقؽ :عبد الرحيـ القشقرم .النشر :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ,المدينة
المنكرة ,المممكة العربية السعكدية .الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػُْٖٗ/ـ.

ِِٖ .الكواكب النيرات في معرفة مف الرواة الثقاتَ .لبي البركات ,بركات بف أحمد بف محمد
الخطيب ,زيف الديف ابف الكياؿ (المتكفىِٗٗ :ىػ) .المحقؽ :عبد القيكـ عبد رب النبي.
الناشر :دار المأمكف ػ بيركت .الطبعة :اَلكلىُُٖٗ ,ـ.
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ِِٗ .الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة .لعبد الرحمف بف أبي بكر ,جالؿ الديف
السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ) .المحقؽ :صالح بف محمد بف عكيضة الناشر :دار الكتب
العممية – بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُْٕ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.
َِّ .المباب في تيذيب األنسابَ .لبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد
الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ,عز الديف ابف اَلثير (المتكفىَّٔ :ىػ) .الناشر:

دار صادر  -بيركت الطبعة :اَلكلى.

ُِّ .لساف العرب .لمحمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف بف منظكر اإلفريقى
(المتكفىُُٕ :ىػ) .الناشر :دار صادر – بيركت .الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ .
ِِّ .لساف الميزافَ .لبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ).
تحقيؽ :دائرة المعرؼ النظامية – اليند.الناشر :مؤسسة اَلعممي لممطبكعات بيركت –

لبناف .الطبعة :الثانيةَُّٗ ,ىػ ُُٕٗ-ـ.
ِّّ .المؤتَمِؼ والمختَمِؼَ .لبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني(المتكفىّٖٓ :ىػ).
تحقيؽ :مكفؽ بف عبد ا﵀ بف عبد القادر .الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت.

الطبعة :اَلكلىَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ -ـ.
ِّْ .ما روي الحوض والكوثرَ .لبي عبد الرحمف بقي بف مخمد بف يزيد(المتكفىِٕٔ :ىػ).
تحقيؽ:عبد القادر صكفي .الناشر:مكتبة العمكـ كالحكـ– المدينة .الطبعة:اَلكلىُُّْىػ .
ِّٓ .المتفؽ والمفترؽَ .لبك بكر أحمد بف عمي ,الخطيب البغدادم(المتكفىّْٔ:ىػ) .تحقيؽ:
د .محمد صادؽ آيدف الحامدم .الناشر :دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,دمشؽ.
الطبعة :اَلكلى ُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ِّٔ .المجالسة وجواىر العمـَ .لبي بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي(المتكفىّّّ :ىػ)
تحقيؽ :مشيكر بف حسف سمماف .الناشر :جمعية التربية اإلسالمية ,البحريف ,دار ابف

حزـ ,بيركت  -لبناف.الطبعة :اَلكلىُُْٗ,ىػ

ِّٕ .المجروحيف مف المحدثيف والضعفاء والمتروكيفَ .لبي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد,
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ) .تحقيؽ :محمكد إبراىيـ زايد .الناشر :دار الكعي – حمب.
ي
الطبعة :اَلكلىُّٗٔ ,ىػ .
ِّٖ .مجمع الزوائد ومنبع الفوائدَ .لبي الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف
الييثمي (المتكفىَٖٕ :ىػ) .تحقيؽ :حساـ الديف القدسي  .الناشر :مكتبة القدسي,
القاىرة .الطبعة :اَلكلى ُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

ِّٗ .المحدث الفاصؿ بيف الراوي والواعي .أبك محمد الحسف بف عبد الرحمف بف خالد
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الراميرمزم الفارسي (المتكفىَّٔ :ىػ) .المحقؽ :د .محمد عجاج الخطيب .الناشر :دار
الفكر – بيركت .الطبعة :الثالثةَُْْ ,ىػ .
َِْ .المحكـ والمحيط األعظـَ .لبي الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي (المتكفىْٖٓ :ىػ).
المحقؽ :عبد الحميد ىنداكم .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ
ُِْ .المحمى باآلثارَ .لبي محمد عمي بف أحمد بف حزـ اَلندلسي (المتكفىْٓٔ:ىػ) .الناشر:
دار الفكر  -بيركت .الطبعة :اَلكلى.
ِِْ .مختار الصحاحَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم (المتكفى:
ٔٔٔىػ) .تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد .الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية,
بيركت – صيدا .الطبعة :الخامسةَُِْ ,ىػ ُٗٗٗ -ـ.

الم ٍرىكًزم (المتكفىِْٗ :ىػ) .اختصرىا:
ِّْ .مختصر قياـ الميؿَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف نصر ى
أحمد بف عمي المقريزم .الناشر :حديث أكادمي ,فيصؿ اباد – باكستاف .الطبعة :اَلكلى,
َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ.
ِْْ .المختمطيف .صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا﵀ الدمشقي العالئي
(المتكفىُٕٔ :ىػ) .المحقؽ :د .رفعت فكزم عبد المطمب ,عمي عبد الباسط مزيد.
الناشر :مكتبة الخانجي – القاىرة .الطبعة :اَلكلىُُْٕ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.

ِْٓ .المخزوف في عمـ الحديثَ .لبي الفتح محمد بف الحسيف بف أحمد بف عبد ا﵀ بف بريدة
المكصمي اَلزدم (المتكفىّْٕ :ىػ) .المحقؽ :محمد إقباؿ محمد إسحاؽ السمفي .الناشر:
الدار العممية  -دليي – اليند .الطبعة :اَلكلىَُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِْٔ .مداراة الناسَ.لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد بف عبيد ,ابف أبي الدنيا (المتكفىُِٖ:ق)
تحقيؽ :محمد يكسؼ .الناشر :دار ابف حزـ – بيركت .الطبعة :اَلكلىُُْٖ ,ىػ .
ِْٕ .المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿَ .لبي عبد ا﵀ الحاكـ محمد ,النيسابكرم المعركؼ بابف البيع
(المتكفىَْٓ :ىػ) .المحقؽ :د .فؤاد عبد المنعـ أحمد .الناشر :دار الدعكة – االسكندرية.
الطبعة :اَلكلى.
ِْٖ .المدلسيف .أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ,أبك زرعة كلي الديف ,ابف
العراقي (المتكفىِٖٔ :ىػ) .المحقؽ :د .رفعت فكزم عبد المطمب ,د .نافذ حسيف حماد.
الناشر :دار الكفاء .الطبعة :اَلكلى ُُْٓىػُٗٗٓ ,ـ.

ِْٗ .المراسيؿَ .لبي داكد سميماف بف اَلشعث بف إسحاؽ الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ).
المحقؽ :شعيب اَلرناؤكط .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة :اَلكلىَُْٖ,ـ.
َِٓ .المراسيؿَ .لبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف أبي حاتـ(المتكفىِّٕ:ىػ)
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المحقؽ :شكر ا﵀ قكجاني .الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت .الطبعة :اَلكلىُّٕٗ ,ـ.
ُِٓ .مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع .لعبد المؤمف بف عبد الحؽ ,ابف شمائؿ
القطيعي البغدادم الحنبمي (المتكفىّٕٗ :ىػ) .الناشر :دار الجيؿ ,بيركت .الطبعة:
اَلكلى ُُِْ ,ىػ

ِِٓ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .عمي بف سمطاف محمد ,أبك الحسف نكر الديف
القارم (المتكفىَُُْ :ىػ) .الناشر :دار الفكر ,بيركت .الطبعة :اَلكلىُِِْ ,ىػ .
ِّٓ .مساوئ األخبلؽ ومذمومياَ .لبي بكر محمد بف جعفر بف محمد الخرائطي(المتكفى:
ِّٕىػ) تحقيؽ :مصطفى بف أبك النصر الشمبي .الناشر :مكتبة السكادم لمتكزيع ,جدة.
الطبعة :اَلكلى ُُّْ ,ىػ  ُّٗٗ -ـ
ِْٓ .مستخرج أبي عوانةَ .لبي عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم(المتكفى:
ُّٔىػ) .تحقيؽ :أيمف عارؼ الدمشقي .الناشر :دار المعرفة .الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػ.
ِٓٓ .المستدرؾ عمى الصحيحيفَ .لبي عبد ا﵀ الحاكـ محمد النيسابكرم المعركؼ بابف البيع
(المتكفىَْٓ :ىػ) .تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت .الطبعة :اَلكلىُُُْ ,ق – َُٗٗـ.

ِٔٓ .المستصفىَ .لبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ) .تحقيؽ:
محمد عبد الشافي .الناشر :دار الكتب العممية .الطبعة :اَلكلىُُّْ ,ىػ
ِٕٓ .مسند أبي بكر الصديؽَ .لبي بكر أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ اَلمكم المركزم
(المتكفىِِٗ :ىػ) .تحقيؽ :شعيب اَلرناؤكط  .الناشر :المكتب اإلسالمي – بيركت.
الطبعة الرابعةَُْٔ:ىػُٖٗٔ-ـ.
ِٖٓ .مسند أبي داود الطيالسيَ.لبي داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي (المتكفى :
َِْ ق) .تحقيؽ :محمد التركي .الناشر :دار ىجر .الطبعة :اَلكلى ُُْٗ ,ىػ .
ِٗٓ .مسند أبي يعمىَ .لبي يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى المكصمي (المتكفى:
َّٕىػ) .تحقيؽ :حسيف سميـ أسد .الناشر :دار المأمكف لمتراث .الطبعة :اَلكلىَُْْ,ق

َِٔ .مسند إسحاؽ بف راىويوَ .لبي يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ المركزم المعركؼ بػ ابف راىكيو
(المتكفىِّٖ :ىػ) .تحقيؽ :د .عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي .الناشر :مكتبة اإليماف
 المدينة المنكرة .الطبعة :اَلكلىُُِْ ,ق – ُُٗٗـ.ُِٔ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿَ .لبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني (المتكفى:
ُِْىػ) .تحقيؽ :شعيب اَلرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف .إشراؼ :د عبد ا﵀ بف عبد

المحسف التركي .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :اَلكلىُُِْ ,ق ىػ  ََُِ -ـ.
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ِِٔ .مسند اإلماـ الشافعي (ترتيب سنجر) .لإلماـ الشافعي أبك عبد ا﵀ محمد بف إدريس
الشافعي (المتكفىَِْ :ىػ) .رتبو :سنجر بف عبد ا﵀ الجاكلي (المتكفىْٕٓ :ىػ).
تحقيؽ :ماىر ياسيف فحؿ .الناشر :شركة غراس ,الككيت .الطبعة :اَلكلى ُِْٓ ,ىػ .
ِّٔ .مسند اإلماـ عبد ا﵀ بف المبارؾَ .لبي عبد الرحمف عبد ا﵀ بف المبارؾ بف كاضح
المركزم (المتكفىُُٖ :ىػ) .المحقؽ :صبحي البدرم السامرائي.
الحنظمي ,التركي ثـ ٍ
الناشر :مكتبة المعارؼ – الرياض .الطبعة :اَلكلى َُْٕ ,ىػ .
ِْٔ .مسند بف أبي شيبةَ .لبي بكر بف أبي شيبة ,عبد ا﵀ بف محمد بف إبراىيـ(المتكفى:
ِّٓىػ) .تحقيؽ :عادؿ العزازم ,ك أحمد المزيدم .الناشر :دار الكطف – الرياض.

الطبعة :اَلكلىُٕٗٗ ,ـ.

الج ٍك ىىرم البغدادم (المتكفىَِّ :ىػ) .تحقيؽ:
الج ٍعد بف عبيد ى
ِٓٔ .مسند ابف الجعد .لعمي بف ى
عامر أحمد حيدر .الناشر :مؤسسة نادر ,بيركت.الطبعة :اَلكلىَُُْ,قَُٗٗ-ـ.
ِٔٔ .مسند البزار (المنشكر باسـ البحر الزخار)َ .لبي بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ

المعركؼ بالبزار (المتكفىِِٗ :ىػ) .تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف ا﵀ كغيره .الناشر:
مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة .الطبعة :اَلكلى( ,بدأت ُٖٖٗـ ,كانتيت ََِٗـ).

ِٕٔ .مسند الحميديَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف الزبير بف عيسى الحميدم المكي (المتكفى:
ُِٗىػ) .تحقيؽ :حسف سميـ أسد .الناشر :دار السقا ,دمشؽ .الطبعة :اَلكلى ُٗٗٔ ,ـ.
ِٖٔ .مسند الدارمي .المعركؼ بػ (سنف الدارمي)َ .لبي محمد عبد ا﵀ بف عبد الرحمف الدارمي,
السمرقندم (المتكفىِٓٓ :ىػ) .تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني .الناشر :دار المغني

لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية السعكدية .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ,ىػ  َََِ -ـ.

الركياني (المتكفىَّٕ :ىػ) .تحقيؽ :أيمف
ِٗٔ .مسند الرويانيَ .لبي بكر محمد بف ىاركف ُّ
عمي أبك يماني .الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة .الطبعة :اَلكلىُُْٔ ,ق .

َِٕ .مسند الشامييفَ .لبي القاسـ الطبراني سميماف بف أحمد بف أيكب (المتكفىَّٔ :ىػ).
تحقيؽ :حمدم بف عبدالمجيد السمفي .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة :اَلكلى,
َُْٓق – ُْٖٗـ.
ُِٕ .مسند الشيابَ .لبي عبد ا﵀ محمد بف سالمة بف جعفر القضاعي(المتكفىْْٓ :ىػ).
تحقيؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي .الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت .الطبعة:
الثانيةَُْٕ ,ق – ُٖٔٗـ.
الصٍمت (المتكفىِِٔ :ىػ).
ِِٕ .مسند عمر بف الخطابَ .لبي يكسؼ يعقكب بف شيبة بف َّ
تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت .الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية .الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ق .
330

ِّٕ .المسند (لمشاشي)َ .لبي سعيد الييثـ بف كميب بف سريج الشاشي البًٍن ىكثي (المتكفى:
ّّٓىػ) .تحقيؽ :د .محفكظ زيف ا﵀ .الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ المدينة .الطبعة:
اَلكلىَُُْ ,ىػ .
ِْٕ .المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ اَلصبياني
(المتكفىَّْ :ىػ) .تحقيؽ :محمد حسف الشافعي .الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت
– لبناف .الطبعة :اَلكلىُُْٕ ,ىػ ُٗٗٔ -ـ.

ِٕٓ .مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار .لمقاضي عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي
(المتكفىْْٓ :ىػ) .دار النشر :المكتبة العتيقة(تكنس) ,كدار التراث

(القاىرة).

البستي ,محمد بف حباف بف
ِٕٔ .مشاىير عمماء األمصار وأعبلـ فقياء األقطارَ .لبي حاتـ ي
أحمد بف حباف(المتكفىّْٓ :ىػ) .تحقيؽ :مرزكؽ عمى ابراىيـ ..الناشر :دار الكفاء
لمطباعة كالنشر كالتكزيع – المنصكرة .الطبعة :اَلكلى ُُُْ ىػ  ُُٗٗ -ـ.
ً
بف عمً ّْي ً و
ابف
ِٕٕ .مشيخة أبي المنجى ابف المَّت ٍّ
بف يع ىم ىر ً ى
بف ىزٍيد ,ي
الم ىنجَّى ىع ٍب يد ا﵀ ي
ٍّيَ .لىبي ي
َّ
الب ٍغ ىد ًادم (المتكفىّٔٓ :ىػ) .تحقيؽ :عامر حسف صبرم .الناشر :مؤسسة الرياف
المتّْ ّْي ى
[طبع ضمف مجمكع فيو ثالث مف كتب المشيخات الحديثية].الطبعة :اَلكلى ُِْٓ ىػ.

ِٖٕ .مشيخة ابف شاذاف الصغرىَ .لبي عمي الحسف بف أحمد بف إبراىيـ شاذاف
(المتكفىِْٓ:ق) .تحقيؽ :عصاـ مكسى ىادم .الناشر :مكتبة الغرباء اَلثرية  -المدينة
المنكرة -السعكدية  .الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػُٖٗٗ -ـ.
ِٕٗ .مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجوَ .لبي العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف
إسماعيؿ البكصيرم (المتكفىَْٖ :ىػ) .تحقيؽ :محمد المنتقى الكشناكم .الناشر :دار
العربية – بيركت .الطبعة :الثانية َُّْ ,ىػ .
َِٖ .المصباح في عيوف الصحاح .عبد الغني بف عبد الكاحد المقدسي الجماعيمي ,أبك محمد,
تقي الديف (المتكفىََٔ :ىػ) .الناشر :مخطكط ينشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني
التابع لمكقع الشبكة اإلسالمية .الطبعة :اَلكلىََِْ ,ـ.
ُِٖ .المصنؼَ .لبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني (المتكفىُُِ :ىػ) .المحقؽ:
حبيب الرحمف اَلعظمي .الناشر :المجمس العممي بباكستاف ,كتكزيع المكتب اإلسالمي
ببيركت .الطبعة :اَلكلي َُّٗ ,ىػَُٕٗ -ـ.
ِِٖ .المصنؼ في األحاديث واآلثارَ .لبي بكر بف أبي شيبة ,عبد ا﵀ بف محمد بف إبراىيـ بف
عثماف بف خكاستي العبسي (المتكفىِّٓ :ىػ) .المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت .الناشر:

مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة :اَلكلىَُْٗ ,ىػ .
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ِّٖ .المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةَ .لبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد
بف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ) .تحقيؽ :عدد مف الباحثيف رسالة عممية قدمت
لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد .تنسيؽ :د .سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم.

الناشر :دار العاصمة ,دار الغيث – السعكدية .الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػ .

ِْٖ .المطر والرعد والبرؽ .البف أبي الدنيا ,أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (المتكفىُِٖ :ىػ).
تحقيؽ :طارؽ العمكدم .الناشر :دار ابف الجكزم ,الدماـ .الطبعة :اَلكلى ُُْٖ ,ىػ .

ِٖٓ .المعارؼَ .لبي محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (المتكفىِٕٔ :ىػ) تحقيؽ:
ثركت عكاشة .الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب .الطبعة:الثانية ُِٗٗ,ـ.
ِٖٔ .معجـ األدباء (إرشاد اَلريب إلى معرفة اَلديب) .لشياب الديف أبك عبد ا﵀ ياقكت بف عبد
ا﵀ الركمي الحمكم (المتكفىِٔٔ :ىػ) .تحقيؽ :إحساف عباس .الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُْْ ,ىػ  ُّٗٗ -ـ.

ِٕٖ .المعجـ األوسط .لسميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفىَّٔ :ىػ).
تحقيؽ :طارؽ بف عكض ا﵀ بف محمد  ,كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني .الناشر :دار

الحرميف – القاىرة .الطبعة :اَلكلىُُْٓ ,ىػُٗٗٓ-ـ.
ِٖٖ .معجـ ابف األعرابيَ .لبي سعيد بف اَلعرابي أحمد بف محمد البصرم(المتكفىَّْ :ىػ).
تحقيؽ كتخريج :عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني .الناشر :دار ابف الجكزم,
المممكة العربية السعكدية .الطبعة :اَلكلى ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
.ٕٜٛمعجـ البمداف .لشياب الديف أبك عبد ا﵀ ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي الحمكم (المتكفى:
ِٔٔىػ) الناشر :دار صادر ,بيركت .الطبعة :الثانية ُٗٗٓ ,ـ.

السمىفي أحمد بف محمد بف أحمد اَلصبياني (المتكفى:
َِٗ .معجـ السفرَ .لبي طاىر ّْ
ٕٔٓىػ) .تحقيؽ :عبد ا﵀ عمر الباركدم .الناشر :المكتبة التجارية  -مكة المكرمة.

ُِٗ .معجـ الشيوخَ .لبي القاسـ عمي بف الحسف المعركؼ بابف عساكر (المتكفىُٕٓ :ىػ).
المحقؽ :كفاء تقي الديف .الناشر :دار البشائر .الطبعة :اَلكلى ُُِْ ىػ  َََِ -ـ.
ِِٗ .معجـ الصحابةَ .لبي الحسيف عبد الباقي بف قانع البغدادم (المتكفىُّٓ :ىػ) .تحقيؽ:
صالح بف سالـ المصراتي .الناشر :مكتبة الغرباء المدينة.الطبعة :اَلكلىُُْٖ ,ىػ .
ِّٗ .معجـ الصحابةَ .لبي القاسـ عبد ا﵀ بف محمد بف عبد العزيز البغكم (المتكفىُّٕ :ىػ).
تحقيؽ :محمد اَلميف بف محمد الجكني .الناشر :مكتبة دار البياف – الككيت .الطبعة:

اَلكلى ُُِْ ,ىػ  َََِ -ـ.

ِْٗ .المعجـ الصغير (.الروض الداني) لسميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني
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(المتكفىَّٔ :ىػ).تحقيؽ :محمد شككر محمكد الحاج أمرير .الناشر :المكتب اإلسالمي
 ,دار عمار  -بيركت  ,عماف .الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ىػ ُٖٗٓ -ـ.
٘.ٕٜمعجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة .لعمر بف رضا كحالة الدمشؽ (المتكفىَُْٖ :ىػ).
الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت .الطبعة :السابعة ُُْْ ,ىػ  ُْٗٗ -ـ
ِٔٗ .المعجـ الكبير .لسميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفى:
تحقيؽ :حمدم السمفي .الناشر :مكتبة ابف تيمية – القاىرة .الطبعة:

َّٔىػ).

الثانية.

ِٕٗ .معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد والمواضع .أبي عبيد عبد ا﵀ بف عبد العزيز بف
محمد البكرم اَلندلسي (المتكفىْٖٕ :ىػ) .الناشر :عالـ الكتب ,بيركت .الطبعة :الثالثة,
َُّْ ىػ
ِٖٗ .المعجـ الوسيط .تأليؼ مجمع المغة العربية بالقاىرة .قاـ بإخراجو (إبراىيـ مصطفى /
أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) الناشر :دار الدعكة ..الطبعة :اَلكلى.

ِٗٗ .معرفة أنواع عمـ الحديث البف الصبلح َ ,لبي عمرك عثماف بف عبد الرحمف َّ
الشيرزكرم
(المتكفىّْٔ :ىػ) .تحقيؽ :د .عبد المطيؼ اليميـ ,كماىر ياسيف الفحؿ .الناشر :دار
الكتب العممية -بيركت .الطبعة اَلكليُِّْ,ىػََِِ-ـ.

ََّ .معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ والحديث ومف الضعفاء وذكر مذاىبيـ وأخبارىـَ .لبي
الحسف أحمد بف عبد ا﵀ بف صالح العجمى (المتكفىُِٔ :ىػ) .تحقيؽ :عبد العميـ عبد
العظيـ البستكم .الناشر :مكتبة الدار -المدينة.الطبعة :اَلكلىَُْٓ,ق – ُٖٓٗـ.

َُّ .معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيفَ .لبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف (المتكفى:
ِّّىػ)  -ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز -المحقؽ :محمد كامؿ القصار

كغيره .الناشر :مجمع المغة العربية – دمشؽ  .الطبعة :اَلكلىَُْٓ ,ىػُٖٗٓ ,ـ.

َِّ .معرفة السنف واآلثارَ .لبي بكر البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي (المتكفىْٖٓ :ىػ).
تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي .الناشركف :جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي -
باكستاف) ,دار قتيبة (دمشؽ -بيركت) ,دار الكعي (حمب  -دمشؽ) ,دار الكفاء

(المنصكرة  -القاىرة) .الطبعة :اَلكلىُُِْ ,ىػ ُُٗٗ -ـ.

َّّ .معرفة الصحابةَ .لبي نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ بف أحمد اَلصبياني (المتكفىَّْ :ىػ).
تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم .الناشر :دار الكطف لمنشر ,الرياض .الطبعة :اَلكلى
ُُْٗ ىػ  ُٖٗٗ -ـ.

َّْ .معرفة الصحابة .البف منده ,أبك عبد ا﵀ محمد بف إسحاؽ (المتكفىّٗٓ :ىػ) .تحقيؽ :د.
عامر حسف صبرم .الناشر :مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة .الطبعة :اَلكلى,
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ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ.
َّٓ .المعرفة والتاريخ  .ليعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم ,أبك يكسؼ (المتكفى:
ِٕٕىػ) .تحقيؽ :أكرـ ضياء العمرم .الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت .الطبعة :الثانية,
َُُْ ىػ ُُٖٗ -ـ.

َّٔ .المعيف في طبقات المحدثيف .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف
قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .تحقيؽ :د .ىماـ عبد الرحيـ سعيد  .الناشر :دار
الفرقاف  -عماف – اَلردف .الطبعة :اَلكلىَُْْ ,ىػ .
َّٕ .المغني في الضعفاء .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .تحقيؽ :د .نكر الديف عتر.الطبعة :اَلكلى.

َّٖ .المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد .إلبراىيـ بف محمد بف عبد ا﵀ بف محمد
ابف مفمح ,أبك إسحاؽ (المتكفىْٖٖ :ىػ) .تحقيؽ :د .عبد الرحمف بف سميماف العثيميف.
الناشر :مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة :اَلكلىَُُْ ,ىػ َُٗٗ -ـ.
َّٗ .مكارـ األخبلؽَ .لبي بكر عبد ا﵀ بف محمد بف عبيد المعركؼ بابف أبي الدنيا (المتكفى:
ُِٖىػ) .المحقؽ :مجدم السيد إبراىيـ .الناشر :مكتبة القرآف – القاىرة.
َُّ .مكارـ األخبلؽ ومعالييا ومحمود طرائقياَ .لبي بكر محمد بف جعفر بف محمد بف سيؿ
ابف شاكر الخرائطي (المتكفىِّٕ :ىػ) .تحقيؽ :أيمف عبد الجابر البحيرم .الناشر :دار
اآلفاؽ العربية ,القاىرة .الطبعة :اَلكلى ُُْٗ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ.

ُُّ .المنتخب مف عمؿ الخبلؿَ .لبي محمد مكفؽ الديف عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي (المتكفىَِٔ :ىػ) .تحقيؽ :أبي معاذ طارؽ بف عكض ا﵀ بف
محمد .الناشر :دار الراية لمنشر كالتكزيع.الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ُِّ .المنتخب مف مسند عبد بف حميدَ .لبي محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر ال ىك ٌسي
كيقاؿ لو :ال ىك ٌشي (المتكفىِْٗ :ىػ) .تحقيؽ :صبحي البدرم السامرائي  ,محمكد محمد

خميؿ الصعيدم .الناشر :مكتبة السنة – القاىرة .الطبعة :اَلكلىَُْٖ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

ُّّ .المنتظـ في تاريخ األمـ والمموؾ .لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد
الجكزم (المتكفىٕٓٗ :ىػ) .تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ,مصطفى عبد القادر عطا.
الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت .الطبعة :اَلكلى ُُِْ,ىػ ُِٗٗ -ـ.
ُّْ .المنتقى مف السنف المسندة .لمحافظ أبي محمد عبد ا﵀ بف الجاركد (ت  .)َّٕ :عمؽ
عميو :عبد ا﵀ عمر الباركدم .الناشر :دار الجناف لمطباعة كالنشر ,كمؤسسة الكتب

الثقافية ,بيركت .الطبعة اَلكلى َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗـ.
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ُّٓ .مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (رواية طيماف)َ .لبي زكريا يحيى بف
معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء ,البغدادم (المتكفى:
ِّّىػ) تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ .الناشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ.
.ٖٔٙمف كبلـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث ومعرفة الرجاؿ(العمؿ لئلماـ أحمد) -رواية:
المروذي وغيره  .-لئلماـ أبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتوفىٕٗٔ :ىػ) .المحقؽ :صبحي البدري السامرائي .الناشر :مكتبة

المعارؼ – الرياض .الطبعة :األولىٜٔٗٓ ,ـ.

ُّٕ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .لمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم أبك زكريا
(المتكفىٕٔٔ :ىػ) .تحقيؽ :رضكاف جامع رضكاف .الناشر :المكتب الثقافي لمنشر
كالتكزيع  -القاىرة .الطبعة :اَلكليََُِ,ـ.
ُّٖ .الموضوعات .لجماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (المتكفىٕٓٗ :ىػ).
تحقيؽ :عبد الرحمف عثماف .الناشر :المكتبة السمفية بالمدينة .الطبعة :اَلكلىُّٖٔ:ىػ
ُّٗ .موطأ اإلماـ مالؾ .لإلماـ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر اَلصبحي المدني (المتكفى:
ُٕٗىػ) .صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار

إحياء التراث العربي ,بيركت – لبناف .الطبعة :اَلكلى َُْٔ ,ىػ  ُٖٗٓ -ـ.

َِّ .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .لشمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف
قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) .تحقيؽ :عمي محمد البجاكم .الناشر :دار المعرفة
لمطباعة كالنشر ,بيركت – لبناف .الطبعة :اَلكلى ُِّٖ ,ىػ  ُّٗٔ -ـ.
ُِّ .ناسخ الحديث ومنسوخوَ .لىبي بكر أىحمد بف محمد بف ىىانًئ ً
افي اَلىثٍىرـ (المتكفى:
اإل ٍس ىك ُّ
ِّٕىػ) .تحقيؽ :عبد ا﵀ بف حمد المنصكر .الطبعة :اَلكلى َُِْ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ.
ِِّ .النافمة في األحاديث الضعيفة والباطمةَ .لبي إسحاؽ الحكيني حجازم محمد شريؼ.
الناشر :دار الصحابة لمتراث .الطبعة :اَلكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.
ِّّ .النكت عمى مقدمة ابف الصبلحَ .لبي عبد ا﵀ بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر
الزركشي (المتكفىْٕٗ :ىػ) .تحقيؽ :د .زيف العابديف بف محمد بال فريج .الناشر :أضكاء

السمؼ – الرياض .الطبعة :اَلكلىُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ِّْ .النياية في غريب الحديث واألثر .لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد
ابف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف اَلثير (المتكفىَٔٔ :ىػ) تحقيؽ :طاىر

أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي .الناشر :المكتبة العممية  -بيركتُّٗٗ ,ىػ .
ِّٓ .اليداية واإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة والسداد .أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف,
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أبك نصر البخارم الكالباذم (المتكفىّٖٗ :ىػ) .تحقيؽ :عبد ا﵀ الميثي .الناشر :دار
المعرفة – بيركت .الطبعة :اَلكلىَُْٕ ,ىػ .
ِّٔ .الوافي بالوفيات .لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا﵀ الصفدم (المتكفىْٕٔ :ىػ).
تحقيؽ :أحمد اَلرناؤكط ,كتركي مصطفى .الناشر :دار إحياء التراث – بيركت .الطبعة:
اَلكلىَُِْ,ىػَََِ -ـ.
ِّٕ .وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافَ .لبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ
ابف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (المتكفىُٖٔ :ىػ) .تحقيؽ :إحساف عباس.
الناشر :دار صادر – بيركت .الطبعة :اَلكليُْٗٗ ,ـ.
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فهزس ادلىضىعاخ.
الصفحة

الموضوع
اىداء.

أ

شكر كتقدير.

ب

مقدمة.

ت

أىمية البحث كبكاعث اختياره.

ث

أىداؼ البحث.

ث

منيج البحث كطبيعة عمؿ الباحث فيو.

ث

الدراسات السابقة.

ح

خطة البحث.

خ

الفصؿ األوؿ.

ٔ

المبحث اَلكؿ :القاؼ مع النكف.

ٕ

المبحث الثاني :القاؼ مع الكاك.

ٖٙ

المبحث الثالث :القاؼ مع الياء.

ٔ٘ٔ

المبحث الرابع :القاؼ مع الياء.

٘٘ٔ

الفصؿ الثاني.

ٕ٘ٔ

المبحث اَلكؿ :الكاؼ مع اليمزة.

ٕٔٙ

المبحث الثاني :الكاؼ مع الباء.

ٕٕٕ

المبحث الثالث :الكاؼ مع التاء.

ٕ33

المبحث الرابع :الكاؼ مع الثاء.

ٕٖٔ

المبحث الخامس :الكاؼ مع الحاء.

ٖٖ3

المبحث السادس :الكاؼ مع الخاء.

ٖٗٙ

المبحث السابع :الكاؼ مع الداؿ.

ٖٗ7

المبحث الثامف :الكاؼ مع الذاؿ.

ٖٙ3

المبحث التاسع :الكاؼ مع الراء.

ٖ73

الخاتمة.

ٓ٘ٗ

الفيارس العامة.

ٕ٘ٗ

فيرس اآليات القرآنية.

ٖ٘ٗ
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فيرس اَلحاديث النبكية.

٘٘ٗ

فيرس الركاة المترجـ ليـ.

ٗٙٙ

فيرس اَلماكف كالبمداف.

ٗ33

فيرس المراجع العامة.

ٓٗ3
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مهخص انثحث
الحمد ﵀ رب العالميف  ,كالصالة كالسالـ عمى خير الخمؽ محمد صمى ا﵀ عميو كآلو
َلجمعيف .أما بعد:
فقد قاـ الباحث في ىذا البحث بدراسة جزء مف اَلحاديث المرفكعة مف كتاب النياية في غريب
الحديث كاَلثر البف اَلثير  ,كقد تضمف ىذا الجزء مف بداية " حرؼ القاؼ مع النوف حتى
نياية حرؼ الكاؼ مع الراء " .
ككاف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك إيراد نص ابف اَلثير الذم اشتمؿ عمى الحديث المرفكع
كامالن ,كمف ثـ اعتماد أقرب ركاية مف نص ابف اَلثير ,ثـ دراسة ىذه الركاية مف خالؿ تخريجيا
أكالن مف كتب اَلصكؿ التي ذكرتيا بالسند ,ثـ دراسة رجاؿ اسناد ىذه الركاية كاستخالص حكـ
ثـ الحكـ عمى إسناد ىذه الركاية بالقبكؿ أك الرد.
عمى كؿ رجؿ مف ىؤالء الرجاؿ ,كمف َّ
كقد قمت خالؿ ىذا البحث بتعريؼ بعض اَللفاظ الغريبة مف كتب غريب الحديث أك كتب المغة
أك كتب الشركح ,كالتعريؼ ببعض البمداف مف الكتب المختصة بذلؾ ,كالتعريؼ بأنساب الركاة
مف كتب اَلنساب.
كقد قمت بكضع بعض الفكائد التي ال يستغني عنيا في الحاشية السفمية لتكضيح بعض اَلشياء
خاصة في مجاؿ الجرح كالتعديؿ.
كقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة ,ذكرت فييا أىمية المكضكع كبكاعث اختياره كأىداؼ البحث,
كمنيج الباحث كطبيعة عممو فيو ,كذكر بعض الدراسات السابقة لممكضكع .كقد اشتمؿ البحث
عمى فصميف ,كقد تضمف الفصؿ اَلكؿ عمى أربعة مباحث ,كالفصؿ الثاني عمى تسعة مباحث.
ككذلؾ قد اشتمؿ البحث عمى خاتمة ضمنتيا بعض النتائج التي تكصمت الييا مف خالؿ
الدراسة ,كبعض التكصيات.
كفي النياية ذيمت ىذا البحث بالفيارس المناسبة لو.
كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف
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summarize
Praise be to Allah, and peace and blessings to the best of creation
Muhammad peace be upon him and his family for all. After.
This study aims at surveying a part of Hadiths, that are back to prophet
"Mohammed", which are mentioned in " Al-Nehayah Fi Ghareeb AlHadith Wa Al-Athar", written by Ibn Al-Athier. It will include all Hadiths
that start with alphabets Q & N to others that start with K & R.
The adopted method of this study is to mention the full Hadith that is
back to prophet "Mohammed", according to Ibn Al-Athier's book, and
then adopting the best narration that is most close to Ibn Al-Athier's one.
After that, this narration is studied through, "Al-Takhriej", checking its
sources, in Hadith assets' books that mention its bond, to decide whether
they have a true or a weak one. The bond's narrators are studied to verify
their validity to be able to decide whether this narration is accepted or
rejected.
Moreover, strange articulations are defined through "Ghareeb Al-Hadith",
Language and Commentaries as well as some countries' names through
specialized books. lineages narrators are also defined through lineages
books. The study's margin has some profits that are, indisponsible, used
to clarify some points related to the field of "Al-Jarh" & "Al-Taadeel".
This research consists of two chapters. The first one has four fields and
the second has nine. Furthermore, it contains some previous studies about
the same topic besides an introduction that has the importance of this
subject, selection stimulus, research objectives and the researcher's
method and working plan. Concerning the research conclusion, it is
prepared to have some results and recommendations resulting from this
research.
This research is appended by suitable indexes.
And our final prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds

370

