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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه , ونعوذ باهللا مـن رشور أنفسـنا وسـيئات 
أعاملنا , من هيده اهللا فال مضل له , ومن يضلل فال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا 

عن الشبيه واملثال , املحمود عـىل كـل وحده ال رشيك له املتفرد باجلالل والكامل , املنزه 
حال يف الغدو واآلصال , وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا البشري النذير الـداعي إىل اهللا 
بإذنه والرساج املنري نبينا حممد املعصوم من كل نقص وتقصري املؤيد باآليات الواضحات 

من ختمتَ به الرساالت والدالئل البينات واملعجزات الباهرات , اللهم صل وسلم عىل 
وأنزلتَ عليه أعظم كتاب جاء بأعظم اآليات وعـىل آلـه وصـحبه وإيانـا معهـم بعفـوك 

  −: ورمحتك يا أرحم الرامحني أما بعــد 
فإن أوىل ما رصفت فيـه نفـائس األوقـات وأنفقـت فيـه العيـون الغاليـات العلـم 

من أكرب نعـم اهللا علينـا أن الرشيف , وإن أجل أنواعه وفنونه علم الكتاب والسنة , وإن 
وفقنا لدراسة كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم , ثم ختتص الـنعم 
بخاصية عظمى أال وهي دراسة معجزات وخصائص احلبيب املصطفى والنبـي املجتبـى 

 . سيدنا حممد بن عبد اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
.. وحياة حيتذ هبا.. مد بن عبد اهللا سريةٌ يقتد هبا كيف ال وسرية سيدنا ونبينا حم

أن قرن طاعته بطاعـة نبيـه الكـريم , وأنـه ال  ومن لطائف عناية اهللا تعاىل بنبيه الكريم 
 .وهو أمر بني وواضح  تتحقق الطاعة املرجوة هللا سبحانه إال إذا كانت مقرونة بطاعته 

عىل عباده بنبيه الكريم يف كل ما جاء بـه مـن وهلو أكرب دليل عىل ما من اهللا تعاىل به 
آداب وأخالق ومعامالت وعبادات وعقائد ووصـايا وسـجايا تـدل عـىل عظـيم قـدره 

 .ورفيع شأنه عند اهللا تعاىل
بمعجـزات بـاهرة ودالئـل نبويـة ظـاهرة  وسبحان من خـص نبيـه ومصـطفاه 

تؤكد نبوتـه  −وسلم صىل اهللا عليه وآله يبأيب هو وأم−رشيفة وخصائص فريدة وشامئل 
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وتشهد بصدق رسالته وتزيد أهل اإليامن إيامنـاً , فالصـالة عليـه شـفاء وذكـره دواء وال 
 . ينكر هذا إال جاحد مكابر , أو غبي طاغم , أو عدو كافر

أال وهـو بـاب  فاحلمد هللا الذي أنعم عيل بدراسة باب عظيم مـن أبـواب نبوتـه 
ا  هذه الدراسة بـني يـدي املصـطفى معجزاته وخصائصه مما جعلني أتقلب يف  متـذكرً

ـــــاىل  ـــــول اهللا تع ‰ô ®: ق s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹n=tã $tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌym 
Ν à6 ø‹n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ 〈  ]١٢٨:التوبة.[ 

ظـيم  مـن كتـب ومن عجيب قدر اهللا تعاىل أن وفقني إىل دراسة جزء من كتـاب ع
واملشـهور ) املعجـزات واخلصـائص النبويـة( أال وهـو كتـاب  معجزات رسـول اهللا 

; فالكتاب بحق  ~بن أيب بكر السيوطي  عبدالرمحنباخلصائص الكرب لإلمام احلافظ 
يف اجلمـع والتنسـيق والرتتيـب فقـد  ~كتاب فريد يف بابه ملا امتاز به اجلالل السيوطي 

فكـان هـذا هـو  وقف عليه من معجزات وخصائص للحبيب املصـطفى مجع مجيع ما 
 .السبب األول الختيار هذا املوضوع

وأما السبب الثاين فهو ما أعلمه ويعلمه كل مسلم برضورة الرجوع إىل سرية النبي 
  وسنته ودالئل نبوته ومعجزاته وخصائصه للنهل من ينبوعها الصايف الذي الينضـب

 .التي ال تستصعب ومن ثمرهتا العالية 
حبـي  - اخلاص الذي أفتخر به أمام العـامل بـأرسه −وأما السبب الثالث فهو حبي 

لسيدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم واتصال نسبي بنسبه ممـا دعـاين إىل البحـث 
يف شخصه الطاهر املطهر حتى وقفت عىل بغيتـي بحمـد اهللا  عن موضوع خيص النبي 

 .تعاىل وتوفيقه
אW

 . ~كثرة مصادر اجلالل السيوطي  )١(
 .تعدد املادة العلمية ويأيت إن شاء اهللا توضيح هاتني النقطتني يف قسم الدراسة )٢(
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عدم وجود منهج معتمد من قسم الكتاب والسنة واضح املعـامل يف طريقـة ختـريج  )٣(
بة إىل من أخرجها من أهل العلم ومن األحاديث وبخاصة أن أحاديث الكتاب منسو

رواها من الرواة الكرام بدون ذكر األسانيد إال يف النزر اليسري ; مما جيعل الطالـب يف 
حرية من أمره كيف خيرج احلديث ويدرس إسناده ويتضح ذلك يف اخـتالف طريقـة 
 عمل زمالئي الكرام ممن حقق الكتاب مما اضطرين إىل عمل أكثر من طريقة وعرضها
عىل مرشيف الكريم أستاذي العزيز الدكتور جالل عجوة حفظه اهللا ثم اختيـار مـنهج 

 .حمدد للسري عليه يتم رشحه إن شاء اهللا يف قسم الدراسة

ممـا  ~وجود بعض الكتب املفقودة والناقصة مما رجع إليهـا اجلـالل السـيوطي  )٤(
 الـبعض , ومل جعلني أبحث طويال عن خمرج آخر للحديث وقد وفقت بحمد اهللا يف

 .         يف البعض اآلخر وهو قليل جداً  −بقدر اهللا  −أوفق 

عىل النقل من مصادر األحاديث مما جعلني أرجع إىل  ~اعتامد اجلالل السيوطي  )٥(
وواهللا رغـم مـا يف هـذا مـن صـعوبة ... هذه املصادر بالدراسة والتحليل والتحقيـق

هـذا  وال أعترب ملا اقتنصتها; هذه املصادر إىل أرجعمل  لو حتىص ال ومشقة إال أن فيه فوائد
عيبًا يف الكتاب ألن اجلالل السيوطي مل يكن قصده إال خدمة جليلة لباب عظيم مـن 

 .وسريته واقرأ معي مقدمته لكتابه جتد ذلك واضحاً جلياً  أبواب سنة رسول اهللا 

البغـدادي وابـن  من كتب أيب نعيم والبيهقي واخلطيب ~نقل اجلالل السيوطي  )٦(
 .مما أعوزين يف البحث عن أسانيدهم  النازلة وخمارجهم املتعددة −a@áè¼Š−عساكر 

وقد رست يف خدمة قسمي الذي أقدمـه عـىل اخلطـة التاليـة واملعتمـدة مـن قسـم 
 :الكتاب والسنة والتي قسمتها إىل مقدمة وقسمني وخامتة

א מ  : الدراسة , وفيه بابان : א
@lbjÛaÞëþa  : التعريف باملؤلف , وفيه فصالن: 

Þëþa@Ý—ÐÛa  :احلركة العلمية يف عرص املؤلف وأثرها عليه. 
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa  : حياة املؤلف وفيه ثامنية مباحث : 
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:  املبحث األول
 .مولده وموطنه :  املبحث الثاين
 .نشأته وطلبه للعلم :  املبحث الثالث

 .شيوخه وتالميذه :  الرابع املبحث
 .ثناء العلامء عليه ومكانته العلمية :  املبحث اخلامس
 . عقيدته ومذهبه :  املبحث السادس
 .مصنفاته :  املبحث السابع
 .وفاته :  املبحث الثامن
ïãbrÛa@lbjÛa  : التعريف بالكتاب , وفيه ستة فصول : 
Þëþa@Ý—ÐÛa  : ضبط اسم الكتاب. 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa  : توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف . 
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  : بيان منهج املؤلف يف القسم املحقق . 
Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa  : بيان مصادر وموارد املؤلف يف القسم املحقق. 
@ßb©a@Ý—ÐÛa : بيان منهجي يف التحقيق. 
@‘†bÛa@Ý—ÐÛa : وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق. 

א מ  .; ويتضمن إخراج النص وفق املنهج املقرر  قسم التحقيق: א
أهم نتائج البحث املتوصل إليها بعـد التحقيـق والدراسـة : وفيها : א

فهـرس اآليـات القرآنيـة, : مع بيان أهم التوصيات واملقرتحات ثـم الفهـارس العلميـة
األمـاكن  فهرس األحاديث النبوية, فهرس األعالم, فهرس الكلـامت الغريبـة, فهـرس

 .واملواضع, فهرس املراجع, فهرس املوضوعات
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أمحد اهللا تعاىل عىل ما وفقني إليه من التغلب عىل عـدد مـن هـذه املشـكالت التـي 
وال نملك إال االستعانة بـاهللا تعـاىل .. أعتربها من السنن الكونية يف أداء أي عمل برشي 

اهللا وتوفيقـه وهدايتـه وسـداده  الواحد األحد القادر الفرد الصـمد , وواهللا لـوال عنايـة
وقد جعلت نصب عيني ما ربينا عليه من احرتام وتقدير وإجـالل ألهـل العلـم .. هللكنا

وسبحان من فضـل األمـة اإلسـالمية بـالعلم .. ونحفظ هلم قدرهم وعلمهم ومكانتهم 
 .الناهلني من مشكاة النبوة.. والعلامء السائرين عىل هد من اهللا وتوفيق 

هـد املقـل , وعمـل طالـب : قول غري أين أ إن ما بني الدفتني من هذه الرسالة هو جُ
خيضع للنقاش واألخذ والـرد , إال أين قـد توخيـت الصـواب , ومـا ألـوت جهـداً وال 
ادخرت وسعاً , فإن كنت قد وفقت فذلك ما أرجو وهللا احلمد والفضل , وإن كنـت قـد 

يـرد , وليسـت العصـمة إال ملـن أخفقت , فذلك شأن البرش الذين يؤخذ من كالمهـم و
 .عصمه اهللا من أنبياء ورسل عليهم وعىل نبينا صلوات اهللا وسالمه

ويف ختام هذه املقدمة أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لشيخي الفاضل أستاذي 
الكريم األستاذ الدكتور جالل الدين بن إسامعيل عجوة عىل ما قدم يل من رعاية وعنايـة 

مدة البحث , كام أشكر كل من مد يل يد العون واملساعدة ولـو بيشـء وسعة صدر طوال 
لزوجـي حفظهـام اهللا تعـاىل, ثـم للسيدين الوالـدين الكـريمني يسري فالشكر كل الشكر 

العزيزة أم عيل عىل ما قدمت يل من مجع وترتيب لبعض املسائل , ثم لألخوة الكرام أخي 
ى سـليامن واألخ عبـد اهللا أبـو يحين واألخ األكرب حممد وأخي األصغر عبداإلله ثم احلس

عرضني وفقهم اهللا تعاىل لكل خـري , وال يفـوتني أن أتقـدم بالشـكر اجلزيـل جلامعـة أم 
القر ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين التـي أتاحـت يل فرصـة إمتـام دراسـتي ملرحلـة 

 .املاجستري 
الشـعر يف حـق خصـائص  ثم اليسعني يف آخر هذه املقدمة إال أن أنقـل أبياتـاً مـن

ى بـن يوسـف يـحيللشيخ احلافظ الفقيه املاهر احلنبيل مجال الدين أيب زكريـا  املصطفى 
 −وقد احرتت بحق أين أضعها من رسالتي فلم يكن إال هـذا املكـان  − ~الرصرصي 

 :  ~قال اجلامل الرصرصي 
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حممـــدٌ املبعـــوثُ للنـــاسِ رمحـــةً
ــمُّ اجلبــا تْ صُ ــبَّحَ ــةًلــئنْ سَ يب لِ جمُ

ـهِ فِّ ـمَّ النَـتْ بكَ فإنْ الصخورَ الصُّ
بَع املـاءَ بالعصـا وإنْ كان موسى أنْ
طِيعـةً خـاءُ مُ يحُ الرُّ وإنْ كانتِ الـرِّ
ــا ـــرِ نبيِّن ــت لِنَصْ ــبا كان ــإنْ الصَّ ف
تْ رَ ـخِّ َ املُلْكَ العظيمَ وسُ وإنْ أُويتِ
هـــا نـــوزِ بأَرسْ فـــاتيحَ الكُ فـــإنْ مَ

ــراهيمُ  ــان إب ــةًوإنْ ك لَّ ــيَ خُ طِ أُعْ
ــمٌ لَّ كَ ــلٌ مُ ــل خلي ــبٌ ب بي ــذا حَ فه
واءِ وبـاللِّوا ضِ الرَّ صَ باحلَوْ صِّ وخُ
ـــه بِ نالَ ـــىلَ املُقـــرَّ عــدِ األعْ وباملَقْ
ــا ــيلةِ دوهنَ ــا الوس ي لْ ــة العُ ب تْ وبالرُّ
ـــلٍ ـــاتِ أولُ داخ ـــوَ إىل اجلنَّ ْ هلَ وَ

- 

ـلِحُ  ـاللُ ويُصْ يِّدُ ما أوهـى الضّ شَ يُ
حُ لـــداودَ أو الن ا ـــفّ حلديـــدُ املُصَ

بِّـــــحُ  يُسَ ــــه لَ وإن احلَصــــا يف كفِّ
ـحُ  طْفَ ـبَح املـاءُ يَ ـه قـد أصْ نْ كفِّ فمِ
حُ  ـــرَ وحُ وتَسْ ــرُ ــألو تَ ســليامنَ ال ت
لَـحُ  كْ مُ يَ بٌ عىل شهرٍ به اخلَصْ ورعْ
حُ  ـدَ ـاه وتَكْ ضَ ـعَى يف رِ له اجلنُّ تَسْ
حُ  جِّ َ دَّ الزاهـــدُ املُـــرتَ تْـــه فـــرَ أَتَ

ليمٍ عىل- ـنَحُ  وموسى بتَكْ مْ الطُّـورِ يُ
حُ  ــرَ صَ بالرؤيا وبـاحلقِّ أَشْ صِّ وخُ
ــحُ  فَ لْ ــارُ تَ ــني والنَّ عُ للعاصِ ــفَ شْ ويَ
حُ  ــــرَ ــــرُّ وأَفْ عطــــاءٌ لعينَيــــه أَقَ
ــحُ  لْمَ ــبِ تَ ــابِ املَواهِ ب ــبُ أرْ راتِ مَ

ــتَحُ  فْ ــقِ يُ ــلَ اخلالئ ــا قب ــه باهبُ )١(ل

-

jãë@ÙîÜë@Ùjîjy@óÜÇ@ÝšÐmë@áÈãcë@…‹ë@Ú‰bië@áÜë@Ý•@áèÜÛa@Ùî
@@@@@@@@Šeë@´Èºc@éibz•cë@éuaë‹cë@éÛe@óÜÇë@La†jÇ@åi@†àª@bã†î@ÙÛì‰ë

´½bÈÛa@l‰@@†à§a@æc@bãaìÇ…@N@
 

  
شيخ العالمة عبد العزيـز بـن حممـد السـلامن ص لل  ي, من معجزات النب ٩/٤١١البداية والنهاية  )١(

 .وبينهام خالف بسيط يف بعض العبارات. ١٣٤
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 Þëþa@Ý—ÐÛa: احلركة العلمية يف عصر املؤلف وأثرها عليه. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa: حيـاة املؤلــف. 
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 −أياً كـان هـذا التـأثري إجيابـاً أوسـلباً −من أهم العوامل تأثرياً يف حياة أي شخص 

عامل الزمن الذي يعيشه هذا الشخص من الناحية السياسية واالجتامعية والعلمية; وملـا 
دخل القرن التاسع كان العامل اإلسالمي يعيش حالة الحيسد عليها من التفرق واالنقسام 

 .)١(ت التي حتكم أجزاءهوالرصاع بني الدويال
ومن ذلك البالد التي عاش فيها اجلالل السـيوطي حيـث كانـت خاضـعة حلكـم 

وكانوا حيكمون باسـم الدولـة العباسـية مـع أن اخلليفـة  )٢(املامليك اجلراسكة أوالربجية
 .العبايس ليس له من احلكم إال االسم

ــنة  ــن س ــة يف مرصــ م ــك الربجي ــم املاملي ــان حك ـــ٨٧٤(وك ــى م ١٣٨٢/ه حت
 .وهي سنة دخول العثامنيني مرص وحكمهم هلا) م١٥١٧/هـ٩٢٣

وا بـذلك ألن السـلطان املنصـور قـالوون اعتنـى برشـاء املامليـك اجلـركس  وسمّ
 .)٣(ورباهم يف أبراج القلعة حتى بلغوا يف أواخر عهده أكثر من ثالثة اآلف مملوك

نـزاعهم فـيام بيـنهم وقد بدا ظاهراً رصاع املامليك املستمر عىل كـريس السـلطنة, و
بالقتل والغـدر واخليانـة, ممـا دب الضـعف يف دولـتهم, وآلـت سـلطنتهم إىل السـقوط 

 .هـ عىل يد الدولة العثامنية الفتية آنذاك٩٢٣سنة
وإذا كانت القاهرة هي مسقط رأس اجلالل السـيوطي فقـد اكتسـبت هـذه املدينـة 

; إذ كانت مالذاً  ين  للعلامء وملجأً  تارخيياً ميزات أكسبتها حيوية ونشاطاً للمفكرين الفـارّ
  
 :ملجمل أحوال العامل اإلسالمي انظر )١(
ي   , االستقصا ألخبار دول املغـرب األقىصـ ٤/٤٤٧نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقرّ

 , ٢٣٧, التاريخ الغياثي للغياث البغدادي ص٤/٨٦للنارصي 
وكان من أثر هذا الرصاع قيام دولة فتية قوية هي دولة بني عـثامن يف تركيـا شـامل العـامل اإلسـالمي,  

 .٤/٥٨سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل لعبد امللك العصامي : ولذلك انظر

  .٤/٣٠, سمط النجوم العوايل ٢/٢٤١خطط املقريزي : انظر )٢(

  .٣٤٦ليكي للدكتور سعيد عاشور صالعرص املام: انظر )٣(



@

 

من وجه الغزاة املغول بعد وصوهلم أطراف الدولة اإلسالمية, وبحكم احلالـة السياسـية 
, وهكـذا  أصبحت مرص والشام دولة واحدة قوية تعقد عليها آمال املسلمني رشقاً وغرباً

يـث عاصـمة فإن الثقل السيايس واحلضاري للمسلمني بصفة عامة انتقل إىل القـاهرة ح
 .)١(البالد القادرة عىل محاية املسلمني

ومع هذا مل يمتد حكمها إىل املناطق املجاورة بسبب انشغال حكامها بالرصاع عـىل 
 :أمههم )٢(السلطة حيث عايش اجلالل السيوطي ثالثة عرش سلطاناً من سالطني املامليك

سع عرش ربيع األول امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد جقمق, توىل السلطة يف التا )١
نـاً مهـتامً ) هـ٨٥٧(واستمر يف الوالية إىل أن تويف سنة) هـ٨٤٢(سنة وكان عـادالً ديّ

 .)٣(بإصالح البالد
نال سيف الـدين أبـو النرصـ العالئـي النـارصي تـوىل السـلطة يف  )٢ امللك األرشف أيْ

 .)٤(حيث تويف)هـ٨٦٥(واستمر فيها إىل سنة) هـ٨٥٧(سنة
إىل ) هــ٨٧٢(باي املحمـودي أبوحممـد, حكـم مـن سـنةاألرشف سيف الدين قايت )٣

 .)٥(وكان من أقو املامليك وأكثرهم نفعاً للعباد والبالد) هـ٩٠١(سنة
العادل طومان باي سيف الدين أبو النرص, خلع من ملكه بعـد مئـة يـوم مـن توليـه  )٤

 ).٦()هـ٩٠٦(السلطنة بمرص سنة
  
, جـالل الـدين السـيوطي للباحـث ٢١−٢٠جالل الدين السيوطي للدكتور طاهر محّـودة ص: انظر )١(

  .١٤الطباع ص

نزهة األساطني فيمن ويل مرص من السالطني لعبدالباسط : لبيان تراجم السالطني وتفاصيل عهدهم )٢(
  .١٣٤امللطي ص

  .٧/٢٩١, شذرات الذهب ٣/٧١مع له ترمجة يف الضوء الال )٣(

  .٧/٣٠٤, شذرات الذهب ٢/٣٢٨له ترمجة يف الضوء الالمع  )٤(

  .٨/٦, شذرات الذهب ٦/٢٠١له ترمجة يف الضوء الالمع  )٥(

  .٣٦تأيت اإلشارة إليه يف ترمجة السيوطي ص )٦(
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ه الغوري سيف الـدين أبوالنرصـ, قتـل )٥ وْ يف معركـة مـرج دابـق مـع  األرشف قانِصَ
 . )١(وبانقضاء خالفته انتهى حكم املامليك) هـ٩٢٢(العثامنيني سنة

بعد هذا العرض الرسيع يتضح أن دولة املامليك يف مرص والشام قـد نعمـت بشـئ 
من االستقرار جعل كثرياً من السالطني يعتنون بمجالسة العلامء وحب العلـم وتشـجيع 

ساعد ذلك عىل ظهور عـدد مـن العلـامء األفـذاذ يف خمتلـف ف )٢(العلامء وعامرة املدارس
, وجـرت العـادة عنـد )٣(الفنون , فأنشئت املدارس واملكتبات وازدهرت ازدهاراً عظـيامً

الفراغ من إنشاء مدرسة أن حيتفل بافتتاحهـا احتفـاالً كبـرياً حيرضـه السـلطان واألمـراء 
السـالطني يف االعتنـاء بإنشـائها والفقهاء والقضاة واألعيان, وأما املكتبات فقـد جهـد 

وتزويدها بام يلزمها, وقد أحلقت هذه املدارس باملساجد واخلانقاهات, وكان يعنيّ عليها 
خازن مهمته االعتناء برتتيب الكتب وتنظيمها وترميمها وحفظها, وعـادةً مـايكون مـن 

قـد أفـاد , و)٤(العلامء, وقد ساعدت وفرة الكتب عىل تنشيط حركة التـأليف وازدهارهـا
) هـ٧٩٩(اجلالل السيوطي كثرياً من اخلزانة املحمودية التي أنشأها حممود األستادارسنة 

 .)٥()بذل املجهود يف خزانة حممود: (أحد أمراء املامليك, بل وألف فيها رسالة سامها
علم  بيوت صارت حيث وتوارثه بالعلم اهتمت عائالت ظهور هذا العهد ومما متيز به

 .)٦(والسبكي والعراقي, والبقاعي, واآلقرصائي, العسقالين, أرسة: لبنان منهايشار إليها با
  
  .٥٧−٤/٣٩سمط النجوم العوايل : انظر )١(

  .أكثر من سبعني مدرسة ٢/٢٦٢دّ املقريزي يف اخلطط ع−فمثالً يف مرص بالد السيوطي )٢(

والربمـاوي ) هــ٨٢٧(ابـن الـدماميني شـارح التسـهيل: خذ مثالً عىل العلامء الذين برزوا يف مرصـ )٣(
وبــدر الــدين ) هـــ٨٥٢(واحلــافظ ابــن حجــر) هـــ٨٤٥(واملــؤرخ املقريــزي) هـــ٨٣١(األصــويل
 .وغريهم كثري جداً ) هـ٩١١(الل السيوطيواجل) هـ٨٦١(, والكامل ابن اهلامم)هـ٨٥٥(العيني

  .٢٠, والسيوطي للطباع ص٣٣٠العرص املامليكي للدكتور عاشور ص: انظر )٤(

بتحقيـق فـؤاد  ١٣٦−١/١٣٤املجلد الرابع ) جملة معهد املخطوطات العربية (نص الرسالة يف : انظر )٥(
 .السيد

  .٥٨−٤١جالل الدين السيوطي للدكتور الشكعة ص: انظر )٦(
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ومما يدل عىل احلياة العلمية الكبرية يف هذه الفرتة كثـرة املؤلفـات وظهـور العلـامء 
 .)١(واملؤلفني أصحاب املوسوعات العلمية الضخمة

األفـذاذ الـذين كـان أن القرن التاسع قد ضم عدداً كبرياً من العلامء : فتبني مما سبق
هلم األثر البالغ يف العلوم اإلسالمية, وإن الناظر إىل املكتبة اإلسالمية سـيجد أهنـا تضـم 
كثرياً من الكتب النفيسة, التي عليها اعتامد طالب العلم اليوم, وهـي مـن تـأليف علـامء 

 .)٢(القرن التاسع اهلجري
 

  
هنايـة األرب يف فنـون ) (هــ٨٢١(للقلقشـندي)صبح األعشـى يف صـناعة اإلنشـا: (من أمثلة ذلك )١(

  .للنويري رمحهام اهللا) األدب

 .تفسري اجلاللني, الدر املنثور يف التفسري باملأثور للجالل السيوطي: من هذه الكتب يف التفسري )٢(
 .زري, اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطيويف علوم القرآن, النرش يف القراءات العرش البن اجل 
 .فتح الباري البن حجر, عمدة القاري للبدر العيني وكالمها رشح لصحيح البخاري: ويف احلديث 
 .فتح املغيث للسخاوي, تدريب الراوي للسيوطي: ويف املصطلح 
, األشباه والنظـائر التحرير البن اهلامم, رشح املحىل عىل مجع اجلوامع البن السبكي: ويف أصول الفقه 

 .للسيوطي
 .فتح القدير البن اهلامم احلنفي, اإلنصاف للمرداوي احلنبيل: ويف الفقه 
 .رشح التوضيح خلالد األزهري: ويف النحو 
 .القاموس املحيط للفريوز أبادي, املزهر للسيوطي: ويف اللغة 
  .مجيع الفنون كلها تدل عىل مكانة هذا القرن وقوة علمية علامئه يف.. وهلمّ جرا 
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 Þëþa@szj¾a :  امسه ونسبه وكنيته ولقبه. 

 @ïãbrÛa@szj¾a : مولده وموطنه. 

 @sÛbrÛa@szj¾a : نشأته وطلبه للعلم. 

 @Éia‹Ûa@szj¾a : شيوخه وتالميذه. 

 @ßb©a@szj¾a : ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية. 

 ‘†bÛa@szj¾a :عقيدته ومذهبه. 

 ÉibÛa@szj¾a :همصنفاتــ. 

 åßbrÛa@szj¾a :وفاتــــه. 
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عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممـد بـن خرضـ ابـن : هو
 .أيوب بن حممد بن مهام الدين اخلضريي األسيوطي

, )١(هكذا أثبت هـو نفسـه نسـبه عنـدما تـرجم لنفسـه يف كتابـه حسـن املحـارضة
هكذا وجدت هذا النسب يف صداق : (لتحدث بنعمة اهللا عندما ترجم ألبيه حيث قالوا

 .)٢()البن عم والدي
ي فقال  ال أحتقق ماتكون إليه هـذه النسـبة إال : (عن ذلك ~وأما نسبته باخلضريْ

أنني رأيت يف كتب البلدان واألنساب أن اخلضريية حملة ببغداد, وحدثني من أثق بـه أنـه 
يذكر أن جده األعىل كان أعجمياً أومن الرشق, فال يبعد أن تكون النسـبة  ~سمع أيب 

 .)٣()إىل املحلة املذكورة
أن يف أسيوط مسجداً يف املحلة املسـامة باخلضـريية,  ~وقد ذكر أمحد تيمور باشا 

يف ترمجتـه يف  ~ولعله املدرسة التي بناها أحد أجداده يف أسـيوط كـام ذكـر السـيوطي 
حسن املحارضة, ومما يقوي ذلك وجود مدرسة بأسيوط قـديامً كانـت تسـمى بالبدريـة 

يف الضوء الالمع يف ترمجة الصـالح حممـد بـن أيب بكـر  ~اخلضريية ذكرها السخاوي 
إنه ويل بعد مخـس وثالثـني تـدريس مـدارس : ( هـ فقال عنه٨٥٦السيوطي املتويف سنة 

 .)٤(بدرية اخلضريية ونظرها فلم يتم له ذلكبأسيوط وهي الرشيفية والفائزية وال
  
  .١/٢٨٩حسن املحارضة  )١(

  .وقد حذفت ألقاب األسامء الشتباهها عىل كثري من الباحثني . ٤١التحدث بنعمة اهللا ص )٢(

طـرز العاممـة يف (يف  ~, وقال اجلالل السيوطي ١/٢٩٠وحسن املحارضة  ٤٢املرجع السابق ص )٣(
من خري العرب ألنه من ساللة الصحابة, وربام قيـل  ووالدي: (٢/٧٣٧) التفرقة بني املقامة والقاممة

 ).أكثر من ذلك, والصمت عنه أقرب إىل اإلصابة
 .قلت لعله يفهم من قوله هذا أنه ربام يكون من ساللة البيت النبوي الرشيف 
  .٢٢٠, وإعجاز القرآن للدكتور الرشيف ص١٢مكتبة اجلالل السيوطي ص: وانظر 

  .٣/٣٠الضوء الالمع  )٤(
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 .)١(واملحققون من أهل العلم يرجحون هذا الظن: (~قال أمحد تيمور باشا 
وأما نسبته بالسيوطي أو األسيوطي فنسبة إىل بلدة بصعيد مرصـ تعتـرب اآلن معلـامً 

 .بارزاً من معامل مرص
وطي, وغــريه يكتــب كــان الوالــد يكتــب يف نســبه الســي: (~قــال الســيوطي 

األسيوطي وينكر كتابة الوالد, وال إنكار بل كال األمرين صحيح, والـذي حتـرر يل بعـد 
مراجعة كتب اللغة ومعاجم البلدان وجمـاميع احلفـاظ واألدبـاء وغـريهم أن يف سـيوط 

 .)٢()أسيوط بضم وفتحها وسيوط بتثليث السني: مخس لغات
 .)٥()الطولوين: (نسبتهيف  )٤(وتبعه الشوكاين )٣(وزاد السخاوي
 ).أبو الفضل: (وأما كنيته فهو
 ).جالل الدين: (وأما لقبه فهو

وأما جده األعىل الشيخ مهام الدين فكان أحد مشايخ الصوفية, وأرباب األحـوال 
 .)٨()وجلدنا هذا رضيح بأسيوط يزار ويتربك به: (~, قال السيوطي )٦()والواليات

فقد كانوا من أهل الوجاهة والرئاسة منهم (أجداده  وأما من دون جده املذكور من
  
  .٢٣قرب اإلمام السيوطي وحتقيق موضعه ص )١(

  .٤٥التحدث بنعمة اهللا ص )٢(

  .٣/٦٥الضوء الالمع  )٣(

  .١/٢٢٩البدر الطالع  )٤(

يف ترمجة والـده الشـيخ  ٤٣يف التحدث بنعمة اهللا ص ~ولعل املراد هبذه النسبة ما ذكره السيوطي  )٥(
طولوين منذ إنشائه, ومل أر من نسـب السـيوطي إىل هـذا كامل الدين أبو بكر أنه كان خيطب باجلامع ال

  .واجلامع الطولوين معروف اآلن بالقاهرة وقد وقفت عليه −رمحهام اهللا−غريمها 

 .٤١التحدث بنعمة اهللا ص)  ٨(و)٦(
عن رضيح جده أمر ال جيوز رشعاً وهو من باب الرشك والعيـاذ بـاهللا  ~وماذكره السيوطي : قلت 

  .تعاىل
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من ويل القضاء بأسيوط, ومنهم من ويل احلسبة هبا, ومـنهم مـن كـان يف صـحبة األمـري 
الً, وال .. شيخو وبنى مدرسة بأسيوط ووقف عليها أوقافاً , ومنهم من كان تاجراً متمـوّ
 .)١()أعلم فيهم من خدم العلم حق اخلدمة إال والدي

ذكر اجلالل السيوطي يف ترمجته الذاتية أيَّ شئ عن والدته إال أنـه أشـار إليهـا ومل ي
ملمحاً إىل أن أصـلها مـن اجلـركس, بيـنام ذكـر  )٢()طرز العاممة(إشارة طفيفة يف مقامته 
وقد طال عمرهـا حتـى  )٤( )فطلوباي كلستان: (وقيل إن اسمها )٣(مرتمجوه أن أمه تركية

نت تكثر زيارته حتـى ماتـت ودفنـت بقـرب جمـاور لقـرب فجعت بموت جالل الدين وكا
 .)٥(ولدها

: وملا كان أصل والدته مصدر تعيري لـه أجـاب عـن ذلـك وألـف فيـه كتابـاً سـامه
, وذكر أن النسـب إىل اآلبـاء ال إىل أجـداد األم, )٦()النجوم الدراري يف أخبار الذراري(

إن الولـد : الد رساري, وقـالواوقد نص العلامء عىل أن أغلب نجبـاء األمـة وكربائهـا أو
لد بني العريب والعجمية أنجب ألنه جيمع عز العرب ودهاء العجم وهو أهبى منظـراً  املتوّ

 .)٧(وأعظم خلقاً 
 

  
  .٤٢التحدث بنعمة اهللا ص )١(

  .٢/٧٣٧مقامات السيوطي )٢(

 .٥٤, النور السافر ص٣/٦٥الضوء الالمع  )٣(

  .٦٤, وكتاب السيوطي النحوي ص ٣٧أدب تيمور ص) ٢٩٥(املجموع األديب رقم : انظر )٤(

  .٣٦للطباع ص. ب نقالً من جالل الدين السيوطي/٤٥هبجة العابدين  )٥(

 .الكتاب مطبوع )٦(

 . ٨٨وص ١٩ترمجة السيوطي للدكتور سعدي أبو جيب ص: انظر )٧(



@
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يف قاهرة املعز بعد املغرب ليلة األحد مستهل رجب سـنة تسـع وأربعـني  ~ولد 
ملوافق الثالث من الشـهر العـارش أكتـوبر سـنة مخـس وأربعـني وثامنامئة للهجرة النبوية ا
 .)١(وأربعامئة وألف للميالد

ه يف حسن املحارضة , والتحدث )٢(هذا التاريخ اهلجري هو ما أرخه السيوطي نفسُ
وكـان مولـده يف : (, ومل خيالف يف هذا أحد إال ابن إياس يف تارخيه حيث قال)٣(بنعمة اهللا

 .هذا حممول عىل متام الشهر أو الليلة األخرية منه ولعل )٤()مجاد اآلخرة
وكان يلقب بابن : (~وذكر العيدروس طرفة مجيلة اكتنفت والدته هبا حيث قال 

الكتب ألن أباه كان من أهل العلم واحتاج إىل مطالعة كتاب فأمر أمه أن تأتيـه بالكتـاب 
 .)٥()تب فوضعتهمن بني كتبه فذهبت لتأيت به فجاءها املخاض وهي بني الك

 :أن والده سامه يوم األسبوع عبدالرمحن ويف ذلك لطائف ~وذكر السيوطي 
 .أنه أحب األسامء إىل اهللا تعاىل: أحدها

 .أنه موافق السم أمري املالئكة إرسافيل: اللطيفة الثانية

  
, جـالل الـدين ٨١, اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي للحام ص٣/٣٠١األعالم للزركي : انظر )١(

  .٩١السيوطي حلموده ص

  .١/٢٩٠حسن املحارضة  )٢(

  .٥٧التحدث بنعمة اهللا ص )٣(

  .٤/٨٣بدائع الزهور  )٤(

ومل يذكر ذلك السـيوطي فـيام علمـت, : (قال الدكتور حممد بن حسن الرشيف. ٥١النور السافر ص )٥(
إعجـاز القـرآن : انظـر). ومن عادته ذكر دقائق حياته املهمة ومل يشتهر هذا القول, فاهللا أعلم بصحته

  .٢١٩الكريم بني اإلمام السيوطي والعلامء ص
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أن يف ذلك موافقة لولد أيب بكر الصـديق, وقـلَّ مـن وقـع لـه هـذا : اللطيفة الثالثة
تفاق, وأظن الوالد قصد ذلك فإنه اسمه أبو بكر فسامين باسم عبدالرمحن بن أيب بكـر اال

 ..الصديق
أن هذا االسم جيري جمر اللقب ألن اللقب املحبـوب مـا أشـعر : اللطيفة الرابعة

 .بمدح أو رفعة, وكفى مدحاً ورفعةً باإلضافة إىل الرمحن عىل وجه العبودية له
 .اسم سمى به آدم أول ولده أنه أول: اللطيفة اخلامسة
أن التسمية بذلك تفاؤالً أن املسمى به يصري من القوم الذين قال : اللطيفة السادسة

وعباد الرمحن الذين يمشون عىل األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا : (تعاىل فيهم
 .)٢(و)١()أولئك جيزون الغرفة بام صربوا ويلقون فيها حتية وسالماً : (إىل قوله) سالماً 

, وأما كنيتـه بـأيب الفضـل )٣(أن والده أيضاً لقبه بجالل الدين ~وذكر السيوطي 
فلم يدر هل كنّاه والده أم ال? ولكن ذكر عن نفسـه أنـه ملـا عـرض عـىل صـديق والـده 

كنّاه أبا الفضـل  )٤(وحبيبه الشيخ قايض القضاة عز الدين أمحد بن إبراهيم الكناين احلنبيل
أبو الفضل وكتبه بخطه, وأول من تكنى : ال كنية يل, فقال: ي ما كنيتك? فقلتفإنه سألن

 .)٥(وكانت زوجته تكنّى أم الفضل عم النبي   هبذه الكنية العباس بن عبداملطلب
الفكـر : (يف كتابه العظيم ~حممد بن احلسن الفايس العالمة شيخ الووهم : قلت
 .وهو وهم ظاهر, )٦(وذكر أن كنيته أبو زيد) السامي

  
  ).٧٥(إىل آية) ٦٣(سورة الفرقان من آية )١(

  .٥٧تحدث بنعمة اهللا صال: انظر )٢(

: , وانظـر٣١نقالً عن كتاب جالل الدين السيوطي للباحـث إيـاد الطبـاع ص−١٠هبجة العابدين ق )٣(
  .٨/٥١شذرات الذهب 

  .تأيت ترمجته يف مشاخيه )٤(

  . ٨/٥١رات الذهب ١, ش ١٠هبجة العابدين ق  )٥(

  .٢/٤١٩الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي  )٦(
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أن والده ولد بأسيوط يف أوائـل القـرن التاسـع  ~أما موطنه فقد ذكر السيوطي 
وربام سمعت بعض أهل البيت يذكر أنه حني مات كان عمره ثامنياً وأربعني سـنة : (وقال

ــة ــده ســنة ســت أو ســبع وثامنامئ ــف .. فعــىل هــذا يكــون مول وقــدم القــاهرة ســنة نيّ
 .)١(..)وعرشين

يوط وبـنيّ سيد الـدكتور بـديع اللحـام ملـن قيّـد والدة السـيوطي بأسـوتعرض ال
 .)٢(فأجاد وأفاد) مام احلافظ جالل الدين السيوطيإلا: (أوهامهم يف كتابه

 
 

  
  .٤٢حدث بنعمة اهللا صالت )١(

  .٨١انظره مفصالً هناك ص )٢(
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ف فأبوه الكامل أبو بكـر وأرسة هلا مشاركة يف العلم والتص نشأ اجلالل السيوطي يف
والـدي هـو اإلمـام العالمـة ذو الفنـون : (علم وسمه اجلالل بنفسه فقالكان من أهل ال

الفقيه الفريض احلاسب األصـويل اجلـديل النحـوي الترصـيفي البيـاين البـديعي املنشـئ 
 .)١(..) املرتسل البارع

, وكتب اخلـط املنسـوب  ر للتدريس واإلفتاء زماناً وقد برع والده يف الفنون وتصدَّ
إلنشاء والرباعة والرتسل, والتوثيقـات هنايـة أذعـن لـه فيهـا أهـل الفائق, وبلغ يف فن ا

عرصه قاطبة, وانعقد اإلمجاع عىل انفراده هبذا الفن يف عرصه, وناب يف احلكـم بالقـاهرة 
ة زائدة ونزاهة وشهامة  .عن شيخه وغريه بسرية محيدة وعفّ

مـراء سـو وكان خيطب باجلامع الطولوين, ومل يكن يرتدد إىل أحد من امللوك واأل
اخلليفة أمري املؤمنني املستكفي باهللا سليامن فكان بينهام احتاد وحمبة زائـدة, وعـنيّ لقضـاء 

مـرض الوالـد بـذات : (مكة فامتنع, وقد أطال اجلالل السـيوطي يف ترمجتـه إىل أن قـال
اجلنب أياماً يسرية وتويف شهيداً وأنا عند رأسه وقت أذان العشاء لليلـة اإلثنـني خـامس 

سنة مخس ومخسني وثامنامئة بعد وفاة حبيبه أمـري املـؤمنني املسـتكفي بـاهللا بـأربعني  صفر
 .)٢()يوماً 

وملا كان والد جالل الدين السيوطي هبذه الصفات واملكانة حـرص عـىل حصـول 
ومحلـت يف حيـاة أيب : (الربكة البنه كام هو عادة أهل ذلك الزمان; قال اجلالل السـيوطي

وب رجلٌ كان مـن كبـار األوليـاء بجـوار املشـهد النفييسـ فـربّك إىل الشيخ حممد املجذ
 .)٣()عيلّ 

  
لوالده فصالً يف هـذا الكتـاب يف  ~وقد عقد اجلالل  ٤٤و٤٣نقالً عن التحدث بنعمة اهللا ص)  ٢(و)١(

,  ولرتمجـة املسـتكفي بـاهللا ٥٦−٥٠, وفصالً يف ذكر فتاوي خالف فيها والده ص٤٤−٤١ترمجته ص
    : .سليامن انظر

امً بارزاً يف الزهد واخلري, تـويف سـنة  −١/٢٩٠ارضة حسن املح )٣(  ⎯=والشيخ الويل حممد املجذوب كان علَ
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بل وزاد حرص أبيه عليه بأن محله معه وهو ابن ثالث سـنني لـدرس احلـافظ ابـن 
 .)١(حجر العسقالين ليحرض بركة العلم, وليحصل عىل إجازة مطلقة يف العلم

وهو ابن مخس سنني وملـا وابتدأ اجلالل يف نشأة صاحلة مستقيمة فبدأ بحفظ القرآن 
تويف والده كان له من العمر مخس سنني وسبعة أشهر وأربعة أيام وكان مقدار مـا حفظـه 

 .)٢(من كتاب اهللا يزيد قليالً عىل جزءين
وكان أبوه كامل الدين قد أسند وصايته بعد وفاته إىل مجاعة مـن أهـل العلـم مـنهم 

 .)٣(صويل كامل الدين ابن اهلامم احلنفيكبري أصدقائه عالمة الديار املرصية الفقيه األ
, ثـم )٤(فاهتم به ورعاه وكان من آثار ذلك أن أتم حفظ القرآن وله دون ثامن سنني

اجته بعد ذلك للعلم الرشعي فحفظ عمدة األحكام واملنهاج يف الفقه واألصول واأللفية 
ة واملنهـاج يف وغريها, ثم عرضها عىل مجلة من مشايخ عرصه, فعرض العمد )٥(يف النحو

لم البلقيني, والرشف املناوي والعـز احلنـبيل والشـيخ األقرصـائي قه واأللفية عىل العالف

 
=  

  .٢٥٦بدائع الزهور ص: انظر. هـ٨٥٩

  .١/٢٢٧, والغزي يف الكواكب السائرة ٨/٥٢ذكر ذلك ابن العامد يف شذرات الذهب  )١(

بتدأ يف اجلزء الثامن والعرشين مـن وصل إىل سورة التحريم, ابتداءاً من سورة الناس, وعليه فيكون ا )٢(
 .كتاب اهللا عز وجل

  .١/٢٢٧الكواكب السائرة : انظر 

والشيخ كامل الدين حممد بـن عبدالواحـد السـيوايس . ١/٢٢٧, الكواكب السائرة ٨/٥٢الشذرات  )٣(
هـ صاحب كتـاب رشح فـتح القـدير يف املـذهب احلنفـي ٨٦١املعروف بابن اهلامم احلنفي تويف سنة 

  . ١٨٠, الفوائد البهية ص ٧/٢٩٨, الشذرات  ٨/١٢٧الضوء الالمع : انظر

  .١/٢٩٠حسن املحارضة  )٤(

عمدة األحكام يف احلديث للحافظ عبـدالغني املقـديس احلنـبيل, واملنهـاج يف الفقـه لإلمـام النـووي  )٥(
, وكلها مطبوعة الشافعي, واملنهاج يف األصول لإلمام البيضاوي الشافعي, وألفية ابن مالك يف النحو

  ..مشهورة متداولة
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 .)١(وأجازوه
 .)٢(وكان ابتداء اشتغاله الفعيل بالعلم الرشعي مستهل سنة أربع وستني وثامنامئة

ويكفينا ما قاله عن نفسه يف اشتغاله بالعلم يف كتابـه حسـن املحـارضة حيـث قـال 
ورشعت يف االشتغال بالعلم من مستهلّ سنة أربع وستني, فأخذت الفقه والنحو : (~

زتُ بتـدريس العربيـة يف مسـتهلّ سـنة .. عن مجاعة من الشيوخ, وأخذت الفرائض وأُجْ
 .ست وستني

, )٣(*وقد ألفت يف هذه السـنة, فكـان أول شـئ ألفتـه رشح االسـتعاذة والبسـملة
, والزمتـه )٤(الم علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظـاً وأوقفت عليه شيخنا شيخ اإلس

وأجـازين بالتـدريس واإلفتـاء مـن سـنة سـت .. يف الفقه إىل أن مـات, فالزمـت ولـده
 .)٥(وسبعني, وحرض تصديري

فلام تويف سنة ثامن وسبعني لزمت شيخ اإلسالم رشف الدين املنـاوي, ولزمـت يف 
.. تقي الدين الشبيل احلنفي فواظبتـه أربـع سـننياحلديث والعربية شيخنا اإلمام العالمة 

 .وشهد يل غري مرة بالتقدم يف العلوم بلسانه وبنانه
فأخذت  سنة عرشة الدين الكافيجي أربع ولزمت شيخنا العالمة أستاذ الوجود حمي

  
  .١/٢٢٧الكواكب السائرة  )١(

, والغـزي يف الكواكـب السـائرة ٨/٥٢ونص ابـن العـامد يف الشـذرات : ١/٢٩٠حسن املحارضة  )٢(
  .أن ابتدائه كان يف ربيع األول من تلك السنة ١/٢٢٧

مصـورة مـن دار . والبسـملةعندي مصورة الكتاب, وقد سامه رياض الطـالبني يف رشح االسـتعاذة  )٣(
  ).٣٢(دليل خمطوطات السيوطي: جماميع, وانظر ٤٧٤الكتب املرصية 

وقفت عىل هذين التصـنيفني : (وفيه ١١٧نقل هذا التقريظ السيوطي يف كتابه التحدث بنعمة اهللا ص )٤(
 عـىل أشـياء اللطيفني املباركني املشتملني عىل الفوائد الكثرية والفوائد الغزيـرة, فوجـدهتام مشـتملني

ه بفضل مصنفهام   ..)حسنة وألفاظ مستحسنة فحق أن ينوَّ

  .فانظره إن شئت ٩١نقل هذا أيضاً يف كتابه التحدث بنعمة اهللا ص )٥(
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 .)١()وكتب يل إجازة عظيمة ذلك; وغري واملعاين والعربية واألصول التفسري من عنه الفنون
اً ملد حرص اجلالل السيوطي عىل طلب العلم فقد حرص عىل الرحلة نظر: قلت

العلمية لآلفاق شاقاً فيها غبار األفق لتحصيل العلـم واهلـد, وذلـك بعـد أن اسـتفرغ 
جهده يف التلقي من أفواه علامء بلده ومرصه, وقد ذكر عن نفسه رحلة احلجاز ثم الرحلة 

 :ن ذلكإىل دمياط واإلسكندرية وأعامهلا فإىل بيا
هـ توجهت إىل ٨٦٩ويف ربيع اآلخر سنة : ()٢(قال عن نفسه فيها رحلة احلجاز)  ١

.. )٤(من جهة الطـور )٣(وكان سفرنا يف بحر القلزم.. احلجاز الرشيف ألداء فريضة احلج
واجتمعـت فيهـا بنحـوي احلجـاز .. ووصلت إىل مكة املرشفة يف نصف مجادي اآلخـرة

القادر بن أيب القاسم بن العالمة النحوي أيب العبـاس أمحـد قايض املالكية حمي الدين عبد
صـاحب املصـنفات املفيـدة  )٥(بن حممد بن عبداملعطي األنصـاري اخلزرجـي السـعدي

كرشح التسهيل, وحاشية التوضيح وغري ذلك, وأوقفته عىل رشح األلفية تأليفي فكتـب 
اهللا احلـافظ نجـم الـدين  واجتمعت فيها بتاج األصحاب احلبيـب يف.. )٦(يل عليه تقريظاً 

, وهـو مـن طلبـة والـدي, ومـن )٧(عمر بن شيخنا احلافظ تقي الدين أيب حممد بـن فهـد
  
  .١/٢٩٠حسن املحارضة  )١(

  .٨٣التحدث بنعمة اهللا ص )٢(

  .يعني البحر األمحر )٣(

العقبة األردين وقد تغري اخلـط البحـري اآلن مـن يعني من جهة طور سيناء وما يوازيه اآلن من ميناء  )٤(
  .ميناء سفاجة املرصي إىل ميناء ضباء السعودي

  ).هـ٨٨٠(تويف سنة )٥(

فألفيتـه غـرة يف جبهـة : (وفيـه١١٨ذكر اجلالل السيوطي التقريض يف كتابه التحـدث بنعمـة اهللا ص )٦(
وع متداول منها طبعة البايب احللبـي , والكتاب مطب..)الرشوح, ومركزاً عليه يدور التبيني والوضوح

  .م١٩٣٧سنة 

التاريخ واملؤرخون بمكة للهيلـة  ٥/٦٣, األعالم ١/٥١٢الضوء الالمع : انظر). هـ٨٨٥(تويف سنة )٧(
  .١٤٧ص
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فحثنـي  )١( )طبقات النحـاة الكـرب(ورأ.. شيوخنا يف الرواية فإنه أجاز يف استدعائي
عىل اختصارها, واجتمعت فيها بتلميـذ والـدي قـايض الشـافعية بمكـة برهـان الـدين 

نور الدين عيل بن قـايض مكـة كـامل الـدين أيب الربكـات حممـد بـن ظهـرية إبراهيم بن 
فقام يف الواقع بحقوق والدي وأكرمني وأجلني, ثـم مشـت بيننـا األعـداء  )٢(املخزومي

ل منهـا  فوقعت بيننا وقعة طالت مدهتا عرشين سنة, ثم أرسل يطلب من مصنفايت فحصّ
 ..).)٣(حهـ كتاباً بالصل٨٨٨مجلة, فأرسلت إليه يف سنة 

وقد مجعت فوائد هذه الرحلة وما وقع يل فيها وما ألفته أو طالعته, : ()٤(وقال أيضاً 
النحلة الزكية "طالعته, أو نظمته, ومن أخذت عنه من شيوخ يف الرواية يف تأليف سميته 

 ). )٥("يف الرحلة املكية
هــ, ٨٧٠وملـا رجعـت إىل الـوطن يف أول سـنة : ()٦(قال عنها الرحلة املرصية)  ٢

نشأت رحلة أخر إىل دمياط واإلسكندرية وأعامهلا وذلك يف رجـب مـن هـذه السـنة, أ
االغتبـاط يف الرحلـة إىل اإلسـكندرية : (وقد مجعت فوائد هذه الرحلة يف تأليف يسـمى

 ). )٧( )قطف الزهر يف رحلة شهر: (وتسمى أيضاً ) ودمياط
 

  
, انظر )١(   ).٨٠٩(دليل خمطوطات السيوطي: ما زال خمطوطاً

 :انظر)  هـ(تويف سنة  )٢(

وعـىل كـل تقـدير فقـد : (وفيه ٨٤كتابه التحدث بنعمة اهللا ص ذكر اجلالل السيوطي نص الصلح يف )٣(
  ..).فإنكم لألعيان أعيان.. وبدلت تلك اإلساءة بإحسان.. زال اجلفاء وحصل الصفاء

 .٨٣التحدث بنعمة اهللا ص )٤(

 .مل أقف عىل مكان وجوده )٥(

 .٨٦التحدث بنعمة اهللا ص )٦(

, ٩٦(, وجالل الدين السيوطي للطبـاع )٨٤٦(لسيوطيلبيان هذين الكتابني دليل خمطوطات ا: انظر )٧(
١١٢٧, ٨٣٠, ٤٥٤.(  
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الث كيف اشتغل بالعلم ورحل له البالد بعد البالد والديار سبق معنا يف املبحث الث
 .تلو الديار

عـدة معـاجم  ~ومن الزم هذا كثـرة املشـايخ وقـد صـنف اجلـالل السـيوطي 
, قـال عنـه حـاجي )١()حاطب ليل وجارف سـيل: (لشيوخه فله املعجم الكبري ويسمى

 .)٢()جملد كبري مجع فيه شيوخه عىل املعجم: (خليفة
أسامء من سمع عليه, أو أجازه, أو أنشده شعراً فبلغوا نحو ست  ~فيه  وقد ضم

يوخ يف الـواردين فيـه وأفـردهم يف معجـم شـ, ثم اخترصه وانتقـى بعـض ال)٣(مئة نفس
املــنجم يف : (وهــو املطبــوع باســم) املنتقــى: (املعجــم الصــغري, ويســمى: مســتقل هــو

رتبهم عـىل حـروف ) ١٩٥(ئة نفسحيث ذكر فيه تراجم خلمسة وتسعني وم )٤()املعجم
 .املعجم وقسمهم إىل طبقات ثالث عليا, ثم الرابعة الدنيا

: قـال عـنهم) ١٣٠(ذكر أسامء ثالثني ومئـة شـيخ )٥(ويف كتابه التحدث بنعمة اهللا
 .وترجم هلم ترمجة مقتضبة موجزة) هم عوايل شيوخي يف الرواية عىل اختالف طبقاهتم(

مجـع ) جـالل الـدين السـيوطي: (اد الطباع يف كتابهوقد حاول مشكوراً الباحث إي
 .)٦(مشايخ السيوطي وأوصل عددهم إىل أربعة ومئتي شيخ من املشايخ والشيخات

 :وها آنذا أذكر أشهر مشاخيه مكتفياً بالبعض عن الكل
  
  ).٨٦٨(دليل خمطوطات السيوطي: انظر )١(

  .١/٤٨٧كشف الظنون  )٢(

 .٦٣التحدث بنعمة اهللا ص )٣(

 .الكتاب مطبوع )٤(

  .٦٣التحدث بنعمة اهللا ص )٥(

  .وقد استفدت منه ٦٩إىل ص ٤٥من ص )٦(
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 .أمحد بن إبراهيم بن نرصاهللا الكناين العسقالين احلنبيل عز الدين أبو الربكات)  ١
 .)١(كام سبق ~جلالل السيوطي وهو من كنى ا

 .~)٢(هـ)٨٧٦(ويل القضاء يف مرص فحمدت سريته مات سنة
البن السبكي, وقطعـة مـن )مجع اجلوامع(قرأ السيوطي عليه قراءة بحث قطعة من

 ). )٣(خمترص ابن احلاجب(نظم
أمحد بن عيل بن حممد العسـقالين, املشـهور بـابن حجـر, شـهاب الـدين أبـو )  ٢
 .الفضل

 .~) هـ٨٥٢(ر من أن يرتجم له, مات سنة أشه
, : (قال عنه السيوطي الشك يف أن يل منه إجازة فإن والدي كان حيرض جمالسه كثرياً

يز ملن حرض جملسه وأوالدهم  ). )٤(وقد أخربين من أثق به أنه كان جيُ
ويل منه إجـازة عامـة, والأسـتبعد أن يكـون يل منـه : (وقال يف ذيل تذكرة احلفاظ

 ). )٥(اصة, فإن والدي كان يرتدد إليه وينوب يف احلكم عنهإجازة خ
 .أمحد بن حممد بن حممد الشمنّي احلنفي, تقي الدين أبو العباس)  ٣

نياً متني الديانة, زاهداً عفيفاً متواضعاً مات سنة  .~)٦(هـ٨٧٢كان عالمة سُ
 ..))٧(الزمت الشيخ مدة سنتني يف الرواية والدراية: (قال السيوطي

  
  .من هذا البحث ١٤صـ )١(

  .٤٢, السحب الوابلة ص١/٧٥املقصد األرشد : انظر )٢(

  .٤٨السيوطي للطباع ص: انظر )٣(

  .٥/٣٨١, ذيل تذكرة احلفاظ ٦٤التحدث بنعمة اهللا ص )٤(

 .٥/٣٨١ذيل تذكرة احلفاظ  )٥(

  .١٧٨−٢/١٧٤الضوء الالمع  )٦(

  .٨٦املنجم يف املعجم ص )٧(
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 .صالح بن عمر بن رسالن الكناين البلقيني علم الدين الشافعي)  ٤
 .~)١(هـ٨٦٨كان يف غاية الذكاء ورسعة احلفظ, مات سنة 

, وسمعت عليه من أول) التدريب(قرأت عليه أكثر: (قال السيوطي احلـاوي (بحثاً
 ..).)٢(وأجازين بالتدريس واإلفتاء)..املنهاج(, وأكثر)الصغري
 .ن بن خليل املرزباين احلنفي, شمس الدينحممد بن سعد الدي)  ٥

مقدمـة : قرأعليـه السـيوطي. )٣()هــ٨٦٧(من أعالم العلامء يف عرصه, مات سـنة
 .)٤(~إيساغوجي يف املنطق, والكافية ورشحها, ولزمه حتى مات 

 .حممد بن سليامن بن سعيد الرومي احلنفي الكافيجي حمي الدين أبو عبداهللا)  ٦
الـدنيا زاهـداً فيهـا, مصـنفاً متصـدراً للتـدريس واإلفتـاء مـات كان مـتقلالً مـن 

 .~ )٥()هـ٨٧٩(سنة
ه أسـتاذ  , وكثرياً ما يثنى عليه السيوطي ويعـدّ أخذ عنه الفنون العالية قراءة وسامعاً

 .)٦(الوجود, وأستاذ األستاذين
 .بن حممد بن إبراهيم األقرصائي احلنفي حييى)  ٧

واإلفتاء, وكان حسن اخللـق كثـري الـذكر والتعبـد, كان جمتهداً متصدراً للتدريس 
 .~)٧(هـ٨٨٠مات سنة

  
  .٣/٣١٢الضوء الالمع  )١(

  .١٢٧املعجم ص املنجم يف )٢(

  .٧/٢٦٠الضوء الالمع  )٣(

  .١/٢٢٧, الكواكب السائرة ٧/٣٠٦شذرات الذهب  )٤(

  .٧/٢٦٠الضوء الالمع  )٥(

  .٩١, التحدث بنعمة اهللا ص١/٢٩١, حسن املحارضة ١٨٣املنجم يف املعجم ص )٦(

  .١٠/٢٤٠الضوء الالمع  )٧(
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 .بن حممد بن حممد املناوي الشافعي رشف الدين أبو زكريا حييى)  ٨
 .~ )١()هـ٨٧١(مات سنة. قايض القضاة, فقيه الشافعية يف عرصه

 .)٢(قرأعليه السيوطي قطعة من منهاج النووي, ومن تفسري البيضاوي وغريمها
خدجية وصاحلة بنتا العالمـة : وذكر اجلالل السيوطي من شيخاته من النساء: قلت

, ومهـا حفيـدتا الفقيـه احلـافظ املحـدث )٣(عيل بن عمر األنصاري املشهور بابن امللقـن
 .~الشهري ابن امللقن 
 :وأما تالميذه

 :نهمفقد اجتهد الباحث الطباع يف مجعهم وترتيبهم فبلغوا ثامنية وأربعني تلميذاً م
أمحد بن حممد بن حممد بن حجر اهليتمي الشافعي, شهاب الـدين أبـو العبـاس )  ١

اإلمام العالمة البحـر الزاخـر, يـروي عـن اجلـالل السـيوطي باإلجـازة العامـة, تـويف 
 . ~)٤(بمكة) هـ٩٧٣(سنة

حسن بن عيل القمريي الشافعي, بدر الدين, كان بارعاً يف احلساب والفرائض )  ٢
العروض وامليقات, مع مشاركة يف الفقه والنحو, لزمـه اجلـالل السـيوطي واجلربيات و

 .~.)٥()هـ٨٨٥(تويف سنة. عرش سنني, وقرأ عليه الكثري من كتبه
عبدالقادر بن حممـد الشـاذيل الشـافعي املرصـي املـؤذن البـارع املـؤرخ, الزم )  ٣

رصـ موالنـا جـالل هبجـة العابـدين برتمجـة حـافظ الع: (السيوطي, وترجم له يف كتابـه
 .~ )٧()هـ٩٣٥(تويف يف حدود سنة )٦()الدين

  
  .٧/٣١٢, شذرات الذهب ٢٣٧املنجم يف املعجم ص )١(

  .٦٥نقالً من كتاب السيوطي للطباع ص−ب/١٠هبجة العابدين  )٢(

  . ٦٧−٦٦, الطباع ص٦٨−٦٦التحدث بنعمة اهللا ص: انظر )٣(

  .٢٣٥, السيد اللحام ص٨/٣٧٠شذرات الذهب  )٤(

  .٨٩, التحدث بنعمة اهللا ص٣/١١٩الضوء الالمع  )٥(

وقـد اسـتفاد منـه كثـرياً الباحـث إيـاد . ندهيوجد له نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة تشسرت بيتي بإيرل )٦(
  .الطباع يف ترمجته اجلالل السيوطي

  .١٧١, السيد اللحام ص٤/٤٣, األعالم ١/٢٤٢الكواكب السائرة  )٧(
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عبـدالوهاب بـن أمحـد الشـعراين الشـافعي, اإلمـام الزاهـد الفقيـه األصــويل )  ٤
ورقة مع والدي بإجازته يل بجميع  −أي السيوطي−أرسل إيلّ : (املتصوف, قال الشعراين

عت به مرة واحدة, فقـرأت عليـه مروياته ومؤلفاته, ثم ملا جئت إىل مرص قبل موته اجتم
, ثم بعد شـهر سـمعت  بعض أحاديث من الكتب الستة, وشيئاً من املنهاج يف الفقه تربكاً

 ).ناعيه ينعى موته
 .~بالقاهرة  )١()هـ٩٧٣(تويف سنة

حممد بن عيل الداودي املالكي, اإلمام العالمة احلافظ, وضع لشيخه السيوطي )  ٥
 .)٢(بالقاهرة ~) هـ٩٤٥(, تويف سنةترمجة حافلة يف جملد ضخم

حممد بن يوسف بن عيل الشـامي الصـاحلي املرصـي, شـمس الـدين, اإلمـام )  ٦
, ونقل عنه يف سـريته  )٣()السرية الشامية(العالمة الزاهد صاحب قرأ عىل السيوطي كثرياً

كـام يـأيت اإلشـارة إىل ) املعجزات واخلصـائص النبويـة(الشئ الكثري وبخاصة من كتابه 
 ~.)٤()هـ٩٤٢(تويف سنة. بعضه إن شاء اهللا يف بحثنا

ميوين الشافعي, مجـال الـدين, اإلمـام الفقيـه )  ٧ يوسف بن عبداهللا بن سعيد األرْ
 .~ )٥()هـ٩٥٨(تويف سنة. العالمة املفرس, تتلمذ كثرياً عىل اجلالل السيوطي

 

  
  .١٨, الطبقات الصغر للشعراين ص٨/٣٧٢شذرات الذهب  )١(

  .١/٤٧٢, فهرس الفهارس ٨/٢٦٤شذرات الذهب  )٢(

  ).  د والرشاد يف هدي خري العبادسبل اهل: (مطبوعة باسم )٣(

  .٢/١٠٦٢, فهرس الفهارس ٨/٢٥٠شذرات الذهب  )٤(

  .٨/٢٤٠, األعالم ٨/٣٢٢شذرات الذهب  )٥(
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من حب للعلم واجتهاد فيه وشـغف  ~راً ملا أعطى اهللا تعاىل اجلالل السيوطي نظ

ذكر : (به كانت هلذه النعم أكرب األثر يف أن يبلغ درجة عالية رفيعة فيه حتى قال عن نفسه
ما أنعم اهللا به عيلّ من التبحر يف العلـوم وبلـوغ رتبـة االجتهـاد, قـد رزقـت وهللا احلمـد 

التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعـاين والبيـان والبـديع عـىل : التبحر يف سبعة علوم
 .)١(..)طريقة العرب البلغاء العىل طريقة املتأخرين من العجم وأهل الفلسفة

وأما االجتهـاد فقـد بلغـت وهللا احلمـد واملنـة رتبـة االجتهـاد املطلـق يف : (ثم قال
 .)٢(..)األحكام الرشعية, ويف احلديث النبوي, ويف العربية

وسبحان من جعل السيوطي عاشقاً للمعرفة حمِّباً للعلم والنظر يف دقيقـه وجليلـه, 
والغوص يف حقائقه والتطلع إىل إدراك مسائله ودقائقه والبيـان والفحـص عـن أصـوله 

بلتْ عىل ذلـك, فلـيس يفَّ منبـت شـعرة إال وهـي ممحونـة : (~وفروعه حتى قال  وجُ
 .)٣()بذلك

  
 .١٤٩التحدث بنعمة اهللا ص )١(

ويقصد السيوطي بطريقة العرب والبلغاء يف علوم البالغة أنه كان : (~قال الدكتور شوقي ضيف 
ت إليه هذه العلوم من تعقيد شديد عند متفلسفة العجم أمثال القزويني والسيد فيها ال يعنى بام وصل

اجلرجاين ومن إليهام ممن أحالوا مسائلها البسيطة إىل مشـاكل عقليـة عـىل نحـو مـاهو معـروف عنـد 
نْ رشحوه من أمثال اجلرجاين والتفتازاين, ومل يكن السيوطي يف ذلـك شـاذاً  القزويني يف تلخيصه ومَ

اء مرص وعلامئها, بل كانوا مجيعاً يف عرصه يذهبون مذهبه من العناية بالنصـوص األدبيـة دون عىل أدب
د التفتازاين ومن جر يف إثره, وهو يسمي هـذا املـنهج طريقـة العـرب والبلغـاء قَ ). الوقوف عند عُ

  .٥٦−٥٥الرتمجة الشخصية ص

  .١٥٠التحدث بنعمة اهللا ص )٢(

  .٢/٥٠٩احلاوي للفتاوي  )٣(
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ل السيوطي العلمية واضحة املعامل حتى مكنته من التبـوء وقد كانت شخصية اجلال
 :العايل يف املقامات العلمية العلية وهذه الشخصية تتضح فيام ييل

� WאW
لو جئ إليه بفتيا وهو مرشف عـىل : (فقد أولع به كثرياً حتى قال يف حقه السخاوي

 .)١()الغرق ألخذها ليكتب عليها
اثنتان وثامنون فتيا, عدا الفتـاوي البالغـة زهـاء ) وي للفتاوياحلا(ففي كتابه مثالً 

أربع مئة فتيا أجاب هبا يف شتى املوضـوعات وخمتلـف األغـراض مـن تفسـري وحـديث 
 .وأصول وفقه وتصوف وعربية وتاريخ وتراجم

 يه املبكر لإلفتاء حيث بدأ اإلفتاء من سـنة إحـد والسبب يف كثرة فتاويه هو تصدّ
, وذلـك عـىل مـذهب )٢(وعمره آنذاك اثنان وعرشون سنة) هـ٨٧١(ئة وسبعني وثامن م
 .~اإلمام الشافعي 

فال يعلم مقدار ماكتبت عليـه مـن الفتـاوي إال : ( قال اجلالل السيوطي عن نفسه
ــد, دون الواضــحات  ــامً يف جمل ــراً ونظ ــي يل نث ــاوي الت ــب الفت ــد مجعــت غرائ اهللا, وق

هل العرص فانتصبنا لبيان احلق فيها بالتـأليف, فألفنـا واملشهورات, وفتاوي خالفنا فيها أ
يف كل مسألة منها مؤلفاً وذلك أكثر من مخسني واحدة, ففيها مخسون مؤلفـاً جعلناهـا يف 

 .جملدين عىل حدة, فمجموع الفتاوي اآلن ثالث جملدات
وملا بلغت درجة الرتجيح مل أخرج يف اإلفتاء عن ترجيح النووي وإن كان الـراجح 

ي خالفه, وملا بلغت رتبة االجتهاد املطلق مل أخـرج يف اإلفتـاء عـن مـذهب اإلمـام عند
 .)٣(..)كام كان القفال  الشافعي

  
  .٣/٦٩الضوء الالمع  )١(

  .٩٠, التحدث بنعمة اهللا ص١/٢٩٢حسن املحارضة  )٢(

  .٩٠التحدث بنعمة اهللا ص )٣(
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ثم استمر يف الفتيا إىل أن اعتزل التدريس وعمره قد قارب األربعني وبنيّ عـذره يف 
 .)١(ذلك يف املقامة اللؤلؤية

� WאW
, وذلـك )هــ٨٦٦(يف مستهل سنة سـت وسـتني قام اجلالل السيوطي بالتدريس 

عندما أجازه الشيخ تقي الدين الشمني, ثم توىل وظيفة التدريس بالشيخونية وقد ورثهـا 
عن والده, وقدر له ذلك علم الدين البلقيني وحرض تصديره الذي ألقـاه عنـد إجالسـه 

 .)٢(هـ٨٦٧سنة
ل فلم يردّ طالبـاً وال من شهر شوا. هـ٨٧٠ثم انتصب انتصاباً كامالً للتدريس سنة

, ويف سنة  هـ حرض دروسه األفاضل منهم الشيخ حسن بـن عـيل ٨٧١مبتدئاً وال فاضالً
 .)٣(القمريي

 :قال اجلالل السيوطي ما نصه
ويف يوم اجلمعـة مسـتهل سـنة اثنـني وسـبعني ابتـدأت إمـالء احلـديث باجلـامع (

.. حـو عرشـين سـنةالطولوين, وكان اإلمالء انقطع بموت حـافظ العرصـ ابـن حجـر ن
واخرتت كون اإلمالء يوم اجلمعة بعد الصالة عىل خالف ما كان عليـه احلفـاظ الثالثـة 
الذين أملوا يف هذا القرن, العراقي وولده وابـن حجـر فـإهنم كـانوا يملـون بكـرة يـوم 
الثالثاء, اتباعاً مني للحفاظ املتقدمني كاخلطيب البغدادي وابن السمعاين وابـن عسـاكر 

انوا يملون يوم اجلمعة بعد الصالة, فأمليت أربعة عرش جملساً مطلقة, ثم أمليـت فإهنم ك
ستة وستني جملساً عىل الفاحتة ونصف حزب من سورة البقرة, ثم وقع الطـاعون بالـديار 

لُّ بنفسه فقطعت اإلمالء يف شعبان سنة  هـ بعد أن أمليـت ثامنـني ٨٧٣املرصية فاشتغل كُ
  
  .٢/٩٩٦مطبوعة ضمن املقامات  )١(

 .٨٣, السيوطي النحوي ص١/٢٩٠حسن املحارضة  )٢(

حه السيوطي, وذكرته فيام سبق من تالميذه ٨٩التحدث بنعمة اهللا ص: انظر )٣( دَ   .تر كيف مَ
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الـدرة (هـ فأمليت مخسة وأربعني جملساً يف ختـريج أحاديـث٨٧٤جملساً ثم أعدته يف سنة 
ثم قطعت اإلمالء مدة مديدة, ثم سألني يعض . للغزايل) الفاخرة يف كشف علوم اآلخرة

تالمذيت, وهو املحدث البارع الفاضل الصالح شهاب الدين أبو الفضل أمحد بـن األمـري 
فيـه, ومل يـرقط بعينـه جملـس إمـالء تاين بك األليايس يف إعادته لشغفه باحلديث وبراعته 

 .)١()هـ فأمليت ثالثني جملساً مطلقةً ثم قطعته٨٨٨فأعدته يف أول سنة 

� WאW
قلّده والية القضاء  )٢(مل يتفق أن توىل القضاء إال أن اخلليفة العبايس املتوكل عىل اهللا

األيوبيني, وملا بلغ القضاة ذلـك  الكربَ بالديار املرصية, وهي وظيفة مل تكن إال يف زمن
شق عليهم واستفرغوا جهدهم يف إقناع اخلليفـة بـالرجوع عـن ذلـك, وبالفعـل رجـع 

وكـادت أن تكـون فتنـة : (, وقال ابن إياس)٣(وسحب من السيوطي العهد الذي كتبه له
 .)٤()كبرية بسبب ذلك ووقعت أمور يطول رشحها ثم سكن احلال بعد مدة

ب قايض قضاة الشافعية يف عرصه, ولعل السبب يف ذلـك أن ومل يتول كذلك منص
 .)٥(القايض زكريا األنصاري كان عىل رأس قضاء الشافعية نحواً من عرشين سنة

  
  .٨٩التحدث بنعمة اهللا ص )١(

 .٥١٤تاريخ اخللفاء للسيوطي ص )٢(
ومما ذكره ابن إياس حـول هـذا املنصـب أن اخلليفـة املتوكـل عـىل اهللا ذكـر أن جـالل الـدين : قلت 

ن له هذا األمر, تاريخ مرص   .٢/٣٧٦السيوطي هو الذي حسَّ
: ردَّ هـذا حيـث قـال ١٥٥ص) طيجـالل الـدين السـيو(لكن الدكتور فاروق عبداملعطي يف كتابـه 

, ولو طلبه لطلبه ممن يعتقد أن يف يده  −يف ضوء أخالقه العالية−فالظن بالسيوطي( أنه اليطلب منصباً
  ..).احلل والربط

ــر )٣( ــدين : انظ ــة العاب ــاع /٣٤ب, و/٣٣هبج ــيوطي للباحــث الطب ــاب اجلــالل الس ــن كت ــالً م أ نق
  .٨١,٨٢,السيوطي النحوي ص٤٣٠ص

  ٩١, السنا الباهر ص٢/٣٠٧رص البن إياس تاريخ م )٤(

 ⎯= .١/١٩٩, الكواكب السائرة ٢/٣٧٦تاريخ مرص  )٥(
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� אWאאW
بعد وفاة الشيخ جالل الدين البكري, واسـتمر فيهـا إىل ) هـ٨٩١(وقد توالها سنة

السـلطنة وكـان خصـامً عنيفـاً ) ١(العـادل طومـان بـايعندما توىل امللـك ) هـ٩٠٦(سنة
للسيوطي فاختفى طيلة أيام حكمه فاعتربه معزوالً بسبب هذا االختفاء, وعـني يف هـذه 

 .)٢(املشيخة شخصاً آخر
وملا ظهر السيوطي بعد زوال حكم طومان باي عرض عليه السـلطان الغـوري أن 

 .)٣(يعيده إىل هذه املشيخة فرفض ذلك
تضح مكانة السيوطي العلمية وشخصيته املوسوعية وهلذا أكرب األثر عـىل مما سبق ي

 .ولكل نعمة حسود.. مكانته العلمية عند العلامء وثنائهم عليه
, وابـن )٤(ومن أكـرب مـن بـارزه بالعـداوة مـن علـامء عرصـه العالمـة السـخاوي

 .)٦(, والشهاب القسطالين)٥(الكركي
 

=  
زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري, الفقيه األصويل الشـافعي, أقىضـ : والقايض زكريا األنصاري هو 

 .وقد جاوز املائة بثالث سنني) هـ٩٢٦(قضاة زمانه, مات سنة
  .٣/٤٦األعالم , ١/١٩٦الكواكب السائرة : انظر 

هو امللك طومان باي سيف الدين أبو النرص خلـع بعـد مئـة يـوم فقـط مـن توليـه السـلطنة وذلـك  )١(
  .١٥٧−١٣٤نزهة األساطني فيمن ويل مرص من السالطني للملطي ص: انظر). هـ٩٠٦(عام

  .٨٦, السيوطي النحوي ص٣٤الطبقات الصغر للشعراين ص )٢(

  .٨٦ي النحوي صالسيوط. ٦−٤/٥تاريخ مرص  )٣(

أبو عبـداهللا حممـد بـن عبـدالرمحن السـخاوي, العالمـة احلـافظ املحـدث ولـد سـنة : السخاوي هو )٤(
  .٨/١٥انظر ترمجته شذرات الذهب ). هـ٩٠٢(ومات سنة ) هـ٨٣١(

إبـراهيم بـن عبـدالرمحن بـن إسـامعيل الكركـي, الفقيـه القـايض احلنفـي مـات : ابن الكركـي هـو )٥(
  .٨/١٠٢ر شذرات الذهب انظ). هـ٩٢٢(سنة

 ).هـ٩٢٣(أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين, املحدث الفقيه مات سنة: القسطالين هو )٦(
  .١/١٠٢انظر البدر الطالع  
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عيلَّ يف أن أقام يل عدواً يـؤذيني, وابـتالين بـأيب ذكر نعمة اهللا : (~قال السيوطي 
 .)١()جهل يغمصني كام كان للسلف مثل ذلك

وقد كان هلذا اخلالف أسباب منها فتاوي صدرت عـن السـيوطي, ومنهـا ادّعـاؤه 
 .االجتهاد, فضالً عن احلسد من الشهرة وكثرة املؤلفات

 فيهـا وجهـة نظـره يف لذلك صنّف السيوطي كثرياً من الرسائل ضد خمالفيـه, بـنيّ 
الكـاوي : (فتواه التي صدرت عنه, ودافع فيها عن نفسه ومعتقده فكتب ضد السخاوي

الضوء الالمع ألهل القـرن (رد فيها عىل ما أورده األخري يف كتابه )٢()يف تاريخ السخاوي
 .)٣()التاسع

فع فيه دا )٤()الدوران الفلكي عىل ابن الكركي: (وصنّف رداً عىل ابن الكركي سامه
 .السيوطي عن موقفه من ادّعائه االجتهاد وبعض الفتاوي

ومل يكتفي السيوطي بذلك بل حرر أسئلة ناد هبا عىل رؤوس األشهاد من ادعـى 
م فليجب عام اسأنه يف ا .. هم مـن األسـئلة املتعلقـة بحـروف املعجـمبتلعلم والفهم مقدَّ

فهو من الرجال, وإال فـال مزيـة فهذه سبعة أسئلة, من أجاب عنها : (حتى قال يف آخرها
 .)٥()له عىل األطفال

وقد أثنى عىل اجلالل السيوطي مجلة كبرية من أهل العلم مـن مشـاخيه ومعارصيـه 
وقد سبق ذكر بعضهم, وممن جاء بعدهم ومنهم حامل لواء العلم واحلديث واإلسناد يف 

  
  .١٢٨التحدث بنعمة اهللا ص )١(

  .مطبوع ضمن مقامات السيوطي )٢(

  .مطبوع متداول )٣(

  . مطبوع ضمن مقامات السيوطي )٤(

, وقد أجاب عليها السيوطي يف تصـنيف مسـتقل نرشـه الـدكتور ١٣٥−١٣٤عمة اهللا صالتحدث بن )٥(
 .٢٦٤−٢٥٩ص) جالل الدين السيوطي مسريته العلمية ومباحثه اللغوية(مصطفى الشكعة يف كتابه
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حيـث قـال عـن  ~ )١(القرن الرابع عرشـ اهلجـري احلـافظ الكبـري عبـداحلي الكتـاين
اإلمام فخر املتأخرين, علم أعالم الدين, خامتة احلفـاظ, هـذا الرجـل كـان : (السيوطي

 ).نادرة من نوادر اإلسالم يف القرون األخرية حفظاً واطالعاً ومشاركة وكثرة تآليف
ثم عقد يف ترمجته للسيوطي بياناً ملحفوظ السيوطي يف احلديث وأثبت من خاللـه   

ومن أمهها وأعظمها وهو من أكـرب مننـه عـىل املسـلمني : (ثم قال عن مؤلفاتهله احلفظ, 
ومهـا املعجـم الوحيـد .. وأكرب منه وأوسع وأعظم اجلامع الكبـري.. كتابه اجلامع الصغري

اآلن املتداول بني املسلمني الذي يعرفون به علم نبـيهم وخمرجيهـا ومظاهنـا ومرتبتهـا يف 
لعلهـا مكرمـة ادخرهـا اهللا لـبعض : ()٢(لح املقـبيل ثم نقـل عـن الشـيخ صـا..) اجلملة

ل له من مل يكـد يـر مثلـه يف مثـل ذلـك اإلمـام  املتأخرين, وإذا اهللا قد أكرم بذلك وأهّ
 ). السيوطي يف كتابه املسمى باجلامع الكبري

: قولـه )٣(نـويكلومما نقله كذلك عن الشيخ أيب احلسـنات حممـد بـن عبـداحلي ال
لة عىل فوائد لطيفة وفرائد رشيفة تشهد كلها بتبحره وسـعة نظـره وتصانيفه كلها مشتم(

ودقة فكره, وأنه حقيق بأن يعد من جمددي امللة املحمديـة يف بـدء املائـة العـارشة وآخـر 

  
 .٢/١٠١٠فهرس الفهارس واألثبات  )١(
اهلجـري يف احلـديث والشيخ حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين, مـن أعـالم القـرن الرابـع عرشـ  

 ).هـ١٣٨٢(وعلومه, مات سنة
  .٦/١٨٧األعالم : انظر 

صـاحب ) هــ١١٠٨(هو الشيخ صالح بن مهدي بن عيل املقبيل الـيامين املجتهـد الفقيـه, مـات سـنة )٢(
 ).العلم الشامخ يف إيثار احلق عىل اآلباء واملشائخ(كتاب

  .٣/١٩٧, األعالم ١/٢٠٠البدر الطالع : انظر 

لشيخ حممد عبداحلي بن حممد عبداحلليم اللكنوي املحدث الفقيه العالمة احلنفي, عامل باحلـديث هو ا )٣(
 ).هـ١٣٠٤(والرتاجم, مات سنة

  .٢/١٢٨, فهرس الفهارس ٦/١٨٧األعالم : انظر 
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املكـي يف  )١(التاسعة كام ادعاه بنفسه, وشهد بكونه حقيقاً به من جاء بعده كعـىل القـاري
 .)٣())٢(املرآة رشح املشكاة

واحلـق : (حيث قـال ~الدكتور شوقي ضيف األستاذ أعجبت بقول  وقد: قلت
أن السيوطي يعد أحد العلامء األفذاذ الذين ظهروا بمرص يف العصور الوسطى, وقد ترك 
كثرياً من املؤلفات حتى لتشبه يف جمموعها دائرة معـارف كـرب تضـم العلـوم الرشـعية 

 )٤().واللسانية واألدبية والتارخيية

 
 

  
 ).هـ١٠١٤(هو الشيخ عيل بن حممد نور الدين املال اهلرري القاري أشهر من أن يعرف مات سنة )١(
  .١/٤٤٥, البدر الطالع ٥/١٢الم األع: انظر 

  .املراد به مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح , مشهور متداول )٢(

  .٢/١٠١٠كامل النقل السابق من كتاب فهرس الفهارس للكتاين  )٣(

  .٥٥الرتمجة الشخصية ص )٤(



@

 

 
¾a‘†bÛa@szj@Zéjç‰ßë@ém‡îÔÇ@

: يف رسـالته الـدكتوراه −لقد تناول الباحث الكريم سعيد إبـراهيم مرعـي خليفـة 
جالل الدين السيوطي وآراؤه االعتقادية عرض ونقـد عـىل ضـوء عقيـدة أهـل السـنة (

بتجـرد واضـح وابتغـاء  ~عقيدة اإلمام احلافظ جالل الـدين السـيوطي  −) واجلامعة
ملأمول من بيان آراء السـيوطي االعتقاديـة ووصـل يف رسـالته إىل النتـائج الوصول إىل ا

 :التالية أمهها ما ييل
ظهور أشعرية اجلالل السيوطي بوضوح تام عند كالمـه عـىل التأويـل, والكـالم  −١

 .النفيس وإجيابه املعرفة املوجبة للنظر
الف تقرير اجلالل السيوطي ملذهب التفويض يف الصفات, وهو مذهب باطل وخم −٢

 .ملذهب سلف األمة
ظهور صوفية اجلالل السيوطي عند كالمه عىل السـلوك واألحـوال مـع اعتقـاده  −٣

 .ال دليل عليه هوجود األقطاب واألبدال والنجباء واألوتاد, وهذا كل
اتفاق السيوطي مع أهل السنة يف أن دين اإلسالم بني عىل اإلتبـاع والتلقـي مـن  −٤

 .جهة الوحيني الكتاب والسنة
ت السيوطي لقدم الصانع وحدوث العامل وحرش األجساد وهذا حق ال يقول إثبا −٥

 .بخالفه مسلم
 .اتفاق السيوطي مع أهل السنة واجلامعة يف أن أسامء اهللا تعاىل توقيفية −٦
ة للمنطق والفلسفة وعلم الكالم −٧  .انتقاد السيوطي بشدّ
 .دعوة السيوطي إىل رضورة التمسك بالسنة والتحذير من البدعة −٨
الطائي صاحب الفتوحات والفصـوص ووصـفها  السيوطي لطريقة ابن عريبذمّ  −٩

 .بأهنا طريقة كلها زندقة وكفر
 .)١(هذا ما استطعت إخراجه من هذا الكتاب العظيم جز اهللا مؤلفه خري اجلزاء 

وأما مذهبه الفقهي فهو شافعي املذهب كام سبق معنـا نقـل بعـضٍ مـن كالمـه يف 
  
م املؤلف هبذا الكتاب لنيل درجة الدكتوراه يف قسـم العقيـدة مـن كليـة الـ )١( دعوة وأصـول الـدين تقدّ

 .هـ, ويا ليت مؤلفه يطبعه ليعم النفع به١٤٢٠بجامعة أم القر, وقد نال درجة الدكتوراه عام 



@

 

 .املبحث السابق
 



@

 

 
szj¾a@ÉibÛa@ZémbÐä—ß 

: عجباً لرياعٍ كتبت ما كتبه اجلالل السيوطي بقلمه وحرره ببنانه ورحم اهللا من قـال
ولو مل يكن له من الكرامات إال كثرة املؤلفات مع حتريرها وتدقيقها لكفى ذلك شـاهداً (

 )١().ملن يؤمن بالقدرة
يـة واملراكـز وما أنجزه السيوطي تعجز اليوم عـن إنجـازه أكثـر املؤسسـات العلم

البحثية, وال شك أن توفيق اهللا سبحانه وتعاىل كان فوق األسباب مجيعها التي هيـأت لـه 
 .تأليف هذه الكتب

بحمـد اهللا  ْوسافرت: (وقد كتب اهللا عز وجل ملؤلفاته االنتشار حتى قال عن ذلك
الـروم  وبـالد( , )  )٢(تعاىل إىل بالد الشام واحلجاز والـيمن واهلنـد واملغـرب والتكـرور

 )٤()ومن سنة مخس وسبعني أخـذت مصـنفايت تسـري يف اآلفـاق: (وقال. )٣()واسطنبول
 .وذكر قصصاً حول هذا

اخلصـائص (وكان له احلق أن يفتخر بمؤلفاته ومصنفاته فخذ مثالً عىل ذلك كتاب
هذا كتاب مرقوم يشهد بفضله املقربون, وسـحاب مركـوم : (حيث قال عنه )٥()الكرب

ألقصون واألقربون, كتاب نفيس جليـل حملـه مـن الكتـب حمـل الـدرة مـن ا بوابله احيي
 .الخ)٦()االكليل

 :وكان وراء هذا العطاء املعطاء الكبري جهداً كبرياً دفعت إليه أسباب عظيمة منها
  
  .٨/٥٤الشذرات  )١(

  .١/٢٩١حسن املحارضة  )٢(

  .١٢٥التحدث بنعمة اهللا ص )٣(

  .١٢٧−١٢٥التحدث بنعمة اهللا ص )٤(

  .تاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدينكتابنا الذي نحققه يف قسمنا املبارك قسم الك )٥(

)٦(  ٣−١/٢اخلصائص الكرب.  
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 .طموح السيوطي العايل للمجد ورغبته بالتفوق واإلشادة) ١
 .لفارغةالبعد عن احلياة العامة واملجامالت االجتامعية ا) ٢
 .كثرة املصادر بني يديه) ٣
 .أسلوبه النادر يف التأليف) ٤
 .)١(خصامه ملنتقديه حيث كان حيفزه للتأليف والتحرير) ٥

 .إىل غري ذلك من األسباب
وقد اتفق املؤرخون عىل إكثار السيوطي جداً يف التأليف بل رصح بذلك عن نفسـه 

 .)٣(لتحدث بنعمة اهللا, وا)٢(عندما ترجم هلا يف كتابيه حسن املحارضة
ولكن اختلفوا يف حتديدها والذي اختاره الباحث إياد الطباع بعد حرصها وترتيبها 

بِعَ منها) ١١٩٤(أن عددها , ) ٤٣١(عنوان, و) ٣٣١(عنوان, طُ عنوان ما يـزال خمطوطـاً
 .)٤(عنوان ما يزال مفقوداً أو جمهول املكان) ٤٣٢(والباقي وقدره

 .فجزاه اهللا خري اجلزاء عىل ما مجع وبنيوهو أكرب عدد وقفت عليه 
وهاأنذا أذكر بعض النامذج من مؤلفات اجلالل السـيوطي مرتبـاً هلـا عـىل العلـوم 

 :والفنون مشرياً إىل املطبوع واملخطوط

  
  .٤٧ص) حياة جالل الدين السيوطي من املهد إىل اللحد(انظرهذه األسباب تفصيالً يف )١(

  .٢٩٢−١/٢٩١حسن املحارضة  )٢(

  .١١٦−٩٨التحدث بنعمة اهللا ص )٣(

 .٣١٣−٣١٢للطباع ص) جالل الدين السيوطي( )٤(
ذكـر اخلـالف يف عـدد  ١/٢٨عبدالرمحن الرنيني يف قسمه الذي حققـه /لم أن زميلنا الباحثمع الع 

ح أهنا ما بني اخلمسامئة والستامئة وذكر أدلته  .مؤلفات السيوطي ورجّ
  .إياد الطباع لرجع عن ترجيحه/ ولو رأ ماسطّره الباحث: قلت 



@

 

� WאW
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. تنزيه االعتقاد عن احللول واالحتاد) ١
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. ن رؤية النبي وامللكتنوير احلَلَك يف إمكا) ٢
 .مطبوع. إلقام احلجر ملن زكّى ساب أيب بكر وعمر) ٣
 .مطبوع. رشح الصدور برشح حال املوتى يف القبور)٤
 .ضمن احلاوي للفتاوي: مطبوع. حسن املقصد يف عمل املولد)٥

� WאאK
 .مطبوع.  باملأثورالدر املنثور يف التفسري)١
 .مطبوع. تتمة ملا بدأه شيخه جالل الدين املحيل لتفسري القرآن: تفسري اجلاللني)٢
 .مطبوع. لباب النقول يف أسباب النزول)٣
 .مطبوع. اإلتقان يف علوم القرآن)٤
 .مطبوع.التحبري يف علوم التفسري)٥

� WאW
 .مطبوع. مجع اجلوامع يف احلديث)١
 .مطبوع.اجلامع الصغري من حديث البشري النذير)٢
 .مطبوع. تنوير احلوالك يف رشح موطأ مالك)٣
 .مطبوع. التوشيح عىل مشكالت اجلامع الصحيح)٤
 .مطبوع. الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج)٥
 .مطبوع. تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي)٦
 .مطبوع. الدرر يف علم األثر ألفية السيوطي يف مصطلح احلديث, أو نظم)٧
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� אWאK
 .مطبوع. األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية)١
 .)١(ال يعلم مكان وجوده. تشنيف األسامع بمسائل اإلمجاع)٢
 .خمطوط. بلوغ املحتاج يف مناسك احلج)٣
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. بسط الكف يف إمتام الصف)٤
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. وء الشمعة يف عدد اجلمعةض)٥

� WאW
 .مطبوع. األشباه والنظائر يف النحو)١
 .مطبوع. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها)٢
 .مطبوع. مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع)٣
 .كالمها مطبوع. عقود اجلامن يف علم املعاين والبيان ورشحها)٤
 .مطبوع. قامات السيوطيم)٥

� WאאאאאK
 .مطبوع. تاريخ اخللفاء)١
 .مطبوع. حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة)٢
 .مطبوع. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة)٣
 .مطبوع. طبقات احلفاظ)٤
 .مطبوع. نظم العقيان يف أعيان األعيان)٥

  
  .٣٣٣وطي للطباع ص, وجالل الدين السي١٠٦دليل خمطوطات السيوطي ص: انظر )١(
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� WאK
ة املعري)١  .مطبوع.التربي من معرّ
 .)١(خمطوط. الطرثوث يف فوائد الربغوث)٢
 ).٢(خمطوط. الظفر بقلم الظفر)٣
 .)٣(خمطوط. منهل اللطائف يف الكنافة والقطائف)٤
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. االحتفال باألطفال)٥
 .مطبوع ضمن احلاوي للفتاوي. رفع الصوت بذبح املوت)٦
 

 

  
  .٢٧٢انظر دليل خمطوطات السيوطي ص )١(

  .٢٧٣السابق ص )٢(

  .٢٧٨السابق ص )٣(



@

 

 
åßbrÛa@szj¾a@ZémbÏë 

كام سبق معنا من تعرض اجلالل السيوطي ألذ كثري من خصومه وأعدائه, وعـىل 
رأسهم السلطان طومان باي, فكان هذا من أكرب الدواعي إىل اعتـزال السـيوطي النـاس 

 .وتفرغه للكتابة والتأليف والتحرير مع التجرد واالنقطاع لعبادة اهللا تعاىل
ملؤرخــون أن اعتزالــه كــان عنــد بلوغــه األربعــني يعنــي عــىل حــدود وقــد ذكــر ا

إال أن مشاركته يف احليـاة العمليـة امتـدت كـام سـبق معنـا يف مشـيخة  )١()هـ٨٩٠(سنة
فلعله تفـرغ للمشـيخة مـع حرصـه عـىل  )٢()هـ٩٠٦(إىل سنة) ٨٩١(البيربسية من سنة

قامة اللؤلؤية باالعتذار عن ترك امل: (ابتعاده عن الفتيا والتدريس, ولذا كتب مقامة سامها
 .بنيّ فيها عذره وحال اجلاهلني يف عرصه )٣( )اإلفتاء والتدريس

وأقام السيوطي يف منزله عىل النيل بجزيـرة الروضـة يف روضـة املقيـاس بجنـوب 
 .)٤(~القاهرة, وزاد عىل ذلك عدم فتحه لطاقات بيته التي عىل النيل حتى مات 

, )٥(انحـدار أو خلـط إنـه يقـال األيرس ذراعه يف شديد بورم ضمترَّ  حتى هذا عىل وبقي
  
  .١/٢٢٩, الكواكب السائرة ٨/٥٣شذرات الذهب  )١(

  . ٣١انظر املبحث السابق ص )٢(

 : ~كان مما قاله فيها نقالً عن اإلمام الشافعي  )٣(
را بني سـاحة الـنَّعــــ   م                  وأنظم ياقوتاً لراعيةِ الغنـــــمْ أأنثر دُ
لمْ   تُ يف رش بلدةٍ                 فلست مضيِّعاً فيهم غررَ الكَ يِّعْ  لعمري لئن ضُ
مْ   كَ ـر اهللا الكـريم بفضـلــه                وصادفت أهالً للعلوم وللحِ  فإن يسَّ
ـم             هُ  وإال فمخزونٌ لديَّ ومكتتـــمْ      بثثتُ مفيداً واستفدتُ ودادَ
نَع املستوجبني فقد ظلـمْ   نْ مَ ــهُ                  ومَ الً علامً أضاعَ  ومن منح اجلُهّ
 .١٠٤٠−٩٩٦انظرها يف رشح املقامات ص 

  .٣٢, الطبقات الصغر ص١/٢٢٩, الكواكب السائرة ٨/٥٣شذرات الذهب  )٤(

  .٤٣٦ل الدين السيوطي للباحث الطباع صب نقالً عن جال/٤٤هبجة العابدين  )٥(



@

 

, )٢(, اسـتمر معـه األمل ملـدة سـبعة أيـام)١(وبالتحليل العلمي اآلن هو انسداد يف الرشيان
يف سحر ليلة اجلمعة تاسع عرش من مجادي األوىل سنة إحـد عرشـة وتسـع  ~وتويف 
يف منزله بروضـة ) م١٥٠٥(سنة) ١٠(راملوافق للسابع عرش من شهر أكتوب) هـ٩١١(مئة

 .)٣(املقياس, وقد استكمل من العمر إحد وستني سنة وعرشة أشهر وثامنية عرش يوماً 
وصىل عليه خالئق بجامع األباريقي بالروضة عقب صالة اجلمعة, وكـان مشـهداً 
, ودفن بحوش قوصون يف البقعة الواقعة رشقي باب القرافة املعروف عنـد النـاس  عظيامً

 .)٤(ليوم ببوابة السيدة عائشةا
رحم اهللا اإلمام املفرس احلافظ املحدث الفقيه األصـويل املـؤرخ اللغـوي النحـوي 

اإلسالمية من  لألمة قدم فخراً ما وكفاه السيوطي; الدين جالل الكبري املصنف البارع البياين
نا وله وجلميع تراث عظيم يف شتى الفنون مما ال يستغني عنه باحث وال طالب, غفر اهللا ل

 .املسلمني واملسلامت, ومجعنا هبم يف جنات صدق عند مليك مقتدر
 

  
صه هبذا األستاذ )١( , وانظر كالم ٤٤٥ص) مؤرخو مرص اإلسالمية(حممد بن عبداهللا عنان يف كتابه/شخَّ

  .٨٢السيد اللحام يف هذا ص

  .١/٢٣٠, الكواكب السائرة ٨/٥٥شذرات الذهب  )٢(

ونقل روايـة  ٤١٩يف روضات اجلنات صهذا التاريخ هو الذي ذكره مرتمجوه, وخالف اخلوانساري  )٣(
 .هـ٩١٠عىل أنه مات سنة

وما نقله غري صحيح ألنه خمالف للمشهور عن وفاتـه, وألن كثـرياً مـن : (عدنان سلامن معقباً /قال د 
: انظـر) هـ كـانوا معـارصين لـه مثـل ابـن إيـاس والشـعراين٩١١الذين نصوا عىل أن وفاته يف عام 

لتُ التـاريخ املـيالدي مـن كتـاب جـالل الـدين السـيوطي ونق. ١١٥−١١٤السيوطي النحوي ص
 ., وتأكدتُ منه من موقع التاريخ يف الشبكة العنكبوتية االنرتنت٤٣٦للطباع ص

  .وعىل التاريخ امليالدي يكون عمره ستني سنة وأربعة عرش يوماً  

 . وقفت عىل هذا املكان ووصفه معروف )٤(



@

 

 

  

 

ïãbrÛa@lbjÛa@

א(א א א
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Þì—Ï@òn@éîÏë  :- 

 Þëþa@Ý—ÐÛa :ضبط اسم الكتاب. 

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف. 

 —ÐÛasÛbrÛa@Ý :  بيان منهج املؤلف يف القسم الذي أحققه مـن
 .الكتاب

 @Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa :  بيان مصادر وموارد املؤلف يف القسم الـذي
 .أحققه من الكتاب

 ßb©a@Ý—ÐÛa :بيان منهجي يف التحقيق. 

 ‘†bÛa@Ý—ÐÛa :وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق. 
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Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@

lbnØÛa@áa@Ájš@
يف اسم الكتاب, واسـتمر اخلـالف عنـد املتتبعـني لـذكر مؤلفـات اختلفت النسخ 

 :العلامء إىل أن وصلت جمموع األقوال يف اسم الكتاب إىل سبعة أقوال هي كالتايل
 .املعجزات واخلصائص النبوية: القول األول

وكـذا سـامه العالمـة  )١( ~وهذا الذي ورد يف نسختي أ وب, وسـامه بـه مؤلفـه 
 .)٢(عبداحلي الكتاين
 .اخلصائص واملعجزات: القول الثاين

 .وهذا الذي ورد يف نسخة ج
 .اخلصائص واملعجزات النبوية: القول الثالث

, ومـؤلفي كتـاب )٤(, والباحث إياد الطباع)٣(كذا ذكره العالمة الزركيل يف األعالم
 .)٥(دليل خمطوطات السيوطي

 .اخلصائص النبوية: القول الرابع
 .)٦(ة حاجي خليفة يف كشف الظنونوهذا ما ذكره العالم

  
, رسـالته يف أسـامء مصـنفاته ٣٣بني املصنف والسارق ص, رسالة الفارق ١/٢٩٣حسن املحارضة  )١(

  .٩٩, التحدث بنعمة اهللا ص٢٣ص

  .٢/١٠١٦فهرس الفهارس  )٢(

 .٣/٣٠٢األعالم  )٣(

  .٣٤٥جالل الدين السيوطي للطباع ص  )٤(

  .١٤٤دليل خمطوطات السيوطي ص )٥(

  .١/٥٤٢كشف الظنون  )٦(



@

 

 .كفاية اللبيب يف خصائص احلبيب: القول اخلامس
 .)١(~وهذا الذي ذكره العالمة حممد بن جعفر الكتاين 

 .كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب: القول السادس
 .)٢(الرشقاوي إقبالالعالمة شيخ الوهذا الذي ذكره 

 .اخلصائص الكرب: القول السابع
 .)٣(وهو املشهور عند املتأخرين, وعليه طبع الكتاب

 ).املعجزات واخلصائص النبوية: (والقول املعتمد مما سبق هو القول األول
ومها مما نسخا يف حياة جـالل ) ب(و) أ(لتسمية مصنفه له هبذا, وملا ورد يف نسختي

 .~السيوطي 
 

 

  
  .٢٠٢الرسالة املستطرفة ص )١(

  ., وبه سميت طبعة حيدر آباد الدكن)٢٩١(الل السيوطي للرشقاوي مكتبة اجل )٢(

 .حممد خليل هراس: م حتقيق١٩٦٧مطبعة املدين, القاهرة سنة ) ١: مثل طبعة )٣(
 .هـ١٣٢٠دار الكتاب العريب, بريوت لبنان مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن رجب سنة) ٢ 



@

 

 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@

ÑÛû¾a@¶g@lbnØÛa@òjã@Õîqìm@
, وكتب عنه مقامة الفارق )١(اجلالل السيوطي لنفسه يف كتابه حسن املحارضةعزاه 

 :عىل نسبته له مثل ~, وقد اتفق من ترجم له )٢(بني املصنف والسارق
, وحممـد بـن )٤(, والبغدادي يف هدايـة العـارفني)٣(حاجي خليفة يف كشف الظنون
, )٦(ي الكتــاين يف فهــرس الفهــارس, وعبــداحل)٥(جعفــر الكتــاين يف الرســالة املســتطرفة
, واأللبــاين يف فهــرس )٨(, والــزركيل يف األعــالم)٧(وبــروكلامن يف تــاريخ األدب العــريب

ممن ترجم للجالل السيوطي رمحهم اهللا  )١٠(, وعدد من املعارصين)٩(خمطوطات الظاهرية
 .مجيعاً 

كتبـات يف أكثـر مـن سـتني خمطوطـة للكتـاب منترشـة يف م ~ونسب له أيضـاً  
ثـم اخترصـه يف كتابـه  )١(, وقد عمل عليه اجلالل السيوطي مـدة عرشـين سـنة)١١(العامل

  
  .١/٢٩٣حسن املحارضة  )١(

  .٣٣ني املصنف والسارق صرسالة الفارق ب )٢(

  .١/٧٠٤كشف الظنون  )٣(

  .٥/٥٣٦هداية العارفني  )٤(

  .٢٠٢الرسالة املستطرفة ص )٥(

  .٢/١٠١٦فهرس الفهارس  )٦(

  .٢/١٨١األدب العريب  )٧(

  .٣/٣٠٢األعالم  )٨(

  ).١١٥٣(فهرس خمطوطات الظاهرية رقم  )٩(

, جـالل الـدين السـيوطي ١٤٤السـيوطي ص , دليـل خمطوطـات٢٩١مكتبة اجلالل السيوطي ص )١٠(
  ٣٤٥للطباع ص

 ⎯=, معجـم ٢/٨٤٢, فهرس مؤسسة آل البيت قسـم السـرية ١٤٤دليل خمطوطات السيوطي ص: انظر )١١(



@

 

 .)٢()أنموذج اللبيب يف خصائص احلبيب: (املسمى
ويأيت معنا إن شاء اهللا يف . )٣(مشى فيه عىل ذكر اخلصائص جمردة عن الدليل والبيان

 .أشار إليها يف كتابه الفصل الرابع من هذا الباب ذكر بعض مؤلفات السيوطي التي
 

 

 
=  

  .٦٨مؤلفات السيوطي املخطوطة لنارص السالمة ص

  .٣٣رسالة الفارق بني املصنف والسارق ص: انظر )١(

لوحـة ) ٣٦(قد وقفت عليه وعندي مصورة منه ويقع يفو ١٤١دليل خمطوطات السيوطي ص: انظر )٢(
  .مصورة عن دار الكتب املرصية

أن : (١/٣٨ذكر زميلنا الباحث عبدالرمحن الرنيني حفظـه اهللا يف قسـمه الـذي حققـه مـن الكتـاب  )٣(
الدر اخلـالص يف املعجـزات (صاحبي كتاب دليل خمطوطات السيوطي ذكروا للسيوطي كتاباً بعنوان 

 .وأشار إىل مكانه). ومل أمتكن من الوقوف عليه) واخلصائص
وهو نفسه أنمـوذج اللبيـب يف  −جماميع ٣٥٦دار الكتب املرصية −وقفت عليه يف مكانه املشار : قلت 

  .خصائص احلبيب



@

 

 
sÛbrÛa@Ý—ÐÛaZ@

ÕÔa@áÔÛa@À@ÑÛû¾a@wèäß@æbîi@
كتـاب مجـع : (قال اجلالل السيوطي يف مقدمة كتابه موضحاً منهجـه بشـكل عـام

فأوعى, ما كل عن مجعه ووهى, كل بطل شديد القو, كتاب فاق الكتب يف نوعه مجعـاً 
, وي , يرشح صدور املهتدين إيقاناً , ديـوان مسـتوإتقاناً ف ملـا وزداد به الذين آمنـوا إيامنـاً

تناسخته السفرة الكرام الربرة, مستوعب ملا تناقلتـه أئمـة احلـديث بأسـانيدها املعتـربة, 
مشتمل عىل ما اختص به سيد املرسلني من املعجزات الباهرة, واخلصائص التي أرشقت 

خبـار املوضـوعة ومـا يـرد, إرشاق البدور السافرة, أوردت فيه كلام ورد, ونزهته عن األ
وتتبعت الطرق والشواهد ملا ضعف من حيث السند, ورتبتـه أقسـاماً متناسـقة, وأبوابـاً 

ال جتمع واردة إال وهي فيه مسموعة, وال  …متالحقة بحيث جاء بحمد اهللا كامالً يف فنه
 .)١(..)تسمع شاردة إال وتراها يف ديوانه جمموعة

ر السيوطي كتا دَّ ـله حتـى هبذا الكالم صَ به العظيم, وأوضح فيه منهجه وبيّنه وفصّ
ال يدع جماالً للشك والطعن, وبحمد اهللا تعاىل التزم بمنهجه من حيث مجعه للمعجـزات 

يف القسـم املحقـق ينـتظمُ ذلـك يف  ~واخلصائص حتى القليل والنادر, ولبيان منهجه 
 :ثامنية عقود هي كالتايل

� אאW
, ويف قسمي املحقق منهـا) ٦٢١(تاب بلغت عدة أبواب الك بابـاً ) ١٥٨(باباً تقريباً

 .سمى غالبها , ومل يذكر للبعض اآلخر أي عنوان
وذكر مرة زيادة إيضاح ألحد األبواب, ومرةً ذكر مسألة وعقد هلا فصـالً ومل يـورد 

 .عليها دليالً 
, وقد يكثر من ذكر األحاديث يف األبواب, وأحياناً تقل حتى يـذكر حـديثاً  أو أثـراً

  
  .١/٣اخلصائص  )١(



@

 

 .وأحياناً يبوب وال يذكر حتته أي حديث وال أثر

� אאW
ابتدأ قسمي بالرتهيب من فعل الفاحشة يف بـاب واحـد, ثـم انتقـل بعـد ذلـك إىل 

 :بعدة أمور هي كالتايل إخبار النبي 
بحال أناس من الصحابة رضوان اهللا عليهم وكان من أمهها مبـدأ الفتنـة وقتـل )١
 .  عمر

حال بعض األحداث املهمة يف التاريخ اإلسالمي وعـىل رأسـها وقعـة اجلمـل ب)٢
 .وصفني والنهروان وما يتبعها من أحداث

 .وحتذيراته بشارات رسول اهللا )٣
 .بحال بعض الفرق كالرافضة واخلوارج والقدرية واملرجئة والزنادقة)٤
 .مطلقاً عن أحوال أمته ووقع كام أخرب مجع ما أخرب به )٥
 .من أرشاط الساعة فوقع كام أخرب ع ما أخرب به مج)٦
لـبعض  وفيه عقد أبواباً لدعائـه  مجع أحاديث إجابة الدعوات يف حق نبينا )٧

 .الصحابة رضوان اهللا عليهم
, وبعضاً مما علمه ألصحابه مـن الـدعوات والرقـي مجع أحاديث من دعواته )٨

 .وظهرت آثارها بحمد اهللا
 . امات رؤيت يف عهده ملن تفسري النبي )٩

وقرر فيه مـا  ثم انتقل بعد ذلك إىل ذكر موازاة األنبياء يف فضائلهم بفضائل نبينا 
نظريهـا أو أعظـم  قال العلامء ما أويت نبي معجزةً وال فضيلة إال ولنبينا : (صدره بقوله

 ).منها
بعـض  وأدخـل فيـه باباً ذكر فيه خصائص نبينا ) ٥١(ثم عقد بعدها ما جمموعه 

 ., وبه كان انتهاء قسمي خصائص أمته 



@

 

� אאW
قد يكتفي بذكر خمرج واحد للحديث وربام يزيد, وأكثـر عـدد مجعهـم بلـغ سـبعة 

 .خمرجني
برتتيب دقيق هلم فمـرة يقـدم األشـهر, وأخـر يقـدم  ~مع اعتبار عدم التزامه 

 .الصحة بالنظر إىل الكتاب, وثالثة يلتزم باألسبق وفاة

� אאאW
ال يذكر أسانيد املخرجني, ومل يـذكر يف قسـمي إسـناداً كـامالً إال مـرتني, مـرة يف 
حديث أخرجه اجلرجاين يف أمالية املشهورة, واألخر يف حـديث مـن مصـنف ابـن أيب 

 .شيبة

� אאW
, وأخر عند  يذكر احلديث عن صحايب واحد عىل أكثر من وجه مروي عنه أحياناً

خل متناً يف آخـر برشـط أن يكـون عـن صـحايب واحـد وإن اختلـف اختال ف املتون يُدْ
 .املخرجني وهو كثري

 .مع بيان ذكره للحديث عن أكثر من صحايب كشواهد له

� אאW
مل يشرتط املؤلف الصحةَ يف كتابه ترصحياً بل نص عىل نقله لألحاديـث بأسـانيدها 

الضعيفة بذكر الشواهد واملتابعات واالعتبـارات,  املعتربة مع حرصه عىل تقوية األسانيد
ح  بتنزيه كتابه عن املوضوعات إال أنه مل يلتزم بـذلك فقـد سـاق فيـه عـدة  ~وقد رصّ

 :أحاديث موضوعة وهي عىل قسمني
ح يف بعض كتبه األخر بأهنا موضوعة أو مكذوبـة, وال أعلـم كيـف )١ قسم رصّ

 .من ال يسهو وينسىونقلها يف كتابه هذا وجلّ  ~سها 



@

 

قسم مل أقف فيه عىل ترصيح له بكوهنا موضوعة وله يف ذلك عذر واضح فلعلـه )٢
 .مل يظهر له يف حينها أي مطعن يف احلديث بالوضع

وذلـك  ورحم اهللا احلافظ الذهبي عندما تنبه ملا يكتـب يف خصـائص املصـطفى 
: حيث قـال ٢٠/٢١٦الء يف سري أعالم النب ~عندما ترجم للقايض عياض اليحصبي 

ونبينا صلوات اهللا عليه وسالمه غني بمدحة التنزيل عـن األحاديـث , وبـام تـواتر مـن (
األخبار عن اآلحاد , وباآلحاد النظيفة األسانيد عـن الواهيـات , فلـامذا يـا قـوم نتشـبع 

 ). باملوضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل واحلسد , ولكن من اليعلم معذور
اجلالل السيوطي عىل األحاديث وذلك قليل, وينقل أحياناً عن أحكـام  وقد حيكم

 .غريه كاحلاكم والبيهقي واهليثمي وابن حجر رمحهم اهللا مجيعاً 

� אאW
وذلك داللة عىل أن الرواية املذكورة ) أخرج(التزامه بذكر لفظ ~من قوة منهجه 

جها, وقد يذكر أحياناً بعض  َرِّ وعنـد البحـث ) أخرج(الروايات بدون لفظمسندة عند خمُ
إال أنه قـد هيـم أحيانـاً وهـو  ~جتد أن الرواية غري مسندةٍ يف األصل, وهذا بيانٌ لدقته 

 .قليل بحمداهللا

� אאW
 . ينقل كثرياً عن أهل العلم وبخاصة يف خصائص النبي 
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ßb©a@Ý—ÐÛa@Z@

ÕîÔznÛa@À@ïvèäß@æbîi 
 :جانبان مهامن يكمل كل منهام اآلخرلتحقيق الكتب 

 .ضبط نص الكتاب: األول
 .خدمة النص: الثاين

 .وسأتكلم عن منهجي يف كل جانب عىل حدة

� WאW
لقد حرصت بقدر استطاعتي عىل أن خيرج نص الكتاب عىل أقرب صـورة تركهـا 

 :, وقد اتبعت يف ذلك اخلطوات التالية~املؤلف 
بني النسخ يف سبيل إخراج النص األسلم للكتاب, وعدم اعتامد نسـخة  التوفيق)١

دون األخر جلعلها األصل كام يأيت بيانه يف الفصل القادم إن شاء اهللا, وقـد رست عـىل 
 :اختيار النص األقرب من بني مجيع النسخ وذلك كالتايل

تـه بـني ما اختلفت فيه النسخ أثبت الصـواب أو األقـرب فـيام ظهـر يل, وجعل −أ 
 .قوسني, ونبهت عىل ذلك يف احلاشية

أثبت زيادات النسخ املقبولة يف متن الكتاب دون ما تفردت به نسخة برشـط  −ب 
تبني خطأ الناسخ خصوصاً مع عدم ورودها يف التخريج, وأما خـالف ذلـك فقـد أثبتّـه 

 .وبينت ذلك يف احلاشية
مصـدر التخـريج فـإين إذا حصل يف مجيع النسخ إثبات شئ واختلف عـام يف  −ج 

 .أثبت ما جاء يف النسخ وأنبه عىل ذلك يف احلاشية
راجعت نصوص الكتاب عىل مصادرها األصـلية وأبيّــن خالفاتـه املـؤثرة يف  −د 
 .احلاشية

 .ضبطت ما حيتاج إىل ضبط وتوضيح −هـ 
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 :الرسم)٢
الئية اتبعت يف رسم الكتاب الرسم اإلمالئي احلديث, دون إشارة إىل األخطاء اإلم

التي وقع فيها الناسخ, والتي قد يكون بعضها بسبب اتباعه للرسم املعهود يف عرصه, مع 
عدم التنبيـه عـىل تعـديل هـذه األخطـاء إال إذا انبنـى عـىل ذلـك خطـأ يف املعنـى أو يف 

 .اإلعراب
إعجام الكلـامت التـي أمهـل الناسـخ إعجامهـا دون : ومن األمور املتعلقة بالرسم

 .إال إن ترتب عليه اختالف يف املعنىتنبيه عىل ذلك 

� WאאW
 :ترقيم اآليات القرآنية) ١

 ].٧:النور:[وذلك ببيان اسم السورة, ورقم اآلية هكذا
 :ختريج األحاديث واآلثار وذلك كالتايل) ٢
العـزو  أو أحـدمها فـأكتفي بتخرجيـه مـنهام, ألن نييحإذا كان احلديث يف الصح) أ

إليها معلم بارز بالصحة, وإذا كان احلديث فيهام أو يف أحدمها ومل يرش إىل ذلـك املؤلـف 
 أو نييحفإين أُخرجه من موضعه املشار إليه بدون احلكم عليه ثم أذكر موضعه يف الصـح

جٌ آخـر فـإين أخرجـه مـن نييحأحدمها, وأحياناً يزيد املؤلف عىل الصح ـرِّ  أو أحدمها خمُ
 إال إن تفـرد بالسـند أو املـتن نييحأحكم يف هذه احلالة عىل إسناد غري الصحاجلميع وال 

 .فإين أتناول ذلك بالبيان , مع بيان أين أذكر مجيع أطراف احلديث من صحيح البخاري
جني إن كـان واحـداً نييحفيام عدا أحاديث الصـح) ب  فـإين أذكـر أسـانيد املخـرِّ

 .لسند كامالً وأذكر ا ~قال : فالسند كامالً بقويل
رجني فإين أشري إىل ملتقى الطرق يف اإلسناد, مرتباً هلم عـىل ترتيـب  وإن تعدد املخِّ

ثم أخرجه بعد ذلك من غري املشار إليه ملتزماً األسبق وفاة اإل يف مواضع قليلة السيوطي 
 .ويل يف ذلك عذر التقاء الطرق وتداخلها
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حلديث موجود يف غري املشار إليـه إن أشار املؤلف إىل خمرج واحد للحديث, وا) ج
 .فإين أكتفي بذكر ملتقى الطرق عند اجلميع

 :قمت بدراسة األسانيد وترمجة الرواة عىل النحو التايل) د
اكتفيت برتمجة الرواة عند ملتقى الطرق وخمرجها إن تعـددت األسـانيد إال إذا −١

 .كان يف أحدمها رجل كذاب أو مرتوك فإين أشري إليه وأبني حاله
 .إن كان اإلسناد واحداً فإين أترجم للجميع−٢
 ~من له ذكر من الرواة يف تقريب التهذيب للحـافظ ابـن حجـر العسـقالين −٣

 .فإين أكتفي به
من ليس ذكر يف التقريب وال أصله فإين أبحث عـن ترمجتـه ودراسـة حالـه بـام −٤

 .يناسبه واحلكم عليه
بن  وسعيد املسيب بن والثقة كسعيد بالشهرة إال أذكرهم ال الثقات الرواة املشاهري−٥

جبري وعروة بن الزبري وحممد بن شهاب الزهري ونحوهم, وكذا األئمة احلفـاظ كأمحـد 
 .ومالك  وابن املبارك وابن املديني وابن معني وأحياناً قد أنقل كالم احلافظ يف التقريب

نقل أحكام األئمـة أحكم عىل احلديث ببيان درجته عىل حسب ما يظهر يل ثم أ) هـ
عىل احلديث مما يؤيد ذلك, وإن كان هناك حكم عىل احلديث خيالف ما ظهر يل فإين أبينـه 

 .وأناقشه حتى أصل إىل الراجح إن شاء اهللا
 :الرتمجة لألعالم) ٣

أكتفي بام تم ذكره من ترمجة هلم يف الفصل السابق من التحقيـق عنـد ذكـر مصـادر 
−ا رواة األحاديث فلم أترجم ملشاهري الصحابة, والشهرة , وأمؤلف يف القسم املحققامل

 .نسبية −كام هو معلوم
 :التعليق عىل ما حيتاج إىل عزو وتعليق وذلك عىل النحو التايل) ٤
 .األبيات الشعرية ونسبتها إىل قائليها ومصادرها وهي قليلة−١
ابن األثـري, وإن  الكلامت الغريبة الواردة يف األحاديث وبياهنا معتمداً عىل هناية−٢
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 .مل أجده فيه ففي الغالب اكتفي باملصباح املنري للفيومي وإن مل; فأبني ذلك يف مكانه
 .التعريف باألماكن واملواضع الواردة−٣
 .التعليق عىل املسائل التي أشار إليها املؤلف بام يظهر يل أمهيته ويناسبه−٤
 .ت إليها يف موضعهاتركت التعليق عىل بعض القضايا الغريبة والتي أرش−٥
توثيق النصوص التي نقلها املؤلف من مصادرها األصلية قـدر املسـتطاع, وإذا −٦

 .عجزت فإين أحاول توثيق النصوص من املصادر األخر التي نقلت عن تلك املصادر
وأسـامء مصـنفيها عمومـاً وبالـذات  اخترصت يف ذكر أسامء الكتـب املتكـررة) ٥

لتي يكثر الرجوع إليها مثل التاريخ الكبـري للبخـاري, اجلـرح الكتب احلديثة املعروفة وا
والتعديل البن أيب حاتم, سري أعالم النبالء وميزان االعتدال واملغني يف الضـعفاء كلهـا 
للذهبي, وهتـذيب التهـذيب وتقريـب التهـذيب واإلصـابة والفـتح كلهـا البـن حجـر 

 . ظ اهليثمي رمحهم اهللا مجيعاً العسقالين, مع بيان كثرة نقيل عن جممع الزوائد للحاف
 :ذيلت القسم املحقق بالفهارس العلمية التالية) ٦

فهرس اآليـات القرآنيـة, فهـرس األحاديـث النبويـة, فهـرس األعـالم, فهـرس 
 .الكلامت الغريبة, فهرس األماكن واملواضع, فهرس املراجع, فهرس املوضوعات
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 :اعتمدت يف حتقيق النص عىل مخس نسخ خطية هي كالتايل

� אאWFE. 
وهي أقدم النسخ املتوافرة, ومصدرها مكتبة طوبقـاي رساي باسـطنبول الرتكيـة, 

يمثل القسـم −) ٢٨٧(وهي نسخة تامة تقع يف )] ٣٠٧١(٥١٤A[واملحفوظة فيها برقم
لوحــة, تتكــون كــل لوحــة مــن  ٣٩بمعــدل) ٢٤٩ب/ل(إىل) ٢١٢أ/ل(املحقــق مــن 

كلمـة يزيـد ) ١٥(سـطراً ويف كـل سـطر مـا يقـارب) ٢٧(وجهني, ويف الوجه الواحـد
حممد بن أمحد بن صالح النفـادي, نسـخها : وينقص, وكتبت بخط النسخ, وناسخها هو
هـ يف حياة مؤلفها حيث كـان ١٦/٦/٨٨٦يوم األحد السادس عرش من مجادي اآلخرة 

 .سنة )٣٦(عمره
كتـاب املعجـزات (وهي حسنة اخلط واضحة الكتابة, وجاءت لوحة العنوان فيهـا

واخلصائص النبوية تأليف سيدنا الفقري إىل اهللا الشـيخ اإلمـام العامـل جـالل الـدين أيب 
الفضل عبدالرمحن نجل الشيخ اإلمام العامل كامل الـدين أيب املناقـب أيب بكـر السـيوطي 

 ).وحرسه وتواله بمحمد وآلهالشافعي أطال اهللا بقاءه 
 .ويف آخر الكتاب لوحة فيها تقريظ للكتاب وثناء عليه وعىل مؤلفه

بـام يقـارب ) ٢٢٢أ/و ل٢٢١ب /ل(ولكن يعيـب هـذه النسـخة وجـود طمـس
بـام يقـارب ثـالث ) ٢٢٧أ/و ل٢٢٦ب/ل(صفحتني من املطبوع وكذلك طمـس آخـر

 .شاء اهللا صفحات من املطبوع, يأيت بياهنام يف القسم املحقق إن
� אאWFKE

وهي نسخة تامة تقـع )] ٣٠٦٩(٥١٣A[وهي من حمفوظات املكتبة السابقة برقم 
لوحـة, )٤٢(بمعـدل ) ٢٦٥−أ(إىل ) ٢٢٤−أ(لوحة يمثل القسم املحقق من ) ٣٠٦(يف 
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, ويف كـل سـطر مـا ) ٢٧(تتكون كـل لوحـة مـن وجهـني, ويف الوجـه الواحـد سـطراً
كلمة يزيد أوينقص, وكتبت بخـط النسـخ وخطهـا جيـد, ومل يـذكر اسـم ) ١٥(بيقار

كتاب املعجزات واخلصائص النبويـة حتريـراً يف اليـوم (ناسخها, ويف اللوحة األوىل منها 
 ) ).هـ٩٠٦(الثالث والعرشين من مجادي األوىل سنة

أن يفسح اهللا ويف اللوحة الثانية كتابة اسم مصنف الكتاب, وفيه الدعاء له باجلنة, و
 .يف مدته, وأن ينفع بعلومه, وأن يرحم أسالفه

 .وبعض عناوين هذه النسخة مكتوبة باألمحر فلم تظهر يف التصوير
� אאFKE

وفيها نقـص ) ٤٢٧(وهي نسخة دار الكتب الوطنية بتونس, واملحفوظة فيها برقم 
بمعـدل         )    −ب(إىل )    −أ(قسـم املحقـق مـن يمثل ال−لوحة )٤٢٠(من أوهلا, وتقع يف

لوحة, تتكون كل لوحة من وجهني, وهي بخط نسخ مرشقي واضح, وفيها تصـحيفات 
كثرية جداً جتعلها أكثر النسخ عيباً وخطأ, مـع اعتبـار أن يف قسـمي عـدة سـقطات مـن 

 .املخطوط يمثل جزءاً كبرياً يأيت اإلشارة إليه يف التحقيق
� אאאWFKE

ومنهـا ) ١٩٧٨(واملحفوظة فيهـا بـرقم ) دي سالن(وهي النسخة الوطنية بباريس
وهـي ) إهـداءات ٤٥٦(مصورة يف معهد إحياء البحوث بجامعة أم القـر حتـت رقـم 

) ٢٤٣−أ(إىل ) ٢١١−أ(لوحـة, يمثـل القسـم املحقـق مـن ) ٢٧٨(نسخة تامة تقـع يف 
, يف كل ) ٣٣(كل لوحة من وجهني, يف الوجه الواحد  لوحة, تتكون)٣٣(بمعدل  سطراً

كلمة يزيد وينقص, وكتبت بخط النسخ, وخطها جيد, وناسـخها ) ١٢(سطر مايقارب 
عيل بن نارص الدين املنـزيل, أتـم نسـخها يف احلـادي والعرشـين مـن شـهر شـعبان : هو
 .هـ٢١/٨/٩٨١

ير, وهي نسـخة مقابلـة عـىل وكلمة أخرج كتبت باألمحر غالباً فلم تظهر يف التصو
 .مع وجود خالف يف بعض املواطن, وفيها تعليقات وحواشٍ جيدة) أ(نسخة 
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ويعاب عليها نقص من أول قسمي املحقق بام يقارب ست صفحات من املطبـوع, 
 .إىل آخر قسمي) من علم عامل قريش من الصحابة: (وبدأت من قوله

� אאWFKE
حمفوظات مدرسة قره باش باملدينة النبوية, وهي موجودة حالياً يف مكتبـة  وهي من

يمثـل −لوحـة ) ٣٢٨(وفيهـا نقـص, وتقـع يف ) ٣٠٩(, ورقمها  ~امللك عبدالعزيز 
تتكون كل لوحة مـن وجهـني, ويف الوجـه ) ٢٥٩−ب(إىل) ٢٣٩−أ(القسم املحقق من 

, ويف كل سطر مايقارب ) ٢٩(الواحد ت, وخطها جيـد, ومل أقـف عـىل كلام) ١٠(سطراً
 ).هـ١١٧٠(اسم ناسخها أو تارخيه, لكنها كتبت يف حدود سنة 

بـام يقـارب أربعـني  −إىل آخر قسمي املحقـق) ٢٥٩−ب(ويعاب عليها نقص من 
 .صفحة من املطبوع

) ب(و) أ(والسبب يف عدم اختياري نسخة واحدة أجعلها األصل, هو أن نسختي 
) و(و) د(اد قبل وفاته أشياء عىل الكتاب يالحظها كل من قرأكتبت يف حياة مؤلفها, ثم ز

, وقـد تتفـرد) ب(و) أ(متوافقة مع ) ج(مع العلم أن  ) د(بـبعض املوافقـة لــ) ب(غالبـاً
 .مما دعاين إىل التوفيق بني النسخ كام أرشت إليه يف الفصل السابق). و(و

امل, ويف مكتبـات مع العلم أن للكتاب نسخ أخر كثـرية منترشـة يف مكتبـات العـ
نسخة, مما يدل عىل أمهيـة الكتـاب وحـرص أهـل ) ١٢(اململكة العربية السعودية حوايل

 .العلم عىل اقتنائه وكتابته
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 .كذا يف املخطوط بدون عنوان )١(

 ).٣/٢٠٠(النهاية .  كل ما يقبح من الذنوب واملعايص: الفاحشة )٢(

 ).٣/٢٣٧(النهاية .  ظهر وانترش: فشا )٣(

ــاعون )٤( ــدانا: الط ــة واألب ــه األمزج ــد ل ــواء فتفس ــه اهل ــد ل ــذي يفس ــاء ال ــام والوب ــرض الع  .  مل
 ., ومع انتشار الزنا يف املجتمعات كثرت األمراض اخلبيثة والعياذ باهللا تعاىل)٣/٤٣(النهاية 

 W
, ٨/٣٣٣, وأبونعيم يف احلليـة )٤٠١٩(العقوبات : أخرجه ابن ماجه يف السنن, كتاب الفتن, باب

 .من طريق ابن أيب مالك, عن أبيه
, ويف )٤٦٦٨( ٥/٣٤٠, والطرباين يف املعجم األوسط )٣٠٤٢( ٥/٢٢والبيهقي يف شعب اإليامن 

, مـن طريـق اهليـثم بـن )٨٦٢٣( ٤/٥٨٣, واحلاكم يف املسـتدرك )١٥٥٨( ٢/٣٩٠مسند الشاميني, 
 .محيد, عن أيب معيد حفص بن غيالن

 . , من طريق يعقوب القمي عن ليث)٣٠٤٣( ٥/٢٣وأيضاً البيهقي يف الشعب 
, من طريق عبيداهللا بن سعيد بن كثري, عن أبيه, عن )١٠٠٦٦(١٣/١٣١وكذا أيضاً يف الشعب      

 .مالك بن أنس, عن عمه أيب سهيل بن مالك
 . , من طريق نافع بن عبداهللا, عن فروة بن قيس املكي)١١(وابن أيب الدنيا يف العقوبات 

, ولكـن )٤٢٥٩(ريق يف سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر املوت واالستعداد لـه ومن هذا الط
 . بدون الشاهد, بل يف ذكر املوت واالستعداد له

 .مثله ونحوهبـ {مخستهم عن عطاء بن أيب رباح, عن عبداهللا بن عمر 
عـن  :لف فقـالمن طريق عثامن بن عطاء, فخـا) ١٤٢٣( ٢/٢٨٥وأخرجه الروياين يف مسنده,     

 . مثلهأبيه, عن ابن عمر بـ
 W

 :للحديث ستة طرق هي كالتايل
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 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa١٦٨٨@.  هو خالد بن يزيد الدمشقي; ضعيف: ابن أيب مالك−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٤٨@.  هو يزيد بن عبدالرمحن الدمشقي; صدوق ربام وهم: أبوه−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٧٣٦٢@.  موالهم; صدوقاهليثم بن محيد الغساين −
 .kí‹ÔnÛa١٤٣٢@.  ; صدوق −باملهملة مصغر−حفص بن غيالن أبو معيد −

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٧٨٢٢@.  يعقوب بن عبداهللا األشعري أبو احلسن القمي; صدوق هيم−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٨٥@.  ابن أيب سليم الكويف; صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فرتك:ليث هو−
 .أبو حممد هي كنية عطاء بن أيب رباح, وليث يروي عنه ومل يصفه بالواسطي إال ليث−

 :الطريق الرابع
يروي عن الثقات املقلوبـات, ال : هو ابن عفري املرصي, قال ابن حبان: عبيداهللا بن سعيد بن كثري−

 .٤/١٢٤, اللسان ٥/١٢, امليزان  ٢/٦٦املجروحني : انظر. جيوز االحتجاج به
 .kí‹ÔnÛa٢٣٨٢@.  سعيد بن كثري بن عفري; صدوق أبوه−
 .kí‹ÔnÛa٦٤٢٥@.  مالك بن أنس هو إمام دار اهلجرة−
 .kí‹ÔnÛa٧٠٨١@.  نافع بن مالك املدين; ثقة: هو عم اإلمام مالك: أبو سهيل بن مالك−

 :الطريق اخلامس
 .kí‹ÔnÛa٧٠٧٥@.  نافع بن عبداهللا أو ابن كثري; جمهول−
 . kí‹ÔnÛa٥٣٨٧@.  ; جمهولفروة بن قيس املكي−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٩١@.  هو ابن أيب رباح املكي; ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال: عطاء−

 :الطريق السادس     
 .kí‹ÔnÛa٤٥٠٢@.  هو ابن أيب مسلم اخلراساين; ضعيف: عثامن بن عطاء−
 .٤٦٠٠›ÔnÛa@kí.  عطاء بن أيب مسلم اخلراساين; صدوق هيم كثرياً ويرسل ويدلس: أبوه−

 .وهو مدلس وقد عنعنـه, وابنه هنا رواه عن أبيه فخالف من هو أوثق منه
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 . احلديث حسن من الطريق الثاين, وضعيف من بقية الطرق, وله شواهد يأيت بعضها
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

 .  »هذا حديث صالح للعمل به«):٥١٨( عن إسناد ابن ماجه يف كتابه الزوائد ~قال البوصريي
: احلديث وأعله بخالد بن أيب مالك ثم ذكر له متابعات وشواهد; انظر ~وذكر احلافظ ابن حجر

 .١٠/٢٠٣فتح الباري 
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 W

من طريق إسحاق بن عبـداهللا بـن كيسـان, ) ١٠٩٩٢( ١١/٤٥أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .بنحـوه مرفوعاً  {عن الضحاك بن مزاحم, عن جماهد وطاووس, عن ابن عباس 

ى بن سـعيد أنـه بلغـه يحيمع رشح الزرقاين, عن ) ١٠١٣( ٣/٤٣اإلمام مالك يف املوطأ : وأخرجه
 .أنه قال, فذكره موقوفاً عن عبداهللا بن عباس 

, من طريق شـعبة, عـن احلكـم, عـن احلسـن بـن ١٤/٢١٢وقد وصله ابن عبدالرب يف االستذكار 
 .مسلم, عن ابن عباس بنحـوه

  من طريق الفضـل )٣٠٣٩( ٥/٢١ويف الشعب , )٦٣٩٨( ٣/٣٨٤والبيهقي يف السنن الكرب ,
 .بريدة, عن ابن عباس موقوفاً بن موسى السيناين, عن احلسني بن واقد, عن عبداهللا بن 

 W
 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
وقـال ابـن . منكـر احلـديث: إسحاق بن عبداهللا بن كيسان; لينه أبو أمحد احلاكم, وقال البخاري−
 .يعني من رواية إسحاق عن أبيه عبداهللا. يتقى حديثه من رواية ابنه عنه: حبان

, التهـذيب ١/٤٧٨, اللسـان ١/٣٤٦, امليـزان ٧/٣٣, الثقـات ٢/٢٢٨رح والتعـديل اجل: انظر
٥/٣٢٩. 

 .kí‹ÔnÛa٣٥٥٨@.  عبداهللا بن كيسان املروزي; صدوق خيطئ كثرياً −
 .kí‹ÔnÛa٢٩٧٨@.  الضحاك بن مزاحم; صدوق كثري اإلرسال−
 .kí‹ÔnÛa٦٤٨١@.  هو ابن جرب املكي; ثقة إمام يف التفسري ويف العلم: جماهد−
 .kí‹ÔnÛa٣٠٠٩@.  هو ابن كيسان اليامين; ثقة فقيه فاضل: طاووس−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٥٤١٩@.  الفضل بن موسى السيناين; ثقة ثبت ربام أغرب−
 .kí‹ÔnÛa١٣٥٨@.  احلسني بن واقد املروزي; ثقة له أوهام−
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 .kí‹ÔnÛa٣٢٢٧@.  عبداهللا بن بريدة بن احلصيب; ثقة−

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٢٧٩٠@.  هو ابن احلجاج أبو بسطام البرصي; ثقة حافظ متقن: شعبة−
 .kí‹ÔnÛa١٤٥٣@.  هو ابن عتيبة الكندي; ثقة ثبت فقيه إال أنه ربام دلس: احلكم−
 .kí‹ÔnÛa١٢٨٦@.  املكي; ثقة −بتشديد النون−هو ابن ينّاق : احلسن بن مسلم−
 אW

عدد طرقه وملا سبق من شاهد حديث ابن عمر , وما يأيت من شاهد حـديث بريـدة صحيح لغريه لت
 .بن احلصيب

حـديث  «: بعدما وصل حـديث مالـك يف املوطـأ  ١٤/٢١٢يف االستذكار  ~قال ابن عبدالرب 
 .»مالك أتم وكلها تقيض القول هبا واملشاهدة بصحتها 

; أل «: وقال أيضاً   .»ن مثله ال يرو بالرأي مثل هذا ال يكون إال توفيقاً
 .١٠/٢٠٣الفتح .  »فيه انقطاع  «: طريق اإلمام مالك وقال ~وذكر ابن حجر

, واهللا يف طريـق مالـك االنقطـاعورغم وصل ابن عبدالرب للحديث إال أنه من طريق آخـر فيبقـى 
 .أعلم

 ٢/١٣٦فـيام أخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك   وللحديث شاهد من حديث بريدة بـن احلصـيب
)٢٥٧٧( ٣/٤٨٣, والبيهقي يف السنن الكـرب )٥/٢١ويف الشـعب ) ١٨٨٥٠( ٩/٣٨٦, و)٦٣٩٧ 
 ., من طريق عبيداهللا بن موسى, عن بشري بن مهاجر, عن عبداهللا بن بريدة, عن أبيه)٣٠٤٠(

 .kí‹ÔnÛa٤٣٤٥@.  كان يتشيع ; ثقةالكويف أبو حممد عبيداهللا بن موسى بن باذام العبيس−
 . kí‹ÔnÛa٧٢٣@.  هاجر الكويف; صدوق لني احلديثبشري بن امل−

 .»صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي  «:  ~هذا سند حسن قال احلاكم 
 .»سند جيد  «: عن هذا اإلسناد) ١٠/٢٠٣(يف الفتح  ~وقال ابن حجر 

 . وبالنظر ملجموع األسانيد يف الباب فإن للحديث أصل صحيح
وباجلملة فاحلديث هبـذه الطـرق  «: بعد ما ساق احلديث بطرقه وشواهده ~قال الشيخ األلباين 

 ).١/٢٢٠(انظر السلسلة الصحيحة . »والشواهد صحيح بال ريب 
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هـذه الرتمجـة مـن  «:  ٢/١٠٢قـال ابـن حجـر يف التهـذيب . هو جد الوليد بن عبداهللا: مجيع) ١(

األوهام التي مل ينبه عليها املزي, بل تبع فيها صاحب الكامل وليست جلميع هذا رواية يف سـنن أيب داود 
 .انظره هناك  .إىل آخر كالمه »

عبدالرمحن بن خالد, رو عن أم ورقة بنت نوفل, وعنه الوليد بن عبداهللا بن مجيع, مل يذكر يف ) ٢(
, الثقات البـن ٥/٢٣٠, اجلرح والتعديل ٥/٢٧٨التاريخ الكبري للبخاري : انظر.  ترمجته أكثر من هذا

 .٥/٩٨حبان 

حلارث, صحابية قتلت شهيدة يف عهـد عمـر هي أم ورقة بنت عبداهللا بن ا: أم ورقة بنت نوفل) ٣(
  .٨/٤٨٩, اإلصابة ٥/٥٠٤, أسد الغابة ٤/٥١٩االستيعاب : انظر. 

إذا أعتقه بعد موته, : دبّر الرجل عبده تدبرياً : تعليق عتق الرقيق بموت سيده, يقال: التدبريهو)٤( 
عـل دبـر حيـاة هو العبد الذي حصل له التدبري, سمي بذ: أعتقه عن دبر, واملدبّر: وكذا لك ألن عتقه جُ

   .١٦٩, أنيس الفقهاء ص ٢/٩٨النهاية: انظر. سيده, فاملوت يكون دبر احلياة

 ).فكانا أول مصلوب باملدينة ( مل أعرف قائل ) ٥(
 W

. ٢/٦٣, وأبـو نعـيم يف احلليـة )٥٩١(إمامة النسـاء : أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصالة باب
, ٣٣٦٦(, وابن أيب عاصـم يف اآلحـاد واملثـاين )٣٣٦٤٦( ٦/٥٤٢ابن أيب شيبة يف املصنف : وأخرجه
, وابن األثري يف ٦/٣٨٢,  والبيهقي يف الدالئل )٣٢٧( ٢٥/١٣٥, والطرباين يف املعجم الكبري )٣٣٦٧

 .٥/٥٠٤أسد الغابة 
محن بن خالد, عن أم من طريق وكيع بن اجلراح, عن الوليد بن عبداهللا بن مجيع, عن جدته وعبدالر
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 .مثله وبنحوهبـ <ورقة 

بدالرمحن , من طريق حممد بن فضيل, عن الوليد بن مجيع, عن ع)٥٩١( −أيضاً −وأخرجه أبو داود 
 . مثلهبن خالد, عن أم ورقة بـ
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 W

, وابـن سـعد يف )٤٥٦٦(أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده كام يف املطالب العالية البـن حجـر 
, وأبو نعيم يف  ٦/٣٨١, ويف الدالئل )٥٣٥٣( ٣/١٨٦, والبيهقي يف السنن الكرب ٨/٤٥٧الطبقات 

 .  ٢/٦٣احللية 
 ).٣٢٦(٢٥/١٣٤, والطرباين يف املعجم الكبري )٢٧٢٨٢(٤٥/٢٥٣ند أمحد يف املس: وأخرجه

محن بن خالد وجدته عن كلهم من طريق الفضل بن دكني عن الوليد بن عبداهللا بن مجيع عن عبدالر
 .مثلهأم ورقة بـ

 ) .عبدالرمحن بن خالد(إال عند ابن راهويه يف مسنده فليس فيه 
, والبيهقـي يف )٧٣٠( ١/٣٢٠اكم يف املسـتدرك, واحلـ)١٦٧٦(وأخرجه ابن خزيمة يف صحيحه 

 من طريق )٥٥٥( ١/١٧٣, ويف السنن الصغري )٥٣٥٤( ٣/١٨٦و) ١٩٠٩( ١/٥٩٧السنن الكرب ,
بدالرمحن بن خالد, عـن عبداهللا بن داود اخلريبي, عن الوليد بن عبداهللا بن مجيع, عن ليىل بنت مالك وع

 .نحوهأم ورقة بـ
 . ))انطلقوا بنا إىل الشهيدة فنـزورها  ((: يقولكان  أن رسول اهللا : وفيه
 .عن ليىل بنت مالك عن أبيها: زاد ابن خزيمة−
 W

 :رواه عنه أربعة هم: مدار احلديث عىل الوليد بن عبداهللا بن مجيع: قلت
 .kí‹ÔnÛa٣٢٩٧@.  عبداهللا بن داود اخلريبي; ثقة عابد−١
 .kí‹ÔnÛa٥٤٠١@.  يف املالئي; ثقة ثبتالفضل بن دكني أبو نعيم الكو−٢
 .kí‹ÔnÛa٦٢٢٧@.  حممد بن فضيل بن غزوان الضبي; صدوق عارف رمي بالتشيع−٣
 .kí‹ÔnÛa٧٤١٤@.  وكيع بن اجلراح الرؤايس; ثقة حافظ عابد−٤
يع الزهري املكي; صدوق هيم ورمي بالتشيع−  .kí‹ÔnÛa٧٤٣٢@.  الوليد بن عبداهللا بن مجُ
ة الوليد− حَ باسمها يف روايـة عبـداهللا بـن داوده: جدّ ـرِّ .  لـيىل بنـت مالـك; ال تعـرف: ي التي صُ
@kí‹ÔnÛa٨٨١٣. 
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 .kí‹ÔnÛa٣٨٥٥@.  عبدالرمحن بن خالد األنصاري; جمهول احلال−
 .مل أقف عليه: والد ليىل بنت مالك−
 אW

 :سند احلديث ضعيف لعدة علل 
 الواضح من الروايات السابقة, فمرة عن جدته وعبدالرمحن بـن خـالد اضطراب الوليد بن عبداهللا

عن أم ورقة, وأخر عن عبدالرمحن بن خالد عن أم ورقة, وثالثة عن جدته عن أم ورقة, ورابعـة عـن 
 .ليىل بنت مالك عن أبيها
ة الوليد  .١٢/٤٤٣التهذيب : انظر.  ليىل بنت مالك: جهالة جدّ

 .جهالة عبدالرمحن بن خالد
, واإلصـابة البـن )٢٢٥٨( ٥/٢٣و) ٢٠٢( ١/٢٢٠الوهم واإلهيام البن القطـان الفـايس : انظر

 .٤٩٠, ٨/٤٨٩حجر 
ـن الـدارقطني حـديث أم ورقـة يف كتـاب  «: ٢/١٠٢يف التهـذيب  ~قال ابن حجـر وقـد حسَّ

 . »إىل جودته ) العلل(, وأشار أبو حاتم يف )السنن(
, ولـيس فيـه الشـاهد, )١٠٧١( ١/٢٨٤, و)١٤٩١( ١/٣٨٨احلديث يف سنن الدارقطني : قلت

 .ومل يذكر حتسينه بل ضعف إسناده حمقق الكتاب
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تـل هــ٨٠ سـنة الشـيعة, ولـد من الزيدية تنسب وإليه احلسني, بن عيل هو زيد بن )١(  ,هــ١٢٢سـنة  وقُ

 .٢٤٥, دراسة عن الفرق ص١٢٧مقاتل الطالبيني ص: انظر. لب أربع سننيوصُ 

 .٤٧املصباح املنري ص. بالفتح وقد يكرس, حضن الشخص وهو ما دون اإلبط إىل الكشح: حجر )٢(

 بنت احلارث اهلاللية صحابية, ماتت يف خالفة عثامن −الكرب−هي لبابة :أم الفضل زوج العباس )٣(
   .٨/٤٤٩, اإلصابة ٥/٣٨٩, أسد الغابة ٤/٤٦١االستيعاب : انظر. 

, وهذا املعنى ليس املراد يف حـق سـيدنا رسـول اهللا ١٨٣املصباح املنري ص. تنقيه من القمل: تفليه )٤(
غايـة : انظـر. فلم يكن القمل يؤذيه تعظيامً وتكريامً له صىل اهللا عليـه وسـلم ;صىل اهللا عليه وسلم

 .١/٦٨, واخلصائص ٣٩٩فظ املكرم ص, والل٣٠٦السول ص

 .٢٠١املصباح املنري ص. جتعل الكحل يف عينه: تكحله )٥(

 .٢٣٥املصباح املنري ص. النعي هو اإلخبار بموت الشخص: نعاك )٦(
 W

: أخربنـا عبـداهللا بـن نمـري عـن األجلـح قـال:  ~, قال ٨/٢٨٧أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .فذكره .. يل بن حسني سمعت زيد بن ع

 W
 .٣٦٦٨@kí‹ÔnÛa. السنة أهل من حديث صاحب ثقة الكويف; هشام أبو اهلمداين هو :نمري بن عبداهللا−
 .kí‹ÔnÛa٢١٤٩@. هو ابن عبداهللا بن حجية; صدوق: األجلح−
 .kí‹ÔnÛa٢١٤٩@. زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي; ثقة−
 אW

 . مل يدرك النبي  اً سنده ضعيف إلرساله ألن زيد
 .٣/٣٦٤, هتذيب التهذيب ٥/٣٨٩, سري أعالم النبالء ٥/٣٢٥طبقات ابن سعد : انظر



@
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 W

 :أخرجه البخاري يف الصحيح يف مخسة مواضع هي
ى عـن يـحيحـدثنا : حدثنا مسدد قـال:  ~, قال )٥٢٥(الصالة كفارة, : كتاب املواقيت, باب−

 .فذكره.. كنا جلوساً عند عمر بن اخلطاب : سمعت حذيفة قال: الحدثني شقيق ق: األعمش قال
حدثنا قتيبة, حدثنا جرير, عـن :  ~, قال )١٤٣٥(الصدقة تكفر اخلطيئة, : كتاب الزكاة, باب−

 .األعمش, عن أيب وائل, عن حذيفة
سـفيان,  حدثنا عيل بن عبداهللا, حـدثنا:  ~, قال )١٨٩٥(الصوم كفارة, : كتاب الصوم, باب−
 .جامع, عن أيب وائل, عن حذيفة حدثنا
حـدثنا حممـد بـن بشـار, :  ~, قال )٣٥٨٦(عالمات النبوة يف اإلسالم, : كتاب املناقب, باب−

سمعت أبـا  وحدثنا برش بن خالد, حدثنا حممد, عن شعبة, عن سليامن,. حدثنا ابن أيب عدي, عن شعبة
 .وائل حيدث عن حذيفة

حـدثنا عمـر بـن :  ~, قـال )٧٠٩٦(الفتنة التي متوج كـام يمـوج البحـر, : كتاب الفتن, باب−
 .سمعت حذيفةحفص بن غياث, حدثنا أيب, حدثنا األعمش, حدثنا شقيق, 

حدثنا حممد بن عبداهللا بـن نمـري, :  ~, قال )١٤٤(وأخرجه مسلم يف الصحيح, كتاب اإليامن, 
 . سعد بن طارق, عن ربعي, عن حذيفة بنحـوه, عن −يعني سليامن بن حيان−حدثنا أبو خالد 

وعـن نعـيم . عن أيب مالك األشعري, عن ربعي, عن حذيفة: ثم ساق له مسلم أكثر من طريق هي
 .بن أيب هند عن ربعي عن حذيفة, كلها بنحوه

 .عن األعمش, عن شقيق, عن حذيفةمكرر, من طريق أيب معاوية ) ١٤٤(ويف كتاب الفتن, 

ك

أ
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 : طريق هي ثم ساق له أكثر من

 .ى بن عيسى, عن األعمشيحيونس وعن وكيع وجرير وعيسى بن ي−
 .أيب وائل, عن حذيفة ومن طريق جامع بن أيب رشاد واألعمش, عن−
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انظر ما يأيت مع .  كذا يف مجيع النسخ وال يعرف يف اسمه هذا بل هو عزرة بالزاي, ثم بالراء املهملة )١(

 .مراجع ترمجته

 W
, والطـرباين يف الكبـري  ٦/٣٨٧, والبيهقي يف الدالئل )١٦٨٢٠( ٢٨/٢٢أخرجه أمحد يف املسند, 

 ).٨٤٧٤( ٩/٢١٧ , ويف األوسط)٣٨٤١(٤/١١٦
 .مثلهبـ  من طريق أيب عوانة, عن عاصم, عن أيب وائل, عن عزرة بن قيس, عن خالد بن الوليد

 .»مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال أبو عوانة  «: قال الطرباين يف األوسط
, مـن طريـق وكيــع, والبيهقـي يف الـدالئل )٣٣٨٣٠(٧/٢٧وأخرجه ابـن أيب شـيبة يف مصـنفه 

 . طريق يعىل بن عبيد, من ٦/٣٨٧
 .مثلهائل, عن عزرة بن قيس, عن خالد بـكالمها عن األعمش, عن أيب و

 W
 −: للحديث طريقان مها كالتايل 

 :الطريق األول
اح اليشكري; ثقة ثبت: أبو عوانة−  .kí‹ÔnÛa٧٤٠٧@.  هو وضّ
 .kí‹ÔnÛa٣٠٥٤@.  هو ابن أيب النجود; صدوق له أوهام: عاصم−
 .kí‹ÔnÛa٢٨١٦@.  هو شقيق بن سلمة الكويف; ثقة خمرضم: أبو وائل−

 :الطريق الثاين
 .هو ابن اجلراح: وكيع−
 .kí‹ÔnÛa٧٨٤٤@.  هو ابن أيب أمية الكويف; ثقة إال يف حديثه عن الثوري ففيه لني: يعىل بن عبيد−
 .Ûa@kí‹Ôn٢٦١٥.  هو سليامن بن مهران; ثقة حافظ عارف بالقراءات, لكنه يدلس: األعمش−
عزرة بن قيس, وليس عروة; ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره ابـن −

 .حبان يف الثقات, وذكر ابن املديني  أن أبا وائل تفرد عن مجاعة جمهولني منهم عزرة بن قيس
 نـه أبـو وائـل عزرة بن قيس من قـدماء التـابعني بالكوفـة, رو ع «: يف امليزان ~وقال الذهبي 

 .»وحـده 
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, اإلكــامل للحســيني ٥/٢٧٩, الثقــات ٧/٢١, اجلــرح والتعــديل ٧/٦٥التــاريخ الكبــري : انظــر

 .٤/٢٠١, اللسان ٥/٨٤, امليزان )٢٩٤(
 אW

 .سنده ضعيف; حلال عزرة بن قيس
 .»م ضعف رجاله ثقات ويف بعضه «) : ٧/٣٠٧(يف جممع الزوائد  ~قال اهليثمي 

 ) .١٣/١٧(يف فتح الباري  ~وحسن إسناده ابن حجر 
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 W

, وأخرجـه ابـن )٤٨٢٩(املطالب العالية البـن حجـر أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده, كام يف 
 .نفسه طريق ابن راهويهمن  ٤٤/٣٧٧دمشق عساكر يف تاريخ 

عـن  الشـعبي, عن أنا املعتمر بن سليامن, عن ليث بن أيب سليم, عن صدقة,:  ~ ابن راهويه قال
 .فذكره ..   ذر أيب
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٧٨٥@.  املعتمر بن سليامن التيمي أبو حممد البرصي يلقب الطفيل; ثقة−
 .هو أبو بكر الكويف:ليث بن أيب سليم−
 .kí‹ÔnÛa٢٩٢٢@.  هو ابن يسار اجلزري; ثقة: صدقة−
 .kí‹ÔnÛa٣٠٩٢@.  هو عامر بن رشاحيل, أبو عمر; ثقة مشهور فقيه فاضل: الشعبي−
 אW

راوي   سنده ضعيف; حلال الليث بن أيب سليم, ولالنقطاع بني عامر الشـعبي وأيب ذر الغفـاري
السـري : انظـر. وأبو ذر مات سنة اثنتـني وثالثـني. فعامر ولد سنة ثامن وعرشين عىل الصحيح. احلديث

٤/٢٩٥ ,@kí‹ÔnÛa٨٠٨٧. 
 فيـه انقطـاع مـع ضـعف  «: ره للحـديثيف املطالـب العاليـة بعـد ذكـ ~قال احلافظ ابن حجر 

 . »ليـث 
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 W

أخربنا مالك ابـن : أخربنا معن بن عيسى, قال: , قال٣٣٢−٣/٣٣١أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
أن عمر بن اخلطاب دعـا أم كلثـوم : أنس, عن عبداهللا بن دينار, عن سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب

ا أمـري املـؤمنني, هـذا يـ: مـا يبكيـك? قالـت: بنت عيل بن أيب طالب وكانت حتته, فوجدها تبكي فقال
 .الخ…إنك عىل باب من أبواب جهنم : يقول −تعني كعب األحبار−اليهودي 

 W
 .kí‹ÔnÛa٦٨٢٠@.  القزاز; ثقة ثبتى املدين يحيى أبو يحيبن معن بن عيسى −
 .مالك بن أنس; إمام دار اهلجرة−
 .kí‹ÔnÛa٣٣٠٠@.  عبداهللا بن دينار العدوي; ثقة−
سعد الفلح أو ابن سعد الفلح أو : , يقال له  هو ابن نوفل موىل عمر بن اخلطاب: جلاريسعد ا−

رو عن عمر وعبداهللا بن عمر ورو : مديني , زاد ابن أيب حاتم: الفلحة, قال البخاري وابن أيب حاتم
ل هو معروف منسوب إىل اجلـار, وهـو سـاح: عنه زيد بن أسلم سمعت أيب يقول ذلك , قال ابن حجر

 .املدينة النبوية
 .عبداهللا بن دينار العدوي, كام جاء يف سند ابن سعد السابق: ومن الرواة عنه أيضاً : قلت
 .١٨١, تعجيل املنفعة ص٤/٩٦, اجلرح والتعديل ٤/٦٦التاريخ الكبري : انظر
 .kí‹ÔnÛa٥٦٤٨@.  ثقة خمرضم: هو ابن ماتع احلمريي املعروف بكعب األحبار: كعب−
 אW

 .سنده حسن حلال سعد اجلاري, واألثر من مرويات بني إرسائيل 
 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
قدامة بن مظعون بن حبيب أبو عمرو اجلمحي, من السابقني األولني, هاجر اهلجرتني وشهد بدراً  )١(

 .واله عمر إمرة البحرين ثم عزله, مات سنة ست وثالثني يف خالفة عيل
 .٥/٣٢٢, اإلصابة ٣/٤٧٨, أسد الغابة  ٣/٣٤٠االستيعاب : انظر 

, مـات يف عثامن بن مظعون  )٢( بن حبيب اجلمحي, من سادة املهاجرين, أسلم بعد ثالثة عرشـ رجـالً
 .وهو أول من دفن بالبقيع , وصىلّ عليه النبي  حياة رسول اهللا 

 .٤/٣٨١, اإلصابة ٣/٢٢٥, أسد الغابة ٣/١٦٥االستيعاب : انظر 
 W

, وأبـو نعـيم يف )٨٣٢١( ٩/٣٨م الكبـري , والطرباين يف املعجـ)زوائد البزار ٢٣٣(أخرجه البزار 
 ). ٤٩٤٣( ٣/٢٦٦معرفة الصحابة 

 .٢٤٤, وبحشل يف تاريخ واسط ص ٢/٢٥٨وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة 
ى بن املتوكل عن حفص بن عثامن عن قدامة بن موسى عن أبيه موسى بن قدامة عـن يحيمن طريق 

 .همث   جده قدامة بن مظعون
 W

 .kí‹ÔnÛa٧٦٣٣@.  ضعيف: ى بن املتوكل املدين أبو عقيليحي−
 : حفص بن عثامن−

 .حفص بن عثامن بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب): البزار والطرباين وأيب نعيم(جاء يف 
 .حفص بن عمر بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب): ابن قانع وبحشل(وجاء يف 

 عثامن, ولكن ابن مَن? هو حفص بن : قلت
كذا سامه البخاري يف التاريخ الكبري وساق عنه مثل السند هنا متاماً بدون أن يذكر زيـادة يف اسـمه, 

حفص بن عثامن بن حممد بن عرادة, وذكر ابن أيب حاتم يف اجلرح : وقد ذكره ابن حبان يف الثقات وسامه
 . »ى بن املتوكل يحيأن حفص بن عثامن رو عنه أبو عقيل  «: والتعديل
 . ٦/١٩٦, الثقات  ٣/١٨٤, اجلرح والتعديل  ٢/٣٦٢التاريخ الكبري : انظر



@

 

……………………………………………………………  
 .kí‹ÔnÛa٥٥٣٠@.  ثقة: قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة اجلمحي: قدامة بن موسى هو−
أن قدامـة : مل أجد ترمجته, وذكر ابن أيب حاتم وابـن حبـان : املراد به والد قدامة: موسى بن قدامة−

 . »عن أبيه عن قدامة بن مظعون  «: موسى بن عمر يروي عن أبيه, زاد ابن حبانبن 
 .٧/٣٤٠, الثقات ٧/١٢٨اجلرح والتعديل : انظر 

 אW
 .ى بن املتوكل وجهالة حفص بن عثامن وموسى بن قدامةيحيسنده ضعيف; حلال 

 . »مل أعرفهم  فيه مجاعة «:  ٩/٧٢يف املجمع  ~قال اهليثمي 
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 W

حــدثنا أمحــد بــن عمــرو :  ~, قــال )١٩٦٦( ٢/٥٦٣أخرجــه الطــرباين يف املعجــم األوســط, 
ى, عن املعىل يحينا الرسي بن : حممد بن خازم أبو معاوية قال نا: نا أبو الربيع الزهراين قال: القطراين قال

 .فذكره ..   بن زياد, عن احلسن, عن أيب ذر
 W

ذكـره ابـن حبـان يف . أمحد بن عمرو بن حفص بن عمر بن الـنعامن القريعـي البرصـي القطـراين−
ر الثقة , تويف يف: الثقات, وقال الذهبي  . هـ٢٩٥شوال سنة  الشيخ املحدث املعمّ

 .١٣/٥٠٦, السري  ٨/٥٥الثقات : انظر
kí‹ÔnÛa@@.  هو سليامن بن داود العتكي البرصي; ثقة مل يتكلم فيه أحد بحجـة: أبو الربيع الزهراين−

٢٥٥٦. 
أبو معاوية الرضير الكويف; ثقـة أحفـظ النـاس حلـديث األعمـش, وقـد هيـم يف : حممد بن خازم−

 .kí‹ÔnÛa٥٨٤١@.  حديث غريه
 .kí‹ÔnÛa٢٢٢٣@.  ى بن إياس الشيباين; ثقـةيحيالرسي بن −
 .kí‹ÔnÛa٦٨٠٤@.  املعىل بن زياد البرصي; صدوق قليل احلديث−
.  هو ابن أيب احلسن البرصـي; ثقـة فقيـه فاضـل مشـهور, وكـان يرسـل كثـرياً ويـدلس: احلسن−
@kí‹ÔnÛa١٢٢٧. 

 אW
 . ي مل يسمع من أيب ذرسنده ضعيف; ألن احلسن البرص

رواه الطرباين يف األوسـط ورجالـه رجـال الصـحيح غـري  «:  ٩/٧٢يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 . »ى وهو ثقة ثبت, ولكن احلسن البرصي مل يسمع من أيب ذر فيام أظن يحيالرسي بن 
ــت ــامل : قل ــذيب الك ــزي يف هت ــذكر امل ــامع التحصــيل ص ٦/٩٥مل ي ــي يف ج   ١٦٢, وال العالئ

 .شيئاً عن سامع احلسن من أيب ذر ال نفياً وال إثباتاً 
 .ما شافه احلسن أحداً من البدريني: سمعت قتادة يقول: قال شعبة بن احلجاج



@

 

……………………………………………………………  
وهذه مسألة حتتاج إىل بحث وتأمل, ومن املعروف أن احلسن البرصي ولد لسنتني بقيتا من خالفـة 

عند موت أيب ذر كان عمر احلسن إحـد عرشـة : عني عمر, ومات أبو ذر سنة اثنتني وثالثني للهجرة ي
 .سنة, وهي حمل سامع صحيح وإن كان ذلك قبل البلوغ 

 .٢/٢٤٣, هتذيب ابن حجر ٧/١٥٦طبقات ابن سعد : انظر مع ما سبق
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 W

حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد, : , قال)٢٨٨٩(أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب الفتن, 
 كالمها عن محاد بن زيد, واللفظ لقتيبة, حدثنا محاد عن أيوب, عن أيب قالبة, عن أيب أسامء, عـن ثوبـان

  ..فذكر احلديث ولكن ليس فيه الشاهد. 
 :والشاهد هنــا

, عن سـليامن )٤٢٥٢(ذكر الفتن ودالئلها, : بو داود يف سننه, كتاب الفتن واملالحم, بابأخرجه أ
 .عنه مثله بن حرب وحممد بن عيسى, كالمها عن محاد بن زيد
 , )٢٢٠٢(, ))إذا وضـع السـيف يف أمتـي  ((حـديث : والرتمذي يف جامعـه, أبـواب الفـتن, بـاب

 .عنه مثله عن قتيبة, عن محاد
 .»حديث حسن صحيح  «: ~وقال 

 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

 . ٦/٥٢٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, من طريق محاد بن سلمة, عن يونس وثابـت )٦٧١٠( ١٥/١٠٣وأخرجه ابن حبان يف الصحيح 

 .ومحيد وحبيب, كلهم عن احلسن
 ).احلسن: (أُسقط: ويف الدالئل

, مـن طريـق املعتمـر, )٨٥٨٧( ٤/٥٦٥, واحلاكم يف املستدرك )٣٠٤٩( ٨/٥٨والبزار يف املسند 
 .عن محيد فقط, عن احلسن

 . بن زيد, من طريق محاد, عن عيل)١٩٤٩٢( ٣٢/٢٤١وأمحد يف املسند 
 .همثل  كالمهاعن حطان بن عبداهللا الرقايش, عن أيب موسى األشعري

مـن طريـق ) ٣٠٤٧( ٨/٥٨, والبزار أيضاً يف مسنده )١٩٦٣٦( ٣٢/٤٠٨وأمحد أيضاً يف مسنده 
 .يونس 

 ٨/٥٦, والبــزار أيضــاً )٣٩٥٩(التثبــت يف الفتنـة : وابـن ماجــه يف السـنن, كتــاب الفــتن, بـاب 
 .عـوف,من طريق )٣٠٤٨(

 . مثله أسيد بن املتشمس عن أيب موسى كالمها عن احلسن عن
يب قالبـة , من طريق القاسم التميمـي وأ)١٩٦٣٨(و) ١٩٦٣٧( ٣٢/٤٠٨وأمحد أيضاً يف مسنده 
 .مثله عن زهدم عن أيب موسى

 W
 :للحديث عن أيب موسى أربعة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa١٤٩٩@.  ثقة عابد وتغريّ حفظه بأخرة: دينارمحاد بن سلمة بن −
 .kí‹ÔnÛa٧٩٠٩@.  ثقة ثبت فاضل ورع: هو ابن عبيد العبدي: يونس−
 .kí‹ÔnÛa٨١٠@.  ثقة عابد: هو ابن أسلم البناين: ثابت−
 .kí‹ÔnÛa١٥٤٤@.  ثقة مدلس: هو الطويل أبو عبيدة البرصي: محيد−
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 .Ûa@kí‹Ôn١٠٩٧.  ثقة ثبت: هو ابن الشهيد: حبيب−
 .  هو ابن أيب احلسن البرصي: احلسن−
 .kí‹ÔnÛa١٣٩٩@.  ثقة: حطان بن عبداهللا الرقايش−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٤٧٣٤@.  هو ابن جدعان; ضعيف: عيل بن زيد−

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٥٢١٥@.  ثقة: هو ابن أيب مجيلة األعرايب: عوف−
 .البرصيهو : احلسن.   هو ابن عبيد: يونس−
 . kí‹ÔnÛa٥١٦@.  ثقة: أسيد بن املتشمس−

 :الطريق الرابع
 .kí‹ÔnÛa٥٤٦٥@.  مقبول: هو ابن عاصم التميمي: القاسم−
 .kí‹ÔnÛa٤٢١٠@.  هو عبدامللك بن حممد الرقايش البرصي; صدوق خيطئ: أبو قالبة−
ب اجلرمي− ِّ  .kí‹ÔnÛa٢٠٣٩@.  ثقة: زهدم بن مُرضَ
 אW

صحيح لغريه لتعدد طرقه, وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقـه حسن, ويرتقي لل احلديث
 .الذهبي

 −: نييحاحلديث له طرق أخر كثرية بألفاظ متعددة, منها ما ورد يف الصح: قلت
, ٧٠٦٣, ٧٠٦٢(عـن أيب هريـرة, و) ٧٠٦١(صحيح البخاري كتاب الفـتن بـاب ظهـور الفـتن 

 .عن أيب موسى األشعري, وعبداهللا بن مسعود )٧٠٦٦, ٧٠٦٥, ٧٠٦٤
 ١٥٧(عـن عبـداهللا بـن مسـعود وأيب موسـى األشـعري, و) ٢٦٧٢(وصحيح مسلم كتاب العلم 

 .يف كتاب العلم عن أيب هريرة) مكرر
 .٧/٢٣٦العلل للدارقطني : وانظر
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أنصاب احلرم يف زمـن  كرز بن علقمة بن هالل اخلزاعي; صحايب أسلم يوم الفتح, وكان ممن جدد )١(

, ٣/٥٢٥, أسـد الغابـة ٣/٣٧١االسـتيعاب : انظـر.  معاوية بن أيب سفيان, وكان من يقفو األثر
 .٥/٤٣٦اإلصابة 

 .٣/١٦٠النهاية .  كأهنا اجلبال أو السحب: ظُلّة, واملراد: الظلل; واحدهتا )٢(
ب: األساود )٣( ن ينهش ارتفـع ثـم انصـب أراد أ أن األٍسود إذا: مجع صبوب, واملراد: احليات, والصُّ

 .٣/٥النهاية .  غعىل امللدو

 W
والطـرباين يف ) كشـف − ٣٣٥٣(, والبـزار يف املسـند )١٥٩١٧( ٢٥/٢٦٠أخرجه أمحد يف املسند 

 ).٤٨١(, وأبو نعيم يف الدالئل )٤٤٣( ١٩/١٩٧الكبري 
, وابن أيب )١٣٨٦( ٢/٦١٩نده , والطياليس يف مس)٥٨٤( ١/٤٨٩احلميدي يف مسنده : وأخرجه

, كلهم من طريـق سـفيان بـن )٩٦( ١/٨٩, واحلاكم يف املستدرك )٣٧١١٥( ٧/٤٤٩شيبة يف مصنفه 
 .عيينة

, مـن ٦/٥٢٩, والبيهقـي يف الـدالئل )٣١٠٧( ٤/٢٠٤وأخرجه الطرباين يف مسند الشـاميني      
 . طريق شعيب بن أيب محزة

, والطـرباين يف الكبـري )١٥٩١٨( ٢٥/٢٦٠وأمحـد  )٢٠٧٤٧(وأخرجه عبـدالرزاق يف املصـنف 
 .راشد بن معمر طريق , من)٨٤٠٣( ٤/٥٠٢, و)٩٧( ١/٨٩واحلاكم يف املستدرك ) ٤٤٢( ١٩/١٩٧

 .من طريق سفيان بن حسني) ٣٣٥٤(وأخرجه البزار 
 من طريق يونس بن يزيد وحممد بن راشد ) ٩٦( ١/٨٩وأخرجه احلاكم 

بـن خالـد بـن  عبدالرمحن, من طريق )٤٤٦, ٤٤٥, ٤٤٤( ١٩/١٩٨وأخرجه الطرباين يف الكبري 
 .ى وعقيليحيمسافر ومعاوية بن 

 .بـه  تسعتهم عن الزهري, عن عروة بن الزبري, عن كرز بن علقمة
, )٥٩٥٦( ١٣/٢٨٧, وابــن حبــان يف الصــحيح )١٥٩١٩( ٢٥/٢٦١وأخرجــه أيضــاً أمحــد      
 .احد بن قيس عن عروة عن كرز به, من طريق األوزاعي عن عبدالو)٣٣٥٥(والبزار 
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 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغريّ حفظه بـأخرة وكـان ربـام : سفيان بن عيينة أبو حممد اهلاليل−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٥١@.  دلس لكن عن الثقات

 .kí‹ÔnÛa٢٧٩٨@.  بدثقة عا: شعيب بن أيب محزة أبو برش احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٦٨٠٩@.  ثقة ثبت فاضل: معمر بن راشد أبو عروة البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧٩١٩@.  ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ومهاً قليالً : يونس بن يزيد األييل−
 .kí‹ÔnÛa٥٨٧٥@.  صدوق هيم: حممد بن راشد اخلزاعي الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٣٧@.  ري الزهري باتفاقهمثقة يف غ: سفيان بن حسني بن حسن الواسطي−
 .kí‹ÔnÛa٣٨٤٩@.  صدوق: عبدالرمحن بن خالد بن مسافر الفهمي−
 .kí‹ÔnÛa٦٧٧٢@.  ضعيف: ى الصديف الدمشقييحيمعاوية بن −
 .kí‹ÔnÛa٤٦٦٥@.  ثقة ثبت: عقيل بن خالد األييل−
 .kí‹ÔnÛa٦٢٩٦@. إتقانهو جاللته عىل هو حممد بن مسلم بن شهاب الفقيه احلافظ, متفق: الزهري−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٦١@.  ثقة فقيه مشهور: عروة بن الزبري بن العوام األسدي−

 :الطريق الثاين 
 .kí‹ÔnÛa٣٩٦٧@.  هو عبدالرمحن بن عمرو, الفقيه, ثقة جليل: األوزاعي−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٤٨@.  صدوق له أوهام ومراسيل: عبدالواحد بن قيس السلمي−
 אW

 .احلديث صحيح بال ريب, وال يرضه ضعف بعض الرواة
 . »هذا حديث صحيح وليس له علة  «:  ~قال احلاكم 

رواه أمحـد والبـزار والطـرباين بأسـانيد وأحـدها رجالـه  «:  ٧/٣٠٥يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 . »رجال الصحيـح 
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ه سعد بن أيب وقاص القتال يـوم القادسـية, مـات  )١( ذري; صحايب والّ خالد بن عرفطة بن أبرهة العُ

, اإلصـابة ٢/٩٢الغابـة  , أسـد٢/١٨االسـتيعاب : انظـر.  سنة ستني أو إحد وستني هجريـة
٢/٢٠٩. 

 W
,  واحلاكم يف )٤٠٩٩( ٤/١٨٩, والطرباين يف الكبري )٢٢٤٩٩( ٣٧/١٧٧أخرجه أمحد يف املسند 

 ). ٨٥٧٨( ٤/٥٦٢, و)٥٢٢٣( ٣/٥١٦املستدرك 
 ,)٦٤٦(, وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )٣٧١٨٦( ٧/٤٥٧وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

كلهم من طرق عن محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن أيب عـثامن  ,٣/١٣٨لبخاري يف التاريخ الكبري وا
 .مثلهبـ  النهدي عن خالد بن عرفطة

عـيل بـن زيـد عـن أيب  من طريق محاد بن زيـد عـن) ٢٤٥٥( ٢/١٩٥وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
 .عثامن عنه

محاد بن زيد, حيث جاء عند أيب نعـيم أن الـرواة  وهو خطأ ألن مدار احلديث عىل محاد بن سلمة ال
وهؤالء رووه يف املصادر السـابقة عـن  ,بن منهال واألسود بن عامر وعفان عن محاد بن زيد هم حجاج

 .محاد بن سلمة
 W

 .محاد بن سلمة هو ابن دينار−
 .  عيل بن زيد هو ابن جدعان−
; ثقة ثبت عابد هو عبدالرمحن بن: أبو عثامن النهدي−  .kí‹ÔnÛa٤٠١٧@.  ملّ
 אW

 .بسبب ابن جدعانضعيف  سند احلديث
رواه أمحد والبزار والطرباين وفيه عيل بن زيد وفيه ضـعف  «: ٧/٣٠٢يف املجمع  ~قال اهليثمي

  . »وهو حسن احلديث وبقية رجاله ثقات 
, وأبو يعىل يف )٢١٠٦٤( ٣٤/٥٤٢ د أمحد يف املسندعنلغريه  للحسنللحديث شاهد يرتقي به و
عبداهللا بن خباب من حديث ) ٣٦٣١, ٣٦٣٠( ٤/٦٠ , والطرباين يف الكبري)٧٢١٥( ١٣/١٧٦املسند 
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وسنده ضعيف جلهالة , )وال تكن عبداهللا القاتلفكن عبداهللا املقتول : (خباب بن األرت بلفظعن أبيه 

  .أحد رواته
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ابـن كـاهن اخلزاعـي : ابـن كاهـل, ويقـال −بفتح احلاء وكرس امليم بعدها قاف−عمرو بن احلمق  )١(

).  ٣٢٠(و )٧٧(مستقلني رقم ويأيت معنا إن شاء اهللا يف بابني الكعبي, له صحبة, هاجر بعد احلديبية
 .٤/٥١٤, اإلصابة ٣/٣٦٧, أسد الغابة ٣/٢٥٧االستيعاب : انظر

 W
والبـزار يف , ٦/٣١٤والبخاري يف التاريخ الكبري , )٨٧٣٥( ٩/٣٣٧أخرجه الطرباين يف األوسط 

 .لحمن طريق عبداهللا بن صا) ٢٣١١( ٦/٢٨٧مسنده 
 .من طريق ابن وهب) ٨٣٨٧( ٤/٤٩٥وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .بـه  احلمق عمرو بن عن أبيه عبداهللا املعافري عن عمرية بن رشيح عن كالمها عن عبدالرمحن بن
د بـه أبـو  «: ~قال الطرباين  ال يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلمـق إال هبـذا اإلسـناد, تفـرّ

 .»رشيح 
ال نعلم أحداً رواه هبذا اللفظ إال عمرو بن احلمق وحده وال نعلم له طريقاً إال  «: ~ر وقال البزا

 . »هذا الطريق, وال نعلم رواه عن ابن رشيح إال عبداهللا بن صالح 
من طريق عبداهللا بن وهب عن الليـث بـن سـعد عـن ) ١٨٠٧(وأخرجه ابن شبه يف تاريخ املدينة 

 .ثه عن عمرو بن احلمق بنحـوهعبدالكريم بن احلارث عمن حد
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٣٣٨٨@.  صدوق كثري الغلط: عبداهللا بن صالح اجلهني املرصي كاتب الليث−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٩٤@.  هو عبداهللا بن وهب املرصي; ثقة حافظ فقيه: ابن وهب−
 .kí‹ÔnÛa٣٨٩٢@.  ثقة فاضل: عبدالرمحن بن رشيح املعافري−
. »مرصي ال يدر مـن هـو  «:  ٥/٣٥٨يف امليزان  ~قال الذهبي : عمرية بن عبداهللا املعافري−

 .٧/٣٠٤و ٥/٢٨١يف املجمع  ~, وكذا نقل اهليثمي٤/٤٤١يف اللسان  ~وكذا قال ابن حجر 
رو عنـه :  (٤٥/٤٩٥ تاريخ دمشق هو عبداهللا بن عامر املعافري قال ابن عساكر يف: أبو عمرية−

ذكر ابن حجر , و)قتله عبداهللا بن عثامن الثقفي سنة مخسني: من أهل مرص عبداهللا بن عامر املعافري يقال

ت
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 .ر املعافريعبداهللا بن عام: عمرو بن احلمق أن ممن رو عنه ترمجة ٨/٢١يف التهذيب 

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٥٦٨٤@.  مام مشهورثقة ثبت فقيه إ: الليث بن سعد الفهمي−
 .kí‹ÔnÛa٤١٤٨@.  ثقة عابد: عبدالكريم بن احلارث املرصي−
 אW

ث : احلديث ضعيف جلهالة كل منسند  عمرية املعافري, وأيب عمرية عبداهللا املعـافري, ومـن حـدّ
 .عبدالكريم بن احلارث

 .واحلديث صححه احلاكم ووافقه والذهبــي
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 W

ق مـن طريـ) ٨١١٥( ٩/٥٥, ويف األوسـط )٤١٦( ١٨/١٨٠أخرجه الطرباين يف املعجم الكبـري 
 .كامل بن طلحة اجلحدري
وهـي  الرابعـةالفتنـة جـاء ذكـر , وفيـه مـن طريـق رشـدين) ٨٢(اد يف الفتن وأخرجه نعيم بن مح

 ).الدجال(
 .بـه  كالمها عن ابن هليعة عن أيب معيد عن احلسن عن عمران بن حصني

 W
 .٥٦٠٣@kí‹ÔnÛa.  ال بأس به: ى البرصييحيكامل بن طلحة اجلحدري أبو −
 .kí‹ÔnÛa١٩٤٢@.  هو ابن سعد املهري أبو احلجاج املرصي; ضعيف: رشدين−
هو عبداهللا بن هليعة احلرضمي املرصي; صدوق خلط بعـد احـرتاق كتبـه وروايـة ابـن : ابن هليعة−

 .kí‹ÔnÛa٣٥٦٣@.  املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها
 .هو حفص بن غيالن: أبو معيد−
 . هو البرصي: احلسن−
 אW

هتـذيب التهـذيب : انظـر. سند احلديث ضعيف, وروايـة احلسـن عـن عمـران بـن حصـني ثابتـة
)٢/٢٤٣.( 

 . رواه الطرباين يف األوسط والكبري, ومل يذكر غـري ثـالث «:  ٧/٣٠٨يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 . »ابن هليعة ليـن و. وفيه حفص بن غيالن وثقه أبو زرعة وغريه وضعفه اجلمهور

 
 

 

ي
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 W

مـن طريـق , )٢٨١( ١/٩٠, وأبو نعـيم يف معرفـة الصـحابة ٦/٤٠٣يهقي يف الدالئل أخرجه الب
 .سعيد بن عبدالعزيز التنوخي

, )١٣٧( ١/٨٩, والطـرباين يف املعجـم الكبـري )٢٨١( ١/٩٠وأخرجه أبو نعيم أيضـاً يف املعرفـة 
بـدالغفار بـن من طريـق عبـدالرمحن بـن يزيـد بـن جـابر وع) ١٤١(وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

 .إسامعيل بن عبيداهللا
 ., وهو خطأ)عبدالغفار بن عبيد عن إسامعيل بن عبيد(وجاء يف مطبوع ابن أيب عاصم 

 . من طريق أيب مسهر عبد األعىل بن مسهر) ٢٨( ١/١٦٧وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 
 .بـه  داءأربعتهم عن إسامعيل بن عبيداهللا عن أيب عبداهللا األشعري عن أيب الدر

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٣٥٨@.  ثقة إمام: سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٤٠٤١@.  ثقة: عبدالرمحن بن يزيد بن جابر األزدي الداراين−
: سألت أيب عنـه فقـال: ~قال ابن أيب حاتم : عبدالغفار بن إسامعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر−

 .٦/٥٤اجلرح والتعديل . ما به بأس
 .kí‹ÔnÛa٣٧٣٨@.  ثقة فاضل: أبو مسهر عبداألعىل بن مسهر الغساين الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٤٦٦@.  ثقة: إسامعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٨٢٠٥@.  ثقة: أبو عبداهللا األشعري الشامي−
 אW

 .احلديث صحيــح
 .»ثقة عبداهللا األشعري وهو الصحيح غري أيب رجاله رجال«: ٩/٣٦٧يف املجمع  ~ثمي قال اهلي
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 W

حدثنا ابـن أيب ذئـب عـن يزيـد بـن أيب :  ~قال ) ١٠٧٦( ٢/٣٢٧أخرجه الطياليس يف مسنده 
 .فذكره ~حبيب 

 W
 .kí‹ÔnÛa٦٠٨٢@.  هو حممد بن عبدالرمحن املدين; ثقة فقيه فاضل: ابن أيب ذئب−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٠١@.  ثقة فقيه, وكان يرسل: يزيد بن أيب حبيب املرصي−
 אW

سند احلديث ضعيــف; ألن يزيد بن أيب حبيب مل يسمع من أحد من الصـحابة, قالـه الـدارقطني, 
 .حتقيق مسند الطياليس املوضع السابق: انظر

من طريق حرملة املرصي ) ٢٥٤٣(حابة ولكن للحديث شاهد يف صحيح مسلم كتاب فضائل الص
 …إنكم ستفتحون مرصـ  ((:  قال رسول اهللا : عن عبدالرمحن بن شامسة عن أيب برصة عن أيب ذر قال

فرأيت عبدالرمحن بن رشحبيـل بـن : , قال))فإذا رأيت رجلني خيتصامن فيها يف موضع لبنة فاخرج منها 
 .منهاحسن وأخاه ربيعة خيتصامن يف موضع لبنة فخرجت 

 
 

خي
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 ).ب(زيادة من )  ١(
 ).و(زيادة من )  ٢(

 W
, وابـن أيب )٤٦٦٣(يدل عـىل تـرك الكـالم يف الفتنـة  أخرجه أبو داود يف سننه كتاب السنة باب ما

 مثلـهارون عن هشام عن حممـد عـن حذيفـة بمن طريق يزيد بن ه) ٣٧٢٢٧( ٧/٤٦١شيبة يف مصنفه 
 .خمترصاً بدون قول ثعلبة بن ضبيعة

 ٣/٤٩١, واحلـاكم يف املسـتدرك ٦/٤٠٧, والبيهقي يف الدالئل )٤٦٦٤(وأخرجه أبو داود أيضاً 
 .يق شعبةمن طر) ٥٨٣٧(

, مـن طريـق ٣/٤٤٤, وابن سعد يف الطبقـات ٦/٤٠٧, والبيهقي أيضاً )٤٦٦٥(وأبو داود أيضاً 
 . أيب عوانة

 .من طريق أيب معاوية ٤/٣٤٤والبخاري يف التاريخ الكبري 
 .من طريق سفيان) ٥٨٣٨( ٣/٤٩٢, واحلاكم يف املستدرك )٦١٠( ١/١٦٦وأبو نعيم يف املعرفة 

 .مثلهة عن ثعلبة بن ضبيعة عن حذيفة بن سليم عن أيب بردأربعتهم عن األشعث ب
إال أن طريق سفيان عند احلاكم سقط منه ثعلبة بن ضبيعة فرواه عن أشعث عن أيب بردة عن حذيفة 

 . ٣/٤٩١مبارشة, وأشار إىل هذا الذهبي يف تلخيص املستدرك 
 عـن إسـامعيل عـن من طريق حممد بن برشـ) ٣٧٢٨١( ٧/٤٦٨وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

 .رجل عن حذيفة بنحوه 
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 W

 : للحديث ثالثة طرق هي كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٧٧٨٩@.  ثقة متقن عابد: يزيد بن هارون السلمي موالهم أبو خالد الواسطي−
 .kí‹ÔnÛa٧٢٨٩@.  هو ابن حسان القردويس; ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين: هشام−
 .kí‹ÔnÛa٥٩٤٧@.  هو ابن سريين أبوبكر األنصاري; ثقة ثبت عابد كبري القدر: دحمم−

 : الطريق الثاين
 .هو ابن احلجاج: شعبة−
 .هو وضاح اليشكري: أبوعوانة−
 .  هو حممد بن خازم الرضير: أبومعاوية−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٤٥@.   هو ابن سعيد الثوري;ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة : سفيان−
 .kí‹ÔnÛa٥٢٦@.  ثقة: ث بن سليم بن أيب الشعثاء املحاريباألشع−
 .kí‹ÔnÛa٧٩٥٢@.  ثقة: أبو بردة بن أيب موسى األشعري−
.  مقبـول: ضبيعة بن حصني الثعلبـي, وكـذا سـامه أبـو عوانـة يف روايتـه: ثعلبة بن ضبيعة ويقال−
@kí‹ÔnÛa٢٩٦٤. 

 :الطريق الثالث
 .ÔnÛa@kí٥٧٥٦›.  ثقة حافظ: حممد بن برش العبدي−
 .kí‹ÔnÛa٤٣٨@.  هو ابن أيب خالد البجيل; ثقة ثبت: إسامعيل−
 .مل أقف عىل حتديده: رجل−
 אW

سند احلديث ضعيف; بسبب االنقطاع بني حممد بن سريين وحذيفة بـن الـيامن; ألن حذيفـة تـويف 
رة, وقال ابن كثري يف البداية والنهايـة سنة ست وثالثني, وحممد بن سريين ولد سنة ثالث وثالثني للهج

 .»منقطع  «: ٩/١٨١
 .أنه رو عن حذيفة ٩/١٨٤ذكر ابن حجر يف ترمجة حممد بن سريين من التهذيب : قلت



@

 

……………………………………………………………  
الكاشـف : وانظـر. أن روايتـه عـن حذيفـة مرسـلة : ٢٦٤وذكر العالئي يف جامع التحصـيل ص

, وقد يستفاد منهـا ية إسامعيل بن أيب خالدفة يف روا, وبسبب جهالة الراوي عن حذي٢/١٧٨: للذهبي
 .يف ترقية السند إىل حسن لغريه فهي متابعة

 .ولكن احلاكم صحح احلديث ووافقه الذهبي
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

, من طريق حممد بن إبراهيم  ١/١٤٤, ويف الصغري )١٣١١( ٢/١٧٠أخرجه الطرباين يف األوسط 
 .بـه  حممد بن مسلمةبن دينار عن عبيداهللا عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 

د به :قال الطرباين  .حممد بن مسلمة: مل يرو هذا احلديث عن عبيداهللا إال حممد, تفرّ
عن ابن أيب شـيبة عـن يزيـد ) ٣٩٦٢(وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الفتن باب التثبت يف الفتنة 
عـن أيب بـردة عـن  −شك أبـو بكـر−بن هارون عن محاد بن سلمة عن ثابت أو عيل بن زيد بن جدعان 

 .حممد بن مسلمة بنحوه
 ٧/٤٦١بالسند السـابق عـن ثابـت بـن زيـد, و) ٣٧١٨٧( ٧/٤٥٧وهو يف مصنف ابن أيب شيبة 

 .عن عيل بن زيد بدون أيب بردة, وفيه قصة عيل بن أيب طالب مع حممد بن مسلمة) ٣٧٢٢٨(
رون ومؤمـل عن يزيد بـن هـا) ١٦٠٣١, ١٦٠٣٠, ١٦٠٢٩( ٢٥/٤١٣وأخرجه أمحد يف املسند 

 .وعفان
 .من طريق ابن املبارك ٤/٣٤٤والبخاري يف التاريخ الكبري 

 .كلهم عن محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن أيب بردة عن حممد بن مسلمة بـه  
 .وهذا هو الصواب يف السنـد

إىل أن سند أشعث عن أيب بردة عن ضبيعة عـن   ٤/٣٤٤وأشار اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري  
 . ذيفة أصحح
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٥٦٩٢@.  ثقة فقيه: حممد بن إبراهيم بن دينار املدين −
 .kí‹ÔnÛa٤٣٢٤@.  ثقة ثبت: عبيداهللا بن عمر بن حفص العمري−
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 .kí‹ÔnÛa٢١١٧@.  ثقة عامل وكان يرسل: زيد بن أسلم العدوي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٤٠٦@.  ثقة خمرضم: لعدوي موىل عمرأسلم ا−

 :الطريق الثاين
 .يزيد بن هارون هو السلمي الواسطي− 
 .kí‹ÔnÛa٧٠٢٩@.  هو ابن إسامعيل البرصي; صدوق سيئ احلفظ: مؤمل−
ار; ثقة ثبت: عفان−  .kí‹ÔnÛa٤٦٢٥@.  هو ابن مسلم الصفّ
لة; ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد مجعت فيه هو عبداهللا بن املبارك املروزي موىل حنظ: ابن املبارك−

 .kí‹ÔnÛa٣٥٧٠@. خصال اخلري
 . هو ابن سلمة: محاد−

 .هو ابن جدعان: عيل بن زيد− 
 אW

ه حال الطريق الثانـي, بل ويفهم من كالم البخـاري يف التـاريخ الكبـري  احلديث صحيح, وال يرضّ
 .حمفوظ أن الطريق الثاين غري ٤/٣٤٤

 .»ورجاله ثقات  «) : ٧/٣٠٠(يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 .وانظر احلديث الذي بعد هـذا 
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 W

, من طريق إسامعيل بن رافع عن زيد بن أسلم عن حممد بـن ٣/٤٤٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .بـه  مسلمة

 .برقان عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة بنحـوه ومن طريق جعفر بن
من طريق عبداهللا بن املبارك عـن هشـام عـن ) ٣٧١٣٨( ٧/٤٥٢وأخرجه ابن أيب شيبه يف مصنفه 

 .احلسن عن حممد بن مسلمة بـه
من طريق زيد بن احلباب عن سهل بن أيب الصـلت ) ١٧٩٧٩( ٢٩/٤٩٦وأخرجه أمحد يف مسنده 
 . لمة بمعناهعن احلسن عن حممد بن مس

 W
 :للحديث أربعة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٤٤٢@.  ضعيف احلفظ: إسامعيل بن رافع بن عويمر املدين−
 .هو العدوي موىل عمر: زيد بن أسلم−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٩٣٢@.  صدوق: جعفر بن برقان الكاليب أبوعبداهللا الرقي−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٨@.  مرتوك: داهللا بن أيب فروةإسحاق بن عب−

 :الطريق الثالث
 .هو املروزي:عبداهللا بن املبارك−
 .هو ابن حسان القردويس: هشام−
 . هو البرصي: احلسن−

 :الطريق الرابع

ت

أ
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 .kí‹ÔnÛa٢١٢٤@.  صدوق: زيد بن احلباب أبو احلسني العكيل−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٦٣@.  صدوق له أفراد: سهل بن أيب الصلت العييش−
 אW

ا من طرقه السابقة لعدة علل; ففي الطريق األول ضـعف إسـامعيل بـن : سند احلديث ضعيف جدً
حال رواية هشام عن احلسن ففيها مقـال ألنـه : حال إسحاق بن أيب فروة, ويف الثالث: رافع, ويف الثاين

مل يثبـت : ويف الرابع. ١١/٣٢ب التهذيب , هتذي٣٠/١٨١هتذيب الكامل : كان يرسل عنه; انظر لذلك
 .٤٩٦/ ٢٩سامع احلسن من حممد بن مسلمة; انظر لذلك حتقيق مسند اإلمام أمحد 

ومع هذا إال أن قصة حممد بن مسلمة وردت يف أكثر من كتاب, وبأكثر من طريق مما يدل عىل صحة 
 .هذه القصة
, )٥٢٣(١٩/٢٣٧, و)٥١٨(١٩/٢٣٤, و)٥١٣(١٩/٢٣١الطــرباين يف املعجــم الكبــري : انظــر

 . ٨/٣٣١, والبيهقي يف السنن الكرب ٣/١٢٧, واحلاكم يف املستدرك )٥٢٤(١٩/٢٣٧و
 .وانظر احلديث الذي قبل هذا 
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 W

, من طريق أيب نعـيم ٦/٤١١, والبيهقي يف الدالئل )٤٦١٠( ٣/١٢٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .بـه <بار بن الورد عن عامر الدهني عن سامل بن أيب اجلعد عن أم سلمة عن عبداجل

 W
 .هو الفضل بن دكني: أبو نعيم−
 .kí‹ÔnÛa٣٧٤٥@.  صدوق هيم: عبداجلبار بن الورد أبوهشام املكي−
 .kí‹ÔnÛa٤٨٣٣@.  صدوق يتشيع: عامر بن معاوية الدهني أبومعاوية الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٢١٧٠@.  ثقة وكان يرسل كثرياً : جلعد الغطفاين الكويفسامل بن أيب ا−
 אW

 .سند احلديث ضعيف; حلال عبداجلبار بن الورد
 !وهل يصح سامع سامل بن أيب اجلعد من أم سلمة?

نْ قال) ١٧٩(يف جامع التحصيل ص ~أشار العالئي  مل و »مل يسمع مـن أم سـلمة  «: إىل قول مَ
 يذكر من هو القائل ?

 .وقد صحّ معارصة سامل ألم سلمة; فهل سمع منها مسألة حتتاج إىل بحث
فيه عبداجلبار بن الـورد ومل  «: واحلديث صححه احلاكم عىل رشط الشيخني وخالفه الذهبي بقوله

 . »خيرجا له 
ا  «): ٩/١٨٩(يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري   . »هذا حديث غريب جدً

 ) .يا محرياء: (بالنسبة للمتن لورود لفظة ~كأن مراده : قلت
ــيم  ــن الق ــال اب ــف ص ~ق ــار املني ــه  «) : ٦٠(يف املن ــل حــديث في ــا محــرياء(وك ــر ) ي  أو ذك

أ
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 . »فهو كذب خمتلـق ) احلمرياء(

ة  قّب عىل هذه اجلملة حمقق الكتاب الشيخ عبدالفتاح أبـو غـدّ يـة غـري هـذه الكل «: بقولـه ~عَ
, ثم نقل عن اإلمام بدر الدين الزركيش » …مسلمة, فقد صحت ثالثة أحاديث جاء فيها ذكر احلمرياء 

نقله عـن اإلمـام ابـن كثـري ) ٦١(ص "اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة"يف كتابه  ~
 .األحاديث ومنها حديثنا ~

ح احلديث أيضاً العالمة الزرقاين   : حيث قال) ٧/٢٥٧(يف رشح املواهب اللدنية  ~وصحّ
 .», فريد به عىل من زعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع )يا محرياء(حديث صحيح فيه  «

 ).٦١−٦٠(تعليق أيب غدة عىل املنار املنيف ص: وانظر
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ائشـة ريض اهللا عنهـا ملـا ني مكة والبرصة, وهو الـذي نزلتـه ع, وهو منزل باجلوأب) و(و) ج(يف )   ١(

 .١/٤٥٦النهاية : انظر. جاءت إىل البرصة يف وقعة اجلمل
 W

ــىل يف املســند )٢٤٦٥٤( ٤١/١٩٧, و)٢٤٢٥٤( ٤٠/٢٩٨أخرجــه أمحــد يف املســند  ــو يع , وأب
, والبيهقـي يف )٤٦١٣( ٣/١٢٩, واحلاكم يف املستدرك )٣٢٧٥(د , والبزار يف املسن)٤٨٦٨( ٨/٢٨٢

 .٦/٤١٠الدالئل 
 ١٥/١٢٦, وابــن حبــان يف الصــحيح )٣٧٧٦٠( ٧/٥٣٦وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصــنف 

, من طرق عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حـازم ٤/١٦٢٧, وابن عدي يف الكامل )٦٧٣٢(
 .بـه
 W

 .هو البجيل: يل بن أيب خالدإسامع−
 .kí‹ÔnÛa٥٥٦٦@.  ثقة: قيس بن أيب حازم أبوعبداهللا البجيل−
 אW

 .احلديـث صحيــح
 .» ومل خيرجوه نييحهذا إسناد عىل رشط الصح «: ٩/١٨٧يف البداية  ~قال ابن كثري 

و يعــىل والبــزار ورجــال أمحــد رجــال رواه أمحــد وأبــ«: ٧/٢٣٤يف املجمــع  ~وقــال اهليثمــي 
 .»الصحيح

 . »سنده عىل رشط الصحيح  «:  ١٣/٥٩يف فتح الباري  ~وقال ابن حجر 
ة احلديث ما قاله اإلمام عيل بن املديني   ى بـن سـعيد حييـقـال يل  «: حيث قـال ~وال يرضّ صحّ

ث منـاكري منهـا حـديث كـالب ثم ذكـر يل أحاديـ. قيس بن أيب حازم منكر احلديث:  −يعني القطان−
 . »احلوأب 

أ
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 .»الفرد املطلق : ومراد القطان باملنكر «: ٣٣٧/ ٨يف التهذيب  ~قال احلافظ ابن حجر 

 .٢٤/١٥هتذيب الكامل للمزي : وانظر
وأما الذي ذكرتم من الشـهادة عـىل مـاء  «: حيث قال ١٦٢وال ما قاله ابن العريب يف العواصم ص

 . »هذا احلديث وال جر ذلك الكالم  قط مما ذكرتم, وال قال النبي احلوأب, ما كان يشء 
منكـراً كـام يف  ما دام احلديث صحّ سنده فال عربة بقول من خالف وبخاصة إذا مل يكن املـتن: قلت

 .احلديث الذي معنا
أن القائل مها طلحـة بـن عبيـداهللا والـزبري بـن ) ٣٧٧٦٠( ٧/٥٣٦وجاء يف مصنف ابن أيب شيبة 

 . {ام العو
 

 



@
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ــه يف) : ج(األزيــب, ويف ) : و(و) ب(و) أ(يف : األدبــب)  ١( مصــادر احلــديث,  األريــب, ومــا ذكرت

 .١/٤٣النهاية .  الكثري الشعر: واملعنى
 .غري موجودة يف مجيع النسخ , وهي زيادة من مصادر احلديث)  ٢(

 W
, ١٦٣٥( ٢/١٧١, وهو يف خمترص زوائد البزار البن حجر )كشف ٣٢٧٤و ٣٢٧٣(أخرجه البزار 

١٦٣٦.( 
ن كرامة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عـن عصـام بـن قدامـة حدثنا حممد بن عثامن ب:  ~قال البزار 

 .بـه   البجيل عن عكرمة عن ابن عباس
 ال نعلمه يرو عـن ابـن عبـاس إال هبـذا  «: ~وقال البزار . ومن طريق أيب نعيم عن عصام بـه

 . »اإلسنـاد 
 W

 .kí‹ÔnÛa٦١٣٤@.  ثقة: حممد بن عثامن بن كرامة الكويف−
 .أبوحممد الكويفبن باذام ا: هوعبيداهللا بن موسى −
 .هو الفضل بن دكني املالئي: أبو نعيم−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٨٣@.  صدوق: عصام بن قدامة البجيل الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٤٦٧٣@.  ثقة ثبت عامل بالتفسري: عكرمة أبو عبداهللا موىل ابن عباس−
 אW

 .صام بن قدامةاحلديـث حســـن حلال ع
 .»رجالـه ثقــات  «:  ٧/٢٣٤يف املجمع  ~قال اهليثمي 
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 .٣/٢٨٦النهاية .  الرجل القول الضخم: العلج )١(
 .٦/٤١١دالئل النبوة للبيهقي  )٢(

 W
من طريـق ) ١١٧٦( ٢/٩٠, والطرباين يف األوسط )٨٤٥٣( ٤/٥١٧اكم يف املستدرك أخرجه احل

 عبيداهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبدالرمحن عن حذيفة بن اليامن
 بـه. 

 .عن فلفلة اجلعفي عن حذيفة بـه: إال أن عمرو بن مرة عند الطرباين يف األوسط قال    
ى عن قتـادة عـن يحي, من طريق عبداهللا بن رجاء عن مهام بن ٦/٤١١ه البيهقي يف الدالئل وأخرج

 .أيب الطفيل عن حذيفة بـه
 .ورواه أيضاً أبو الزاهرية عن حذيفـة: قال البيهقي

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول 
 .kí‹ÔnÛa٤٣٢٧@.  ة فقيه ربام وهمثق: عبيد اهللا بن عمرو بن أيب الوليد الرقي−
 .kí‹ÔnÛa٢١١٨@.  ثقة له أفراد: زيد بن أيب أنيسة أبوأسامة اجلزري−
 .kí‹ÔnÛa٥١١٢@.  ثقة عابد كان ال يدلس: عمرو بن مرة بن عبداهللا اجلميل−
 .kí‹ÔnÛa١٧٧٣@.  ثقة وكان يرسل: خيثمة بن عبدالرمحن بن أيب سربة اجلعفي−
 .kí‹ÔnÛa٥٤٤٢@.  مقبول: عفي الكويففلفلة بن عبداهللا اجل−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٣٣١٢@.  صدوق هيم قليالً : عبداهللا بن رجاء بن عمر الغداين−

أ
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 .kí‹ÔnÛa٧٣١٩@.  ثقة ربام وهم: ى بن دينار العوذييحيمهام بن −
 .kí‹ÔnÛa٥٥١٨@.  ثقة ثبت: قتادة بن دعامة السدويس أبواخلطاب البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٣١١١@.  صحايب: عامر بن واثلة الليثيهو : أبو الطفيل−
 .kí‹ÔnÛa١١٥٣@.  صدوق: هو حدير احلرضمي احلميص: أبو الزاهرية−
 אW

 .احلديث صحيح لغريه; من الطريقني
وحذيفة بن اليامن تويف قبل مسـريها, وكـان قـد أخربنـا  «: ٤١١/ ٦يف الدالئل  ~قال البيهقي 

 .»ل وعمرو بن ضليع بمسري إحد أمهات املؤمنني يف كتيبة, وال يقوله إال عن سامع الطفي
حه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي  .واحلديث صحّ

 .واحلديث من الزوائد عىل الكتب الستة, ومل أعثر عليه يف جممع الزوائد
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 W

 .٦/٤١٢, والبيهقي يف الدالئل )٣٦٨٨( ٩/١٣٤أخرجه البزار يف املسند 
ــن أيب شــيبة يف املصــنف   ٢/١١٣, وابــن األعــرايب يف معجمــه )٣٧٧٧٥( ٧/٥٣٨وأخرجــه اب

, كلهم من طريق أيب نعيم ٢/١٠اجلوزي يف املوضوعات , وابن ٣/١٩٦, والعقييل يف الضعفاء )٧٩١(
ع عـن أيب بكـرة   الفضل بن دكني عن عبداجلبار بن العباس عن عطاء بن السائب عن عمر بن اهلجنـّ

 .بـه
 W

 .أبو نعيم الفضل بن دكني املالئي−
 .kí‹ÔnÛa٣٧٤١@.  صدوق يتشيع: عبداجلبار بن العباس الشبامي−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٩٢@.  صدوق اختلط: السائب أبوحممد الثقفي الكويف عطاء بن−
ذكره البخاري بدون جرح وال تعديل; وذكره ابن حبان يف الثقات; وقال العقييل : عمر بن اهلجنّع−

 .»ال يتابع عليه وال يعرف إال به  «: يف الضعفاء ~
 .ديثوذكرا احل »ال يعرف  «: ~, وابن حجر  ~وقال الذهبي 

, ٥/٢٨١, امليـزان ٣/١٩٦, الضـعفاء الكبـري ٥/١٥٢, الثقـات ٢٠٥/ ٦التـاريخ الكبـري : انظر
 .٤/٣٩٠اللسان 

 אW
سند احلديث ضعيف جدا; وذلـك لتشـيع عبـداجلبار بـن العبـاس, واحلـديث يف الصـديقة بنـت 

ال يعرف متى سمع مـن عطـاء, هـل قبـل  الصديق,  واختالط عطاء بن السائب وبخاصة أن عبداجلبار
 .االختالط أو بعده, وحال عمر بن اهلجنّع, ثم يضاف لذلك نكارة املتن

هذا حديث موضوع واملـتهم بوضـعه عبـداجلبار  «: ٢/١٠يف املوضوعات  ~قال ابن اجلوزي 
 .»فإنه كان من كبار الشيعة 

بـأن العقـييل أورد احلـديث يف :  ١/٤١٨ يف الـآليل املصـنوعة ~ولكن تعقبه اجلالل السيوطي 
 .»ال يعرف إال بـه  «: ترمجة عمر بن اهلجنع وقال
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 .١/٤٢٢يف تنزيه الرشيعة  ~وكذا فعل ابن عراق 

 .»منكر جدا  «:  ٩/١٨٩يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري 
 .»منكــر  «) : ٥٣١(يف السلسلة الضعيفة  ~وقال األلباين 

 . , ومل يتعقبه بيشء)١٣/٦٠(احلديث يف فتح الباري  ~كر احلافظ ابن حجر وذ
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يف  باملدينة مات إبراهيم, :وقيل أسلم, وأشهرها اسمه يف , خمتلفأبو رافع القبطي موىل رسول اهللا  )١(

 .٧/١١٣ اإلصابة ,٤/٤٤١ الغابة , أسد٤/٢١٩ االستيعاب :انظر. خالفة عيل بن أيب طالب 
 W

, والطـرباين يف )٣٨٨١( ٩/٣٢٦, والبزار يف املسـند )٢٧١٩٨( ٢٥/١٧٥أخرجه أمحد يف املسند 
 ).٩٩٥( ١/٣٣٢الكبري 

, وابـن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـة )٥٦١٢(و) ٥٦١٣(وأخرجه الطحاوي يف مشـكل اآلثـار     
ى األسـلمي عـن أيب أسـامء يحي, كلهم من طريق الفضيل بن سليامن عن حممد بن أيب )١٤١٩( ٢/٨٤٨

 . بـه  موىل بني جعفر عن أيب رافع
 .رافع أبا جعفر وعند الطحاوي أدخل الفضيل بن سليامن بني أيب أسامء وأيب    

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٤٢٧@.  صدوق له خطأ كثري: الفضيل بن سليامن النمريي أبوسليامن البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٦٣٩٥@.  صدوق: ى األسلمي املدينيحيحممد بن أيب −
رو عنه مجع ومل يذكره البخاري وابن أيب حـاتم بجـرح : أبو أسامء موىل بني جعفر بن أيب طالب−
 .»حديثه يف أهل احلجاز  «: تعديل , ووثقه ابن حبان والعجيل, وقال أبو أمحد احلاكم وال

, األسـامء والكنـى ٥/٥٧٥, الثقـات ٩/٣٣٣الكنى, اجلرح والتعديل  ٨/٥التاريخ الكبري : انظر
 ).٥١٥(, تعجيل املنفعة ص١/٣٩١أليب أمحد احلاكم 

 אW
 . »رجاله ثقـات  «:  ٧/٢٣٤يف جممع الزوائد  ~ل اهليثمي قا.  ضعيفسند احلديث 

 . »بسند حســن  «:  ١٣/٦٠يف الفتح  ~وقال ابن حجر 
اضطراب الفضيل بن سليامن يف احلديث, لذا حكم عىل إسناده بالضعـف,  حمقق املسندأثبت : قلت
ل الفضـيل بـن سـليامن بـني أيب بإدخا) ٥٦١٢(أن الطحاوي أخرجه يف مشكل اآلثار كام سبق : ودليله

 .أسامء وأيب رافع أبا جعفر
ال عربة هبذا الحتامل إدخال أيب جعفر خطـا مـن النسـاخ; ألن أبـا أسـامء مـوىل بنـي جعفـر : قلت

. ثـم ذكـر فيـه الصـواب »مـوىل ابـن جعفـر  «: وبخاصة أن حمقق العلل املتناهية ذكر أن يف نسخة ص
 ).فرعن أيب جع(فاختلط عىل الناسخ وظنه 
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 W

طريق عبـدامللك بـن حممـد الرقـايش عـن أيب  , من)٥٥٧٤( ٣/٤١٣أخرجه احلاكم يف املستدرك 
بدون . عاصم عن عبداهللا بن حممد بن عبدامللك عن عبدامللك الرقايش عن أيب حرب بن أيب األسود بـه

 .أبا األسود
من طريـق منجـاب بـن احلـارث عـن عبـداهللا بـن ) ٥٥٧٥( ٣/٤١٣وأخرجه أيضاً يف املستدرك 
 وسمعت فضل بن فضالة حيدث به مجيعاً عن أيب حـرب : بقال منجا. األجلح عن أبيه عن يزيد الفقري

 .ابن أيب األسود بنحـوه
عن أيب حرب بن أيب األسود فقد رو عنه يزيد بن صهيب الفقري وفضل بن فضالة يف : قال احلاكم

 .إسناد واحد
, من طريق منجاب عن عبداهللا عن أبيه عن يزيد الفقـري عـن ٦/٤١٤وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

وسمعت الفضل بن فضالة حيدث أيب عن أيب حرب بـن أيب األسـود عـن أبيـه دخـل حـديث : يه قالأب
 .أحدمها يف حديث صاحبه

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .هو أبو قالبة البرصي: عبدامللك بن حممد الرقايش−
 .kí‹ÔnÛa٢٩٧٧@.  ثقة ثبت: ينالضحاك بن خملد بن مسلم الشيبا: أظنه −أبو عاصم −
 .kí‹ÔnÛa٣٥٩٠@.  مقبول: عبداهللا بن حممد بن عبدامللك الرقايش−
 .kí‹ÔnÛa٤٢١٧@.  لني احلديث: عبدامللك بن مسلم الرقايش جد أيب قالبة سابق الذكر−
 . kí‹ÔnÛa٨٠٤٢@.  ثقـة: أبو حرب بن أيب األسود الدؤيل البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧٩٤٠@. ثقة فاضل خمرضم: بن سفيان الدؤيلهو; ظامل بن عمرو : أبو األسود−

 :الطريق الثاين

أ
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 .kí‹ÔnÛa٦٨٨٢@.  ثقـة: منجاب بن احلارث بن عبدالرمحن التميمي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٣٢٠٢@.  صدوق: عبداهللا بن األجلح الكندي أبوحممد الكويف−
ية: األجلح بن عبداهللا−  .هو ابن حجّ
 .kí‹ÔnÛa٧٧٣٣@.  ثقـة: املعروف بالفقرييزيد بن صهيب ابوعثامن الكويف −

وسـمعت فضـل بـن : منجـاب: ومل أقف عىل ترمجة الفضل بن فضالة, وال عرفت املراد مـن قـول
 …وسمعت الفضل : فضالة, وال عن يزيد الفقري عن أبيه قال

ثقـة : فضل بن فضالة القتباين املرصـيوال. منجاب فضل بن فضالة من طبقة مشايخمع العلم أن ال
 فهل هو املراد أم ال ?. kí‹ÔnÛa٦٨٥٨@.  ضل عابدفا

 .مل يتّضح يل الصواب
 אW

 :سند احلديث ضعيف من كال الطريقني
 :فيه علتان: الطريق األول

انقطاعه; ألن أبا حرب مل يدرك علياً والزبري, فهو يروي عن أبيـه أيب األسـود ظـامل بـن عمـرو  )١
وهل إسقاط أيب األسـود مـن سـند . »عن أيب األسود  «: ل السيوطي هنالذا قال اجلال. الدؤيل

 من أيب حرب, أم من النساخ?: احلاكم والبيهقي
 .حال عبدامللك بن مسلم الرقايش )٢

 .فيه اضطراب واضح, ولعدم وضوح املراد بالفضل بن فضالة: والطريق الثاين
 .وصحح احلديث احلاكم ووافقه الذهبي

 .»غريــب  «:  ٩/١٩٢يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري 
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 W

, )٥٥٧٧, ٥٥٧٦( ٣/٤١٣, واحلـاكم يف املسـتدرك )٦٦٦( ٢/٣٠٠ىل يف املسـند أخرجه أبو يعـ
 . ٦/٤١٥والبيهقي يف الدالئل 

, من طريق أيب عاصم ـ عند أيب يعىل ـ وجعفـر بـن  ٣/٣٥و ٢/٣٠٠وأخرجه العقييل يف الضعفاء 
عـن أيب جـرو سليامن ـ عند البقيةـ كالمها عن عبداهللا بن حممد الرقايش عن جده عبـدامللك بـن مسـلم 

 .املازين بـه
 W

 .kí‹ÔnÛa٩٤٢@.  صدوق زاهد لكنه يتشيع: جعفر بن سليامن الضبعي أبوسليامن البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٨٠١٤@.  مقبول: أبو جرو املازين−

جرحـاً ) ١٢/٤٧(ومل يرو عنه إال عبدامللك بن مسلم الرقايش, ومل يذكر فيه ابن حجر يف التهذيب 
 .وال تعديالً 

 .والبقية سبقوا يف احلديث الذي قبلـه
 אW

 .سند احلديث ضعيف
 . »واألسانيد يف هذا الباب لينة  «:  ٢/٣٠٠يف الضعفاء  ~قال العقييل 

 .»غريــب  «:  ٩/١٩٢يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري 
اه أبو يعىل وفيه عبدامللك بـن مسـلم الرقـايش, قـال رو «:  ٧/٢٣٥يف املجمع  ~وقال اهليثمي 

 .»مل يصح حديثه : البخاري
 .٥/١٨٩التاريخ الكبري للبخاري : وانظر
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أخربنا عبدالرمحن بـن محـدان اجلـالب :  ~قال ) ٥٥٧٣( ٣/٤١٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 
هبمدان, ثنا عثامن بن خرزاد األنطاكي, ثنا ربيعة بـن احلـارث, حـدثني حممـد بـن سـليامن العابـد, ثنـا 

 .فذكرهإسامعيل بن أيب حازم عن قيس 
 W

اإلمام املحـدث القـدوة أحـد أركـان السـنة  «: ~قال الذهبي : عبدالرمحن بن محدان اجلالب−
 .٢/٣٥٧, شذرات الذهب١٥/٤٧٧السري : انظر. هـ٣٤٢, تويف سنة »هبمدان 
 .kí‹ÔnÛa٤٤٩٠@.  هو ابن عبداهللا بن حممد بن خرزاذ; ثقـة: عثامن بن خرزاد−
ومل يـذكر فيـه جرحـاً وال  ٣/٤٧٧ذكره ابـن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل : حلارثربيعة بن ا−
 .وهو غري ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب الصحايب. تعديالً 
, كذا قال الذهبي يف تلخيص املستدرك, ومل أجد من تـرجم لـه. ال يعرف: حممد بن سليامن العابد−

 .٥/١٨٩وكذا نقل عنه ابن حجر يف اللسان 
 .وهو البجيل: إسامعيل بن أيب خالد: والصواب −هذا خطأ : عيل بن أيب حازمإسام−

 .هو ابن أيب حازم : قيس
 אW

 .ربيعة بن احلارث; وحممد بن سليامن العابد: سند احلديث ضعيف جلهالة كل من
 .»احلديث فيـه نظـر  «: يف التلخيص ~قال الذهبي 
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مصـنفه  , وابـن أيب شـيبة يف)٤٩٢٢(أخرجه إسحاق بن راهويه كام يف املطالب العالية البن حجر 
, من طريق يعىل بن عبيد عن إسـامعيل بـن أيب خالـد ٣/٦٥, والعقييل يف الضعفاء )٣٧٨١٦( ٧/٥٤٤

 .عن عبدالسالم بـه
 W

 .هو الطنافيس: يعىل بن عبيد−
 : عبدالسالم البجيل−

بن العوام  عبدالسالم البجيل رو عن الزبري «:  ٦/٤٥يف اجلرح والتعديل  ~قال ابن أيب حاتم 
: سـمعت أيب يقـول: سمعت أيب يقول ذلك, ثم قـال. رو عنه إسامعيل بن أيب خالد وذكر أنه من حيه

 .انتهى »هو جمهول ال يدر أدرك ابن الزبري أم ال 
عبدالسالم رو عنـه إسـامعيل بـن أيب : وعن البخاري «:  ٣/٦٥يف الضعفاء  ~وقال العقييل 

 .»ال يثبت سامعه منهام خالد عن عيل وأيب الزبري و
 אW

 . {ت سامعه من عيل والزبري وضعيف جلهالة عبدالسالم ولعدم ثب سند احلديث
وبمجمـوع : , قلـتبـدون تعليـق) ١٣/٦٠(يف الفـتح  ~واحلديث ذكره احلـافظ ابـن حجـر 

 .األحاديث يف الباب يقو احلديث واهللا تعاىل أعلم
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 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها
نافع, حدثنا  حدثنا احلكم بن:  ~قال ) ٣٦٠٨(كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم −

 .قال, فذكـره  أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا هريرة: شعيب عن الزهري قال
حدثني عبداهللا بن حممد, حدثنا عبدالرزاق, أخربنا معمر عن مهـام عـن أيب ) : ٣٦٠٩( ~وقال 

 .بـه   هريرة
 تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ال ((:  كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم, باب قول النبي −

 ).٦٩٣٥( ))دعوامها واحدة 
 .بـه  حدثنا عيل, حدثنا سفيان, حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة:  ~قال 

حـدثنا حممـد بـن رافـع, حـدثنا :  ~, قـال )٧٢٥٦(وأخرج مسلم يف صـحيحه كتـاب الفـتن 
, فـذكر  هـذا مـا حـدثنا أبـو هريـرة عـن رسـول اهللا : عبدالرزاق, حدثنا معمر عن مهام بن منبه قال

 .فذكر حديث الباب …أحاديث منها 
املراد هبام من كـان مـع عـيل ومعاويـة ملـا حتاربـا  «:  ٦/٧١٣يف الفتح  ~قال احلافظ ابن حجر 

املـراد أن دينهام واحد; ألن كالً منهام كان يتسمى باإلسالم أو : , أي))دعوامها واحدة  ((: بصفني, وقوله
 .»كالً منهام كان يدعي أنه املحق 

  
 

ي



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

أخربنا عيل بن أمحد بن عبدان, أخربنا أمحد بن عبيد :  ~قال  ٦/٤٢٣أخرج البيهقي يف الدالئل 
ى عـن عبـداهللا يحيالصفار, حدثنا إسامعيل بن الفضل, حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا جرير عن زكريا بن 

 .فذكره  بن يزيد وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة عن عيل بن أيب طالب
 W

الشيخ «: يف السري ~وثقه اخلطيب, وقال الذهبي : عيل بن أمحد بن عبدان الشريازي األهوازي−
 . هـ٤١٥, تويف سنة »املحدث الصدوق أبو احلسن الشريازي, ثقة مشهور, عايل اإلسناد

 .٩/٢٥٧, تاريخ اإلسالم ١٧/٣٩٧, السري ١١/٣٢٩تاريخ بغداد : انظر
, تويف بعد »اإلمام احلافظ املجود  «: ~قال الذهبي : د بن عبيد الصفار أبو احلسن البرصيأمح−

 . ١٥/٤٣٨, السري ٤/٢٦١تاريخ بغداد : انظر. هـ ٣٤١سنة 
اجلرح والتعديل .  »صدوق ثبت  «: عنه ~قال أبو حاتم : إسامعيل بن الفضل العبدي الرازي−

)٢/١٩٣.( 
 .kí‹ÔnÛa٥٥٢٢@.  ثقة ثبت: ي أبو رجاء البغالينقتيبة بن سعيد الثقف−
 .kí‹ÔnÛa٩١٦@.  ثقة صحيح الكتاب: جرير بن عبداحلميد الضبي الكويف−
 .»ليس بيشء  «: ى بن معنييحيالكندي احلمريي األعمى, قال : ىيحيزكريا بن −

 .٢/٥٦٢, اللسان ٣/١١٠, امليزان ٣/٦٠٠اجلرح والتعديل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٣٧١٢@.  ثقـة: عافري أبو عبدالرمحن احلُبُيلعبداهللا بن يزيد امل−
 .kí‹ÔnÛa١١٠٩@.  ثقـة: حبيب بن يسار الكندي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٩٥@.  خمضــرم: سويد بن غفلة أبو أمية اجلعفي−
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 .ى, واملتـن منكـرحييسند احلديث ضعيـف جدا حلال زكريا بن 
 :  ٩/١٩٧يف البداية  ~قال ابن كثري 

 .» …ى يحيحديث منكر جداً وآفته من زكريا بن  «
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 . ٧/٢٤٦للطرباين اهليثمي يف املجمع عزاه 
, والقائـل )) …يا أبا موسى أنشـدك اهللا  ((: قولهمن ) ١٦٣٦( ٣/٢٠٣وأخرجه أبو يعىل يف املسند 

 .  هو عامر بن يارس
: أخرجه من طريق عقبة بن مكرم عن يونس بن بكري عن عـيل بـن أيب فاطمـة عـن أيب مـريم قـال

 .يا أبا موسى: سمعت عامر بن يارس يقول
 . ))فخرج أبو موسى ومل يرد عليه شيئاً  ((: وفيه زيادة

 W
ي أبوعبدامللك البرصيع−  .kí‹ÔnÛa٤٦٥١@.  ثقـة: قبة بن مكرم العمّ
 .kí‹ÔnÛa٧٩٠٠@.  صدوق خيطئ: يونس بن بكري الشيباين أبو بكر اجلامل الكويف−
ر الكويف: عيل بن أيب فاطمة−  .kí‹ÔnÛa٤٧٠٣@.  مرتوك شديد التشيع: هو ابن احلزوّ
 .kí‹ÔnÛa٨٣٥٩@.  جمهول: أبا مريم الثقفي قيس املدائني: أظنه −أبو مريم −
 אW

ا حلال عيل بن أيب فاطمة, وجهالة أيب مريم  .سند احلديث ضعيف جدً
عيل بن أيب فاطمة وهو عيل : رواه أبو يعىل والطرباين وفيه «: ٧/٢٤٦يف املجمع   ~قال اهليثمي 

 .»بن احلزور وهو مرتوك 
هذا عندي باطل; ألن جعفر بن عـيل شـيخ جمهـول ال : اين وقالرواه الطرب «: ٧/٢٤٦وقال أيضاً 

 .»إنام ضعفه من عيل بن عابس األسدي فإنه مرتوك : قلت. يعرف
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 .)٣١٧١٣(ل هلام اهلندي يف كنز العامعزاه أخرجه أبو نعيم وابن عساكر يف تاريخ دمشق كام 
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 . ٦/٤٣٦لبيهقي يف الدالئل , وا)٤٦٢١( ٣/١٣٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, )٨٥٤١( ٥/١٥٤والنسـائي يف الكـرب , )١٠٨٣( ٢/٧٩٠وأخرجه أمحد يف فضائل الصـحابة 

, وابـن حبـان يف صـحيحه )٣٤٣٠(, والطحـاوي يف املشـكل )١٠٨٦( ٢/٣٤١وأبو يعـىل يف املسـند 
٦٩٣٧( ١٥/٣٨٥.( 

 .من طرق عن األعمـش
 . ٦/٤٣٥, والبيهقي يف الدالئل )٤٦٢١( ٣/١٣٢وأخرجه أيضاً احلاكم يف املستدرك 

 ١٨/٢٩٥, و)١١٢٨٩( ١٧/٣٩٠, و)١١٢٥٨( ١٧/٣٦٠وأخرجـــه أيضـــاً أمحـــد يف املســـند 
واآلجري يف الرشـيعة , )٣٤٣١(, والطحاوي يف املشكل )١٠٧١( ٢/٧٧٧, ويف الفضائل )١١٧٧٣(
 . ١/٦٧, وأبو نعيم يف احللية )١٥٤٦(

 .من طرق عن فطر بن خليفة
, وأشـار )٣٤٣٢(, والطحاوي يف املشـكل )٣٢٠٧٣( ٦/٣٧٠ شيبة يف املصنف وأخرجه ابن أيب

 .من طريق عبدامللك بن محيد بن أيب غنية عن محيد بن أيب غنية ٦/٤٣٦إليه البيهقي يف الدالئل 
 .بـه  ثالثتهم عن إسامعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري

 W
 .رانهو سليامن بن مه: األعمش−
 .kí‹ÔnÛa٥٤٤١@.  صدوق رمي بالتشيع: فطر بن خليفة املخزومي موالهم أبوبكر احلناط−
 .kí‹ÔnÛa٤١٧٦@.  ثقـة: عبدامللك بن محيد بن أيب غنية اخلزاعي−
 .kí‹ÔnÛa١٥٥٥@.  صدوق: محيد بن أيب غنية األصبهاين−
 .kí‹ÔnÛa٤٤٣@.  ثقـة: إسامعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي−
 .kí‹ÔnÛa١٩٢١@.  رجاء بن ربيعة الزبيدي; صـدوق: أبوه هو−
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 .احلديث حسن; حلال رجاء بن ربيعة ومحيد وفطر
 .وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني, ووافقه الذهبي

 .»رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح  «:  ٥/١٨٦يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 .»اه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقـة رو «:  ٩/١٣٣وقال يف 
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من طريق حممد بـن محيـد الـرازي عـن سـلمة بـن ) ٤٦٧٤( ٣/١٥٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .بـه  أيب زيد األحول عن عقاب بن ثعلبة عن أيب أيوب األنصاري الفضل عن

من طريق حممد بن يونس الكديمي عن عبدالعزيز بـن اخلطـاب ) ٤٦٧٥( ٣/١٥٠وأخرجه أيضاً 
 .عن عيل بن غراب عن األصبغ بن نباتة عن أيب أيوب بـه

اح اجلرجرائـي عـن من طريق حممد بن الصب) ٤٠٤٩( ٤/١٧٢وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .حممد بن كثري عن احلارث بن حصرية عن أيب صادق عن خمنف بن سليم عن أيب أيوب بـه

 W
 : للحديث ثالثة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٥٨٣٤@.  حافظ ضعيف: حممد بن محيد بن حيان الرازي−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٠٥@.  اخلطأ ضعيف كثري: سلمة بن الفضل األبرش موىل األنصار−
 .مل أعرفهام: أبو زيد األحول وعقاب بن ثعلبة−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٦٤١٩@.  ضعيف: حممد بن يونس الكديمي أبوالعباس السامي−
 .kí‹ÔnÛa٤٠٩٠@.  صـدوق: عبدالعزيز بن اخلطاب أبواحلسن الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٨٣@.  تشيعصدوق وكان يدلس وي: عيل بن غراب الفزاري موالهم الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٥٣٧@.  مرتوك,  رمي بالرفض: األصبغ بن نباتة التميمي الكويف−

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٥٩٦٥@.  صدوق: حممد بن الصباح بن سفيان اجلرجرائي أبو جعفر التاجر−
 .kí‹ÔnÛa٦٢٥٣@.  ضعيف: حممد بن كثري القريش الكويف−
 .kí‹ÔnÛa١٠١٨@.  صدوق خيطئ ورمي بالرفض: ألزدي احلارث بن حصرية أبو النعامن ا−
 .kí‹ÔnÛa٨١٦٧@.  صدوق: أبو صادق األزدي الكويف خمتلف يف اسمه−
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 .kí‹ÔnÛa٦٥٤٢@.  صحابـي: خمنف بن سليم بن احلارث األزدي الغامدي−
 אW

 .سند احلديث ضعيف جدا من مجيع طرقه السابقة
مل يصح وساقه احلاكم بإسـنادين خمتلفـني إىل أيب أيـوب  «: يف تلخيص املستدرك ~قال الذهبي 

 . »ضعيفيـن 
 .»وفيه حممد بن كثري الكويف وهو ضعيف  «:  ٦/٢٣٥يف املجمع  ~وقال اهليثمي 

 ).١٤١(تلخيص املوضوعات للذهبي ص: وانظر
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 W
من طريق حممـد بـن ) ١٠٠٥٤( ١٠/٩١, والكبري )٩٤٣٠( ٩/١٩٨أخرجه الطرباين يف األوسط 

عبيد املحاريب عن الوليد بن محاد عن أيب عبدالرمحن احلارثي عن مسلم املالئي, ويف املعجم الكبري سقط 
 .وهو خطأ. من السند) مسلم املالئي(

من طريق عبدالرمحن بن صالح عن عائذ بـن حبيـب ) ١٠٠٥٣( ١٠/٩١وأخرجه يف الكبري أيضاً 
 .عن بكري بن ربيعة عن يزيد بن قيس

 من طريق عبـداهللا بـن نمـري عـن فطـر بـن خليفـة عـن ) ٦٠٤( ٢/٢١٥وأخرجه البزار يف املسند 
 .حكيم بن جبري

 .بـه  ثالثتهم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
 W

 .kí‹ÔnÛa٦١٢٠@.  صدوق: مد املحاريب أبو جعفر الكويفحممد بن عبيد بن حم−
بن جابر أبو العباس الرميل الزيات سمع بدمشق وغريها سـليامن بـن عبـدالرمحن  الوليد بن محاد−

, وال أعلم فيـه مغمـزاً : عامر وحممد بن أيب الرسي وغريهم, قال الذهبي وهشام بن : انظـر .وكان ربانياً
   .٦/٢٩٥, اللسان ١٤/٧٨السري  ,٦٣/١٢١تاريخ دمشق

 .همل أجد ترمجت: دالرمحن احلارثيأبو عب−
 .kí‹ÔnÛa٦٦٤١@.  ضعيف: هو ابن كيسان الضبي أبو عبداهللا الكويف: مسلم املالئي−
 .kí‹ÔnÛa٣٨٩٨@.  صدوق يتشيع: عبدالرمحن بن صالح األزدي العتكي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٣١١٧@.  تشيعصدوق رمي بال: عائذ بن حبيب بن املالح أبو أمحد الكويف−
 .)١٢٨(تاريخ أسامء الثقات . ثقة: بكري بن ربيعة−
 ).٨/٣٥٣( التاريخ الكبري للبخاري: انظر. يزيد بن قيس−
 .هو أبو هشام اهلمداين: عبداهللا بن نمري−
 .هو أبوبكر احلناط: فطر بن خليفة−
 .kí‹ÔnÛa١٤٦٨@.  ضعيف رمي بالتشيع: حكيم بن جبري األسدي−
 .kí‹ÔnÛa٢٧٠@.  ثقة إال أنه يرسل كثرياً : هو ابن يزيد بن قيس النخعي: إبراهيم−
 .kí‹ÔnÛa٤٦٨١@.  ثقة ثبت فقيه عابد: هو ابن قيس بن عبداهللا النخعي: علقمة−



@
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 אW

 .سنـد احلديـث ضعيـف جلهالة بعض رواته, ولضعف املالئي واألسدي
 .»وفيه من مل أعرفه  «:  ٦/٢٣٥يف املجمع  ~قال اهليثمي 

 .»رواه الطرباين يف األوسط وفيه مسلم بن كيسان املالئي وهو ضعيف  «:  ٧/٢٣٨وقال أيضاً يف 
 



@
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 W
ن راشـد من طريق جعفر بن مروان عن حفـص بـ) ٨٤٢٨( ٨/١٩٨أخرجه الطرباين يف األوسط 

 .ى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذيحيعن 
 .»مل يرو هذا احلديث عن ربيعة بن ناجذ إال سلمة تفرد به ابنه  «: ~وقال الطرباين 

 .من طريق الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد) ٥١٩( ١/٣٩٧وأخرجه أبو يعىل يف املسند 
.  من طريق الربيع بن سعد عن سعيد بن عبيد عن عـيل بـن ربيعـة) ٧٧٤( ٣/٢٦والبزار يف املسند 

 .  عن عيل بن أيب طالب −ربيعة بن ناجذ وعيل بن ربيعة−مها
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .مل أقف له عىل ترمجة: جعفر بن مروان−
 .٣/١٧٢اجلرح والتعديل :انظر.  عديلذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال ت: حفص بن راشد−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٦١@.  مرتوك وكان شيعياً : ى بن سلمة بن كهيل احلرضمي الكويفحيي−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٠٨@.  ثقـة: ى احلرضمي الكويفيحيأبوه سلمة بن كهيل أبو −
 .kí‹ÔnÛa١٩١٨@.  ثقـة: ربيعة بن ناجذ األزدي الكويف−

 :الطريق الثاين
هـو : خيالف يف حديثه , وقال أبـو حـاتم: قال البخاري. ابن الركني الفزاريهو : الربيع بن سهل−

لـيس بيشـء , وضـعفه أبـو داود والـدارقطني : منكر احلديث , وقال ابن معني: شيخ , وقال أبو زرعة
 .والساجي والعقييل

, الضـعفاء ٣/٤٦٣, اجلـرح والتعـديل ٣/٢٧٨, التـاريخ الكبـري ٢/١٦١تاريخ ابن معني : انظر
 . ٢/٥١٧, اللسان  ٢/٥١قييل للع

ال بأس به , وذكره ابن حبان يف الثقـات , وقـال : قال أبو حاتم. الربيع بن سعد أو سعيد اجلعفي−
 .ال يكاد يعرف :  الذهبي

 . ٢/٥١٦, اللسان  ٣/٦٣, امليزان  ٦/٢٩٧, الثقات  ٣/٤٦٢اجلرح والتعديل : انظر
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 .kí‹ÔnÛa٢٣٦١@.  ةثقـ: سعيد بن عبيد الطائي أبواهلذيل الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٣٣@.  هو أبواملغرية الوالبي الكويف; ثقـة: عيل بن ربيعة−
 אW

 . سند احلديث ضعيف جدا من الطريقني
رواه البزار والطرباين يف األوسط, وأحد إسـنادي البـزار  «:  ٧/٢٣٨يف املجمع  ~قال اهليثمي 

 .»ري الربيع بن سعيد وثقه ابن حبان رجاله رجال الصحيح غ
 .»األسانيد يف هذا احلديث عن عيل لينة الطرق  «:  ٢/٥١يف الضعفاء  ~وقال العقييل 
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 W

 .٦/٤٤٠, والبيهقي يف الدالئل )٤٦٧٦( ٣/١٥٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, والـدواليب يف الكنـى )٤٠١٩(وأخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده كـام يف املطالـب العاليـة 

 ., من طرق عن إسامعيل بن سامل عن أيب إدريس األودي)٤٤١(
ر بن خليفة وعبـدالعزيز بـن سـياه عـن , من طريق فط ٦/٤٤٠وأخرجه البيهقي يف الدالئل أيضاً 
 .حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة احلامين

 ., عن حيان األسدي بدون سند)٤٦٨٦( ٣/١٥٣وأخرجه أيضاً احلاكم يف املستدرك 
 .مثلهبـ  ثالثتهم عن عيل بن أيب طالب

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٤٤٧@.  ثقة ثبت: ى الكويفيحيدي أبوإسامعيل بن سامل األس−
ـديرة: هو إبراهيم بن أيب حديد, ويقال: أبو إدريس األودي− أبـو :  قـال البخـاري. إبراهيم بن حُ

ولعله أراد أنـه :  جمهول , وقال ابن حجر: سئل أيب عنه فقال:  إدريس يعد يف الكوفيني , وقال أبو حاتم
 .الثقات جمهول احلال , وذكره ابن حبان يف

 .١/١٤١, اللسان  ٤/١١, الثقات  ٢/٩٦, اجلرح والتعديل  ١/٢٨٢التاريخ الكبري : انظر
 :الطريق الثاين

 .هو أبوبكر احلناط: فطر بن خليفة−
 .kí‹ÔnÛa٤١٠٠@.  صدوق يتشيع: عبدالعزيز بن سياه األسدي الكويف−
.  كثـري اإلرسـال والتـدليس ثقة فقيه جليل وكـان: حبيب بن أيب ثابت األسدي موالهم الكويف −
@kí‹ÔnÛa١٠٨٤. 
 . kí‹ÔnÛa٨٤٧@.  صدوق شيعي: ثعلبة بن يزيد احلامين الكويف−

 :الطريق الثالث; وفيه
 .kí‹ÔnÛa١٥٩٦@. ثقة: هو حيان بن حصني أبو اهلياج األسدي الكويف: حيان األسدي−



@
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 אW

 .سند احلديث ضعيــف من طرقه السابقة
تابع عليـه يف حديثـه هـذا , قـال البيهقـي : ~ل البخاري قا كـذا قـال : (~ثعلبة فيه نظر ال يُ

البخاري, وقد رويناه بإسناد آخر عن عيل إن كان حمفوظاً , ثم ساق احلديث من طريق أيب إدريـس عـن 
 .عيل

عليه يف إمارته,  يف خروج من خرج −واهللا أعلم−فإن صح هذا فيحتمل أن يكون املراد به :  ثم قال
 .٦/٤٤٠الدالئل : انظر).   ثم يف قتله

 .واحلديث صححه احلاكم, ووافقه الذهبـي
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 W

من طريق أمحد بن يونس عن حممد بـن فضـيل عـن ) ٤٦٧٧( ٣/١٥١ستدرك أخرجه احلاكم يف امل
 .بـه {أيب حيان التيمي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

مـن ) ٧١٦( ٢/٢٩٣, والبزار يف املسـند )٥٦٥( ١/٤٢٦وللحديث شاهد عند أيب يعىل يف املسند 
وهـو يف . وفيه قصـة. بـه  طريق الفضل بن عمرية عن ميمون الكردي عن أيب عثامن النهدي عن عيل

 .ولكن بدون الشاهد) ١١٠٩( ٢/٨٠٨فضائل الصحابة لإلمام أمحد 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٦٣@.  ثقة حافظ: هو ابن عبداهللا بن يونس التميمي الكويف: أمحد بن يونس−
 .هو ابن غزوان الكويف: حممد بن فضيل−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٥٥@.  ثقة عابد: ى بن سعيد بن حيان التيمي الكويفيحيهو : و حيان التيميأب−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٧٨@.  ثقة ثبت فقيه: سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٥٤١٠@.  فيه ليـن: الفضل بن عمرية الطفاوي أبو قتيبة البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧٠٥٦@.  مقبـول: ميمون الكردي أبو بصري−
 .عبدالرمحن بن مل: أبو عثامن النهدي هو−
 אW

 .احلديث حسن من الطريق األول حلال حممد بن فضيل, وبه انجرب الطريق الثاين
 .وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني, ووافقه الذهبي من الطريق األول

اه أبو يعىل والبزار, وفيه الفضل بن عمرية, وثقه ابـن رو «:  ٩/١١٨يف املجمع  ~وقال اهليثمي 
 .»حبان وضعفه غريه, وبقية رجاله ثقات 
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 W

, والبـزار )٤٩٧٣(, وابن أيب عمر كام يف املطالب العالية )٥٣( ١/١٨٠أخرجه احلميدي يف املسند 
 ١٥/١٢٧حبـان يف صـحيحه  , وابـن)٤٩١( ١/٣٨١, وأبو يعىل يف املسند )٧١٨( ٢/٢٩٥يف املسند 

 ).٣٢٩( ١/١٠١, وأبو نعيم يف املعرفة )٤٦٧٨( ٣/١٥١, واحلاكم يف املستدرك )٦٧٣٣(
, كلهم من طرق عـن سـفيان )١٣٠٨( ٢/٥٥٩وأخرجه عبداهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب السنة 

 .بن عيينة عن عبدامللك بن أعني عن أيب حرب بن أيب األسود عن أبيه بـه
 W

 .سفيان بن عيينة أبو حممد اهلاليل−
.   حديث واحد متابعةنييحصدوق شيعي له يف الصح: عبدامللك بن أعني الكويف موىل بني شيبان−
@kí‹ÔnÛa٤١٦٤. 
 .هو ابن أيب األسود الدؤيل: أبو حرب−
 .هو ظامل بن عمرو: أبو األسود الدؤيل−
 אW

 .ال ابن أعنياحلديــث حســن حل
ابن بشار  «: فقال ~وصححه ابن حبان, وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني, وخالفه الذهبي 

 . »ذو مناكري, وابن أعني غري مريض 
kí‹ÔnÛa@@.  حـافظ لـه أوهـام: إبراهيم بن بشار أبو إسحاق الرمادي البرصـي: ابن بشار هو: قلت

١٥٥. 
ن واحلاكم, وجاء احلديث عند احلميدي وابن أيب عمـر وهو راوي احلديث عن سفيان عند ابن حبا

مبارشة عن سفيان بن عيينة, ومها من األئمة فتابعاه عليه, وابن أعني غـري مـريض ألنـه شـيعي, ولكـن 
 .حديثه حسن إال فيام فيه نرصة العتقاد الشيعة, وليس هذا احلديث كذلك

والبـزار بنحـوه, ورجـال أيب يعـىل رجـال رواه أبو يعـىل  «:  ٩/١٣٨يف املجمع  ~قال اهليثمي 

أ



@
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 . »الصحيح غري إسحاق بن أيب إرسائيل وهو ثقة مأمون 

لِّم فيه لوقفه يف القرآن, رو له البخاري يف األدب املفرد: قلت وأبوداود, , إسحاق هذا صدوق تُكُ
 .kí‹ÔnÛa٣٣٨@, ١/٢٠٢, هتذيب التهذيب ٦/٣٥٩هتذيب الكامل : انظر. والنسائي
 .٣/١٤٩٩ترص استدراك احلافظ الذهبي عىل مستدرك احلاكم للعالمة ابن امللقن خم: وانظر

 



@
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 W

, والعقـييل يف الضـعفاء ٢/٧٨غري , ويف الصـ)١١٥٤( ٢/٧٩أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 
, كلهم من طريق عطاء بـن مسـلم اخلفـاف عـن )١٢٦٦( ٢/٤١٦, وابن األعرايب يف معجمه ٣/٤٠٥

 .همثلبـ  سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن عيل بن أيب طالب
ال يرو عـن مل يروه عن سفيان إال عطاء تفرد به عبيد بن جناد, و «: يف الصغري ~قال الطرباين 

 .»عيل إال هبذا اإلسناد 
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٥٩٩@.  صدوق خيطئ كثرياً : عطاء بن مسلم اخلفاف أبو خملد الكويف−
 .هو ابن سعيد الثوري: سفيان−
 .kí‹ÔnÛa٥٠٦٥@.  ثقة مكثر عباد اختلط بأخرة: هو السبيعي عمرو بن عبداهللا: أبو إسحاق−
.  كذبه الشعبي يف رأيه, ويف حديثه ضـعف:  األعور اهلمداين صاحب عيلهو ابن عبداهللا: احلارث−
@kí‹ÔnÛa١٠٢٩. 

 אW
 .حلال عطاء بن مسلم اخلفاف واحلارث األعور سند احلديث ضعيــف

 .»عطاء بن مسلم ال يتابع عىل حديثه وال يعرف إال به  «: قال العقييل 
 .جده يف جممع الزوائد للهيثميواحلديث من الزوائد ومل أ
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 W

حدثنا حممد بن املؤمـل بـن احلسـن ثنـا :  ~قال ) ٨٤٤٧( ٤/٥١٥أخرجه احلاكم يف املستدرك 
ى بن سعيد ثنا الوليد بـن عيـاش أخـي أيب بكـر بـن يحيالفضل بن حممد بن املسيب ثنا نعيم بن محاد ثنا 
 .  عياش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود

 .وفيه اختالف يف السند) ٨٧(وهو يف كتاب الفتن لنعيم بن محاد 
 W

اإلمـام رئـيس نيسـابور, أحـد : قال الذهبي : حممد بن املؤمل بن احلسن املارسجيس النيسابوري−
 .٧/٨٩٧, تاريخ اإلسالم ١٦/٢٣السري : انظر. هـ٣٥٠البلغاء والفصحاء , مات سنة 

كتبـت عنـه بـالري : قال أبو حـاتم: الفضل بن حممد بن املسيب بن موسى النيسابوري الشعراين−
مون مل يطعـن يف حديثـه ثقـة مـأوهو .. بالرجالكان أديباً فقيهاً عابداً عارفاً  :, وقال احلاكمهتكلموا فيو

وسـمعت أبـا عبـداهللا بـن : وقد سئل عنه احلسني القتباين فرماه بالكذب, قـال : وقال الذهبي  بحجة ,
اجلرح والتعديل : رانظ.  هـ٢٨٢مات سنة , صدوق إال أنه كان غالياً يف التشيع: األخرم يُسأل عنه فقال 

  .٤/٥٢٩, اللسان  ١٣/٣١٧, السري  ٥/٤٣٥, امليزان  ٥/١٥٥, املنتظم  ٧/٦٩
 .kí‹ÔnÛa٧١٦٦@.  صدوق خيطئ كثرياً : نعيم بن محاد بن معاوية اخلزاعي أبوعبد اهللا املروزي−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٥٨@.  ضعيف: ى بن سعيد العطار األنصاري الشامييحي−
 .من ترجم لهمل أجد : الوليد بن عياش−
 . هو ابن يزيد النخعي: إبراهيم−
 .هو ابن قيس النخعي: علقمة−
 אW

 .سند احلديث ضعيف; لضعف نعيم بن محاد والعطار, وجهالة الوليد بن عياش
 .»هذا من أوابد نعيم بن محاد  «: بقوله ~واحلديث صححه احلاكم وخالفه الذهبي 

أ
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 W

 :  أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع هي كالتايل
حـدثنا أمحـدبن محـد املكـي, :  ~قال ) ٣٦٠٥(مات النبوة يف اإلسالم كتاب املناقب باب عال−

كنت مع مروان وأيب هريرة فسـمعت أبـا هريـرة : ى بن سعيد األموي عن جده قاليحيحدثنا عمرو بن 
 .سمعت الصادق املصدوق يقول, فذكره: يقول
, حـدثنا أبـو معمـر حدثنا حممد بـن عبـدالرحيم:  ~قال ) ٣٦٠٤(نفسه الكتاب والباب ويف −

  إسامعيل بن إبراهيم, حدثنا أبو أسامة, حدثنا شـعبة عـن أيب التّيـاح عـن أيب زرعـة عـن أيب هريـرة
 .بنحـوه

 .سمعت أبا زرعة: حثدنا أبو داود, أخربنا شعبة عن أيب التياح: قال حممود
: ~قـال ) ٧٠٥٨(ح ))هالك أمتي عىل يدي أغيلمة سـفهاء  ((:  كتاب الفتن باب قول النبي −

: أخربين جدي قـال: ى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قالحييحدثنا موسى بن إسامعيل, حدثنا عمرو بن 
سـمعت الصـادق : باملدينة ومعنا مروان, قال أبـو هريـرة كنت جالساً مع أيب هريرة يف مسجد النبي 

 .املصدوق يقول, فذكره
حدثنا أبو بكر بـن :  ~قال ) ٢٩١٧(ح وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفتن وأرشاط الساعة

 .بنحـوه  سمعت أبا زرعة عن أيب هريرة: أيب شيبة, حدثنا أبو أسامة, حدثنا شعبة عن أيب التياع قال
 حـدثنا أبـو داود, حـدثنا شـعبة, : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي وأمحد بـن عـثامن النـوفيل قـاال

 .يف هذا اإلسناد يف معناه
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 W

 . ٦/٤٦٥, ويف الدالئل )٢٣٨٥( ٤/١٩٦أخرجه البيهقي يف الشعب 
, وابـن  ١١٨, والبخـاري يف خلـق أفعـال العبـاد ص)١١٣٤( ١٧/٤٤٠ املسند وأخرجه أمحد يف

 ٢/٤٠٦, واحلاكم يف املسـتدرك )٩٣٢٦( ١٠/١٥٤, والطرباين يف األوسط )٧٥٥(حبان يف صحيحه 
, كلهم من طريق أيب عبدالرمحن عبداهللا بن يزيد املقـرئ عـن حيـوة بـن )٨٦٤٣( ٤/٥٩٠, و)٣٤١٦(

 .بـه  اخلوالين عن الوليد بن قيس عن أيب سعيد اخلدريرشيح عن بشري بن أيب عمرو 
 W

 .kí‹ÔnÛa٣٧١٥@.  ثقة فاضل: عبداهللا بن يزيد املكي املقرئ أبو عبدالرمحن−
 .kí‹ÔnÛa١٦٠٠@.  ثقة ثبت فقيه زاهد: حيوة بن رشيح بن صفوان التجيبـي املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧١٨@.  ثقـة: يبشري بن أيب عمرو اخلوالين أبو الفتح املرص−
 .kí‹ÔnÛa٧٤٤٨@.  مقبـول: الوليد بن قيس بن األخرم التجيبـي املرصي−
 אW

 .احلديث حسن حلال الوليد بن قيـس
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبـي

 .» إسناده جيد, قوي عىل رشط السنن «) : ٩/٢٣٢(يف البداية والنهاية  ~قال ابن كثري 
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 W

 .بـه ~, من طريق أيب أسامة عن جمالد عن الشعبي  ٦/٤٦٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .من طريق أيب أسامة) ٣٧٨٤٣( ٧/٥٤٨وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 . من طريق هشيم) ١٢٨٣( ٢/٥٥٠وعبداهللا بن أمحد بن حنبل يف السنة 
 .كالمها عن جمالد عن الشعبي عن احلارث من قوله

 W
دلس, وكان بأخرة حيدث من  ثقة ثبت ربام: هو محاد بن أسامة القريش موالهم الكويف: أبو أسامة−

 . kí‹ÔnÛa١٤٨٧@.  كتب غريه
kí‹ÔnÛa@@.  ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي: هشيم بن بشري بن القاسم السلمي الواسطي−

٧٣١٢. 
 .kí‹ÔnÛa٦٤٧٨@.  ليس بالقوي, وقد تغري يف آخر عمره: جمالد بن سعيد اهلمداين الكويف−      
 .عور اهلمداينابن عبداهللا األ: احلارث هو−
 .هو عامر بن رشاحيل: الشعبي−
 אW

 .سند احلديـث ضعيــف
ث عـن احلـارث  ة حدّ ث الشعبي مبارشة عن عيل بن أيب طالب, ومرّ ة حدّ ويف السند اضطراب فمرّ

 .عن عيل
ث عن احلارث وأخـر مل حيـدث عـن احلـارث بـل أسـند مبـارشة , ولعلّ الشعبي نشط مرة فحدّ

 .  وبخاصة أنه معروف بالرواية عن عيل بن أيب طالب
 . » ومها إنام يقوالن مثل هذا اليشء سمعاه من النبي  «:  ٦/٤٦٦يف الدالئل  ~قال البيهقي 

 . −وقول أيب هريرة الذي يأيت إن شاء اهللا بعد حديث واحد−قول عيل هذا  ~مراده 
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 : ١/٢٣٢−١٦ورد احلديث يف مجيع الكتب السـابقة, ويف إحتـاف املهـرة البـن حجـر العسـقالين  )١(

 . ))رأس السبعيـن  ((
 W

 :احلديث أصله حديثان مها هذا
 . ))تعوذوا باهللا من رأس السبعني ومن إمارة الصبيان  (()  ١
 . ))ال تذهب الدنيا حتى تصري للكع بن لكع  (()  ٢

 .بـه   كامل بن العالء عن أيب صالح عن أيب هريرة: وسند احلديثني واحد هو
 . )) …تعوذوا باهللا من رأس السبعني  ((: احلديث األول

 :رجه أمحد يف املسند يف عدة مواضع هي كالتايلأخ
عـن أيب ) ٨٦٥٤( ١٤/٢٩٤ى بن أيب بكـري, ويحيعن ) ٨٣٢٠(عن األسود, و) ٨٣١٩( ١٤/٦٧
 .عن وكيع) ٩٧٨٢( ١٥/٤٨٥املنذر, و

كشـف  ٣٣٥٨(, والبـزار )٣٧٢٢٤( ٧/٤٦١وعن وكيع أخرجه أيضاً ابن أيب شـيبة يف املصـنف 
مـن طريـق حممـد بـن يوسـف  ٧/٢٢٤زبريي, وابـن عـدي يف الكامـل من طريق أيب أمحد ال) األستار
 .الفريايب

 .كلهم عن كامل بن العالء عن أيب صالح عنه بـه
 . ))ال تذهب الدنيا حتى تصري للكع بن لكع  ((: احلديث الثاين

 :أخرجه أمحد يف املسند يف موضعني
 .عن األسود بن عامر وأيب املنذر إسامعيل بن عمر) ٨٣٢٢( ١٤/٧٠

 .عن حممد بن عبداهللا) ٨٦٩٧( ١٤/٣٢١و 
 .وبنحوه همثلثالثتهم عن كامل بن العالء عن أيب صالح عنه بـ

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٠٣@.  ثقـة: األسود بن عامر أبو عبدالرمحن الشامي ويلقب شاذان−
 .kí‹ÔnÛa٧٥١٦@.  ثقـة: ى بن أيب بكري الكرماينيحي−



@

 

……………………………………………………………  
 .kí‹ÔnÛa٤٦٩@.  ثقـة: ر الواسطيإسامعيل بن عمر أبو املنذ−
 .هو ابن اجلراح الرؤايس:وكيع−
 .kí‹ÔnÛa٦٠١٧@.  حممد بن عبداهللا بن الزبري األسدي; ثقة ثبت: أبو أمحد الزبريي−
 .kí‹ÔnÛa٦٤١٥@.  ثقة فاضل: حممد بن يوسف بن واقد الفريايب−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٠٤@.  صدوق خيطئ: كامل بن العالء التميمي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٨١٧٥@.  لني احلديث: صالح مينا موىل ضباعة بنت الزبري أبو−
 אW

 .سند احلديث ضعيـف
 .أبا صالح فظنه ذكوان السامن, والصواب املذكور ~وقد اختلط عىل اهليثمي 

 . ٧/٢٢٠جممع الزوائد : انظر
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 W

أخربنا أبو عبداهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن :  ~قال  ٦/٤٦٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 
: , أخربنا العباس بـن الوليـد بـن مزيـد البـريوين قـالحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب: القايض قاال

 .بـه  حدثنا ابن جابر عن عمري بن هانئ عن أيب هريرة: أخربنا أيب قال
 W

 . هو حممد بن عبداهللا بـن حممـد احلـاكم, اإلمـام احلـافظ صـاحب املسـتدرك: أبو عبداهللا احلافظ−
 .١٧/١٦٢السري : انظر

, تـاريخ ١٥/٤٥٥السـري : انظـر. احلسن بن أمحد احلريش احلريي الفقيه القايضأبو بكر أمحد بن −
 .٩/٣٥٧اإلسالم 
هو حممد بن يعقوب بن يوسف السناين النيسابوري األصم, اإلمام : أبو العباس حممد بن يعقوب−

, ١٥/٤٥٢, السـري ٦/٣٨٦املنـتظم : انظـر. هــ٣٤٦املحدث مسند العرص رحلة الوقت, مـات سـنة 
 . ٢/٣٧٣لذهب شذرات ا
 .kí‹ÔnÛa٣١٩٢@.  صدوق عابد: العباس بن الوليد بن مزيد البريويت−
 .kí‹ÔnÛa٧٤٥٤@.  ثقة ثبت: الوليد بن مزيد أبو العباس  البريويت−
 .عبدالرمحن بن يزيد األزدي الداراين: ابن جابر هو−
 .kí‹ÔnÛa٥١٨٩@.  ثقـة: عمري بن هانئ أبو الوليد الدمشقي الداراين−
 אW

 .احلديث حسن حلال العباس بن الوليد
 .» ومها إنام يقوالن مثل هذا اليشء سمعاه من النبي  «:  ٦/٤٦٦يف الدالئل  ~قال البيهقي 

 .)٤٨(رقم  قول أيب هريرة هذا, وقول عيل السابق عندما رجع من صفني:  ~مراده : قلت
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 ).٤٦٧, ٦/٤٦٦(دالئل النبوة للبيهقي  )١(

 W
 .٦/٤٦٦ , والبيهقي يف الدالئل)٣٥٨٦٦( ٧/٢٥٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 . ٤/٩٧وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 .بـه  من طريق هوذة بن خليفة عن أيب خلدة عن عوف عن أيب العالية عن أيب ذر 
 .وهو األصح. قال عن عوف عن أيب خلدة عن أيب العالية عنه بـه −عند البيهقي−إال أن هوذة   

 ).٤٩٩٩(وأخرجه أبو يعىل كام يف املطالب العالية 
 ).٦٣(ن أيب عاصم يف األوائل وأخرجه اب

من طريق عبدالوهاب عن عوف عن املهاجر أيب خملـد عـن أيب العاليـة عـن أيب مسـلم عـن أيب ذر 
 .بنحوه

 .رواه مبارشة عن أيب ذر−عند ابن أيب عاصم−إال أن أبا العالية 
فـيهام إال أن  ١/٩٨, وأبو نعـيم يف أخبـار أصـبهان ١/٣٥٨وأخرجه الدواليب يف الكنى واألسامء 

 .يف السند اً واضح اً اضطراب
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٧٣٢٧@.  صـدوق: هوذة بن خليفة بن عبداهللا الثقفي أبو األشهب البرصي−
 .هو ابن أيب مجيلة األعرايب: عوف−
 .kí‹ÔnÛa١٦٢٧@ . صدوق: هو خالد بن دينار التميمي البرصي اخلياط: أبو خلدة−
فيع بن مهران الرياحي: أبو العالية−  .kí‹ÔnÛa١٩٥٣@.  ثقة كثري اإلرسال: هو رُ

 :الطريق الثاين
.  ثقة تغريّ قبـل موتـه بـثالث سـنوات: هو ابن عبداملجيد الثقفي أبوحممد البرصي : عبدالوهاب−
@kí‹ÔnÛa٤٢٦١. 

أ
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 .kí‹ÔnÛa٦٩٢٤@.  مقبول: راتهو ابن خملد أبو خملد أو أبو خالد موىل البك: املهاجر−
 .kí‹ÔnÛa٨٣٦٦@.  مقبـول: هو اجلذمي: أبو مسلم−
 אW

االنقطاع بني أيب العالية وأيب ذر, فقـد وصـله أبـو العاليـة وأخـرب بمـن أما , ولغريه احلديث حسن
 .حدث عنه وهو أبو مسلم اجلذمي, وهذا باعتبار الطريق الثاين, طريق أيب يعىل

 . »يف هذا اإلسناد إرسال بني أيب العالية وأيب ذر  «: عن طريقه ~قال البيهقي 
 . »منقطع بني أيب العالية وأيب ذر  «:  ٩/٢٣٤يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري 

 .تم وصله عند أيب يعىل كام سبق, وال يرض االضطراب احلاصل يف السند: قلت
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 W

طريـق  مـن) ٨٧٠( ٢/١٧٥, وأبو يعىل يف املسند )٥٠٠٣(أخرجه ابن منيع كام يف املطالب العالية 
 .بـه  ى بن محزة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أيب عبيدةيحياحلكم بن موسى عن 

من طريق احلكم بن موسى أيضاً عن الوليد بن مسلم عن ) ٨٧١( ٢/١٧٦وأخرجه أبو يعىل أيضاً 
 ).يزيد(بـه, وفيه الترصيح باسم   األوزاعي عن مكحول عن أيب عبيدة

, ١/٢٩٤, من طريق يعقوب بن سفيان وهـو يف املعرفـة لـه  ٦/٤٦٧وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .حممد بن سليامن عن ابن غنيم البعلبكي عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أيب ثعلبة عن أيب عبيدة بـه

من طريق حممد بن سليامن عن أبيه عن مكحـول عـن ) ١٢٨٤( ٤/١٠٦وأخرجه البزار يف مسنده 
 .أيب ثعلبة عن أيب عبيدة بـه

 W
 :للحديث أربعة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa١٤٦٢@.  صـدوق: احلكم بن موسى البغدادي أبو صالح القنطري−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٣٦@.  ثقة رمي بالقدر: ى بن محزة بن واقد احلرضمي الدمشقييحي−
 .kí‹ÔnÛa٧٣٠٥@.  ثقـة: هشام بن الغاز بن ربيعة اجلريش الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٦٨٧٥@. هو أبو عبداهللا الشامي; ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور: مكحول−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٧٤٥٦@.  ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية: الوليد بن مسلم الدمشقي−
 .هو عبدالرمحن بن عمرو: األوزاعي−

 :الطريق الثالث
 .nÛa@kí‹Ô٥٩٢٧.  صـدوق: حممد بن سليامن بن أيب داود احلراين−
 .مل أقف له عىل ترمجة: ابن غنيم البعلبكي−

ي
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 .أبو ثعلبة اخلشني الصحايب−

 :الطريق الرابع; وفيه
ا , وقال البخـاري: قال أبو حاتم: هو سليامن بن أيب داود احلراين: أبو حممد− : ضعيف احلديث جدً

ال حيـتج بـه إال : ل ابن حبانليس بيشء , وقا: لني احلديث , وقال أمحد: منكر احلديث , وقال أبو زرعة
 .فيام وافق األثبات من رواية ابنه عنه 

 .٣/١٠٢, اللسان ٣/٢٩٣, امليزان  ١/٣٣٥, املجروحني ٤/١١٥اجلرح والتعديل : انظر
 אW

 :سند احلديث ضعيف من مجيع طرقه السابقة; لعدة علل
 .مكحول مل يدرك أبا عبيدة −ا 

رواه أبو يعىل والبزار, ورجال أيب يعىل رجال الصحيح إال  «: ٥/٢٤١يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 .»أن مكحوالً مل يدرك أبا عبيدة 

 .»رجاله ثقات إال أنه منقطع  «) : ٥٠٠٤−٥٠٠٣(يف املطالب العالية  ~وقال ابن حجر 
 .»اع ويف سنده انقط «:  ١٠/٨٩يف سبل اهلد والرشاد  ~وقال الصاحلي 

 ).١٠/٢٥٩(هتذيب التهذيب : انظر. مكحول أيضاً مل يدرك أبا ثعلبة اخلشني − ٢
 .ضعف سليامن بن أيب داود احلراين − ٣
 .جهالة ابن غنيم البعلبكي − ٤

 ).اخلرب ال يصح: ( ٤/٣٩وقال حمقق السري 
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 W

, من طريق جماشع بن عمرو )٥٦( ٢٠/٣٨, و)٢٨٦١( ٣/١٢٠أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .بنحوه, ويف طـول عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عبداهللا بن عمرو بن العاص عن معاذ بن جبل 

 W
ابني , وقال أبو حاتمقد رأيته أح: قال ابن معني: جماشع بن عمرو− مرتوك احلديث ضعيف : د الكذّ

 .حديثه منكر :منكر جمهول , وقال العقييل: ليس بيشء , وقال البخاري
 .٥/٢٢, اللسان ٦/٢١, امليزان ٣/١٨, املجروحني ٨/٣٩٠اجلرح والتعديل : انظر
 .هو عبداهللا بن هليعة املرصي: ابن هليعة−
 .kí‹ÔnÛa١٦٠٦@.  ق هيمصدو: حيي بن هانئ املرصي: أبو قبيل−
 אW

 .احلديث هبذا السند موضوع
 .»فيه جماشع بن عمرو وهو كذاب  «: ٩/١٩٠يف املجمع  ~قال اهليثمي

جمموعـة أحاديـث وآثـار تتعلـق  ~فقـد ذكـر ابـن كثـري  ٢٦٦و ٩/٢٣٤البداية والنهاية : انظر
 . باملوضوع

 
 

ك
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 W

 .من طريق إسحاق بن إبراهيم) ٨٤٨٩( ٤/٥٣٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 ). ١٩٧٣(وأخرجه نعيم بن محاد يف كتابه الفتن 

 .بـه  كالمها عن عبدالرزاق عن معمر عن إسامعيل بن أمية عن سعيد عن أيب هريرة
 −أراه سـعيداً : قال معمر−, عن إسامعيل بن أمية عن رجل )١٣٩٥(وهو يف جامع معمر بن راشد 

 .عن أيب هريرة بـه
 W

 .kí‹ÔnÛa٣٣٢@. فظ جمتهدهو ابن راهويه احلنظيل املروزي; ثقة حا: إسحاق بن إبراهيم−
 kí‹ÔnÛa٤٠٦٤@. هو ابن مهام أبوبكر الصنعاين; ثقة حافظ مصنف شهري: عبدالرزاق−
 .هو ابن راشد البرصي: معمر−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٥@.  ثقـة ثبـت: إسامعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد األموي−
kí‹ÔnÛa@@. لفقهاء الكبارهو ابن املسيب بن حزن القريش املخزومي; أحد العلامء األثبات ا: سعيد−

٢٣٩٦. 
 אW

 .رفوعاً صحيح إىل أيب هريرة مألثر ا
 .وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني, ووافقه الذهبي

 
 



@
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بِد: أكباد  )١(  .٤/١٣٩النهاية .  أي ظاهر اجلنب مما ييل الكَ
قول سفيان بن عيينة ورد عند الرتمذي يف اجلامع, واحلاكم يف املستدرك, والذهبي يف السري, وجاء   )٢(

ا : و العمري, قاله: وقال قوم «: يف املسند  .»فقدموا مالكً
نـر أنـه مالـك بـن أنـس,    : فبلغني عن ابن جريج أنـه كـان يقـول «: وجاء يف صحيح ابن حبان 

 . »إنام العامل من خيشى اهللا : فذكرت ذلك لسفيان, فقال
ا أن سفيان قال مرة  ري, ونقل الرتمذي وابن أيب حاتم عن عبدالرز: وذكر الرتمذي أيضً مَ اق هو العُ

 .أنه مالك بن أنس
هل املراد باحلديث مالك بـن أنـس أو عبـداهللا بـن : اخلالف يف هذا  ٨/٥٥وذكر الذهبي يف السري  

 .عبدالعزيز العمري الزاهد? وكأنه استظهر أنه اإلمام مالك بن أنس
 .»... هذا هو الصحيح عن سفيان  «:  ١/٨٣يف ترتيب املدارك  ~ وقال القايض عياض 
 .٨/٣٧٣السري : داهللا بن عبدالعزيز العمري انظرولرتمجة عب 

 W
 ).٣٠٨−٣٠٧( ١/١٦٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 

, والرتمذي يف )٧٩٨٠( ٢/٣٥٨, وأمحد يف املسند )١١٨١( ٢/٢٨٣وأخرجه احلميدي يف املسند 
 ٢/٤٨٩ن الكـرب , والنسـائي يف السـن)٢٦٨٠(اجلامع أبـواب العلـم بـاب مـا جـاء يف عـامل املدينـة 

, )٣٧٣٦( ٩/٥٢, وابــن حبــان يف الصــحيح ١/١١, وابــن أيب حــاتم يف اجلــرح والتعــديل )٤٢٩١(
 من طريق سـفيان بـن عيينـة ٨/٥٥, والذهبي يف السري )١٨١٠( ١/٥٦٧والبيهقي يف السنن الكرب ,

 الكـرب فجـاء ه, إال عند النسـائي يفمثلب  عن ابن جريج عن أيب الزبري عن أيب صالح عن أيب هريرة
 .هذا السند ~أ النسائي , وخطّ )عن أيب الزناد عن أيب صالح(

ي
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 W

. ثقة فقيه فاضـل, وكـان يـدلّس ويرسـل: عبدامللك بن عبدالعزيز املكي موالهم: ابن جريج هو−
@kí‹ÔnÛa٤١٩٣. 
س املكي: أبو الزبري هو−  .Ûa@kí‹Ôn٦٢٩١. صدوق إال أنه يدلّس: حممد بن مسلم بن تدرُ
 .kí‹ÔnÛa١٨٤١@@.ثقة ثبت: ذكوان السامن الزيات املدين: أبو صالح هو−
 אW

 :سند احلديث ضعيف لعلتني
تدليس ابن جريج وال يدلس إال عن ضعيف وهو هنا عنعن عند اجلميع ومل يذكر سـامعه مـن  − ١

 .أيب الزبري
 . تدليس أيب الزبري وقد عنعن − ٢
أن اإلمام أمحد أعلـه : ذكر يف املنتخب ~قل حمقق مسند اإلمام أمحد أن موفق الدين ابن قدامة ون
 .بالوقف

 «, ويف نسـخة »حـديث حسـن  «:  ~وقد صحح احلديث مجاعة من أهل العلم, قال الرتمذي 
 ., وصححه ابن حبان, وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي»حسن صحيح 

ا− ~وقال الذهبي   .»هذا حديث نظيف اإلسناد, غريب املتن  «:  ٨/٥٦يف السري  −أيضً
أن احلديث رواه أبو بـدر شـجاع بـن الوليـد عـن  «:  ٩/٤٤٥يف حتفة األرشاف  ~وذكر املزي

ا   . »املحاريب عن ابن جريج عن أيب الزبري عن أيب صالح عن أيب هريرة موقوفً
ـا أنـه يـرو عـن حممـد بـن عبـداهللا  ٨/٥٦وأشار إىل هذه الرواية الذهبي يف السـري  , وذكـر أيضً

ا  .األنصاري عن ابن جريج مرفوعً
, وابن نقطة يف ١/١٠١وللحديث شاهد من حديث أيب موسى األشعري عند ابن عدي يف الكامل 

 .من طريق سعيد بن أيب هند عن أيب موسى به ٤٣٧التقييد ص
 .a@kí‹ÔnÛ٢٤٠٩. ثقة أرسل عن أيب موسى: سعيد بن أيب هند الفزاري−

 . »مل يسمع من أيب موسى شيئًا  «: يف العلل ~وهذا سند ضعيف النقطاعه, قال الدارقطني 
 .٤/٨٣, التهذيب ١٨٥جامع التحصيل ص: انظر



@
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ن به: قلت سَّ  . ويدل تعدد طرق احلديث إىل أن له أصالً يُـحَ

 :تتمـــة
 . ~نبيل املنتخب من األحاديث ملوفق الدين ابن قدامة احل: املنتخب هو

 .باملكتبة الظاهرية ١١٣٩منه اجلزءان العارش واحلادي عرش, ضمن جمموع رقم 
 .٢٨٣فهرس املكتبة الظاهرية, املجاميع, القسم األول : انظر

 
 



@
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 . ٢/٣٣٠النهاية .  الشتم: السب  )١(
ا الجتامعها بمكة بعـد تفرقهـا يف الـبالدالقبيلة العربية األصيلة املعروفة, وس: وقريش  .  ميت قريشً

 .٤/٤٠النهاية 
 ).٩٧(البيهقي يف املعرفة :  ~نقل هذا عن اإلمام أمحد   )٢(
 .مل يتبني يل من هو  )٣(
 .مجيع األرض: , واملراد٣/١١٣النهاية .  غشاء األرض: طباق  )٤(
لُـصَ إىل أن املـ  )٥( راد بـه اإلمـام حممـد بـن إدريـس بعد أن أخرج البيهقي احلديث أطال يف بيانـه وخَ

 . ~الشافعي 
يف  ~ ومن قرأ يف ترمجة الشافعي اتضح له هذا األمر جليًا, ومن أشهر ما قاله اإلمام أمحـد: قلت 

 .وإين ألدعو للشافعي منذ أربعني سنة يف صاليت:  ~ الشافعي
 .٩/٨٢, السري ١/٥٤مناقب الشافعي للبيهقي : انظر 

 W
 ).٩٧(, والبيهقي يف املعرفة )٣٠٧( ١/٢٤٤خرجه الطياليس يف املسند أ

, وأبـو نعـيم يف ٤/٢٨٩, والعقييل يف الضعفاء )١٥٤٠−١٥٢٢(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 
 .١٤/٨١٧, وابن عساكر يف تارخيه ٢/٦٠, واخلطيب يف تارخيه ٩/٦٥و ٦/٢٩٥احللية 

د الكندي أو العبدي عن اجلـارود عـن أيب األحـوص من طريق جعفر بن سليامن عن النرض بن محي
 .به  عن عبداهللا بن مسعود

عـن أيب اجلـارود عـن ( ١٠/٨٢, والسري ٧/٢٦وجاء السند يف الضعفاء املوضع السابق, وامليزان 
 ).أيب األحوص

ت
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 W

 .جعفر بن سليامن هو الضبعي البرصي−
 .منكر احلديث: مرتوك احلديث, وقال البخاري: قال أبو حاتم: النرض بن محيد الكندي−

 .٦/٢٠٨, اللسان ٧/٢٦, امليزان ٤/٢٨٩, الضعفاء للعقييل ٨/٤٧٦اجلرح والتعديل : انظر
 هل هو اجلارود أو أبو اجلارود?: اجلارود−

, وإن ٢٨١املقاصـد احلسـنة ص: انظـر. اجلارود فهو جمهول ال يُعـرف: مل يتبيّـن يل من هو, إن قلنا
زيـاد بـن املنـذر أبـو اجلـارود : و أبو اجلارود فهناك شخص من طبقة تالميذ أيب األحوص اسمهه: قلنا

به   .kí‹ÔnÛa٢١٠١@.  ى بن معنييحياألعمى, وهو رافيض, كذّ
 .kí‹ÔnÛa٥٢١٨@.  ثقة: عوف بن مالك الكويف مشهور بكنيته: أبو األحوص هو−
 אW

ا حل  .ال النرض بن محيد وجهالة اجلارودسند احلديث ضعيف جدً
 .»وال يتابع عليه إال من طريق يقاربه  «:  ~قال العقييل

 .واحلديث ذكره الذهبي يف امليزان والسري من منكرات النرض بن محيد
, األرسار املرفوعـة للقـاري ٨٨, الغامز عىل اللامز للسمهودي ص٢٨١املقاصد احلسنة ص: وانظر

 ).٣٩٨( , والسلسلة الضعيفة٣٤٣ص
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 .بعد قليل ~تأيت ترمجته يف كالم اجلالل السيوطي  )١(

 W
 .٦/٤١٦, والبيهقي يف الدالئل )٥١١( ١/٣٩٣أخرجه أبو يعىل يف املسند 

, من طريق إبراهيم بـن ٨/٤٤٠, واخلطيب يف تاريخ بغداد ٨/٤٣٣وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
اهلـذيل بـن بـالل عـن : سعيد عن حسني بن حممد عن اهلذيل بـن هـالل عنـد أيب يعـىل, وعنـد البقيـة

 .  ود العبدي عن عيل بن أيب طالبعبدالرمحن بن مسع
ورو أبو يعىل وابن منده من طريـق حسـني  «:  ٢/٥٣٢يف اإلصابة  ~ وقال احلافظ ابن حجر

ماحس عن عبدالرمحن بن مسعود العبدي عن عيل   .فذكره »بن رُ
 W

 .kí‹ÔnÛa١٧٩@@. ثقة حافظ: إبراهيم بن سعيد اجلوهري−
 .kí‹ÔnÛa١٣٤٥@@. ثقة: رام التميمياحلسني بن حممد بن هب−
ف, قـال د−اهلذيل بن بالل − ـحَّ صَ األحـدب يف زوائـد تـاريخ بغـداد . أما اهلذيل بن هالل فهو مُ

 .»الصواب يف اسمه اهلذيل بن بالل, وأما اهلذيل بن هالل فمرده إىل التصحيف  «:  ٦/٤٧٤
ا اهلذيل بن بالل هو املدائني ـا, وقـال أبـو : , وقال أمحدليس بيشء: قال ابن معني: إذً ال أر به بأسً

ليس بالقوي, وضعفه النسـائي والـدارقطني, وقـال : حمله الصدق يكتب حديثه, وقال أبو زرعة: حاتم
ا, وقال البيهقي: ابن حبان  .غري قوي: يقلب األسانيد ويرفع املراسيل فصار مرتوكً
, اللسـان ٧/٧٥, امليـزان ٨/٤٣٢, الكامـل ٣/٩٥, املجـروحني ٩/١١٣اجلرح والتعديل : انظر

٦/٢٥٢. 
كذا ذكره ابن حجر, ومل أجد هذا السند يف مسند أيب يعـىل, وسـامه البخـاري : حسني بن رماحس−

حسني بـن  «: يف التاريخ الكبري, وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل, واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد
 ., وهو الصواب»الرماس العبدي 

ي
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كان باملدائن ثم ذكر سؤال  «: ن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وقال اخلطيبذكره البخاري واب
ا : كيف هو? قال: قلت: مهنا لإلمام أمحد عنه  . »ما أر به بأسً

 . ٨/٥٧٨, تاريخ بغداد ٣/٥٢, اجلرح والتعديل ٢/٣٨٦التاريخ الكبري : انظر
عن عيل وسلامن الفـاريس,  أحد أصحاب عمر بن اخلطاب, رو: عبدالرمحن بن مسعود العبدي−

 .وعنه احلسني بن الرماس واهلذيل بن بالل, ومل جيرحه أحد
 .١١/٢٠٥, و٧/٥٣تاريخ بغداد : انظر

 אW
ا حلال اهلذيل بن بالل حيث ذكر ابن عدي  مـن  ٨/٤٣٣يف الكامل  ~سند احلديث ضعيف جدً

 .منكراته هذا احلديث
 . »رواه أبو يعىل وفيه من مل أعرفهم  «:  ٩/٣٩٨جمع يف امل ~قال اهليثمي 

ماحس: لعله أراد: قلت  .اهلذيل بن هالل, وحسني بن رُ
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مُ أصـحابه  كان رسـول اهللا : من السوق وهو احلدو باإلبل, واحتامل أن يكون املعنى: ساق )١( ـدِّ قَ يُ

ا  .٢/٤٢٣النهاية .  أمامه ويميش خلفهم تواضعً
جندب اخلري قاتل الساحر, صحايب, مات لعرشـ : جندب بن كعب بن عبداهللا األزدي: جندب هو )٢(

 .ضني من خالفة معاويةسنوات م
 . ١/٦١٥, اإلصابة ١/٣٤٨, أسد الغابة ١/٣٢٥االستيعاب : انظر 
 .مكررة مرتني, والتصحيح من مصادر احلديث) اخلري(يف مجيع النسخ وردت كلمة  )٣(
 .بالياء, والتصحيح من مصادر احلديث) تدخل(يف مجيع النسخ كذلك وردت كلمة  )٤(
 .١٨املصباح املنري ص.  زمانبضم الباء وفتحها أي مرة من ال: بُرهة )٥(
للهجـرة عـىل قـول سـيف, ) ٢٥(, وويل الوليد الكوفة سـنة ٢٣٠ تأيت ترمجته يف باب مستقل ص )٦(

وويل   سـعد بـن أيب وقـاص  للهجرة عىل قول الواقدي, حيث عزل عثامن بن عفـان) ٢٦(و
 .١٠/٢٢٣, البداية والنهاية ٥/٤٧تاريخ الطربي : انظر.  الوليد

 .و بستان أو بستاين أو بطرونأب: الساحر هو )٧(
 .١/٦١٦, اإلصابة ١/٣٢٧االستيعاب : انظر 
معركة مشهورة بني املسـلمني والفـرس, نرصـ اهللا فيهـا كانت مدينة غرب الكوفة, وهبا : القادسية )٨(

) ١٥(للهجـرة, وقيـل ) ١٤(, وكانـت سـنة   املسلمني, وكان قائدهم فيها سعد بن أيب وقاص
 .للهجرة

, بلـدان اخلالفـة ٢/٨٤, تاريخ اإلسـالم ٩/٦١٨نهاية , البداية وال٣/٤٨٠طربي تاريخ ال: انظر 
 .١٠٣−١٠٢الرشقية ص 

كان بني جيش عيل بن أيب طالب وجيش طلحة بن عبيداهللا والزبري بن العـوام ومعهـام : يوم اجلمل )٩(
ا عائشة بنت أيب بكر   .مجيعً

 .للهجرة) ٣٦(ت يف سنة , وكان  مقتل أمري املؤمنني عثامن بن عفان: وسببها هو 

حي
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, عرصـ اخلالفـة الراشـدة للعمـري  ١٠/٤٣١, البدايـة والنهايـة ٤/٤٩٠تـاريخ الطـربي : انظر 

 .٥٠٦ى صييح, اخلالفة الراشدة لل٤٠٧ص
 W

 .١١/٣١٢وابن عساكر يف تاريخ دمشق  −٢/٥٣٢كام يف اإلصابة البن حجر −أخرجه ابن منده 
 ).٣٠٤٧( ٢/٣٦٦املعرفة أبو نعيم يف : وأخرجه 

ى أيب مالك عن أبيه عن سعيد اجلريري عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه يحي ى بن كثري بنيحيمن طريق 
 .به  بريدة بن احلصيب

 W
 .ى أبو مالك, وأظنه خطأيحيكثري بن : ى, وجاء يف سند أيب نعيميحيى بن كثري بن يحي−
: بـأيب مالـك ٧/٢١٣ صـاحب البرصـي, وكنـاه الـذهبي يف امليـزان ى بن كثري أبو النرضيحي: هو
 .kí‹ÔnÛa٧٦٣١@.  ضعيف
حمله الصـدق وكـان يتشـيع, : قال أبو حاتم: ى أبو مالك صاحب البرصييحيى والد حييكثري بن −

 .صدوق, وذكره ابن حبان يف الثقات: وقال أبو زرعة
 .عن األخذ عنه عنده مناكري وهنى عباس العنربي الناسَ : وقال األزدي

, ٥/٤٩٦, امليــزان ٩/٢٦, الثقــات ٧/١٥٨, اجلــرح والتعــديل ٧/٢١٩التــاريخ الكبــري : انظــر
 .٣٩١, تعجيل املنفعة ص)١٢٨٥(, الذيل عىل الكاشف ٤/٥٨٠اللسان 
kí‹ÔnÛa@@.  ثقة, اختلط قبل موته بثالث سـنني: سعيد هو ابن إياس اجلريري أبو مسعود البرصي−

٢٢٧٣. 
 אW

 .ى بن كثري ووالدهيحيسند احلديث ضعيف حلال 
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 .اإلطالق, أرسلت كذا إذا أطلقته ومل متنعه: اإلرسال لغة: املرسل )١(
ا  ا ل رسول اهللا قا: ما رفعه التابعي بأن يقول: واصطالحً ا أو صغريً  .سواء كان التابعي كبريً
 :يف ألفيته ~ قال العراقي 
 مرسلٌ أو قيّدهُ بالكبيـــــر.:.      مرفوع تابعٍ عىل املشهـــور                 
 واألول األكثر يف استعـاملِ .:.      أو سقط راوٍ منه, ذو أقوالِ                 
, رشح رشح نخبـة الفكـر )١٢١−١٢٠(رقـم  ٧٨, ألفية العراقـي ص٨٦ص املصباح املنري: انظر 

 .٣٦٩, منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت ص٦٩٩لعيل القاري ص
 W

من طريق أيب الطاهر حممد بن عيسى بـن عبـداهللا  ١١/٣١٢حديث عيل عند ابن عساكر يف تارخيه 
 .أبيه عن جده عن أبيه عن عيل بنحوهحدثني أيب عن : العلوي قال

ا  .مل أقف عىل ترمجتهم مجيعً
من طريق حفص بن عمـر عـن  ١١/٣١٢وحديث ابن عباس وابن عمر عند ابن عساكر يف تارخيه 

 .حيان بن عبداهللا أيب زهري عن أيب جملز الحق بن محيد عن ابن عباس وابن عمر بنحوه
عن الحق بـن محيـد عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر ومن طريق محاد بن أسامة عن األجلح الكندي 

 .بنحوه
 W

 .kí‹ÔnÛa١٤٢٠@@. ضعيف: حفص بن عمر هو ابن ميمون الصنعاين أبو إسامعيل العدين−
ذكـر الصـلت منـه : هو ابن عبيداهللا بن حيان أبو زهري العدوي, قال البخـاري: حيان بن عبداهللا−

عامـة حديثـه أفـراد انفـرد : عليه, وذكره ابن عدي يف الضعفاء, وقالال يتابع : االختالط, وقال العقييل
: مل يصـب, وقـال أبـو حـاتم: جمهول, قـال ابـن حجـر: تكلموا فيه, وقال ابن حزم: هبا, وقال البيهقي

 .كان رجل صدق, وذكره ابن حبان يف الثقات: صدوق, وقال ابن راهويه
 .٢/٤٢٥, اللسان ٢/٤٠٠, امليزان ١/٣١٩, الضعفاء الكبري ٣/٢٤٦اجلرح والتعديل : انظر

أ
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 .kí‹ÔnÛa٧٤٩٠@.  ثقة: الحق بن محيد السدويس: أبو جملز هو−
 .            محاد بن أسامة هوالقريش موالهم أبو أسامة−
 .ابن عبداهللا بن حجية: األجلح الكندي هو−

 .عن األجلح عنه مرسالً  ١١/٣١٢وحديث أيب جملز مرسالً عند ابن عساكر يف تارخيه 
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة اجلميع: حديث عيل
 .سنده ضعيف: وحديث ابن عباس وابن عمر من الطريق األول

 .سنده حسن: ومن الطريق الثاين
 .سنده ضعيف إلرساله: وحديث أيب جملز

 .وبالنظر ملجموع األخبار يف الباب يصح اخلرب واهللا تعاىل أعلم
 



@
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ى, واألجلـح لقـب, مـات سـنة يـحياسـمه : األجلح هو ابن عبداهللا بن حجيـة الكنـدي, ويقـال )١(

 .١/١٧١, التهذيب ٢/٢٧٥, هتذيب الكامل ٢/٣٤٦اجلرح والتعديل : انظر). هـ١٤٥(
, ويف مجيع النسخ, وأظنه هـو الحـق ٦/١٢٣كذا ورد اسمه يف طبقات ابن سعد : عبيد بن الحق )٢(

 .بن محيد, ولكنه انقلب وتغيّـر اسمه
أراجيز, فهو كهيئـة السـجع إال : الرجز هو بحر من بحور الشعر معروف, وتسمى قصائده: رجز )٣(

 .٢/١٩٩النهاية .  أنه يف وزن الشعر
يـة ابـن منـده وابـن , وسبق معنـا يف روا يف هذه الرواية الذي ساق هبم ورجز غري النبي : قلت 

 .ولعل هذه الرواية خطأ أن الذي ساق هبم رسول اهللا ) ٥٨(عساكر رقم 
ا فهو باد: كذا يف مجيع النسخ, واملعنى )٤(  .١٦املصباح املنري ص.  ظهر من بدا يبدو بدوّ
 .هذا تفسري من األجلح بن عبداهللا للحديث )٥(
بـني ة بالقرب من السعدية, وهبـا املوقعـة املشـهورة مدينة تقع اآلن يف اجلمهورية العراقي: جلوالء )٦(

املسلمني والفرس, وكان أمري املسلمني فيها هاشم بن عتبة ومعه القعقاع بن عمرو, وكانت شـهر 
 .للهجرة) ١٦(صفر سنة 

 .٨٧, بلدان اخلالفة الرشقية ص ١٠/٢٠, البداية والنهاية ٤/١٧٩ي تاريخ الطرب: انظر 
أن زيد بن صوحان قتل يوم اجلمل, واختلفت أيـن قطعـت يـده عـىل ثالثـة اتفقت الروايات عىل  )٧(

 :أقوال
 .٢/٥٣٢, اإلصابة البن حجر ١١/٣١٢يوم القادسية كام يف تاريخ ابن عساكر  -١

أ
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 .٦/١٢٣يوم جلوالء كام يف طبقات ابن سعد  -٢
ا  -٣  .٦/١٢٤يوم هناوند ذكره األعمش كام يف طبقات ابن سعد أيضً

أنه يوم اجلمل, ومل أقف عىل مـن خـالف  ٢/٢٨٦هبي يف تاريخ اإلسالم وأما يوم مقتله فذكر الذ
 .هذا مما سبق أن أرشت إليه يف هذا الباب

 .هو زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث بن هجر بن العبدي الكويف وقيل يف اسمه غري ذلك )٨(
ذا القسـم يف القسم الثالث مـن حـرف الـزاي املنقوطـة, وهـ ٢/٥٣٢ذكره ابن حجر يف اإلصابة  

 خاص باملخرضمني الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم, ومل يرد يف خرب قط أهنم اجتمعـوا بـالنبي 
 .وال رأوه سواء أسلموا أم ال, وهؤالء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم باحلديث

 ال أعلم له عن النبـي : معقبًا ~ وصحبه, وقال ابن عبدالرب أدرك النبي :  ~ قال الكلبي 
 .رواية وال صحبة

العلامء العباد, ذكروه يف كتب معرفة الصحابة, وال صحبة له ولكنه من كان  «: ~ وقال الذهبي 
 .  » أسلم يف حياة النبي 

 .٣/٥٢٥السري . ٢/٥٣٢, اإلصابة ٢/٢٤٧, أسد الغابة ٢/١٢٤االستيعاب : انظر 
 W

 . بن عبيد عن األجلح عن عبيد بن الحق بهعن يعىل ٦/١٢٣أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .وسبق معنا عند ابن عساكر يف تارخيه عن األجلح عن الحق بن محيد مرسالً 

 W
 .الكويف: يعىل بن عبيد هو−
 אW

 .سنده ضعيف إلرساله
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 ).٥٨(هو الوليد بن عقبة كام سبق معنا رقم )١(
 ).٥٨(سبق معنا  )٢(

 W
حممـد بـن  عبـدالرمحنأخربنـا أبـو  −:  ~قـال )  ٨٠٧٥(  ٤/٤٠١أخرجه احلاكم يف املستدرك 

عبداهللا بن أيب الوزير التاجر أنبأنا أبو حاتم حممـد بـن إدريـس احلـنظيل بـالري, ثنـا حممـد بـن عبـداهللا 
 . األنصاري ثنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن به

سـفيان مـن  ابن قـانع واحلسـن بـن −: من رواته . − ٦١٧/ ١وذكر احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 
 . وجهني عن احلسن عن جندب اخلري

 W
ايف حممد بن عبداهللاأبو عبدالرمحن − كان من الصـاحلني مـات  :بن حممد ابن أيب الوزير التاجر اجلَحَ

 . ١/٢٦٠اللباب يف هتذيب األنساب : هـ , انظر٣٤١سنة 
 . kí‹ÔnÛa٥٧١٨@. أحد احلفاظ: حممد بن إدريس احلنظيل −
 . kí‹ÔnÛa٦٠٤٦@. ثقة: مد بن عبداهللا بن املثنى األنصاري البرصي القايضحم−
 . kí‹ÔnÛa٥٣١@. ثقة  فقيه: أشعث بن عبد امللك احلُمراين −
 . أيب احلسن البرصي: احلسن هو−
 אW

 .صحيحسند القصة 
, واالسـتيعاب ١/٣٤٨أسـد الغابـة : قصة رضب جندب اخلـري للسـاحر مشـهورة, انظـر: قلت 

 .)) رضبه بالسيف: حدُّ الساحر  ((: وجندب هذا هو راوي حديث . ١/٦١٥, واإلصابة ١٠/٣٢٥

وضعفه مرفوعاً ثـم ) ١٤٦٠(أخرجه الرتمذي يف جامعه كتاب احلدود باب ما جاء يف حد الساحر 
 . والصحيح عن جندب موقوف: قال

  ٢/٥٤٩ القبول معارج رشحه مع الوصول لميف كتابه س ~العالمة حافظ احلكمي شيخ القال 

ي
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 وحــده القتــــل بال نكيــــر.:.   واحكم عىل الساحر بالتكفري    
 مما رواه الرتمذي وصححـــه.:.     كام أتى يف السنه املرصحـــة     

 ~إىل آخر ما قال ....                    عن جندب                          
لشـيخ صـالح آل لتمهيد لرشح  كتـاب التوحيـد وال, ٣/٤٩٨القدير للعالمة املناوي  فيض: انظر
 .٣٠٢الشيخ ص
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: ن قائـد املسـلمني بـني املسـلمني والفـرس, وكـااملعركة كانت مدينة جنوب مهذان وهبا : هناوند )١(

ن رّ قَ يـة , البد٤/٢٣١تاريخ الطـربي : انظر. للهجرة عىل املشهور) ٢١(وكانت سنة . النعامن بن مُ
 .٢٣٢, بلدان اخلالفة الرشقية ص ٢/١٢٤, تاريخ اإلسالم ١٠/١١١

 W
أنبأنا حممـد (.. ) أنبأنا أبو الغنائم بن  −:  ~قال  − ١٩/٤٣٥أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

ى نا املغرية بن حممـد ثنـا أبـو حمكـم ثنـا يحيبن عيل بن احلسن نا حممد بن جعفر مناولة أنبأ عبدالعزيز بن 
وأنا  ((وفيه زيادة . هشام بن حممد عن أيب خمنف عن عبدالرمحن بن عبيد أنا الكنود عن احلارث األعور به

 . ))إين خماصم القوم الحق هبا يا أمري املؤمنني فادفنوين يف دمي ف
 W

ابن أيب عثامن الـدقاق جزمـاً ألنـه مـات : ومل أعرفه, وليس املراد . كذا يف تاريخ دمشق: أبو الغنائم
سنة ثامن وثامنني وأربعامئة عىل أبعد تقدير وبني موته ووالدة ابن عساكر إحد عرشة سنة فابن عسـاكر 

 . ولد سنة تسع وتسعني وأربعامئة
 . ٢٠/٥٥٤, و١٨/٥٨٩السري : انظر

 . وبقية السند ساقط من تاريخ دمشق
 . kí‹ÔnÛa٦١٥٠@.  ثقة صاحب حديث −: ـ حممد بن عيل بن احلسن هو املروزي 

 . مل أقف عىل ترمجته −: ـ حممد بن جعفر هو 
 . مل أقف عىل ترمجته  −: ى هو يحيـ عبدالعزيز بن 

 .ترمجته ـ مل أقف عىل : ـ املغرية بن حممد 
 .مل أقف عىل ترمجته   −: ـ أبوحمكم 

قـال أمحـد بـن : األخباري النسـابة :  أظنه هشام بن حممد بن السائب الكلبي  −: ـ هشام بن حممد 

ي
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مـرتوك, : قال الدارقطني وغريه . إنام كان صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أحداً حيدث عنه −: حنبل 

 . رافيض, ليس بثقة: قال ابن عساكر 
, اللسان ٧/٨٨, امليزان ٨/٤١٢, الكامل ٤/٣٣٩, الضعفاء الكبري ٩/٦٩اجلرح والتعديل : ظران

٦/٢٥٨ . 
 .كويف أخباري معروف: ىيحيـ لوط بن :ـ أبو خمنف هو 
 . ليس بثقة: وعن ابن معني أيضاً . ـ مرتوك احلديث:ليس بشئ, قال أبو حاتم : ـ قال ابن معني 

ــ شـيعي حمـرتق :قال ابن عـدي . هو جممع عىل ضعفه −: قلت . هتالف ال يوثق ب −: قال الذهبي 
 . صاحب أخبارهم

, ٥/٥٠٨, امليـزان ٤/١٨, الضـعفاء الكبـري ٧/٢٤١, الكامل ٧/١٨٢اجلرح والتعديل  −: انظر
 . ٤/٥٩٣اللسان 
 .مل أقف عىل ترمجته : عبدالرمحن بن عبيد−
 .مل أقف عىل ترمجته : الكنود−
 .مداينهو األعور اهل: احلارث−
 אW

, وإن كانت هذه القصة تعترب من التاريخ, وهـل قصـص التـاريخ تقبـل : سند القصة  ضعيف جداً
 . أحكام اجلرح والتعديل ودراسة األسانيد مسألة حتتاج إىل دراسة مستفيضة, واهللا تعاىل أعلم
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 .٢٨٣ص ~قطف األزهار املتناثرة للسيوطي : انظر )١(
اخلرب الذي ينقله مـن حيصـل العلـم :  ~قال ابن الصالح : واصطالحاً . التتابع: لغة : والتواتر 

بصدقه رضورة, والبد يف إسناده من استمرار هذا الرشط يف رواتـه مـن أولـه إىل منتهـاه, التقييـد 
 . ٢٤٩واإليضاح ص

ما نقله من حيصل العلم بصـدقهم رضورة عـن مـثلهم مـن أول اإلسـناد إىل : ~ وقال النووي 
 . ٢/١٥٩تدريب الرواي . آخره

 : وقد ألف أهل العلم كتباً يف األحاديث املتواترة منها 
 .~الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة للجالل السيوطي −١
 . وهو خمترص لألول ~قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة له −٢

 .~نظم املتناثر من احلديث املتواترة ملحمد بن جعفر الكتاين −٣

, منهج النقد يف علوم احلـديث للـدكتور ١٦٢رشح رشح نخبة الفكر للشيخ عىل القاري ص: ظران
 .٤٠٤نور الدين عرت ص

 W
 : أخرج البخاري يف صحيحه يف موضعني مها : حديث أيب سعيد

بـد حـدثنا ع: حدثنا مسدد قـال  −:  ~قال ) ٤٤٧(كتاب الصالة باب التعاون يف بناء املسجد −
انطلقا إىل أيب سـعيد : حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة قال يل ابن عباس والبنه عيل : العزيز بن خمتار قال 
 . وفيه الشاهد.. فاسمعا من حديثه

حـدثنا  −:  ~قـال ) ٢٨١٢(كتاب اجلهاد والسري باب مسح الغبار عـن الـرأس يف سـبيل اهللا −
أن ابـن عبـاس قـال لـه ولعـيل بـن : ثنا خالد عن عكرمة أخربنا عبد الوهاب, حد: إبراهيم بن موسى 

 . وفيه الشاهد.. ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه: عبداهللا 
 −حدثنا حممد بن املثنى وابـن بشـار :  ~قال ) ٢٩١٥(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفتن 
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سمعت أبـا نرضـة : مسلمة قال حدثنا شعبة عن أيب : حدثنا حممد بن جعفر : قاال  −واللفظ البن املثنى 

 . حيدث عن أيب سعيد اخلدري به
  −: وحديث أم سلمة 

: ـ وحدثني حممد بن عمرو ابـن جبلـة : ~قال ) ٢٩١٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفتن 
حدثنا, وقال أبو : وحدثنا عقبة بن مكرمة العمي وأبو بكر بن نافع, قال عقبة : حدثنا حممد بن جعفر ح 

سمعت خالداً احلذاء حيدث عن سعيد بن أيب احلسن عن أمه عن : حدثنا شعبة قال : أخربنا غندر  :بكر 
 . به <أم سلمة 

حـدثنا خالـد : حـدثنا شـعبة : أخربنا عبد الصمد بن عبد الـوارث : وحدثني إسحاق بن منصور 
 . احلذاء عن سعيد بن أيب احلسن واحلسن عن أمهام عن أم سلمة بمثله

حدثنا إسامعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن احلسن عـن أمـه عـن أم : بكر بن أيب شيبة  وحدثنا أبو
 . سلمة به

  −: وحديث أيب قتادة 
 ـ:  ~قال ) ٢٩١٦(أخرج مسلم يف صحيحه كتاب الفتن أيضاً 

ريم بن عبد األعىل قاال  : حدثنا خالد بـن احلـارث ح : وحدثني حممد بن معاذ بن عبّاد العنربي وهُ
أخربنـا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وحممود بن غـيالن وحممـد بـن قدامـة قـالوا و

: النرض بن شميل كالمها عن شعبة عن أيب مسلمة هبذا اإلسـناد نحـوه غـري أن يف حـديث النرضـ قـال 
 ..أراه يعني أبا قتادة: ويف حديث خالد بن احلارث قال . أخربين من هو خري مني, أبو قتادة
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مُ بالضم  )١(  . ١/٣١النهاية . ع اخلبز أي شيئ كانما يُؤكل م: األدْ
الرشبة مـن : مذقت اللبن فهو مذيقه إذا خلطته باملاء, واملذقة : املزج واخللط, يقال : املذق : املذقة  )٢(

 .٤/٣١١النهاية . اللبن املمذوق
 W

 . من  طريق أيب مصعب ٦/٤٢١أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 . من طريق القواريري) ١٦١٤( ٣/١٨٩سند وأخرجه أبو يعىل يف امل

 . عن موالة لعامر به يارس بن عامر بن حممد عبيدة بن كالمها عن يوسف بن املاجشون عن أبيه عن أيب
, من قول ابن عمر عن عبداهللا بـن أيب عييـدة عـن )٥٦٥٧( ٣/٤٣٥وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .  بأطول منهأبيه عن لؤلؤة موالة أم احلكم بنت عامر بن يارس
 W

  −: للحديث طريقان مها كالتايل 
  −: الطريق األول 

 . kí‹ÔnÛa١٧@. صدوق: أمحد بن أيب بكر بن احلارث الزهري املدين الفقيه : أبو مصعب هو −
 . kí‹ÔnÛa٤٣٢٥@. ثقة ثبت: عبيد اهللا بن عمر بن ميرسة أبو سعيد البرصي  −: القواريري −
 . kí‹ÔnÛa٧٨٩٥@. ثقة: يعقوب بن أيب سلمة املاجشون  يوسف بن −
 . kí‹ÔnÛa٧٨١٩@. صدوق: يعقوب بن أيب سلمة املاجشون −
 . kí‹ÔnÛa٨٢٣٤@. مقبول: أبو عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس −
ح باسمها يف الطريق الثاين: موالة عامر − ـرِّ  . مل أجد من ترجم هلا ولكن صُ

  −: الطريق الثاين 
 . kí‹ÔnÛa٦١٧٥@. مرتوك مع سعة علمه: عمر هو الواقدي حممد بن عمر ابن −
 − ١٢/١٤٤مل أجد من ترجم له سـو أن ذكـره ابـن حجـر يف التهـذيب : عبداهللا بن أيب عبيدة −

 . بأن سامه ممن رو عن أيب عبيدة −ترمجة أبيه أيب عبيدة 

ت
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 . ةمل أجد هلا ترمج: لؤلؤة موالة أم احلكم بنت عامر بن يارس −
 אW

 . إسناد احلديث ضعيف جداً حلال الواقدي وجهالة عبداهللا بن أيب عبيدة وموالة عامر
رواه بو يعـىل والطـرباين بنحـوه, ورواه البـزار باختصـار : ( ٢٩٥/ ٩يف املجمع  ~ قال اهليثمي
يعنـي ). حممد بن عمر: دي من رواية الواق: (يف تلخيص املستدرك ~وقال الذهبي ). وإسناده حسن
 . كيف يصح

 . نييحسبق معنا أنه يف الصح−) أنه تقتلني الفئة الباغية : ( وشطر احلديث األول 
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سعيد بن فريوز بن أيب عمران أبو البخرتي, رو عن أبيه وابن عبـاس وابـن عمـر : أبو البخرتي  )١(

قتل بـدجيل مـع ابـن األشـعث . ت وغريمهاعطاء بن السائب وحبيب بن أيب ثاب: وغريهم, وعنه 
 . ٤/٦٥, التهذيب ٦/٢٩٢طبقات ابن سعد : انظر. هـ) ٨٣(سنة 

 ). أن الذي سقاه أبو املخارق : (  ٧/٢٤٣جاء يف جممع الزوائد  )٢(
بني جيش العراق مع ة صفني معركوفيها كانت أرض تقع جانب الفرات األيمن بإزاء الرقة صفني  )٣(

 تـاريخ :انظر. هـ٣٦وجيش الشام مع معاوية بن أيب سفيان وكانت يف هناية سنة  عيل بن أيب طالب

 .٤١٨عرص اخلالفة الراشدة ص, ١٣٣بلدان اخلالفة ص , ١٠/٤٩٠ البداية, ٤/٤٨٠الطربي 
 .وأخرجه باإلفراد) و(يف  )٤(

 W
يف الطبقـات  , وابـن سـعد)١٨٨٨٣(٣١/١٧٨, و)١٨٨٨٠(٣١/١٧٢أخرجه أمحـد يف املسـند  

, وابن أيب ٦/٤٢١و ٢/٥٥٢, والبيهقي يف الدالئل )٥٦٦٩( ٣/٤٣٩, واحلاكم يف املستدرك ٣/٢٥٧
من طرق عن سـفيان بـن ) ١٦٣٣(٣/١٨٨, وأبو يعىل يف املسند  )٣٧٨٦٦( ٧/٥٥١شيبة يف املصنف  

 . عيينة عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البخرتي بنحوه
مـن طريـق وهـب بـن بقيـة وأبـو نعـيم يف احلليـة )١٦٢٦( ٣/١٩٦وأخرجه أبو يعىل يف املسـند  

كالمها عن خالد بن عبداهللا عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي  −بن احلامين  حييىمن طريق  ١/٢٤١
 . وميرسة به

 W
 ـ: للحديث طريقان مها 

  −: الطريق األول 
 . هو األسدي موالهم الكويف: حبيب بن أيب ثابت−
 . kí‹ÔnÛa٢٣٨٠@. ثقة ثبت فيه تشيع قليل, كثري اإلرسال: سعيد بن فريوز الكويف: أبو البخرتي −
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  −: الطريق الثاين 

 . kí‹ÔnÛa٧٤٦٩@. وهب بن بقية الواسطي, ثقة−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٩١@. حافظ إال أهنم اهتموه برسقة احلديث: ى بن عبداحلميد احلامين يحي−
 .kí‹ÔnÛa١٦٤٧@. ثقة ثبت: ن الواسطي الطحانخالد بن عبداهللا بن عبدالرمح−
 . هو الكويف: عطاء بن السائب−
 . kí‹ÔnÛa٧٠٣٩@. مقبول: ميرسة بن يعقوب أبو مجيلة −
 אW

 . سند احلديث ضعيف من الطريق األول النقطاعه ألن أبا البخرتي مل يدرك عامربن يارس
, وابن حجر يف التهـذيب ١٨٣لعالئي يف جامع التحصيل ص, وا٣/٢٥٧طبقات ابن سعد : انظر

)٤/٦٦ ( 
 ) ٍورجال أمحد رجال الصحيح إال أنه منقطع : (  ٧/٢٤٣يف املجمع  ~وقال اهليثمي 

 ومن الطريق الثاين حسن إال أن خالد بن عبداهللا مل يسمع من عطاء إال بعد اإلختالط فيضعف به,
 . وميرسة أدرك عامراً 
مـن طريـق  ٢/٥٥٢, والبيهقي يف الدالئل )٥٦٦٨(٣/٤٣٩سن عند احلاكم  وللحديث شاهد ح

ى عن عبداهللا بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده وهو إبراهيم بن عبدالرمحن يحيحرملة بن 
 . وذكر نحوه.. سمعت عامراً : بن عوف قال 

 . ى هو التجيبي املرصييحيحرملة بن −
 . ىيحيووافقه الذهبي, وكذا قاال عن طريقة حرملة بن ) ني عىل رشط الشيخ: (  ~قال احلاكم 

 . ى عىل رشط مسلميحيطريق حرملة بن : قلت 
رواه الطرباين وأبو يعىل بأسانيد, ويف بعضـها عطـاء بـن : ( ٩/٢٩٧يف املجمع  ~ وقال اهليثمي

 .لصحيح لغريهوبمجموع الطرق وشاهده يرتقي ل). السائب وبقية رجاله ثقات, وبقية األسانيد ضعيفة
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يْح بالفتح  )١(  . ٣/١٠٧النهاية . اللبن اخلائر يصب فيه املاء ثم خيلط: الضياح والضَ

 W
ــونس, و)٢٦٥٢(٢/١٦٢املســتدرك  أخرجــه احلــاكم يف  ــن ي ــل ب ــق إرسائي  ٣/٤٤٢, مــن طري

دخلنـا مـع أيب : من طريق أيب أسامة كالمها عن مسلم أيب عبداهللا األعور عن حبة العرين قـال )٥٦٧٦(
 . مسعود األنصاري عىل حذيفة به

ذيفـة دخلت أنا وأبو سعيد اخلـدري عـىل ح: عن خالد العرين قال : ويف طريق إرسائيل قال مسلم 
 . بأطول منه

 W
 .إرسائيل بن يونس هو السبيعي ابن أيب إسحاق−
 . kí‹ÔnÛa٢١٦٣@. ثقة: أظنه زيد احلجام أبو أسامة الكويف  −: أبو أسامة −
 . ابن كيسان الضبي أبو عبداهللا األعور: مسلم هو−
 . kí‹ÔnÛa١٠٨١@.صدوق له أغالط وكان غالياً يف التشيع: حبة العرين هوابن جوين −
 .ومل يتبني يل من هو خالد العرين, وأظنه هو حبَّة تصحف عىل النساخ    

 אW
 . سند احلديث ضعيف حلال مسلم بن كيسان وحبة العرين

ووافقـه الـذهبي ويف املـوطن ) حديث صحيح عال ومل خيرجاه : (  ~ واحلديث قال عنه احلاكم
 ). هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة : (  ~ اآلخر قال احلاكم

وبام قبله يرتقـي للصـحيح  ).مسلم ين كيسان تركه أمحد وابن معني : ( بقوله  ~وخالفه الذهبي
 .لغريه
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لوعاً بفتح الواو, املصـدر واإلسـم : أي صيّـرهتم يولعون به, يقال  )١( وَ تُ بالشيئ أولعُ به ولعاً وَ لِعْ وَ

ولَع بفتح الالم  , وأولعتُه باليشء وأُولَع به فهو مُ م به: مجيعاً رَ غْ  . ٥/٢٢٦النهاية . أي مُ
 W

, وابن سعد )٩٢٤٨(١/١١٧طرباين يف األوسط , وال)١٧٧٧٦( ٢٩/٣١١أخرجه أمحد يف املسند 
من طريق محاد بن سلمة عن أيب حفص وكلثوم بن جرب عن أيب غادية عـن عمـرو  ٣/٢٦٠يف الطبقات 
 .وعند أمحد يف املسند بنحوه. بن العاص به

من طريق عبدالرمحن بن املبارك عـن املعتمـر بـن )٥٦٦١( ٣/٤٣٧وأخرجه احلاكم يف املستدرك  
 .بيهسليامن عن أ

.       من طريق الوليد بن العباس عن املعتمر بـن سـليامن عـن ليـث) ٨٠٣(وابن أيب عاصم يف اآلحاد 
 .كالمها عن جماهد عن عبداهللا بن عمرو عن عمرو بن العاص به

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 −:الطريق األول
 .محاد بن سلمة هو ابن دينار −

 . kí‹ÔnÛa٣٢٧٩@. جمهول: حفص بن عبداهللا : عبداهللا بن حفص وقيل : كلثوم أبو حفص يف طبقة−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٥٣@. صدوق خيطئ: كلثوم بن جرب البرصي −

 . ٧/٢٥٨اإلصابة . اسمه يسار بن سبُع صحايب: أبو غادية −

 −:الطريق الثاين 

 . عبدالرمحن بن املبارك هو العييش الطفاوي البرصي−
 . kí‹ÔnÛa٣١٩٣@. لنريس, ثقةالوليد بن العباس ا−
 .التيمي: املعتمر بن سليامن هو−

 . kí‹ÔnÛa٢٥٧٥@. ثقة عابد: هو سليامن بن طرخان التيمي : أبوه −
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 .ليث هو ابن سليم−
 .جماهد هو ابن جرب املكي−
 אW

وكذا . عدم تبيينه ألنه متابعأيب حفص أو كلثوم بن جرب, و, واليرض حال لغريه من الطريقنياحلديث حسن 
فـإن كـان حمفوظـاً فإنـه : (  ~قال احلاكم . السند الثاين إن كان حمفوظاً فهو صحيح واليرض حال الليث

 .ووافقه الذهبي) وإنام رواه الناس عن معتمرعن ليث عن جماهد . صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه
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 W

 أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح وحممـد بـن عبـداهللا : , قـال ٣/٢٥٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكـرب
 . األسدي عن سفيان عن أيب قيس األودي عن هزيل به

 . , عن وكيع عنه به)٣٢٢٤٠( ٦/٣٨٨وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 W
 . وكيع بن اجلراح هو الرؤايس−

 . ـ حممد بن عبداهللا بن الزبري األسدي

 .ـ سفيان هو ابن سعيد الثوري

 .٣٨٢٣تقريب . صدوق ربام خالف: بن ثروان  عبدالرمحن: ـ أبو قيس األودي هو 

 . kí‹ÔnÛa٧٢٨٣@. ثقة خمرضم :هزيل بن رشاحبيل األودي : ـ هزيل ذكره ابن حجر بالزاي 

 אW
 . سند احلديث ضعيف إلرساله ألن هزيل مل يسمع من النبي 

 



@
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وأرسـل عنـه,  أيوب بن بشري بن سعد بن النعامن األنصاري, أبو سليامن املدين, ولد يف عهد النبـي  )١(

شـهد . الزهري, وأيوب بن عبـدالرمحن وغريمهـا: رو عن عمر وحكيم بن حزام وأيب سعيد, وعنه
 .  احلرة وجرح هبا جراحات

 .١/٣٦٠, التهذيب ٣/٤٥٣, هتذيب الكامل ٥/٥٧بقات ابن سعد ط: انظر 

, معجـم ٢/٢٤٩انظـر معجـم البلـدان . لنبويـةاحلرة الرشقية يف املدينة ا: هي حرة واقم: حرة زهرة  )٢(
 .١١٤املعامل اجلغرافية ص 

 . ٦/٤٧٣يف الدالئل  ~هذا من كالم البيهقي  )٣(

 W
وهـو موجـود يف تارخيـه . من طريق يعقوب بن سـفيان الفسـوي ٦/٤٧٣لدالئل أخرجه البيهقي يف ا

 عبـدالرمحنحدثني ابن فليح عن أبيه عن أيوب بـن : حدثنا إبراهيم بن املنذر قال : قال يعقوب ) ٣/٣٢٧(
 . عن أيوب بن بشري املعاوي به

 W
 . kí‹ÔnÛa٢٥٣@. د ألجل القرآنصدوق تكلم فيه أمح: إبراهيم بن املنذر األسدي احلزامي−

 . kí‹ÔnÛa٦٢٢٨@. صدوق هيم: حممد بن فليح املدين: ابن فليح هو −

 . kí‹ÔnÛa٥٤٤٣@. صدوق كثري اخلطأ: ى اخلزاعي املدين يحيفليح بن سليامن أبو  −: أبوه هو −

 . kí‹ÔnÛa٦١٨@. صدوق: بن صعصعة عبدالرمحنأيوب بن −

 . kí‹ÔnÛa٦٠١@. اري املعاوي له رؤية, ووثقه أبو داود وغريهأيوب بن بشري أبو سليامن األنص−

 אW
 . ١/٣٦٠التهذيب : انظر. وأرسل عنه ولد يف عهد النبي : سند احلديث ضعيف إلرساله فأيوب 

  .وانظر ما بعده. ما يؤكد هذا بام ورد عن ابن عباس ~ثم ذكر ). مرسل: ( ~قال البيهقي 
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 ).١٤(سورة األحزاب, آية )  ١(

 W
من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي وهو موجود يف تارخيـه  ٤٧٤, ٦/٤٧٣أخرج البيهقي يف الدالئل 

 . حدثنا ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به: جويرية : قال وهب بن جرير قال : قال يعقوب  ٣/٣٢٧

 W
 .kí‹ÔnÛa٧٤٧٢@. ثقة: وهب بن جرير بن حازم األزدي البرصي−

 . kí‹ÔnÛa٩٨٨@. صدوق: جويرية بن أسامء الضبعي−

 .kí‹ÔnÛa٨٥٩@. ثقة: ثور بن زيد الدييل املدين −

 .عكرمة هو موىل ابن عباس−

 אW
 . سنده حسن حلال جويرية

وهـذا إسـناد صـحيح إىل ابـن عبـاس, وتفسـري : (  ٩/٢٤٤نهايـة يف البدايـة وال ~قال ابن كثـري 
 ). الصحايب يف حكم املرفوع عند كثري من العلامء 

 ) بسند صحيح : (   ١٣/٧٦يف الفتح  ~وقال ابن حجر 

 
 

أ
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 W

, من طريق يعقوب بن سـفيان الفسـوي وهـو موجـود يف تارخيـه ٦/٤٧٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
: حدثنا ابن عثامن, أخربنا عبداهللا هو ابـن املبـارك, أخربنـا جريـر بـن حـازم قـال : قال يعقوب . ٣/٣٢٦

 .فذكره.. سمعت احلسن يقول
 

 W
 . kí‹ÔnÛa٦١٣٥@. ثقة: التنوخي أبو اجلامهر  حممد بن عثامن: ـ ابن عثامن هو

 .ـ عبداهللا هو ابن املبارك املروزي اإلمام

 .ـ جرير بن حازم هو األزدي

 .ـ احلسن هو البرصي
 

 אW
 . ~صحيح إىل احلسن اخلرب  سند

 
 

ي
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, ولكن الوارد يف املعرفة والتاريخ والـدالئل والبدايـة والنهايـة ٢/١٤١كذا يف مجيع النسخ واملطبوع   )١(

 ).  ثالثة من أصحاب النبي (  − ٩/٢٤٥

 . وكام تر بينهام بون شاسع وفرق عظيم واهللا تعاىل أعلم 

 W
من طريـق يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي وهـو موجـود يف تارخيـه  ٦/٤٧٤أخرج البيهقي يف الدالئل 

قال مالـك بـن أنـس : ابن وهب قال ى بن إسامعيل, أخربنا يحيحدثنا حممد بن  −: قال يعقوب  − ٣/٣٢٥
 . بمثله
 W

 :ى بن إسامعيليحيـ حممد بن 

 .بن وهب بن مسلم القريش موالهم الفقيههوعبداهللا : ـ ابن وهب 

 . ـ مالك بن أنس هو إمام دار اهلجرة

 אW
ث مالك هبا وما حصل فيها من قتل غري معروفالقصة  سند ـن حدّ  . صحيح إىل مالك بن أنس, ومَ

 
 

ث
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مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد أبو عقبة املري, ترجم له احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق : هو )١(

مرسـف بـن : ٦/٤٧٥للبيهقـي  سامه املغرية بن مقسم كام يف الدالئلوأطال يف ذلك, و ٥٨/١٠٢
وزعم بعض .. بن عقبةف ه السلف مرسيوإنام يسم: ( ٩/٢٤٥يف البداية   ~قال ابن كثري. عقبة

 ). فاهللا أعلم. علامء السلف أنه افتضَّ يف غبون ذلك ألف بكر

ه مرسفاً إلرسافـه يف : ( ٦/٤٧٥ ويف الدالئل للبيهقي, ٣/٣٢٧وجاء يف املعرفة للفسوي   وإنام سامَّ
 ).القتل والظلم 

 W
ن الفسـوي وهـو موجـود يف تارخيـه من طريق يعقـوب بـن سـفيا ٦/٤٧٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 . حدثنا يوسف بن موسى, حدثنا جرير عن املغرية به −: قال يعقوب  − ٣/٣٢٧
 W

 .kí‹ÔnÛa٧٨٨٧@. صدوق: القطان الكويف: يوسف بن موسى−
 .ابن عبد احلميد الضبي : جرير هو −

kí‹ÔnÛa@@. مـتقن إال أنـه كـان يـدلس ثقـة: ابن مقسم الضبي موالهم أبو هاشم الكويف: املغرية هو −

٦٨٥١. 
 אW

 .سنده حسن إىل املغرية
 

أ
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 ٢٤٦, تاريخ اخللفاء للسيوطي ص٩/٢٤٥البداية والنهاية : انظر )١(

 W
, من طريق يعقوب بن سفيان الفسـوي وهـو موجـود يف ٤٧٥, ٦/٤٧٤أخرج البيهقي يف الدالئل 

 . بن عبداهللا بن بكري عن الليث بن سعد بهى يحيحدثنا : , قال يعقوب ٣/٣٢٦تارخيه 
 W
 . kí‹ÔnÛa٧٥٨٠@. مالكثقة يف الليث تكلموا يف سامعه من : ى بن عبداهللا بن بكري املرصي يحي−

 . الليث بن سعد هو الفهمي املرصي−

 אW
 . سنده صحيح إىل الليث بن سعد

  .عىل قائليهاقطوعة عامة هذه اآلثار واألقوال م: قلت 
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ج عذراء بلدة مـن: عذراء  )١( رْ مراصـد اإلطـالع : انظـر.  ظـاهر دمشـق الشـاميل بطـرف الغوطـة مَ

 . ١٩٩, معجم املعامل اجلغرافية ص٣/٢٢٥٥
تـل : حجر )٢( جر اخلري, صحايب, قُ جر بن األدبر حُ ر بن عدي بن معاوية الكندي املعروف بحُ جْ هو حُ

 . ثالث ومخسني: بمرج عذراء سنة إحد ومخسني, وقيل  بأمر معاوية بن أيب سفيان
 . ٢/٣٢, اإلصابة ١/٤٣٧, أسد الغابة ١/٣٨٩االستيعاب : انظر 

رشيك بن شداد, وصـيفي بـن (: ستة من أصحابه هم: ١١/٢٣٤وذكر احلافظ ابن كثري يف البداية          
 .)فسيل, وقبيصة بن ضبيعة, وحمرز بن شهاب, وكدام بن حيان, وعبدالرمحن بن حسان

 . ~هذه العبارة من كالم البيهقي  )٣(
 W

 .٣/٣٢١يعقوب بن سفيان الفسوي يف املعرفة والتاريخ  هأخرج
مـن طريـق يعقـوب بـن  ١٢/٢٢٦, وابن عساكر يف تارخيه ٦/٤٥٧وأخرجه  البيهقي يف الدالئل 

 . حدثنا حرملة ثنا ابن وهب أخربين ابن هليعة عن أيب األسود به: سفيان, قال 
 W

 .ى التجيبي املرصييحيابن : هوحرملة −
 . هو عبد اهللا وهب املرصي: ابن وهب−
 . هو عبداهللا بن هليعة املرصي: ابن هليعة−
 . kí‹ÔnÛa٦٠٨٥@. ثقة: هو حممد بن عبدالرمحن بن نوفل املدين : أبو األسود هو −
 אW

 . , وحلال ابن هليعةالنقطاعهسنده ضعيف 
يف البدايـة   ~وقال ابن كثري, )وقد رو عن عائشة بإسناد مرسل مرفوعاً : (  ~ قال البيهقي
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يف سـنده : (  ٢/٣٣صـابة يف اإل ~وقال ابن حجر, )هذا إسناد ضعيف منقطع: (١١/٢٤١والنهاية 
ويف قصة لوم عائشة عىل قتل حجر بن عـدي روايـات عديـدة تتعاضـد ذكرهـا ابـن كثـري يف  .)انقطاع 
 .١١/٢٤١تارخيه

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 .  نعيم أبو قال: , قال يعقوب٦/٤٥٦ للبيهقي والدالئل ,٣/٣٢١ للفسوي والتاريخ املعرفة يف هو )١(
 . الفضل بن دكني املالئي: وأبو نعيم هو  
 .٦/٤٥٦الدالئل  )٢(

 W
, كالمها من طريـق يعقـوب ١٢/٢٢٧, وابن عساكر يف تارخيه ٦/٤٥٦أخرج البيهقي يف الدالئل 

حدثنا ابن هليعة حـدثني : حدثنا ابن بكري قال: وبقال يعق − ٣/٣٢١بن سفيان وهو موجود يف تارخيه 
 . مثلهسمعت عيل بن أيب طالب ب: فقي قالاحلارث بن يزيد عن عبداهللا بن زرير الغا

 W
 .  ى بن عبداهللا بن بكري املرصييحي −: ابن بكري هو −
 .kí‹ÔnÛa١٠٧٥@. ثقة ثبت عابد: احلارث بن يزيد احلرضمي املرصي−
 . kí‹ÔnÛa٣٣٢٢@. ثقة رمي بالتشيع: هللا بن زرير الغافقيعبدا−
 אW

 . سنده ضعيف حلال ابن هليعة
 

حي
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 ). ٣٢٠(له  , ويأيت يف باب مستقل الدعاء)١٦(تقدم معنا يف : عمرو بن احلمق  )١(
ثقـة, وذكـره ابـن حبـان يف : قـال النسـائي . رفاعة بن شداد بن عبداهللا البجيل أبو عاصم الكـويف )٢(

خ خليفة ويعقوب بن سفيان قتله يف سنة : قال ابن حجر. الثقات هـ, وذكر أنه املختـار بـن ٦٦وأرّ
 . عبيد هو الذي قتله, وكذا ذكر غري واحد

 . ٣/٢٥١, التهذيب ٤/٢٤٠, الثقات ٣/٤٩٣والتعديل  , اجلرح٣/٣٢٢التاريخ الكبري  
 . ٤/٥١٥اإلصابة : انظر. معاوية هو ابن أيب سفيان صحايب جليل وأمري املؤمنني )٣(
نان الفرس مجعه أعنَّة, واألعنان النواحي: أعنة اخليل )٤(  .١٦٤, املصباح املنري ص٣/٣١٣النهاية . عِ

 W
من طريق غياث بن إبراهيم عن األجلح بـن عبـداهللا  ٤٥/٤٩٨اريخ دمشق أخرج ابن عساكر يف ت

 . الكندي عن عمران بن سعيد البجيل عن رفاعة بن شداد البجيل به
 W

 :غياث بن إبراهيم أبو عبدالرمحن النخعي−
ب خبيـث كـذا: ليس بثقة, وقال مـرة أخـر: ى بن معني يحيترك الناس حديثه, وقال :  قال أمحد 

كان : وقال ابن حبان . ليس بثقة وال مأمون: كذاب, وقال مرة : تركوه, وقال أبو داود : وقال البخاري 
ال حيل كتابة حديثـه إالعـىل جهـة التعجـب, . يضع احلديث عىل الثقات ويأيت باملعضالت عن األثبات
 . أحاديثه كلها شبه املوضوع: وقال ابن عدي . والذكر روايته إالمع أهل الصناعة لالعتبار واالدِّكار

, ٢٠١ − ٢/٢٠٠, املجـروحني ٧/٥٧, اجلرح والتعـديل ٧/١٠٩التاريخ الكبري للبخاري : انظر
 . ٤/٤٩٧, اللسان ٥/٤٠٧, امليزان ٧/١١٣الكامل 
 . األحلج بن عبداهللا هو ابن حجية−
وذكره ابن حبان  ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل,: عمران بن سعيد البجيل −



@
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 .٥/٢٢٠, الثقات ٦/٢٩٩, اجلرح والتعديل ٦/٤١٣انظر التاريخ الكبري . يف الثقات
 . kí‹ÔnÛa١٩٤٧@.  ثقة: رفاعة بن شداد البجيل−
 אW

 . سنده تالف موضوع حلال غياث
 :كالتايل جاءت من طرق أخر هي ) وكان أول رأس أهدي يف اإلسالم ( إال  أنه مجلة 

) ٣٦٠٠٨( ٧/٢٧٢و) ٣٣٦٠٤(٦/٥٣٨, و )٣٠٦٥٤(٦/٢٠١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  
أول رأس أهدي يف اإلسالم رأس : ( من طريق رشيك عن أيب إسحاق عن هنيدة بن خالد اخلزاعي قال 

 ). عمرو بن احلمق أهدي إىل معاوية 
ا صدوق خيطئ: رشيك هو ابن عبداهللا النخعي الكويف القايض−  .٢٧٨٧ kí‹ÔnÛa. كثريً
 .عمرو بن عبداهللا: أبو إسحاق السبيعي هو−
ذكـره ابـن حبـان يف : ربيب عمر, مذكور يف الصحابة وقيل من الثانية : هنيدة بن خالد اخلزاعي −

 . kí‹ÔnÛa٧٣٢٣@. املوضعني
 . وهو الصواب. ٦/٤٣٨ذكره ابن حجر يف اإلصابة يف القسم األول  −: قلت 

 . ف حلال رشيكوهذا إسناد ضعي
عن من طريق حممد بن عمر عن عيسى بن عبدالرمحن . ٦/٢٥وله شاهد عند ابن سعد يف الطبقات 

 . ))أول رأس محل يف اإلسالم رأس عمرو بن احلمق  ((: الشعبي قال 
 . حممد بن عمر هو الواقدي−
 . kí‹ÔnÛa٥٣٠٨@. ثقة:  البجيل عيسى بن عبدالرمحن هو السلمي−
 .ر بن رشاحيلالشعبي هو عام−

 . وهذا إسناد ضعيف جداً حلال حممد بن عمر
ثم ذكر بسند جيد إىل أيب إسحاق .. وقال ابن السكن: (  ٤/٥١٥يف اإلصابة  ~وقال ابن حجر 

 ).السبيعي عن هنيدة اخلزاعي وذكره 
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ولـه قصـة يف نـزول . ول مشـاهده اخلنـدقزيد بن أرقم بن زيد اخلزرجي, استصغر يوم أحـد, وأ )١(

 . هـ٦٨هـ, وقيل ٦٦سورة املنافقني يف صحيح البخاري, مات سنة 
 . ٢/٤٨٧, اإلصابة ٢/٢٣٢, أسد الغابة ٢/١٠٩االستيعاب :  انظر 
 . رمد بالعني: الوارد يف جمموع األحاديث  هو أن مرضه  )٢(
 . ١٦٦, ٣/١٦٥سري أعالم النبالء : انظر )٣(

 W
 .٦/٤٧٩أخرج البيهقي يف الدالئل 

, من طريق أمية بن بسـطام عـن املعتمـر بـن )٥١٢٦(٥/٢١١وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 . مثله  سليامن عن نباتة عن محادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها

 W
 . kí‹ÔnÛa٥٥٢@. صدوق: أمية بن بسطام العييش أبو بكر −

 . املعتمر بن سليامن هو التيمي− 
كذا وجدته يف كتايب وإنام هي بنانة بنـت يزيـد, : ٦/٤٧٩قال البيهقي يف الدالئل  :نباتة بنت برير−  

ومل يثبـت شـيخاً اسـمه نباتـة بنـت يزيـد وال محـادة وكانـا : معقباً  ١٩/٢٦٧قال ابن عساكر يف تارخيه 
 .همصحفني يف كتاب

 . مل أجد ترمجتهم: زيد بن أرقم محادة وأنيسة بنت و−
 אW

 . سند احلديث ضعيف جلهالة نباتة ومحادة وأنيسة
رواه أبو داوديف سـننه كتـاب  −: لزيد بن أرقم من وجع كان بعينه  حديث زيارة النبي  −: قلت 
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: أبيه عن زيد بن أرقم قـال , من طريق يونس بن أيب إسحاق عن )٣١٠٢(اجلنائز باب العيادة يف الرمد 

 . من وجع كان بعيني عادين رسول اهللا 
 . وهذا إسناد حسن حلال يونس

, واملعجـم )١٢٦٥( ١/٤٩٢, ومسـتدرك احلـاكم  )١٩٣٤٨( ٣٢/٩٣مسند اإلمام أمحد : وانظر
 ). ٥٠٩٨( ٥/٢٠٤و) ٥٠٥٢( ٥/١٩٠الكبري للطرباين 
 ). حديث حسن ( :  ٤/٢٧٩يف خمترص سنن أيب داود  ~ قال املنذري

 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 . يعني الوقت الرشعي املأمور به )١(
سبحة أي نافلة, وخصت النافلة بالسبحة ألن التسبيحات يف الفرائض نوافل فقيل لصالة النافلـة  )٢(

بحة  .٣/٣٣١النهاية . سُ
 W

, )١٢٥٥(أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الصالة باب ماجاء فـيام إذا أخـروا الصـالة عـن وقتهـا 
 . ٦/٣٩٦, ويف الدالئل )٥٣٣٧( ٣/١٨٢السنن الكرب  والبيهقي يف

, والنسائي يف السنن الصغر كتاب اإلمامة, باب الصالة )٣٦٠١( ٦/٨٥وأخرجه أمحد يف املسند 
, وابن خزيمة يف )٣٣١(, وابن اجلارود يف املنتقى )٣٢٩( ١/١٤٥ويف الكرب ). ٧٨٠(مع أئمة اجلور 

, من طرق عن أيب بكـر بـن عيـاش عـن )٤٨٣( ٢/٤٨٣جمه , وابن األعرايب يف مع)١٦٤٠(صحيحه 
 . به إال أمحد يف املسند فعنه مبارشة  عاصم عن زر عن ابن مسعود

 W
kí‹ÔnÛa@@. ثقة عابد إال أنه ملا كرب سـاء حفظـه, وكتابـه صـحيح: أبو بكر بن عياش هو األسدي −

٧٩٨٥  . 
 .لنجودابن أيب ا: عاصم هو ابن هبدلة الكويف −
  kí‹ÔnÛa٢٠٠٨@. ثقة جليل خمرضم:  زر بن حبيش هو األسدي −
 אW

 . احلديث حسن حلال عاصم
, مـن طريـق )٥٣٤(للحديث متابعة باملعنى عند اإلمام مسلم يف الصـحيح كتـاب الصـالة : قلت 

 . األعمش عن إبراهيم عن األسود وعلقمة عن ابن مسعود
 ). ٦٤٨(من حديث أيب ذر يف صحيح مسلم كتاب الصالة  وله شاهد أيضاً 

 

ت
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 W

 ٦/٣٩٦, ويف الـدالئل )٥٣٣٦(٣/١٨٢و, )٥٣١٤(٣/١٧٧أخرجه البيهقي يف السنن الكرب ,
 ). ٤٧٩(وأبو نعيم يف الدالئل 

, وابن ماجـه يف سـننه كتـاب اجلهـاد بـاب ال طاعـة يف )٣٧٩٠( ٦/٣٣٩وأخرجه أمحد يف املسند 
من طرق عـن عبـداهللا بـن عـثامن بـن خثـيم عـن ) ١٠٣٦١(, والطرباين يف الكبري )٢٨٦٥(معصية اهللا 

 . به  عن ابن مسعودالقاسم بن عبدالرمحن عن أبيه 
إال أن القاسم حدث مبارشة عـن نفسه الطريق السابق من ) ٣٨٨٩( ٦/٤٣٢أمحد أيضاً  وأخرجه 
 . ابن مسعود

 W
ثَيم املكي القارئ−  . kí‹ÔnÛa٣٤٦٦@. صدوق: عبداهللا بن عثامن بن خُ
 . kí‹ÔnÛa٥٤٦٩@. ثقة عابد: القاسم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود −
 . kí‹ÔnÛa٣٩٢٤@. ثقة, وقد سمع من أبيه شيئاً يسرياً : عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود −
 אW

التـاريخ : انظـر. وهو الصـواب: احلديث حسن عند من ير صحة سامع عبدالرمحن من أبيه قلت 
ــزان ٥/٢٤٨, اجلــرح والتعــديل ٣٠٠ − ٥/٢٩٩الكبــري  ــي , جــ٤/٢٩٧, املي امع التحصــيل للعالئ

 . ٦/١٩٥, التهذيب ٢٢٣ص
 ). إسناده جيد عىل رشط مسلم : (  ٢/١٣٨يف السلسلة الصحيحة  ~قال األلباين 

, مـن )٨٥٨٤(٤/٥٦٤, واحلاكم يف املسـتدرك )٩٤٩٧(وللحديث متابعة عند الطرباين يف الكبري 
 . طريق األعمش عن أيب عامر عن صلة بن زفر عن ابن مسعود موقوفاً 

 . وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي
 . عن معمر عن أيوب عن ابن سريين عن ابن مسعود موقوفاً ) ٣٧٨٦(وعند عبدالرزاق يف املصنف 
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 . ~القائل هو اجلالل السيوطي  )١(

 W
). ١٢٥٧(أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الصالة با ب ما جاء فيام إذا أخروا الصـالة عـن وقتهـا 

, وأبو داود يف سننه كتاب الصـالة بـاب إذا أخـر اإلمـام )٢٢٦٨٦( ٣٧/٣٦٠وأخرجه أمحد يف املسند 
, من طريق سفيان عن منصور بن املعتمر عن هالل بن يساف عن أيب املثنـى )٤٣٣(الصالة عن الوقت 

 .نىإال عند أيب داود وأمحد فباملع. به  عن أيب أُيب ابن امرأة عبادة عن عبادة بن الصامت
, من طريق جرير عن منصور عنـه بنحـوه إال )٤٣٣(وأبو داود ) ٢٢٧٨٧( ٣٧/٤٥٠وأمحد أيضاً 

 . عن ابن أخت عبادة −: أنه قال 
مـن طريـق شـعبة عـن  ٨/٧, والبخاري يف الكنى مـن تارخيـه )٢٢٦٨١( ٣٧/٣٥٥وأمحد  أيضاً 

 . مبارشة ً ابن امرأة عبادة عن النبي : منصور عنه بنحوه إال أنه قال 
 . ٨/٧التاريخ الكبري للبخاري كتاب الكنى : وانظر

 W
إىل أنـه  ٣٧/٣٦٠كذا نـص ابـن ماجـه يف سـنده, وذكـر حمقـق املسـند  −ابن عيينه : سفيان هو −

التهـذيب : انظـر. الثوري, وكذا نص عبدالرزاق يف مصنفه, وكالمها إمـام ومهـا يرويـان عـن منصـور
  .١٠/٢٧٩, و١٠٦, و٤/١٠١

 . kí‹ÔnÛa٦٩٠٨@. ثقة ثبت وكان ال يدلس: منصور بن املعتمر السلمي −
 . kí‹ÔnÛa٧٣٥٢@. ثقة: هالل بن يساف الكويف −

 . kí‹ÔnÛa٧٩٢٤@. صحايب: هو ابن أم حرام األنصاري : أبو أُيب ابن امرأة عبادة −  
 .kí‹ÔnÛa٢٩٩٤@. العجيل هوثق: ضمضم األملوكي : املثنى هو أبو −

 . ابن عبداحلميد الضبي جرير هو− 
 مل يتبني يل من هو ? : ابن اخت عبادة −

أ
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 شعبة هو ابن احلجاج أبو بسطام, ويف روايته إسقاط لعبادة, فهل هذا صحيح أو وهم ? −
 . ال مانع من الصحة ما دام أن أبا أُيب صحايب: قلت     

 אW
إىل الصحيح لغريه بتعدد طرقه كام سبق معنا تفصيله يف  تقيراحلديث حسن حلال أيب املثنى, ويسند 

 . احلديثني السابقني, لذا فاحلديث صحيح لغريه
 



@

 

……………………………………………………………  

 
إىل ما يتحدثون يف هذ األحاديـث عـن  فوهل الناس يف مقالة النبي :  {قال عبداهللا بن عمر  )١(

هنا خترم ذلك يريد بذلك أ) ال يبقى ممن هو اليوم عىل ظهر األرض : (  مائة سنة وإنام قال النبي 
, فتح ٢/١٣١, رشح الكرماين عىل البخاري ١/١٩٢رشح ابن بطال عىل البخاري : وانظر.القرن

 .١٦/٩٠, رشح النووي عىل مسلم ١/٣٠٢, إرشاد الساري ١/٢٥٦الباري 
 W

 ـ: أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع هي 
حـدثني الليـث : حدثنا سعيد بن عفري قال :  ~قال  ,)١١٦(ـ كتاب العلم باب السمر يف العلم 

أن عبداهللا : حدثني عبدالرمحن بن خالد عن ابن شهاب عن سامل وأيب بكر بن سليامن بن أيب حثمة : قال 
 . بن عمر فذكره

حدثنا عبدان :  ~قال ) ٥٦٤(ـ كتاب مواقيت الصالة باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً 
 . أخربين عبداهللا فذكره: أخربنا يونس عن الزهري قال سامل : ربنا عبداهللا قال أخ: قال 

حـدثنا أبـو الـيامن :  ~قا ل ). ٦٠١(باب السمر يف الفقة واخلري بعد العشاء نفسه الكتاب ـ ويف 
حدثني سامل ابن عبداهللا بـن عمـر, وأبـو بكـر بـن أيب حثمـة أن : أخربنا شعيب عن الزهري قال : قال 

 . عبداهللا بن عمر فذكره
حـدثنا حممـد بـن رافـع :  ~قـال ) ٢٥٣٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة 

عبدالرزاق أخربنا معمـر عـن الزهـر ي . أخربنا: حدثنا, وقال عبد : وعبد بن محيد, قال حممد بن رافع 
 . كرهأخربين سامل بن عبداهللا وأبو بكر بن سليامن, أن عبداهللا بن عمر فذ

ورواه . أخربنـا شـعيب: أخربنا أبـو الـيامن: حدثني عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي: ثم قال مسلم 
 . الليث عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر, كالمها عن الزهري بإسناد معمر, كمثل حديثه
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 ). من تبوك  ملا رجع : ( يف حديث أيب سعيد اخلدري عند مسلم  )١(
عند هذا احلديث مسألة موت وحياة اخلرضـ  ١٦/٩٠يف رشحه لصحيح مسلم  ~أثار النووي  )٢(

وملسـألة مـوت  ,٢/٩٠يف الفـتح  ~لسالم, واختار القول بحياته, وتعقب هذا ابن حجرعليه ا
 . من هذا البحث ٨٤٠وحياة اخلرض انظر ص

 W
حدثني هارون بن عبداهللا وحجاج :  ~قال ) ٢٥٣٨(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل 

أخربين أبـو الـزبري أنـه سـمع جـابر بـن : ابن جريج قال : حدثنا حجاج بن حممد قال : بن الشاعر قاال 
 . عبداهللا فذكره

أخربنا ابن جريج هبذا اإلسناد, ومل يـذكر : حدثنيه حممد بن حاتم حدثنا حممد بن بكر :  ~وقال 
 . قبل موته بشهر

: كالمها عن املعتمـر قـال ابـن حبيـب : ى بن حبيب وحممد بن عبداألعىل يحيحدثني :  ~وقال 
حدثنا أبو نرضة عن جابر بن عبداهللا بـه, وعـن عبـدالرمحن : سمعت أيب : دثنا معتمر بن سليامن قال ح

 . صاحب السقاية عن جابر بن عبداهللا بمثل ذلك
 . نقص العمر: وفرسها عبدالرمحن قال 

سنادين أخربنا سليامن التيمي باإل: حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبه :  ~وقال 
 . مجيعاً مثله

حدثني إسحاق بن منصور أخربنا أبو الوليد أخربنا أبو عوانة عن حصني عن سامل عن :  ~وقال 
 . ثم ذكر له شاهداً من حديث أيب سعيد اخلدري. جابر بن عبداهللا به
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وهو شاب, وحفظ عنه أحاديث,  عامر بن واثلة بن عبداهللا الليثي, رأ النبي : أبو الطفيل هو  )١(

 . مات سنة اثنتني ومائة وقيل غريها: وقال ابن الربقي . مات سنة مائة عىل قول مسلم
 . ٧/١٩٣صابة , اإل٥/١٨, أسد الغابة ٤/٢٥٩االستيعاب : انظر          
 W

حـدثنا : حدثنا سعيد بن منصـور :  ~قال ) ٢٣٤٠( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل 
 . خالدبن عبداهللا عن اجلريري عن أيب الطفيل يف رؤيته للنبي 

ريـري حدثنا عبداألعىل بن عبـداألعىل عـن اجل: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري :  ~ثم قال 
 . وما عىل وجه األرض رجل رآه غريي رأيت النبي : عن أيب الطفيل قال

 . مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر ممن مات من أصحاب رسول اهللا : قال مسلم بن احلجاج 
مـن يزيـد بـن هـارون عـن  ٦/٥٠١وما ذكره اجلالل السيوطي هنا أخرجـه البيهقـي يف الـدالئل 

 .غريي مل يبق أحد ممن لقي رسول اهللا : مع أيب الطفيل فقال يلكنت أطوف : اجلريري قال
 .أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث سعيد اجلريري: قال البيهقي
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حممد بن زياد األهلاين أبو سفيان حمدث محص رو عن أيب أمامة الباهيل وعبداهللا بن برس وغريمها,  )١(

التـاريخ : انظـر. تقريب بأنه من الطبقـة الرابعـةتويف سنة أربعني ومائة تقريباً وذكر ابن حجر يف ال
, ٦/١٨٨, السري للـذهبي ٣/٢٣٨, الثقات البن حبان ٧/٢٥٧, اجلرح والتعديل ١/٨٣الكبري 

 . ٩/١٤٥التهذيب البن حجر 
عبداهللا بن برس املازين أبو بُرسْ احلميص من الصحابة, مات بالشام سنة ثامن وثامنني وهو ابـن أربـع  )٢(

وهو آخر من مات بالشام من الصحابة, وقيل مات سنة ست وتسعني وهو ابن مائـة وتسعني سنة 
 . ٢١,  ٤/٢٠, اإلصابة ٢/٥٥٨, أسد الغابة ٣/١٠االستيعاب : انظر. سنة

مطلـق : أهل كل زمان, وهو مقدار التوسط يف أعامر أهل كل زمان, واملراد به يف احلـديث : القرن  )٣(
 .  ٤/٥١النهاية . من الزمان

 . ٣/٢٥٢القاموس : يف وجهه سواد مستدير, انظر: حلمة الثدي, أي : كزنبور . ثؤلول )٤(
 . وأخرج البخاري يف التاريخ واحلاكم والبيهقي وأبو نعيم وابن أيب أسامة) ب ( يف  )٥(

 W
, مـن ٥٠٤, ٦/٥٠٣, وعنـه البيهقـي يف الـدالئل )٤٠١٦( ٢/٥٩٩أخرجه احلاكم يف املسـتدرك 

من طريق حممد بـن إسـامعيل  ٦/٥٠٣الدالئل يف أخرجه أيضاً البيهقي و. طريق حممد بن عمر الواقدي
, ويف التـاريخ األوسـط ١/٣٢٣البخاري عن داود بن رشيد, وهو موجود يف التاريخ الكبري للبخـاري 

, )ة ــ بغيـ١٠٣٢(, واحلارث بن أيب أسـامة يف مسـنده )٤٠٣٦( ٣/١٠٧, وأبو نعيم يف املعرفة ٩٧ص 
 ).٨٣٦( ٢/١٧والطرباين يف مسند الشاميني 

كالمها يعني الواقدي وداود بن رشيد عن أيب حيوة رشيح بن يزيد عن إبراهيم ابن حممد بـن زيـاد  
 ). ٤/١٨٩(املسند : وانظر. به  عن أبيه عن عبداهللا بن برس

 W
 . هو الواقدي: حممد بن عمر −
 . kí‹ÔnÛa١٧٨٤@. ثقة: موالهم اخلوارزمي داود بن رشيد اهلاشمي −
 . kí‹ÔnÛa٢٧٨٠@. ثقة: رشيح بن يزيد احلميص احلرضمي −



@
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ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره : إبراهيم بن حممد بن زياد األهلاين −

 .ابن حبان يف الثقات
 . ٦/١٧, الثقات ٢/١٢٧, اجلرح والتعديل ١/٣٢٣التاريخ الكبري: انظر

 . kí‹ÔnÛa٥٨٨٩@. ثقة: حممد بن زياد األهلاين احلميص − 
 אW

حسن حلال إبـراهيم بـن حممـد وإن كـان : السند األول ضعيف جداً حلال الواقدي, والسند الثاين 
لعـدم لكن ذكر ابن حبان له يف الثقات يكفـي لتحسـني حديثـه, و. جمهوالً عند البخاري وابن أيب حاتم

 . لذا فاحلديث حسن. وجود من جرحه
يريـد : قلـت ). وهذا إسناد عىل رشط السنن ومل خيرجوه : (  ٩/٢٦٥يف البداية  ~قال ابن كثري 
 . هبذا السند الثاين

 



@

 

……………………………………………………………  

 
تـويف . حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري, من الصـحابة الكـرام وكـان جمـاب الـدعوة )١(

 . بأرمينية سنة اثنتني وأربعني ومل يبلغ مخسني
 . ٢/٢٢اإلصابة  ١/٤٢٥,  أسد الغابة ١/٣٨١تيعاب االس: انظر          

 . كناية عن حاجة أبيه التامة له يوضح ذلك احلديث التايل: يديَّ ورجيلّ  )٢(
 W

مــن طريــق داود بــن  ٦/٥٠٤, والبيهقــي يف الــدالئل ٧/٤٠٩أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات 
 . فذكره  عن حبيب بن مسلمة الفهري عبدالرمحن العطار عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة

أخـرج بعـض : إىل هـذه الروايـة بقولـه ) ٢١٨٤( ٢/١١٧وأشار أبـو نعـيم يف معرفـة الصـحابة 
 . املتأخرين من حديث داود العطار عن ابن جريج خمترصاً 

 W
 .kí‹ÔnÛa١٧٩٨@. ثقة, مل يثبت أن ابن معني تكلم فيه: داود بن عبدالرمحن العطار −
 . عبدامللك بن عبدالعزيز املكي: ابن جريج هو −
kí‹ÔnÛa@@. أدرك ثالثني من الصحابة ثقة فقيه: عبداهللا بن عبيد اهللا هو ابن أيب مليكة التيمي املدين −

٣٤٥٤ . 
 אW

, لورود الترصيح باإلخبار يف روايـة أيب  سنده صحيح, وال يرض عنعنة ابن جريج هنا لكونه مدلساً
 . نعيم يف املعرفة وتأيت معنا يف احلديث التايل
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ياع, واملراد : الضيعة يف األصل  )١( . ما يكون منه معاشه كالصـنعة والتجـارة والزراعـة: املرة من الضّ

 . ٣/١٠٨النهاية 
 W

, )خمترص ابن منظور(٦/١٨٩, وابن عساكريف  تارخيه )٢١٨٤( ٢/١١٧خرج أبو نعيم يف املعرفة أ
 . أخربين عبداهللا بن أيب مليكة به: عن ابن جريج قال : من طريق حجاج قال 

 
 W

. وتهحجاج هو ابن حممد املصييص األعور, ثقة ثبت لكنه اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل م−
@kí‹ÔnÛa١١٣٥ . 

 
 אW

سنده صحيح ألن ابن جريج رصح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس, وال يرضـ اخـتالط حجـاج 
, وللحديث طريق أخر مرَّ معنا انظر  . احلديث السابق: فسامعه من ابن جريج كان قديامً

ن صامل السلمي حمقق طبقات ابن سعد الدكتور حممد باألستاذ وحكم عىل إسناد القصة بالضعف 
والسبب هو عدم : قلت . , سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد, الطبقة اخلامسة من الصحابة٢/١٨٨

 . وقوفه عىل حتديث ابن جريج
 

ي
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الصـحابة مـنهم  عاصم بن عمر بن قتادة بن النعامن األنصاري أبو عمر املدين رو عن مجـع مـن )١(

جابر بن عبداهللا, وأنس بن مالك, وحممود بن لبيد ونحوهم, كان له علم باملغازي أمـره عمـر بـن 
, تـويف سـنة عرشـين ~عبدالعزيز أن جيلس يف مسجد دمشق فيحدث النـاس باملغـازي ففعـل 

 ٥/٥٠, هتذيب التهذيب ٥/٢٤٠سري أعالم النبالء : انظر. ومائة
ن ثعلبة األنصارية صحابية, وهي أخت عبداهللا بـن رواحـة, وزوج بشـري بـن عمرة بنت رواحة ب )٢(

ذلـك,  سعد والد النعامن, وهي التي سألت بشرياً أن خيص ابنها بعطية دون إخوته فـرد النبـي 
 . نييحواحلديث مشهور وهو يف الصح

 . ٨/٢٤٤, اإلصابة ٥/٣٥٠, أسد الغابة ٤/٤٤١االستيعاب : انظر
ري بن سعد األنصاري, صحايب وأول مولود يف اإلسـالم مـن األنصـار بعـد اهلجـرة النعامن بن بش )٣(

, قتل سنة مخس وستني للهجرة  . بأربعة عرشة شهراً
 . ٦/٣٤٦, اإلصابة ٤/٢٣٥, أسد الغابة  ٤/٦٠االستيعاب : انظر

حـد عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة األنصـاري اخلزرجـي الشـاعر املشـهور, صـحايب, أ: يعني: خاله )٤(
 :  وهو القائل يف مدح النبي . النقباء ليلة العقبة واستشهد بمؤتة

 كانت بدهيته تنبيك باخلرب.:.       لو مل تكن فيه آيات مبينة         
 . ٤/٧٢, اإلصابة ٢/٥٩٢, أسد الغابة ٣/٣٣االستيعاب : انظر 

 W
أخربنـا عبـدامللك بـن :  ~قال  −عمر عيل حممد .طبعة د ٥/٣٦٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . فذكره ~حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة : حدثنا حممد بن صالح قال : عمرو أبو عامر العقدي قال 
 

ي
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 W

 . kí‹ÔnÛa٤١٩٩@. ثقة: عبدامللك بن عمرو القييس أبو عامر العقدي −
 . kí‹ÔnÛa٥٩٦١@. صدوق خيطئ: نصار حممد بن صالح بن دينار التامر املدين موىل األ−
 . kí‹ÔnÛa٣٠٧١@. ثقة عامل باملغازي: عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري أبو عمر املدين −
 אW

إلنقطاع احلاصل بني عاصم والقصة, إال إن اعتربنـا ال حممد بن صالح التامر, ولسنده ضعيف; حل
ثه بالقصة هي جدته ال  .فقد رو عنها وسمع منها <صحابية رميثة من حدَّ

 



@
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ك بن عمري بن سويد القريش اللخمي الكويف احلافظ, رأ عليًـا وأبـا موسـى األشـعري, عبد املل )١(

ج حديثـه اجلامعـة تـويف  يف ذي احلجـة مـن سـنة سـت  ~وغريهم من الصحابة والتابعني, خرَّ
 . ٦/٣٥٩, التهذيب ٥/٤٣٨السري : انظر. وقد جاوز املائة. وثالثني ومائة

ري اخلزرجي, والد النعامن, هو صاحب القصة يف اهلبة لولده, بعثـه بشري بن سعد بن ثعلبة األنصا )٢(
ك يف شعبان ثم بعثه يف شوال نحو وادي القر, استشهد بعني التمـر مـع  النبي  يف رسية إىل فَدَ

. إنه أول من بايع أبا بكر من األنصـار: خالد بن الوليد يف خالفة الصديق سنة اثنتي عرشة, ويقال 
 . ١/٤٤٢, اإلصابة ١/٢٢٤, أسد الغابة ١/٢٥٢االستيعاب : انظر

 W
أخـربت عـن أيب الـيامن :  ~عىل حممد عمر, قال .طبعة د ٥/٣٦٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . به ~احلميص عن إسامعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن عبدامللك بن عمري 
 W

 . kí‹ÔnÛa١٤٦٤@. ثقة ثبت: احلكم بن نافع البهراين : أبو اليامن احلميص هو −
 . kí‹ÔnÛa٤٧٣@. صدوق يف روايته عن أهل بلده خملِّط يف غريهم: إسامعيل بن عياش احلميص −
 . kí‹ÔnÛa٧٧٢٠@. عابد ثقة: موالهم القريش ابن أيب سعيد النحوي أبو احلسن: يزيد بن سعيد هو−
 . kí‹ÔnÛa٤٢٠٠@. يح عامل, تغريَّ حفظه وربام دلسثقة فص: عبدامللك بن عمري اللخمي −
 אW

سنده ضعيف حلال إسامعيل إذا حدث عن غري الشاميني كام هنا, ولالنقطاع احلاصل بني عبدامللك 
ثه النعامن بن بشري صاحب القصة فهو قد حدث عنه  . والقصة, إال أن يكون حدَّ

ق العبارة ألن أبـا الـيامن يف تدقي ~فهو حرص منه ) عن أيب اليامن  أخربت: (وأما قول ابن سعد 
 . ة نفسهاطبقالمن 

 

ي
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 . ما يأيت يف ترمجة مسلمة: انظر )١(
وهو غـالم يـافع, والّه معاويـة  صحايب صغري مات النبي . الضحاك بن قيس بن خالد الفهري )٢(

 . تنيدمشق ثم الكوفة وكان قد دعا فيام بعد إىل ابن الزبري, قتل بمرج راهط سنة أربع وس
 . ٣/٢٨٧, اإلصابة ٢/٤٦٨, أسد الغابة ٢/٢٩٧االستيعاب : انظر        

, لسان العـرب ٢/١٥٠معجم البلدان : انظر.  موضع بالشام كانت به وقعة مشهورة: مرج راهط )٣(
٥/٣٤٤. 

مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي أبو عبدامللك وهو ابن عم عـثامن بـن عـثامن ذي النـورين  )٤(
ويف مولده خالف, مـات يف . له رؤية وذكره ابن حجر يف القسم الثاين من اإلصابة. يفة الثالثاخلل

 . شهر رمضان سنة مخس وستني
 . ٦/٢٠٣, اإلصابة ٣/٤٤٤, االستيعاب ٤/١٠٧أسد الغابة : انظر 
 .مدينة مشهورة بالشام, وحارضة كبرية باجلمهورية العربية السورية: محص  )٥(
 . {بن الزبري بن العوام هو عبداهللا  )٦(

 W
 . بدون سند ٦/٥٣ذكره ابن سعد يف الطبقات 

فأخربين قايض القضاة حممد بن صالح :  ~قال ) ٦٢٦٢( ٣/٦١١وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 . به.. اهلاشمي ثنا عيل بن حممد املدائني ثنا يعقوب بن داود الثقفي ومسلمة بن حمارب وغريمها قالوا

 W
ى ابن أم شـيبان اهلاشـمي يحيأبو احلسن حممد بن صالح بن عيل بن : هوبن صالح اهلاشمي  حممد−

, مات سنة  , السري ٥/٣٦٣تاريخ بغداد : انظر. هـ٣٦٩البغدادي; قايض القضاة وكان كبري القدر إماماً
١٦/٢٢٦.  

ثقة, : (ى بن معني يحياية أمحد بن أيب خيثمة قال يف رو. عيل بن حممد املدائني أبو احلسن األخباري−
مصداقاً .. العالمة احلافظ الصادق: أستاذ, ووسمه الذهبي يف السري : , وقال أبو عاصم النبيل)ثقة, ثقة



@
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 . ليس بالقوي: فيام ينقله, وقال ابن عدي يف الكامل 

 . ١/٤٠٠, السري ٤/٢٩٤, اللسان ٥/١٨٤, امليزان ٦/٣٦٣الكامل : انظر
 . مل أجد ترمجته: يعقوب بن داود الثقفي−       
الزيادي كويف, ذكره البخاري وابـن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل بـدون : مسلمة بن حمارب هو−       

 . جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات
 .٧/٤٩٠, الثقات ٨/٢٦٦, اجلرح والتعديل ٧/٣٨٧التاريخ الكبري : انظر        
 אW

 . سند القصة ضعيف



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

وحدثني حممد بن عبداهللا بن نمري وزهـري بـن :  ~قال ) ٦(أخرجه مسلم يف صحيحه يف املقدمة 
حدثني أبوهانئ عن أيب عثامن : حدثني سعيد بن أيب أيوب قال : حدثنا عبداهللا بن يزيد قال : حرب قاال 

 . فذكره  مسلم بن يسار عن أيب هريرة
 . عدة أحاديث تبني هذا ~ثم ساق مسلم 
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مـات سـنة . صحايب مشهور أسلم قبل تبوك وشـهدها: واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر الليثي ) ١(

  .مخس وثامنني, وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق
 . ٦/٤٦٢, اإلصابة ٤/٣٠٠أسد الغابة ,  ٤/١٢٤االستيعاب : انظر

 W
 . ٦/٥٥١, ومن طريقه البيهقي يف الدالئل ١/١١٥أخرجه ابن عدي يف الكامل 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبداهللا بـن : حدثنا عمران بن موسى بن جماشع :  ~قال ابن عدي 
  أيب أيوب عن ابن عجالن عن عبدالواحد النرصي عن واثلة بـن األسـقعيزيد املقرئ عن سعيد بن 

 . فذكره
 W

حمـدث ثبـت : اإلمام املحدث احلجة احلافظ, قال احلاكم : عمران بن موسى بن جماشع اجلرجاين −
 . ٢/٧٦٢, تذكرة احلفاظ ١٤/١٣٦السري : انظر. مقبول
صدوق يف نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس مـن : ين سويد بن سعيد بن سهل اهلروي احلدثا−

 . kí‹ÔnÛa٢٦٩٠@. حديثه فأفحش فيه ابن معني القول
 .عبداهللا بن يزيد هو املكي أبو عبدالرمحن املقرئ−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٧٤@.  ثقة ثبت: ىيحيسعيد بن أيب أيوب املرصي أبو −
 . kí‹ÔnÛa٦١٣٦@. اديث أيب هريرةصدوق إال أنه اختلطت عليه أح: حممد بن عجالن املدين −

 . kí‹ÔnÛa٤٢٤٤@. ثقة: عبدالواحد بن عبداهللا النرصي أبو برس − 
 אW

 .ضعيفسنده 
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بـدون ذكـر مـن أخرجـه فهـل سـقط سـهواً أو . ففيها فـراغ) ب ( يع النسخ إال يف كذا يف مج) ١(

وال يصح كونه معطوفاً عىل ما قبله فهذا األثر مل خيرجـه ال ابـن عـدي وال : معطوف عىل ما قبله ? قلت
 . فلم يبق إال كونه سقط سهواً أو من النساخ. البيهقي رمحهام اهللا

 W
: حـدثنا وكيـع : وحدثني أبو سـعيد األشـج :  ~قال ) ٧(صحيحه يف املقدمة  أخرجه مسلم يف

 . قال عبداهللا فذكره: حدثنا األعمش عن املسيب بن رافع عن عامر ابن عبدة قال 
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يف مكانه ,  وأول من بنـى املسـجد هـو  مسجد معروف بمنى, وقد صىل النبي : مسجد اخليف  )١(

 .١١٩وانظر معجم املعامل اجلغرافية ص. ~ اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور
 W

صلت أيب من طريق حممد بن إسامعيل البخاري عن حممد بن ال ٦/٥٥١أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 . ومل أجده يف التاريخ الكبري للبخاري. جعفر عن ابن املبارك عن سفيان به

 W
 . kí‹ÔnÛa٥٩٧٠@. ثقة: حممد بن الصلت أبو جعفر الكويف األصم −
 .عبداهللا بن املبارك هو املروزي−

ملا جاء يف الكامل  ~سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة ? األقرب أنه سفيان بن سعيد الثوري − 
أخربين رجل : سمعت سفيان الثوري : من طريق حممد بن عيسى عن ابن يامن قال  ١/١١٧البن عدي 

 .والناس يكتبون كان ير اجلن أنه رأ الشيطان يف مسجد منى حيدث الناس عن رسول اهللا 
 . وساق مثله عن ابن املبارك من قوله

 אW
 .ضعيف جلهالة شيخ الثوري القصةسند 
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  .تأيت ترمجته يف رجال اإلسناد )١(
بـن حبـيش,   عـن زررو: لكـويفسليامن بن أيب سليامن أبو إسحاق الشيباين مـوالهم ا :الشيباين )٢(

هـ وقيل غري ١٢٩مات سنة , قةكان ث: وإبراهيم النخعي, رو عنه شعبة والسفيانان, قال العجيل
 . ٢٥٦٨, التقريب ٤/١٧٧, هتذيب التهذيب ١١/٤٤٤هتذيب الكامل : انظر. ذلك

 .الشعبي هو عامر بن رشاحيل )٣(
 . يب طالباحلارث هو أبو عبداهللا األعور صاحب عيل بن أ )٤(
 . من سورة البقرة, واملراد أن الرجل الذي كان يكرر وراء الشيخ هو شيطان ال إنسان) ٢٥٥(آية  )٥(

 W
 . ٦/٥٥١, ومن طريقه البيهقي يف الدالئل ١/١١٦أخرجه ابن عدي يف الكامل 

سـمعت : قـال حدثنا عمران بن موسى, أخربنا حممـد بـن يوسـف الرسـاج :  ~قال ابن عدي 
 . عيسى بن أيب فاطمة الفزاري فذكره

 W
هو أبو بكر اجلرجاين, رو عن عبيداهللا بن موسى واملنذر بن األزهـر, : يوسف الرساج حممد بن−

 .١/٣٧٤تاريخ جرجان : انظر. هـ٢٥٧رو عنه السختياين, مات سنة 
ى بن صبيح, ورد قزوين ورو عن زكريا بـن سـالم يقال له عيس: عيسى بن أيب  فاطمة الفزاري−        

صدوق, وقال : العتبي ومالك بن أنس وعبداهللا بن سعد ودخل عىل سفيان الثوري, قال أبو حاتم
امن, رو عنـه أبـو زرعـة يرو عن زافر بن سلي: ابن حبانرازي ثقة, وقال : أيضاً هو وأبو زرعة

 .١٥/٣٣٥, تاريخ اإلسالم ٣/٤٧٢أخبار قزوين , التدوين يف ٨/٤٩٥الثقات : انظر. الرازي
 אW

 . سنده ضعيف
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: ( اخلــالف يف املــراد بــالقرن ثــم قــال  − ١٦/٨٥يف رشح صــحيح مســلم  ~ذكــر النــووي  )١(

 ). الصحابة والثاين التابعون والثالث تابعوهم  والصحيح أن قرنه 
بتشــديد النــون, ويف بعضــها ) يتمنّــون(نســخ هكــذا يف أكثــر ال) واليؤمتنــون( «: قــال النــووي  )٢(

 .»... , ومعناه خيونون خيانة ظاهرة بحيث اليبقى معها أمانة )يؤمتنون(
 .يف النص تقديم وتأخري عام هو يف صحيح مسلم )٣(

 W
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممـد :  ~قال ) ٢٥٣٥(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل 

سمعت : حدثنا شعبة قال : حدثنا حممد بن جعفر : قال ابن املثنى  −املثنى وابن بشار مجيعاً عن غندر بن 
 . فذكره  حدثني زهدم بن مرضب قال سمعت عمران بن حصني: أبا مجرة 

  ))بعد قرنه مرتني أو ثالثاً  فال أدري أقال رسول اهللا : وفيه قال عمران
 . يق للحديثأكثر من طر ~ثم ساق مسلم 

 

ي
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 . مات سنة ثامن ومئة أو سبع. بن قطعة العبدي العوقي البرصي أبو نرضة املنذر بن مالك )١(

 . ١/١٣٥مع ما يأيت , شذرات الذهب : وانظر
سمرة بن جندب بن هالل الفزاري, صحايب كان من حلفاء األنصار وكان شديداً عـىل اخلـوارج,  )٢(

 . مات سنة ثامن وقيل سنة تسع ومخسني وقيل يف أول سنة تسعني
 .٣/١٥٠, اإلصابة ٢/٣٧٦, أسد الغابة ٢/٢١٤يعاب االست          

: وعنـد الطحـاوي يف املشـكل . ورةذعرشة سو أيب هريرة وسـمرة وأيب حمـمل أقف عىل تسمية ال )٣(
ويـأيت معنـا احلكـم عـىل . عبداهللا بن عمرو بن العاص: عبداهللا بن عمر, وعند الدواليب يف الكنى 

 . آخر البابمعنى األحاديث يف: وانظر. مجيع األسانيد
 W

من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي وهو موجود يف تارخيه ) ٦/٤٥٨(أخرجه البيهقي يف الدالئل 
حدثنا عبيداهللا بن معاذ حدثني أيب حدثنا شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نرضة : قال يعقوب  −) ٣/٣٥٦(

 ٩/٣٠٩, والطحـاوي يف املشـكل )٤٤٧(فقـرة  ٥٧وهو يف التاريخ األوسط للبخاري ص. عنه فذكره
 . عن معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده) ٦٦٥٢(

 W
 . kí‹ÔnÛa٤٣٤١@. ثقة حافظ: عبيد اهللا بن معاذ العنربي −
 . kí‹ÔnÛa٦٧٤٠@. ثقة متقن: معاذ بن معاذ العنربي والد عبيد اهللا −
 . ابن احلجاج أبو بسطام: شعبة هو −
 . kí‹ÔnÛa٢٤١٩@. ثقة: سعيد بن يزيد األزدي : أبو مسلمة هو −
 . kí‹ÔnÛa٦٨٩٠@. ثقة: املنذر بن مالك العبدي البرصي مشهور بكنيته : أبو نرضة هو −
 אW

 ~احلكم عىل السند مبني عىل اخلالف يف سامع أيب نرضة من أيب هريرة فأثبت له السـامع العالئـي

آ
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, ومن أهل العلم من أطلق الرواية )وقد سمع من أيب هريرة : ( بقوله  ٢٨٧يف جامع التحصيل ص 

, ٦/٥١٥, والذهبي يف امليزان ٨/٢٤١يف حقه عن أيب هريرة مثل ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل 
 .٤/٥٣٠ومنهم من نص عىل التحديث مثل الذهبي يف السري . ١٠/٢٧٠وابن حجر يف التهذيب 

, ٣/١٨٤, والذهبي يف السري٦/٤٥٨ هريرة مثل البيهقي يف الدالئل  ومنهم من نفى سامعه من أيب
رواته ثقات إال أن أبا نرضة  ((: ~وهلذا ضعَّف هذا احلديث من نفى سامعه من أيب هريرة قال البيهقي 

حديث غريب جداً ومل يصح أليب نرضـة  ((:  ~ وقال الذهبي ))العبدي مل يثبت له عن أيب هريرة سامع 
 . ))يب هريرة سامع من أ
 . األقرب صحة سامعه ألن املثبت مقدم عىل النايف, لذا فسند احلديث صحيح: قلت 
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 W
ورو من وجه آخر موصوالً عن أيب هريرة, مـن :  ~قال  ٦/٤٥٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
ــرُّ : نس بن عبيد عن احلسن عن أنس بن حكيم الضـبي قـال طريق إسامعيل بن حكيم عن يو كنـت أمُ

فذكر نحوه وفيه فقد مات منا ثامنية ومل يبق غريي وغريه فليس شـيئ أحـب إيلَّ . باملدينة فألقى أبا هريرة
 .من أن أكون ذقت املوت

 W
 . kí‹ÔnÛa٤٣٥@. ثقة: إسامعيل بن أيب حكيم القريش موالهم املدين −
 . kí‹ÔnÛa٧٩٠٩@. ثقة ثبت فاضل ورع: يونس بن عبيد العبدي البرصي −
 . احلسن هو ابن أيب احلسن البرصي−
 . kí‹ÔnÛa٥٦٢@. مستور: أنس بن حكيم الضبي البرصي −
 אW

 . واهللا أعلم. احلديث حسن لغريه لورود متابعة أيب نرضة يف حديثنا السابق ألنس بن حكيم
 . وذكره) وله شوهيد (  − ٣/١٨٤يف السري  ~قال الذهبي 
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اختلف فيهام هل مها واحد أم اثنان ? اختار ابن حجر يف : أوس بن خالد أو ابن أيب أوس أبو خالد  )١(

, وكـذا ذكـر ابـن أيب حـاتم يف اجلـرح وكـذا يف التقريـب احـدأنه شخص و − ١/٣٤٧التهذيب 
ـ ١: وخالف ابن حبان يف الثقات فذكره مرتني. , وذكره بدون جرح وال تعديل٢/٣٠٥والتعديل 

 . ١/٤٤٥وكذا فعل الذهبي يف امليزان . ٤٤, ٤/٤٣. ـ أوس بن خالد٢. أوس بن أيب أوس
, وهـذا هـو املشـهور, صـحايب, علمـه رسـول اهللا  :هو املؤذن اسمه: رة أبو حمذو )٢( ـريَ عْ سمرة بن مِ

 . ٧/٣٠٢, اإلصابة ٥/٩١, أسد الغابة ٤/٣١٣االستيعاب : انظر. هـ)٥٩( تويف سنة. األذان
 W

, والبيهقــي يف )٦٧٤٨( ٧/١٧٧, والطــرباين يف الكبــري ٤/٣٦٥أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات 
). ٤٤٥(فقـرة ٥٧, والبخاري يف التاريخ األوسـط ص )٤٩٧(, وأبو نعيم يف الدالئل ٦/٤٥٩الدالئل 

 . فمن طريق فهد بن عو) ٦٦٥٥( ٩/٣١٠وأخرجه الطحاوي يف املشكل . من طريق حجاج بن منهال
 .  كالمها عن محاد عن عيل بن زيد عن أوس بن خالد به يف قصة

 W
مـا رأيـت : زيد بن عوف برصي, قال أبو حـاتم: أبو ربيعة القطعي; ويقال له: هو فهد بن عوف−

تعرف وتنكر وحرك يده, ومل : فقالومرة سئل عنه بالبرصة أكيس وال أحىل من أيب ربيعة فهد بن عوف, 
وقـال مـرتوك احلـديث, : رماه عـيل أي ابـن املـديني, وقـال الفـالس: قال البخاريو, عنيابن مفه يعر

, اجلـرح ٢/٣٤٣التـاريخ األوسـط : انظـر .كـذاب: وثالثة ,ضعيف جداً : مرتوك, وثانية: اهليثمي مرة
 .٨/٢٩٠  ,٦/٩, ٥/٢٩٤, ٥/٦١ جممع الزوائد, ٣/٥٧٠والتعديل 
 . kí‹ÔnÛa١١٣٧@. ة فاضلثق: حجاج بن املنهال األنامطي −
 . محاد هو ابن سلمة بن دينار; كام جاء الترصيح به يف سند الطرباين والطحاوي−

 .عيل بن زيد هو ابن جدعان− 
 .kí‹ÔnÛa٥٧٤@. جمهول: ابن أيب أوس احلجازي : أوس بن خالد هو − 
 אW

 .ضعف ابن جدعان, وجهالة أوس وفهد بن عوفحلال جداً سنده ضعيف 
  .بفهد بن عوف ٨/٢٩٠جممع الزوائد يف وأعله اهليثمي 
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 . مل يتبني يل من املراد به )١(
 . ٣/٤٠٢النهاية . صفة تغريٍ يف املخلوق عنداحتداده  يتحرك هلا: الغيظ  )٢(

 W
 . عن معمر بهمن طريق عبدالرزاق  ٦/٤٥٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 W
 . عبدالرزاق هو ابن مهام الصنعاين−
 . معمر هو ابن راشد البرصي−
 . kí‹ÔnÛa٣٣٩٧@ثقة فاضل عابد, : عبداهللا بن طاووس بن كيسان اليامين : ابن طاووس هو −
  אW

 .سنده ضعيف إلرساله
أراد حديث محـاد عـن عـيل عـن أوس بـن : , قلت )ا قبله هذا مرسل وهو يؤكد م: ( قال البيهقي 
 . خالد السابق معنا

 : وللحديث عدة طرق أخر منها
. مــن حــديث إســامعيل بــن موســى) ٤٤٦(فقــرة ٥٧ـــ مــا أخرجــه البخــاري يف األوســط ص ١

 . من طريق حممد بن سعيد األصبهاين) ٦٦٥٦( ٩/٣١٠والطحاوي يف املشكل 
حدثني رجل من أهل سوقنا مـن احلاملـني يقـال لـه :  بن سعد قال كالمها عن رشيك عن عبيد اهللا

 . فذكر نحوه.. جئت إىل أيب هريرة: حجر قال 
 .ابن سعيد: وجاء يف الطحاوي تسمية عبيد اهللا بن سعد 

 . kí‹ÔnÛa٤٩٢@. صدوق خيطئ: إسامعيل بن موسى هو الفزاوي − 
  .kí‹ÔnÛa٥٩١١@. ثقة ثبت: حممد بن سعيد األصبهاين − 
 . رشيك هو ابن عبداهللا النخعي− 
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 . kí‹ÔnÛa٤٩٥@. ضعيف. الكويف −وليس ابن سعد  −عبيداهللا بن سعد هو ابن سعيد − 
 . مل أعرفه: حجر − 

 . سنده ضعيف   
من طريق جابر بـن عمـرو ) ٦٦٥٤ −٦٦٥٣( ٣١٠−٩/٣٠٩ـ ما أخرجه الطحاوي يف املشكل ٢

 . بدل أيب حمذورة) عبداهللا بن عمر ( فيه ذكر أيب الوازع عن أيب أمني عن أيب هريرة به و
 . kí‹ÔnÛa٨٧٣@. صدوق هيم: جابر بن عمرو أبو الوازع−
, وابن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل ٨/٧أبو أمني, ذكره البخاري يف الكنى من التاريخ الكبري −

 . بدون جرح وال تعديل ٩/٣٣٥
 .سنده ضعيف لضعف أيب الوازع, وجهالة أيب أمني

عبـداهللا بـن عمـرو بـن ( من الطريـق السـابق إال أن فيـه  ٢/٣١٧ما أخرج الدواليب يف الكنى ـ ٣
مل أسمع بـأيب أمـني إال يف حـديث أيب هريـرة  −: وفيه قال ابن معني ). عبداهللا بن عمر ( بدل ) العاص 

كـر فيـه عبـداهللا بـن عمـرو بـدل: (٦/٤٥٩وقال البيهقي يف الدالئل . هذا أيب  ورو من وجـه آخـر ذُ
 ).حمذورة, واألول أصح

 . يريد به حديث شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نرضة به, السابق معنا: قلت 
من طريق يونس بن عبيد عن عيل بن زيد عن ) ٦٢٠٢( ٧/١١٦ـ ما أخرجه الطرباين يف األوسط ٤

رة عـن وذكر نحـوه يف سـؤال سـمرة عـن أيب هريـرة, وأيب هريـ…كنت تاجراً باملدينة : أيب أويس قال 
وسنده ضعيف حلال عيل بن زيد بن جدعان, وجهالة أيب أويس حيث ذكره البخاري يف الكنـى  . سمرة

 . بدون جرح وال تعديل  ٩/٣٣٥, وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ٨/٧من تارخيه 
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, وقال أبو حاتم : قال أبو زرعة : أبو يزيد املديني )١( ال يسمى, رو عـن أيب هريـرة : ال أعلم له اسامً

 . صحابةوابن عباس وابن عمر وغريهم من ال
 . ١٢/٢٥١, التهذيب ٩/٤٥٨, اجلرح والتعديل ٨/٨١الكنى  −التاريخ الكبري  
 .فيكون كانون مفعوالً به: سمرة : عىل أن الفاعل هو  −باملبني للمعلوم−فجعل  )٢(
 . نائب فاعل: شخص آخر, فيكون كانون : عىل أن الفاعل هو  −باملبني للمجهول−وجعل  

 W
: أخربنا وهب بن جرير بن حـازم قـال :  ~قال  ٧/٥٠, و٦/٣٤ابن سعد يف الطبقات أخرجه 

 . سمعت أبا يزيد املديني به: حدثنا أيب قال 
 W

 .وهب بن جرير بن حازم هو أبو عبداهللا األزدي−
 . جرير بن حازم هو أبو النرض األزدي والد وهب−
 . kí‹ÔnÛa٨٤٥٢@. مقبول: أبو يزيد املديني نزيل البرصة −
 אW

 .ضعيفسنده 
 

أ
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 . ٤/١٧٠النهاية . داء يتولد من شدة الربد, وقيل هو يف نفس الربد: الكزاز  )١(

 W
من طريق داود بن املحرب عن زياد بن عبيد اهللا بـن ) ٦٦٥٧( ٩/٣١٢أخرجه الطحاوي يف املشكل 

 . به ~قلنا ملحمد بن سريين : الربيع الزيادي قال 
 W

 . kí‹ÔnÛa١٨١١@. مرتوك: داود بن املحرب البكراوي −
 . kí‹ÔnÛa٢٠٩٠@. مقبول: زياد بن عبيد اهللا الزيادي −
 אW

 .هذا سند ضعيف جداً حلال داود
ورو ذلـك بإسـناد متصـل إال أن فيـه داود : ( ٣/١٥١٤قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء 

 .  ١٢/١٣٣هتذيب الكامل : وانظر). ضعفه اجلمهور املحرب, وقد
آخـركم : (  هذان احلديثان بمثابة تفسـري لقـول رسـول اهللا  −هنا  − ~ذكر السيوطي : قلت 

 ). موتاً يف النار 
وقال البيهقـي يف . كانت من نريان الدنيا ال من نريان اآلخرة −:  ٩/٣١٢قال الطحاوي يف املشكل 

إن سمرة مات يف احلريـق فصـدق بـذلك رسـول اهللا, : وقد قال بعض أهل العلم ( :  ٦/٤٥٩الدالئل 
, وكذا نقـل ابـن )وحيتمل أن يورد النار بذنوبه ثم ينجو بإيامنه فيخرج منها بشفاعة الشافعني واهللا أعلم 

 . ٩/٢٢٨كثري يف البداية 
اوية حدثهم عـن رجـل من طريق هالل بن العالء الرقي أن عبداهللا بن مع ٦/٤٦٠وأورد البيهقي 

قـال الـذهبي يف السـري . سامه, أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهلـه عنـه حتـى أخذتـه النـار
 ). يعني نار الدنيا  فهذا إن صح فهو مراد النبي : (  ٣/١٨٥

آخركم موتاً  (( إن صح هذا فيكون إن شاء اهللا قوله : (  ٢/٢٩١وقال أيضاً يف تاريخ اإلسالم 
 ). متعلقاً بموته يف النار ال بذاته. ))ريف النا
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مات أول سـنة ثـالث . رافع بن خديج بن رافع األويس األنصاري, صحايب شهد أحداً وما بعدها )١(

 . ٢/٣٦٢, اإلصابة ٢/١٦٠, أسد الغابة ٢/٥٩االستيعاب : انظر. بعنيوس
ال  )٢( : يف وفد بني حنيفة, قال ابـن حجـر  ابن عنفوة احلنفي, قدم عىل النبي  −بتشديد اجليم  −رجَ

تِل عىل الكفر حيث ذكره يف القسم الرابع مـن حـرف الـراء  ٢/٤٤٦اإلصابة : انظر. لكنه ارتد وقُ
 . ن الصحابة عىل سبيل الوهم والغلطاخلاص بمن ذكر م

 . رحـّال باحلاءاملهملة) ب(ويف  
ال يُعرف اسمه وال نسبه, صحايب, وكان ينزل ذا احلليفة, مات يف آخر خالفـة : أبو أرو الدويس )٣(

 . معاوية, وكان من شيعة أمري املؤمنني عثامن بن عفان اخلليفة الثالث 
: وقصته مع رسول اهللا عندما قال لـه . يس لقبه ذو النور, صحايبالطفيل بن عمرو بن طريف الدو )٤(

يف صـحيح  ))اللهـم اهـد دوسـاً  ((: فقـال ). إن دوساً قد عصت فادع اهللا علـيهم : يارسول اهللا ( 
 . استشهد بالياممة وقيل غري ذلك. وله أطراف) ٢٩٣٧(البخاري 

 . ٣/٤٢٢, اإلصابة ٢/٤٨٥, أسد الغابة ٢/٣١١االستيعاب : انظر 
ملـا بعـث  هو مسيلمة بن حبيب الكذاب مدعي النبوة لعنه اهللا , قتل يف عهد اخلليفـة الصـديق )٥(

 .٩/٤٦٥البداية والنهاية : انظر. إىل املرتدين من بني حنيفة   خالد بن الوليد
عَ الرجال يقول ( فيه زيادة  )٦( مِ عـىل ردتـه  هذا دليـل: قلت ) كبشان انتطحا فأحبهام إلينا كبشنا : وسُ

 . ٩/٤٦٦البداية والنهاية :والعياذ باهللا تعاىل , وانظر
 . ٥٣/١٥٧تاريخ دمشق  )٧(
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 W

, ومـن طريقـه أخرجـه الطـرباين يف الكبـري ٢/٤٤٦أخرجه الواقدي كام يف اإلصابة البـن حجـر 
  − ٥٣/١٥٧, وأبو نعيم كام عند ابن عساكر , وابن عساكر يف تارخيه )٤٤٣٤( ٤/٢٨٣

حدثنا عبداهللا بن نوح عن حممد بن سهل بن أيب حثمـة عـن رافـع بـن : قال الواقدي حممد بن عمر 
 . فذكره  خديج
 W

 .حممد بن عمر الواقدي صاحب املغازي−
 ). مكي, تركوه قاله األزدي: ( قال الذهبي. عبداهللا بن نوح−

 . ١/٧٦لرشيعة , تنزيه ا٣/٤٢٥, اللسان ٤/٢١٦امليزان : انظر
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره ابـن : حممد بن سهل بن أيب حثمة −

 ٧/٣٩٨, الثقات ٧/٢٧٧, اجلرح والتعديل ١/١٠٧انظر التاريخ الكبري . حبان يف الثقات
 אW

 . ٨/٢٩٠جممع الزوائد : سنده  ضعيف جداً , وانظر
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 رو ابن السكن عن رسول اهللا . فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري حليف بنى سهم, صحايب )١(

 . إن منكم رجاالً نكلهم إىل إيامهنم منهم فرات بن حيان: أنه قال 
 . ٥/٢٧٢, اإلصابة ٣/٤٥١, أسد الغابة ٣/٣٤٠االستيعاب : انظر 
 . ٤/٩٤النهاية . وسطه: مؤخر الرأس, وقيل : القفا  )٢(
حتى صنع الرجال ما صنع ثم : ( ٥/١٧٣, وفيها أيضاً )قتل الرجال : (  ٢/٤٤٦جاء يف اإلصابة  )٣(

 ). قتل 
 ). شكراً هللا عز وجل : ( زيادة ٥/١٧٣يف اإلصابة  )٤(

 W
ة , وكام قـال ابـن حجـر يف اإلصـاب٩/٤٦٦أخرجه سيف بن عمر يف الفتوح كام يف البداية والنهاية 

 .عن خملد بن قيس البجيل ٢/٤٤٦
 .من طريق سيف بن عمر بنحوه ٣/٢٨٧وأخرجه الطربي يف تارخيه 

 W
 . مل أجد له ترمجة: خملد بن قيس−

وذكر سيف يف الفتوح من طريق أمحد بن فرات بن حيان بالقصة,  − ٥/١٧٣وقال ابن حجر أيضاً 
 . ٧/١٨١إحتاف السادة املتقني : وانظر
 אW

 .سند القصة ضعيف
 

أ
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عيط األموي أخو عثامن بن عفان ألمـه )١( صـحايب ولـه أخبـار مشـهورة يف . الوليد بن عقبة بن أيب مُ

, أسـد ٤/١١٤االسـتيعاب : انظـر. مات يف خالفة معاويـة. نييحالتاريخ بعضها خمرج يف الصح
 . ٦/٤٨١, اإلصابة ٤/٣١٥الغابة 

غـريه مـن أنـواع الطيـب وتغلـب عليـه احلمـرة طيب معروف مركـب مـن الزعفـران و: اخللوق )٢(
 . ٢/٧١النهاية . والصفرة

 W
, ويف ٦/٣٩٧, ومـن طريقـه البيهقـي يف الـدالئل )٤٥٤٦(٣/١٠٧أخرجه احلاكم يف املسـتدرك 

 ١٧٩٧٨(٩/٩٤السنن الكرب .( 
اين يف , والطـرب٢/٣١٩, والعقـييل يف الضـعفاء )٣٧١٣( ٥/٦٠٣وأخرجه الطحاوي يف املشـكل 

, كلهم من طريق أمحدبن حنبـل وهـو )٦٥٥١( ٤/٣٦٩, وأبو نعيم يف املعرفة )٤٠٦(٢٢/١٥٠الكبري 
حدثنا فياض بن حممد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابـت : , قال أمحد )١٦٣٧٩( ٢٦/٣٠٥يف املسند 

 ٤٩ص وأخرجـه البخـاري يف األوسـط . بن احلجاج عن عبـداهللا اهلمـداين عـن الوليـد بـن عقبـه بـه
). ٣٦٢(فقـرة ٤٩من طريق فياض عن جعفر بسنده, ومن طريق زيد بـن أيب الزرقـاء ص ) ٣٦٤(فقرة

( والصـواب : قال الطـرباين ) عبداهللا عن أيب موسى ( , وفيه )٤٠٨( ٢٢/١٥١ومنه الطرباين يف الكبري 
بـو نعـيم يف , ومنـه أ)٣٦٣(فقـرة ٤٩ومن طريق يونس بن بكري ص ). عبداهللا أبو موسى عن الوليد به 

 ). ١٧٩٧٧( ٩/٩٤, والبيهقي يف السنن الكرب  )٦٥٥١( ٤/٣٦٩املعرفة 
, والعقييل يف الضـعفاء )٤١٨١(وأخرجه أبو داود يف السنن كتاب الرتجل باب يف اخللوق للرجال 

 . , من طريق عمر بن أيوب عن جعفر بسنده٢/٣١٩
 W

 : عنه أربعة مدار احلديث عىل جعفر بن برقان رواه 
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح والتعديل, وذكره ابن : فياض بن حممد بن سنان الرقي −

أ
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 .ليس به بأس: حمله الصدق, وقال يف اإلكامل : وقال احلسيني . حبان يف الثقات

, تعجيـل املنفعـة ص ٩/١١, الثقـات  ٧/٨٧, اجلـرح والتعـديل ٧/١٣٥التاريخ الكبـري : انظر 
٣٧٠.  
 . kí‹ÔnÛa٢١٣٨@. ثقة: زيد بن أيب الزرقاء −
 . الشيباين: يونس بن بكري هو−
 . kí‹ÔnÛa٤٨٦٧@. صدوق له أوهام: عمر بن أيوب العبدي −
 . الكاليب الرقي: جعفر بن برقان هو−
 . kí‹ÔnÛa٨١٢@. ثقة: ثابت بن احلجاج الكاليب −
 .kí‹ÔnÛa٣٧٢٧@. ه ابن عبدالربجمهول وخربه منكر, قال. أبو موسى: عبداهللا اهلمداين −
 אW

سند احلديث ضعيف جلهالة أيب موسى عبداهللا اهلمـداين, وقـال فيـه البخـاري يف التـاريخ الكبـري 
 ). اليصح حديثه : (  ٥/٢٢٤

أبو موسى هذا جمهول, واحلديث : (  ٤/١١٤قال ابن عبدالرب يف االستيعاب : واحلديث فيه نكارة 
 ). كر مضطرب ال يصح من

 . ٩/٩٤ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي  ~ونقل هذا عنه 
, ومن املشهور عند أهل التفسـري أن : قلت  من نكارة هذا اخلرب أنه عند فتح مكة كان رجالً ال صبياً

. ت فيـهأهنا نزلـ). ٦احلجرات (  { …يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ®: سبب نزول قوله تعاىل 
 . ٤/٢٢٠, تفسري ابن كثري ٣٥٨أسباب النزول للواحدي ص : انظر
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, والبيهقـي يف الـدالئل ٣/١٠٧احلـاكم يف املسـتدرك : نقل هذه العبارة عن اإلمام أمحد بن حنبل )١(

٦/٣٩٧ فهي إذاً من قوله ال من قول البيهقي كام نقله السيوطي هنا٩/٩٤, ويف السنن الكرب , . 
رم ضياء العمـري مـن ص أك/ عرص اخلالفة الراشدة للدكتور:يف   انظر أخبار فتنة مقتل عثامن )٢(

ى ص يـيحى اليحي/ , اخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري للدكتور ٣٩٢إىل ص  ٣٧٨
٤٥٠ . 
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أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف الزهري املدين, من كبار التابعني, رو عن أبيه وعثامن بن عفان  )١(

الزهري, وعروة بـن الـزبري, والشـعبي : وطلحة وعبادة بن الصامت وغريهم من الصحابة, وعنه
 .هـ, وقيل غري ذلك٩٤مات سنة . وغريهم

 .١٢/١٠٣ التهذيب ,٣٣/٣٧٠, هتذيب الكامل ٤/٢٨٧السري , ٥/١٥٥طبقات ابن سعد : انظر 
اقتضـاء قـيس بـن مطاطيـة, ويف : ١٣/١٨٥, وكنز العـامل ٢٤/٢٢٥تاريخ دمشق ورد اسمه يف  )٢(

مل قيس بـن رطاطـة, و: ٢٥١ص  قيس بن حطاطة, ويف تاريخ واسط:  ١/٤٦٠الرصاط املستقيم 
امه األربعـة ألحـد هبـذا االسـم أو اسـم الواسـع يف أقسـ هيرتجم ابن حجر يف اإلصابة عىل رشط

 . يقاربه
 . إىل: زيادة ) ج ( يف  )٣(
 . أال: زيادة ) ج (و) ب ( و) أ ( يف  )٤(
 . بنفسه) ج (و) ب ( و) أ ( يف  )٥(
إىل ص  ٣٥٦أكرم ضياء العمري من ص / أحداث الردة يف عرص اخلالفة الراشدة للدكتور : انظر )٦(

 . ١٩١, اخلالفة الراشدة ص ٣٧٦
 W

وابـن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق , ٢٥١,٢٥٢تـاريخ واسـط ص : أخرجه أسلم الواسطي يف كتابـه
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العالء بن سامل, حدثنا قرة بن عيسى الواسطي, حدثنا أبو بكر اهلذيل, عـن مالـك , من طريق ٢٤/٢٢٥

خ اإلسـالم ابـن تيميـه واحلديث ذكره شي. , فذكره عبدالرمحنبن أنس, عن الزهري, عن أيب سلمة بن 
 .١/٤٥٩رمحه اهللا احلديث يف كتابه اقتضاء الرصاط املستقيم 

 W
 ).٥٢٤٠(التقريب . العالء بن سامل الطربي أبو احلسن الواسطي البغدادي, صدوق−
, ومل يذكر عنـه ١٩٢قرة بن عيسى بن إسامعيل العبدي, ذكره أسلم الواسطي يف تاريخ واسط ص−
 .شيئاً 
التقريـب . روح, أخبـاري, مـرتوك احلـديث: قيل اسمه سلمى بن عبـد اهللا, وقيـل أبو بكر اهلذيل−

٨٠٠٢. 
 אW

: قال ابن عسـاكر يف املوضـع السـابقوحال أيب بكر اهلذيل, إسناده ضعيف جداً جلهالة قرة العبدي, 
بكر سلمى بن عبداهللا اهلذيل البرصـي ومل يـروه هذا حديث مرسل, وهو مع إرساله غريب تفرد به أبو (

هذا احلديث ضعيف, وكأنـه مركـب ( ١/٤٦١وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه يف االقتضاء , )عنه إال قرة
 ).عىل مالك, لكن معناه ليس ببعيد, بل هو صحيح من بعض الوجوه كام قدمنا 
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زيـادة  ٦/٤٧٨, والبيهقـي يف الـدالئل )١٩١٧( ٢/٩٧٤عند عبداهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل  )١(

 ) . ويؤتى علامً (
 W

, من طريق إسامعيل بن إسحاق القايض عن إبراهيم بـن محـزة ٦/٤٧٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
بن حممد الدراوردي عن ثور بن زيد الدييل عن موسى بن ميرسة أن بعـض بنـي  الزبريي عن عبدالعزيز

 . به  عبداهللا حدثه عن العباس بن عبداملطلب
 ٢/٩٧٤فيام أخرجه عبداهللا بن أمحد يف زوائده عـىل فضـائل الصـحابة : وجاء الترصيح بمن حدثه

وفيه عن موسى بـن ميرسـة : (من طريق أيب معمر عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي بسنده ) ١٩١٧(
 ). عن عيل بن عبداهللا بن عباس عن أبيه

من طريق إسامعيل بن إسحاق عن عاصم بن عيل ) ٦٢٨٧( ٣/٦١٧وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
عن زينب بنت سليامن بن عيل بن عبداهللا بن عباس عن أبيها عن أبيه بنحوه, وفيه اإلخبـار عـن إصـابة 

 . كابن عباس بالعمى, وسبب ذل
 . يعني جربيل  ))... ومل يره خلق إال عمي إال أن يكون نبياً  ((:  قلت وهو قوله 

 W
 : للحديث طريقان مها 

). ثقـة صـدوق : ( قال أبو حـاتم . من ذرية محاد بن زيد بن درهم: ـ إسامعيل بن إسحاق القايض 
 . ١٣/٣٣٩السري : , وانظر٢/١٥٨اجلرح والتعديل 

 . kí‹ÔnÛa١٦٨@. صدوق: براهيم بن محزة بن حممد الزبريي ـ إ
. ثقـة مـأمون. إسامعيل بـن إبـراهيم اهلـاليل القطيعـي : هو ) سند عبداهللا بن أمحد ( ـ أبو معمر يف 

@kí‹ÔnÛa٤١٥ . 
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 : كالمها عن 

 . kí‹ÔnÛa٤١١٩@. صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ: ـ عبدالعزيز بن حممد الدراوردي 
 . بن زيد هو الدييل ـ ثور

 .                                                      kí‹ÔnÛa٧٠١٦@. ثقة: ـ موسى بن ميرسة الدييل 
 . kí‹ÔnÛa٤٧٦١@. ثقة عابد: ـ عيل بن عبداهللا بن عباس اهلاشمي 

 : الطريق الثاين 
 . kí‹ÔnÛa٣٠٦٧@. صدوق ربام وهم: ـ عاصم بن عيل عاصم الواسطي 

وإليها ينتسب الزينبيـون وكـان . ابنة عم اخلليفة املنصور العبايس: زينب بنت سليامن بن عيل هي ـ 
 . ١٠/٢٣٨, السري ١٤/٤٣٥تاريخ بغداد : انظر. املأمون العبايس يكرمها وجيلها

 . kí‹ÔnÛa٢٥٩٦@. مقبول: ـ سليامن بن عيل بن عبداهللا بن عباس 
 אW

 . بالنظر إىل الطريقنيلغريه سنده حسن 
 ). منكر : (وصححه احلاكم, وخالفه الذهبي بقوله 

 ). رواه الطرباين بأسانيد ورجاله ثقات : ( ٩/٢٧٧وقال يف جممع الزوائد 
عن  اشتغال النبي : ( واحلديث له طريق آخر أصح من هذا, ولكن بلفظ خمتلف حيث فيه : قلت 

 . يه اإلخبار عن حال ابن عباس, وليس ف)عمه العباس بشخص عنده 
ــند  ــه الطياليســ يف املس ــند )٢٨٣١(٤/٤٢٧أخرج  ٥/٤٥, و)٢٦٧٩( ٤/٤١٧, وأمحــد يف املس

) ١٠٥٨٤(, والطرباين يف الكبري )١٨١٧( ٢/٩٤٢, وعبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل الفضائل )٢٨٤٧(
, من طرق عن محـاد ٧/٧٥ , والبيهقي يف الدالئل)٤٢٧٤( ٣/١٨١, وأبو نعيم يف املعرفة )١٢٨٣٦(و

 . بن سلمة عن عامر بن أيب عامر عن ابن عباس
. kí‹ÔnÛa٤٨٢٩@@. صـدوق ربـام أخطـأ: عامر بن أيب عامر مـوىل بنـي هاشـم حلال ضعيفوسنده 

رواه أمحـد والطـرباين بأسـانيد : (  ٩/٢٧٦قـال يف املجمـع وبمجموع الطـرق يرتقـي للحسـن لغـريه 
 ). ورجاهلام رجال الصحيح 
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ثـل يف حسـن الصـورة, وكـان دحية هو ابن خليفة الكلبي, صحايب مشهور, وكان يُرضـب بـه امل )١(

 .ينزل عىل صورته, وعاش إىل خالفة معاوية جربيل 
 .٢/٣٢١, اإلصابة ٢/١٣٧, أسد الغابة ٢/٤٤االستيعاب : انظر 
 .دولة بني العباس: , واملراد هبذا٢/٤١٧النهاية .  تكون هلم السيادة: ستسود )٢(
 .رددنا, باجلمع) ب(يف  )٣(
 .عكرمة هو موىل ابن عباس )٤(
عنا صوته, ... جاء طائر أبيض : (يف رواية ميمون بن مهران )٥( ي عليه سمّ وِّ فالتمس فلم يوجد فلام سُ

جاء طائر مل ير عىل خلقته ودخـل يف : (, ويف رواية سعيد بن جبري)نسمع صوته, وال نر شخصه
ا, ال ير من تالها  ).نعشه ثم مل ير خارجً

ا أبيض ي: (ويف رواية يامني    ).قال له الغرنوق جاء حتى دخل يف نعشهرأيت طائرً
 .٣٠−٢٧سورة الفجر آية  )٦(

 W
من طريق املنهال بن بحـر أيب سـلمة عـن ) ١٠٥٨٦( ١٠/٢٣٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

 .{العالء بن برد عن الفضل بن حبيب عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس 
من طريق سـويد بـن سـعيد  ٦/٥١٨والبيهقي يف الدالئل  ٢/٥٢٩عدي يف الكامل وأخرجه ابن 

ي

ت

ت



@

 

……………………………………………………………  
تفرد به  حجاج بن متيم : ( وقال البيهقي . بمثله عن ميمون بن مهران عن ابن عباسعن حجاج بن متيم 

 . مل يتفرد به كام عند الطرباين فيام سبق: قلت ). 
 W

).       ثقة : ( ذكره البخاري بدون جرح وال تعديل, وقال أبو حاتم. يلاملنهال بن بحر أبو سلمة العقي−
 . ٨/٣٥٧, اجلرح والتعديل ٨/١٢التاريخ الكبري :انظر

ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقـات, : ـ العالء بن برد بن سنان 
: قال حممود بـن غـيالن : ( ابن حجر يف اللسان تضعيف أمحد بن حنبل له, زاد: ونقل الذهبي يف امليزان
 ).ضعيف جمهول : ى بن معني وأبو خيثمة عليه, وأسقطوه, وقال األزدي حييرضب أمحد بن حنبل و

 . ٤/٢٢٣, اللسان ٥/١١٩, امليزان ٨/٥٠٢, الثقات ٦/٣٥٣اجلرح والتعديل : انظر
 . ٧/٦٠ح وال تعديل الرساج, ذكره ابن أيب حاتم بدون جر: ـ الفضل بن حبيب أظنه 

لـيس بشـئ, ومـرة : قال ابن معني . اجلمهور عىل تضعيفه: ـ فرات بن السائب أبو سليامن اجلزري 
ضـعيف احلـديث, وقـال : منكر احلديث, وكذا قـال البخـاري وأبـو حـاتم , وقـال أبـو زرعـة : قال 

 . مرتوك: الدارقطني والنسائي 
, اللسـان ٥/٤١٢, امليـزان ٧/١٣٣, الكامل ٢/٢٠٧, املجروحني ٧/٨٠اجلرح والتعديل : انظر

٤/٥٠٨. 
 . kí‹ÔnÛa٧٠٤٩@. ثقة فقيه: ـ ميمون بن مهران اجلزري 

 : ويف السند الثاين 
 . سويد بن سعيد هو ابن سهل احلدثاين−
 . kí‹ÔnÛa١١٢٠@.ضعيف:حجاج بن متيم اجلزري −
 אW

السائب والعالء بن برد وجهالـة الفضـل بـن حبيـب يف  سند احلديث ضعيف جداً حلال فرات بن
 . سويد وحجاج: ويف السند الثاين . السند األول

 . وال يبعد لو حكم عىل السند بالوضع: قلت 
 . لعله أراد الفضل بن حبيب: قلت  ). وفيه من مل أعرفه : (  ٩/٢٧٧قال يف املجمع 

حيث رواها عىل ما وقفت عليه تسـعة هـم  يف قصة موت ابن عباس ودخول الطائر يف كفنه: قلت 
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 : كالتايل 
, واحلــاكم يف املســتدرك )١٨٧٩( ٢/٩٦٢ســعيد بــن جبــري عنــد أمحــد يف فضــائل الصــحابة −١

, ١/٣٢٩واحلليـة ) ٤٢٨٥(٣/١٨٣, وأبـو نعـيم يف املعرفـة ١٠/٢٩٠, والطرباين يف الكبـري٣/٥٤٣
 . يد بن جبريوغريهم  من طريق مروان بن شجاع عن سامل بن عجالن عن سع

 . kí‹ÔnÛa٦٥٧١@. صدوق له أوهام: مروان بن شجاع اجلزري −
 . kí‹ÔnÛa٢١٨٣@. ثقة: سامل بن عجالن األفطس −

 ).رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : ( ٩/٢٨٥قال يف املجمع 
 . هذا إسناد حسن: قلت 

 . عكرمة موىل ابن عباس كام مر معنا−٢
. عنـه السـائب فرات بـن طريق , من)٤٢٨٤(٣/١٨٢املعرفة   م يفميمون بن مهران عند أيب نعي−٣
 . معنا وسبق
) ١٨٨٥( ٢/٩٦٤فيام ذكره عبداهللا بـن أمحـد يف فضـائل الصـحابة . غيالن بن عمرو بن سويد−٤

وهذا إسناد ضعيف لإلنقطاع بـني أمحـد . أُخربت عن مسعر عنه: وجدت يف كتاب أيب بخطه قال : قال 
 . جد ترمجتهمل أ: ومسعر, وغيالن 

مـن طريـق داود بـن ) ١٩٠٢( ٢/٢٦٩عبداهللا بن يامني عند عبداهللا يف زوائده عـىل الفضـائل −٥
 .عمرو عن نافع عن عبداهللا بن يامني

 . kí‹ÔnÛa٣٦٩٧@. جمهول احلال: عبداهللا بن يامني الطائفي−
يروهيـا عـن أبيـه  سنده ضعيف جلهالة عبداهللا, ولالنقطاع الواقع يف عدم شهادة عبداهللا للقصة فهو

 .كام يأيت
من طريق عيل بن ) ١٩٠٧( ٢/٩٧١يامني الطائفي عند عبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل الفضائل −٦

 .غراب عن بسام الصرييف عن عبداهللا بن يامني عن أبيه
 .عيل بن غراب هو الفزاري القايض−
 .kí‹ÔnÛa٦٦٢@.  صدوق: بسام بن عبداهللا الصرييف−
 .سبق معنا: عبداهللا بن يامني−
 . ٥/٥٥٩الثقات .  شيخ: قال ابن حبان: يامني−
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 .سنده ضعيف

, واحلــاكم يف )١٩٠٨( ٢/٩٧١أبــو الــزبري عنــد عبــداهللا بــن أمحــد يف زوائــده عــىل الفضــائل −٧
 .من طريق ابن فضيل عن األجلح عنه ٣/٥٤٣املستدرك
 .األجلح هو ابن عبداهللا بن حجية−
 .تدرسأبو الزبري هو حممد بن مسلم بن −

 .ورصح أبو الزبري بشهود جنازة ابن عباس عند احلاكم يف املستدرك، سنده حسن
من طريق معـاذ ) ١٩٤٥( ٢/٩٨٢عمرو بن دينار عند عبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل الفضائل −٨

 .العنربي عن أبيه عن قرة عنه
 .kí‹ÔnÛa٥٥٤٠@.  ثقة ضابط: قرة هو ابن خالد السدويس−
 . kí‹ÔnÛa٥٢٠٤@.  ثقة ثبت: ملكيعمرو بن دينار ا−

 .سنده صحيح
مـن طريـق محـاد ) ١٩٤٩( ٢/٩٨٤بحري أبو عبيد عند عبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل الفضائل −٩

 .بن سلمة عن يعىل بن عطاء عنه
 .kí‹ÔnÛa٧٨٤٥@.  ثقة: يعىل بن عطاء  العامري الطائفي−
 .وذكره ابن حبان يف الثقاتجمهول, : قال ابن املديني: بحري أبو عبيد ابن سامل−

 .٢/٥, اللسان ٢/٦, امليزان ٤/٨٢,الثقات ٢/١٣٩التاريخ الكبري : انظر
 .سنده ضعيف 
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 يف شأن ذهاب برص ابن عباس, انظر ما سبق   )١(
كم من البحر املتوسـط, تشـبه  ٤٣جزء من جمر هنر األردن, وهي تقع عىل مسرية : طربية  بحرية )٢(

: انظـر. ضـمن احلـدود الفلسـطينيةالكمثر يف شكلها وهـي اآلن حتـت االحـتالل اإلرسائـييل 
 .٢٣−٢٢, عقيدة اليهود يف الوعد بفلسطني ص ٣/١٠٦املوسوعة الفلسطينية 

ثقـة عـامل, وينسـب ألمـه : حممد بن عيل بن أيب طالب هو أبو القاسم بن احلنفية القريش اهلاشمي  )٣(
. بنت جعفر احلنفية حممد بن احلنفية, وهي من سبي الياممة زمن أيب الصديق واسمها خولة: فيقال 
 . سنة ثامنني وقيل غريها ~مات 

 . ٩/٣٠٦, التهذيب ٤/١١٠السري : انظر 
 W

 . مل أقف عليه
عندما رفضا مبايعة ابن الزبري حيث كانـا يف  −هجرة ابن عباس إىل حممد بن احلنفية املراد هبا : قلت 

 . ى خرجا إىل الطائفاملدينة ثم ارحتال إىل مكة وضيقا عليهام حت
, ٧/٩٣حممـد بـن صـامل السـلمي, وتـاريخ الطـربي / طبعة د ٢/١٨٣طبقات ابن سعد : انظر

 .١٢/١٠٩ والبداية والنهاية
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 :اختلفت النسخ يف حتديد من أخرج احلديث عىل النحو التايل )١(
أخـرج احلـاكم مبـارشة ) و(و) د(سقط الفراغ ويف ) ح(و) ب(ويف . واحلاكم) فراغ(أخرج ) أ(يف  

 .بدون واو قبله
 ).ب(ما بني القوسني سقط من  )٢(

 W
 من طريق خالد بـن عبـداهللا, واحلـاكم يف )٢٠٩٠١( ١٠/٣٥١أخرج البيهقي يف السنن الكرب ,

من طريـق )٤٤١( ١/٢١٧من طريق الفضل بن موسى, و)٤٤٢( ١/٢١٧, و)١٠( ١/٤٧املستدرك  
 .به  أيضاً , كالمها عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرةخالد بن عبداهللا 

, وأبـو داود يف سـننه كتـاب السـنة بـاب رشح السـنة )٨٣٩٦(١٤/١٢٤وأخرجه أمحد يف املسند  
, وابن ماجه يف )٢٦٤٠(, والرتمذي يف جامعه أبواب اإليامن باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة )٤٥٩٦(

, وابـن )٦١١٧−٥٩٧٨−٥٩١٠(, وأبو يعىل يف مسـنده )٣٩٩١(فرتاق األمم سننه أبواب الفتن باب ا
 .كلهم من طرق عن حممد بن عمرو بسنده −وغريهم) ٦٧٣١−٦٢٤٧(حبان يف صحيحه 

 W
 .السيناين املروزي: الفضل بن موسى هو−
 .خالد بن عبداهللا هو الطحان الواسطي−
 .kí‹ÔnÛa٦١٨٨@.  ق له أوهامصدو: حممد بن عمرو بن علقمة الليثي−
 .kí‹ÔnÛa٨١٤٢@.  بن عوف الزهري, ثقة مكثر عبدالرمحنأبو سلمة بن −
 אW

 . بشواهده يأيت معنا ذكر بعضهالغريه للحسن احلديث يرتقي حلال حممد بن عمرو, وضعيف سنده 
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 .قه الذهبيوصححه احلاكم عىل رشط مسلم وواف. حسن صحيح:  قال الرتمذي

: ثـم قـال املنـاوي) قال الزين العراقي يف أسـانيده جيـاد): (٢/٢٧(وقال املناوي يف فيض القدير 
 ).وعده املؤلف من التواتر(

ما زال خمطوطاً ومل أجده يف األحاديث املتواترة للسيوطي فلعله يف األصل و. يعني السيوطي: قلت 
 ).٣٧٦(دين السيوطي للطباع صجالل ال: انظر) ٦٦٩٨(سبورغ ومنه نسخة يف بطر
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 :اختلفت النسخ يف حتديد من أخرج احلديث عىل النحو التايل) ١(
) د(واحلـاكم والبيهقـي, ويف ) فـراغ(واخـرج ) ب(وأخرج واحلاكم والبيهقي, ويف ) ج(و) أ(يف  

 . واخرج احلاكم والبيهقي) و(و
ي الفـرس, والكلـب بالتحريـكأي يت) ٢( داء : واقعون يف األهواء الفاسدة ويتداعون فيها تشبيهاً بجرْ

ه قتله  .١/٢٦٤النهاية . معروف يعرض للكلب, فمن عضّ
 W

 . ٦/٥٤٢و ٦/٥٤١, والبيهقي يف الدالئل )٤٤٣( ١/٢١٨أخرجه احلاكم يف املستدرك  
, وأبو داود يف سننه كتـاب السـنة بـاب رشح السـنة )١٦٩٣٧(٢٨/١٣٤وأخرجه أمحد يف املسند 

, والطرباين )٦٩−٦٥−٢−١(, وابن أيب عاصم يف السنة )٢٥١٨(٢/١٩٤, والدارمي يف سننه )٤٥٩٧(
, واآلجـري )١٠٠٥( ٢/١٠٨, ويف مسند الشـاميني )٨٨٥−٨٨٤( ٣٧٧−١٩/٣٧٦يف املعجم الكبري 

 حييـىزهر بن عبداهللا بن أيب عامر عبـداهللا بـن , من طرق عن صفوان بن عمرو عن األ)٢٩(يف الرشيعة 
 .به {عن معاوية بن أيب سفيان 

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٩٣٨@.  ثقة: صفوان بن عمرو السكسكي−
اختلف يف اسم أبيه ونسبته فتعددت ترمجتـه يف كتـب : األزهر بن عبداهللا بن مجيع احلرازي محيص−
 .kí‹ÔnÛa٣١٠@. ه للنصبصدوق تكلموا في: قال ابن حجر. الرجال

 .١/١٨٥التهذيب : وانظر
 .kí‹ÔnÛa٣٥٦٢@. ثقة خمرضم: عبداهللا بن حلي أبو عامر اهلوزين−
 אW

 .سنده حسن حلال األزهر
 .ووافقه الذهبي...) هذه أسانيد تقام هبا احلجة يف تصحيح هذا احلديث: (قال احلاكم
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 :اختلف النسخ كذلك يف حتديد من أخرج احلديث عىل النحو التايل) ١(

 .وأخرج احلاكم) و(و) د(واحلاكم, ويف ) فراغ(وأخرج ) ج(و) ب(وأخرج واحلاكم, ويف ) أ(يف 
 W

بن سعيد عن  حييىفي عن ب الثقمن طريق عبد الوها) ٥٧(أخرجه البيهقي يف معرفة السنة واآلثار 
 )لرتكبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها(احلكم عن عبداهللا بن عمرو موقوفاً عمر بن عبد

 ). ٤٤٤( ١/٢١٨وأخرجه احلاكم يف املستدرك  
, واآلجري يف )٢٦٤١(وأخرجه الرتمذي يف جامعه أبواب اإليامن باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة 

 . طريق سفيان الثوري, من )٢٤(الرشيعة 
 من طريق إسامعيل بن عياش) ٢٣(وأخرجه اآلجري كذلك يف الرشيعة 

 .همثلب {بن زياد بن أنعم عن عبداهللا بن يزيد عن عبداهللا بن عمرو  عبدالرمحنمها عن 
 W  للحديث طريقان مها كالتايل: 

 : الطريق األول
 .عبد الوهاب هو ابن عبد املجيد الثقفي−
 .kí‹ÔnÛa٧٥٥٩@ثقة ثبت : بن سعيد بن قيس األنصاري القايض حييى−
عمـر بـن عبـداحلكم بـن ): (٢٧٨٢( ٢/١٤٨جاء يف سنن النسائي الكرب : احلكمعمر بن عبد−
 .ةترمج قف له عىلمل أ, و)ثوبان

 : الطريق الثاين
 .سفيان هو ابن سعيد الثوري−
 .إسامعيل بن عياش هو احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٣٨٦٢@. ضعيف يف حفظه: ياد بن أنعم اإلفريقيبن ز عبدالرمحن−
 .احلبيل عبدالرمحناملعافري أبو : عبداهللا بن يزيد هو−
 אW

 .سنده ضعيف من الطريقني

أ
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 : اختلفت النسخ يف حتديد من أخرج احلديث عىل النحو التايل )١(
. وأخرج احلـاكم) و(و) د(واحلاكم, ويف ) فراغ(وأخرج ) ح(و) ب(وأخرج واحلاكم, ويف ) أ(يف  

 .للحاكم فقطعزاه و) ٣/٧٢٠(يف الدر املنثور  ~وذكر احلديث السيوطي 
اهللا أحد البكائني, صحايب كان قديم اإلسالم مـات يف واليـة عمرو بن عوف بن زيد املزين أبو عبد )٢(

 . ٤/٥٢٢, اإلصابة  ٣/٣٩٤, أسد الغابة ٣/٢٧٤االستيعاب : انظر.  معاوية
يف مسـجده  كنا قعوداً حول رسـول اهللا : قال: كذا يف مجع النسخ بياض, ولفظه يف املستدرك هو )٣(

, وإن لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنع ((: فقال ل ولتأخذن مثل أخـذهم إن شـرباً فشـرباً
إرسائيل افرتقت عىل  بني أن إال ذراعاً فذراع, وإن باعاً فباع, حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتم فيه

 موسى عىل إحد وسبعني فرقة كلها ضالة إال فرقة واحدة اإلسالم ومجاعتهم, وأهنا افرتقت عـىل

ومجـاعتهم, ثـم أهنـم  اإلسـالم واحـدة فرقـة إال ضالة اكله فرقة وسبعني إحد عىل مريم ابن عيسى
 .))يكونون عىل اثنتني وسبعني فرقة كلها ضالة إال فرقة واحدة اإلسالم ومجاعتهم

 W
أخربنا عيل بن محشاذ العدل ثنا إسـامعيل  ~قال ) ١٤٤٥( ١/٢١٩أخرجه احلاكم يف املستدرك  

ثنا إسامعيل بن أيب أويس, حـدثني كثـري بـن : الفضل األسفاطي قاالبن إسحاق القايض, والعباس بن 
 .فذكره  عبداهللا بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده

 W
 .عيل بن محشاذ العدل هو أبو احلسن النيسابوري−
 .إسامعيل بن إسحاق القايض هو األزدي من ذرية محاد بن زيد−
 .سفاطيالعباس بن الفضل هو األ−

صـدوق أخطـأ يف : إسامعيل بن عبد اهللا أبو عبد اهللا األصـبحي املـدين: إسامعيل بن أيب أويس هو− 
 .kí‹ÔnÛa٤٦٠@. أحاديث من حفظه

 .kí‹ÔnÛa٥٦١٧@. ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب: كثري بن عبداهللا بن عمرو املزين املدين−
 .kí‹ÔnÛa٣٥٠٣@. مقبول :عبداهللا بن عمرو بن عوف املزين املدين والد كثري− 
 אW

 .سند احلديث ضعيف
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 W

 ٤/٥٠٢, , واحلـاكم يف املسـتدرك ٧/٢٦١أخرجه البزار كام ذكر ذلك اهليثمي يف جممـع الزوائـد 
)٨٤٠٤.( 

, من طريق أيب أويس املديني عن ثور ٢/٢٧, والدواليب يف الكنى )٣٠(وأخرجه املروزي يف السنة 
 .به {بن زيد وموسى بن ميرسة عن عكرمة عن ابن عباس 

 W
 .kí‹ÔnÛa٣٤١٢@. صدوق هيم: عبداهللا بن أيب أويس املدين: أبوأويس−
 .ثور بن زيد هو الديلمي−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .حلال أيب أويسضعيف سنده 
 .ووافقه الذهبي) صحيح: (قال احلاكم

 ).رجاله ثقات: (وقال اهليثمي
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ة ومنه حديثنا: القذذ )١( ذّ ر كلُّ واحـدة منهـا عـىل قـدر صـاحبتها : ريش السهم واحدهتا قُ أي كام تقدَّ

 .٤/٢٨النهاية . نوتامثالً للشيئني يستويان وال يتفا وتقطع, يرضب
 W

 ). ٩٨٨٢( ١٠/٣١٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .خمترصاً ) ٢٠٤٨( ٥/٤١٥وأخرجه البزار يف املسند 

 .من طريق معتمر بن سليامن عن أبيه عن ليث 
 ., من طريق سفيان الثوري)٣٧٣٦٧( ٧/٤٧٩وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

 .به  بن ثروان عن هزيل عن عبداهللا بن مسعود عبدالرمحنمها عن 
 W

 .معتمر بن سليامن هو أبو حممد البرصي−
 .ر البرصيهو أبو املعتم: سليامن بن طرخان−
 .ليث هو ابن أيب سليم−
 .بن ثروان هو أبو قيس األودي عبدالرمحن−
 .هزيل هو ابن رشحبيل األودي−
 אW

 .بن ثروان عبدالرمحنسنده حسن ملتابعة سفيان الثوري ليث بن أيب سليم يف روايته عن 
وهـو مـدلس, وبقيـة رجالـه رجـال  فيـه ليـث بـن أيب سـليم): (١٠/٧٠(قال اهليثمي يف املجمع 

 ).الصحيح
 ).فيه من مل أعرفه): (٧/٢٦١(وقال يف 
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 .~هذا التحسني للسند من كالم السيوطي  )١(
صـحايب نـزل الكوفـة ثـم مرصـ تـويف . املستورد بـن شـداد بـن عمـرو القـريش الفهـري املكـي )٢(

 .باالسكندرية سنة مخس وأربعني من اهلجرة
 .٦/٧١, اإلصابة ٤/١١٤,  أسد الغابة ٤/٣٥االستيعاب : انظر 
 .٢/٤١٠النهاية . املراد طرق وسرية من قبلنا )٣(

 W
نا سعيد بـن : حدثنا أمحد بن رشدين قال: ~قال )  ٣١٥( ١/٢١٣يف األوسط   أخرجه الطرباين

 احلبيل عن املستورد بـن شـداد عبدالرمحننا ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب : أيب مريم قال
 هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد, تفرد به ابن هل «: قال الطرباين.  فذكره يعة ال يرو«. 
 W

سـمعت  «: أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد قال ابن أيب حاتم: أمحد بن رشدين هو−
أنكـرت عليـه  «: , ونقل ابن عدي تكذيبه عن بعضهم, وقال»منه بمرص ومل أحدث عنه ملا تكلموا فيه 
, ١/٣٢٦, الكامـل ٢/٧٥والتعـديل اجلـرح : انظر. »ضعفه  مع أشياء مما رواه, وهو ممن يكتب حديثه

 .١/٣٦٣, اللسان ١/٢٧٨امليزان 
ثقـة ثبـت : سعيد بن احلكم بن حممد اجلمحي بالوالء أبو حممـد املرصـي: سعيد بن أيب مريم هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٨٦@. فقيه

 .عبداهللا بن هليعة املرصي: ابن هليعة هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٥٨@. صدوق: يزيد بن عمرو املعافري−
 . عبداهللا بن يزيد املعافري: احلبيل هو رمحنعبدالأبو −
 אW

  تَقـوَّ سند احلديث ضعيف حلال أمحد بـن رشـدين, وابـن هليعـة, ومـع جممـل أحاديـث البـابَ يَ
, وأشار إىل ضعفه يف اجلـامع الصـغري مـع رشحـه ~واحلديث حسنه السيوطي كام ورد هنا يف كالمه 

 .٦/٥٠٣الفيض 
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: عـن اهليثمـي قولـه ٦/٥٠٣أعثر عىل احلـديث يف جممـع الزوائـد, ونقـل املنـاوي يف الفـيض  ومل

 .»ورجاله ثقات«
 .» ٥٦٣ يشهد له احلديث املتقدم «: وقال −)٧٢١٩(واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع 

ويـأيت  أراد حديث أيب سعيد عند أمحد وابن ماجه والبيهقي, وحديث أيب هريرة عند احلـاكم: قلت
 .اإلشارة إليهام يف حتقيقي إن شاء اهللا بعد حديث واحد فقط
 .١٣/٣١٤واحلديث ذكره بنصه ابن حجر يف الفتح بدون تعليق 
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بينـه وبـني  انت معه راية أشجع, آخى النبي عوف بن مالك األشجعي صحايب, شهد الفتح وك )١(

 .مات سنة ثالث وسبعني يف خالفة عبد امللك. أيب الدرداء
 .٤/٦١٧, اإلصابة ٣/٤٢٩أسد الغابة  ٣/٢٩٧االستيعاب : انظر 
وهـي موجـودة عنـد . هذه اجلملة غري موجودة يف مجيـع النسـخ وال يف املعجـم الكبـري للطـرباين )٢(

 ).٢٢١١(الرتمذي يف جامعه 
 W

بن عبد البـاقي ثنـا يوسـف بـن  حييىحدثنا : ~, قال )٩١( ١٨/٥١أخرجه الطرباين يف الكبري  
بن  عبدالرمحنثنا أبو تقي عبد احلميد بن إبراهيم احلميص ثنا معدان بن سليم احلرضمي عن  عبدالرمحن

 .فذكره  نجيح عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك
 W

كتب النـاس  «: املحدث املتقن, وثقة اخلطيب قال الذهبي: بن عبد الباقي أبو القاسم األذين حييى−
 .٤٦−١٤/٤٥, السري ١٤/٢٢٧تاريخ بغداد : انظر.  »عنه فأكثروا لثقته وضبطه 

يسى بن إبراهيم ال أعرفه حدثني عنه ع «: أظنه من قصده أبو حاتم بقوله: عبدالرمحنيوسف بن −
 .٦/٤٢٠, اللسان ٧/٣٠٠, امليزان ٩/٢٢٥اجلرح والتعديل : انظر.   »بحديثني كذب ال أصل هلام 

. صـدوق إال أنـه ذهبـت كتبـه فسـاء حفظـه: أبو تقي عبد احلميد بن إبراهيم احلرضمي احلميص−
@kí‹ÔnÛa٣٧٥١. 
أبـو محـزة ابـن : (سامه ٣/٤٤يف املسند املستخرج عىل صحيح مسلم : معدان بن سليم احلرضمي−

 .له ترمجة مل أجد, و)سليم احلرضمي

أ
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 .٥/٢٩٥الدمشقي ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل : بن نجيح هو عبدالرمحن−
 .حدير احلرضمي احلميص: أبو الزاهرية هو−
 .kí‹ÔnÛa٩٠٤@. ثقة جليل خمرضم: جبري بن نفري احلرضمي−
 אW

 .ف جداً سنده ضعي
رواه الطرباين وفيه عبد احلميـد بـن إبـراهيم وثقـة ابـن حبـان وهـو ( −)٧/٣٢٣(قال يف املجمع 

 ).ضعيف, وفيه مجاعة مل أعرفهم 
, )٨٣٢٥( ٤/٤٧٧, و)٦٣٢٥( ٣/٦٣١للحــديث متابعــة وردت يف مســتدرك احلــاكم  : قلــت 

, وابـن عـدي يف الكامـل )١٠٧٢( ٢/١٤٣, ويف مسند الشـاميني  )٩٠( ١٨/٥٠والطرباين يف الكبري  
. يف قياس األمور بالرأي: بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك عبدالرمحنمن طريق ) ٤/٤٩٧(

 . وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني
, )٦٣(, وابن أيب عاصم يف السـنة )٣٩٩٢(وعند ابن ماجه يف سننه كتاب الفتن باب افرتاق األمم 

مـن طريـق صـفوان بـن ) ٩٨٨( ٢/١٠٠, ويف مسـند الشـاميني )١٢٩( ١٨/٧٠والطرباين يف الكبري  
 .عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك يف االفرتاق فقط

نعيم بن محاد اخلزاعي عند اجلميع, ومعـروف حالـه, واملتابعـة الثانيـة  −واملتابعة األوىل فيها: قلت
 .٣١٥٤›ÔnÛa@kí. مقبول: عباد بن يوسف الكندي الراوي عن صفوان وهو −فيها

 ).فيه مقال: (٥١٤قال البوصريي عن إسناد ابن ماجه ص
 ).إسناده جيد: (٣٢وقال األلباين يف ظالل اجلنة ص 

وللحديث شاهد قريب من لفظه بدون افرتاق األمم عند الرتمذي يف جامعه أبواب الفتن بـاب مـا 
رميح اجلـذامي عـن أيب من طريق املستلم بن سعيد عن ) ٢٢١١(جاء يف عالمة حلول املسخ واخلسف 

 .هريرة 
 , kí‹ÔnÛa٦٥٩٠@.  صدوق عابد ربام وهم: والشاهد ضعيف ألن املستلم بن سعيد الثقفي

 .kí‹ÔnÛa١٩٥٧@. جمهول: ورميح اجلذامي
 .»هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه  «: قال الرتمذي
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 :اختلفت النسخ يف حتديد من أخرج احلديث عىل النحو التايل) ١(
 .وأخرج احلاكم) و(و) د(واحلاكم, ويف ) غفرا(واخرج ) ب(وأخرج واحلاكم, ويف ) ح(و) أ(يف  

 W
 ., من طريق قريش بن أنس, واملعتمر بن سليامن)١٠٦( ١/٩٣أخرجه احلاكم يف املستدرك  

, )١٠٨٢٧( ١٦/٤٨٣, من طريق يزيد بن هارون, و)٩٨١٩( ١٥/٥٠٨وأخرجه أمحد يف املسند  
, كلهم ) ٣٩٩٤(باب افرتاق األمم  من طريق محاد, وابن ماجه يف سننه كتاب الفتن من طريق يزيد أيضاً
 .به  عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٥٤٣@. صدوق تغري بأخرة: قريش بن أنس األنصاري−
 .املعتمر بن سليامن هو اليتمي−
 .يزيد بن هارون هو أبو خالد الواسطي−
 .دينارمحاد هو ابن سلمة بن −
 .ابن علقمة الليثي: حممد بن عمرو هو−
 .الزهري عبدالرمحنأبو سلمة هو ابن −
 אW

وصححه احلاكم عىل رشط مسـلم, . سنده حسن حلال حممد بن عمرو بن علقمة, وقريش بن أنس
 :وللحديث متابعة من أكثر من طريق. ووافقه الذهبي

لتتبعن سنن من كان  (( عتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي يف صحيح البخاري كتاب اال−١
 ).٧٣١٩( ))قبلكم 

, )٨٣٠٨( ١٤/٦٠وهـو يف املسـند  ,من طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عـن أيب هريـرة 
 ).٨٨٠٥( ١٤/٤٠٤و) ٨٤٣٣(١٤/١٥٣و
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قربي عن أيب ,  من طريق حممد بن زيد بن املهاجر عن سعيد امل)٨٣٤٠( ١٤/٨١يف مسند أمحد −٢
 .هريرة
 ., من طريق إبراهيم بن أيب أسيد عن جده عن أيب هريرة)١٠٦٤١( ١٦/٣٧٥يف مسند أمحد −٣

: , وانظـرkí‹ÔnÛa٨٥٠٣@@, )ال يعـرف: (ألن جد إبراهيم قال عنه ابن حجـر. وهذا إسناد ضعيف
 .٣٥/٦٤هتذيب الكامل 

 :وللحديث شاهد عن أيب سعيد اخلدري يف صحيح البخاري 
 :من طريق أيب غسان) ٣٤٥٦(أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بني إرسائيل  كتاب 

من طريق أيب عمـر )٧٣٢٠( ))لتتبعن سنن من كان قبلكم  ((:  وكتاب االعتصام باب قول النبي 
 .الصنعاين

 .كالمها عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري به
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 .هم الذين خرجوا عىل املسلمني واستباحوا دماءهم وأمواهلم بأن مرتكب الكبرية كافر: اخلوارج )١(
, رشح الواسطية للعالمة ابن عثيمـني ١/٢٠٧, مقاالت اإلسالميني ١/١١٤امللل والنحل : انظر 

~ ٢/٢٣٨. 
. وعنـدي يف ذكـره يف الصـحابة وقفـة: ذكره ابن األثري يف الصحابة قال ابن حجـر: ذو اخلويرصة )٢(

 . ٢/٣٤٣, اإلصابة ٢/١٤٨أسد الغابة : انظر
ة وكذا ذكر ابن األثري, وله ذكر يف زعم أبو عمر أنه ذو اخلويرص. وحرقوص هو ابن زهري السعدي 

 . فتوح العراق
 ., ومل أجدمها يف االستيعاب٢/٤٤, اإلصابة ١/٤٤٨أسد الغابة : انظر 
أن قراءهتم ال يرفعهـا اهللا : مجع ترقوة, وهي العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق, واملعنى: الرتاقي )٣(

 .١/١٨٧النهاية .  يثابون عىل قراءتهأهنم ال يعملون بالقرآن وال : وال يقبلها, وقيل
 .٣/٢٥٢النهاية .  ما بني الكتف واملرفق: العضد )٤(
 .٢/١١٢النهاية .  أي ترجرج جتيء وتذهب )٥(

 W
 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف تسعة مواضع ثالثة منها بمثل اللفظ املوجود هنا وهي كالتايل
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أخربنا شعيب : حدثنا أبو اليامن: ~قال ) ٣٦١٠(ة يف اإلسالم كتاب املناقب باب عالمات النبو

 .فذكره.. قال  أن أبا سعيد اخلدري عبدالرمحنأخربين أبو سلمة بن : عن الزهري قال
: بن إبـراهيم عبدالرمحنحدثنا  ~قال ) ٦١٦٣(كتاب األدب باب ما جاء يف قول الرجل ويلك 

 .ري عن أيب سلمة والضحاك عن أيب سعيد اخلدري فذكرهحدثنا الوليد عن األوزاعي عن الزه
كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب من ترك قتال اخلوارج للتألف ولئال ينفر الناس عنـه 

 :~قال ) ٦٩٣٣(
 .أخربنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب سعيد فذكره: حدثنا هشام: حدثنا عبداهللا بن حممد

 ).٧٤٣٢(و) ٦٩٣١(و) ٥٠٥٨(و) ٤٦٦٧(و) ٤٣٥١(و) ٣٣٤٤(اديث وانظر أح
حدثني أبو الطاهر أخربنا :  ~طرف منه قال ) ١٠٦٤(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة 

 .عن أيب سعيد اخلدري عبدالرمحنأخربين يونس عن ابن شهاب أخربين أبو سلمة بن : عبداهللا بن وهب
أخـربين يـونس : أخربنا ابن وهب: الفهري قاال عبدالرمحنبن وأمحد  حييىوحدثني حرملة بن : ح

 …أن أبـا سـعيد اخلـدري قـال: والضـحاك اهلمـداين عبدالرمحنأخربين أبو سلمة بن : عن ابن شهاب
 .فذكره

 .بقية أسانيده كام هي عند البخاري ~وذكر مسلم 
حممد بـن شـهاب الزهـري مداره عند الشيخني عىل  ~احلديث الذي ذكره السيوطي هنا : قلت

 ., أما بقية أسانيدمها فهي من غري طريق الزهري~
 



@
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ا, وهي: الربذة )١( بلدة  من اجلنوب إىل الرشق يف برك  آثار خراب وبقايا اليوم من قر املدينة مما ييل نجدً

 .١٣٥معجم املعامل اجلغرافية ص :انظر.  لغفارياحلناكية, وهبا قرب أيب ذر ا
 W

حدثنا حممد بن بكـار حـدثنا أبـو : ~قال أبو يعىل ) ١٠٢٢( ٢/٢٩٨أخرجه أبو يعىل يف مسنده 
معرش حدثنا أفلح بن عبداهللا بن املغرية عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسـعود عـن أيب 

 .سعيد به
 W

 .kí‹ÔnÛa٥٧٥٨@. ثقة. ي موالهمابن الريان اهلاشم: حممد بن بكارهو−
 . kí‹ÔnÛa٧١٠٠@. ضعيف: السندي موىل بني هاشم عبدالرمحننجيح بن : أبو معرش هو−
 .مل أجد له ترمجة: أفلح بن عبداهللا−
 .kí‹ÔnÛa٤٣٠٩@.  ثقة فقيه ثبت: عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل−
 אW

 .أيب معرش وجهالة أفلح سنده ضعيف حلال
وهـو ضـعيف يكتـب : رواه أبو يعىل مطوالً وفيـه أبـو معرشـ نجـيح«): ٦/٢٣٤(قال يف املجمع 

  .»حديثه
وقد شذ أفلح بن عبد اهللا بـن املغـرية عـن الزهـري فـرو هـذا : (عن هذه الروايةوقال ابن حجر 
 البـاري فـتحانظـر ). أخرجه أبو يعىل   سعيدعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب: احلديث عنه فقال

 ., والروايات األخر تعضد بعضها بعضاً كام يفهم من كالم احلافظ ابن حجر٣١١, ١٢/٣٠٥
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 W

ة أسـانيد وألفـاظ, ) ١٠٦٤(حيحه كتاب الزكاة أخرجه مسلم يف ص عن أيب سعيد حيث ساقه بعدّ
وهـو ابـن الفضـل −حدثنا شيبان بـن فـروخ حـدثنا القاسـم : ~ومنها هذا اللفظ الوارد معنا,  قال 

 .فذكره  حدثنا أبو نرضة عن أيب سعيد اخلدري −احلداين
خلدري, وعن الضحاك املرشـقي عـن أيب ثم ساقه له عدة طرق أخر عن أيب نرضة عن أيب سعيد ا

 .سعيد اخلدري به
 

ي
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بيدة  )١( ابن عمرو السلْامين املرادي, من كبار التابعني, رو عن عيل وابن مسعود  −بفتح العني−هو عَ

 مـات قبـل . إبـراهيم النخعـي, والسـبيعي, والشـعبي وغـريهم: زبري وغريهم, رو عنهوابن ال
, التهـذيب ١٩/٢٦٦, هتـذيب الكـامل ٤/٤٠, السري ٦/٩٣طبقات ابن سعد : انظر. هـ٧٠سنة 
٧/٧٥. 

 .٢/١٣النهاية .  أي ناقص اخلَلْق: خمدج اليد )٢(
 ).   هو نافع : (  ١٩٧قال سبط ابن العجمي يف تنبيه املعلم ص 
 ).١٠١(املستفاد للعراقي : وانظر 
 .تنظروا) ج(و) د(يف  )٣(

 W
وحدثنا حممـد بـن أيب بكـر : ~طرف منه قال ) ١٠٦٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة 

حدثنا ابن علية ومحاد بن زيد ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محاد بن زيد ح وحدثنا أبـو بكـر . املقدمي
حدثنا إسامعيل بن علية عن أيوب عن حممد عن عبيـدة : قاال) واللفظ هلام(بن أيب شيبة وزهري بن حرب 

 .بنحوه  عن عيل
ال أحدثكم إال مـا : حدثنا حممد بن املثنى حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون عن حممد عن عبيدة قال

ا  .سمعت منه فذكر عن عيل نحو حديث أيوب مرفوعً
فقـام إليـه عبيـدة السـلامين : وفيـه: يقاً آخر عن زيد بن وهب اجلهنـي عـن عـيلثم ساقه مسلم طر

 ..بنحوه
 



@

 

……………………………………………………………  

 
, وعبـداهللا بـن أيب األسلمي أبو حفص البرصي, رو عن سفينة مـوىل النبـي  سعيد بن مجهان )١(

أوىف وغريمها رو عنه األعمش, وحرشج بن بناته ومحاد بن سلمة, مات سنة ست وثالثني ومائة 
 .بالبرصة

 .٤/١٢, هتذيب التهذيب ١٠/٣٧٦, هتذيب الكامل ٤/١٠اجلرح والتعديل : انظر 
 W

 ). ٦٤٣٥( ٣/٦٦٠اكم يف املستدرك أخرجه احل
بأطول مـن ) ١٩٤١٥( ٣٢/١٥٧, وأمحد يف مسنده )٨٦٠( ٢/١٦٣وأخرجه الطياليس يف مسنده 

مـن طـرق عـن ) ٩٠٥(, وابن أيب عاصـم يف السـنة )١٥٣٣( ٢/٦٤٧هذا, وعبداهللا بن أمحد يف السنة 
 .احلرشج بن نباتة عن سعيد بن مجهان به

وابن ) ٣٧٨٧٣( ٧/٥٢٢, وابن أيب شيبة يف مصنفه )١٩١٣٠( ٣١/٤٧٣وأخرجه أمحد يف مسنده 
, )١٥١٣( ٢/٦٣٥, وعبـداهللا بـن أمحـد يف السـنة )١٧٣(ماجه يف سننه, املقدمة باب يف ذكر اخلـوارج 

, من طرق عن إسحاق بن يوسف األزرق ٥/٥٦, وأبو نعيم يف احللية )٩٠٤(وابن أيب عاصم يف السنة 
 .ون القصةعن األعمش عن ابن أيب أوىف بد

يقال إن هذا احلديث مما خص به األعمش إسحاق األزرق, ويذكر أنـه ممـا تفـرد بـه : قال أبو نعيم
 .إسحاق, وروي من حديث الثوري عن األعمش

 .٥/٥٦ثم ساقه بسنده إىل الثوري عن األعمش عنه به, احللية : قلت
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa١٣٦٣@. مهيصدوق : األشجعي أبو مكرم الواسطياحلرشج بن من نباتة −
هان األسلمي أبو حفص البرصي−  .kí‹ÔnÛa٢٢٧٩@. صدوق له أفراد: سعيد بن مجُ

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٣٩٦@. ثقة: إسحاق بن يوسف بن مرداس الواسطي املعروف باألزرق −
 .األعمش هو سليامن بن مهران−

أ
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 .سند احلديث حسن من الطريق األول
وضعيف من الطريق الثاين لالنقطاع احلاصل بني األعمش وابن أيب أوىف فهـو مل يسـمع منـه وهـو 

 .مدلس وقد عنعنه
 .٣١/٤٧٣مسند اإلمام أمحد : واحلديث له شواهد كثرية يتقو هبا, انظر

رو ابن ماجه منـه ): (٥/٢٣٠(هليثمي يف املجمع وقال ا −واحلديث سكت عنه احلاكم والذهبي 
 ).طرفاً ورواه أمحد والطرباين ورجال أمحد ثقات
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أيب بكر ( تربأ من الشيخني : ا لهفرقة من فرق الشيعة الكرب, بايعوا زيد بن عيل; ثم قالو: الرافضة) ١(

اإلمامة, والعصـمة, : فأبى, فرتكوه ورفضوه أي قاطعوه وخرجوا من بيعته, ومن أصوهلم) وعمر 
 .٢١الفرق بني الفرق ص , ١/٨٩مقاالت اإلسالميني : انظر. والتقية, وسب الصحابة, وغريها

 ممل يكـن عاملـاً بيشـء قبـل وقوعـه فهـ ال قدر, وأن األمر أنـف, وأن اهللا: هم الذين قالوا: القدرية) ٢(
 املذهب بام فيـه الكفايـة فهـو وقد بني ابن القيم يف كتابه شفاء العليل بطالن هذا. يكذبون بقدر اهللا

 .٢٧٧, الفرق بني الفرق ص ١/٥٣امللل والنحل : انظر. شفاء
: ء الفقهـاء واملـراد بـهإرجـا −١: باإلرجاء يف اإليامن, وهم عـىل قسـمني: هم الذين قالوا: املرجئة) ٣(

اإليامن هـو املعرفـة : واملراد به) اجلهمية ( إرجاء املتكلمني  −٢. إخراج األعامل عن مسمى اإليامن
 .٣١, بدع االعتقاد ص ١/٢١١مقاالت اإلسالميني : انظر.  فقط

خرة وال وال يؤمن باآل, واملراد به  الذي اليتمسك برشيعة, مجع زنديق وهو فاريس معرب: الزنادقة) ٤(
 . ٩٨املصباح املنري ص : انظر. بوحدانية اخلالق

 .٤/٤٣النهاية .  مدح احلي ووصفه: التقريظ )٥(
نْ شنئت )٦(  .٢/٥٠٣النهاية .  أي أبغضت: مِ
 .١/١٦٥النهاية .  الكذب واالفرتاء: البهت )٧(

 W
ــند  ــد املس ــن أمحــد يف زوائ ــداهللا ب ــه عب ــنة )١٣٧٧(, و)١٣٧٦( ٢/٤٦٨أخرج  ٢/٥٤٤, والس

ــو يعــىل يف مســنده )١٢٢٢−١٢٢١( ٢/٨٨٧, وفضــائل الصــحابة )١٢٦٣( , )٥٣٤( ١/٤٠٦, وأب
 ). ٤٦٢٢( ٣/١٣٢واحلاكم يف املستدرك 

, والنسـائي يف السـنة )١٠٠٤(, وابـن أيب عاصـم يف السـنة ٣/٢٨١وأخرجه البخاري يف تارخيـه 
 لكمن طرق عبد احلكم بن عبد امل) ٨٤٨٨( ٥/١٣٧الكرب . 

 . من طريق حممد بن كثري املالئي) ٧٥٨(٣/١١وأخرجه البزار يف مسنده 
 .به  مها عن احلارث بن حصرية عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن عيل

أ
حي
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 . kí‹ÔnÛa١٤٥١@ضعيف : احلكم بن عبد امللك القريش−
 .القريش أبو إسحاق الكويف: حممد بن كثري هو−
 .األزدي أبو النعامن الكويف: رية هواحلارث بن حص−
 .األزدي الكويف: أبو صادق هو−
 .األزدي الكويف: ربيعة بن ناجد هو−
 אW

 .يني عن احلارث بن حصريةواسند احلديث ضعيف حلال احلكم وحممد بن كثري الر
 ).امللك وهاه ابن معني احلكم بن عبد(, وخالفه الذهبي بقوله )صحيح اإلسناد: (قال احلاكم

رواه عبداهللا والبزار باختصار وأبو يعىل أتم منه, ويف إسـناد ) : (٩/١٣٣(وقال اهليثمي يف املجمع 
عبداهللا وأيب يعىل احلكم بن عبد امللك وهو ضعيف, ويف إسناد البزار حممد بن كثري القريش الكويف وهو 

 ).ضعيف
 )٣٢١٢٤( ٦/٣٧٧املصنف للحديث متابعة عند ابن أيب شيبة يف : قلت

 .من طريق أيب التياح عن أيب السوار العدوي
 .kí‹ÔnÛa٧٧٠٤@. يزيد بن محيد الضبعي; ثقة: أبو التياح−
 . kí‹ÔnÛa٨١٥٢@. ثقة: أبو السوار العدوي البرصي خمتلف يف اسمه−
 .من طريق ابن أيب نجيح عن أيب حية بن قيس الوادعي) ٣٢١٢٥(و
 .kí‹ÔnÛa٣٦٦٢@. هللا بن يسار املكي; ثقة رمي بالقدر وربام دلسهو عبد ا: ابن أيب نجيح−
 .kí‹ÔnÛa٨٠٧٠@. مقبول: أبو حية بن قيس الوادعي−
 .من طريق نعيم بن حكيم عن أيب مريم الثقفي) ٣٢١٢٦(و
 .kí‹ÔnÛa٧١٦٥@. صدوق له أوهام: نعيم بن حكيم املدائني−
 .ÔnÛa@kí٨٣٥٩›. هو قيس املدائني; جمهول: أبو مريم الثقفي −

 .موقوفاً   ثالثتهم عن عيل بن أيب طالب
 .هذه املتابعة صحيحة لتعدد طرقها: قلت
 ).٩٨٧−٩٨٦−٩٨٥(للمقارنة, و) ٩٨٤−٩٨٣(ابن أيب عاصم يف السنة : وانظر
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 . ٦/٥٤٧أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, وعبداهللا بن أمحـد يف زوائـد املسـند  ١/٢٧٩وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري   ٢/١٨٦تعليقاً

 ٢/١٣٨, والبـزار يف املسـند )٩٧٨(, وابن أيب  عاصم يف السـنة )١٢٦٨( ٢/٥٤٦, ويف السنة )٨٠٨(
بن املتوكل عن كثري النواء عن إبـراهيم بـن  حييىن من طرق ع ٧/٢٠٣, وابن عدي يف الكامل )٤٩٩(

 .به  احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب عن أبيه عن جده عن عيل
 W

 .هو أبو عقيل املدين: بن املتوكل حييى−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٠٥@ضعيف : كثري النواء هو ابن إسامعيل أو ابن نافع التيمي الكويف−
, ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره ابـن حبـان يف إبراهيم بن احلسن−
 ٢٨, تعجيـل املنفعـة ص٦/٣, الثقات ٢/٩٢, اجلرح والتعديل ١/٢٧٩التاريخ الكبري : انظر. الثقات
 .١/١٤٣اللسان 
 .kí‹ÔnÛa١٢٢٦@. صدوق: أبوه هو احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب−
 .أيب طالب سبط رسول اهللا ورحيانتهجده هو احلسن بن عيل بن −
 אW

 .وكثري حييىسنده ضعيف حلال 
 ). هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا : (١/٢٦٣قال ابن اجلوزي يف العلل 

 ).رواه عبداهللا والبزار وفيه كثري النواء وهو ضعيف: (١٠/٢٢وقال اهليثمي يف املجمع 
 ).٨٠٨(يف حتقيقه للمسند  ~وضعفه الشيخ أمحد شاكر 
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من طريق عمران بن زيد عن احلجاج بن متيم عن ميمـون بـن  ٦/٥٤٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 .بنحوه {مهران عن ابن عباس 
يزيـد ابـن زريـع عـن خالـد من طريق عمرو بن خمرم عـن  ٦/٢٦١وأخرجه ابن عدي يف الكامل 

 .بأطول منه {احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس 
 W 

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 : الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٥١٥٦@. ليّـن: عمران بن زيد الثعلبي−
 .احلجاج بن متيم هو اجلزري−
 .ميمون بن مهران هو اجلزري−

 : الطريق الثاين
م ه رِّ ـخَ رو عن ابـن عيينـة وغـريه بالبواطيـل, : (أبو قتادة البرصي, قال ابن عدي: وعمرو بن مُ

 .يعني يف حديثنا). باطل: وقال يف ضمن كالمه عن يزيد عن خالد
 .٤/٤٣٤, اللسان ٥/٣٤٤, امليزان ٦/٢٦١الكامل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٧٧١٣@. ثقة ثبت: يزيد بن زريع أبو معاوية البرصي−
 .kí‹ÔnÛa١٦٨٠@. ثقة يرسل: مهران خالد بن: خالد احلذاء هو−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .سند احلديث ضعيف من الطريق األول
 .٦/٢٦١قاله ابن عدي يف الكامل . وباطل من الطريق الثاين

 ).وروي يف معناه من أوجه أخر كلها ضعيفة: (٦/٥٤٨وقال البيهقي 
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 ). ٤٠٠( ١/٢٢٤, ويف الشاميني )٢٣٢( ٢/١١٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
, ويف القضـاء ٢٣٧اد ص, والبيهقـي يف االعتقـ)٩٥٢(و) ٣٢٥(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 

من طرق عن بقية بن الوليد عن أيب العالء عن حممد بن جحادة عن يزيد بن حصـني عـن ) ٩٦(والقدر 
 .به  معاذ بن جبل

 W
 .بقية بن الوليد هو الكالعي−
مي بالقدر: برد بن سنان الدمشقي: أبو العالء هو −  . kí‹ÔnÛa٦٥٣@. صدوق رُ
حادة−  .kí‹ÔnÛa٥٧٨١@ثقة : الكويف حممد بن جُ
, واأللبـاين يف ظـالل اجلنـة ٧/٢٠٤مل أعرفـه, وكـذا قـال اهليثمـي يف املجمـع : يزيد بن حصني−

)٣٢٥.( 
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة يزيد بن حصني, وتدليس بقية وقد عنعنه
 ).إسناده ضعيف: ( ١٤٢قال األلباين يف ظالل اجلنة ص

والبيهقـي يف االعتقـاد  ١٤٨اهد من حديث أيب هريرة عند اآلجـري يف الرشـيعة صوللحديث ش
 .من طريق سويد بن سعيد عن شهاب بن خراش عن حممد بن زياد عن أيب هريرة بنحوه ٢٣٨ص

 .ابن سهل احلدثاين: سويد ين سعيد هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٨٢٥@صدوق خيطئ : شهاب بن خراش الواسطي−
 .kí‹ÔnÛa٥٨٨٨@. ثقة ثبت ربام أرسل: والهمحممد بن زياد هو اجلحمي م−

مـن  −) ١٢١٩(الربيع بن نافع فيام رواه ابـن بطـة يف اإلبانـة الكـرب : ولسويد بن سعيد متابع هو
 . طريق الربيع بن نافع عن شهاب بسنده

 .kí‹ÔnÛa١٠٩٢@. ثقة حجة عابد: أبو توبة احللبي: الربيع بن نافع هو−
, وللشـاهد تابعـة الربيـع لسـويد بـن سـعيدلكن ملل شهاب بن خراش, وحلاضعيف سند الشاهد         

 .يرتقي للحسن لغريه
 .١٤٣, ويف ظالل اجلنة ص)٣٤٩٥(واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
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اين نـا غـحـدثنا عـيل بـن عبـداهللا الفر:  ~قـال ) ٤٢١٧( ٥/١١٣أخرجه الطرباين يف األوسط 
. فـذكره  نا أبو  ضمرة أنس بن عياض عن محيد عن أنس بـن مالـك: هارون بن موسى الفروي قال

 ).٤٢١٦(نفسه سند الظ آخر عند الطرباين أيضاً بوللحديث لف
هـارون بـن : عن محيد الطويل إال أنس بـن عيـاض, تفـرد هبـام مل ير وهذا احلديث «: قال الطرباين

 .»موسى الفروي 
من طريق هارون بن موسى عن أيب ضمرة عن سليامن بن ) ٩٤٩(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 

جعفر األسدي عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن أبيه عن جده عن رسـول اهللا, قريـب مـن لفـظ 
 .الطرباين الثاين

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .هـ٣٢٢ثقة, تويف سنة : عيل بن عبداهللا بن عبدالرب الفرغاين الرتكي: عيل بن عبد اهللا الفرغاين−
 . ٧/٤٦٢, تاريخ اإلسالم ١٣/٤٤٤تاريخ بغداد : انظر   
 . a@kí‹ÔnÛ٧٢٤٥. ال بأس به: هارون بن موسى بن أيب علقمة الفروي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٤@. ثقة: أنس بن عياض بن ضمرة, أبو ضمرة الليثي−
 .ابن أيب محيد الطويل البرصي: محيد هو−

 :الطريق الثاين
 .»ال يتابعه عليه إال من هو مثله أو دونه  «: قال العقييل: سليامن بن جعفر األسدي−

, »... ال يتـابع عليـه متنـه  «: قال العقييل شيخ لبقية بخرب منكر,: ونقل الذهبي عبارة العقييل فقال
 ). وفرقٌ بني العبارتني: (فهم الذهبي لعبارة العقييل وقال ابن حجر تعقيباً عىل 

 .٣/٩٢اللسان  ٣/٢٨٣, امليزان ٢/١٢٣الضعفاء :انظر
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kí‹ÔnÛa@@. صدوق يسء احلفـظ جـداً : بن أيب ليىل األنصاري الكويف القايض عبدالرمحنحممد بن −

٦٠٨١. 
 .kí‹ÔnÛa٣٩٩٣@. ثقة: بن أيب ليىل األنصاري املدين ثم الكويف عبدالرمحن−
kí‹ÔnÛa@@. اسمه بالل أو بُليل بالتصغري وقيـل غـري ذلـك; صـحايب عبدالرمحنوالد : أبو ليىل هو−

٨٣٣١. 
 אW

ن لغـريه  سند احلديث حسن من الطريق األول, ضـعيف مـن الطريـق الثـاين لكـن يرتقـي للحسـ
 .بالطريق األول
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 :~, قال )٢٤٩٤( ٢/٥٦أخرجه الطرباين يف األوسط 

نا أبو حـازم : نا زكريا بن منظور  قال: نا عبداهللا بن عبد الوهاب احلجبي قال: حدثنا أبو مسلم قال
 .مثله {عن نافع عن ابن عمر 

 ).مل يرو هذا احلديث عن أيب حازم إال زكريا : (اينقال الطرب
 W

إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم الكجـي أو الكيشـ; ثقـة حـافظ , وثقـه الـدارقطني : أبو مسلم هو−
 . ١٣/٤٢٣, السري ٦/١٢٠انظر تاريخ بغداد . هـ٢٩٢تويف سنة . والذهبي
بى−  .٣٤٤٩›ÔnÛa@kí. ثقة: عبداهللا بن عبد الوهاب احلجَ
 .kí‹ÔnÛa٢٠٢٦@. ضعيف: زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٨٩@. ثقة عابد: أبو حازم هو سلمة بن دينار األعرج القاص املدين−
 .kí‹ÔnÛa٧٠٨٦@. ثقة ثبت فقيه مشهور: نافع هو أبو عبداهللا املدين موىل ابن عمر−
 אW

 .حسن لغريه بالنظر للطرق األخراحلديث يا بن منظور, وه ضعيف حلال زكرسند
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 من طريق عبداهللا بن عمر بن أبان عـن عمـرو بـن) ٥٥٨٣( ٦/٢٧٢أخرجه الطرباين يف األوسط 
 .به  القاسم عن ابن أيب ليىل عن عطية عن أيب سعيد اخلدري

 ).عبداهللا بن أبان: مل يرو هذا احلديث عن ابن أيب ليىل إال عمرو بن القاسم تفرد به: (قال الطرباين
من طريق بقية عن اهلقل بن زياد عن دراج أيب السـمح عـن أيب ) ٣٢٥(وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة 

 .د اخلدري بأطول منهاهليثم عن أيب سعي
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

كدانة, صدوق فيه تشيع عبدالرمحنعبداهللا بن عمر بن أبان أبو − شْ  .kí‹ÔnÛa٣٤٩٣@. الكويف مُ
 .هو مع ضعفه يكتب حديثه: قال ابن عدي: عمرو بن القاسم بن حبيب التامر−

 .٤/٤٣١, اللسان ٥/٣٤زان , املي٦/٢٣٢الكامل : انظر
, والثقات البـن حبـان ٦/٢٥٦, واجلرح والتعديل ٦/٣٦٥التاريخ الكبري : وقارن هبذا ما ورد يف

٧/٢٢١. 
 .حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل األنصاري: ابن أيب ليىل هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٦١٦@. صدوق خيطئ كثرياً وكان شيعياً مدلساً : عطية هو ابن سعد بن جنادة العويف−

 :الطريق الثاين
 .ابن الوليد الكالعي: بقية هو−
ل بن زياد السكسكي− قْ  .kí‹ÔnÛa٧٣١٤@. ثقة: اهلِ
@kí‹ÔnÛa@ .ضـعف اهليـثم أيب عـن حديثـه يف صـدوق, :القـاص املرصي السمح أبو سمعان بن دراج−

١٨٢٤. 
 .kí‹ÔnÛa٢٥٩٩@. ثقة: سليامن بن عمرو الليثي املرصي: أبو اهليثم هو−
 אW

 .الطريقني وملا يأيت من ذكر شواهده األخربالنظر إىل احلديث حسن لغريه 
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  :حديث جابر بن عبد اهللا

عن حممد بن عبـداهللا احلرضـمي عـن القاسـم بـن ) ٥٨١٣( ٦/٣٨٣أخرجه الطرباين يف األوسط  
 .همثل  رشيك عن بحر السقاء عن أيب الزبري عن جابرالعالء عن 

عن حممد بن يونس العصفري عن قرين بن سهل عن أبيه عـن ) ٦٠٦٢( ٧/٣٨وأيضاً يف األوسط 
 .همثلذئب عن حممد بن املنكدر عن جابر حممد بن أيب 

 ).٧٣(وأخرجه ابن ماجه يف السنن املقدمة باب يف اإليامن 
من طريق يونس بن حممد عن عبداهللا بـن حممـد الليثـي ) ٩٤٨(و) ٣٤٤(وابن أيب عاصم يف السنة 

 .همثلنزار بن حيان عن عكرمة عن جابر  عن
 W

 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل
 :الطريق األول

اجلــرح : انظــر. صــدوق: قــال ابـن أيب حــاتم: ابـن ســليامن احلرضــمي: حممـد بــن عبــداهللا هــو−
 .٧/٢٩٨والتعديل
 .مل أجد ترمجته: م بن العالءالقاس−
 .رشيك هو ابن عبداهللا النخعي القايض−
 .kí‹ÔnÛa٦٣٧@. بحر السقاء هو ابن كنيز ضعيف−
 .أبو الزبري هو حممد بن مسلم بن تدرس املكي−

 :الطريق الثاين
البرصي ثقة من شيوخ ابن حبان , ترجم له صاحب زوائد رجـال : حممد بن يونس العصفري هو−

 .٥/٢٣٥٣ان صحيح ابن حب
 .اليشء: كذاب, وأبوه: قال األزدي: قرين بن سهل بن قرين عن أبيه− 

 .٤/٥٦٥, اللسان ٥/٤٧٢امليزان : انظر
 .أبو احلارث املدين عبدالرمحنحممد بن أيب ذئب هو ابن −
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 .kí‹ÔnÛa٦٣٢٧@. ثقة فاضل: حممد بن املنكدر التيمي املدين−

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٧٩١٤@. ثقة ثبت: أبو حممد املؤدب لبغدادييونس بن حممد بن مسلم ا−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٠٢@. جمهول: عبداهللا بن حممد الليثي−
 .kí‹ÔnÛa٧١٠٤@. ضعيف: نزار بن حيان األسدي−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .سنده ضعيف من طرقه السابقة
 .٣٨وضعفه البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص

 .»... إسناده ضعيف جداً  «: ١٥٢يف ظالل اجلنة ص  ل األلباينوقا
 : بن األسقعحديث واثلة 

حدثنا أمحد قال حدثنا معلـل بـن نفيـل : ~قال ) ١٦٤٨( ٢/٣٧٢أخرجه الطرباين يف األوسط 
 .حدثنا حممد بن حمصن عن األوزاعي عن مكحول عن واثلة بن األسقع مثله: قال
 W
 .ى بن محزة الدمشقييحيابن حممد بن  هو: دأمح−

معلل بن نفيل بن عيل بن نفيل احلراين أبو أمحـد النهـدي, ذكـره ابـن حبـان يف  :معلل بن نفيل هو– 
 .٥/٩٤٣, تاريخ اإلسالم ٩/٢٠١الثقات 
  .kí‹ÔnÛa٦٢٦٨@@.كذبوه: حممد بن حمصن العكايش األسدي :حممد بن حمصن هو−
 אW 

 . هبذا اإلسناد موضوع

).رواه الطرباين يف األوسط وفيه حممد بن حمصن وهو مرتوك: ( ٧/٢٠٦قال اهليثمي يف املجمع 
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 W
 ).٧٣(أخرجه ابن ماجه يف سننه املقدمة باب يف اإليامن 

 ).٢١٤٩(القدر باب ما جاء يف القدرية وأخرجه الرتمذي يف جامعه أبواب 
من طـرق عـن ) ٣٢٤(والرشيعة لآلجري ). ٩٤٨−٩٤٧, ٣٤٤−٣٣٤(وابن أيب عاصم يف السنة 

 . نزار بن حيان
مـن طريـق سـالم بـن أيب ) ١١٦٨٢( ١١/٢٦٢, والطرباين يف الكبري )٢١٤٩(وأخرجه الرتمذي 

 .عمرة
 .بمثله وبنحوه {مها عن عكرمة عن ابن عباس 

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٧٠٩@. ضعيف: سالمة بن أيب عمرة اخلراساين−
 אW

 .سنده ضعيف حلال نزار بن حيان وسالم بن أيب عمرة
 ).وهذا حديث حسن غريب: (قال الرتمذي

ال وقـ: ثـم قـال. ونقل حمقق املعجم الكبري للطرباين حتسني الرتمذي وموافقة احلافظ ابن حجر لـه
 .واحلق أنه ضعيف بل موضوع: العالئي
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 ).ا كالمهم ذلك من النرصانيةاشتقو: (يف املعجم الكبري زيادة) ١(
اللهم إين أبرأ إليك منهم كام أمر نبيـك : (فكان ابن عباس يرفع يديه ويقول  −فيه أيضاً زيادة )  ٢(
 .( 

 W
حدثنا حممد بن عبـداهللا : ~قال ) ١١١٧٩( ١٠٣−١١/١٠٢أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  

 عبدالرمحنالفروي ثنا أبو ضمرة عن ابن سمعان عن عمرو بن دينار عن القرمطي ثنا هارون بن موسى 
 .فذكره {بن سابط عن ابن عباس 

 W
 .مل أجد ترمجته: حممد بن عبداهللا القرمطي−
 . هارون بن موسى الفروي هو ابن أيب علقمة املدين−
 .أبو ضمرة هو أنس بن عياض الليثي−
مرتوك اهتمه بالكذب أبو داود : ن زياد بن سليامن بن سمعان املخزوميعبداهللا ب: ابن سمعان هو−
 .kí‹ÔnÛa٣٣٢٦@. وغريه
 .عمرو بن دينار هو املكي−
kí‹ÔnÛa@@. ثقـة كثـري اإلرسـال: ابن عبداهللا بن سـابط اجلمحـي املكـي: بن سابط هو عبدالرمحن−

٣٨٦٧. 
 אW

 .وحلال ابن سمعانسنده ضعيف جداً جلهالة القرمطي 
 ).وفيه عبداهللا بن زياد بن سمعان وهو مرتوك( ٧/٢٠٥قال يف املجمع 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

اء والقـدر , والقضـ)٢٠٨٨١( ١٠/٣٤٥, والسنن  الكـرب ٦/٥٤٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
)٣٥٦ .( 

, وأبو داود )٩١٧( ٢/٤١٨, وعبداهللا بن أمحد يف السنة )٥٦٣٩( ٩/٤٥٦وأخرجه أمحد يف املسند 
, مـن طريـق )٢٨٥( ١/١٥٨, واحلـاكم يف املسـتدرك )٤٦١٣(يف السنن كتاب السنة باب لزوم السنة 

 .عبداهللا بن يزيد املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب عن أيب صخر
 .  عبدالرمحنمن طريق احلكم بن سعيد عن جعيد بن  ٢/٤٨٩يف الكامل  وأخرجه ابن عدي

 .مثله وبنحوهب {عن نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر  −أبو صخر وجعيد-مها 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .املكي عبدالرمحنأبو : عبداهللا بن يزيد املقرئ هو−
 .ب هو اخلزاعي املرصيسعيد بن أيب أيو−
 .kí‹ÔnÛa١٥٤٦@. صدوق هيم: أبو صخر محيد بن زياد اخلراط−

 :الطريق الثاين
ضـعيف قـال ابـن : منكر احلديث وقال األزدي وغـريه: قال البخاري: احلكم بن سعيد األموي−

يف  حبان ممن فحش خطؤه وكثر ومهه حتى صار منكر احلديث ال حيتج به, وذكره العقييل وابن اجلـارود
 . منكر احلديث: الضعفاء, وقال ابن عدي واألزدي

, ٢/٤٨٨, الكامل ١/٢٤٩, املجروحني ٣/١١٧, اجلرح والتعديل ٢/٣٤١التاريخ الكبري : انظر
 .٢/٣٧٨, اللسان  ٢/٣٣٥امليزان 
 . kí‹ÔnÛa٩٢٥@. ثقة: بن أوس عبدالرمحناجلعد بن : هو عبدالرمحنجعيد بن −
 .بداهللا املدين موىل ابن عمرأبو ع: نافع يف الطريقني هو−

 

ي
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 אW

حلـال احلكـم بـن ضعيف جـداً الطريق الثاين من يق األول حلال أيب صخر, وسنده حسن من الطر
 .سعيد

واحلديث من الطريق األول صححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي, وصححه األلبـاين يف 
 .الثاين عده الذهبي من منكرات احلكم بن سعيد, ومن الطريق )٣٥٦٣(صحيح اجلامع 
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 W

 ). ٥٨٦٧( ١٠/١٠٨أخرجه أمحد يف املسند 
 ).٢١٥٣..) (يكون يف أمتي خسف ومسح(ب أبواب القدر, با −وأخرجه الرتمذي يف اجلامع 

 . من طريق قتيبة عن رشدين بن سعد
من طريق هارون بن معروف عن عبـداهللا ) ٦٢٠٨( ١٠/٣٤١وأخرجه أيضاً أمحد بنحوه يف املسند 

 .بن وهب
). ٤٠٦١(, وابن ماجه يف سننه كتاب الفـتن بـاب اخلسـوف )٢١٥٢(والرتمذي كذلك يف اجلامع 

 .عن أيب عاصم عن حيوة بن رشيح −زاد ابن ماجه معه حممد بن املثنى−ار من طريق حممد بن بش
 . بن بكري عن ابن هليعة حييىمن طريق  ٥/٢٤٨و ٣/٦٩وأخرجه ابن عدي يف الكامل  

عن أيب صخر محيد بن زياد عـن نـافع عـن ابـن  −رشدين وابن وهب وحيوة وابن هليعة −أربعتهم 
 .به {عمر 
 W

 :أربعة طرق هي كالتايل للحديث
 : الطريق األول

 .ابن سعيد أبو رجاء البغالين: قتيبة هو−

 .املهري أبو احلجاج املرصي: رشدين بن سعد هو−
 :الطريق الثاين

 .kí‹ÔnÛa٧٢٤٢@. ثقة: هارون بن معروف املروزي−
 عبداهللا بن وهب هو املرصي القريش −

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٥٧٥٤@. ثقةحممد بن بشار البرصي بندار −
 .الضحاك بن خملد  الشيباين النبيل: أبو عاصم هو−
 . ابن صفوان التجيبي: حيوة بن رشيح هو−

أ



@

 

……………………………………………………………  
 : الطريق الرابع

 .ابن عبد اهللا املرصي: ى بن بكري هويحي−
 .عبداهللا بن هليعة احلرضمي املرصي: ابن هليعةهو−
 אW

 .الطرقسنده حسن بالنظر جلميع  
 .٢/٤٨٨, والكامل ٢/٣٤١التاريخ الكبري : انظر. وهذا احلديث مما أنكر عىل محيد بن زياد: قلت

 ).هذا حديث حسن صحيح غريب(قال الرتمذي 
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 .~هذا التصحيح من السيوطي ) ١(
 W

, والبـزار )٤٠٩٨( ٥/٥٦, ويف األوسـط )١٢٧٦٤( ١٢/١٦٢أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 ). خمترص الزوائد( ٢/١٥٤

ــان يف صــحيحه  ــن حب ــه اب ــتدرك )٦٧٢٤( ١٥/١١٨وأخرج ــاكم يف املس , )٩٣( ١/٨٨, واحل
, ١٦/١٠٣والذهبي يف السري ,١٨/١٣١وابن عبدالرب يف التمهيد  ,)٣٧٩(القضاء والقدر  والبيهقي يف

 .٣/٩٢٣ويف تذكرة احلفاظ 
, وزاد )يزيـد بـن صـالح(والـذهبي من طريق حممد بن أبان,  وزاد ابن حبـان واحلـاكم والبيهقـي 

 رجاء عن ابن عباس أربعتهم عن جرير بن حازم عن أيب) سليامن بن حرب وشيبان بن أيب شيبة(احلاكم 
 .به مرفوعاً  {

قـد رواه مجاعـة : (فـرووه موقوفـاً قـال البـزار ) وكيع وأبو أسامة وعاصم بن عيل(ولكن خالفهم 
 ).فوقفوه عىل ابن عباس

 .من طريق وكيع) ٨٧٠( ٢/٤٠٠وذلك فيام أخرجه عبداهللا بن أمحد يف كتاب السنة 
 .من طريق أيب أسامة) ٣٧٩(ي يف القضاء والقدر , والبيهق)٧٠٩(وفيام أخرجه الدواليب يف الكنى 

 . من طريق عاصم بن عيل) ٣٧٩(وفيام أخرجه البيهقي يف القضاء والقدر 
 .ثالثتهم عن جرير بن حازم  عن أيب رجاء عن ابن عباس به موقوفاً 

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٦٨٨@. صدوق تكلم فيه األزدي: حممد بن أبان بن عمران الواسطي−
ذكره البخـاري بـدون جـرح وال تعـديل, : يزيد بن صالح اليشكري الفراء النيسابوري أبو خالد−

, ونقل ابن حجر عـن احلسـن )كان ورعاً جمتهداً كبري القدر: (وذكره ابن حبان يف الثقات, وقال الذهبي
: ذهبي بقولهجمهول, وعقب عىل هذا ال: , وقال أبو حاتم)حييىبن  حييىكان أسند من : (بن سفيان قوله

 ., والصواب توثيقه)وثقه غريه(
, ٧/٢٤٩امليـزان . ٩/٢٧٥, الثقـات ٩/٢٧٢, اجلـرح والتعـديل ٨/٣٢٨التاريخ الكبـري : انظر 

 .٦/٣٧٥اللسان 
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 .kí‹ÔnÛa٢٥٤٥@. ثقة إمام حافظ: سليامن بن حرب األزدي البرصي−        

لِّـي− مي بالقدر: شيبان بن أيب شيبة األبُ  .kí‹ÔnÛa٢٨٣٤@. صدوق هبم ورُ
 .وكيع هو ابن اجلراح الرؤايس−
 .أبو أسامة هو محاد بن أسامة القريش موالهم−
 .هو ابن عاصم الواسطي: عاصم بن عيل−
 .هو البرصي: جرير بن حازم−
ر: عمران بن ملحان: أبو رجاء  العطاردي−  .kí‹ÔnÛa٥١٧١@. خمرضم ثقة معمَّ
 אW

 . سنده صحيح
وقـال اهليثمـي يف , , ووافقـه الـذهبي)صحيح عىل رشط الشيخني وال نعلم لـه علـة: (ال احلاكمق

, وقـال )ألوسط ورجـال البـزار رجـال الصـحيحرواه البزار والطرباين يف الكبري وا: (٧/٢٠٢املجمع 
, وقــال يف تــذكرة )هــذا حــديث صــحيح ومل خيــرج يف الكتــب الســتة: (١٦/١٠٣الــذهبي يف الســري 

 ).هذا حديث صالح اإلسناد غريب مل أجده يف الكتب الستة: (٣/٩٢٣احلفاظ
) …كذا حدثه موقوفاً وليس بمحفـوظ(: قالحيث  ,املوقوف أصح من املرفوععد البيهقي : قلت

 ).وهو الصحيح(ثم قال عن املوقوف 
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 .ضبطكذا يف مجيع النسخ بدون )  ١(

 W
 ). ٥٩٠٥( ٦/٤٢٣, والطرباين يف األوسط )خمترص الزوائد ٢/١٥٣(أخرجه البزار يف مسنده 

, وابن عـدي ٢/١٧٨, وابن حبان يف املجروحني )٣٥١ −٣٥٠(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 
, من طريق عنبسة احلداد عن ابن شـهاب )٣٧٦٥( ٢/٥١٤, واحلاكم يف املستدرك ٦/٤٦٤يف الكامل 

 .همثلب  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
,والطـرباين يف األوسـط ٣/١٥٦, والعقييل يف الضـعفاء )خمترص الزوائد( ٢/١٥٣وأخرجه البزار 

 .همثلب  عن أيب هريرةن سريين ب, من طريق عمر به أيب خليفة عن هشام عن حممد )٦٢٢٩( ٧/١٣٠
من طريق غالب بن متيم عن منيع ) ١١١٧( ٣/٦٢٦وأخرجه الاللكائي يف رشح أصول االعتقاد 

, وكذا قـال الـذهبي يف امليـزان )هذا أوىل: (أيب خالد عن الزهري عن رجل من األنصار به, قال العقييل
٥/٣٦٤. 

 W
 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .عنبسة احلداد أو ابن مهران, مها واحد كذا قال ابن أيب حاتم−

ال أعرفه, قال ابن أيب حاتم معقباً ألنه جمهول, وقال : منكر احلديث, وقال ابن معني: قال أبو حاتم
ـ: (ابن حبان ن كان حممد يروي عن الزهري ما ليس من حديثه, ويف حديثه من املناكري التـي ال يشـك مَ

 ).احلديث صناعته أهنا مقلوبة
وفرق ابن عدي بني عنبسة احلداد وابن مهران, وذكر حديث الباب يف عنبسة احلداد ال ابن مهـران 

 ).لني احلديث: (وقال البزار. وسامه ابن عمرو) هيم يف حديثه: (قال العقييل
ضـعفاء الكبـري , ال٢/١٧٧, املجـروحني ٦/٤٠٢, اجلرح والتعـديل ٧/٣٨التاريخ الكبري : انظر

 , ٤/٤٤٦, اللسان ٥/٣٦٤, امليزان ٦/٤٦٤, الكامل ٣/٣٦٥
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 :الطريق الثاين

أبو حفص العبدي, قاله البخاري, وهناك شخص آخر يسمى عمر بن حفص : عمر بن أيب خليفة−
 أو شخصان?  هل مها شخص واحدٌ . بو حفص العبديأ

الذهبي وابن حجر,  ومل يفرق بينهام ابن فرق بينهام البخاري وأبو حاتم وابنه وابن عدي والعقييل و
 .حبان

, ٩٨و٦/٣٤, الكامـل ١٠٦−٦/١٠٣, اجلـرح والتعـديل ١٥٢−٦/١٥٠التـاريخ الكبـري : انظر
 .٢/٨٤, املجروحني ٣٤٤−٤/٣٤١, اللسان ٥/٢٢٦, امليزان ٣/١٥٥الضعفاء 

 .kí‹ÔnÛa٨٤٩١@مقبول : حجاج العبدي البرصي: عمر بن أيب خليفة: وقال عنه ابن حجر
 .ابن حسان األزدي القردويس: هشام هو−

 :الطريق الثالث
 .٢٨٧جمهول احلال كام يف تاريخ جرجان ص: غالب بن متيم−
 .به ال بأٍس أنه أرجو :عدي ابن قال: برصي) عبدالرمحن بن منيع(اسمه  شخص هناك :خالد أبو منيع−

ال تعـديل وابـن حبـان يف ذكره البخاري وابـن ايب حـاتم بـدون جـرح و) منيع بن عبداهللا(وهناك 
 .الثقات

, ٨/٢٢٦, الكامـل ٧/٥١٥, الثقـات ٨/٤١٤, اجلـرح والتعـديل ٨/٢٩التـاريخ الكبـري : انظر
 .فهل هو املراد أو غريه? مل يتضح يل الصواب ٦/١٣٨, اللسان ٦/٥٢٩امليزان 
 אW

 .ا ضعيفانسنده حسن من الطريق الثاين, وأما األول والثالث فسندمه
 ., ووجود الرجل املبهمدحلال غالب وأيب خال: والثالث. حلال عنبسة: األول

 ).له يرويا مل لكن ثقة عنبسة(بقوله  الذهبي , وتعقبه)البخاري رشط عىل صحيح حديث: (قال احلاكم
رواه البـزار والطـرباين يف األوسـط ورجـال البـزار يف أحـد : (٧/٢٠٢وقال اهليثمـي يف املجمـع 

 ).نادين رجال الصحيح غري عمر بن أيب خليفة وهو ثقةاإلس
 ).١١٢٤(واحلديث حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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 .~هذا التصحيح من اإلمام السيوطي ) ١(
 W

, ومدار السند عىل أيب صخر محيد بن زياد عن نافع عـن ابـن )١٣٥(قلت سبق خترجه مطوالً رقم 
 .به  عمر

 :رواه عنه بنصه وبنحوه
 .رشدين بن سعد عند أمحد والرتمذي−١
 .عبداهللا بن هليعة عند ابن عدي يف الكامل−٢
 .عبداهللا بن وهب عند أمحد−٣
 .وابن ماجهحيوة بن رشيح عند الرتمذي −٤

 
 

أ



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

 ).٦٩٢( ١/٣٩٩أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 
كتـاب القـدر مـن ) ١٥٢٧( ٢/١٠٩انـة , وابن بطة يف اإلب٨/١٤٣وأخرجه ابن عدي يف الكامل 

 ات عن أيب موسى األشـعريرعن أرطأة بن املنذر عن أيب البك حييىطريق هشام بن عامر عن معاوية بن 
 به. 
 W

صـدوق مقـرئ كـرب فصـار يـتلقن فحديثـه : هشام بن عامر بن نصري السلمي الدمشقي اخلطيب−
 .kí‹ÔnÛa٧٣٠٣@. القديم أصح

 .أبو مطيع الطرابليس: هو حييىبن معاوية −
 .kí‹ÔnÛa٢٩٨@. ثقة: أرطأة بن املنذر أبو عدي احلميص−
: انظـر. ليس بثقة عمـن رو: عمرو بن سفيان بن أيب البكرات, قال ابن معني: هو البكرات أبو−

 .٨/٤٩١, الكامل ١/٢٣٢اية الدارمي تاريخ ابن معني رو
 אW

 .ال أيب البكراتحلسنده ضعيف 
رواه الطرباين, وابن أيب البكـرات تـابعي مل أعرفـه, وبقيـة : ( ٧/٢٠٣يف املجمع  ~قال اهليثمي 

 ).رجاله ثقات
 :للحديث شاهد من حديث أيب موسى احلكمي: قلت

) ١٥٢٢( ٢/١٠٥, وابـن بطـة يف اإلبانـة ٨/٦٩أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري كتاب الكنـى 
 .٧/٣٢٣وابن منده كام يف اإلصابة  كتاب القدر,

عن رجل يقال له أبـو سـفيان : ويف ابن بطة : من طريق حجاج بن فرافصة عن عمرو بن أيب سفيان
 :كنا عند مروان فجاء أبو موسى احلكمي فذكره بنحوه: أو سفيان
 .kí‹ÔnÛa١١٣٣@. صدوق عابد هيم: حجاج بن فرافضة الباهيل−
 .kí‹ÔnÛa٥٠٣٩@ثقة : عمرو بن أيب سفيان الثقفي−
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 :يف القسم األول وفيه ٧/٣٢٣ذكره ابن حجر يف اإلصابة : أبو موسى احلكمي−
, وأبو نعيم يف الصحابة وقال( ذكره البخاري يف الكنـى, وال أدري : ذكره البغوي ومل خيرج له شيئاً

 ).وصنيع أيب أمحد يدل عىل أنه عنده تابعي: ثم قال …له صحبة
, ٤/٣٢٨, االسـتيعاب ٩/٤٣٨, اجلـرح والتعـديل ٨/٦٩) الكنـى(الكبري وله ترمجة يف التاريخ 

 .٧/٣٢٣, اإلصابة ٥/١١١أسد الغابة 
 .سنده حسن إن صححنا صحبته
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 .البخاري يف تارخيه: زيادة) ب(يف  )١(
يزيد بن األصم بن عبيد أبو عوف البكائي الكويف, يقال لـه رؤيـة وال يثبـت, رو عـن خالتـه أم  )٢(

عبيـداهللا : املؤمنني ميمونة بنت احلارث, وأيب هريرة, وعائشة, وابـن عبـاس وغـريهم, رو عنـه
 اإلصابة وعبداهللا ابنا عبداهللا بن األصم, وراشد بن كيسان, والزهري وغريهم, ذكره ابن حجر يف

 .هـ١٠٣ف احلاء, مات سنة يف القسم الثاين من حر
, ٣٢/٨٣, هتـذيب الكـامل ٤/٥١٧, السـري ٦/٥٤٥, اإلصـابة ٧/٤٧٩طبقات ابن سعد : انظر 

 .١١/٢٧١التهذيب 
مـن أحيـاء مكـة يسـمى  يىل طريق حاج املدينـة, وهـو اآلن حـموضع معروف يف مكة ع: رسف )٣(

 .١٥٦معجم املعامل اجلغرافية ص : انظر). النوارية(
 W

 .٦/٤٣٧, والبيهقي يف الدالئل )٤٥٥٢(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كام يف املطالب العالية 
مـن طريـق ) ٧١١٠( ١٣/٢٧, وأبو يعىل يف املسـند ٥/١٢٧وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

 .همثل ~عبد الواحد بن زياد عن عبداهللا بن عبداهللا األصم عن يزيد بن األصم 
 W

kí‹ÔnÛa@. يثه عن األعمش وحده مقالثقة, يف حد: عبد الواحد بن زياد العبدي موالهم البرصي−

٤٢٤٠. 
 .kí‹ÔnÛa٣٤١١@. صدوق: عبداهللا بن عبداهللا األصم العامري−
 .kí‹ÔnÛa٧٦٨٦@. ثقة: يزيد بن األصم البكائي أبو عوف−
 אW

 .سنده حسن حلال عبداهللا بن عبداهللا
 ). رجال الصحيح رواه أبو يعىل ورجاله: (٩/٢٤٩قال اهليثمي يف املجمع 
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 .إال عبد اهللا بن عبد اهللا العامري فلم خيرج له من الستة إال مسلم يف صحيحه: قلت

 ).حتتها فامتت حتى أتوا هبا رسف إىل الشجرة التي بنى هبا النبي : (وجلملة
عنـد أمحـد يف : متابعة قارصة باملعنى من طريق جرير بن حازم عن أيب فزارة عن يزيـد بـن األصـم

, وابن حبـان )٨٤٥( , والرتمذي يف اجلامع أبواب احلج عن رسول اهللا )٢٦٨٢٨( ٤٤/٤١١د املسن
 ).٦٧٩٧( ٤/٣٣واحلاكم يف املستدرك ) ٤١٣٤(يف صحيحه 

 . kí‹ÔnÛa١٨٥٦@. ثقة: أبو فزارة هو راشد بن كيسان العبيس−
 .وسنده صحيح

: بلفـظ) ١٤١١(ب النكاح ومن الطريق السابق عن يزيد بن األصم أخرجه مسلم يف الصحيح كتا
وكانت خالتي وخالة ابن : قال) حدثته أن رسول اهللا تزوجها وهو حالل <أن ميمونة بنت احلارث (

 .عباس
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األزدي صحايب, ووالد رحيانة  −بحرف الغني−قيل شمغون شمعون بن زيد, و: أبو رحيانة هو) ١(

 ., شهد فتح دمشق وقدم مرص وسكن بيت املقدس, له كراماترسية رسول اهللا 
 .٣/٢٨٩, اإلصابة ٢/٤٣٢, أسد الغابة ٢/٢٦٨االستيعاب : انظر

مَى بشئ حتى يموت: الصرب هو أ) ٢( رْ ك شئ من ذوات الروح حياً ثم يُ  .٢/٨النهاية . أن يُمسَ
 W

أخربنا ابـن هليعـة قـال حـدثني عبيـد اهللا بـن أيب : ~قال  ٢٦٥أخرجه ابن املبارك يف الزهد ص 
 .فذكر نحوه  جعفر أنه بلغه عن أيب رحيانة

 W
 .عبداهللا بن هليعة املرصي: ابن هليعة هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٨١@. قةث: عبيد اهللا بن أيب جعفر املرصي أبو بكر الفقيه−
 אW

 .سنده ضعيف لضعف ابن هليعة ولالنقطاع بني عبيد اهللا بن أيب جعفر وأيب رحيانة
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من سبي عني التمر, أدرك زمن النبي : إنه حبيش, وقيل: أسلم العدوي موىل عمر بن اخلطاب, قيل )١(

عنه عن الصديق وعمر وعثامن وابن عمر وغريهم, رو ابنه زيد, والقاسم بن حممـد, : , رو
 .  سنة) ١١٤(هـ, وهو ابن ٨٠مات سنة . ونافع املدين وغريهم

 .١/٢٤١, التهذيب ٢/٥٢٩, هتذيب الكامل ٤/٩٨, السري ٥/١٠طبقات ابن سعد : انظر 
 W

حدثنا عبد اهللا بـن : حدثنا احلزامي قال :   ~قال ) ٤٧٥(أخرجه بنحوه ابن شبه يف تاريخ املدينة 
بعضها عنوة وبقيتها صلحاً , والكثيبة أكثرهـا خيرب كان : حدثني مالك عن ابن شهاب قال : وهب قال 

 .عنوة وفيها صلح
أجتلينـا وقـد : أول من أجىل أهل خيرب عمر ريض اهللا عنه فقال له رئيس من رؤسـائهم : قال مالك 

كيف بك لو قد قصـت بـك قلوصـك نحـو : أتراين نسيت قوله : أقرنا حممد ? فقال عمر ريض اهللا عنه 
كـذبت والـذي : إنام كانت هزيلة من أيب القاسم فقال له عمر ريض اهللا عنه : ال الشام ليلة بعد ليلة ? فق

 .نفيس بيده إنه لفصل وما هو باهلزل 
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٠١٥@. صدوق املدين, احلزامي األسدي عبدالرمحن بن املغرية بن عبدالرمحن: احلزامي هو
 אW

ا فيضـعَّف  ~ن الوارد هنا من كالم اإلمام مالك بن أنس سنده حسن إال أ ; ومل يـذكر لـه إسـنادً
 .إسناده إلعضاله

 

ت
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 .~ن اجلالل السيوطي هذا  احلكم عىل السند م) ١(
 W

حــدثنا حممــد بــن عبــداهللا  :~قــال ) ٥٨٢٢( ٦/٣٨٧أخرجــه الطــرباين يف املعجــم األوســط 
 نا رشيك عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة: نا إبراهيم بن احلسن الثعلبي قال: احلرضمي قال

 فذكره. 
 W

 .ابن سليامن احلرضمي: حممد بن عبداهللا هو−
 .شيخ, وذكره ابن حبان يف الثقات: قال أبو حاتم: إبراهيم بن احلسن الثعلبي−

 .٨/٨٠, الثقات ٢/٩٢اجلرح والتعديل : انظر
 .رشيك هو ابن عبداهللا النخعي الكويف القايض−
 .منصور هو ابن املعتمر السلمي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa١٨٧٩@. مثقة عابد خمرض: ربعي بن حراش أبو مريم العبيس−
 אW

 .سنده ضعيف لضعف رشيك
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جة, كـان الربيع بن حراش بن جحش بن عمرو الغطفاين العبيس, أخو ربعي بن حراش, الثقة احل )١(

ا صاحب صالة وصيام  .الربيع عابدً
 ).ربعي بن حراش(ترمجة أخيه  ٤/٣٥٩, السري ٤/٣٦٧احللية : انظر 
عنـد أيب نعـيم يف احلليـة ) ورب غري غضـبان: (, وجاء أيضاً ٦/٤٥٥كذا جاء يف الدالئل للبيهقي  )٢(

: ٥٨٤لـدالئل ص وجاء أيضـاً عنـد أيب نعـيم يف ا. ٦/٤٥٤والبيهقي يف الدالئل أيضاً . ٤/٣٦٨
 .وكلها صحيحة: قلت). فلقيت رباً غري غضبان(
 W

من طريق إبراهيم بن احلسن عن رشيك عن منصور عن ربعي  ٦/٤٥٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .به مرفوعاً  ~بن مراش 

قد (  من طريق إسحاق بن يوسف األزرق عن املسعودي, بلفظ ٤٥٥, ٦/٤٥٤وأيضاً يف الدالئل 
 .. ).بلغنا

 مثله . من طريق عاصم بن عيل عن املسعودي ٤/٣٦٨وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
فـي جن طريـق جعفـر بـن حممـد بـن ربـاح النمـ ٤/٣٦٧, ويف احلليـة )٥٣٦(وأيضاً يف الدالئل 

 .األشجعي عن أبيه عن عبيدة مرفوعاً إىل رسول اهللا
ر بن الريان عن حفص بن عمر, فذكر نحو حديث من طريق حممد بن بكا ٤/٣٦٨وأيضاً يف احللية 

 .املسعودي
 .كلهم عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش به

هذا حديث مشهور رواه عن عبد امللك مجاعة منهم إسـامعيل بـن (  ٤/٣٦٧قال أبو نعيم يف احللية 
دة بن محيد عـن عبـد أيب أنيسة والثوري وابن عيينة وحفص بن عمر واملسعودي, ومل يرفعه أحد إال عبي

 ).امللك, ورواه املسعودي نحوه يف الرفع 

أ
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ورواه أيوب السخستياين عن  −:رشيك ثم قال  −:عىل هؤالء ) ٥٣٦(وأضاف أبو نعيم يف الدالئل 

 ).محيد بن هالل عن ربعي بن حراش 
ن حـدثنا احلكـم بـ −:وقال هشام بن عامر يف كتاب البعـث : (  ٣٠٢وقال ابن كثري يف الشامئل ص

 ).هشام الثقفي حدثنا عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش فذكر نحوه 
 W

 : للحديث ثالثة طرق هي كالتايل
 −:الطريق األول 

 .سبق معنا يف احلديث السابق: إبراهيم بن احلسن عن رشيك عن منصور عن ربعي بن حراش
 −:الطريق الثاين

 −:رجت روايتهم ثالثة هم رواه عن عبد امللك كثري, والذي خ
أن مـن سـمع : صدوق اختلط قبل موته, وضابطه: بن عبداهللا بن عتبة عبدالرمحن −:املسعودي−١

 .kí‹ÔnÛa٣٩١٩@. منه ببغداد فبعد االختالط
وي ربام أخطأ: احلذاء عبدالرمحنعبيدة بن محيد الكويف أبو −٢  .kí‹ÔnÛa٤٤٠٨@. صدوق نحْ
حفـص بـن عمـر بـن سـعد : ١/٤٤٣ستذكار البن عبد الرب ورد اسمه يف اال: رحفص بن عم−٣

بـن أيب عزيـز بـن  حفص بن عمـر بـن سـعيد(خرباً فيه : ١/٦١٧املؤذن, وساق ابن حجر يف اإلصابة 
 .فهل هو املراد هنا أم ال?) ال أعرف لرجاله ذكراً إال يف هذا اخلرب: (, ثم قال)جندب بن النعامن األزدي

 .kí‹ÔnÛa١٤٦٥@. صدوق: ية احلكم بن هشام الثقفي; وهوأشار ابن كثري إىل روا: قلت 
النقريـب . ثقة فصيح عامل تغيّــر حفظـه وربـام دلـس: عبداهللا بن عمري بن سويد اللخمي الكويف−
٤٢٠٠. 

 :الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٦٠٥@. ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد: كيسان السخيتاين: أيوب بن أيب متيمة −
 .kí‹ÔnÛa١٥٦٣@. ثقة عامل: العدوي البرصي محيد بن هالل−
 אW

 .بمجموع طرقه السابقة وملا يأيت بعده من شواهدهلغريه حسن احلديث 
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 )ج(و) أ(ساقطة من ) أمتي) (١(
 ).رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور: (املراد بكتاب الربزخ هو) ٢(

إىل  ١٠٩مـن ص: انظرهـا. فيه أكثر من مخس عرشة قصة يف هذا البـاب ~حيث ذكر السيوطي 
 .١١٥ص
 W

 .ابن أيب الدنيامن طريق  ٦/٤٥٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 
حـدثنا رسيـح بـن يـونس, : ~قال ) ٩(من عاش بعد املوت; : وأخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب

الـخ …حدثنا خالد بن نافع حدثنا عيل بن عبداهللا الغطفاين وحفص بن يزيد قاال بلغنا أن ابـن حـراش
 .. فذكره , سمعت رسول اهللا ~صدق أخو بني عبس : فقالت <وفيه فبلغ ذلك عائشة 

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٢١٩@. ثقة عابد: رسيج بن يونس البغدادي أبو احلارث−
شـيخ لـيس بقـوي, : وقال أبـو حـاتم. قاله البخاري. يعد يف الكوفيني: خالد بن نافع األشعري−

 .ضعيف احلديث: يكتب حديثه, وقال أبو زرعة
, وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات يف ثالثـة ٣/٣٥٥, اجلرح والتعديل ٣/١٧٧التاريخ الكبري : انظر
 .٨/٢٢٥, ٨/٢٢١, ٦/٢٦٤مواضع 
. ثقـة: بـن معـني حييـىوقال . شيخ ثقة: قال أمحد بن حنبل: عيل بن عبيد اهللا الغطفاين أبو عاصم−

 .وذكره ابن حبان يف الثقات. ال بأس به: وقال أبو حاتم
 .٧/٢١٢الثقات , ٦/١٩٤, اجلرح والتعديل ٦/٢٨٦التاريخ الكبري : انظر
 .بدون جرح وال تعديل ٣/١٨٨ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل : حفص بن يزيد−

 ).رو عن الربيع بن حراش, أخي ربعي بن حراش: (قال ابن أيب حاتم
 אW

:  قلتسنده ضعيف حلال خالد بن نافع وجهالة حفص بن يزيد ولالنقطاع احلاصل يف البالغ منهام
 .هلذا احلديث طرق كثرية تدل عىل أن له أصالً وأنه هبا يصل لالحتجاج
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 .هـ٨٧املقدام بن معديكرب بن عمرو الكندي; صحايب, نزل محص, مات سنة  )١(
 .٦/١٦١, اإلصابة ٤/١٨٦, أسد الغابة ٤/٤٤االستيعاب : انظر 

 W
من طريق أيب داود وهو يف سـننه كتـاب السـنة بـاب يف لـزوم  ٦/٥٤٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 ).٤٦٠٤(السنة 
, والطـرباين يف )٦٢( ١/٢٢٩, وابن بطة يف اإلبانـة )١٧١٧٤( ٢٨/٤١٠وأخرجه أمحد يف املسند 

, ١/٢٦٣, واخلطيــب يف الفقيــه واملتفقــة )١٠٦١( ٢/١٨٧, ويف الشــاميني )٦٦٨( ٢٠/٢٨٢الكبــري 
 ., من طرق عن حريز بن عثامن١/١٤٩مهيد وابن عبد الرب يف الت

, والدارقطني )٦٦٧( ٢٠/٢٨٢, والطرباين أيضاً يف الكبري )١٢( ١/١٨٩وابن حبان يف الصحيح 
, واخلطيــب أيضــاً يف )١٩٤٦٩( ٩/٥٥٦, والبيهقــي يف الســنن الكــرب )٤٧٢٣( ٤/١٩٠يف الســنن 

 .من طريق مروان بن رؤبة ١/٢٦٣الفقيه 
 .عمر بن روبة) ٦٦٩( ٢٠/٢٨٣كبري وأضاف الطرباين يف ال

 .ه وبنحوهمثلب  بن أيب عوف عن املقدام بن معد يكرب عبدالرمحنثالثتهم عن 
, والرتمـذي يف )٥٨٦( ١/٩٦, والدارمي يف السنن )١٧١٩٤( ٢٨/٤٢٩وأخرجه أمحد يف املسند 

جـه يف السـنن , وابـن ما)٢٦٦٤( اجلامع أبواب العلم باب ما هنى أن يقال عند حـديث رسـول اهللا 
 ٢٠/٢٧٤, والطـرباين يف الكبـري )١٢(املقدمة باب تعظيم حديث رسول اهللا والتغليظ عىل من عارضه 

, والبيهقـي )٣٧١( ١/١٩١, واحلاكم يف املسـتدرك )٤٧٢٢( ٤/١٩٠, والدارقطني يف السنن )٦٤٩(
 ١/٢٦٢, واخلطيب يف الفقيه )١٩٤٦٨( ٩/٥٥٦يف الكرب. 

حرم أشياء يف يـوم  ح عن احلسن بن جابر عن املقدام أن رسول اهللا من طرق عن معاوية بن صال
 .خيرب فذكر نحوه, وهي متابعة قارصة باملعنى حلديث الباب
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 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

مي بالنصب: حريز بن عثامن الرحبي احلميص−  .kí‹ÔnÛa١١٨٤@. ثقة ثبت رُ
 .kí‹ÔnÛa٦٥٦٨@. مقبول: لتغلبي أبو احلصني احلميصمروان بن رؤبة ا−
 .kí‹ÔnÛa٤٨٩٥@. صدوق: عمر بن رؤبة−
 .kí‹ÔnÛa٣٩٧٤@. ثقة: بن أيب عوف اجلريش عبدالرمحن−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٦٧٦٢@. صدوق له أوهام: معاوية بن صالح بن حدير احلرضمي احلميص−

 .kí‹ÔnÛa١٢٢٠@. مقبول: احلسن بن جابر اللخمي− 
 אW

 .صحيح لغريهاحلديث من الطريقني  سند
قـال , و)حـديث حسـن غريـب مـن هـذا الوجـه: (قال الرتمذي عن طريـق معاويـة بـن صـالح 

, وقال العالمة حافظ احلكمي يف معـارج إسناده صحيح: عن هذا الطريق ١٢البوصريي يف الزوائد ص
  ).٢٦٤٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ,)جيد: (عن إسناد أمحد ٣/١٢١٨القبول 
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 .بينهام فراغ) ب(يف )  ١(

 W
, ومـن طريقـه البيهقـي يف )٤٦٠٥(يف لـزوم السـنة : أخرجه أبو داود يف السنن  كتاب السنة بـاب

 .٦/٤٥٩الدالئل 
, وأمحـد يف املسـند )٥٦١( ١/٤٧٣, واحلميدي يف املسند )١١٠٦(الشافعي يف الرسالة : وأخرجه

 ن يقـال عنـد حـديث النبـي , والرتمذي يف اجلامع أبواب العلم باب ما هنـي أ)٢٣٨٧٦( ٣٩/٣٠٢
, واحلــاكم يف )٩٣٤( ١/٣١٦, والطــرباين يف الكبــري )١٣(, وابــن ماجــه يف الســنن املقدمــة )٢٦٦٣(

من طريـق سـفيان عـن  ١/٢٦٢, واخلطيب يف الفقيه واملتفقة )٣٧٠−٣٦٩−٣٦٨( ١/١٩٠املستدرك 
 .أيب النرض عن عبداهللا عن أيب رافع به

مع ) ٩٣٥( ١/٣١٦, والطرباين يف الكبري ٤/٢٠٩ح املعاين وأضاف يف الرتمذي والطحاوي يف رش
 ).أو زيد بن أسلم: (وعند ابن ماجه −ابن املنكدر −أيب النرض 

عن سفيان عـن ابـن املنكـدر ) ٥٦١(, واحلميدي يف املسند )١١٠٧(وأخرجه الشافعي يف الرسالة 
, وإىل هذه الرواية أشار الرتمذي   ).٢٦٦٣(مرسالً

 W
 .سفيان هو ابن عيينة اهلاليل−
 .kí‹ÔnÛa٢١٦٩@. ثقة ثبت وكان يرسل: سامل أيب النرض ابن أيب أمية املدين−
 .هو املدين: حممد بن املنكدر −
 .العدوي موىل عمر املدين: زيد بن أسلم هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٨٨@. ثقة: عبيد اهللا هو ابن أيب رافع املدين−
 אW

 .ووافقه الذهبي) عىل رشط الشيخني: (قال احلاكم.  ه صحيحسند
 .وال يرض صحة هذا السند إرسال ابن املنكدر له, وال اختالف سفيان يف روايته: قلت

 

ك
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 ).٧(آية : سورة آل عمران)  ١(

 W
 ).٤٥٤٧(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن سورة آل عمران باب 

د بن إبراهيم التسرتي عن ابن أيب مليكة عن القاسم حدثنا يزي: حدثنا عبداهللا بن مسلمة : ~قال 
 .فذكره <بن حممد عن عائشة 

: حدثنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنـب:  ~قال ) ٢٦٦٥(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب العلم 
 .فذكره <حدثنا يزيد بن إبراهيم التسرتي عن عبداهللا بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة 
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 ).فيه: (كذا يف مجيع  النسخ, ويف مراجع احلديث وردت كلمة : كلمة به )١(
مـوىل جهينـة, : ىل عنزة, ويقالأيوب بن أيب متيمة كيسان السخيتاين أبو بكر البرصي مو: أيوب هو )٢(

 .من احلفاظ األثبات: كان من العاملني اخلاشعني, وقال الدارقطني: قال اإلمام مالك
 .وقيل غريها) هـ١٣١(, ومات سنة )هـ٦٨(وقيل ) هـ٦٦(ولد سنة 

 .١/٣٦١, هتذيب التهذيب ٦/١٥السري : انظر
 W

 .٦/٥٤٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 
والرتمـذي يف اجلـامع تفسـري القـرآن بـاب ومـن ). ٢٤٢١٠( ٤٠/٢٥٥أمحد يف املسند : جهوأخر

, وابـن أيب )٤٧(اجتناب  البدع واجلـدل : , وابن ماجه يف السنن املقدمة باب)٢٩٩٣(سورة آل عمران 
من طرق ) ٧٦( ١/٢٧٧, وابن حبان يف الصحيح ٢/٢٠٨, وابن جرير يف التفسري )٦(عاصم يف السنة 

 .به <ب عن ابن أيب مليكة عن عائشة عن أيو
 W

 .أيوب هو ابن أيب متيمة السخيتاين−
. أدرك ثالثـني مـن الصـحابة, ثقـة فقيـه: عبداهللا بن أيب مليكة هو ابن عبيـد اهللا التميمـي املـدين−
@kí‹ÔnÛa٣٤٥٤. 

 אW
كة عن عائشـة مبـارشة صـحيحة فمـرة حيـدث عنهـا سنده صحيح وال علة له, ورواية ابن أيب ملي

 .مبارشة ومرة بواسطة
هذا حديث حسن صحيح, وروي عن أيوب عن ابن أيب مليكة ): (٢٩٩٤(قال الرتمذي يف اجلامع 

 ).وقد سمع من عائشة أيضاً .. وابن أيب مليكة: عن عائشة, هكذا رو غري واحد, ثم قال
, وكثرياً أيضاً مـا يـدخل قد سمع ا: (٨/٥٨وقال ابن حجر يف الفتح  بن أيب مليكة من عائشة  كثرياً

 ).بينها وبينه واسطة
 .قول أيوب السختياين مل أقف عليه إال عند البيهقي يف الدالئل يف املوضع السابق: قلت

 

أ
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ة, وتـرجم ذكره الطرباين وابن عبد الرب من الصحاب. قيس بن خرشة القييس من بني قيس بن ثعلبة )١(

 .له ابن حجر يف اإلصابة يف القسم األول من حرف القاف
 .٥/٣٥٣, اإلصابة ٣/٤٩٤, أسد الغابة ٣/٣٤٨االستيعاب : انظر 
حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي الفلسطيني, نزيل مرص, رو عن أبيه, وحممد بن كعب القرظي,  )٢(

 .وحرملة بن عمران, وأبو بكر بن عياشيزيد بن أيب حبيب, : ونافع موىل ابن عمر, ورو عنه
 .٩/٤٥١, التهذيب ٢٧/١٧, هتذيب الكامل ١/٢٦٠التاريخ الكبري : انظر 
ميَّة كانت : عبيد الثقفي, واسم أمه: , وأبوه هو"زياد بن أبيه"هو املعروف بـ: زياد بن أيب سفيان )٣( سُ

أليب سفيان, ولد عام اهلجرة,  موالة للحارث بن كلدة الثقفي, واستلحقه معاوية بأنه أخوه فنسب
ا, ناب بالبرصة وإقليم فارس ا وعقالً وحزمً  .وأسلم زمن الصديق, كان من نبالء الرجال رأيً

ا للعـراق, ويل البرصـة : وابنه عبيداهللا بن زياد  كانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس, وكان أمريً
 .هـ٦٧هـ, وويل خراسان, مات مقتوالً يوم عاشوراء سنة ٥٥سنة 

حيث ذكـره  ٢/٥٢٧, اإلصابة ٣/٤٩٤, السري ٧/٩٩طبقات ابن سعد : لرتمجة زياد بن أبيه انظر 
 .يف القسم الثالث من حرف الزاي

 . ١/٧٤, شذرات الذهب ٣/٥٤٥السري : ولرتمجة عبيداهللا بن زياد انظر 
 ).ج(و) أ(سقطت من ) ال(كلمة  )٤(
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 W

 .٦/٤٧٦, والبيهقي يف الدالئل )٨٧٨( ١٨/٣٤٥م الكبري أخرجه الطرباين يف املعج
, من طريق عبداهللا بن صالح عـن حرملـة )٥٧٥٦( ٤/١١٦وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة 

 .بن عمران عن يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي به
أيب حبيب عن يزيد بن أيب زيـاد ورواه ابن وهب عن حرملة بن عمران عن يزيد بن : (قال أبو نعيم

 ).الثقفي
من طريق عبداهللا بـن صـالح عـن حرملـة بـن ) ٢٣٩١(وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

 .به  عمران عن قيس بن خرشة
 W

 .املرصي كاتب الليث: عبداهللا بن صالح هو−
 .kí‹ÔnÛa١١٧٤@. حرملة بن عمران التجيبي, ثقة−
 .املرصي: ن أيب حبيب هويزيد ب−
 .kí‹ÔnÛa٦٣٩٨@. جمهول احلال: حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي نزيل مرص−
 אW

 .سنده ضعيف لضعف كاتب الليث وجهالة الثقفي وإرساله
 ).رواه الطرباين وهو مرسل: (٧/٢٦٥قال اهليثمي يف املجمع 

 .لة وقيسانقطاع بني حرم: ويف السند الثاين
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ا: األثرة )١( .  الفئ من فيفضل غريكم يف نصيبهأنه يستأثر عليكم : إذا أعطى, واملعنى: من آثر يوثر إيثارً

 .١/٢٢النهاية 
 W

بـن سـعيد عـن  حييىمن طريق عاصم بن سويد عن ) ٦٩٧٤( ٤/٨٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .به  أنس بن مالك

من طريق يزيد بن هارون عن شـعبة عـن قتـادة عـن ) ٨٨١( ١/٢٤٦وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
 .به  يد بن حضريأنس بن مالك عن أس

 :نييحواحلديث يف الصح: قلت
 بن سعيد عن أنس بن مالك كام عند احلاكم  حييىمن طريق : أخرجه البخاري يف صحيحه

 :يف أربعة مواضع
 .كتاب املساقاة باب القطائع, من طريق محاد بن زيد عنه) ٢٣٧٦( −
 .باب كتابة القطائع, من طريق الليث عنه) ٢٣٧٧( −
 .من البحرين, من طريق زهري عنه اجلزية واملوادعة باب ما أقطع النبي  كتاب) ٣١٦٣( −
) اصربوا حتى تلقوين عىل احلوص: (لألنصار كتاب مناقب األنصار باب قول النبي ) ٣٧٩٤( −

 .من طريق سفيان عنه
 .ومل خيرجه مسلم من هذا الطريق

أسـيد كـام عنـد أيب نعـيم يف وأخرجه البخاري يف صحيحه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن 
 :موضعني
 .من طريق غندر عنه −الباب السابق−كتاب مناقب األنصار ) ٣٧٩٢( −
من طريـق حممـد بـن ) سرتون بعدي أموراً تنكروهنا: ( كتاب الفتن باب قول النبي ) ٧٠٥٧( −

 .عرعرة عنه
بـن احلـارث من طريق حممد بن جعفر وخالد ) ١٨٤٥(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املغازي 

 .ومعاذ العنربي ثالثتهم عنه
فهي ) واألمر(للحديث ونسبته للحاكم هو زيادة لفظه  ~ولعل السبب يف ذكر السيوطي : قلت

 .~مل ترد إال عنده 
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ابن نجدة, أبو القاسم موىل عبداهللا بن احلارث بن نوفـل, رو عـن ابـن : مقسم بن بجرة, ويقال )١(

وعبداهللا بن احلارث وعائشة وأم سلمة, رو عنه ميمون بن مهـران, واحلكـم بـن عتيبـة,  عباس
 .هـ١٠١تويف سنة . وعبدالكريم اجلزري وغريهم

 .١٠/٢٥٨, التهذيب ٢٨/٤٦١هتذيب الكامل : انظر 
 W

بن احلسن ابن  أخربين أبو عبداهللا احلسني: ~قال ) ٥٩٣٥( ٣/٥٢٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
أبو حاتم الرازي ثنا إبراهيم بن موسى ثنا حممد بن أنس ثنا األعمش عن احلكم عـن مقسـم : أيوب ثنا 

 .فذكره ~
 .فهي وردت يف الشاهد) فجفاه ومل يرفع به رأساً (وليس فيه مجلة 

 W
لنحـوي الثبْـت, مـن كبـار أبـو عبـداهللا الطـويس, اإلمـام احلـافظ ا: احلسن بن احلسن بن أيوب−

 .١٥/٣٥٨السري . أصحاب احلديث
 . حممد بن إدريس احلنظيل: أبو حاتم الرازي هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٩@. ثقة حافظ: امللقب بالصغري −إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الرازي−
 .kí‹ÔnÛa٥٧٥٠@. صدوق يُغرب: كويف  −حممد بن أنس موىل آل عمر −
 .رانسليامن بن مه: األعمش−
 .احلكم بن عتيبة أبو حممد الكندي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٦٨٧٣@. صدوق وكان يرسل: مقسم بن بجرة أبو القاسم موىل عبداهللا بن احلارث −
 אW

 .سنده حسن
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

أ
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, واحلـاكم يف )٣٨٧٦( ٤/١٢٥وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطرباين يف املعجـم  الكبـري 

من طريق حممد بن عبـداهللا احلرضـمي عـن أيب كريـب عـن فـردوس بـن ) ٥٩٤١( ٣/٥٢٢املستدرك 
األشعري عن مسعود بن سليامن عن حبيب بن أيب ثابت عن حممد بن عيل بن عبداهللا بن عباس عن ابـن 

 .به{  عباس 
 .وفيه اجلملة السابقة) عباس عن حممد بن عيل بن عبداهللا بن عباس عن أبيه عن ابن: (ويف احلاكم 

من طريق حممد بن عبداهللا عن أيب كريب عـن ) ٣٨٧٧( ٤/١٢٦وله طريق آخر عند الطرباين أيضاً 
 .إسحاق بن سليامن عن أيب سنان عن حبيب بن أيب ثابت عن ابن عباس بنحوه

 .يعمي مبارشة عن أيب أيوب −بدون ابن عباس −) ٣٨٥٢( ٤/١١٨و  
 .٨/٢٨٤اجلرح والتعديل . جمهول: سعود بن سليامن قال أبو حاتموسنده ضعيف جلهالة م

وكـذا مل يثبـت سـامع  kí‹ÔnÛa٦١٥٨@ −ومل يثبت سامع حممد بن عيل بن عبداهللا بن عباس من جده 
 .١٥٨جامع التحصيل ص: حبيب من أيب أيوب انظر

 وذكــره ابــن حبــان يف. وبقيــة الســند معروفــون إال فــردوس بــن األشــعري فهــو شــيخ: قلــت
 .٧/٩٣اجلرح والتعديل : , وانظر٧/٣٢١الثقات

 .ووافقه الذهبي) قد تقدم هذا احلديث بإسناد متصل صحيح: (قال احلاكم
 .أراد حديث الباب: قلت

رواه الطرباين بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصـحيح إال أن حبيـب : (٩/٣٢٣وقال يف املجمع 
 ).بن أيب ثابت مل يسمع من أيب أيوب
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 W

أنبأنا أبو القاسـم عـيل بـن إبـراهيم وأبـو  ~قال  ٥٤/٢١٧أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
حـدثنا عبـدالعزيز بـن : تراب حيدرة بن أمحد وأبو حممد هبة اهللا بن أمحد وعبداهللا بن أمحد بن عمر قالوا

أنبأنا أبو بكر حممد بن سليامن الربعي البندار ثنا حممد بن أمحـد : ف املزينأنبأنا أبو بكر حممد بن عو: أمحد
بن عبيد بن فياض أبو سعيد الزاهد ثنا أبو املطلع حممد بن عصـمة بـن محـزة السـعدي اخلراسـاين سـنة 

 .فذكره: سمعت احلسن بن احلسن يقول: هـ ثنا موسى بن ميمون السعدي حدثني أيب قال٢٤١
 W

: الشيخ اإلمام املحدث, قال ابن عسـاكر. عيل بن إبراهيم بن العباس أبو القاسم العلوي احلسني−
, مات سنة   .١١/١١٥, تاريخ اإلسالم ١٩/٣٥٨السري : انظر.  هـ٥٠٨كان ثقة مكثراً

ا, : حيدرة بن أمحد بن حسني أبو تراب األنصاري الدمشقي املقرئ, قال ابـن عسـاكر− كـان مكثـرً
 .١١/٧٧, تاريخ اإلسالم ١٥/٣٧٨تاريخ دمشق : انظر.  هـ٥٠٦مات سنة 
ـر مسـند القـراء . هبة اهللا بن أمحد بن عمـر البغـدادي ابـن الطـربي− الشـيخ اإلمـام املقـرئ املعمَّ

, مات سنة : واملحدثني, قال ابن اجلوزي . ١٩/٥٩٣السري.  هـ٥٣١كان صحيح السامع قوي البدن ثبتاً
 .١١/٥٥٨خ اإلسالم , تاري١٠/٧١املنتظم : وانظر
قـال . الشـيخ اإلمـام املحـدث املـتقن: عبداهللا بن أمحد بن عمر السمرقندي الدمشقي أبـو حممـد−
, تـاريخ ٩/٢٣٨املنـتظم : , وانظـر١٩/٤٦٥السري .  هـ٥١٦كان فاضالً عاملاً ثقة, مات سنة : السلفي

 .١١/٢٥٢اإلسالم 
اإلمـام احلـافظ املفيـد الصـدوق حمـدث : اينعبد العزيز بن أمحد بن حممد التميمي أبو حممد الكت−
اإلكـامل : انظـر.  هــ٤٦٦ثقـة أمـني, مـات سـنة : مكثر متقن, وقال اخلطيب: قال ابن ماكوال. دمشق

 .١٠/٢٣٤, تاريخ اإلسالم ١٨/٢٤٨, السري ٧/١٨٧
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 كـان: قال الكتاين. أبو احلسن املزين, اإلمام املحدث احلجة عبدالرمحنحممد بن عوف بن أمحد بن −

, مات سنة   .٩/٥١١, تاريخ اإلسالم ١٧/٥٥٠السري : انظر.  هـ٤٣١شيخاً ثقة نبيالً مأموناً
: قال الكتـاين. الشيخ املحدث الثقة: حممد بن سليامن بن يوسف الربعي أبو بكر الدمشقي البندار−

 .٨/٤٠٧, تاريخ اإلسالم ١٦/٣٣٩السري . هـ٣٧٤كان ثقة, مات سنة 
ليس : املحدث الزاهد العابد, قال الدارقطني: فياض أبو سعيد العثامين حممد بن أمحد بن عبيد بن−

 .٧/١٥٩, تاريخ اإلسالم ١٤/٢٣٠السري : انظر: انظر.  هـ٣١٠به بأس, مات سنة 
ى احلامين وغريه, وعنه زكريا يحيأبو املطلع حممد بن عصمة بن محزة السعدي اخلراساين, رو عن −

تـاريخ اإلسـالم : انظر.  هـ٢٩٠بن عبيد, ذكره الذهبي يف طبقة سنة بن حامد البلخي, وحممد بن أمحد 
٦/٨١٤. 

ال : وقال ابن عـدي. شيخ كبري ليس باملشهور: قال أبو حاتم. موسى بن ميمون بن موسى املرئي−
رجـل : (ونقل أيضاً عن موسى بن هارون اجلامل قوله. أعلم أحداً حدثنا عنه وال أعلم له حديثاً فأذكره

ر أبو علقمة شيخ مسن ولكنه ممن يغلو يف القدر, ومنعني احليـاء : قال ابن أيب عاصم). ي خبيثسوء قَدَ
 .أن أكتب عنه

, ٦/٥٦٥, امليـزان ٣/٢٦٩, املعرفـة أليب نعـيم ٨/٦٠, الكامـل ٨/١٦٤اجلرح والتعديل : انظر
 .٦/١٧١اللسان 
 .nÛa@kí‹Ô٧٠٥٠. صدوق مدلس: املرئي البرصي عبدالرمحنميمون بن موسى ويقال ابن −
 .احلسن بن احلسن هو البرصي التابعي املشهور−
 אW

 .سنده ضعيف
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 .وهو الصواب) ريأبو سعيد اخلد: (كذا يف مجيع النسخ, ويف مراجع احلديث)   ١(

 W
 .من طريق أيب األحوص) ٦١٥٩( ٣/٥٨٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 

ــييل يف الضــعفاء            − ١٥٥٨ − ١١٦٦ − ١١٦٥(, واآلجــري يف الرشــيعة ٢/١٥٨وأخرجــه العق
 .من طريق سالم بن سلم) ١٧٩٥

 .به  ريمها عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلد
 W

م بن سليم احلنفي أبو األحوص الكـويف: أبو األحوص− . ثقـة مـتقن صـاحب حـديث: أظنه سالّ
@kí‹ÔnÛa٢٧٠٣. 
 .kí‹ÔnÛa٢٧٠٢@. مرتوك: سالّم بن سلم أو سليم أبو سليامن الطويل−
ي هو ابن احلواري البرصي−  .kí‹ÔnÛa٢١٣١@. ضعيف: زيد العمِّ
 .kí‹ÔnÛa٧٤٧@. ثقة: بكر بن عمرو برصي :أبو الصديق الناجي−
 אW

 .ضعيف جداً : سنده ضعيف حلال زيد العمي, ومن طريق سالّم الطويل
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 W

 ). ٢٣٩٠(أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
, والرتمـذي يف جامعـه أبـواب املناقـب بـاب مناقـب أيب )٤٤٥٣( ٨/٢٠وأخرجه أمحد يف املسند 

 .به {عن ابن عمر  عبدالرمحنمن طرق عن هشيم عن يعىل بن عطاء عن الوليد بن ) ٣٨٣٦(هريرة 
 ... ).باحلديث  عن أيب هريرة أنه حدث عن النبي (ويف الطبقات 

 ., للبغوي٧/٣٥٨ابن حجر يف اإلصابة  عزاهو
 W

 .الواسطي السلمي: هشيم بن بشري هو−
 .هو العامري الطائفي: يعىل بن عطاء −
 .kí‹ÔnÛa٧٤٣٦@. ثقة: اجلريش احلميص عبدالرمحنالوليد بن −
 אW

 .سنده صحيح
 ).بسند جيد: (, وقال ابن حجر)هذا حديث حسن: (قال الرتمذي 

من صىل عىل جنازة فلـه : (أن أبا هريرة حدث بحديث: هذا سبب هو {لقول ابن عمر و: قلت
 ..)قرياط

يـا أبـا : انظر ما حتدث به, فذهبا إىل عائشة فصدقت أبا هريـرة فقـال أبـو هريـرة: فقال له ابن عمر
 دي وال الصفق باألسواق غرس الو واهللا ما كان يشغلني عن النبي  عبدالرمحن

أنـت :  كنت أطلب من رسول اهللا كلمة يعلمنيها أو أُكلة يطعمنيهـا فقـال ابـن عمـرإنام: ويف رواية
 .وأحفظنا حلديثه أعلمنا يا أبا هريرة برسول اهللا 

 .أعلمنا بحديثه أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول اهللا : ويف رواية
 ).٩٠١٦( ١٤/٥٥٧انظر ما سبق, واملسند 
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 W

 ).٦٩٩١( ٤/٩٥أخرجه احلاكم يف املستدرك 
ر بـن بن أيب الزناد عـن عمـ عبدالرمحنمن طريق ) ٦٩٣٤( ٧/٤٧٤وأخرجه الطرباين يف األوسط 

 .أيب عمرو
عن قتيبة بـن سـعيد ) ٢٨٣٢(واحلديث بنحوه يف صحيح مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها 

 .عبدالرمحنعن يعقوب بن 
, : (به وبنحوه بلفظ  مها عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة مـن أشـد أمتـي إيلّ حبـاً
 ).ناسٌ يكونون بعدي يود أحدهم لو رآين بأهله وماله

, واملسـند لإلمـام أمحـد )٢٣٦٤(صـحيح مسـلم كتـاب الفضـائل : للحديث طرق أخر انظـرو
 ).٩٣٩٩( ١٥/٢٣٣, و)٨١٤١( ١٣/٤٨٧
  אW

سنده حسن وهو صحيح عىل رشط مسلم وإن كان البخاري قد رو لسهيل بن أيب صالح مقروناً 
 .وتعليقاً 

ـر الص: (قال احلاكم خـري النـاس قـرين ثـم الـذين : ( حيح يف هذا البـاب قولـه واحلديث املفسِّ
 ).قد اتفقا عىل إخراجه ) يلوهنم
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 لغة يف اخلصية وهي معروفة ومجعها خىص مثـل مديـة ومـد, وخصـيت العبـد أخصـيه اخلىص )١(

 .٦٦املصباح املنري ص. خصاء بالكرس واملد سللت خصيته فهو خيصَّ 
 ."يقال هلم") : و(و) د(يف  )٢(

 W
يف  , وابن عسـاكر)٤٢٧٨( ٤/٢٨٨, والدارقطني يف األفراد ٣/٤٣٢أخرجه ابن عدي يف الكامل 

ثنا حممد بن نوح اجلند يسابوري ثنا أمحد بـن : قاال −:من طريق ابن عدي والدارقطني ٧٠/١٣١تارخيه 
) عند الدارقطني(املقري ) عند ابن عدي(الطربي  عبدالرمحنحممد بن أنس أبو العباس البغدادي ثنا أبو 

) عـن ابـن عـدي(نة بحدل ثنا خالد بن يزيد القرسي عن عامر الدهني عن حممد بن عيل عن ميسون اب: 
 .فذكره  عن معاوية −امرأة معاوية: وزاد−ميسور بنت بجدل ) وعند الدارقطني(

 W
ثقـة : قال عنه ابن يـونس. اإلمام احلافظ الثبت: يسابوري أبو احلسن الفاريسحممد بن نوح اجلند−
, ١٥/٣٤,  السـري ٣/٣٢٤يخ بغداد تار: انظر. هـ٣٢١ثقة مأمون, مات سنة : وقال الدارقطني. حافظ

 .٧/٤٥٠تاريخ اإلسالم 
ثقـة, مـات سـنة : قـال اخلطيـب. اإلمـام احلـافظ: أمحد بن حممد بن أنس أبو العباس القربيطـي−
 .٢/٧٤اجلرح والتعديل : وانظر ١٣/٥٣, السري ٤/٣٩٧تاريخ بغداد .   هـ٢٦٤
 .مل أعرفه: املقرئ أو الطربي عبدالرمحنأبو −
أمري احلجاز ثم الكوفة ليست لـه : ( قال ابن حجر: د القرسي هو ابن عبداهللا بن يزيدخالد بن يزي−

 . kí‹ÔnÛa١٦٤٩@). رواية عندمها 
مل حيكم عليه ابن حجر بيشء واضح وذلك كام قال حمقـق التقريـب حممـد عوامـة يف مقدمـة : قلت

, لدخوهلم يف قاعدة مع: (٤٠الكتاب ص  ).لومة عندهوظني أنه ترك بيان مرتبتهم عمداً
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 :وخالد هذا قد اختلف فيه النقاد عىل النحو التايل

, وذكـره ابـن حبـان يف )إنه كان أرشف من أن يكذب: (نقل ابن أيب حاتم عن سيار أيب احلكم قوله
 . الثقات

, : (, وقال ابن عدي)ليس بالقوي: ( وقال أبو حاتم أحاديثه كلها ال يتابع عليها ال إسناداً وال متنـاً
 ).دي ضعيف إال أن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان يكتب حديثهوهو عن

 ).رجل سوء يقع يف عيل: صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم, وقال ابن معني: (وقال الذهبي
, اللسـان ٢/٤١٥,امليـزان ٦/٢٥٦, الثقـات ٣/٤٣٢, الكامـل ٣/٣٤٠اجلرح والتعـديل : انظر

٢/٤٥٠. 
 .كويفابن معاوية البجيل ال: هو: عامر الدهني−
 .مل أجد ترمجته: حممد بن عيل−
ميسـون بنـت : (٧/١٩٣قال ابـن مـاكوال يف اإلكـامل  :يسور بنت بجدلميسون ابنة بحدل أو م−

بحدل بن أنيف بن دجلة بت قنافة بن عدي الكلبية أم يزيد بن معاوية, روت عن معاوية بـن أيب سـفيان 
 .)زوجها عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 אW
  .سنده ضعيف

 ).منكر جداً وال يصح: (قال ابن ماكوال يف املوضع السابق
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. نخبة أصحابه الذين يقدمهم عىل غريهم من جنده: ورشط السلطان: (قال ابن األثري: الرشطة)١(

طيّ : وقال ابن األعرايب ــرْ طة, والنسبة إلـيهم شُ ـرْ طي, والشُّ ـرَ ط, والنسبة إليهم شُ ـرَ النهايـة ). هم الشُ
٣/٤٦٠. 

 ).يف سخط اهللا: (يف صحيح مسلم)٢(
 W

وحدثنا ابـن نمـري, حـدثنا ): ٢٨٥٧(صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها أخرجه مسلم يف 
 سمعت أبا هريرة: زيد يعني ابن حباب, حدثنا أفلح بن سعيد, حدثنا عبداهللا بن رافع موىل أم سلمة قال

 فذكره. 
 :~ثم قال 

حـدثنا : امر العقـديحدثنا أبـو عـ: حدثنا عبيد اهللا بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن محيد قالوا
 .سمعت أبا هريرة فذكره: أفلح بن سعيد حدثني عبداهللا بن رافع موىل أم سلمة قال

, وذكـره الـذهبي يف تلخـيص ٣/١٠١هذا احلديث ذكره ابن اجلـوزي يف املوضـوعات لـه : قلت
 ).٧٧٢( ٢٨٥املوضوعات ص

مسلم ولكنـه  رشط عىل ديثبل احل: (, وقال الذهبي)هذا خرب هبذا اللفظ باطل: (قال ابن اجلوزي 
 ).منكر

مل أقـف يف كتـاب املوضـوعات عـىل يشء حكـم عليـه : (٣٧وقال ابن حجر يف القول املسـدد ص
 ). غري هذا احلديث وإهنا لغفلة شديدة منهنييحبالوضع وهو يف أحد الصح

 

ت
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 ).ح(سقطت من  )١(
ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها, وإن رحيهـا ليوجـد مـن : (اء يف صحيح مسلم تكملة احلديث ج )٢(

 ).مسرية كذا وكذا
الة واجلاندارية كثري يف زماننـا : (قال ابن كثري  جّ وهذان الصنفان, ومها اجلالدون الذين يسمون بالرَّ

بُسٌ ال تواري سوآهتن, هذا, ومن قبله وقبل قبله بدهر, والنساء الكاسيات العاريات, أي ع ليهن لُ
بل هو زيادة يف العورة, وإبداء الزينة, مائالت يف مشيهن, مميالت غريهن إليهن, وقـد عـم الـبالء 
, وهذا من أكرب دالالت النبوة, إذ وقع األمر يف اخلـارج طبـق مـا  هبم يف زماننا هذا ومن قبله أيضاً

 .٩/٣٠١ة البداية والنهاي). أخرب به عليه الصالة والسالم 
كيف بابن كثري لو رأ حالنا اليوم, فهو حال أعجب وأغـرب وأوقـع مصـيبة, وهـذا أمـر : قلت 

 .مشاهد يف كل مكان وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
 W

 :أخرجه مسلم يف صحيحه يف موضعني
دثني زهـري ح: ~قال نفسه السند ب) ٢١٢٨(وصفة نعيمها وأهلها  كتاب اللباس, وكتاب اجلنة

 .فذكره   حدثنا جرير عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة: بن حرب
بعد ذكره هلذا احلديث من طريـق ) ٤٨٠( ٥٤٧يف كتابه دالئل النبوة ص ~وقول أيب نعيم ذكره 

 .عثامن بن أيب شيبة عن جرير بسنده
 

أ
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 W

 ). ٨٣٤٧( ٤/٤٨٣أخرجه احلاكم يف املستدرك 
من طريق برش بن املفضل, وابن األعرايب يف املعجـم ) ٢٢١٥٠( ٣٦/٤٦٦وأخرجه أمحد يف املسند 

من طريق أيب الوليد ) ٥٢٤٧( ٦/١٢٠, ويف األوسط )٨٠٠٠( ٨/٢٥٧الكبري , والطرباين يف )٢١٤٩(
ا−الطياليس, والطرباين يف الكبري   .من طريق عيل بن عثامن الالحقي) ٨٠٠٠( ٨/٢٥٧ −أيضً

 .به  ثالثتهم عن عبداهللا بن بجري عن سيار بن سالمة عن أيب أمامة
 W

 .kí‹ÔnÛa٧٠٣@. ت عابدثقة ثب: برش بن املفضل الرقايش−
 .kí‹ÔnÛa٧٣١@. ثقة ثبت: أبو الوليد الطياليس هشام بن عبد امللك البرصي−
وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات, وقـال . قال أبو حاتم ثقة. عيل بن عثامن بن عبد احلميد الالحقي−
: لوتعقب هذا ابـن حجـر فقـا. فيه اختالف: وقال ابن خراش: ثم قال.. ثقة صاحب حديث: الذهبي

 ). فام هو بعمدة: وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قول ابن خراش(
 .٤/٢٨٣, اللسان ٥/١٧٤, امليزان ٨/٤٦٥, الثقات ٦/١٩٦اجلرح والتعديل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٣٢٢١@. ثقة: عبداهللا بن بجري التيمي البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٢٧١٥@. ثقة: سيار بن سالمة الرياحي البرصي−
 אW

 .سنده صحيح
 .صححه احلاكم ووافقه الذهبي

 ).ورجال أمحد ثقات : ( ٥/٢٣٤وقال يف املجمع 
 .٤/٥١٧وصححه األلباين كام يف السلسلة الصحيحة 

سـند الشـاميني , وم)٧٦١٦( ٨/١٣٦وللحديث متابعـة عنـد الطـرباين يف املعجـم الكبـري : قلت 
محزة عن حيوة بن رشيح عن إسامعيل بن عيـاش بن  ىيحيأمحد بن حممد بن  هعن شيخ) ٥٤٢( ١/٣١٠

 ).فإياك أن تكون من بطانتهم: (عن رشحبيل بن مسلم عن أيب أمامة به وفيه زيادة
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ا, قال أبو أمحد يحيأمحد بن حممد بن − ى بن محزة احلرضمي البتلهي, من مشاخيه الطرباين, كان ضعيفً
ب بأحاديث بواطي: احلاكم تـاريخ اإلسـالم : انظـر. هــ٢٨٩ل, مات سنة حدثنا عنه أبو اجلهم بن طالّ

٦/٦٩٠. 
 .حيوة بن رشيح هو احلميص−
 .إسامعيل بن عياش هو احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٢٧٧١@. صدوق فيه لني: رشحبيل بن مسلم اخلوالين−

 . وهذه متابعة سندها ضعيــــــف
 .٤/٥١٧, والسلسلة الصحيحة ٥/٢٣٤جممع الزوائد : انظر

 .ديثي أيب هريرة من شواهده الصحيحةوما سبق معنا من ح: قلت 
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 W

ريق أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين عن من ط) ٨٣٦٩( ٤/٤٩٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .أخربه فذكره  أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه أن أبا هريرة

 . نييحويغنينا عنه جميء احلديث يف الصح: قلت
: حدثنا أبو الـيامن: ~قال ) ٧١١٨(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الفتن باب خروج النار 

 .أخربين أبو هريرة بمثله: ا شعيب عن الزهري قال سعيد بن املسيبأخربن
أخربنا ابـن : حييىحدثني حرملة بن :  ~قال ) ٢٩٠٢(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفتن 

 .أخربين ابن املسيب أن أبا هريرة أخربه بمثله: أخربين يونس عن ابن شهاب : وهب
حدثني عقيل بن خالـد عـن : حدثني أيب عن جدي: ثوحدثني عبد امللك بن شعيب بن اللي): ح(

 .أخربين أبو هريرة بمثله: قال ابن املسيب: ابن شهاب أنه قال
 إىل املسـتدرك نييحوهذا غريب من اجلالل السيوطي كيف ينسب حـديث متفـق عليـه يف الصـح

 .للحاكم رمحهم اهللا مجيعاً 
 אW

 .دين بن سعد وأهل بيتهسند املستدرك ضعيف حلال رش
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جبل أشهب عرس املرتقـى ذو شـنا خيـب يقـع يف جنـوب ): ورقان: (وكذا يف املطبوع) و(يف ) ١(

 .٣٣٣معجم املعامل اجلغرافية ص: انظر. املدينة النبوية بسبعني كيالً 
وجتمـع األنثى من اجلامل البخت, والذكر بختي, وهي مجال طوال األعناق, : البختية: البخت) ٢(

 .١/١٠١النهاية . عىل بخت وبخايت, واللفظة معربة
)٣ (معجم البلـدان : انظر. تقع يف مدينة حوران وهي اليوم آثار قرب مدينة درعة السورية: برص

 .٤٣, معجم املعامل اجلغرافية ص١/٤٤١
مجـادي  ا ليلة األربعاء بعد العشاء اليوم الثالث مـنخروج هذه النار, وكان أول خروجه تواتر) ٤(

اآلخرة سنة أربع ومخسني وستامئة واستمرت إىل ضحى النهار يوم اجلمعة فسكنت بعد أن جلأ الناس إىل 
 .املسجد النبوي تائبني إىل اهللا مستغفرين متصدقني

 .٦/٨٩, وابن تيمية يف اجلواب الصحيح ١٣/٨٥ممن نقل هذا التواتر, النووي كام يف الفتح : قلت
 .٩/٢٩٧, وابن كثري يف البداية والنهاية ٥٥١خللفاء صوالذهبي كام يف تاريخ ا

 .ففيه وصف كامل ١٩٠مع ما سبق, الذيل عىل الروضتني أليب شامة املقديس ص: انظر
 ).وكانت حترق احلجر وال تنضج اللحم: (٦/٨٩ذكر ابن تيمية يف اجلواب الصحيح : قلت

من إحراقها احلجـر, فقـد يكـون أن وال يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم : (علق املحقق بقوله
التي جتعل املاء يغيل يف ) Microwave(وهذه أفران األشعة .قد سلبها خاصية اإلفادة للناس اهللا 

 .انتهى) كوب من الورق دون أن حيرتق الكوب
 W

 ). ٨٣٦٦( ٤/٤٨٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
مـن ) ٢١٢٩٠( ٣٥/٢١٦, وأمحد يف املسند )٣٧٣٠٨( ٧/٤٧١وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .طريق معاوية بن عمرو عن زائدة
, وابـن )٤٠٣٠( ٩/٤٢٤, والبـزار يف املسـند )٢١٢٨٩( ٣٥/٢١٦وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند 

أ
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 .من طريق وهب بن جرير عن أبيه) ٦٨٤١( ١٥/٢٥٥حبان يف الصحيح 

عن عبداهللا بن احلارث عن حبيب بن محـاز عن األعمش عن عمرو بن مرة  −زائدة وجرير-كالمها 
 .به  عن أيب ذر

 ..).متى خترج نار من اليمن: (الفظ املذكور هو لفظ زائدة, ورواه جرير بلفظ
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٧٦٨@. ثقة: معاوية بن عمرو بن املهلب البغدادي−
 .kí‹ÔnÛa١٩٨٢@. ثقة ثبت صاحب سنة: زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكويف−
 .وهب بن جرير هو ابن حازم األزدي−
 .جرير بن حازم هو والد وهب−
 .األعمش هو سليامن بن مهران−
 .ابن عبداهللا اجلميل: عمرو بن مرة هو−
تب−  .kí‹ÔnÛa٣٢٦٨@. ثقة: عبداهللا بن احلارث الزبيدي املعروف باملُكْ
ن احلـارث, ذكـره ابـن حبـان يف رو عنه سامك بن حرب وعبـداهللا بـ: حبيب بن محاز األسدي−

 ).حبيب كويف تابعي ثقة: (الثقات, ونقل ابن حجر عن العجيل قوله
 .١٠٤, التعجيل ص٤/١٣٩, الثقات ٣/٩٨, اجلرح ٢/٣١٥التاريخ الكبري : انظر

 אW
 .صحيح سنده

 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي
, مـن طريـق أيب خالـد )٣٧٣٠٤( ٧/٤٧٠بة يف املصـنف وللحديث أيضاً متابعة عند ابن أيب شـي

 .األمحر عن عمرو بن قيس عن رجل عن أيب ذر به
 .وبقيتهم رجال الشيخني. سنده ضعيف جلهالة شيخ عمرو بن قيس
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, واقعان يفالبرصة والكوفة بلدان مشهور )١( بلدان اخلالفة الرشقية : , انظريةالعراقاجلمهورية  ان جداً

 .١٠١, وص ٦٤ص 
 W

 . ٦/٢٤٩أخرجه أبو نعيم يف احللية 
حـدثنا أبـو بكـر : قال أبو نعيم) ٥٠٠( ١/٣١٢من طريقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  وأخرجه

قلـت : قـال.. اخلالل ثنا حممد بن يونس ثنا حممد بن عباد املهلبي ثنا صالح املري عن املغرية بن حبيـب 
 .فذكره  حدثني األحنف بن قيس عن أيب ذر: , قال مالك.ملالك بن دينار 

 W
اإلمام العالمة احلافظ الفقيـه شـيخ احلنابلـة : أمحد بن حممد بن هارون البغدادي: أبو بكر اخلالل−

طبقـات : انظـر. ٣١١هـ, وتويف يف شهر ربيـع األول سـنة ٢٣٤وجامع علوم أمحد بن حنبل, ولد سنة 
 .١٤/٢٩٧, السري ٥/١١٢, تاريخ بغداد ٢/١١احلنابلة 
 .و العباس السامي البرصيالكديمي أب: حممد بن يونس هو−
مل يكن بصـرياً : حممد بن عباد بن عباد املهلبي األمري السيد اجلواد حاتم زمانه, قال احلريب ومجاعة−

: قال اخلطيـب: رأيته عند مسلم بن إبراهيم ومل أكتب عنه شيئاً قال ابن حجر: باحلديث, وقال أبو حاتم
ا كريامً وحكى عن مكارمه أشياء كثرية  .وذكره ابن حبان يف الثقات. كان شيخً

, ٦/١٩٦, امليــزان ٩/١٠٤, الثقــات ٨/١٤, اجلــرح والتعــديل ١/١٧٥التــاريخ الكبــري : انظــر
 .١٠/١٨٩, السري ٥/٢١٨اللسان 
ي القاص الزاهد−  .kí‹ÔnÛa٢٨٤٥@. ضعيف: صالح بن بشري بن وادع املُرّ
منكر احلديث وذكره ابـن : زديقال األ: املغرية بن حبيب األزدي أبو صالح ختن مالك بن دينار−

 .وكان صدوقاً عدالً : وقال البخاري. يغرب: حبان يف الثقات وقال
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, ٦/٤٨٨امليــزان  ٧/٤٦٦, الثقــات ٨/٢٢٠, اجلــرح والتعــديل ٧/٣٢٥التــاريخ الكبــري: انظــر

 .٢٧٥, ذيل الكاشف أليب  زرعة العراقي ص٤٥٥, تعجيل املنفعة ٦/١٠٣اللسان 
 .kí‹ÔnÛa٦٤٣٥@. صدوق عابد: الزاهدمالك بن دينار البرصي −
 .kí‹ÔnÛa٢٨٨@. خمرضم, ثقة: األحنف بن قيس بن معاوية السعدي−
 אW

 .سنده ضعيف جداً 
حممـد بـن يـونس : هـذا حـديث ال يصـح, وفيـه: (١/٣١٢قال ابن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـة 

 ).ثقاتكان يضع احلديث عىل ال: قال ابن حبان الكديمي,

 ).غريب من حديث املغرية : (وقال أبو نعيم
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 .ثالث عظام) ج(يف  )١(

 W
: قـال عبـداهللا) ٤٣٠٦(أخرجه عبداهللا بن أمحد يف زوائد الزهد كام يف املطالب العالية البـن حجـر 

حدثني أبو إسحاق الطربي ثنا هاشم بن القاسم عن صالح املري عن سعيد الربعي عن مالك بن دينـار 
 .كرهعن األحنف عن أيب ذر فذ

بن بسطام عن أنيس بـن سـوار عـن مالـك بـن  حييىمن طريق عمر بن شبة عن ) ٤٣٠٥: (وأيضاً 
 .دينار عن األحنف عنه بنحوه

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 : الطريق األول
 :أبو إسحاق الطربي−
 .kí‹ÔnÛa٧٢٥٥@. صدوق تغري: هاشم بن القاسم بن شيبة احلراين−
 .kí‹ÔnÛa٢٣٢٥@. مقبول: بعي هو ابن سليامن أو ابن سلامنسعيد الر−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٤٩١٨@. صدوق له تصانيف: عمر بن شبه النمريي−
تركـوا : كـان يـذكر بالقـدر, وقـال أبـو داود: قال البخاري: بن بسطام بن حريث الزهراين حييى−

حتل الرواية عنه هلذه العلـة, وملـا يف روايتـه مـن  كان قدرياً داعية إىل القدر, ال: (حديثه, وقال ابن حبان
 ., وذكره العقييل يف الضعفاء)املناكري التي ختالف رواية املشاهري

 .شيخ صدوق ما بحديثه بأس قدري: وقال أبو حاتم 
امليـزان  ٤/٣٩٤, الضـعفاء ٣/١١٩, املجـروحني ٩/١٣٢, اجلرح ٨/٢٦٤التاريخ الكبري : انظر

 .٦/٣٢١, اللسان ٧/١٦٤

أ
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ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابـن حبـان : أنيس بن سوار اجلرمي−

 .٨/١٣٤و,  ٦/٨٢الثقات , ٢/٣٣٥, اجلرح والتعديل ٢/٤٣انظر التاريخ الكبري . يف الثقات 
 .وبقيتهم سبقوا يف احلديث الذي قبل هذا

 אW
 .سنده ضعيف كسابقه
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 W

من طريق أسود بـن عـامر, وأمحـد يف املسـند ) ٣٧٤٦٧( ٧/٤٩١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
, مــن طريــق عفــان) ١٧٩٠١( ٢٩/٤٣٣هــارون, وأيضــاً مــن طريــق يزيــد بــن ) ١٧٩٠( ٢٩/٤٣٠

 .من طريق حممد بن عبداهللا اخلزاعي) ٨٣٩٢( ٩/٦٠والطرباين يف الكبري 
 .أربعتهم عن محاد بن سلمة

مـن ) ٨٤٧٤(من طريق سعيد بن هبرية, و) ٨٤٧٣( ٥٢٥−٤/٥٢٤وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 . طريق عفان كالمها عن محاد بن زيد

 .به  بن زيد بن جدعان عن أيب نرضة عن عثامن بن أيب العاص عن عيل: قاال
 .أيوب السختياين:  مع عيل بن زيد −زاد سعيد بن هيربة هنا

 W
 . شاذان: الشامي لقبه: أسود بن عامرهو−
 .السلمي الواسطي: يزيد بن هارون هو−
 .الباهيل الصفار: عفان بن مسلم هو−
أيب سعيد اخلزاعي ذكره البخاري وابـن أيب حـاتم بـدون جـرح وال تعـديل,  حممد بن عبداهللا بن−

 . وذكره ابن حبان يف الثقات
 .٥/١٣٥الثقات . ٧/٢٩٧, اجلرح والتعديل ١/١٣٥التاريخ الكبري : انظر
ليس بالقوي, رو أحاديث أنكرها أهل العلم, : قال أبو حاتم : سعيد بن هبرية املروزي الكعبي−

 .ال حيل االحتجاج به بحال.. كثرياً ما حيدث باملوضوعات عن الثقات: وقال ابن حبان
 .٣/٥٦, اللسان ٣/٢٣٦, امليزان ١/٣٢٦, املجروحني ٤/٧٠اجلرح : انظر
 .ابن درهم: هو ومحاد بن زيدابن دينار, : هومحاد بن سلمة −
 .عيل بن زيد بن جدعان هو التيمي البرصي−
 .طعة العبدي البرصياملنذر بن مالك بن ق: أبو نرضة هو−

ث
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 .سنده ضعيف من مجيع طرقه
 ).واهٍ : ابن هبرية: (صححه احلاكم عىل رشط مسلم وتعقبه الذهبي بقوله

 .هذا حمفوظ: ثم قال الذهبي عن السند الثاين للحاكم
بقيـة رجـاهلام فيه عيل بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق و( ٧/٣٤٢وقال اهليثمي يف املجمع 

 ).رجال الصحيح
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 W

 ).٤٣٠٧(كتاب املالحم باب يف ذكر البرصة  −أخرجه أبو داود يف سننه 
حـدثنا موسـى احلنـاط ال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: الصباححدثنا عبداهللا بن : ~قال 

 .بنحوه  أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك
من طريـق عـامر بـن  ٦/١٤٥, وابن عدي يف الكامل ٤/٢٩٤وأخرجه العقييل يف الضعفاء الكبري 

 .بنحوه  عن أنسحدثني النرض بن حفص بن النرض بن أنس عن أبيه عن جده : قال: زريب
 عبـدالرمحنحـدثني حممـد بـن :  ~قال ) ٦٠٩١( ٧/٥٦وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 

حـدثني زيـاد بـن : ثنا عبد اخلالق أبو هـانئ قـال : نا عيل بن احلسني الدرمهي قال: ثعلب البرصي قال
 .بنحوه  األبرص عن أنس بن مالك

 W
 :رق خمتلفة هي كالتايلللحديث ثالثة ط: قلت

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٣٣٩٢@. ثقة: عبداهللا بن الصباح بن عبداهللا البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٤١٠٨@. ثقة حافظ: عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي−
 .kí‹ÔnÛa٧٠٠٠@. ثقة: موسى بن أيب عيسى احلناط, أبو هارون املدين الغفاري−
 .Ûa@kí‹Ôn٦٩٤٥. ثقة: موسى بن أنس بن مالك األنصاري−

 :الطريق الثاين
 .كذاب مرتوك احلديث: قال أبو حاتم: عامر بن زريب أبو املعتمر الرضير, برصي−

الغالب عىل حديثه الـوهم : , وقال العقييل)ورضب عىل حديثه ومل يقرأه علينا: (وقال ابن أيب حاتم
وأنكـر عليـه ابـن عـدي  .يغرب وخيطئ: عبدان األهوازي, وقال ابن حبان: وممن تركه ورماه بالكذب

 .عامر متهم: وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات , بعض األحاديث منها حديثنا
, امليـزان ٦/١٤٥, الكامـل ٨/٥١٧, الثقـات ٣/٣٢٧, الضعفاء ٦/٣٩٢اجلرح والتعديل : انظر

 .٤/٢١٣, اللسان ١٦٤, تلخيص املوضوعات ص٥/١٩٩
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جمهـول, وحديثـه غـري حمفـوظ : (الضـعفاء قال العقـييل يف : النرض بن حفص بن النرض بن أنس−

 ). ال يعرف: (, وقال الذهبي ...)وساق له هذا احلديث 
 .٦/٢٠٨, اللسان ٧/٢٦, امليزان ٤/٢٩٤الضعفاء : انظر
, ومل أجـده يف غـري هـذا الكتـاب, ٤/١٥٢ذكره ابن حبان يف الثقات : حفص بن النرض بن أنس−

 .وكذا قال حمقق الثقات
 .kí‹ÔnÛa٧١٣١@. ثقة: الكالنرض بن أنس بن م−

 :الطريق الثالث
 :ثعلب البرصي عبدالرمحنحممد بن −
 .kí‹ÔnÛa٤٧١٦@. صدوق: عيل بن احلسني بن مطر الدمهي−
 .مل أتبينه: عبد اخلالق أبو هانئ−
 .مل أظفر به: زياد بن األبرص−

 ).مل أجدمها: عبد اخلالق بن هانئ وزياد بن األبرص: (قال املعلمي
 אW

 .سند احلديث من طريق أيب داود صحيح
, وال يرض ضعف هذين الطريقني طريق أيب  يِّـنٌ وأما من الطريقني اآلخرين فضعيف جداً وحاهلام بَ

 .داود الصحيح
 ).٣٦٤(تلخيص املوضوعات للذهبي : انظر. ذكر ابن اجلوزي احلديث يف املوضوعات: قلت

 .وأعله بعامر
هذا احلديث ذكره : ثم رأيت احلافظ صالح الدين العالئي قال: (١/٤٢٧ الآليل وقال السيوطي يف

ابن اجلوزي يف املوضوعات وتعلق فيه بعامر بن زريب, ومل ينفرد به عامر بل له سند آخر رواه أبو داود ثـم 
 .انتهى) إسناده من رجال الصحيح : ثم قال −ساقه 

 .٢/٥١تنزيه الرشيعة : وانظر
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 .يةمهورية العراقاجلحارضة إسالمية كبرية وهي عاصمة  )١(
, لسـان ٢/٤٤٠البلـدان معجـم : انظـر.  اسم هنر معروف يف العراق, وهو من أهنار اجلنّة: دجلة )٢(

 .٤٢, بلدان اخلالفة الرشقية ص ٤/٢٩٤العرب 

, بلدان اخلالفـة الرشـقية ص ٢/٤٤٣معجم البلدان : انظر. هنر صغري بني بغداد وتكريت: دجيل )٣(
سـابق حماكمة الرئيس العراقـي الت مت قضيتها بغداد, وبسبب ورة شاميلوهي اآلن مدينة مشه, ٧٣

, وحكم عىل الرئيس العراقي صدام حسني باإلعدام ونفذ بتاريخ صدام حسني وسبعة من معاونيه
م, وحكم عىل برزان التكريتي وعواد البندر كذلك باإلعدام ونفذ بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٠٦السبت 
 .بقيتهم بالسجن م, وحكم عىل١٥/١/٢٠٠٧االثنني 

: , لسـان العـرب٣/٣٩٩معجـم البلـدان : انظـر.  هنر بالعراق وهي العظمى والصغر: الرصاة )٤(
٧/٣٣٨. 

, لسـان ٤/٣٧١ان معجـم البلـد: انظـر.  اسم قرية بني بغداد وعكربا ينسب إليها اخلمـر: قطربل )٥(
 .١٠٨, بلدان اخلالفة الرشقية ص ١١/٢١٧العرب 

 W
 مـن طريـق سـيف بـن . ١/٢٨واخلطيـب يف تـاريخ بغـداد  ٢/١٧٢رجه العقييل يف الضـعفاء أخ

 . حممد بن عاصم األحول
من طريق عامر بـن سـيف  ١/٢٧, واخلطيب يف تاريخ بغداد ٣/٤٢٤وأخرجه العقييل يف الضعفاء 

 .بنحوه  عن أيب عثامن عن جرير بن عبداهللا. عن سفيان الثوري عن عاصم األحول
 W

بوه: سيف بن حممد الكويف ابن أخت سفيان الثوري−  .kí‹ÔnÛa٢٧٢٦@. كذّ
 .kí‹ÔnÛa٤٨٢٦@. ضعيف احلديث عابد: عامر بن سيف الضبي الكويف−
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أكثر من عرشة طرق, وأطـال فيـه كـذلك  ١/٢٧له اخلطيب يف تاريخ بغداد  احلديث مشهور ساق
 .١/٤٢٩والسيوطي يف الآللئ املصنوعة , ٢/٦٨املوضوعات ابن اجلوزي يف 

وكل هـذه األحاديـث التـي ذكرناهـا واهيـة : (١/٤٢قال فيه اخلطيب : ومع كثرة أسانيده وطرقه
األسانيد عند أهل العلم واملعرفة بالنقل ال يثبت بأمثاهلا حجة, وأما متوهنا فإهنا غري حمفوظة إال عن هذه 

 ).الطرق الفاسدة
وهذا ال يصح, وال له أصل, ثم نقل عـن اإلمـام أمحـد : (٢/٦٨بن اجلوزي يف املوضوعات وقال ا

 ).ليس هلذا احلديث أصل: قوله
فـام  ١/٢٧تاريخ بغـداد : وللحديث شواهد من حديث أنس وحذيفة وغريمها, انظرها مفصلة يف

ة والنهايـة , البدايـ١٦٥, تلخيص املوضـوعات للـذهبي ص ٢/٦٨بعدها, املوضوعات البن اجلوزي 
 .٤٣٥, الفوائد املجموعة للشوكاين ص١/٤٢٩, الآللئ املصنوعة للسيوطي ١٣/٣٩٨

 .٥/٢٠٠, و٣/٣٩٨, و٣/٣٥٥, وامليزان ٦/١٣٥, و٥/١٠٢الكامل البن عدي : وانظر
إىل  ١/١٢٢زوائد تاريخ بغداد : ولبيان حال هذا احلديث وما فيه من وضع ونكارة وغرابة مراجعة

 .والكفايةففيه الشفاء . ١٥٠
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 .~القائل هو اجلالل السيوطي ) ١(
 ).يف سنة أربعني رشع يف بناء بغداد(, ٣٠٨قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص) ٢(

 .يعني سنة مائة وأربعني للهجرة يف عهد اخلليفة العبايس أيب جعفر املنصور: قلت
وم عاشوراء من سنة سـت ومخسـني وسـتامئة, وحـال يعني دخول التتار بغداد, وقد كان ذلك يف ي) ٣(

 .ذلك معروف جداً 
 .١٩٨, ذيل الروضتني ص١٧/٣٥٦, البداية والنهاية  ١٢/٣٥٨الكامل البن األثري : انظر

 .٥٥١وخلص حاهلم السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص
 W

من طريق اخلطيـب,  ٢/٦١, وابن اجلوزي يف املوضوعات ١/٣٨أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
 .للخطيب) ٣٨٧٢٦(وعزاه يف كنز العامل 

 .بنحوه  عن سفيان عن قيس بن مسلم عن ربعي بن حراش عن حذيفة حييىمن طريق عمر بن 
 W

ذكر ذلك عنه ابن اجلـوزي يف املوضـوعات . مرتوك احلديث: قال أبو نعيم احلافظ: حييىعمر بن −
 ..).قلوب بني آدم: (ثم ساقه  له حديث .. أتى بحديث شبه موضوع(: , وقال الذهبي٢/٦٩

 .٤/٣٨٥, اللسان ٥/٢٧٨امليزان : انظر
 אW

 .موضوع: انظر للحديث الذي قبله ومواطن بحثه يتضح لك أن احلديث
 

 

ي
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 W

 ). ٨٣٠٦( ٤/٤٧٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, والطــرباين يف الكبــري )٤٣٤٩(وأخرجــه أبــو داود يف ســننه كتــاب  املالحــم بــاب قيــام الســاعة 

 . رفوعاً كلهم من طريق ابن وهب م) ٢٠٢٩( ٣/١٧٩, ويف الشاميني )٥٧٦( ٢٢/٢١٥
فـتح (من طريق ليث ولكن صـورته موقوفـاً وفيـه ) ١٧٧٣٤( ٢٩/٢٦٩وأخرجه أمحد يف املسند 

من طريق عبداهللا بن صالح موقوفاً , واحلـاكم يف ) ٥٧٢( ٢٢/٢١٤,والطرباين يف الكبري ) القسطنطينية
 .من طريق ابن وهب موقوفاً وليس فيه اإلخبار بمدة األمة) ٤٨٢٥( ٤/٥٩املستدرك 
بن جبري بن  عبدالرمحنعن معاوية بن صالح عن ) عبداهللا بن صالح −ليث  −ابن وهب: (ثتهم ثال

 .به  نفري عن أبيه عن أيب ثعلبة اخلشني
 ).رفعه معاوية مرة ومل يرفعه أخر: (قال الطرباين عند ذكره لطريق عبداهللا بن صالح

 W
 .ابن وهب هو عبداهللا بن وهب املرصي−
 .ليث هو ابن سعد املرصيال−
 .عبداهللا بن صالح هو أبو صالح املرصي كاتب الليث−
 .معاوية بن صالح هو ابن حدير احلرضمي−
 .kí‹ÔnÛa٣٨٢٧@. ثقة: بن جبري بن نفري احلرضمي عبدالرمحن−
 .جبري بن نفري بن مالك احلرضمي: أبوه هو−
 אW

 .بن صالحمعاوية و صالح كاتب الليث,ضعف عبداهللا بن لضعيف سنده 
 . وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي

 .معاوية مل خيرج له البخاري: قلت
 ).رواتـــه ثقـــات, ولكـــن رجـــح البخـــاري وقفـــه: (١١/٣٥٨قـــال ابـــن حجـــر يف الفـــتح 

 ).٥٢٢٤(, وصحيح اجلامع )١٦٤٣(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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جاء يف املسند من طريق عصام بن خالد أن ابن أيب مريم سأل راشداً عـن مـدة نصـف يـوم : قلت )١(

لوليد بـن مسـلم, وجـاء يف املسـند أيضـاً مـن , وكذا يف احللية من طريق ا)مخسامئة سنة: (فأجاب 
سعد بن أيب وقاص, وكذا جاء يف سـنن أيب داود : (طريق أيب اليامن أن املجيب عن حتديد املدة هو 

 .من طريقه
 : ولبيان معنى هذا الباب أقول 
 بأن مدة أمة حممـدنفسه الباب  ديثني مع غريمها مما ورد يفمتسك بعض أهل العلم بمعنى هذين احل 

  مخسامئة سنة واملراد أن قيام الساعة يكون يف هناية هذه املدة, ومنهم اإلمام ابن جرير الطـربي يف
 .١/١٦تارخيه 

 :وقد بني كثري من أهل العلم بطالن هذا منهم 
 .١١/٣٥٨ابن العريب كام نقله ابن حجر عنه يف الفتح  

 .وغريهم كثري ١١/٣٥٨وابن حجر يف الفتح 
ق, وال يفوتني أن أذكر أن اجلـالل السـيوطي  ١١/٣٤١د عون املعبو: وانظر ـحقَّ  ~ففيه كالم مُ

 .٢/١٦٦احلاوي الفتاوي : انظر. الكشف عن جماوزة هذه األمة األلف: ألف كتاباً سامه
بعثـت : ( رو البخاري يف صحيحه عن سهل بن سعد وأنس وأيب هريرة عن رسول اهللا : قلت

 ).٦٥٠٥−٦٥٠٤−٦٥٠٣−٥٣٠١−٤٩٣٦: (ثأحادي).  أنا والساعة كهاتني
يعني ) كهاتني(ومن هذا احلديث مع أحاديث الباب حصل اخلالف يف حتديد معنى قول رسول اهللا 

 السبابة والوسطى ما املراد هبذا?
 . ١١/٣٥٨فتح الباري : انظر

 W
 ). ٨٣٠٧( ٤/٤٧١أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .من طريق الوليد بن مسلم ٦/١١٧ وأخرجه أبو نعيم يف احللية

 ,)١٤٦٥(٣/٦٨عن عصام بن خالد, و) ١٤٦٤( ٣/٦٧وأمحد يف املسند 

أ
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 ٦/١١٧, وعن الطرباين أبو نعـيم يف احلليـة أيضـاً )١٤٤٩( ٢/٣٣٧والطرباين يف مسند الشاميني 

 .من طريق أيب اليامن
 :عن) وأبو اليامن −وعصام بن خالد −الوليد بن مسلم : (ثالثتهم 

 .به   بكر بن أيب مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أيب وقاصأيب
عن عمرو بـن عـثامن عـن أيب ) ٤٣٥٠(وأخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب قيام الساعة 

 .املغرية عن صفوان عن رشيح بن عبيد عن سعد بن أيب وقاص بنحوه
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :ولالطريق األ

 .القريش موالهم الدمشقي: الوليد بن مسلم هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٨٠@. صدوق: عصام بن خالد احلرضمي أبو إسحاق احلميص−
 .احلكم بن نافع البهراين: أبو اليامن هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٩٧٤@. ضعيف: أبو بكر بن أيب مريم هو ابن عبداهللا الغساين−
 .kí‹ÔnÛa١٨٥٤@. ثقة كثري اإلرسال: راشد بن سعد املقرئ احلميص−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٥٠٧٣@. صدوق: عمرو بن عثامن بن سعيد أبو حفص احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٤١٤٥@. ثقة: عبد القدوس بن احلجاج احلميص: أبو املغرية−
 .هو ابن عمرو السكسكي احلميص: صفوان−
 .kí‹ÔnÛa٢٧٧٥@. ثقة, وكان يرسل كثرياً : رشيح بن عبيد احلميص−
 אW

 .حسن لغريه لتعدد طرقه ولشواهدهاحلديث 
ضعيف حلال ابن أيب مريم, وألن رواية راشد بن سعد عـن سـعد مرسـلة : ألن سند الطريق األول

 . يعني بينهام انقطاع: قاله أبو زرعة, قلت
 .١٧٤, جامع التحصيل ص ٣/٢٠٢, هتذيب التهذيب ٩/٨هتذيب الكامل : انظر

 . ضعيف كذلك لالنقطاع بني رشيح بن عبيد وبني سعد: ريق الثاينوألن سند الط
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 .١٩٥, جامع التحصيل ص٤/٢٩٩, هتذيب التهذيب ١٢/٤٤٦هتذيب الكامل : انظر

 ).رواته موثقون إال أن فيها انقطاعاً : (١١/٣٥٨وقال ابن حجر عن طريق أيب داود يف الفتح 
 .ن أيب ثعلبة اخلشنيومن شواهده ما مر معنا يف احلديث الذي قبل هذا ع

 .١٩٨−٤/١٩٧السلسلة الصحيحة : وانظر
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 W

 :البخاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع عن املغرية بن شعبة هي كالتايلأخرجه 
ى حيييـحـدثنا : حدثنا عبداهللا بن أيب األسود: ~قال ) ٣٦٤٠(كتاب املناقب باب بدون عنوان −

 .بنحوه  سمعت املغرية بن شعبة: حدثنا قيس: عن إسامعيل
تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق  ال ((: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي −

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسامعيل عـن قـيس عـن : ~قال ) ٧٣١١.(وهم أهل العلم ))يقاتلون 
 .بنحوه  املغرية بن شعبة

حـدثنا : ~قـال ) ٧٤٥٩) (إنـام قولنـا ليشـء إذا أردنـاه : (كتاب التوحيد باب قولنا هللا تعـاىل−
 .بنحوه  ا إبراهيم بن محيد عن إسامعيل عن قيس عن املغرية بن شعبةشهاب بن عباد, حدثن

وحدثنا أبو بكـر بـن أيب :  ~قال ) ١٩٢١) (اجلهاد: (وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة
: حدثنا وكيع وعبـده كالمهـا عـن إسـحاق بـن أيب خالـد, ح: وحدثنا ابن نمري:حدثنا وكيع, ح: شيبة 

 .حدثنا مروان يعني الغزاري عن إسامعيل عن قيس عن املغرية بنحوه −واللفظ له −وحدثنا ابن أيب عمر
 :~ثم قال 

: سـمعت املغـرية يقـول: حدثني إسامعيل عن قيس قـال: حدثنا أبو أسامة: وحدثنا حممد بن رافع 
 .بمثل حديث مروان سواء
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 ).د(وهذا احلديث والذي بعده بكاملهام سقطا من ) ب(سقط من ) ١(

 W
من طريـق ) ٢٠٩٣٣( ٣٤/٤٧٤من طريق رشيك, و) ٢٠٨٥٩( ٣٤/٤٣٩أخرجه أمحد يف املسند 

من طريق إرسائيل واحلسن بن صالح أربعـتهم عـن ) ٨٣٨٨( ٤/٤٩٦ أسباط, واحلاكم يف املستدرك
 .فذكره  سامك بن حرب عن جابر بن سمرة

 .من طريق شعبة عن سامك عنه به) ١٩٢٢(احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد : قلت
ذا وهو حديث مشهور جداً مروي بأكثر من لفظ عن أكثر من صحايب غري املذكورين معنا هنا يف هـ

 :الباب منهم
) ١٠٣٧(, ومسـلم )٧٤٦٠−٧٣١٢−٣٦٤١−٣١١٦ −٧١: (معاوية عند البخـاري أحاديـث−١

 .طرف له يف كتاب اجلهاد
 ).١٩٢٠(ثوبان موىل رسول اهللا عند مسلم −٢
 ).١٩٢٣ −١٥٦(جابر بن عبداهللا عند مسلم −٣
 )١٩٢٤(عقبة بن عامر عند مسلم −٤
 ).١٩٢٥(سعد بن أيب وقاص عند مسلم −٥
 ).٦(, وابن ماجه )٢١٩٢(رة بن إياس عند الرتمذي ق−٦
 ).٢٤٨٤(عمران بن حصني عند أيب داود −٧

 . هذا مثاالً وليس حرصاً مما يدل عىل كثرة طرق احلديث ورواته من صحابة رسول اهللا 
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 W

 ). ٨٣٨٩( ٤/٤٩٦, واحلاكم يف املستدرك ٧/٢٨٨الطرباين كام يف املجمع  هأخرج
, والبخـاري يف )٢٤٣٣( ٢/١٧٥, والدارمي يف السنن )٣٨( ١/٤٢وأخرجه الطياليس يف املسند 

 ن سليامن بن الربيع عن عمر بن اخلطابمن طريق مهام عن قتادة عن ابن بريدة ع ٤/١٢التاريخ الكبري 
 به. 

− ٤٨٥٢(, وأبو يعىل كـام يف املطالـب )٤٨٥١(وأخرجه إسحاق بن راهويه كام يف املطالب العالية 
من طريق هشام الرستوائي عن قتادة عن أيب األسود ) ٨٦٥٣( ٤/٥٩٣, واحلاكم يف املستدرك )٤٨٥٣

 .عن عمر به
مـن طريـق ابـن أيب عروبـة ونـافع بـن عـامر  −٨١٨, ٨١٧وأخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار ص

وسعيد بن بشري عن قتادة عن عبداهللا بن أيب األسود عن عمر به, وهو خطأ والصواب عن عبـداهللا عـن 
 .أيب األسود عن عمر

 W
 : قلت للحديث ثالثة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .البرصيبن دينار  العوذي  حييىابن : مهام هو−
 .ابن دعامة السدويس البرصي: قتادة هو−
 .عبداهللا بن بريدة بن احلصيب: ابن بريدة هو−
ذكر البخاري وابن أيب حاتم أنه رو عـن عمـر, ورو عنـه : سليامن بن الربيع العدوي برصي−

 . عبداهللا بن بريدة
 .٤/١١٧, واجلرح والتعديل ٤/١٢التاريخ الكبري : انظر

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٧٢٩٩@. ثقة ثبت: شام الدستوائي ابن أيب عبداهللا البرصيه−
 .الدؤيل ظامل بن عمرو: أبو األسود هو−
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 :الطريق الثالث

. ثقة حافظ , كثري التدليس واختلط وكان من أثبـت النـاس يف قتـادة: سعيد بن أيب عروبة البرصي
@kí‹ÔnÛa٢٣٦٥. 
 .nÛa@kí‹Ô٧٠٨٠. ثقة ثبت: نافع بن عمر بن عبداهللا املكي−
 . kí‹ÔnÛa٢٢٧٦@. ضعيف: سعيد بن بشري هو األزدي موالهم الشامي−
 אW

 :سنده ضعيف من طرقه السابقة وذلك كالتايل
وال يعـرف : (٤/١٢فيه جهالة سليامن بن الربيع, وفيه كام قال البخاري يف التاريخ : الطريق األول

, وصـححه  ٢٣٤جـامع التحصـيل ص: , وانظـر)ابن بريدة من سـليامن سامع قتادة من ابن بريدة, وال
وقد اختار هذا احلديث من هـذا : , وقال٢/٦٥٧احلاكم, وحسن إسناده ابن كثري كام يف مسند الفاروق 

 .الوجه احلافظ الضياء يف كتابه
 :الطريق الثاين فيه

 ).٤٨٥١(الية انقطاع بني قتادة وبني أيب األسود, قاله ابن حجر يف املطالب الع
 . وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي

 .هذا جيد, وقد اختاره الضياء أيضاً : وقال ابن كثري أيضاً 
 ).تردد  يف حديثه عن عمر: ( ٢٠٣قال العالئي يف جامع التحصيل ص

 :الطريق الثالث فيه
 .ما قاله العالئي عن حديث أيب األسود عن عمر 

 ).رواه الطرباين يف الصغري والكبري, ورجال الكبري رجال الصحيح: (٧/٢٨٨قال يف املجمع 
جزء حديث عمر من املعجم الكبري غـري مطبـوع ; لـذا ال نعـرف إسـناده ولكـن للحـديث : قلت

 .شواهد كثرية سبق اإلشارة إىل بعضها
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 W

 ). ٣٣٢٠(أخرجه البزار كام يف كشف األستار 
 .من طريق سعيد بن أيب أيوب) ٨٢٧٤( ١٤/٢٥وأخرجه أمحد يف املسند 

ــاً  ــد أيض ــحيحه )٨٩٣٠( ١٤/٤٩٨و) ٨٤٨٤( ١٤/١٨٦وأمح ــان يف ص ــن حب  ١٥/٢٤٩, واب
من طريق الليث بـن سـعد كالمهـا عـن ) ١١٥( ١٣٨−١/١٣٧الفقيه واملتفقه  , واخلطيب يف)٦٨٣٥(

 .به  حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صالح عن أيب هريرة
, والطـرباين يف األوسـط )٧(  وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب السنة باب اتباع سنة رسـول اهللا 

بن محـزة  حييىمن طريق ) ٣٧٤١( ٣/١٣ويف املعرفة , ٩/٣٠٧وأبو نعيم يف احللية ). ٧٩٤٤( ٨/٤٥٥
 .عن نرص بن علقمة عن عمري بن األسود وكثري بن مرة احلرضمي عن أيب هريرة به

من طريـق اهليـثم بـن ) ٢٤٩٦( ٣/٣٧٦و) ١٥٦٣( ٢/٣٩٤وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 
ضع الثاين عن نرص علقمة عـن زاد يف املو −محيد عن حفص بن غيالن عن نرص بن علقمة عن ابن عائذ

 .عن أيب هريرة بنحوه −أخيه حمفوظ بن علقمة عن ابن عائذ 
من طريق كلثوم بن حممد بن أيب سـدرة عـن عطـاء بـن أيب ) ٤٥٥(وأخرجه ابن راهويه يف مسنده 
 .مسلم اخلراساين عن أيب هريرة يرفعه

 W
 :ربعة طرق هي كالتايلأللحديث 

 : الطريق األول
 .سعيد بن أيب أيوب هو اخلزاعي املرصي−
 .الفهمي عبدالرمحنالليث بن سعد هو ابن −
 املدين: حممد بن عجالن هو−
 .kí‹ÔnÛa٥٥٥٨@. ثقة: القعقاع بن حكيم الكناين املدين−
 .ذكوان السامن الزيات: أبو صالح هو−

 :الطريق الثاين
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 .ابن واقد احلرضمي الدمشقي القايض: بن محزة هو حييى−
 .kí‹ÔnÛa٧١١٨@. مقبول: نرص بن علقمة احلرضمي أبو علقمة احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٤٩٨٩@. خمرضم ثقة عابد: عمري بن األسود العنيس−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٣١@. ثقة: كثري بن مرة احلرضمي احلميص−

 :الطريق الثالث
 .اهليثم بن محيد هو الغساين−
 .حفص بن غيالن هو أبو معيد−
 .kí‹ÔnÛa٦٥٠٧@صدوق : مي أبو جنادة احلميصحمفوظ بن علقمة احلرض−
 .kí‹ÔnÛa٣٩١٠@. ثقة: بن عائذ الثاميل احلميص عبدالرمحن: ابن عائذ هو−

 :الطريق الرابع
 :ال يصح حديثه قال ابن عدي: قال أبو حاتم: كلثوم بن حممد بن أيب سدرة احللبي−

ابن حبان, يعتـرب حديثـه إذا رو  حيدث عن عطاء اخلراساين براسيل وغريه بام ال يتابع عليه, وقال
 .عن غري عطاء اخلراساين

, امليزان ٧/٢١١الكامل   ٩/٢٨, الثقات ٧/١٦٤اجلرح والتعديل  ٧/٢٢٨التاريخ الكبري : انظر
 .٤/٥٨٩, اللسان ٥/٥٠١

 .عطاء بن أيب مسلم هو أبو عثامن اخلراساين−
 אW

 . يق ابن راهويه فهو غري صحيحإال طرلتعدد طرقه صحيح لغريه 
 .زيادة نرص بن علقمة ملحفوظ بن علقمة ال بأس فهو يروي عن أخيه وعن ابن عائذ مبارشة: قلت

 .ما سبق يف الباب: واحلديث له متابعات وشواهد كثرية مشهورة منترشة انظر
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أي يبني السنة من البدعة ويكثر العلم وينرص أهله ويكرسـ : (٢/٣٥٧قال املناوي يف فيض القدير  )١(

قـد : والباطنة, قـال ابـن كثـريأهل البدعة ويذهلم قالوا وال يكون إال عاملاً بالعلوم الدينية الظاهرة 
ادعى كل قوم يف إمامهم أنه املراد هبذا احلديث, والظاهر أنه يعم مجلة من العلـامء مـن كـل طائفـة 

 )…وكل صنف من مفرس وحمدث وفقيه ونحوي ولغوي وغريهم
حممد : عمر بن عبد العزيز, وأن يف املائة الثاين: أن يف املائة األوىل: صح عن اإلمام أمحد قوله: قلت 

 .بن إدريس الشافعي
 .ويف حتديدهم عىل رأس كل مائة سنة كالم طويل 
, والعجلوين يف كشـف ٢/٣٥٧, واملناوي يف الفيض ١٥٥التحدث بنعمة اهللا للسيوطي ص: انظر 

 ).٧٤٠(اخلفا 
دين, وحتفة املجتهدين بأسامء املجـددين : وللسيوطي مؤلف بعنوان  إرشاد املهتدين إىل أسامء املجدّ

 .مها خمطوطكال
, والثاين موجود يف املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء رقم )٨١٦٠(األول موجود يف برلني رقم  

, ٩٤٦٤كلهــا جمــاميع وبــرلني ) ٧٠٦, ٣٦٥, ٤٨٥(تــاريخ, ودار الكتــب املرصــية أرقــام ) ٤٣(
 .٤٧٤/٩, وليدن ٩٤٦٥

 .٢٢٣وص ٢٢٠دليل خمطوطات السيوطي ص: انظر 
 W

من ) ٨٥٩٣(من طريق الربيع بن سليامن املرادي, و) ٨٥٩٢( ٤/٥٦٧أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .طريق أيب الطاهر اخلوالين

عن سـليامن بـن داود ) ٤٢٩١(وأخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب ما يذكر يف قرن املائة 
 .املهري

ادن طريق عمرو بم) ٦٥٢٣( ٧/٢٧١والطرباين يف األوسط   .ن سوّ
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أربعتهم عن عبداهللا بن وهب عن سعيد بن أيب أيوب عن رشاحيل بن يزيد عن أيب علقمـة عـن أيب 

 .به  هريرة
 W

 .kí‹ÔnÛa١٨٩٤@. ثقة: الربيع بن سليامن املرادي−
 .٨٥ kí‹ÔnÛa. ثقة: أمحد بن عمرو بن عبداهللا املرصي: أبو الطاهر هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٥١@. ثقة: أبو الر بيع املرصي سليامن بن داود املهري−
اد بن األسود −  .kí‹ÔnÛa٥٠٤٦@. ثقة: أبو حممد البرصي العامريبن عمرو عمرو بن سوّ
 .عبداهللا بن وهب هو املرصي−
 .سعيد بن أيب أيوب هو اخلزاعي املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٢٧٦٣@. صدوق: رشاحيل بن يزيد املعافري املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٨٢٦٢@. ثقة: رصي موىل بني هاشم قايض أفريقيةأبو علقمة الفاريس امل−
 אW

 .سنده حسن حلال رشاحيل
 يروي احلديث عن النبي : عن اإلمام أمحد بن حنبل يقول ٩/٩٧أخرج أبو نعيم يف احللية : قلت
 .وذكره

مـام أمحـد إىل صـحة أشـار اإل: (, وقـال األلبـاين عـن هـذا ١٠/٤٦وكذا ذكر الـذهبي يف السـري 
سـنده : (قولـه الـزين العراقـيونقل أيضاً عن  ٢/٣٥٨احلاكم كام يف فيض القدير , وصححه)احلديث
 .مع الفيض ٢/٣٧٥وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري , )صحيح

, وصـححه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع )إسناده قوي: (٤٨وقال ابن حجر يف توايل التأسيس ص
 ).٥٩٩( ٢/١٤٨حيحة , والسلسلة الص)١٨٧٤(
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عب بن )١( جثّامة بن قيس الليثي, حليف قريش, صحايب اختلف يف موته واألصح أنه عـاش إىل  الصّ

 .خالفة عثامن بن عفان 
 .٢/٣٤٤, اإلصابة ٢/٤٤٩, أسد الغابة ٢/٢٩١االستيعاب : انظر 
 .تذهل) و(و) د(يف  )٢(
 .~القائل هو اجلالل السيوطي  ) ٣(

 W
 ). ١٦٦٦٧( ٢٧/٢٢٥وائد املسند أخرجه عبداهللا بن أمحد يف ز

 .من طريق حيوة بن رشيح) ٩٩٢( ٢/١٠١وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 
من ) ٩٩٢( ٢/١٠١, والطرباين أيضاً يف مسند الشاميني )٩٠٧(وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

 .به  جثامةطريق عبد الوهاب بن نجدة مها عن بقية عن صفوان عن راشد بن سعد عن الصعب بن 
 .ويف سند ابن أيب عاصم ترصيح بقية بالتحديث إىل آخر السند

 W
 .حيوة بن رشيح هو احلميص التجيبي−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٦٤@. ثقة: عبد الوهاب بن نجدة احلوطي−
 .بقية بن الوليد هو الكالعي−
 .صفوان بن عمرو هو السكسكي−
 .املقرئي احلميص: راشد بن سعد هو−
 אW

 .سنده ضعيف لإلنقطاع بني راشد بن سعد والصعب بن جثامة
 ).فيه إرسال: إسناده صالح قلت: قال ابن السكن: (٣/٣٤٥قال ابن حجر يف اإلصابة 
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وذكر غري واحد من أهل   االنقطاع بينهام ألن الصعب بن جثامة مات يف خالفة عثامن ~أراد 

 . صفني مع معاويةالعلم أن راشد حرض
فقـد  −وهو ممكـن−فإن صح هذا : (وقال الذهبي  ٤/٤٩٠, والسري ٣/٢٩٢التاريخ الكبري : انظر

 ).عاش نحو التسعني
يفهم من هذا أنه من مواليد خالفة عمر ألنه مات سنة ثامن ومائة أو ثالث عرشـة ومائـة فـام : قلت

حلديث عند فتح اصـطخر وراشـد مل حيرضـها, املانع من صحة سامعه إال أن يقال أن الصعب ذكر هذا ا
 .حيث كان فتحها سنة تسع وعرشين من اهلجرة, لذا علّ احلديث باالنقطاع

, تـاريخ اخللفـاء ١٠/٢٢٧, البداية والنهايـة ٤/٢٥٧تاريخ الطربي : انظر مسألة فتح اصطخر يف
 .١٨٧ص
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 W

 .عبداهللا بن عبد احلكم من طريق حممد بن) ٨٣٣٦( ٤/٤٨٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
من طريق ابن أيب أويـس, وابـن حبـان يف صـحيحه  ٣/٣٣٨وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري  
, وأبـو نعـيم يف )٤٤٩٢( ٥/٢٩, والطـرباين يف الكبـري حييىمن طريق حرملة بن ) ٧٢٢٥( ١٦/٢٠٨

 .حييىمن طريق إبراهيم بن املنذر وحرملة بن ) ٢٧١٩( ٢/٢٧٧املعرفة 
 .به  ثابت بن رويفع عن سحيم عن سوادة بن بكر م عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث عنأربعته

 W
 .kí‹ÔnÛa٦٠٢٨@. ثقة: حممد بن عبداهللا بن عبد احلكم املرصي الفقيه −
 .أبو عبداهللا بن أيب أويس املدين: إسامعيل بن عبداهللا هو−
 .التجيبي املرصي: هو حييىحرملة بن −
 .ابن عبداهللا األسدي احلزامي: اهيم بن املنذر هوإبر−
 .عبداهللا بن وهب بن مسلم املرصي: ابن وهب هو−
 .kí‹ÔnÛa٥٠٠٤@. ثقة فقيه حافظ: عمرو بن احلارث بن يعقوب أبو أيوب املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧٤٢@. ثقة فقيه: بكر بن سوادة بن ثاممة اجلذامي املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٢٢١٢@. لمقبو: سحيم املدين موىل بني زهرة−
 אW

 .حلال سحيمضعيف سنده 
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي
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 .بغري هد) و(و) د(يف ) ١(
 W

 :خاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع هي كالتايلأخرجه الب
 ).٣٦٠٦(كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم −

حـدثني برسـ بـن :  حـدثني ابـن جـابر قـال: حدثنا الوليد قـال: بن موسى  حييىحدثنا  ~قال 
 .رهفذك: حدثني أبو إدريس اخلوالين أنه سمع حذيفة ابن اليامن يقول: عبيداهللا احلرضمي قال

بن سعيد عن  حييىحدثني حممد بن املثنى حدثني :  ~قال ) ٣٦٠٧(نفسه الكتاب والباب  ويف−
 .به  حدثني قيس عن حذيفة: إسامعيل
 ).٧٠٨٤(كتاب الفتن باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة, −

بن عبيد اهللا  حدثني برس: حدثنا ابن جابر: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا حممد بن املثنى: ~قال 
 .فذكره: أنه سمع حذيفة بن اليامن يقول: أنه سمع أبا إدريس اخلوالين: احلرضمي

: وحدثني حممد بـن املثنـى العنـزي: ~قال ) ١٨٤٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املغازي 
نـه سـمع بن يزيد بن جابر حدثنا برس بن عبيد اهللا احلرضمي أ عبدالرمحنحدثنا : حدثنا الوليد بن مسلم

 .فذكره: سمعت حذيفة بن اليامن يقول: أبا إدريس اخلوالين يقول

ت
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وحـدثنا عبـداهللا بـن : بـن حسـان, ح حييـىحـدثنا : وحدثني حممد بن سهل بن عسـكر التميمـي

م : وهو ابن حسان حييىأخربنا : الدارمي عبدالرمحن م حدثنا زيـد بـن سـالّ حدثنا معاوية يعني ابن سالّ
م قال  .حذيفة بن اليامن فذكر نحوه قال: عن أيب سالّ

 :وقول األوزاعي: قلت
, من طريق أيب عبداهللا احلاكم عن حممد بن يعقوب عـن ٤٩١−٦/٤٩٠أخرجه البيهقي يف الدالئل 

سئل األوزاعي عن تفسري حديث حذيفـة فـذكره بـدون مجلـة : العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه قال
 .حلال العباس بن الوليد البريويت وسنده حسن, )ول الذي بعد اخلريالرش األ(
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 W

 . ٦/٥٣٠أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, واحلـاكم يف معرفـة علـوم )٣٥٥٦( ٤/٣٢٠ويف األوسط  ١/١٥٣وأخرجه الطرباين يف الصغري 

من طرق عن عاصم بن يوسف عـن سـعيد بـن  ٨/٢٤٦, واخلطيب يف تاريخ بغداد ١٢٠احلديث ص 
 .به  اخلمس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر

 W
 .kí‹ÔnÛa٣٠٨٢@. ثقة: عاصم بن يوسف الريبوعي أبو عمرو اخلياط−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٣٢@. صدوق: مس التميمي أبو مالكسعيد بن اخل−
 .العدوي موىل عمر: زيد بن أسلم هو−
 אW

 .سنده حسن حلال سعيد, وهو صحيح عىل رشط مسلم
 ).رواه الطرباين يف األوسط وفيه من مل أعرفه: (٧/٣٣١قال يف املجمع 

ة شواهد كام ييل: قلت  :وللحديث عدّ
من طريق سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من ) ٢٣٦٤٥( ٣٩/٥٢أمحد يف املسند عند اإلمام −١

 .بني سليم عن جده بنحوه
ليم وجده  .وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل من بني سُ

من طريق عبـد احلميـد بـن جعفـر عـن أيب اجلهـم ) ٦٤٢١( ١١/٣٠٥عند أيب يعىل يف املسند −٢
 .القواس عن أيب هريرة بنحوه

 .عاصم بن روبة ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل: هوأبو اجلهم −
 .٦/٣٤٢, اجلرح والتعديل ٦/٤٨٨التاريخ الكبري: انظر

 .هذا إسناد ضعيف جلهالة أيب اجلهم
 ).رواه أبو يعىل ورجاله ثقات: (٣/٧٨قال يف املجمع 
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ن إبـراهيم بـن احلسـني من طريق غيالن بن يزيد ع) ٨٤١٥( ٤/٥٠٥عند احلاكم يف املستدرك −٣

 {عن آدم بن أيب أياس عن ابن أيب  ذئب عن قارظ بن شيبة عن أيب غطفـان عـن عبـداهللا بـن عمـرو 
 .موقوفاً بنحوه

 .مل أتبينه: إبراهيم بن احلسني−
 .kí‹ÔnÛa٥٤٤٧@. ال بأس به: قارظ بن شيبة بن قارظ الليثي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٨٣٠٢@. ثقة: أبو غطفان ابن طريف املدين−

 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي
 :قلت

 . بمجموع طرق هذه األسانيد يرتقي احلديث للصحيح لغريه, وقد صححه األلباين
 ).١٨٨٥( ٤/٥٠٦السلسلة الصحيحة : انظر
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 W

 .٦/٥٣٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, والطرباين يف )٤٢٩٧(داود يف سننه كتاب املالحم باب يف تداعي األمم عىل اإلسالم وأخرجه أبو 

بن يزيد بن جابر عن أيب عبد السالم صـالح بـن  عبدالرمحنمن طريق ) ٦٠٠( ١/٣٤٤مسند الشاميني 
 .به  رستم عن ثوبان

, والطياليس يف مسـنده ) ٩٨٨٧( ١٣/١٦وأخرجه البيهقي يف الشعب  , )١٠٨٥( ٢/٢٣٣موقوفاً
من طريـق  ٦/٣٥٣, والبخاري يف التاريخ الكبري )٣٧٢٣٦(حديث   ٧/٤٦٢وابن أيب شيبة يف مصنفه 

 .أيب األشهب عن عمرو بن عبيد العبشمي عن ثوبان به
, والطرباين يف الكبري )٥(, وابن أيب الدنيا يف العقوبات )٢٢٣٩٧( ٣٧/٨٢وأخرجه أمحد يف املسند 

, وأبو) ١٤٥٢( ٢/١٠٢ من طريق مبارك بـن فضـالة عـن مـرزوق أيب  ١/١٨٢نعيم يف احللية  خمترصاً
 .عبداهللا احلميص عن أيب أسامء الرحبي عن ثوبان به

 W
 :للحديث ثالثة طرق عن ثوبان هي كالتايل

 :الطريق األول
 .األزدي الداراين: بن يزيد بن جابر هو عبدالرمحن−
جمهول, وهو غـري أيب عبـد السـالم الـذي رو عـن : مشقيصالح بن رستم أبو عبد السالم الد−

 .kí‹ÔnÛa٢٨٦٠@. ثوبان عىل الصحيح
لكن الذي يظهر يل أن أبا عبد ( ٤/٣٥٦ومل يذكره مرة أخر يف التقريب, وقال يف التهذيب : قلت

: الثـاين إىل آخر كالمه, ومنه يظهر أن صالح بن رستم..) السالم اثنان اشرتكا يف الرواية عنهام ابن جابر
 .حديثه حسن عنده

ك
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ثِّق): (٢٣٣٩(وقال الذهبي يف الكاشف   ٤/٣٧٥, و٦/٤٥٧, الثقات ٣/٤٠٤امليزان : , وانظر)وُ

 .للمقارنة بينهام
 :الطريق الثاين

 .kí‹ÔnÛa٩٣٥@. ثقة: جعفر بن حيان السعدي البرصي: أبو األشهب العطاردي−
م بدون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان ذكره البخاري وابن أيب حات: عمرو بن عبيد العبشمي−

 .٥/١٧٩, الثقات ٦/٢٤٧, اجلرح والتعديل ٦/٣٥٣التاريخ الكبري: انظر. يف الثقات
 :الطريق الثالث

وي: مبارك بن فضالة أبو فضالة البرصي−  .kí‹ÔnÛa٦٤٦٤@. صدوق يدلَّس ويسّ
 .kí‹ÔnÛa٦٥٥٨@. ال بأس به: مرزوق أبو عبداهللا احلميص نزل البرصة−
 .kí‹ÔnÛa٥١٠٩@. ثقة: عمرو بن مرثد الدمشقي: أبو أسامء الرحبي هو−
 אW

 .للصحيح  لغريه رتقياحلديث بمجموع هذه الطرق ي
 ).٨١٨٣(, وصحيح اجلامع )٩٥٨( ٢/٦٤٨وقد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .الطياليسوحسنه حمقق مسند اإلمام أمحد, وحمقق مسند أيب داود 
هذا احلديث من األحاديث التي فيها اإلخبار بام سيقع يف األمة وقد وقعت, فهو إعجاز مـن : قلت 

 ., واهللا املستعان وحسبنا اهللا ونعم الوكيلمعجزات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
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 W

 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها
 ).٢٠٥٩(باب من مل يبال من حيث كسب املال . كتاب البيوع−

 .فذكره بنحوه  حدثنا ابن أيب ذئب حدثنا سعيد املقربي عن أيب هريرة: حدثنا آدم: ~قال 
آل [اآليـة ) يا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة: ( باب قول اهللا  −هنفس الكتاب−
 ).٢٠٨٣] (١٣٠: عمران

 .فذكره بنحوه  حدثنا ابن أيب ذئب حدثنا سعيد املقربي عن أيب هريرة: حدثنا آدم:~قال 
 .العرشة وربام يزيدوناحلديث مشهور جداً رواه عن أيب ذئب عن سعيد عن أيب هريرة قرابة : قلت 
, من طريق ابن أيب فديك عـن ابـن ٦/٥٣٥اللفظ املوجود هنا هو لفظ البيهقي يف الدالئل : (فائدة

 .).أيب ذئب عنه به
 .kí‹ÔnÛa٥٧٣٦@. صدوق: ابن أيب فديك هو حممد بن إسامعيل بن مسلم أبو إسامعيل املدين−

من وقته بعض دقائق ليتابع اإلعـالم يـر والواقع اآلن منطبق عىل احلديث, وليأخذ أحدنا : قلت
; واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم  .ذلك واضحاً جلياً

 
 

ي
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واملعنى عىل هـذه الروايـة فيـه . , يعني نفي الرؤية بعد ذلك)وال يراين: (سلمجاء يف صحيح م)١(

 .تقديم وتأخري
 .١٥/١١٨رشح النووي عىل صحيح مسلم : انظر

 W
 ).٣٥٨٩(كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم  −أخرجه البخاري يف صحيحه 

 .بنحوه  حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة: بأخربنا شعي: حدثنا أبو اليامن: ~قال 
 :~قال ) ٢٣٦٤(وأخرجه مسلم كتاب الفضائل 

هـذا مـا حـدثنا أبـو : أخربنا معمر عن مهام بن منبه قـال: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا حممد بن رافع 
 .فذكره: , فذكر أحاديث منهاهريرة عن رسول اهللا 

كان يود لو كان رآه وفقد  فإن كل أحد من الصحابة بعد موته : (٦/٧٠٢قال ابن حجر يف الفتح 
مثل أهله وماله, وإنام قلت ذلك ألن كل أحد ممن كان بعدهم إىل زماننا هذا يتمنى مثـل ذلـك, فكيـف 

 ).هبم مع عظيم منزلته عندهم وحمبتهم فيه
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 W

بن أيوب ورسيح بن يونس وقتيبـة  حييىحدثنا : ( ~قال ) ٢٤٩(أخرج مسلم يف كتاب الطهارة 
أخـربين العـالء : حدثنا إسـامعيل: بن سعيد وعيل بن حجر مجيعاً عن إسامعيل بن جعفر, قال ابن أيوب

 .وهذا جزء منه. به يف حديث طويل  عن أبيه عن أيب هريرة
أرأيت لو أن رجالً لـه  ((: كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا ? فقال: فقالوا: (وفيه 

م هبم, أال يعرف خيله?  هْ فـإهنم  ((: , قـاليا رسـول اهللا: بيل: قالوا ))خيل غرٌّ حمجلة, بني ظهري خيل دُ
 .احلديث )).. يأتون غراً حمجلني من الوضوء
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 W

فضـل نرشـ  من طريق أيب داود وهو يف سننه كتاب العلم باب ٦/٥٣٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, ٢/٨وابن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل ) ٢١١٨٥( ١٠/٤٢٣, ويف السنن الكرب )٣٦٥٩(العلم 

 ., من طريق جرير بن عبد احلميد)٣٢٨( ١/١٧٤واحلاكم يف املستدرك 
, وابن أيب حاتم يف اجلرح )٢٩٤٥( ٥/١٠٤, وأمحد يف املسند )١٦٠٩( ٣/٢٤٩ويف شعب اإليامن 

 .ر بن عياشمن طريق أيب بك ٩−٢/٨
, من طريق فضيل بـن )٣٢٧( ١/١٧٤, واحلاكم يف املستدرك ٨/١٢٠وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

 .عياض
مـن ) ٧٠(, واخلطيب يف رشف أصـحاب احلـديث )٦٢( ١/٢٦٣وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 

 .طريق شيبان مرفوعاً 
 .من طريق سفيان مرفوعاً وموقوفاً  ٢/٩وأخرجه ابن أيب حاتم يف اجلرح 

عن األعمش عن عبداهللا بن عبداهللا عن سعيد  −جرير وأبو بكر وفضيل وشيبان وسفيان −مخستهم 
 .به {بن جبري عن ابن عباس 

 W
 .الضبي الكويف: جرير هو ابن عبداحلميد هو−
 .أبو بكر بن عياش هو األسدي الكويف املقرئ−
 .kí‹ÔnÛa٥٤٣١@. ثقة عابد إمام: دفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو عيل الزاه−
 .kí‹ÔnÛa٢٨٣٣@. ثقة صاحب كتاب: التميمي أبو معاوية البرصي عبدالرمحنشيبان بن −
 .سفيان هو الثوري−
 .سليامن بن مهران: األعمش هو−
 .kí‹ÔnÛa٣٤١٨@. صدوق: عبداهللا بن عبداهللا الرازي موىل بني هاشم القايض−
 .األسدي: سعيد بن جبري هو−
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 .إسناده حسن حلال عبداهللا بن عبداهللا
 .ووافقه الذهبي. وليس له علة: وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني وقال

 .وصحح إسناده حمقق املسند لإلمام أمحد, وصحيح ابن حبان
 .مل خيرج له الشيخان: عبداهللا بن عبداهللا: قلت
 ).١٧٨٤( ٤/٣٩٠السلسلة الصحيحة لأللباين : وانظر
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 W
 ).١٣٣١( ١/٣٩٦أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

, وابن أيب حاتم يف اجلـرح )كشف األستار ١٤٦(و. خمترص الزوائد) ٨٤( ١/١٢١وأخرجه البزار 
, واحلـاكم يف معرفـة علـوم )٥٦٦٤( ٦/٣١٢, واألوسط )١٣٢١( ٢/٧١, والطرباين يف الكبري ٢/٨

 ).٦٩(, واخلطيب يف رشف أصحاب احلديث ٦٠احلديث ص
حدثني ابن أيب : حدثني أيب قال: بن أيب ليىل قال  عبدالرمحنمن طريق حممد بن عمران بن حممد بن 

 .بمثله  بن أيب ليىل عن ثابت بن قيس عبدالرمحنليىل عن عيسى عن 
 W

kí‹ÔnÛa@@. صـدوق: الكـويف عبـدالرمحنبن أيب ليىل أبـو  عبدالرمحنن حممد بن حممد بن عمران ب−

٦١٩٧. 
 .kí‹ÔnÛa٥١٦٦@. مقبول: بن أيب ليىل عبدالرمحنعمران بن حممد بن −
 .بن أيب ليىل القايض عبدالرمحنابن أيب ليىل هو حممد بن −
 .kí‹ÔnÛa٥٣٠٧@. ثقة: بن أيب ليىل عبدالرمحنعيسى بن −
 .األنصاري املدين: أيب ليىل هوبن  عبدالرمحن−
 אW

. بن أيب ليىل مل يسمع من ثابت بـن قـيس عبدالرمحن, وألن عبدالرمحنسنده ضعيف حلال حممد بن 
 .١/١٣٧كذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 :فائدة
كل مسألة تُرو ): (٧١(قال إسحاق بن راهويه فيام رواه عنه اخلطيب يف رشف أصحاب احلديث 

 ).تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم:  عن ثالثة فهي أثر لقول النبي 
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 .البخاري فقط) د(يف  )١(
رمحـة, يعتصـم بـه كـل  نرش العلم حياته, والبالغ عن رسول اهللا : ( ~قال أبو حاتم الرازي  )٢(

رواه عنـه اخلطيـب البغـدادي بسـنده يف رشف ). مؤمن, ويكون حجة عىل كل مصـرّ بـه وملحـد
 ).٢٣(أصحاب احلديث 

, وموجـود يف نسـختني )جــ −ب  −أ (سخ من املخطـوط غري موجود يف ثالث ن: ما بني القوسني )٣(
 .٢/١٥٣مع وجوده يف املطبوع ) و−د(

ومل أقف عىل هذا احلديث, وأظن هذه اجلملة دخلت هنا سهواً لورودها يف احلـديث الـذي : قلت 
 .قبل هذا فاختلط عىل الناسخ, واهللا تعاىل أعلم

 W
 :ثالثة منها بلفظه:  مواضع هي كالتايلأخرجه البخاري يف صحيحه يف تسعة 

 : ~قال ) ٤٤٠٦(كتاب املغازي باب حجة الوداع −
 حدثنا أيوب عن حممد عن ابن أيب بكرة عـن أيب بكـرة: حدثنا عبدالوهاب: حدثني حممد بن املثنى

  يف خطبة يوم النحر −به. 
 : ~قال ) ٥٥٥٠(األضحى يوم النحر : كتاب األضاحي باب من قال−

 .به  بكرة أيب عن بكرة أيب ابن عن حممد عن حدثنا أيوب :عبدالوهاب حدثنا: حدثنا حممد بن سالم
νθ× ®: كتاب التوحيد باب قوله اهللا تعاىل− ã_ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ *4’ n<Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο tÏß$ tΡ 〈  )قال ) ٧٤٤٧~ : 

 .به  بكرة أيب عن بكرة أيب ابن عن حممد ب عنحدثنا أيو :عبدالوهاب حدثنا :املثنى بن حدثنا حممد
 ).٧٠٧٨(و) ١٧٤١(و) ١٠٥(و) ٦٧: (وأربعة منها بنحوه أحاديث
 ).٤٦٦٢(و) ٣١٩٧: (وموضعان ليس فيهام الشاهد

 : ~قال ) ١٦٧٩(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلدود  
حدثنا عبدالوهاب : قاال −للفظوتقاربا يف ا−ى بن حبيب احلارثي يحيوحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و

 . به  الثقفي عن أيوب عن ابن سريين عن أبن أيب بكرة عن أيب بكرة
 



@
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عامرة بن جوين العبدي البرصي, رو عن أيب سـعيد اخلـدري وابـن عمـر, : أبو هارون العبدي )١(

 . هـ١٣٤الثوري واحلامدان واحلكم بن عبدة وعمران القطان وغريهم, مات سنة : رو عنه
 .٧/٣٤٨, التهذيب ٢١/٢٣٢, هتذيب الكامل ٦/٤٩٩التاريخ الكبري : انظر 

 W
من طريـق احلكـم بـن عبـدة ) ٢٤٧(املقدمة باب الوصاة بطلبة العلم  −أخرجه ابن ماجه يف سننه 

, وأخرجه الرتمذي يف جامع أبواب العلم باب ما جاء يف االستيصاء بمن طلب العلـم )٢٤٩(بنحوه, و
 .من طريق سفيان بنحوه) ٢٦٥٠(

من طريق عبد ) ١٢٦( ١/١٤٤يف الفقيه واملتفقه  , واخلطيب٦/٥٤٠وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .عن شيخه معمر ١١/٢٥٢الرزاق عن معمر بن راشد بنصه, وهو يف مصنف عبدالرزاق 

 .بنحوه −من طريق نوح بن قيس ) ٢٦٥١(وأخرجه الرتمذي يف املوضع السابق 
 .من طريق محاد بن سلمة وعمران القطان) ٧٠٥٥( ٨/٢٨والطرباين يف األوسط 

 .من طريق برد بن سنان) ٤٠٥( ١/٢٢٦سند الشاميني ويف م
. عن أيب هـارون العبـدي بـه) احلكم بن عبدة وسفيان ومعمر ونوح ومحاد وعمران وبرد(سبعتهم 

من طريـق سـعيد  ٦/٤٥٠, والبيهقي يف الدالئل )٢٩٨( ١٦٥, ١/١٦٤وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .بنحوه  ري عن أيب نرضة عن أيب سعيد اخلدريبن سليامن الواسطي عن عباد بن العوام عن اجلري

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa١٤٥٢@. مستور: احلكم بن عبدة الرعيني أو الشيباين, برصي نزل مرص−
 .سفيان هو ابن سعيد الثوري−
 .معمر هو ابن راشد البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٧٢٠٩@. صدوق رمي بالتشيع: رصينوح بن قيس بن رياح األزدي الب−

ي



@
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 .محاد هو ابن سلمة بن دينار البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٥١٥٤@. صدوق هيم ورمي برأي اخلوارج: عمران هو ابن دوار القطان البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٤٨٤٠@. مرتوك ومنهم من كذبه, شيعي −عامرة بن جوين : أبو هارون العبدي هو−

 :الطريق الثاين  
 .kí‹ÔnÛa٢٣٢٩@. ثقة حافظ: سليامن الواسطي الضبي لقبه سعدويهسعيد بن −   
 .kí‹ÔnÛa٣١٣٨@. ثقة: عبّاد بن العوام بن عمر الكاليب أبو سهل الواسطي −

 .اجلريري هو سعيد إياس البرصي− 
 .أبو نرضة هو املنذر بن مالك العبدي− 
 אW

, ولو حكم عليه بالوضع مل يكن بعيـداً حلـال أيب هـارون احلديث بالسند األول ضعيف جداً : قلت
 .ولكن جميء احلديث من طريق آخر صحيح كالشمس جيعل حديثاً صحيحاً وال يرضه السند األول

ثم قال هو أول حـديث يف فضـل طـالب احلـديث وال .. هذا حديث صحيح ثابت: (قال احلاكم 
 ).يعلم له علة

 ).لة لهعىل رشط مسلم وال ع: (وقال الذهبي
هكذا رواه مجاعة من األئمة عن أيب هـارون : (١٨٠وقال البيهقي يف املدخل إىل السنن الكرب ص

 ).العبدي, وأبو هارون إن كان ضعيفاً فرواية أيب نرضة له شاهدة
 



@
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 W
 حدثنا عبداهللا بـن عـامر ~قال ) ٢٤٨(الوصاة بطلبة العلم املقدمة باب  −أخرجه ابن ماجه يف سننه 

دخلنا عىل احلسن نعـوده حتـى مألنـا البيـت فقـبض : بن زرارة حدثنا املعىل بن هالل عن إسامعيل قال
 .دخلنا عىل أيب هريرة فذكر نحوه: رجليه ثم قال

 W
 .í‹ÔnÛa@k٣٤٠٤. صدوق: عبداهللا بن عامر بن زرارة احلرضمي−
 .kí‹ÔnÛa٦٨٠٧@. اتفق النقاد عىل تكذيبه: املعىل بن هالل بن سويد الكويف−
, ضعيف احلديث: ابن مسلم املكي أبو إسحاق: إسامعيل هو−  .kí‹ÔnÛa٤٨٤@. كان فقيهاً
 .احلسن هو ابن أيب احلسن البرصي−
 אW

 .أمر بني الوضوح سند احلديث موضوع حلال املعىل بن هالل, وهذا
 .وقد حكم عليه األلباين بالوضع

, وقـال )٢٠٧٠(نسـخة دار املـؤمتن, والسلسـلة الضـعيفة ) ٢٤٨(ضعيف سنن ابن ماجـه : انظر
املعىل بن هـالل كذبـه أمحـد : وإسناد أيب هريرة ضعيف فيه: ( ٦٦ص ٧٧البوصريي يف الزوائد حديث 

 ).اتفقوا عىل ضعفه : احد, وإسامعيل بن مسلموابن معني وغريمها ونسبه إىل وضع احلديث غري و
يعنـي الـذي يقبـل ) ضعيف(وسقت كالم البوصريي حتى ال يتوهم متوهم أن املراد بكلمة : قلت

االعتبار واالحتجاج به, وال يصح اعتبار حديث أيب هريرة شاهداً حلديث أيب سـعيد اخلـدري السـابق 
 .معنا
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 W

 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني
 :~ال ق) ١٠٠(كيف يقبض العلم : كتاب العلم باب−

حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبداهللا بن عمـرو : حدثنا إسامعيل بن أيب أويس قال
 .فذكره {بن العاص 

قـال ) ٧٣٠٧(ما يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف القيـاس : كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب−
يح وغريه عن أيب األسود عن بن رش عبدالرمحنحدثني  : حدثني ابن وهب: حدثنا سعيد بن تليد: ~

 .فذكر نحوه سمعت رسول اهللا : حج علينا عبداهللا بن عمرو فسمعته يقول: عروة قال
حـدثنا جريـر : حدثنا قتيبة بن سـعيد: ~قال ) ٢٦٧٣(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب العلم 

 .فذكره {سمعت عبداهللا بن عمرو بن العاص : عن هشام بن عروة عن أبيه قال
من طريق هشام بن عروة ثامنية طرق أخر, ثم من طريـق أيب جعفـر عـن  ~اقه له مسلم ثم س

عمر بن احلكم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص بمثل حديث هشام, ثم من طريق ابـن وهـب عـن ابـن 
 .رشيح عن أيب األسود عن عروة بمثل حديث البخاري وأطول منه
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 .من طريق هوذة بن خليفة ١/٤, ويف أخبار أصبهان ٦/٦٤أخرجه أبو نعيم يف احللية 
من ) ٩٤٤٠( ١٥/٢٦٠من طريق إسحاق بن يوسف و) ٧٩٥( ١٣/٣٣١وأخرجه أمحد يف املسند 

 .من طريق حممد بن جعفر) ١٠٠٥٧( ١٦/٩٠طاء وطريق عبد الوهاب بن ع
 .به  أربعتهم عن عوف عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة

فـرواه عـن ) ٣٢٥٠٦( ٦/٤١٨وخالفهم مروان بن معاوية فيام أخرجه ابن أيب شـيبة يف املصـنف 
 . حلديث, وهبذا وافق رواية اإلمام مسلم يف الصحيح ويأيت معنا ا)لو كان الدين: (عوف عنه به بلفظ 

 W
 .الثقفي البكراوي أبو األشهب البرصي: هوذة بن خليفة هو−
 .الواسطي األزرق: إسحاق بن يوسف هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٦٢@. صدوق ربام أخطأ: عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف أبو نرص البرصي−
 .a@kí‹ÔnÛ٥٧٨٧. ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة: حممد بن جعفر اهلذيل البرصي غندر−
 .الفزاري أبو عبد اهللا الكويف: مروان بن معاوية هو−
 .ابن أيب مجيلة األعرايب: عوف هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٨٣@. صدوق كثري اإلرسال واألوهام: شهر بن حوشب األشعري الشامي−

أخرج احلديث احلافظ أبو نعيم يف أخبار أصبهان  وذكر له عدة طرق غـري الـذي سـبق منهـا : قلت
 :عن أيب هريرة وواحد عن عائشة وهي كالتايلاثنان 
 .بن أيب احلجاج عن عوف عن حممد بن سريين عن أيب هريرة به حييىمن طريق  ١/٥) ١
 .kí‹ÔnÛa٧٥٢٧@. ليّـن احلديث: بن أيب احلجاج األهتمي أبو أيوب البرصي حييى−

 ).عوف عن شهر(وقد خالفه من هو أوثق منه كام مر معنا لذا كان الصواب 
, من طريق السكن بن نافع عـن ابـن عـون عـن ١/٥وعن أيب هريرة أيضاً من طريق ابن سريين −

 .حممد بن سريين عنه به
 .ومن طريق عبداهللا بن سفيان الغداين عن ابن عون بسنده

 .٤/٢٨٨اجلرح والتعديل . شيخ: قال أبو حاتم : السكن بن نافع−
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 ة مل أقف له عىل ترمج: عبداهللا بن سفيان الغداين−

 .بن أيب احلجاج السابق حييىيقال يف هذا ما قيل عن طريق : قلت
من طريق أمحد بن يوسف املنهجي عن سهل بن صالح عن أيب عامر العقدي عن عبـداهللا  ١/٦) ٢

 .بن معمر عن جبري عن أيب هريرة عبدالرمحنبن 
..). ديثاً بـاطالً ال يُعرف, وأين بخرب كذب ثم ساق لـه حـ: (أمحد بن يوسف املنبجي قال الذهبي−
 .١/٤٣٥, اللسان ١/٣١٤امليزان : انظر

. مقبـول: جبري بـن عبـدة الشـاعر: جبري بن عبيدة ويقال: جبري ممن ذكر من الرواة عن أيب هريرة−
@kí‹ÔnÛa٨٩٢. 
عن يعقوب بن غيالن عـن حممـد بـن الصـباح عـن بن شعبة  حييىعن شيخه أمحد بن  ٨−١/٧) ٣

 .بنحوه <بن القاسم عن أبيه عن عائشة  عبدالرمحنسفيان بن عيينة عن 
ولكن شيخ أيب نعيم مل أجد ترمجته, وأمـا يعقـوب بـن غـيالن فهـو هد حلديث أيب هريرة, وهو شا

 .٦/١٠٦٧تاريخ اإلسالم : انظر.  هـ٢٩٣العامين من مشايخ الطرباين, مات سنة 
 אW

يه حديث  وِّ قَ أيب هريرة فـيام أخرجـه اإلمـام مسـلم يف صـحيحه كتـاب احلديث حسن لغريه, ومما يُ
: أخربنا, وقـال ابـن رافـع: حدثني حممد بن رافع وعبد بن محيد قال عبد: ~قال ) ٢٥٤٦(الفضائل 

قال رسـول : أخربنا معمر عن جعفر اجلزري عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال: حدثنا عبد الرزاق
 .))من أبناء فارس حتى يتناوله  −أو قال−لثريا لذهب به رجل من فارس لو كان الدين عند ا ((:  اهللا 

 .ومما ال شك فيه أن العلم من الدين, وهذا أمر ال حيتاج إىل استدالل واهللا املوفق
من طريـق شـيبان عـن األعمـش عـن أيب ) ٤٩٤٥( ٧/٢٤٦وكذا فيام أخرجه البيهقي يف الشعب 

يل للعرب من رش قد اقرتب, أفلح من كف يـده, اقرتبـوا يـا و: (قال صالح عن أيب هريرة عن النبي 
وخ إىل الذكر, واهللا إن منكم لرجاالً لو أن العلم كان معلقاً بالثريا لتناولوه  ).بني فرُّ

 .ولكن بالرشط األول فقطنفسه السند ب) ٤٢٤٩(أيب داود كتاب الفتن واحلديث يف سنن 
وخ يعنـي النهايـة : انظـر. د العجـم الـذين يف وسـط الـبالدأوال: وسنده صحيح, واملراد ببني فـرّ

٣/٤٢٥. 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

حدثنا عبد الـوارث بـن عبـد الصـمد :  ~قال ) ١٣٥(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن 
بنحـوه, وفيـه تقـديم   حدثني أيب عن جدي عن أيوب عن حممـد بـن سـريين عـن أيب  هريـرة: قال

 .وتأخري
من طريق عبد الرزاق عن هشام بـن حسـان عـن حممـد بـن  ٦/٥٤٤وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

 .به ~سريين 
 W

 .عبد الرزاق هو ابن مهام الصنعاين
 .القردويس: هشام بن حسان هو−

 : األحاديث يف هذا الباب كثرية منها: قلت
 ). ٣٢٧٦(ما أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب بدء اخللق باب صفة إبليس وجنوده 

 .بأطرافها) ١٣٦−١٣٥−١٣٤(ومسلم يف الصحيح كتاب اإليامن أحاديث 

ي
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 طريق حممد بن عبـداهللا بـن سـليامن عـن  من) ٣١٦٧( ٢/٣٠٥أخرجه البيهقي يف السنن الكرب
جليس ملسعر بن كدام عـن يزيـد الفقـري  عبدالرمحنسعيد بن عمرو األشعثي عن حفص بن غياث عن 

 .به  عن أنس بن مالك
بن زياد عـن  عبدالرمحنمن طريق أيب الشعثاء عيل بن احلسن عن حفص بن غياث عن ) ٣١٦٩(و 

 .يزيد الرقايش عن أنس بنحوه
 W

 :للحديث طريقان مها
 −:الطريق األول

 .احلرضمي: حممد بن عبداهللا بن سليامن هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٣٧٢@. ثقة: سعيد بن عمرو األشعثي−
 .kí‹ÔnÛa١٤٣٠@. ثقة فقيه, تغري حفظه قليالً يف اآلخر: حفص بن غياث النخعي الكويف القايض−
رو حديثاً منكراً وهو جمهول, ونقل البيهقـي : قال أبو حاتم: جليس ملسعر بن كدام عبدالرمحن−

وهذا ألنه ال : ثم قال البيهقي) ال أدري أيش هذا احلديث: (يف املوضع السابق عن البخاري بسنده قوله
 .هذا عبدالرمحنيُعرف حال 
 .٣/٥١٢, اللسان ٣٣٢, امليزان ٥/٣٥اجلرح والتعديل : انظر
 . ابن صهيب أبو عثامن الكويف: يزيد الفقري هو−

 −:الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٤٧٠٥@. ثقة: عيل بن احلسن أبو الشعثاء احلرضمي−
 .ابن أنعم اإلفريقي: بن زياد هو عبدالرمحن−
 .kí‹ÔnÛa٧٦٨٣@. ضعيف: يزيد بن أبان الرقايش أبو عمرو البرصي−
 אW
 .احلديث حسن لغريه ملجيء احلديث من طريقني خمتلفني 
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 :يقويه األحاديث األخر يف املواقيت انظر مثالً  ومما

 ): ١٠٣(صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة ففيه كفاية وقـد قـال اهللا تعـاىل يف سـورة النسـاء 
® ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β 〈 ــــاعون ــــورة امل ــــال يف س ≅× ®): ٥, ٤(, وق ÷ƒ uθ sù 

š⎥,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™ 〈 . 
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 ٣/١١٦, وابـن أيب شـيبة كـام يف املطالـب العاليـة )٤٥٠( ١٥٧أخرجه ابن املبـارك يف الزهـد ص
جـري يف , واآل)٦٦٩٨( ١٢/٥٦, وأبو يعىل يف مسنده )١٣٢٣( ٤/١٤٩, والبزار يف مسنده )٣٠٣٠(

 ).٦٦(أخالق محلة القرآن 
من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن ابن اهلاد عـن العبـاس بـن 

 .به  عبد املطلب
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٩٨٩@. ضعيف: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٩١@. أفراد ثقة له: حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٣٧@. ثقة مكثر: يزيد بن عبداهللا بن أسامة الليثي املدين: ابن اهلاد هو−

 .وهو خطأ) ابنة اهلاد: (وجاء عند البزار واآلجري
 אW

 .سنده ضعيف حلال موسى بن عبيدة وألن ابن اهلاد مل يدرك العباس بن عبد املطلب
موسى بن عبيـدة : رواه أبو يعىل والبزار والطرباين يف الكبري وفيه: (١/١٨٥يثمي يف املجمع قال اهل

 ).الربذي وهو ضعيف
 :هبا إىل احلسن لغريه منها رتقيللحديث شواهد تقوية ي: قلت
مـن طريـق عبـداهللا ) ٢٨٣( ١/٤٥فيام أخرجه البزار يف مسنده   من حديث عمر بن اخلطاب)١

بن حممد الفروي عن عبداهللا بن زيد بن أسلم عن أبيـه عـن جـده عـن عمـر بـن بن شبيب عن إسحاق 
 .اخلطاب بمثله

 ).رواه الطرباين يف األوسط والبزار ورجاله موثقون( ١/١٨٦قال اهليثمي يف املجمع 
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ذاهـب : قال أبو أمحد احلاكم: بل سنده ضعيف جداً حلال عبداهللا بن شبيب أبو سعيد الربعي: قلت

يقلب األخبار ويرسقها, ال جيوز االحتجـاج بـه لكثـرة مـا خـالف أقرانـه يف : ابن حبان احلديث, وقال
 .أخباري عالمة لكنه واهٍ ٍ: وقال الذهبي, الروايات عن األثبات

, اللسـان ٤/١١٨, امليـزان ٥/٤٣٠, الكامـل ٢/٤٧, املجـروحني ٥/٨٣اجلرح والتعديل : انظر
٣/٣٥٣. 

 ١٢/٢٥٠فـيام أخرجـه الطـرباين يف الكبـري  عبـاس من حـديث أم الفضـل وعبـداهللا بـن ال) ٢
من طريق حممد بن نرص عن إبراهيم بن محزة عن عبد العزيز بـن أيب حـازم ) ٤٣( ٢٥/٢٧و) ١٣٠١٩(

 .عن يزيد بن عبداهللا بن اهلادعن هند بنت احلارث اخلثعمية عن أم الفضل وعبداهللا بن عباس بنحوه
طرباين يف الكبري ورجاله ثقات إال أن هنـد بنـت احلـارث رواه ال: (١/١٨٦قال اهليثمي يف املجمع 

 .)اخلثعمية مل أر من وثقها وال جرحها
 .kí‹ÔnÛa٨٦٩٦@. مقبولة: قال عنها ابن حجر: قلت 

 .سنده ضعيف
وهلذا فاحلديث قد يرقى بمجموع الطرق للحسن لغريه, ويدل عـىل ذلـك فعـل اهليثمـي يف جممـع 

 .واهللا تعاىل أعلم ه كام سبق معناالزوائد عندما ذكر احلديث وشواهد
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 .وصححه) ب(يف )  ١(

 W
 −:أخرجه أمحد يف املسند يف سبعة أحاديث هي كالتايل

, )٢٠٢٤٩( ٣٣/٣٨٨, من طريق هشيم بن بشري و)٢٠٢٥٠( ٣٣/٣٨٨و) ٢٠١٢٣( ٣٣/٣٠٩
 .عن هشيم بن بشري مرسالً 

 ٣٣/٣٨٨, و)٢٠١٨١( ٣٣/٣٥١, و)٢٠٢٤٧( ٣٣/٣٨٨, و)٢٠٢٤٦( ٣٣/٣٨٧و       
, )٦٩٢١( ٧/٢٢١, والطــرباين يف الكبــري )اركشــف األســت ٣٣٦٦( , والبــزار يف مســنده  )٢٠٢٤٨(

 ١/١٣, ويف أخبـار أصـبهان ٢٥, ٣/٢٤, وأبو نعيم يف احللية )٨٥٦٣( ٤/٥٥٧واحلاكم يف املستدرك 
 .من طرق عن محاد بن سلمة

 .به  عن يونس عن عبيد عن احلسن عن سمرة −يعني هشيم ومحاد−مها  
 W

 .اسطيهشيم بن بشري هو السلمي الو−
 .محاد هو ابن سلمة بن دينار البرصي−
 .يونس بن عبيد هو العبدي البرصي−
 .احلسن هو بن أيب احلسن البرصي−
 אW

: انظـر. سنده ضعيف لتدليس هشيم واحلسن وقد عنعنا هنا, وقد صح سـامع احلسـن مـن سـمرة
 .١٦٥جامع التحصيل ص

رواه أمحــد والبــزار ): (٧/٣١٠(قــال اهليثمــي يف املجمــع وصــححه احلــاكم ووافقــه الــذهبي, و
 ).والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح

 .ويتقو بشواهده األخر اآلتية معنا إن شاء اهللا: قلت
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 ).و(سقط من البزار  )١(

 :هذه شواهد حلديث سمرة السابق وتفصيل الكالم فيها عىل النحو التايل
 :عن أنس بن مالك: أوالً 

 W
 ). كشف األستار ٣٣٦٤(أخرجه البزار يف مسنده 

 من طريق إبراهيم  ٢/١٦, والعقييل يف الضعفاء )٩٦٣( ٢/٢٢٤وأخرجه ابن األعرايب يف معجمه 
 .عن خالد بن يزيد بن مسلم الغنوي  عن الرباء بن يزيد الغنوي عن قتادة عن أنس مثله ابن املستمر

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٥١@. صدوق يُغرب: إبراهيم بن املستمر الناجي−
 .الغالب عىل حديثه الوهم: قال العقييل : خالد بن يزيد بن مسلم الغنوي−

 .٢/٤٤٩, اللسان ٢/٤٣٣, امليزان ٢/١٦الضعفاء الكبري : انظر
 .kí‹ÔnÛa٦٤٩@. ضعيف: الرباء بن يزيد الغنوي أو ابن عبداهللا بن يزيد −
 .قتادة هو ابن دعامة السدويس−
 אW

 . سنده ضعيف
ليس هلذا احلديث من حديث قتادة أصل, إنـام يـرو عـن احلسـن عـن : (٢/١٠١٦وقال العقييل 

 ).سمرة
رواه البزار وفيه خالد بن يزيد بن مسلم ومل أعرفه, وبقية رجاء : (٧/٣١١املجمع وقال اهليثمي يف 

 ).ثقات
 : عن حذيفة بن اليامن: ثانيًا �
 W

 ). ٢٨٨٢( ٧/٢٩١أخرجه البزار يف مسنده 
مـن طريـق  ١/١٣, وأبو نعيم يف أخبار أصـبهان )٨٥٨٣( ٤/٥٦٤وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
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 .د بن سنان عن أبيه عن األعمش عن شقيق عن حذيفة مثلهحممد بن يزي

 W
 .kí‹ÔnÛa٦٣٩٩@. ليس بالقوي: حممد بن يزيد بن سنان اجلزري−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٢٧@. ضعيف: يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي: أبوه هو−
 .سليامن بن مهران: األعمش هو−
 .ابن سلمة أبو وائل الكويف: شقيق هو−
 אW

 . سنده ضعيف
 ).رواه البزار وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو مرتوك: (٧/٣١١وقال اهليثمي يف املجمع 

 .بل حممد واهٍ كأبيه: تعقبه الذهبي بقوله. صحيح اإلسناد: وقال احلاكم
 :عن عبداهللا بن عمرو بن العاص: ثالثًا �
 W

 .٦/٣٥٨ار يف مسنده أخرجه البز
من طريق عباد بن يعقوب عن عبداهللا بن عبد القدوس عن يونس بن خباب عـن جماهـد ) ٢٣٦٩(

 .عن عبداهللا بن عمرو مثله
التيمـي عـن ليـث عـن  حييـىمن طريق عباد بن يعقوب أيضاً عـن أيب ) ٢٣٧٠( ٣٥٩, ٦/٣٥٨و

 .جماهد عن عبداهللا بن عمرو مثله
من طريق عبداهللا بن  ١/١٣, وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )٥٢١١( ٦/١٠٢والطرباين يف األوسط 

 .عبد القدوس عن ليث عن جماهد عن عبداهللا بن عمرو مثله
 W

 :للحديث طريقان
 :الطريق األول

صدوق رافيض حديثه يف البخـاري مقـرون, بـالغ ابـن حبـان : عباد بن يعقوب أبو سعيد الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٣١٥٣@ .يستحق الرتك: فقال
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 .kí‹ÔnÛa٣٤٤٦@. صدوق رمي بالرفض, وكان أيضاً خيطئ: عبداهللا بن عبد القدوس التميمي−
 .kí‹ÔnÛa٧٩٠٣@. صدوق خيطئ ورمي بالرفض: يونس بن خباب الكويف−
 .جماهد هو ابن جرب املكي−

 :الطريق الثاين
. إبراهيم األحول وهـو ضـعيف مل يتني يل من هو? إال أن يف درجته إسامعيل بن: التيمي حييىأبو −
@kí‹ÔnÛaهو عبداهللا بن عبد القدوس يف كنيـة غـري معروفـة عنـه وال مشـهورة فيـه, : , أو قد يقال ٤٢١

حيث جاء الترصيح به يف الرواية األخر. 
 . ليث هو ابن أيب سليم−
 אW

 .سنده ضعيف
ر والطرباين يف الكبري واألوسـط, وفيـه عبـداهللا عبـد رواه البزا: (٧/٣١٠وقال اهليثمي يف املجمع 

  ).القدوس وثقة ابن حبان وضعفه مجاعة, ويونس بن خباب ضعيف جداً 
ا �  :من حديث أيب موسى عند الطرباين: رابعً

عندما أشار إىل الشـواهد  ٧/٣١١وهذا احلديث مل أقف عليه, ومل يرش إليه اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .السابقة

احلديث إىل درجـة احلسـن  يرتقيع الشواهد التي درست أسانيدها يث سمرة السابق موحد: قلت
 .لغريه

وهذا يفهم من عمل اهليثمي يف املجمع عندما رسدها يف موطن واحد, وكذا من عمل السيوطي هنا 
واهللا . عندما ذكر نص حديث سمرة ثم ذكر شواهد احلديث وكأهنام يقوالن هي كافية لتحسني احلـديث

 .ىل أعلمتعا
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 .٥/٣٢النهاية . الدفع واحلركة: النخس )١(
ه بعـود أو غـريه فهـاج, نخست الدابة نخسـاً مـن بـاب قتـل طعنتـ: (٢٢٧ويف املصباح املنري ص 

اس مبالغة, ومنه قيل لدالل الدواب ونحوها نخاس  ).والفاعل نخّ
 W

, وأبو بكر الشافعي ١/٢٨٨, وابن شبه يف تاريخ املدينة )٨٠٢٣( ١٣/٣٩٤أخرجه أمحد يف املسند 
 أيب رهـم عـن من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبيد مـوىل ,)٤٢٧( ١/٣٩٠يف الغيالنيات 

 .مثلهب  أيب هريرة
ابـن  عبـدالرمحنبن حممد بـن قـيس عـن أيب ضـمرة عـن  حييىمن طريق  ١/٢٨٩وابن شبه أيضاً 

 .احلارث بن عبيد عن جده عن أيب هريرة بنحوه
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .ابن سعيد الثوري: سفيان هو−
 .kí‹ÔnÛa٣٠٦٥@. ضعيف: ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي:  هوعاصم بن عبيد اهللا−
 .kí‹ÔnÛa٤٣٨٣@. مقبول: عبيد بن أيب عبيد موىل أيب رهم−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٧٦٣٩@. صدوق خيطئ كثرياً : بن حممد بن قيس املحاريب املدين أبو زكري حييى−
 . أنس بن عياض الليثي املدين: أبو ضمرة هو−
ال بـأس : سئل عنه أبو زرعة فقـال. بن احلارث بن عبيد هو حفيد عبيد موىل أيب رهم محنعبدالر−

 .به, وذكره ابن حبان يف الثقات
 .٧/٧٣, الثقات ٥/٢٢٤, اجلرح والتعديل ٥/٢٧٢التاريخ الكبري : انظر

 אW
عىل طريق ابن شبة اآلخر وقـد  حسن لغريه من الطريقني, وضعف إسناده حمقق املسند لعدم وقوفه

 ).تفرد بإخراجه اإلمام أمحد يف املسند: (قال
 

مي
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 W

 ). ٥٥٢٨( ٣/٤٠١ه احلاكم يف املستدرك أخرج
من طريق حممد بن كثري عن عبداهللا بن واقد عن عبـداهللا بـن  ٢/٣١٢وأخرجه العقييل يف الضعفاء 

 . به  عثامن بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر عن عبادة بن الصامت
ث مبارشة عن أ  .يب الزبري, وهو خطأويف سند العقييل أسقط عبداهللا بن واقد عبداهللا بن عثامن فحدَّ

من طريق زهري بن معاوية عن إسامعيل ابـن ) ٥٥٢٩( ٣/٤٠٢وأخرجه احلاكم يف املستدرك أيضاً 
 . عبيد عن عبداهللا بن عثامن عن أيب الزبري عن جابر عن عبادة به

نْ  دونه ? مل يتضح يل: وفيه  . قَلْب للسند وهل هو من زهري أو مَ
 .من طريق مسلم بن خالد) ٥٥٣٠( ٣/٤٠٢وأخرجه أيضاً يف املستدرك 

من طريق سويد بن سـعيد, والطـرباين يف األوسـط ) ٢٢٧٨٦( ٣٧/٤٤٩وأخرجه أمحد يف املسند 
 .من طريق حممد بن عباد) ٢٩١٥( ٣/٤٢٣

 . بن سليم عن عبداهللا بن عثامن حييىعن  −سويد وحممد بن عباد −مها
 .ن عبيد عن أبيه عن عبادة بنحوهعن إسامعيل ب −مسلم بن خالد وعبداهللا بن عثامن-مها 

من طريق إسامعيل بن عياش عـن عبـداهللا بـن ) ٢٢٧٦٩( ٣٧/٤٢٨وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند 
 .عثامن عن إسامعيل عنه به فذكر احلديث مطوالً 

من طريق خالد بن يوسف عن أبيـه عـن عبـداهللا بـن ) ٢٧٣١( ٧/١٦٤وأخرجه البزار يف مسنده 
 .به مطوالً عثامن عن إسامعيل عنه 

من طريق رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر عـن ) ٣٧٧١٠( ٧/٥٢٦وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .بن مكمل عن أزهر بن عبداهللا عن عبادة بنحوه عبدالرمحناألعمش بن 

 W
 :للحديث أربع طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٦٢٥١@. صدوق كثري الغلط: صيصةحممد بن كثري بن أيب عطاء الثقفي نزيل امل−
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 .kí‹ÔnÛa٣٦٨٤@. ثقة موصوف بخصال اخلري: عبداهللا بن واقد بن احلارث اهلروي−
 .عبداهللا بن عثامن بن خثيم هو املكي القارئ−
 .حممد بن مسلم بن تدرس املكي: أبو الزبري هو−
 .جابر هو ابن عبداهللا الصحايب املعروف−

 : الطريق الثاين
ديج الكويف زهري−  .kí‹ÔnÛa٢٠٥١@.. ثقة ثبت: بن معاوية بن حُ
 .kí‹ÔnÛa٤٦٧@. مقبول: ابن عبيد اهللا بن رفاعة بن رافع العجالين: إسامعيل بن عبيد−
kí‹ÔnÛa@@. , ووثقـه العجـيلولـد يف عهـد النبـي : عبيد اهللا األنصاري: عبيد بن رفاعة, ويقال−

٤٣٧٢. 
 :الطريق الثالث

kí‹ÔnÛa@@. فقيـه صـدوق كثـري األوهـام: ملخزومي موالهم املكـي الزنجـيا: مسلم بن خالد هو−

٦٦٢٥. 
 .kí‹ÔnÛa٧٥٦٣@. صدوق يسء احلفظ: بن سليم الطائفي نزيل مكة حييى−
 .kí‹ÔnÛa٥٩٩٣@. صدوق هيم: حممد بن عباد بن الزبرقان املكي نزيل بغداد−
 .ابن سهل احلدثاين: سويد بن سعيد هو−
 .ميصاحل: إسامعيل بن عياش هو−
: ضعفه ابن عدي, وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: خالد بن يوسف بن خالد أبو الربيع السمتي−

 ). يعترب حديثه من غري روايته عن أبيه ( 
 ٢/٤٥٢, اللسان ٢/٤٣٦, امليزان ٨/٢٢٦,الثقات ٣/٤٨١الكامل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٧٨٦٢@. تركوه وكذبه ابن معني: يوسف بن خالد السمتي−

 :ق الرابعالطري
 .kí‹ÔnÛa٢٧٨٨@. صدوق خيطئ: رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر أبو عبداهللا املدين−
ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابـن حبـان : بن مكمل عبدالرمحناألعشى بن −

 .٦/٨٠, الثقات ٢/٣٣٩اجلرح والتعديل : انظر. يف الثقات
 .أزهر بن عبداهللا هو ابن مجيع احلرازي
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 אW

: , قلـت)تفرد به عبداهللا بن واقد وهـو ضـعيف: (صححه احلاكم وتعقبه الذهبي بقوله: احلديث  
وهم هنا الذهبي فالراوي عن عبداهللا بن عثامن هو عبداهللا بن واقد اهلروي الثقة وليس اآلخر الذي قـال 

 .kí‹ÔnÛa٣٦٨٦@ جمهول, حيتمل أن يكون اهلروي: شيخ لبقية: فيه ابن حجر
رواه أمحد بطوله ومل يقل إسامعيل عن أبيه, ورواه عبـداهللا فـزاد : (٥/٢٢٦وقال اهليثمي يف املجمع 

ن احلجازيني وروايتـه عـنهم عن أبيه, وكذلك الطرباين ورجاهلام ثقات إال أن إسامعيل بن عياش رواه ع
 ).متي هو ضعيفرواه البزار وفيه يوسف بن خالد الس: ( ٥/٢٢٧وقال يف , )ضعيفة

احلديث حسن لغريه لتعدد طرقه, ألن كل طريق عـىل تشـعبها ال ختلـو مـن مقـال, وملـا فبعد هذا 
 .اجتمعت حصل هبا قوة, واحلمد هللا

واحلديث مشهور بأطول من هذا, وأخرص منه يف غري هذا املوضوع, إنام يف موضوع الربا من طريق 
 ) .١٥٨٧(يح مسلم كتاب البيوع مسلم بن يسار عن أيب األشعث عن عبادة يف صح

شواهد له تقويه من حديث ابن مسـعود وحـديث عبـادة فانظرهـا ) ٨١, ٨٠, ٧٩(وسبق معنا يف 
 .هناك
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 .اإلسالم) و(و) د(يف  )١(
 اإليامن: زيادة) و(و) د(يف  )٢(
 ).و(ما بني القوسني سقط من  )٣(

 W
اإلحتـاف للبوصـريي  , وخمترصـ)٤٨٤٠(أخرجه ابن راهويه كام يف املطالـب العاليـة البـن حجـر 

بن يزيد بن جابر عن يزيد  عبدالرمحنأنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا : ~قال إسحاق ) ٨٥٢٥(
 .فذكره  مرثد عن معاذ بن جبلبن 

مـن ) ٦٥٨( ١/٣٧٩, ويف مسـند الشـاميني )١٧٢( ٢٠/٩٠وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبـري 
اهليثم بن خارجة; ومنه يف املعجم الصغري : اد يف مسند الشامينيطريق هشام بن عامر وعيل بن حجر , وز

 .٥/١٦٥, وأبو نعيم يف احللية ١/٢٦٤
بن يزيد بن جابر عن الوضني بن عطاء عن يزيـد بـن مرثـد عـن  عبدالرمحنثالثتهم عن عبداهللا بن 

ه إسـحاق ابـن وروا: (سند ابن راهويـه أيضـاً فقـال ٥/١٦٥وذكر أبو نعيم يف احللية .معاذ بن جبل به
 ).عن يزيد من دون الوضني عبدالرمحنراهويه عن سويد عن عبداهللا بن 

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .kí‹ÔnÛa٢٦٩٢@. ضعيف: سويد بن عبد العزيز بن نمري الدمشقي−
 .األزدي الداراين: عبدالرمحن بن يزيد بن جابر هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٧٣@. ثقة, وله مراسيل: و عثامن اهلمداينيزيد بن مرثد أب−

أ
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 :الطريق الثاين

 .السلمي الدمشقي اخلطيب: هشام بن عامر هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٠٠@. ثقة حافظ: عيل بن حجر بن إياس  السعدي املروزي−
وذي−  .٧٣٦٤ kí‹ÔnÛa. صدوق: اهليثم بن خارجة املرَّ
 .kí‹ÔnÛa٣٤٣٧@. ثقة: ديبن يزيد بن جابر األز عبدالرمحنعبداهللا بن −
. صـدوق يسء احلفـظ ورمـى بالقـدر: الوضني بن عطاء بن كنانة أبو عبداهللا اخلزاعي الدمشـقي−
@kí‹ÔnÛa٧٤٠٨. 

 אW
 :سند احلديث ضعيف لعدة علل

 بن يزيد عبدالرمحن رواية صحت حيث مستقيم راهويه ابن سند أن أظن كنت وإن السند, اضطراب−١
 .منقطع فهو نعيم أبو ذكر عبدالرمحن كام بن عبداهللا ابنه الراوي كان فإن: إذا قلنا: عن يزيد بن مرثد, ويبقى

 .ضعف سويد بن عبد العزيز−٢
 .حال هشام بن عامر وقد جاء من يعضد روايته من الثقات−٣
 .راهويهحال الوضني بن عطاء ومل يأت من يعضد روايته إن قلنا باالنقطاع يف سند ابن −٤
 .يزيد بن مرثد مل يسمع من معاذ بن جبل−٥

 .٣٠٢, جامع التحصيل ص١١/٣١٢, هتذيب التهذيب ٣٢/٢٤٠هتذيب الكامل : انظر
يزيد بن مرثد مل يسمع من معاذ, والوضني بن عطاء وثقة ابـن : (  ٥/٢٢٨وقال اهليثمي  يف املجمع 

 ).حبان وغريه, وضعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات 
  −:قلت 

: بـن شـيبة  عبـدالرمحن: قـال يل : (  ١/٢٣٥وللحديث شاهد عند البخـاري يف التـاريخ الكبـري 
: حدثني أيب وعمي سليم بن مطري عن أبيهام قال: حدثتني أمة الرمحن بنت حممد بن مطري العذرية قالت 

, فـإذا خـذوا العطـاء مـا دام عطـاءً  −:يقول يف حجة الـوداع  سمعت النبي : سمعت أبا الزوائد قال 
 .٣/٢٦٥, وجاء بلفظ قريب منه فيه أيضاً )جتاحفت قريش امللك بينها فذروه 

) ٢٩٥٨(وهــو عنــد أيب داود يف ســننه كتــاب اخلــراج بــاب كراهيــة االقــرتاض يف آخــر الزمــان 
 ., ومل يرد فيهام تسمية الصحايب بمثله أطول منه وبنحوه)٢٩٥٩(و
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, وفيـه )٢٩٥٨(بمثل حديث أيب داود ) ٤٢٣٩( ٤/٢٣٨وأخرجه أيضاً الطرباين يف املعجم الكبري 

 ).٢٦٣٠( ٢/٢٥٠معرفة الصحابة أليب نعيم : ذو الزوائد, وانظر: تسمية الصحايب 
 .مل أجد ترمجتها: أمة الرمحن بنت حممد بن مطري العذرية− 
−لني احلديث: سليم بن مطري من أهل وادي القر .@kí‹ÔnÛa٢٥٢٩ , 
 .kí‹ÔnÛa٦٧١٥@. الجمهول احل: مطري بن سليم −
ذكره البخاري وابـن أيب حـاتم بـدون جـرح وال تعـديل, وذكـره ابـن حبـان يف : حممد بن مطري−
 .٩/٥٦, الثقات ٨/٩٩, اجلرح والتعديل ١/٢٣٥التاريخ الكبري : انظر. الثقات

 ).٥(, وختريج أحاديث مشكلة الفقر )٥(عن احلديث يف غاية املرام  ~وانظر كالم األلباين 
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 .ابن عساكر −زيادة ) و(يف  )١(
ملرصيون, وهوآخرمن مات صحايب سكن مرص, ورو عنه ا: عبداهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي )٢(

 .٤/٤١, اإلصابة ٢/٥٧٢, أسد الغابة ٣/١٩االستيعاب : انظر.  هـ٨٦بمرص من الصحابة سنة 
 W

 ). ٦٧٢٤( ٣/٧٣٤أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, وكنز العـامل ٥/٢٤٦, وجممع الزوائد )٥٣٥٢(وأخرجه الطرباين كام يف جامع املسانيد البن كثري 

 . , وليس هو يف املطبوع من الطرباين)٣٠٩٠٧(
 .٢٦٢, ٢/٢٦١وأخرجه ابن الشجري يف أماليه 

ى بن عثامن بن صالح عن حسان بن غالب عن ابن هليعة عن أيب زرعة عمرو بن جابر يحيمن طريق 
 .به  عن عبداهللا بن احلارث بن جزء

 W
شيع وليّنه بعضـهم لكونـه حـدث مـن غـري صدوق رمي بالت: بن عثامن بن صالح املرصي  حييى−
 .kí‹ÔnÛa٧٦٠٥@. أصله
شيخ من أهل مرص, يقلب األخبار عىل الثقـات ويـروي عـن : (قال ابن حبان: حسان بن غالب−

 .األثبات امللزقات ال حيل االحتجاج به بحال وال الرواية عنه إال عىل سبيل االعتبار
 .له عن مالك أحاديث موضوعة −:احلاكم  قال: ثم قال.. مرتوك: عن مالك : وقال الذهبي 

حدث عن مالك : منكر احلديث, وقال أبو نعيم األصبهاين : قال األزدي : زاد ابن حجر يف اللسان
 . ضعيف مرتوك, ثم نقل عن ابن يونس توثيقه: وقال الدارقطني . باملناكري
 .٢/٢٣٠, اللسان ٢/٢٢٤امليزان , ١/٢٧١املجروحني : انظر
 .عبد اهللا املرصي: وابن هليعة ه−
 .kí‹ÔnÛa٤٩٩٦@. ضعيف شيعي −:عمرو بن جابر أبو زرعة املرصي −
 אW

 .حسان بن غالب: سند احلديث ضعيف جداً ما مل حيكم عليه بالوضع, وعلته
 ).رواه الطرباين وفيه حسان بن غالب وهو مرتوك : (  ٥/٢٤٦قال اهليثمي يف املجمع 
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ر بن عدي بن معاوية الكندي, سبق معنا رقم  )١( جْ  ).٧٥(حُ

 W
 ابن رو: (  ٢/٣٣يف اإلصابة  ~وقال ابن حجر , ابة البن قانعمل أجده يف مطبوع معجم الصح

جر بن عـدي  رجـل −قانع يف ترمجته من طريق شعيب بن حرب عن شعبة عن أيب بكر بن حفص عن حُ
 ).فذكره.. عن النبي  −من أصحاب النبي 

, والنسـائي يف )١٨٠٩٨(, وأمحد يف املسـند )٥٨٧( ١/٤٧٩الطياليس يف املسند واحلديث أخرجه 
منزلـة اخلمـر كتاب األرشبة بـاب السنن الكرب , ويف )٥٦٦١(كتاب األرشبة باب منزلة اخلمر السنن 

عبـداهللا بـن حمرييـز عـن رجـال مـن عن أيب بكر بـن حفـص عـن  , من طريق شعبة)٥١٦٨( ٣/٢٢٧
 .مثله   أو رجل من أصحاب النبي  أصحاب النبي

كتاب األرشبة باب اخلمر يسـموهنا , وابن ماجه يف السنن )٢٢٧٦١(وأخرجه أيضاً أمحد يف املسند 
وأشـار إليـه الطياليسـ يف املسـند , )٢٧٢١, ٢٧٢٠, ٢٦٨٩(, والبـزار يف املسـند )٣٣٨٥(اسمها بغري 

عـن عبـادة بـن  ريق بالل بن حييى عن أيب بكر بن حفص عن ثابـت بـن السـمطط مناملوضع السابق, 
 .الصامت نحوه

 W 
 .ÔnÛa@kí٢٧٩٧›. أبو صالح املدائني نزيل مكة; ثقة عابد: شعيب بن حرب هو−
 .ابن احلجاج أبو بسطام: شعبة هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٨٦@. صدوق: بالل بن حييى هو العبيس الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٠٤@. ابن جنادة بن وهب اجلمحي املكي; ثقة عابد: هو عبداهللا بن حمرييز−
 .kí‹ÔnÛa٨١٦@. صدوق: بكرس املهملة وسكون امليم; شامي: ثابت بن السمط−
 .kí‹ÔnÛa٣٢٧٧@. ثقة: عبد اهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص :أبو بكر بن حفص هو−
 אW

 ., وإهيام الصحايب ال يرضصحيح سنده
 ). سنده جيد: (عن سند ابن ماجه ١٠/٥٤قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 

 

ي
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 W
 ). ٧٢٣٧( ٤/١٦٤كم يف املستدرك أخرجه احلا

) ١٧٣٨٢( ٨/٥١٢, والبيهقـي يف السـنن الكـرب )٤٣٩٠( ٧/٣٥٢وأخرجه أبو يعىل يف املسند 
عـن سـعيد بـن أيب  −وإبراهيم بـن نشـيط: زاد البيهقي−من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث 

 .وفيه احلديث,  ..هالل عن حممد بن عبداهللا أن أبا مسلم اخلوالين حج فدخل عىل عائشة
عن حممـد بـن راشـد عـن أيب وهـب  حييىعن زيد بن ) ٢١٠٠( ٢/٩٧وأخرجه الدارمي يف سننه 

 .الكالعي
من طريق ) ٧٤٩( ١/٤٢٥, والطرباين يف مسند الشاميني )٦٤(وأخرجه ابن أيب عاصم يف األوائل 

ن القاسـم بـن حممـد ع −كالمها−عمرو بن عثامن عن بقية عن عتبة بن أيب حكيم عن سليامن بن موسى 
 .عن عمته عائشة بنحوه

 .وله طرق أخر ليس فيها الشاهد
 W

 :للحديث عن عائشة طريقان مها 
 :الطريق األول

 .عبداهللا بن وهب القريش املرصي: ابن وهب هو−
 .ابن يعقوب األنصاري املرصي: عمرو بن احلارث هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٦@. ثقة: رصيإبراهيم بن نشيط الوعالين أبو بكر امل−
 .kí‹ÔnÛa٢٤١٠@. صدوق: سعيد بن أيب هالل الليثي املرصي−
 .kí‹ÔnÛa٦٠٤٩@. صدوق له أوهام: حممد بن عبداهللا بن مسلم الزهري ابن أخي الزهري املشهور−
ب: أبو مسلم اخلوالين الزاهد الشامي−  .kí‹ÔnÛa٨٣٦٧@. ثقة عابد: عبداهللا بن ثُوَ

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٢١٦١@. ثقة: بن عبيد اخلزاعي حييىبن  زيد−
 .حممد بن راشد هو املكحويل اخلزاعي الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٤٣١٩@. صدوق: عبيداهللا بن عبيد: أبو وهب الكالعي−
 .ابن سعيد احلميص: عمرو بن عثامن هو−
 .بقية هو ابن الوليد الكالعي−
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داين−  .kí‹ÔnÛa٤٤٢٧@. صدوق خيطئ كثرياً : عتبة بن أيب حكيم اهلمْ
. صدوق فقيه يف حديثه بعض لني وخولط قبل موته بقليـل: سليامن بن موسى األموي الدمشقي−
@kí‹ÔnÛa٢٦١٦. 
 .kí‹ÔnÛa٥٤٨٩@. ثقة, أحد الفقهاء باملدينة: القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق التيمي−
 אW

 . من الطريق الثاينسند احلديث حسن من الطريق األول, ضعيف 
كذا قال حممـد, فمحمـد جمهـول وإن : (وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني وتعقبه الذهبي بقوله

بسـند : (عـن سـند الـدارمي ١٠/٥٤, وقال ابن حجر يف الفتح )كان ابن أخي الزهري, فالسند منقطع
رواه أبو يعىل املوصيل ( : ٥/٤٣١وقال البوصريي يف اإلحتاف . ثم ذكر السند اآلخر ومل يتكلم عنه) لني

 ).متصالً بسند رواته ثقات
للصحيح لغريه, وقد جـاء احلـديث, عـن  رتقيب من شواهد ومتابعات يبمجموع ما يف البا:قلت

 :عدد من الصحابة فهي شواهد له منها
كتاب األرشبة بـاب مـا جـاء فـيمن يسـتحل اخلمـر : ~تبويب البخاري للفظ احلديث قال −١

ليكونن أقوام من أمتـي يسـتحلون احلـر (; )٥٥٩٠: (م ذكر حديث أيب مالك األشعريويسميه اسمه ث
 ).…واحلرير واخلمر واملعازف

وقـد ورد يف غـري هـذا الطريـق الترصـيح : (عن ابن املنري قولـه ١٠/٥٤ونقل ابن حجر يف الفتح 
 ).ارةبمقتىض الرتمجة, لكن مل يوافق رشطه فاقتنع بام يف الرواية التي ساقها من اإلش

مـن ) ٣٦٨٨(حديث أيب مالك األشعري عند أيب داود يف سننه كتاب األرشبة باب يف الـداذي −٢
حـدثني أبـو مالـك : بن غنم فتذاكرنا الطالء فقال عبدالرمحندخل علينا : طريق مالك بن أيب مريم قال

 ).هاليرشبن ناسٌ من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسم: (يقول األشعري أنه سمع رسول اهللا 
 .kí‹ÔnÛa٦٤٤٩@. مقبول: مالك بن أيب مريم−
 ).٢٠٠(ما سبق معنا يف احلديث الذي قبله −٣

 ).٩١−٩٠−٨٩(أحاديث  ١٩٤− ١/١٧٩ومن أراد االستزادة فعليه بالسلسلة الصحيحة  
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 .درهم) و(يف ) ١(

 W
 ).٤٨٣٨(أخرجه أبو يعىل كام يف املطالب العالية البن حجر 

, وابـن اجلـوزي ٤/٢٨٦, والعقييل يف الضعفاء الكبري )٣٤٢(يب الدنيا يف العقوبات وأخرجه ابن أ
س عن زياد بن املنذر عن نـافع بـن احلـارث , من طريق عقبة بن مكرم عن يون٣/١٨٩يف املوضوعات 

 .به  عن أنس بن مالك
 W

 .العمي أبو عبد امللك البرصي: عقبة بن مكرم هو−
 .يونس بن بكري الشيباين أبو بكر اجلامل الكويف−
 .زياد بن املنذر أبو اجلارود األعمى الكويف−
kí‹ÔnÛa@@. مرتوك, وقد كذبه ابـن معـني: األعمىنفيع بن احلارث أبو داود : نافع بن احلارث هو−

٧١٨١. 
 אW

 . سند احلديث موضوع حلال أيب اجلارود, وأيب داود
 .يعني نافع) ال يتابع عليه وال يعرف إال به: (٤/٢٨٦قال العقييل يف الضعفاء 

ملوضـوعات, وقـال أيضـاً واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضـوعات, وذكـره الـذهبي يف تلخـيص ا
زيـاد بـن (ثم ساق حديثنا, وذكر ابن عدي احلديث وجعـل علتـه ) مل يصح حديثه: ( الذهبي يف امليزان

, الكامـل ٤/٢٨٦الضـعفاء : انظـر. , حيث ساق هذا احلديث من ضمن أحاديثه غري املحفوظـة)املنذر
 .٧/٦, امليزان )٨٧١(, تلخيص املوضوعات ٣/١٨٩, املوضوعات ٤/١٣٥
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) ٥١٥١(, والتقريـب ٨/١٠٧ذكـره احلـافظ ابـن حجـر يف التهـذيب : عمران بن حصني الضبي )١(

, وقال عمران بن حصني الضبي عن أعرايب عن النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم, وعنـه : ( متييزاً
 ).…العبيس; ثم ذكر حديثنا حييىبالل بن 

 ).أ(ساقطة من  )٢(
 W

عن حممد بـن عبـداهللا الـزبريي عـن سـعد بـن أوس ) ١٥٩٠٤( ٢٥/٢٤٣أخرجه أمحد يف املسند 
 .العبيس

بـن  حييى, من طريق  )٢٣٢١٤( ٣٨/٢٥٨, و)١٦٦٢٥( ٢٧/١٧٨وأخرجه أيضاً أمحد يف املسند 
زكريـا بـن  حييـىمـن طريـق ) ٦٠٤( ١٨/٢٤٠والطرباين يف املعجم الكبري  . زكريا عن سعد بن طارق

عن عمـران  حييىعن بالل بن  −ابن أوس وابن طارق −مها −وليس ابن طارق−أيضاً عن سعد العبيس 
 .به أطول منه وبنحوه خمترصاً 

 W
 :للحديث طريقان مها: قلت

 :الطريق األول
 .الزبريي: حممد بن عبداهللا الزبري هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٣٢@. قةث: سعد بن أوس العبيس أبو حممد الكاتب الكويف−
 العبيس الكويف: هو حييىبالل بن −
 .kí‹ÔnÛa٥١٥١@. متييز. تابعي مقبول: عمران بن حصني الضبي−

أ

ي
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 :الطريق الثاين

 .kí‹ÔnÛa٧٥٤٨@.  ثقة متقن: بن زكريا بن أيب زائدة اهلمداين الكويف حييى−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٤٠@.  ثقة: سعد بن طارق الكويف−
 אW

ومل  حييىسند احلديث ضعيف جلهالة عمران بن حصني الضبي, ومل يذكر يف الرواه عنه إال بالل بن 
 .يؤثر توثيقه عن أحد, ومل يرتجم له احلسيني يف اإلكامل وال ابن حجر يف التعجيل وهو عىل رشطهام

 ).اله ثقاترواه أمحد, وعمران هذا مل أعرفه, وبقية رج: (٨/٢٦٥لذا قال اهليثمي يف املجمع 
 .وضعف إسناده حمقق املسند
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: , والـوارد يف املسـند وأيب داود والنسـائي وأيب يعـىل٢/١٥٤كذا يف مجيـع النسـخ واملطبـوع )١(
 ).امماحل(

وجاء يف السنن الكرب واآلداب واملعجم الكبري من طريق عمـرو بـن خالـد, وأيضـاً  يف املعجـم 
 .باإلفراد) الطري: (الكبري من طريق جندل بن والق

 .kí‹ÔnÛa٥٠٢٠@. ثقة: عمرو بن خالد احلراين−: قلت
 .kí‹ÔnÛa٩٧٩@. صدوق يغلط ويصحف: جندل بن والق التغلبي−

 .اً صحيحفسند هذه اللفظة إذ
اختلف العلامء يف حكم اخلضاب بالسواد بناءاً عىل هـذا احلـديث عـىل قـولني مشـهورين مهـا )٢(
 :كالتايل

 .حرمة اخلضاب بالسواد: القول األول
 .كراهة اخلضاب بالسواد: القول الثاين

, املنتقــى رشح املوطــأ ١٤/٨٠, رشح النــووي عــىل مســلم ١/١٢٥البــن قدامــة  املغنــي : انظــر
 .٣/٢١٠, فقه أنس بن مالك ١٠/٣٦٧, و٦/٥٧٦فتح الباري , ٧/٢٧٠

 W
 ). ٢٤٧٠( ٤/٢٧٦أخرجه أمحد يف املسند 

, والنسـائي يف )٤٢١٢(وأخرجه أبو داود يف سننه كتاب الرتجل باب ما جاء يف خضـاب السـواد 
 ٥/٤١٥لكـرب , ويف السـنن ا)٥٠٧٨(النهي عـن اخلضـاب بالسـواد  −السنن الصغر كتاب الزينة 

, )١٢٢٥٤( ١١/٤٤٢, والطرباين يف املعجـم الكبـري )٢٦٠٣(٤/٤٧١, وأبو يعىل يف مسنده )٩٣٤٦(
 ٧٦٥(, ويف اآلداب )٥٩٩٧( ٨/٤٠٢, ويف الشعب )١٤٨٢٤( ٧/٥٠٨والبيهقي يف السنن الكرب.( 

 من طرق عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك اجلزري عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن
 .به {عباس 

 W
 .أبو الوليد الرقي األسدي: عبيد اهللا بن عمرو هو−



@
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 .kí‹ÔnÛa٤١٥٤@. ثقة متقن: عبد الكريم بن مالك اجلزري أبو سعيد موىل بني أمية−
 .سعيد بن جبري األسدي الكويف−
 אW

 .سنده صحيح
هذا حـديث ال يصـح عـن : وقال: ( ٣/٥٥املوضوعات  يف ~وهذا احلديث ذكره ابن اجلوزي 

 ... ).رسول اهللا واملتهم به عبد الكريم بن أيب املخارق 
مـا هـو ابـن أيب املخـارق, : ( بقولـه) ٧١٢(تعقب هذا الـذهبي يف تلخـيص املوضـوعات : قلت

 ... ).واحلديث صحيح 
ك فإن احلديث من رواية عبـد وأخطأ يف ذل: (بقوله ٤٩وتعقبه أيضاً ابن حجر يف القول املسدد ص

 ... ).الكريم اجلزري الثقة املخرج له يف الصحيح 
 



@
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وأشار ابن حجر إىل روايتها هلذا احلـديث, . ل اجلُعفيةسالمة بنت احلر الفزارية, وقيل األزدية, وقي )١(

 .kí‹ÔnÛa٨٦١٤@@.صحابية, هلا حديث: وقال 
 .٨/١٨١,  اإلصابة ٥/٣٠٩, أسد الغابة ٤/٤١٦االستيعاب : انظر 
أي يـدرأ كـل مـن أهـل املسـجد : ( , وقـال املنـاوي)لكثرة اجلهل: ال جيدون إماماً : (قال السندي )٢(

دها عىل غريه فكل من قدم إليها أبى وتأخر ويقـول لسـت أهـالً هلـا لرتكـه ييحياإلمامة عن نفسه و
 تعلم ما تصلح اإلمامة به, وال جيدون إماماً يصيل هبم لقلة العلم وظهور اجلهـل فكـل مـنهم يـر

 ).نفسه جاهالً باإلمامة ورشوطها فال يتقدم لذلك
 .٤٥/١١١, ومسند اإلمام أمحد ٢/٦٧٦فيض القدير : انظر 

 W
, وابن ماجه يف السنن كتاب الصالة باب ما جيب عىل اإلمام ٨/٣٠٩أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

)٩٨٢( 
, وابـن أيب )١٥٦٦(, وعبـد بـن محيـد يف املنتخـب )٢٧١٣٧( ٤٥/١١١وأخرجه أمحد يف املسند 

وأبو نعيم يف املعرفة  ,)٧٨٣( ٢٤/٣١٠, والطرباين يف املعجم الكبري )٣٤١٦(عاصم يف اآلحاد واملثاين 
 .٥/٣٠٩, وابن األثري يف أسد الغابة )٧٧٢٤( ٥/٢٥١

مة بنت احلر   .به <من طريق وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال هلا عقيلة عن سالَّ
, وأبو داود يف السنن كتاب الصالة بـاب يف كراهيـة )٢٧١٣٨( ٤٥/١١١وأخرجه أمحد يف املسند 

 ٢٤/٣١١, والطـرباين يف الكبـري )٣٤١٧(ن أيب عاصـم يف اآلحـاد , وابـ)٥٨١(التدافع عـىل اإلمامـة 
 ).٥٣٤٧( ٣/١٨٤, والبيهقي يف السنن الكرب )٧٧٢٥(, ٥/٢٥٢, وأبو نعيم يف املعرفة )٧٨٤(

إن مـن أرشاط السـاعة أن يرتافـع : (من طريق مروان بن معاوية عن أم غراب طلحة بسندها بلفظ
 ). أهل املسجد ال جيدون إماماً يصيل هبم

 W
 .وكيع هو ابن اجلراح الرؤايس−
 .ابن احلارث الفزاري أبو عبد اهللا الكويف: مروان بن معاوية هو−
 .kí‹ÔnÛa٨٦٣١@.  ال يعرف حاهلا: أم غراب طلحة−

ي
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 .kí‹ÔnÛa٨٦٤٢@.  ال يعرف حاهلا: عقيلة الفزارية−
 אW

 .غراب وعقيلة سنده ضعيف جلهالة كل من أم
 .٢/٦٧٦وأشار إىل ضعفه السيوطي كام يف فيض القدير 
) ٥٨١(, وسـنن أيب داود )٩٨٢(سـنن ابـن ماجـه : وحكم عىل احلديثني األلباين بالضـعف انظـر

 .دار املؤمتن: كالمها نسخة
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األنواء مجع نوء وهي منازل القمر, وإنام سمي  نوءاً ألنه إذا سقط الساقط منها : االستسقاء باألنواء )١(

 .أي هنض وطلع: باملغرب ناء الطالع باملرشق, ينوء نوءاً 
 .ة السقيا وجميء املطر إىل األنواء, واملراد النجومنسب: واملراد باالستسقاء باألنواء

 .٣٦٧يد ص, فتح املج٥/١٢٢النهاية : انظر 
 .ظلم السلطان: , واملراد ١/٤٦٩النهاية . اجلوز والظلم: احليف: حيف السلطان )٢(

 W
ــند − ــد يف املس ــه أمح ــند )٢٠٨٣٢( ٣٤/٤٢٢أخرج ــىل يف املس ــو يع , )٧٤٦٢( ١٣/٤٥٥, وأب

ــزار )٧٤٧٠( ١٣/٤٦٠و ــتار ٢١٨١(, والب ــف األس ــري )كش ــم الكب ــرباين يف املعج  ٢/٢٠٨, والط
 ).٣٢٤(, وابن أيب عاصم يف السنة ١/٤٣, والصغري )١٨٧٣( ٢/٥٠٧, واألوسط )١٨٥٣(

 .به  من طرق عن حممد بن القاسم األسدي عن فطر عن أيب خالد الوالبي عن جابر بن سمرة
 W

بوه: بن القاسم األسديحممد −  .kí‹ÔnÛa٦٢٢٩@. كذّ
 .ابن خليفة املخزومي أبو بكر احلناط: فطر هو−
 .kí‹ÔnÛa٨٠٧٣@. مقبول. هرم: اسمه هرمز ويقالالكويف أبو خالد الوالبي −
 אW

 .سنده ضعيف جداً 
حممد بـن : وفيه. طرباين يف الثالثةرواه أمحد وأبو يعىل والبزار وال: (٧/٢٠٣قال اهليثمي يف املجمع 

 ).القاسم األسدي وثقة ابن معني وكذبه أمحد وضعفه بقية األئمة
 ).إسناده واهٍ جداً : (عىل هذا اإلسناد بقوله) ٣٢٤(وحكم األلباين يف ظالل اجلنة 

 .ومع هذا فاحلديث له شواهد كثرية جتعل للحديث أصالً يأيت معنا بعضها: قلت
 ...).إنام صححته ألن له شواهد.. حديث صحيح: (يف املوضع السابق ~ وقد قال األلباين

وقد ذكر السيوطي من هنا أربعة أحاديث جمموع ما فيها من املحرمات واملنهيات واململكات مخسـة 
 :أشياء هي

ي
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 ).تصديق النجوم(االستسقاء باألنواء −١
 .حيف السلطان−٢
 .تكذيب بالقدر−٣
 .الطعن يف النسب−٤
 .ياحة عىل امليتالن−٥

: ~قال ) ٩٣٤(ثالثة منها وردت يف حديث أيب مالك األشعري يف صحيح مسلم, كتاب اجلنائز 
 :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة

أخربنـا حبـان بـن : واللفظ لـه−وحدثني إسحاق بن منصور : حدثنا أبان بن يزيد ح: حدثنا عفان
م حدثه أن أبا مالك األشعري حدثه أن النبـي أن زيداً حدثه,  حييىحدثنا : حدثنا أبان: هالل  أن أبا سالّ
 الفخـر يف األحسـاب, والطعـن يف األنسـاب : أربع يف أمتي مـن أمـر اجلاهليـة ال يرتكـوهنن : (قال

 ..).واالستسقاء بالنجوم والنياحة
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 W

 .هبذا اللفظ متاماً ) ٢٩٢٦( ٣/٧٧أخرجه أبو يعىل يف املسند كام يف املطالب العالية 
تكـذيب بالقـدر, : أخاف عىل أمتي بعدي مخساً (بلفظ ) ٤١٣٥( ٧٥/١٦٢وهو موجود يف مسنده 

 ).وتصديق بالنجوم
مـن طريـق )٣٥٩( القضـاء والقـدر هقـي يفي, وأخرجـه الب٥/٥٣وأخرجه ابن عدي يف الكامل  

 .هبام  شهاب بن خراش عن يزيد الرقايش عن أنس بن مالك
 .به أنس عن عياش أيب بن أبان عن خراش بن شهاب طريق من أيضاً ) ٣٥٩(وأخرجه كذلك البيهقي 

 W
 .الشيباين أبو الصلت الواسطي: شهاب بن خراش هو−
 .ابن أبان: يزيد الرقايش هو−
 .kí‹ÔnÛa١٤٢@. مرتوك: أبان بن أيب عياش فريوز البرصي أبو إسامعيل العبدي−
 אW

, )أن يف بعضها مـا ينكـر عليـه: (سنده ضعيف حلال يزيد الرقايش, وملا ذكره ابن عدي يف الكامل 
 .ضعيف جداً : ومن الطريق الثاين

اً عىل اثنتني من اخلمس, وفيـه يزيـد الرقـايش وهـو رواه أبو يعىل مقترص: (٧/٢٠٣قال يف املجمع 
 ).ضعيف, ووثقه ابن عدي

 .تضعيف البوصريي للسند لضعف يزيد الرقايش: ونقل الشيخ حبيب الرمحن
 .٣/٧٧املطالب العالية : انظر
احلـديث بمجمـوع  ~هذا مع ما قبله ومـع مـا بعـده وغـريه يف البـاب  صـحح األلبـاين : قلت
 ).١١٢٧( ١٢٠−٣/١١٨السلسلة الصحيحة : انظر.  الشواهد

حتسني السيوطي   ٣٦٤يف فتح املجيد ص ~بن حسن آل الشيخ  عبدالرمحنونقل العالمة الشيخ 
 .له
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 W

حدثنا عبدان ابن أمحد األهـوازي :  ~قال ) ٨١١٣( ٨/٢٨٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .به  بن سابط عن أيب أمامة عبدالرمحنزيد بن احلريش ميمون بن زيد عن ليث عن 

 , وفيه ميمون بن زياد وهو خطأ)١٢٤٥( ٢/٣٠٠وهو يف مسند الروياين 
 W

احلـافظ احلجـة العالمـة صـاحب املصـنفات, مـات سـنة : عبدان بن أمحد بن موسى األهوازي−
 .٧/١٠٤, تاريخ اإلسالم ١٤/١٦٨, السري ٩/٣٧٨تاريخ بغداد : انظر.  هـ٣٠٦
ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, ونقل ابن حجر عـن ابـن : زيد بن احلريش األهوازي−

 ).ربام أخطأ: (ال, وذكره ابن حبان يف الثقات وقالجمهول احل: القطان قوله
 .٢/٥٨٦, اللسان ٢/٤٦٢, اإلكامل ٨/٢٥١, الثقات ٣/٥٦١اجلرح والتعديل :  انظر
لني احلديث, وذكره ابن حبان يف الثقـات : قال أبو حاتم. ميمون بن زيد أبو إبراهيم السقا برصي−
 )خيطئ: (وقال

وذكـره ابـن حبـان يف : (حاتم تلينه, وقال ابن حجر يف اللساننقل الذهبي يف امليزان عن أيب : قلت
, فإن ابن حبان يف الثقات تـرجم لشخصـني ~هذا وهم من احلافظ : قلت..). ابن زيد: الثقات فقال

فظن احلافظ أن من لينه أبو حـاتم هـو األول  ٩/١٧٣, والثاين ٧/٤٧١باسم ميمون بن زيد أحدمها يف 
 .البرصي: الذي لينه هو الثاين الذي هو احلارثي, وإنام

, اللسـان ٦/٥٧٦, امليـزان ٩/١٧٣يتضـح لـك هـذا, الثقـات : ٨/٢٣٩اجلرح والتعديل  : انظر
٦/١٨٢. 

 .ليث هو ابن أيب سليم−
 .اجلمحي املكي: بن سابط هو عبدالرمحن−
 אW

 .سنده ضعيف
 ).سليم وهو لني, وبقية رجاله وثقوا فيه ليث بن أيب: (٧/٢٠٣قال اهليثمي يف املجمع 

 

أ
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جنـادة : جنـادة بـن أيب أميـة األزدي, ومـنهم قـال: أبيه فمنهم من قال اختلف أهل السري يف اسم )١(

جنادة بن مالك األزدي وذكر ابن حجـر يف ترمجتـه هـذا احلـديث , : األزدي فقط, ومنهم من قال
صـحايب وتـابعي, متفقـان يف االسـم وكنيـة : واحلق أهنام اثنـان) : (٩٧٣(وقال أيضاً يف التقريب 

 .٦١٠, و١/٦٠٧اإلصابة . وما بعدها ١/٣٣٩, أسد الغابة ١/٣١٨االستيعاب : انظر).  األب
 .٣٦٩فتح املجيد ص. الوقوع يف األنساب بالعيب والنقص: املراد )٢(
طٌّ لقضاء اهللا: النياحة )٣(  .٣٧١فتح املجيد ص. رفع الصوت بالندب عىل امليت ألهنا تسخُ

 W
, والبـزار )٢١٧٨( ٢/٢٨٢, والطـرباين يف الكبـري ٢/٢٣٢أخرجه البخـاري يف التـاريخ الكبـري 

وأبـو نعـيم يف املعرفـة ). ٥٦٠( ١/٣٤٨كشف األستار, وخمترصـ زوائـد البـزار البـن حجـر ) ٧٩٧(
١٦٧١( ١/٤٩٣.( 

عن عبيدة بن األسود عن القاسم بن الوليد عن مصعب بن عبيـد اهللا  عبدالرمحنى بن يحيمن طريق 
مـن اجلاهليـة (به, إال عند البخاري فجاء خمترصاً بلفـظ   بن مالكبن جنادة عن أبيه عن جده جنادة 

 ). النياحة عىل امليت
رو ابن سعد وابـن السـكن والطـرباين مـن : (قائالً  ١/٦١٠وذكر احلديث ابن حجر يف اإلصابة 

 ., وذكر احلديث بسنده)…طريق القاسم بن الوليد 
 W

 .kí‹ÔnÛa٧٥٩٣@. صدوق ربام أخطأ: رحبيبن مالك األ عبدالرمحنبن  حييى−
مـا : ذكره البخاري بدون جرح وال تعديل, وقال أبـو حـاتم: عبيدة بن األسود بن سعد اهلمداين−

يعترب حديثه إذا رو بني السامع يف روايته, وكان فوقه ودونـه : (وقال ابن حبان يف الثقات. بحديثه بأس
 .٨/٤٣٧, الثقات ٦/٩٤رح والتعديل , اجل٦/١٢٧التاريخ الكبري : انظر). ثقات
 .kí‹ÔnÛa٥٥٠٣@. صدوق يغرب: القاسم بن الوليد اهلمداين الكويف القايض−
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابـن : مصعب بن عبيد اهللا بن جنادة−

 .٧/٤٧٩قات , الث٨/٣٠٦, اجلرح والتعديل  ٧/٣٥٣التاريخ الكبري : انظر.  حبان يف الثقات
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ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره ابـن : عبيد اهللا بن جنادة بن مالك −

 .٧/١٤٣, الثقات ٥/٣١٠, اجلرح والتعديل ٥/٣٧٥التاريخ الكبري : انظر. حبان يف الثقات
 אW

 .للحسن لغريهحلديث ا ريتقيشواهد األخر فسند احلديث ضعيف, ولكن يقو بال
 ).يف إسناده نظر: (٢/٢٣٣قال البخاري يف التاريخ 

وقد قدمت ما وهم فيه ابـن منـده وغـريه يف : (معقباً عىل هذا  ١/٦١٠وقال ابن حجر يف اإلصابة 
 ).ترمجة جنادة بن أيب أمية

 .١/٦٠٧اإلصابة : انظر.  فرق بني جنادة بن مالك وبني جنادة بن أيب أمية ~وابن حجر 
رواه البزار والطرباين من طريق مصعب بن عبيد اهللا بن جنادة عن : (٣/١٣قال اهليثمي يف املجمع 

 ).أبيه عن جده ومل أجد من ترجم مصعباً وال أباه
, وذكـر )١٨٠١( ٤/٤١١قد ترمجت هلام, واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة : قلت

 .مجلة من شواهده هناك
−٣١٤١( ٧/٤١٠, وصـحيح ابـن  حبـان )٧٥٦٠( ١٢/٥١٩يـرة يف املسـند مثل حديث أيب هر

فقد ذكر اهليثمي  ٣/١٣جممع الزوائد : وانظر). ١٤١٥( ١/٥٤٠, وبنحوه احلاكم يف املستدرك )٣١٤٢
 .عدة شواهد
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 W

 ).١١١٤٢( ١١/٨٩أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
الدمشـقي عـن حممـد بـن  عبـدالرمحنمن طريق سليامن بن  ٤/٣٥٩وأخرجه العقييل يف الضعفاء 

 .شعيب بن شابور
ن طريق م) ٥٤(, واخلطيب يف الكفاية )٣٥٨(والبيهقي يف القضاء والقدر  ٤/٣٥٩وأيضاً العقييل 

 .عبداهللا بن زياد: بعد هارون: أمحد بن الفرج عن بقية إال العقييل فعن عيل بن حجر عنه وفيه زاد
, وهو يف خمترص )كشف األستار ١١٩(, والبزار )٩٥٠(و) ٣٢٦(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 

ونس عـن من طريق عمر  بـن يـ) ٣٧٥(, والرامهرمزي يف املحدث الفاصل ١/٨٧الزوائد البن حجر 
 .سعيد احلميص

 .به {عن هارون بن هارون عن جماهد عن ابن عباس  −حممد بن شعيب وبقية وسعيد−ثالثتهم 
 ).٥٥(, واخلطيب أيضاً )٣٧٤(وأخرجه الرامهزي أيضاً 

 .من طريق أمحد بن حازم عن حسن بن قتيبة عن عبداهللا بن زياد عن عطاء عن ابن عباس بنحوه
 W

 :طريقان للحديث
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٢٥٨٨@. صدوق خيطئ: الدمشقي عبدالرمحنسليامن بن −
 .kí‹ÔnÛa٥٩٥٨@. صدوق صحيح الكتاب: حممد بن شعيب بن شابور الدمشقي−
, ومل ١/٦١ترجم له ابن حجـر يف التهـذيب . أمحد بن الفرج أبو عتبة احلميص احلجازي الكندي−

 هتذيبه  يذكره يف التقريب, وال املزي يف
 .خيطئ: وقال : وذكره ابن حبان يف الثقات). كتبنا عنه وحمله عندنا حمل الصدق: (قال ابن أيب حاتم
أبو عتبة مع ضعفه قـد احتملـه النـاس وروا : كان حممد بن عوف يضعفه ثم قال: (وقال ابن عدي

 ).حديثهوأبو عتبة وسط بينهام ليس ممن حيتج بحديثه أو يتدين به إال أنه يكتب .. عنه
, اللســان ١/٢٧٢,  امليــزان ٨/٤٥, الثقــات ١/٣١٣, الكامــل ٢/٦٧اجلــرح والتعــديل : انظــر

١/٣٥٢ . 
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 .kí‹ÔnÛa٧٣٤@. صدوق كثري التدليس عن الضعفاء: بقية بن الوليد الكالعي−
 .عيل بن حجر هو السعدي−
 .kí‹ÔnÛa٤٩٨٤@. ثقة: عمر بن يونس اليامين−
. مـرتوك ورمـاه الـدارقطني وغـريه بالوضـع: نفـي احلميصـأظنه ابن سنان احل: سعيد احلميص−
@kí‹ÔnÛa٢٣٣٣. 
 .kí‹ÔnÛa٧٢٤٧@. ضعيف: هارون بن هارون التميمي املدين−
 . جماهد هو ابن جرب املكي−

 :الطريق الثاين
 ., وذكره ابن حبان يف الثقات )كتب إيل: (أمحد بن حازم بن حممد الغفاري قال ابن أيب حاتم−

 .٨/٤٤, الثقات ٢/٤٨تعديل اجلرح وال: انظر
وقال ابن حبـان ,)ليس بقو احلديث, ضعيف احلديث: (قال أبو حاتم : احلسن بن قتيبة املدائني−

 ).أرجو أنه ال بأس به: (, وقال ابن عدي)كان خيطئ وخيالف: (يف الثقات
: اينالـدارقطني يف روايـة الربقـ: (, ونقـل عـن)بل هو هالـك: (عقب عىل ذلك الذهبي يف امليزان

 ).كثري الوهم: واهي احلديث وقال العقييل: مرتوك احلديث, وقال األزدي
, اللسـان ٢/٢٧٠, امليـزان ٨/١٦٨, الثقـات ٣/١٧٤, الكامـل ٣/٣٣اجلـرح والتعـديل : انظر

 .وفيه بيان شاف ٢/٢٨٦
 .هو ابن سليامن بن سمعان املدين: عبداهللا بن زياد−
 .هو ابن أيب رباح املكي: عطاء−
 אW

 . سند احلديث ضعيف جداً ما مل حيكم عليه بالوضع وحال ذلك واضح
 ).هارون وهو منكر احلديثبن رواه البزار وفيه هارون : (١/١٤١قال اهليثمي يف املجمع 

 ).رواه الطرباين وفيه هارون بن هارون وهو ضعيف : (٧/٢٠٣وقال يف 
نعلمه يرو هبذا اللفظ من وجه صحيح, وإنام ذكرنـاه ألنـا ال  ال: ( وقال البزار يف املوضع السابق 

 ).هو منكر احلديث : نحفظه من وجه أحسن من هذا, وهارون ليس باملعروف بالنقل ثم قال 
 . ذكرت له سنداً آخر عن ابن عباس ولكنه أكثر وهن من األول −:قلت 
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 W

 ). ٢٢٢٠( ٣/٢٦٤أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 
من طريق عبداهللا بن عمر بـن أبـان عـن إسـحاق بـن ) ٣٦٠(وأخرجه البيهقي يف القضاء والقدر 

 .به  ة عن أيب إدريس عن أيب الدرداءعن يونس بن ميرس ىحييسليامن عن معاوية بن 
 W

 .الكويف مشكدانه عبدالرمحنهو أبو : عبداهللا بن عمر بن حممد بن أبان−
 .kí‹ÔnÛa٣٥٧@. ثقة فاضل: ى يحيإسحاق بن سليامن الرازي أبو −
 .هو الصديف الدمشقي: ىحييمعاوية بن −
 .í‹ÔnÛa@k٧٩١٦. ثقة عابد: يونس بن ميرسة بن حلبس −
 .kí‹ÔnÛa٣١١٥@. كان عامل الشام بعد أيب الدرداء: أبو إدريس اخلوالين هو عائذ اهللا بن عبداهللا −
 אW

 .حييىسند احلديث ضعيف حلال معاوية بن 
 −:لغريه, منها  حسنرتقي هبا للكن للحديث شواهد يول
, واخلطيـب يف الفقيـه )٩٨٢٩( ١٢/٥٢٤شـعب عن عبداهللا بن عمـر فـيام رواه البيهقـي يف ال−١

من طريق أيب غسان عن مسعود بن سعد عن يزيد بن أيب زياد عـن جماهـد عـن ) ٦٤٤( ٢/٢٦واملتفقه 
 .. ).دنيا تقطع أعناقكم: ( بنحوه وفيه االثنتني األولتني ويف الثالثة   ابن عمر

 .kí‹ÔnÛa٧٧١٧@. ورجاله ثقات إال يزيد بن أيب زياد فهو ضعيف
 ٧/٢٩٧, ويف األوسـط )٢٨٢( ٢٠/١٣٨عن معـاذ بـن جبـل فـيام رواه الطـرباين يف الكبـري −٢

 عبدالرمحنمن طريق عبد احلكيم بن منصور عن عبد امللك بن عمري عن  ٢/٨٥, ويف الصغري )٦٥٧١(
 .بنحو حديث ابن عمر  بن أيب ليىل عن معاذ بن جبل
 . kí‹ÔnÛa٣٧٥٠@@. هو مرتوك وكذبه ابـن معـنيفاخلزاعي احلكيم بن منصور ورجاله ثقات إال عبد

 ٩/٣٢٦املعجم األوسط : انظر: وعليه فحديثنا ال يتقو هبذا الشاهد, وله طريق آخر ولكنه مضطرب 
 ).١٥٨(, ورشح أصول االعتقاد )٨٧١٠(
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, وأبو (), وأبو داود يف الزهد)٧١(موقوفاً عليه فيام رواه وكيع يف الزهد أيضاً عن معاذ بن جبل −٣

من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة عن معاذ بـن جبـل بنحـو  ٥/٩٧نعيم يف احللية 
 .حديث ابن عمر

 .kí‹ÔnÛa٣٣٦٤@. ورجاله ثقات إال عبداهللا بن سلمة املرادي الكويف فهو صدوق تغري حفظه
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 W

مـن ) ٧٣٠( ٢٠/٣٠٧, والطرباين يف املعجم الكبري )٦٨٥٧( ١٢/٢٦٣أخرجه أبو يعىل يف املسند 
د بن أيب حبيب عن حديج بن أيب عمـرو عـن املسـتورد بـن طريق كامل بن طلحة عن ابن هليعة عن يزي

 .به  شداد
من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هليعـة عـن ) ٧٢٩( ٢٠/٣٠٦وللطرباين أيضاً يف املعجم الكبري 

 .احلارث بن يزيد عن حديج عنه به
 W

 .هو اجلحدري: كامل بن طلحة−
 .يابن هليعة هو عبداهللا بن هليعة املرص−
 .يزيد بن أيب حبيب هو املرصي−
ومل يعرفاه بأكثر من روايته عـن املسـتورد : ذكره ابن أيب حاتم , وابن حبان: حديج بن أيب عمرو −

رو : وقال ابـن أيب حـاتم . رو عنه احلارث بن يزيد: حديج بن عمرو, وقال : إال أن ابن حبان قال 
 .عنه يزيد بن أيب حبيب

 .رو عن املستورد بن شداد حديثاً منكراً : ان عن ابن يونس أنه قال ونقل ابن حجر يف اللس
 .ثم ساق ابن حجر احلديث املنكر وهو حديثنا الذي هنا

, ٣/٣١٠اجلـرح والتعـديل : انظـر.مل يرتجم الذهبي يف امليزان, فهـو مـن زيـادات اللسـان: قلت 
 .٢/٢٢٠, اللسان ٤/١٨٨الثقات 

  −:ويف الطريق الثاين 
 .الدمشقي: ن مسلم هوالوليد ب−
 .هو احلرضمي: احلارث بن يزيد−
 אW

 .سند احلديث ضعيف لضعف ابن هليعة وحال حديج بن أيب عمرو

أ
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رواه أبو يعىل والطرباين يف الكبري بنحوه ويف رواية عند الطرباين : (  ٧/٢٥٧قال اهليثمي يف املجمع 

−  وفيه ابن : قال  −وذكر األخر هليعة, وحديج بن أيب عمرو, أو حـديج بـن عمـرو وكـام يف إحـد
 ).وثقة ابن حبان ولكن ابن هليعة ضعيف  −روايتي الطرباين 
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 F٢١٣WE

, وذكره السـيوطي يف اجلـامع )رواه البزار وإسناده حسن : ( ٧/٢٥٧قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
رواه ابـن : (ل املنـاوي يف املوضـع السـابق, وأشار إىل ضعفه, وقـا)٦٣٤٢( ٥/٣٨الصغري مع الفيض 

 ).٢٦٠٧(, وانظر السلسلة الضعيفة )٤٢٤٦(, وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )اجلوزي وأعله
 

 F٢١٤WE
 ). ١٠٢٧( ٣/٢٣٩والبزار يف املسند ) ٨٥١( ٢/١٦٠أخرجه أبويعىل يف املسند 

, من طريق حممد بن أيب فديك عن عبـدامللك بـن زيـد عـن ٦/٥٣٤وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 . مصعب بن مصعب

من طريق  بركة بن حممد احللبي عن الوليد بـن مسـلم  ٢/٢٢٥وأخرجه ابن عدي أيضاً يف الكامل 
 . عن األوزاعي

 .به  بن عوف عبدالرمحنمها عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أبيه 
 W

 : للحديث عن الزهري طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 . kí‹ÔnÛa٥٧٣٦@. صدوق: ـ حممد بن إسامعيل بن مسلم بن أيب فُديك الدييل موالهم املدين
 . kí‹ÔnÛa٤١٧٩@. ال بأس به: قال النسائي : ـ عبدامللك بن زيد بن سعيد بن زيد العدوي املدين 

وعبدامللك هذا  ترجم له الذهبي يف امليزان, ثم ترجم له ابن حجر يف اللسـان, وأشـار قبلـه : ت قل
: , ومعنى ذلك أنه من زياداته عىل امليزان وليس من رجال الستة, ويف ترمجته له ذكر عـن نفسـه قـال)ز(

يل أنـه عبـدامللك بـن ظهـر : كنت أظن أنه الطائي ثم تبني يل أنه غريه وأشار إىل القريش العدوي ثم قال 
 . عبد ربه
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يف عبـد  ~هبذا مع ترمجة عبدامللك بن زيد يف هتذيب التهذيب يتضح اضـطراب احلـافظ : قلت 

 .٦/٣٤٥, هتذيب التهذيب ٤/٧٧, اللسان ٤/٣٩٨امليزان : انظر. امللك, واهللا تعاىل أعلم
تعديل, وذكـر ابـن  ذكره البخاري بدون جرح وال: ـ مصعب بن مصعب بن عبدالرمحن بن عوف 

 . ضعيف احلديث: أن عيل بن احلسني بن اجلنيد قال عنه : أيب حاتم يف اجلرح والتعديل
: ( ضعفو ه, وتعقب هذا ابن حجر يف اللسان فقـال: أن ابن أيب حاتم قال: ونقل الذهبي يف امليزان 

له عن الزهـري : ء قوله الضياعن إىل خالف ما قاله ثم نقل أيب حاتم فأخرجه وقد ترصف يف عبارة ابن 
 ., وذكره ابن حبان يف الثقات)حديثان وهو ثقة 

, ٦/٤٣٩, امليـزان ٧/٤٨٧, الثقـات ٨/٣٠٦, اجلـرح والتعـديل ٧/٣٥٠التاريخ الكبـري : انظر
 .٦/٥٧اللسان 

 .حممد بن مسلم بن شهاب: ـ الزهري هو 
 . kí‹ÔnÛa٨١٤٢@. ثقة مكثر: ـ أبو سلمة بن عبدالرمحن الزهري 

 :يق الثاينالطر
كـان : (ليس هذا بركة بل عقوبة, وقال ابن حبـان: صالح جزرة : ـ  بركة بن حممد احللبي قال عنه ٍ 

وأطـال يف ). يرسق احلديث وربام قلبه وإذا أُدخل عليه حديث حدث به, الجيوز اإلحتجاج به إذا انفـرد
ونقـل عـن ). كلها ال يروهيا غـريه وسائر أحاديث بركة مناكري أيضاً باطل : ( ترمجته ابن عدي ومما قال 

: متهم بالكذب ثم نقل عن الـدارقطني أنـه قـال يف سـننه : ( وقال الذهبي. أنه كان يكذب: ابن عبدان 
 ). بركة يضع احلديث 

, اللسـان ٢/١٢, امليـزان ١/٢٠٣, املجـرومني ٢/٢٢٤, الكامل ٢/٤٣٣اجلرح والتعديل : انظر
 . وفيه فوائد ٢/١٢

 .هو القريش موالهم الدمشقي ـ الوليد بن مسلم
 . هو عبدالرمحن بن عمرو: ـاألوزاعي 

 אW
يقصـد السـند األول, ) منكر هبـذا اإلسـناد : (  ٦/٥٣٤هذا احلديث قال عنه ابن عدي يف الكامل

 ) ).باطل ( يف ضمن كالمه عن أحاديث بركة : ( ٢/٢٢٦وقال عن السند الثاين 
 . ٢/١٢وكذا فعل ابن حجر يف اللسان  ٢/١٢لذهبي يف ترمجته لربكة وذكراحلديث  ا
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وكذا فعل . , ونقل كالم ابن عدي٦/٢٤٦وذكره ابن حجر يف التهذيب يف ترمجة عبدامللك بن زيد 

 . ٤/٧٨أيضاً يف اللسان 
بـن مصـعب وهـو واه أبو يعىل والبزار وفيه مصـعب ر: (  ٧/٢٥٧وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 ).  ضعيف
أن السند األول ضعيف ألن أبا سلمة مل يسمع من أبيه كام ذكر ابن املديني وأمحد تضح يسبق  مع ما 

 .١٢/١٠٥هتذيب التهذيب : انظر. وغريهموابن معني وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو داود 
 . سند بركة احللبي فهو سند متهالك, واهللا تعاىل أعلمأما و
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 ).د ( ما بني القوسني سقط من ) ١(

 W
من طريق داود بن مهران الدباغ عـن املشـمعل ) ٧٨٠٧( ٨/١٩٨أخرج الطرباين يف املعجم الكبري 

 . لحان عن مطرح بن يزيدبن م
, )٧٨٦٣( ٨/٢١٤, والطـرباين يف الكبـري )٤٥٩٣( وأخرجه أمحد بن منيع كام يف املطالب العاليـة 

من طريق يزيد  ١/١٨٥, وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )١٥١(١/١٦٤واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 
 .ربن هارون عن حممد بن عبيد اهللا الفزاري عن عبيد اهللا بن زح

 .  به, ومن الطريق الثاين بنحوه  مها عن عيل بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة
 W

 : للحديث طريقان إىل عىل بن يزيد مها كالتايل 
 : الطريق األول 

: ثقة صدوق, وذكره ابن حبـان يف الثقـات وقـال : داود : قال أبو حاتم .. داود بن مهران الدباغ−
 .كان متقناً 
 .٨/٣٦٢, تاريخ بغداد ٨/٢٣٦, الثقات ٣/٤٢٦اجلرح والتعديل : انظر

 ). متييز (  kí‹ÔnÛa٦٦٨٢@. صدوق خيطئ: ـ املشمعل بن ملحان الطائي 
 .           kí‹ÔnÛa٦٧٠٤@. ضعيف: ـ مطرح بن يزيد الكويف 

 : الطريق الثاين

أ

ي
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 . هو أبو خالد الواسطي: ـ يزيد بن هارون

 . kí‹ÔnÛa٦١٠٨@. مرتوك: الفزاري ـ حممد بن عبيد اهللا 
 . kí‹ÔnÛa٤٢٩٠@. صدوق خيطئ: ـ عبيد اهللا بن زحر اإلفريقي 

 . kí‹ÔnÛa٤٨١٧@. ضعيف: ـ عيل بن يزيد األهلاين الدمشقي 
 . kí‹ÔnÛa٥٤٧٠@. صدوق يغرب كثرياً : ـ القاسم بن عبدالرمحن الدمشقي 

 אW
 :ضعف مطرح بن يزيـد, ويف الطريـق الثـاين: يقني, ففي الطريق األولمن الطرجداً سنده ضعيف 

 . حال الفزاري ومن بعده
 ). رواه الطرباين وفيه عيل بن يزيد وهو مرتوك : (  ٢٧١و ٧/٢٦٢قال اهليثمي يف املجمع 

 ). هذا حديث ضعيف, فيه أربعة يف نسق : ( وقال ابن حجر يف املطالب العالية يف املوضع السابق 
 .حممد بن عبيد اهللا, وعبيد اهللا بن زحر, وعيل بن يزيد, والقاسم بن عبدالرمحن: لت أراد ق
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 W

, والبـزار )٦٧٨٤( ١١/٣٩٤, و)٦٧٧٦( ١١/٣٩٠, و)٦٥٢١( ١١/٧٢سند أخرجه أمحد يف امل
 , )٧٠٣٦( ٤/١٠٨, واحلاكم يف املستدرك )٢٣٧٥( ٦/٣٦٣يف املسند 

, والبيهقي يف السـنن ٧/٢٨٦, وابن عدي يف الكامل ٤/٢٩٠وأخرجه العقييل يف الضعفاء الكبري 
الزبري أيب عن عمرو بن احلسن عن طرق من ,)٧١٤٠( ١٠/٤٥ الشعب ويف ,)١١٥١٦( ٦/١٥٨ الكرب . 

, والبيهقـي يف السـنن الكـرب )٥٧(وأخرجه أبو الشيخ يف جزء ما رواه أبو الزبري عن غـري جـابر 
, من طريق شبابة عن أيب شهاب عـن احلسـن بـن )٧١٤١( ١٠/٤٦, ويف الشعب )١١٥١٨( ٦/١٥٨

 .عمرو عن أيب الزبري عن عمرو بن شعيب
من طريق عبيـد اهللا بـن عبـداهللا الربعـي, والعقـيىل يف ) ٢٣٧٤( ٦/٣٦٢وأخرجه البزار يف املسند 

 . من طريق النرض بن إسامعيل كالمها عن احلسن بن عمرو عن جماهد ٤/٢٩٠الضعفاء الكبري 
 . به وبنحوه {عن عبداهللا بن عمرو  −أبو الزبري وعمرو بن شعيب وجماهد-ثالثتهم 

رواية احلسـن بـن عمـرو  أراد ) ية النرض بن إسامعيل هذه الرواية أوىل من روا: (  ~قال العقييل
  .كذلك إىل صحة هذه الرواية ~عن أيب الزبري, ومال البيهقي

 W
 : للحديث ثالثةطرق هي كالتايل

 : الطريق األول
 . kí‹ÔnÛa١٢٦٧@. ثقة ثبت: ـ احلسن بن عمرو الفقيمي 

 .املكي ـ أبو الزبري هو حممد بن مسلم بن تدرس
 :الطريق الثاين

ار املدائني   . kí‹ÔnÛa٢٧٣٣@. ثقة حافظ رمي باإلرجاء: ـ شبابة بن سوَّ
 . kí‹ÔnÛa٣٧٩٠@. مهيصدوق : ه عبدربه بن نافع احلناط أظن: ـ أبو شهاب 

 .kí‹ÔnÛa٥٠٥٠@. صدوق: ـ عمرو بن شعيب بن حممد 
 : الطريق الثالث

 . عىل ترمجتهمل أقف : ـ عبيداهللا بن عبداهللا الربعي 
 .kí‹ÔnÛa٧١٣٠@. ليس بالقوي: ـ النرض بن إسامعيل البجيل 
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 אW

سند احلديث ضعيف من الطريق األول لالنقطاع بني أيب الزبري وعبداهللا بن عمرو, ويف سامعه منـه 
 : خالف 

, ونقـل العالئـي يف ٧/٢٨٦كام يف الكامل البن عـدي : اختار ابن معني عدم سامعه منه وال رؤيته
هتـذيب الكـامل : وانظـر. ١٥٤وهو يف مراسـيله ص . عن أيب حاتم كذلك:  ٢٦٨جامع التحصيل ص 

 ). ٥٧٧( ٢/٤٥, السلسلة الضعيفة ٩/٣٨١, هتذيب التهذيب ٢٦/٤٢
, ومع هذا فالطريق الثاين إن )٦٥٢١(ورجح العالمة أمحد شاكر سامعه يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد 

 . اخلالف رفعع الواردة يف الطريق األول ويوظاً فهو يدفع علة االنقطاكان حمف
 . ويف الطر يق الثالث جهالة الربعي وحال البجيل

 . واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهبي
رواه أمحد والرباز والطرباين وأحد أسانيد البزار رجاله رجـال : (  ٧/٢٦٩وقال اهليثمي يف املجمع 

 . بنحوه ٧/٢٦٢وانظره أيضاً يف ). اد أمحد إال أنه وقع فيه يف األصل غلط الصحيح, وكذلك إسن
, وابن عدي )٧٨٢١( ٨/٤٠٣وللحديث شاهد من حديث جابر عند الطرباين يف املعجم األوسط 

ى بن صبيح عن سنان عن احلسن بـن عمـرو عـن أيب الـزبري حييمن طريق زكريا بن  ٤/٥٠٠يف الكامل 
 . بنحوه  عن جابر
م بدون جرح وال تعـديل, ذكره ابن أيب حات: ى بن صبيح املعروف بزمحويه اليشكرييحيريا بن ـ زك

مـات سـنة , , ووثقه ابن عـدي وابـن حجـر)كان من املتقنني يف الروايات : (بان يف الثقاتحوقال ابن 
 , اإلكامل٢/٩٩, الكامل ١١/٤٤٦, السري ٨/٢٥٢, الثقات ٣/٦٠١اجلرح والتعديل : انظر.  هـ٢٣٥

ا, زوائـد  ٢/٥٦٤, اللسان ١٦٩, تعجيل املنفعة ص١٠٩, ذيل الكاشف ص٤/١٧٩البن ماكوال  متييزً
 .٢/١٠٠٩رجال ابن حبان 

 . kí‹ÔnÛa٢٦٤٤@. صدوق فيه لني: ـ سنان بن هارون الربمجي 
هذا الشاهد حسن ويصلح لتقوية حديثنا فيكون احلديث من جمموع طرقه وشاهده حـديث : قلت 

 . صحيح لغريه
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 W

ثنـا داود بـن : حممد بن احلسني مكرم قـال : ~قال )  ٦٠٠٩( ٧/٩أخرجه الطرباين يف األوسط 
 سمعت رسول اهللا : ا أبوكعب عن عبدالعزيز بن  أيب بكرة عن أبيه قال رشيد قال بسطام بن حبيب ثن

 . احلديث..) يوشك أن يأيت عىل الناس: ( بلفظ
مل يروا هذا احلديث عن أيب كعب صاحب احلرير إال بسطام بن حبيب, تفرد به داود : قال الطرباين 

 . بن رشيد, وال يرو عن أيب بكرة إال هذا اإلسناد
 W

 . ثقة: قال الدارقطني, اإلمام احلافظ البارع احلجة: حممد بن احلسني بن مكرم البغدادي−
 . ١٤/٢٨٦السري , ٢/٢٣٣تاريخ بغداد : انظر
 .زميرهو اخلوا: داود بن رشيد−
 األصفر البرصي  حييىبسطام بن حريث أبو : مل أجد ترمجته, ولكن يف طبقته:بسطام بن حبيب −
 .فلعله تصحف عىل النساخ ٦٦٩@kí‹ÔnÛa. ثقة
 . ٣٧٨٨التقر يب . عبد ربه بن عبيد األزدي; ثقة: أبو كعب صاحب احلرير هو−
    kí‹ÔnÛa٤٠٨٦@. صدوق: عبد العزيز بن أيب بكرة الثقفي  −
 אW

 .بسطام بن حريث فسند احلديث حسن حلال عبدالعزيز الثقفي: قلت إن قلنا  
 .ا بسطام بن حبيب فسند احلديث ضعيف جلهالتهوإن قلن
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 ). و( ما بني القوسني سقط من ) ١(

 W
بـن عن حممد بن الفرج عن حممد بـن الزبرقـان عـن موسـى ا ١١/٣٠٤أخرجه أبو يعىل يف املسند 

 .  به  عبيدة عن عمر بن هارون وموسى بن أيب عيسى عن أيب هريرة
م الصـنعاين عن حريز بن املسلّ  حييىعن مهام بن , )٩٣٢٥( ٦/٤٣٩وأخرجه الطرباين يف األوسط 

عن عبداملجيد بن عبدالعزيز بن أيب راود عن ياسني الزيات عن األعمش عن أيب صالح عـن أيب هريـرة 
 به  
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 : الطريق األول 

 . kí‹ÔnÛa٦٢٢٠@. صدوق ربام وهم: ـ حممد بن الفرج البغدادي أبو بكر األزرق 
 . kí‹ÔnÛa٥٨٨٤@. صدوق ربام وهم: ـ حممد بن الزبرقان األهوازي 

 .هو ابن نشيط الربذي: ـ موسى بن عبيدة
 .مل أعرفهام: ل عنهام حمقق مسند أيب يعىل قا: وموسى بن أيب عيسى : ـ عمر بن هارون 

: قال ابن حبان يف الثقات:  يعمر بن هارون األنصاري الزرق: فهناك ): عمر بن هارون(أما : ـ قلت
 ). ى بن محزةيحييروي عن أيب هريرة رو عنه (

لنبـي ورو موسى بن عبيدة حدثنا عمر بن هارون عن أيب هريرة عن ا: ( وقال البخاري يف التاريخ
  فال أدري هو هذا أم ال .( 

 ). رو عن أبيه رو عنه عمر بن محزة : ( وقال ابن أيب حاتم يف اجلرح
, ومل يـزد ابـن حجـر يف )اليعـرف واخلـرب منكـر . عن أبيه عن أيب هريـرة: ( وقال الذهبي يف امليزان

ك
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 .اللسان عىل كالم الذهبي سو نقل ما سبق عن ابن حبان

, ٥/٢٧٥, امليــزان ٥/١٥٣, الثقــات ٦/١٤٠, اجلــرح والتعــديل ٦/٢٠٤بــري التــاريخ الك: انظــر
 . ٤/٣٨٤اللسان 

ال : فيقـال عنـه . فلعله هو املراد وبخاصة لو رجحنا كالم البخاري وابن حبـان عـىل كـالم غريمهـا
 . يعرف إال بذكر ابن حبان له يف الثقات

 .وسى بن أيب عيسى احلناط الغفاريوأما موسى بن أيب عيسى فلم أقف عىل أحد هبذا اإلسم إال م
 . ولكن ليس هواملراد, ويأيت ذكره يف الشاهد

 : الطريق الثاين 
 .٧/٢٨٠مل أقف عىل ترمجته, ومل يعرفه اهليثمي كام يف املجمع : ى يحيـ مهام بن 

م بن حرير الصـنعاين حريز بن مسلّ : (٨/٢١٣قال ابن حبان يف الثقات : م الصنعاينـ حريز بن املسلّ 
حريز بن املسلّم : (٢/٨٦, وقال ابن ماكوال يف اإلكامل )ن بن عيينة رو عنه أهل اليمنيروي عن سفيا

 ).أبو املسلّم صنعاين, يروي عن عبداملجيد بن أيب رواد وغريه, رو عنه إبراهيم بن حممد بن املعمر
 .٧/٢٨٠ , ومل يعرفه كذلك اهليثمي كام يف املجمع)مل نظفر به : ( قال حمقق الثقات 

. مـرتوك: أفرط ابن حبان فقـال  اً صدوق خيطئ وكان مرجئ: أيب رواد  ـ عبداملجيد بن عبدالعزيز بن
@kí‹ÔnÛa٤١٦٠ . 

يتكلمـون فيـه, : ليس بحديثه شيئ, وقـال البخـاري : قال ابن معني : ـ ياسني الزيات هو ابن معاذ 
 . منكر احلديث

 . حتى ال أطيل فيه هو جممع عىل تركه: قلت 
, ٨/٥٣٣, الكامـل ٧/١٥٤, املجروحني ٩/٣١٢, اجلرح والتعديل ٨/٤٢٩التاريخ الكبري : نظرا

 ). ٧٤٩١(تقريب التهذيب ترمجة . ١١/١٥٣, هتذيب التهذيب ٦/٣١٥, اللسان ٧/١٥٤امليزان 
 .ـ األعمش هو سليامن بن مهران

 .ـ أبو صالح هو ذكوان السامن الزيات
 אW

ضعيف حلال موسى الربذي وعمر بن هارون وجهالة موسى بن : حلديث من الطريق األول سند ا
 .أيب عيسى
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 . موضوع حلال ياسني الزيات وحريز وجهالة مهام: ومن الطريق الثاين 

رواه أبـو يعـىل والطـرباين يف األوسـط, ويف إسـناد أيب يعـىل ) : ( ٧/٢٨٠(قال اهليثمي يف املجمع 
, ويف إسناد الطرباين حريز بن املسلم ومل أعرفه, والراوي عنه شيخ الطرباين مهام موسى بن عبيدة مرتوك

 ). ى مل أعرفه يحيبن 
أخربنا سفيان بـن :  ~قال ابن املبارك ) ١٣٧٦(للحديث شاهد عند ابن املبارك يف الزهد : قلت

 . وذكرمثلههكذا مرسالً . قال رسول اهللا : عيينة عن موسى بن أيب عيسى املديني قال 
 . وإسناده ضعيف إلرساله

عن يعقوب بن عبيد عن هشام بن ) ٣٢(وعند ابن أيب الدنيا يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
عامر بن محاد بن عبدالرمحن الكلبي عن خالد بن الزبرقان القريش عن سليامن بن حبيب املحاريب عن أيب 

 . بنحوه أطول منه  أمامة الباهيل
 . سمع منه أيب وهو صدوق: يعقوب بن عبيد النهرتريي قال ابن أيب حاتم ـ 

 .١٢/٣٣٨, السري ١٤/٢٨٠, تاريخ بغداد ٩/٢١٠اجلرح والتعديل :انظر
 .السلمي الدمشقي اخلطيب: ـ هشام بن عامر هو

 .kí‹ÔnÛa١٥٠٢@. ضعيف: ـ محاد بن عبدالرمحن الكلبي 
هو منكر احلديث, وغريي حيكي عـن :  حاتم سمعت أيب يقول قال ابن أيب: ـ خالد بن الزبرقان احللبي 

 . ٣/٣٣٢اجلرح والتعديل . صالح احلديث: أيب أنه قال 
عـن كـالم ابـن أيب حـاتم  ٢/٤٣٣, وال ابن حجر يف اللسـان ٢/٤١١ومل يزد الذهبي يف امليزان : قلت 
 . شيئاً 

 . kí‹ÔnÛa٢٥٤٤@. ثقة: ـ سليامن بن حبيب املحاريب الداراين
الشاهدان ضعيفان فال ينهضـان لتقويـة حـديثنا, وإن كنـتُ عنـدما أنظـر للواقـع املعـارص أر : لت ق

 .  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. احلديث رأي العني
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 W

حدثنا عىل بن بندار الزاهد حدثنا حممـد :  ~قال ) ٧٩١٦( ٤/٣٥٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
بن املسيب حدثني أمحد بن بكر الباليس ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان الثوري عن عون بن أيب جحيفة عن 

 . فذكره  كاحلسن بن أيب احلسن عن أنس بن مال
 W

. رو عنه احلاكم ووثقـه: قال الذهبي . ـ عيل بن بندار الزاهد الصويف العابد كان يعرف بالصرييف
 . ١١٠ − ١٦/١٠٩, السري ٧/٥٢املنتظم : انظر

احلـافظ اإلمـام شـيخ اإلسـالم, قـال : ـ حممد بن املسيب بن إسحاق النيسابوري األرغياين العابد
 ). كان من اجلوالني يف طلب احلديث عىل الصدق والورع, وكان من العباد املجتهدين  : (احلاكم

 .٢/٢٧١, شذرات الذهب ١٤/٤٢٢السري : انظر
رو أحاديث مناكري عن الثقات فيام : قال ابن عدي يف: ابن بكرويه الباليس : ـ أمحد بن بكر ويقال 
 . يثثم ساق له ثالثة أحاد. نقله عن عبد امللك بن حممد

قـال : ( كذا نقله الذهبي, وقال ابن حجر يف اللسـان . كان يضع احلديث: وقال أبو الفتح األزدي 
 ) ضعيف : وقال : وغريه أثبت منه : الدارقطني 
 ).كان خيطئ : ( وقال ابن حبان يف الثقات: قلت 
 .١/٢٤٤, اللسان ١/٢٢٠, امليزان ١/٣٠٨, الكامل ٨/٥١الثقات : انظر

 .هو العكيل: باب ـ زيد بن احل
 .ـ سفيان هو ابن سعيد الثوري

وائي   . kí‹ÔnÛa٥٢١٩@. ثقة: ـ عون بن أيب جحيفة السُ
 .ـ احلسن بن أيب احلسن هو أبو سعيد البرصي

 אW
 . سند احلديث ضعيف حلال أمحد بن بكر, وألن زيد خيطئ يف حديث الثوري, وهذا منه

 .م ووافقه الذهبيواحلديث صححه احلاك

ي
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 ٥٠٥/ ٧, و)٣٠٣٤٦( ٦/١٣٦شاهد عند ابن أيب شيبة يف املصنف : عدة شواهد; منهاوللحديث 

 −عند ابن أيب شيبة  −من طريق فضيل بن عياض ) ٨٣٦٥( ٤/٤٨٩, واحلاكم يف املستدرك )٣٧٥٧٥(
: موقوفاً بلفظ كالمها عن األعمش عن خيثمة عن عبداهللا بن عمرو بن العاص −عند احلاكم  −وسفيان 

 .هذا لفظ احلاكم) يأيت عىل الناس زمان جيتمعون يف املساجد ليس فيهم مؤمن ( 
 .سنده صحيح ألن خيثمة هنا هو ابن عبدالرمحن بن أيب سربة اجلعفي

سيكون يف آخر الزمان : ( الطرباينلفظ وهذا حديث عبداهللا بن مسعود مرفوعاً  وله شاهد أيضاً من
 ). اجد حلقاً حلقاً إمامهم الدنيا فال جتالسوهم فإنه ليس هللا فيهم حاجة قوم جيلسون يف املس

من طريق بزيـع , ٢/٢٤١كامل , وابن عدي يف ال)١٠٤٥٢( ١٠/١٩٨أخرجه الطرباين يف الكبري 
. يونس من طريق عيسى بن  ,)٦٧٦١( ١٥/١٦٢, وأخرجه ابن حبان يف صحيحه أيب اخلليل اخلصاف

 . ل عن ابن مسعود مرفوعاً عن األعمش عن أيب وائمها 
يـأيت عـن الثقـات بأشـياء : ( وقـال ابـن حبـان ). ذاهب احلديث : ( وبزيع هذا قال عنه أبو حاتم 

 ).موضوعة كأنه املتعمد هلا 
, اللسـان ٢/١٥, امليـزان ٢/٢٤١, الكامل ١/١٩٨, املجروحني ٢/٤٢١اجلرح والتعديل : انظر

٢/١٦ . 
 ).ع أبو اخلليل, ونسب إىل الوضع فيه بزي: (  ٢/٢٤قال اهليثمي يف املجمع 

ما سند ابن حبان فهو صحيح ألن عيسـى بـن يـونس وأ, ضعيف جداً الطرباين وابن عدي إذاً سند 
مثله عن احلسن البرصـي أيضاً وورد يتقو حديث الباب,   وهبذا السند مع الشاهد األول هو السبيعي

, ويأيت معنا   ).٢٤٧(مرسالً
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 W

حدثني عيل بـن بنـدار الزاهـد ثنـا أبـو :  ~قال ) ٧٩٢٣( ٤/٣٦١أخرجه احلاكم يف املستدرك 
عـن  ومتيلة, ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصـنيبجعفر حممد بن أيب عون النسوي ثنا حممد بن عبدربه أ

 . فذكره  أبن أيب مليكة عن عيل بن أيب طالب
 W

 .الصويف الصرييف: ـ عيل بن بندار الزاهد هو
وثقـه : هو حممد بن أمحـد بـن أيب عـون النسـوي الريـاين أو الـرذاين :  عون النسوي ـ حممد بن أيب

 ).احلافظ املحدث الثقة: ( اخلطيب البغدادي, وقال الذهبي
 .١٤/٤٣٣, السري ١/١١٣تاريخ بغداد : انظر

ن سليامن اسمه حممد بن عبدربه ب: أبو متيلة : ( قال ابن حبان يف الثقات : ـ حممد بن عبدربه أبو متيلة
 ). املروزي يروي عن الفضيل بن عياض, حدثنا عنه حممد بن أمحد بن أيب عون وغريه خيطئ وخيالف 

 . ابن حممودبأن له ذكراً يف تاريخ نيسابور, ويف تاريخ وذكر يف اإلكامل  ,)ال يعرف: (وقال الذهبي 
 .١/٥١٤اإلكامل . ٤/٣٦١, تلخيص املستدرك ٩/١٠٧الثقات : انظر   

 .األسدي الكويف املقرئ: بكر بن عياش هو ـ أبو
صني   . kí‹ÔnÛa٤٤٨٤@. ثقة ثبت سني وربام دلّس: عثامن بن عاصم األسدي الكويف : ـ أبو حَ

 .عبداهللا بن عبيد اهللا التميمي املدين: ـ ابن أيب مليكة 
 אW

 . سنده ضعيف حلال أيب متيلة
, وتعقبـه )اد إن كان عبداهللا بن أيب مليكة سمع من أمـري املـؤمنني صحيح اإلسن: ( قال احلاكم 
 ).بل منكر منقطع, وابن عبدربه اليعرف : ( الذهبي بقوله

مبينة عـىل تـاريخ والدتـه واملـذكور يف   مسألة سامع ابن أيب مليكة من عيل بن أيب طالب: قلت 
يف خالفـة عـيل أو قبلهـا, لـذا ذكـر أنـه ولـد  ٥/٨٩والسري  ٥/٤٧٣كتب الرتاجم كطبقات ابن سعد 
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 . يعني بني أبن أيب مليكة وعيل) أنه منقطع : ( الذهبي يف تلخيص املستدرك 
هو واضح, مع العلم أن كتب الرتاجم مل تنص عىل سامعه منـه أو عـدم كام وقد علق سامعه احلاكم 

 . سامعه
, هتـذيب الكـامل ٥/٢ت , الثقـا٥/٩٩, اجلـرح والتعـديل ٥/١٣٧التـاريخ الكبـري : انظر مـثالً 

 . ٢١٤, جامع التحصيل للعالئي ص ٥/٢٧٢, هتذيب التهذيب ١٥/٢٥٦
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هن اللوايت يـتعممن باملقـانع عـىل رؤسـهن : كأسنمة البخت: (  ٢/٤٠٩قال ابن األثري يف النهاية  )١(

 ).يكربهنا هبا وهو من شعار املغنيات 
 . مائةتويف سنة ثالث وثالثني و: قال ابن يونس . القتباين هو عياش بن عباس والد عبداهللا )٢(
 . ٨/١٧٠, هتذيب التهذيب )٢٢/٥٥٥(هتذيب الكامل : انظر 
مجع ميثرة بالكرس وهي مفعلة من الوثـارة باملثلثـة وكـان أصـلها مـؤثرة قلبـت الـواو يـاء : املياثر )٣(

رشح سـنن ابـن ماجـه : انظـر.  كميزان, وامليثرة من حرير أو صوف أو غريه وقيل أغشية للرسـج
 . ١١/٦٨, عون املعبود ١/٤٩

 W
 . , من طريق عبد اهللا بن وهب)٨٣٤٦( ٤/٤٨٣أخرجه احلاكم يف املستدرك 
ــند  ــد يف املس ــه أمح ــان يف الصــحيح )٧٠٨٣( ١١/٦٥٤وأخرج ــن حب , )٤٧٥٣( ١٣/٦٤, واب

 . من طريق عبد اهللا بن يزيد. ١/١٢٧, ويف الصغري )٩٣٢٧( ١٠/١٥٤والطرباين يف األوسط 
إال  −ياش القتباين عن أبيه عن عيسى بن هالل الصديف وأيب عبدالرمحن احلبيل مها عن عبداهللا بن ع

 . به وبنحوه {عن عبداهللا بن عمرو بن العاص  −عند احلاكم فعن عيسى فقط 
 W

 .ابن مسلم املرصي: ـ عبداهللا بن وهب هو
 .أبو عبدالرمحن املقرئ: ـ عبداهللا بن يزيد هو

. صدوق يغلط أخـرج لـه مسـلم يف الشـواهد: ابن عباس القتباين املرصي : ش هوـ عبداهللا بن عيا
@kí‹ÔnÛa٣٥٢٢ . 

 .kí‹ÔnÛa٥٢٦٩@ثقة : ـ عياش بن عباس القتباين املرصي والد عبداهللا 
 . kí‹ÔnÛa٥٣٣٧@. صدوق: ـ عيسى بن هالل الصديف املرصي 

 .هو عبداهللا بن يزيد املعافري: ـ أبو عبدالرمحن احلبىل
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 אW

وإن  شايـعبداهللا بـن ع: ( الذهبي بقوله سنده حسن وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني وتعقبه 
 ). هو قريب من ابن هليعة : كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي, وقال أبو حاتم 

الثالثـة ورجـال أمحـد رجـال رواه أمحـد والطـرباين يف : (  ٥/١٣٧وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 ).الصحيح 
ال عبداهللا بن عياش وال عياش وال عيسى من رجال صحيح البخاري وأما مسلم فقد رو : قلت 

 . رو له حديثاً واحداً متابعة أن مسلامً  ~لعياش ولعبداهللا ابنه يف الشواهد كذا ذكر ابن حجر, وأراد 
 . حبانواحلديث ضعف سنده حمقق املسند وصحيح ابن 
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 .ذاك) : ب(و) أ(يف )  ١(
 . ٢/١٥٦, وكذا يف مجيع النسخ واملطبوع )املصلون : ( , ويف البقية )املسلمون : ( يف املستدرك )  ٢(
. وهـذا لفـظ احلـاكم)  هكذا بيده وسـرتوجهه : وقال  افاستدفروا واستعدو: ( يف احلديث تكملة )  ٣(

 .االستعداد لقيام الساعة −واهللا أعلم  −, واملراد ٢/١٢٥النهاية . و النتنوالدفر ه
 W

 ). ٨٣٤٩( ٤/٤٨٣احلاكم يف املستدرك  هأخرج
, والبيهقـي يف ٤/٢٧١, وابـن عـدي يف الكامـل )٥٠٥٧( ٦/٢٨وأخرجه الطـرباين يف األوسـط 

ى بن أيب كثري عن أيب سـلمة عـن يحيعن  من طريق سليامن بن داود الياممي). ٥٠٨٣( ٧/٣٢٧الشعب 
 . به وبنحوه  أيب هريرة

 W
منكـر احلـديث وقـال أبـو : ليس بشئ, وقال البخـاري : قال ابن معني : ـ سليامن بن داود الياممي 

 . ضعيف احلديث, منكر احلديث ما أعلم له حديثاً صحيحاً : حاتم 
. ضـعيف كثـري اخلطـأ: فرد باملقلوبات عن الثقات, وقال أيضاً يقلب األخبار وين: وقال ابن حبان 

 . عامة ما يرويه هبذا اإلسناد اليتابع عليه: وقال ابن عدي 
 .ضعيف: وقال البيهقي يف الشعب . أراد إسناد حديثنا السابق: قلت 
, ٤/٢٧١, الكامـل ١/٣٣٤, املجـروحني ٤/١١٠, اجلرح والتعديل ٤/١١التاريخ الكبري : انظر

 . ٣/٩٦, اللسان ٣/٢٨٨مليزان ا
 . kí‹ÔnÛa٧٦٣٢@. ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل: ى بن أيب كثري أبو نرص الياممي حييـ 

 .ابن عبدالرمحن بن عوف الزهري املدين: ـ أبو سلمة هو
 אW

 . سند احلديث ضعيف جداً حلال سليامن بن داود
 ). ضعفوه, واخلرب منكر :سليامن هو الياممي (  :قال الذهبي يف تلخيص املستدرك 

دَّ من منكرات سليامن ذكر ذلك ابن عدي والذهبي وابن حجر يف ترمجته السابقة  . وهذا احلديث عُ
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 . اخلبث) و(احلنث, ويف ) د(و) ب(و) أ(يف )١(

 . أي يزين) خيبث هبا : (  قوله يف: أراد الفسق والفجور ثم قال :  ٢/٦قال يف النهاية : واخلُبث 
نث : (  ١/٤٤٩قال يف النهاية . احلنث: جاءت يف مسند أمحد : قلت  أي ) وفيه يكثر فيهم أوالد احلِ

 . املعصية, ويرو باخلاء املعجمة والباء املوحدة: أوالد الزنا, من احلنث 
) الصـغارون : ( ء يف الكامل بالصاد, وجا) الصقارون : ( جاء يف املسند والطحاوي والطرباين )٢(

اللعان ملن ال يستحق اللعن, سمي بذلك : السقار والصغار : (  ٢/٣٧٧قال يف النهاية . بالغني
ر وهو رضبك الصخرة بالصاقور وهو املعول    .)ألنه يرضب الناس بلسانه من الصقْ

 . فال أعلم وجهها: وأما الصغارون بالغني 
 نشأ نشأً فهو ناشـئ, إذا كـربينشأ الصبي : (  ٥/٥١يف النهاية  قال, ) نشء: ( جاء يف الطرباين )٣(

 ). وشبَّ ومل يتكامل 
ولو أراد الواحد منا أن ير هذا بشكل واضـح فلينظـر إىل حـال الشـباب بـل األطفـال يف : قلت 

 . املدارس والشوارع ير العجب
اضح وما املراكز اإلجتامعية يف بشكل و −والعياذ باهللا  −ومن عجيب هذا احلديث انتشار ولد الزنا 

 ..اللقطاء إال أكرب دليل عىل هذا 
 ). مامل يقبض فيهم العلم ( وقعت اثنتان مما جاء يف احلديث , وبقيت الثالثة 

ولألسف يوجد يف كثري من بلدان املسلمني من إذا أراد الواحد أن يستفتي يف أمر دينه ال جيـد عاملـاً 
 . لناس به واهللا املستعان والحول وال قوة إال باهللاإما لعدمه وإما لعدم معرفة ا

 W
 , )٨٣٧١( ٤/٤٩١أخرجه احلاكم يف املستدرك 

ى بـن أيـوب, وأخرجـه أمحـد يف املسـند يـحيمـن طريـق ) ٧٦٧(وأخرجه الطحـاوي يف املشـكل 
, وابن عـدي )٤٣٩( ٢٠/١٩٥من طريق ابن هليعة, والطرباين يف املعجم الكبري ) ١٥٦٢٨( ٢٤/٣٩١
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 .من طريق رشدين بن سعد ٤/٧٢يف الكامل 

 . به وبنحوه  ثالثتهم عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس
 W

 . kí‹ÔnÛa٧٥١١@. صدوق  ربام أخطأ: ى بن أيوب الغافقي أبو العباس املرصييحيـ 
 .رضميعبداهللا بن هليعة احل: ـ ابن هليعة هو

 .املهري املرصي: ـ رشدين بن سعد هو
 . kí‹ÔnÛa١٩٨٥@. ضعيف احلديث مع صالحه وعبادته: ـ زبان بن فائد املرصي 

 . kí‹ÔnÛa٢٦٦٧@. ال بأس إال يف روايات زبّان عنه: ـ سهل بن معاذ بن أنس اجلهني 
 אW

 . سنده ضعيف
 منكـر, وزبّـان : (, وتعقبـه الـذهبي بقولـه )الشـيخني حـديث صـحيح عـىل رشط: (قال احلاكم 

 ). مل خيرجـا له
 . وكذا سهل بن معاذ مل خيرجا له: قلت

فيه ابن هليعة وزبان وكالمها ضعيف وقـد وثقـا, وقـد تـابع ابـن هليعـة : (  ١/٢٠٢قال يف املجمع 
 ). رشدين 
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 . مستقل حديث أنه عىل قبله الذي من وجزء احلديث هذا من جزء بني الناسخ من إدخال حصل) و(يف ) ١(

 W
) ٣٢(من طريق نعيم بن محاد وهـو يف كتابـه الفـتن) ٨٥٩٧( ٤/٥٦٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 

ن أيب شجرة كثري واحلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية ع −زاد نعيم  −عن عثامن بن كثري 
 . عن أيب شجرة عن ابن عمر عن حذيفة −زاد نعيم يف سنده  −به   بن مرة عن حذيفة

 W
 .اخلزاعي: ـ نعيم بن محاد هو

 .كذا يف السند ومل أجد ترمجته: ـ عثامن بن كثري بن دينار 
 .البهراين: ـ احلكم بن نافع هو

 . هو احلنفي احلميص: ـ سعيد بن سنان 
 .حدير احلرضمي احلميص: ـ أبو الزاهرية هو

 . هو احلرضمي احلميص: ـ كثري بن مرة
 אW

 . سند احلديث ضعيف جداً حلال سعيد بن سنان, وضعف نعيم بن محاد
 ).بل سعيد متهم به: (, وتعقبه الذهبي بقوله )هذا احلديث صحيح اإلسناد: (قال احلاكم 

 , عت عن احلكم بالوضع ملا ذكر من حال سعيد بن سنان من جهة العبادة والصالحتور: قلت 
 . ٣/١٢١امليزان : انظر. عليه كنا نستمطر به رمحة اهللا: وذكر اجلوزجاين عن أيب اليامن قال 

 −غـري حمفوظـة  −وعامة ما يرويه وخاصة عن أيب الزاهرية : (  ٤/٤٠٣وقال ابن عدي يف الكامل 
إنه هو الذي يرويه عن أيب الزاهرية ال غـريه جـاز ذلـك يل, وكـان مـن صـاحلي أهـل الشـام : ولو قلنا 

 ). وأفضلهم إال أنه يف بعض رواياته ما فيه 
 

ت
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 W

, ويف ) ٧٤٨٦( ٨/٩٨والطـرباين يف املعجـم الكبـري )٢٢١٦٠( ٤٨٥/ ٣٦أخرجه أمحد يف املسند 
 ). ٧٠٢٢( ٤/١٠٤, واحلاكم يف املستدرك ) ١٦٠٢( ٢/٤١١مسند الشاميني 

, ) ٣٨٨٨( ٣/٥٥, وأبو نعيم يف املعرفة ) ٧٣٤(  ١/٣٥٦وأخرجه عبداهللا بن أمحد يف كتاب السنة 
 .من طريق اإلمام أمحد يف املسند)  ٧١١٨( ١٠/٢٧والبيهقي يف الشعب 

حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبدالعزيز بن إسامعيل بن عبيداهللا أن سليامن بـن : قال اإلمام أمحد  
 . به  حبيب حدثهم عن أيب أمامة الباهيل

, وابـن )٤٠٧(وحمد بن نرص يف تعظيم قدر الصـالة , ) ٢٩٤(الدنيا يف العقوبات وأخرجه ابن أيب 
مـن طريـق الوليـد بـن )  ٤٨٩٤( ٧/٢١٦والبيهقي يف الشـعب , )٦٦٨٠(٨/٢٥٢حبان يف صحيحه 
 .  مسلم بسنده السابق

 W
 .أبو العباس الدمشقي: الوليد بن مسلم هو −
ذكره البخـاري بـدون جـرح : داهللا بن أيب املهاجر موىل بني خمزوم عبدالعزيز بن إسامعيل بن عبي−

 .ليس به بأس, وذكره ابن حبان يف الثقات:وال تعديل, وقال أبو حاتم 
, ذيـل الكاشـف أليب ٧/١١٠, الثقـات ٥/٣٧٧, اجلـرح والتعـديل ٦/٢١التاريخ الكبري : انظر

 .٢٩٥, تعجيل املنفعة ص ١٨٠زرعة العراقي ص
 .هو املحاريب الداراين: يبسليامن بن حب−
 אW

 . إسناده حسن حلال عبد العزيز بن إسامعيل
عبدالعزيز هذا هوابن عبيداهللا : قال احلاكم ) عبدالعزيز عن إسامعيل : ( جاء يف سند احلاكم :قلت 

 .يح ومل خيرجاهبن محزة بن صهيب وإسامعيل هوابن عبيداهللا بن أيب ا ملهاجر واإلسناد كله صح
 ) ضعيف :عبدالعزيز :قلت ,تفرد به عبدالعزيز بن عبيداهللا عن إسامعيل : (وقال الذهبي 
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يف عبدالعزيز بـن ) بن(نشأ عن حتريف , هذا وهم منهام رمحهام اهللا : (  ٣٦/٤٨٦وقال حمقق املسند 
 ). فظنا أهنام اثنان )عن (إسامعيل يف إسناده إىل 

 ) ورجال أمحد والطرباين رجال الصحيح : (  ٧/٢٨١ وقال اهليثمي يف املجمع
 ).  ٥٠٧٥(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 
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 . وأنه هو السائل فيام وقفت عليه من الكتب مما خرجت منه احلديث  مل يرد ذكر اسم عمر )١(

ويف البعض اآلخر عدم ذكر هذا . يعني أبا ثعلبة اخلشني: قال : ويف البعض : وجاء يف بعضها قالوا 
 السؤال ? 

 W
) ١٠٣٩٤( ١٠/٢٢٥اين يف املعجـم الكبـري , والطـرب)١٧٧٦( ٥/١٧٨: أخرجه البزار يف مسنده 

من طريق أمحد بن عثامن بن حكيم عن سهل بن عامر البجيل عن ابن نمري عـن األعمـش عـن زيـد بـن 
 .به  وهب عن عبداهللا بن مسعود

 .سهل بن عثامن البجيل وهو خطأ, والصواب ما ذكرت: ويف سند الطرباين 
 W

 . kí‹ÔnÛa٧٩@. ثقة: يم األودي أبو عبداهللا الكويف ـ أمحد بن عثامن بن حك 
ضـعيف احلـديث رو : منكر احلديث, وقال أبـو حـاتم : قال البخاري : ـ سهل بن عامر البجيل 

 .أحاديث بواطيل وأدركته بالكوفة وكان يفتعل احلديث
. الثقـات , وذكره ابن حبان يف )أرجو أنه ال يستحق وال يستوجب ترصيح كذبه: (وقال ابن عدي 

 . ٣/١٣٧ , اللسان٣/٣٣٤ , امليزان٤/٥١٦ , الكامل٨/٢٩٠ , الثقات٤/٢٠٢اجلرح والتعديل : انظر
داين الكويف  .ـ ابن نمري هو عبداهللا بن نمري اهلمْ

 . سليامن بن مهران: ـ األعمش هو 
 . kí‹ÔnÛa٢١٥٩@. خمرضم ثقة جليل: ـ زيد بن وهب اجلهني أبو سليامن الكويف 

 אW
 . سنده ضعيف حلال سهل بن عامر

ورجال البزار رجال الصـحيح  …رواه البزار والطرباين بنحوه : (  ٧/٢٨٢قال اهليثمي يف املجمع 
 ).غري سهل بن عامر البجيل وثقه ابن حبان 

 ). ٤٩٤(وضعفه األلباين كام يف السلسلة الصحيحة رقم 
 ).احلديث القادم ( إىل أحدها  ~وللحديث شواهد أشار السيوطي 

 

أ
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 W
 ). ٧٩١٢( ٤/٣٥٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 من ) ٧١٤٨( ١٠/٥٢, ويف الشعب )٢٠١٩٣( ١٠/١٥٧وأخرجه عنه البيهقي يف السنن الكرب
 . طريق حممد بن شعيب بن شابور

, والرتمـذي يف جامعـه )٤٣٤١(األمـر والنهـي :  سننه كتاب املالحـم بـاب وأخرجه أبو داود يف
 ). ٣٠٥٨(أبواب تفسري القرآن, ومن سورة املائدة 

, والطــرباين يف الكبــري )٣٨٥( ٢/١٠٨, وابــن حبــان يف صــحيحه )٢(وابــن أيب الــدنيا يف الصــرب
, والبيهقـي يف ٢/٣٠ , وأبـو نعـيم يف احلليـة)٧٥٣( ١/٤٢٩, ويف مسند الشاميني )٥٨٧( ٢٢/٢٢٠

مــن طريــق عبــداهللا بــن ) ٩٢٧٨( ١٢/٢٠١, ويف الشــعب أيضــاً )٢٠١٩٣( ١٠/١٧٥الســنن أيضــاً 
 . املبارك

 ))ياأهيـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم  ((: وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الفتن باب قوله تعـاىل 
من طريق صدقة بن ) ٧٥٤( ١/٤٢٩, والطرباين يف الشاميني )٩٩٠(, والطحاوي يف املشكل )٤٠١٤(

 . خالد
 . من طريق صدقة بن يزيد اخلراساين) ٤١٤٧( ١٠/٥١وأخرجه البيهقي يف الشعب أيضاً 

 . , من طريق أيوب بن سويد)٢٨٦٢(وأخرجه ابن جرير يف التفسري
عـن  −حممد بن شعيب وابن املبارك وصدقة بن خالد وصدقة بن يزيد وأيوب بن سويد  −مخستهم 
يف تفسري    حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أيب أمية الشعباين عن أيب ثعلبة اخلشنيعتبة بن أيب
 . وفيه الشاهد بنحوه ))ياأهيا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم  ((: قوله تعاىل 

 W
 .هو الدمشقي: ـ حممد بن شعيب بن شابور

 .مام عبداهللا بن املبارك املروزيـ ابن املبارك هو اإل
 . kí‹ÔnÛa٢٩١١@. ثقة: ـ صدقة بن خالد أبو العباس الدمشقي 

صالح, وصدقة بن خالـد : حديثه ضعيف, وقال أبو حاتم : قال أمحد : ـ صدقة بن يزيد اخلراساين 
ال جيـوز كان ممن حيدث عن الثقات باألشـياء املعضـالت عـىل قلـة روايتـه : وقال ابن حبان . أحب إيلّ 

 . االشتغال بحديثه عند االحتجاج به
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 . هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق: وقال ابن عدي 

: ه بأس, وقـال الغـاليب عنـه ليس ب: صالح, وقال أبو داود عنه : ى بن معني حييوقال الدوري عن 
سـن ح: ثقـة وقـال يعقـوب بـن سـفيان : ل من السمني, وقال أبو زرعة الدمشـقي عـن دحـيم نبهو أ

 . احلديث
, ٥/١٢٢, الكامل ١/٣٧٤, املجروحني ٤/٤٣١, اجلرح والتعديل ٤/٢٩٥التاريخ الكبري : انظر

 . ٣/٢١٩, اللسان ٣/٤٢٩امليزان 
 . ن حبان يف الثقاتب, وذكره ا٣/٢٢٠وقال يف اللسان 

 . مل أجده يف مطبوع الثقات: قلت 
 . kí‹ÔnÛa٦١٥@. صدوق خيطئ : ـ أيوب بن سويد الرميل 

 .هو اهلمداين: عتبة بن أيب حكيمـ 
 .kí‹ÔnÛa٤٩٩٧@. مقبول: ـ عمرو بن جارية اللخمي 

 . kí‹ÔnÛa٧٩٤٧@. مقبول: ـ أبو أمية الشعباين الدمشقي خمتلف يف اسمه 
 אW

 ). حسن غريب : ( سنده فيه ضعف, وقال الرتمذي 
 . وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

 : اهده ومنها لكن يتقو بشو
 . ـ ما سبق معنا من حديث ابن مسعود١
 ١٧/١١٧, والطـرباين يف الكبـري ٩ـ حديث عتبة بن غزوان فيام أخرجه ابـن نرصـ يف السـنة ص٢

من طريق حممد بن إدريـس عنـد ابـن ) ١٧( ١/٢٣, والشاميني )٣١٤٥( ٤/١٠٠, واألوسط )٢٨٩(
بن يوسف عـن خالـد بـن يزيـد بـن صـبيح عـن  نرص, وبكر بن سهل عند الطرباين كالمها عن عبداهللا

 . إبراهيم بن أيب عبلة عن عتبة بن غزوان بنحو حديث ابن مسعود
 . ـ حممد بن إدريس هو احلنظيل أبو حاتم الرازي

محل الناس عنه وهو : وقال الذهبي . ضعيف: قال النسائي : ـ بكر بن سهل بن إسامعيل الدمياطي
 . , وأطال يف الكالم عنه٢/٦١, واللسان ٢/٦١امليزان : انظر. مقارب احلال

 . kí‹ÔnÛa٣٧٢١@. ثقة متقن: ـ عبداهللا بن يوسف التنييس 
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 . kí‹ÔnÛa١٦٨٧@.  ثقة: ـ خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح املري الدمشقي

 . kí‹ÔnÛa٢١٣@. ثقة: ـ إبراهيم بن أيب عبلة الشامي 
تم الـرازي لـه, إال أنـه فيـه انقطاعـاً بـني سنده صحيح واليرض حال بكر بن سهل ملتابعة أيب حـا 

 ). أرسل عن عتبة بن غزوان : (  ١/١٢٨قال يف التهذيب . إبراهيم بن أيب عبلة وعتبة بن غزوان
عن شـيخه بكـر بـن سـهل عـن عبـداهللا بـن .. رواه الطرباين: (  ٤/٢٨٢وقال اهليثمي يف املجمع 

 )  يوسف وكالمها قد وثق فيهام كالم 
 ). ٤٩٤(صححه األلباين بشواهده يف السلسلة الصحيحة احلديث : قلت 

 ). أجر املتمسك بالسنة ( وعنون له بعنوان 
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 W

مـن ) ٩٧٧٧( ١٠/١٢, والطـرباين يف املعجـم الكبـري )١٤٦١( ٤/٢٨٩أخرجه البزار يف مسنده 
ى بن أيوب عن عبيداهللا بن زحر عن عيل بن يزيد عـن القاسـم عـن أيب يحيطريق سعيد بن أيب مريم عن 
 . همثل  أمامة عن عبداهللا بن مسعود
 . من طريق شعبة) ٩٧٥٠(من طريق سفيان, و) ٩٧٤٩( ٩/٣٥٢وأخرجه الطرباين أيضاً 

 . كالمها عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن ابن مسعود بنحوه
 بن حفص نيمن طريق حممد بن إبراهيم عن احلس) ٨٤٠٢( ٤/٥٠١وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 . بن كهيل عنه بنحوهاألعمش عن إبراهيم وسلمة عن سفيان عن 
من طريق حممد بن إبراهيم عن احلسـني بـن الوليـد عـن ) ٨٤٩٥( ٤/٥٣٢وأخرجه احلاكم أيضاً 

 . سفيان عن أيب الزعراء عن ابن مسعود بلفظ قريب منه
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول 

 .هو أبو حممد املرصي : ـ سعيد بن أيب مريم
 .هو الغافقي أبو العباس املرصي : ى بن أيوبيحيـ 

 .اإلفريقي: ـ عبيداهللا بن زحر هو
 .األهلاين الدمشقي: ـ عيل بن يزيد هو

 .ابن عبدالرمحن الدمشقي: ـ القاسم هو
 . هيل صحايبالبا:ـ أبو أمامة هو

ي
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 : الطريق الثاين 

 . هوابن سعيد الثوري: ـ سفيان 
 . هو ابن احلجاج أبو بسطام: ـ شعبة 

 .ى الكويفيحيهو احلرضمي أبو : ـ سلمة بن كهيل 
 . kí‹ÔnÛa٣٦٧٧@. وثقه العجيل. األكرب عبداهللا بن هانئ الكويف: ـ أبو الزعراء هو 

 .وذكره ابن حبان يف الثقات ال يتابع عىل حديثه,: قال البخاري : قلت 
 .٥/١٤, الثقات ٥/٢٢١التاريخ الكبري : انظر

 . )احلافظ( ١/١٤٢قال الطرباين يف املعجم الصغري  :األصبهاين راهيم بن أرومةـ حممد بن إب
 . kí‹ÔnÛa١٣١٩@. صدوق:  بن حفص اهلمداين األصبهاين نيـ احلس

 . kí‹ÔnÛa١٣٥٩@. ثقة −مصغر  −كميل : ـ احلسني بن الوليد القريش لقبه 
 . ـ سفيان هنا هو الثوري يف السند املتصل ويف املنقطع

 . ـ األعمش هو سليامن بن مهران
 . مل أعرفه, وبخاصة أن أبا الزعراء ال يروي عنه إال سلمة بن كهيل ابن أخته فقط: ـ إبراهيم 

 ). يل ال أعلم رو عن أيب الزعراء إال سلمة بن كه: ( قال عيل بن املديني 
ــاريخ الكبــري : انظــر , هتــذيب الكــامل ٥/١٤, الثقــات ٥/١٩٥, اجلــرح والتعــديل ٥/٢٢١الت

 . ٦/٥٧, التهذيب ١٦/٢٤٠
 אW

 . ضعيفاحلديث سند 
 . ومع ذلك فاحلديث صححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي

واة مسـلم فقـط وال ابـن الوليـد وال أيب  بن حفص من رنيكيف يكون عىل رشطهام واحلس: قلت 
 . الزعراء من رواهتام

 )  رواه البزار والطرباين وفيه عيل بن يزيد األهلاين وهو مرتوك : ( ٢/٢٧٧وقال اهليثمي يف املجمع 
رواه الطرباين بإسنادين رجـال أحـدمها : ( عن طريق أيب الزعراء يف الطرباين :  ٢/٢٨٢وقال أيضاً 

 ) .أيب الزعراء الكبري وثقه ابن حبان وضعفه غريه  رجال الصحيح غري
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من طريق األعمش عن سلمة بـن كهيـل  ١/١٣٦وللحديث شاهد ضعيف عند أيب نعيم يف احللية 

ليأتني عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة احلاذ : ( موقوفاً بلفظ   عن ابن األبرق الغفاري عن أيب ذر
 ). كام يغبط اليوم فيكم أبو عرشة 

, ٨/٤٣١ذكره البخاري يف التاريخ  −ابن األمحس  −مل أعرفه ومن الرواة عن أيب ذر : ابن األبرق و
 .بدون جرح وال تعديل ٩/٣١٥وابن أيب حاتم يف اجلرح 
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 )  فيها ( , والباقية )فيه(األوىل ) و(, ويف )اجلميع( فيه يف ) د(يف  )١(
 . ٤/٢٦٨النهاية . العبد ثم استعمل يف احلُمق والذم : عند العرب : اللكع  )٢(
 ).اليؤمن باهللا ورسوله : (تكملة احلديث من مصادره )٣(

 W
عــن مطلــب بــن ) ٨٦٣٨( ٩/٢٩٢, واألوســط )٧١١( ٢٣/٣١٤أخرجــه الطــرباين يف الكبــري 

 . شعيب
 . ٨/٢٧٩وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

م بن زيد عن مصعب بـن عبـداهللا بـن أيب ى بن سلييحيكالمها عن عبداهللا بن صالح عن الليث عن 
 . به  <أمية عن أم سلمة 

 W
سـائر : قـال ابـن عـدي . أكثر الطرباين من الروايـة عنـه: ـ مطلب بن شعيب مروزي سكن مرص 

مل أر لـه حـديثاً منكـراً غـري هـذا : وقال . بعد أن ساق له حديثاً منكراً . أحاديثه عن أيب صالح مستقيمة
 . ديثاحل

 . كان ثقة يف احلديث: هو صدوق, قال ابن يونس : وقال ابن حجر يف اللسان 
 . ٦/٦٥, اللسان ٦/٤٤٧, امليزان ٨/٢٢٥الكامل :انظر

 .ـ عبداهللا بن صالح املرصي كاتب الليث
 . ـ الليث هو ابن سعد الفهمي املرصي

 . kí‹ÔnÛa٧٥٦٢@. جمهول: ى بن سليم بن زيد يحيـ 
رو عن إسامعيل بن بشري موىل بني مغالة, وعبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن عمـر : ( ب وقال يف التهذي

 ). الليث من سعد : وعنه . وعقبة بن شداد ومصعب بن عبداهللا بن أيب أمية

ي
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: وذكر مثل ذلك ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل, وذكر ابن حجر أن ابن حبـان ذكـره يف الثقـات 

 يذكره البخاري يف كتابه التاريخ الكبـري إ ال هبـذا احلـديث, وسـكت عنـه ومل. ومل أره يف املطبوع: قلت 
 ). ٦١٧٩(الذهبي يف الكاشف 
 ).عن آحاد التابعني, ما علمت أحداً رو عنه سو الليث : ( وقال يف امليزان

, )٦١٧٩(, الكاشـف ٧/١٨٩, امليـزان ٩/١٥٦, اجلرح والتعـديل ٨/٢٧٩التاريخ الكبري : انظر
 .١١/١٩٦التهذيب 

 . kí‹ÔnÛa٦٦٩٢@. صدوق: ـ مصعب بن عبداهللا بن أيب أمية املخزومي 
 אW

 . ى بن سليميحيسنده ضعيف حلال عبداهللا بن صالح وجهالة 
 ). فيه عبداهللا بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف, وقد وثق : (  ٧/٢٨٤قال يف املجمع 

 ). ٤٨٦٨: (السلسلة الضعيفة لأللباين : وانظر
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أي إن عبـتهم واغتبـتهم قـابلوك : (  ٥/١٠٤قـال يف النهايـة . ناقرهتم ناقروك بالراء) و(و) د(يف  )١(

 ). نقدت اجلوزة أنقدها, إذا رضبتها, ويرو بالفاء والذال املعجمة : بمثله, وهو من قوهلم 
يـرو بالقـاف و. نافذت َ الرجل إذا حاكمته, أي إن قلت هلم قالوا لـك : (  ٥/٩٢وقال أيضاً يف  

 ).والدال املهملة 
 W

) ١٣٧١( ٢/٢٩٣, ويف مســند الشــاميني )٧٥٧٥( ٨/١٢٦أخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري 
 . ى عن حيوة بن رشيحيحيعن شيخه أمحد بن حممد بن ) ٣٤٠٩( ٤/٣١٥و

إبـراهيم بـن  عن شيخه إبراهيم بـن أسـباط عـن)٢٧٨(وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف األمثال 
 . احلسني

 . به  كالمها عن بقية عن صدقة بن عبداهللا عن أيب وهب عن مكحول عن أيب أمامة الباهيل
 W

 .هو ابن محزة البتلهي: ىحييـ أمحد بن حممد بن 
ر,  حمله السرت: ـ إبراهيم بن أسباط بن السكن الكويف  .  شيخ معمّ

 .١٤/١١٨ , السري٦/٤٤تاريخ بغداد : انظر
 .احلرضمي احلميص: ـ حيوة بن رشيح هو

 . مل نظفر به: , وقال املحقق ٨/٨٢ذكره ابن حبان يف الثقات : ـ إبراهيم بن احلسني األنطاكي 
 .ابن الوليد الكالعي: ـ بقية هو

 . kí‹ÔnÛa٢٩١٣@. ضعيف: ـ صدقة بن عبداهللا السمني الدمشقي 
 . لكالعيهو عبيداهللا بن عبيداهللا ا: ـ أبو وهب
 . هو الشامي أبو عبداهللا: ـ مكحول
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 אW

سنده ضعيف, فيه ضعف البتلهي وتدليس بقية عن الضعفاء, وقد عنعنه هنا, وفيه ضـعف صـدقة 
 . بن عبداهللا, وعدم سامع مكحول من أيب أمامة

 ).وال رأ أبا أمامة : ( وهي مسألة خالفية, قال أبو حاتم : قلت 
سـمع مـن واثلـة : قال أبو عيسـى الرتمـذي: , ثم قالو عن أيب أمامةكر ابن حجر أنه فيمن روذ

إنه مل يسمع من أحد من أصحاب النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم إال مـن : وأنس وأيب هند الداري, ويقال
 . ١٠/٢٥٩التهذيب . هؤالء الثالثة
 . ٢٨٥جامع التحصيل للعالئي ص : وانظر

فيه بقية وهو مدلس, وصدقة بن عبداهللا ضعيف جداً ووثقه دحيم وأبو : (  ٧/٢٨٥قال يف املجمع 
 ). حاتم 
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 W

عن أمحد بن عبدالرمحن احلراين عن أيب جعفر ) ٧٨٩٤( ٨/٢٢٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 . النفييل عن حممد بن سلمة عن أيب عبدالرحيم عن أيب عبدامللك

عـن ) ١٩٤١( ٣/١٣٤, ويف مسـند الشـاميني )٧٧٥٧( ٨/١٨٢وأخرجه أيضاً يف املعجم الكبري 
: إال يف الكبري فلم ترد فيه. صالح عن معاوية بن صالح عن كثري بن احلارثبكر بن سهل عن عبداهللا بن 

 ). اجلملة األخرية ( 
من طريق الفضل بن حممد الشعراين عـن عبـداهللا ) ٨٣٥٩( ٤/٤٨٦وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

. عيسـىبـن ق حممد بن أبان البلخي عن معـن من طري) ٨٩٩(بن صالح, والقضاعي يف مسند الشهاب 
 . بدون اجلملة الثالثة.مها عن معاوية بن صالح عن العالء بن احلارث الدمشقيكال

 . به  ثالثتهم عن القاسم عن أيب أمامة
 W

 :للحديث ثالثة طرق عن القاسم عن أيب أمامة هي كالتايل 
 : الطريق األول 

سمعت أبـا عروبـة : ( ال ابن عدي ق: ـ أمحد بن عبدالرمحن بن يزيد بن عقال احلراين أبو الفوارس
هو ممن يكتـب حديثـه ولـيس عنـدي عـن أيب : ( وقال أيضاً ) مل يكن بمؤمتن عىل نفسه وال دينه : يقول 

 ). هنى عن الرشب قائامً  أن النبي ( يعني : قلت ) الفوارس عن النفييل أنكر من هذا احلديث 
 . ١/٣٤٢زوائد رجال  ابن حبان  ١/٣١٩, اللسان ١/٢٥٧, امليزان ١/٣٣٤الكامل : انظر

 . kí‹ÔnÛa٣٥٩٤@. ثقة حافظ: ـ أبو جعفر النفييل هو عبداهللا بن حممد بن عيل احلراين 
 . kí‹ÔnÛa٥٩٢٢@. ثقة: ـ حممد بن سلمة بن عبداهللا احلراين 

 . kí‹ÔnÛa١٦٨٧@. ثقة: ـ أبو عبدالرحيم هو خالد بن أيب يزيد احلراين 
 .يزيد األهلاينـ أبو عبدامللك هو عيل بن 

 : الطريق الثاين 
 . هو ابن إسامعيل الدمياطي: ـ بكر بن سهل
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 .املرصي كاتب الليث: ـ عبداهللا بن صالح هو
 .ابن حدير احلميص: ـ معاوية بن صالح هو

 . kí‹ÔnÛa٥٦٠٨@. مقبول: ـ كثري بن حمارب الدمشقي أبو أمني 
 : الطريق الثالث 

 .الشعراينالنيسابوري ابن املسيب : هوـ الفضل بن حممد 
 . kí‹ÔnÛa٥٦٨٩@. ثقة حافظ: ـ حممد بن أبان البلخي محدويه 

 .ى املدين القزازيحيأبو : هوـ معن بن عيسى 
. صدوق فقيه لكن رمـي بالقـدر وقـد اخـتلط: ـ العالء بن احلارث احلرضمي أبو وهب الدمشقي 

@kí‹ÔnÛa٥٢٣٠ . 
 אW

 : ه من طرقه السابقة ولشواهده اآلتية احلديث حسن لغري
 . وصحح احلاكم سنده ووافقه الذهبي

 ). رواه الطرباين ورجاله وثقوا ورواه بإسناد آخر ضعيف : ( , ٧/٢٨٥وقال اهليثمي يف املجمع 
 : وللحديث شواهد منها 

يف  , واحلـاكم)٤٠٣٩(حديث أنس عند ابن ماجه يف السنن كتـاب الفـتن بـاب شـدة الزمـان  ) ١
كلهـم  ٩/١٦١وأبو نعيم يف احللية )٨٩٨(, والقضاعي يف مسند الشهاب )٨٣٦٣( ٤/٤٨٨املستدرك 

 . من طريق يونس بن عبداألعىل
حـدثني : حدثنا حممد بن إدريـس الشـافعي قـال : حدثنا يونس بن عبداألعىل قال : قال ابن ماجه 

ال : ( قـال  أن رسول اهللا   الكحممد بن خالد اجلندي عن أبان بن صالح عن احلسن عن أنس بن م
يزداد األمرإال شدة وال الدنيا إال إدباراً وال الناس إال شحاً وال تقـوم السـاعة إالعـىل رشار النـاس وال 

 ) . املهدي إال عيسى ابن مريم 
 . kí‹ÔnÛa٥٨٤٩@. جمهول: وسنده ضعيف ألن حممد بن خالد اجلَنَدي 
 ). ٦٣٥٤(, واملعرفة للبيهقي٤/٤٨٨احلاكم : ه, انظرواحلديث له سند آخر مثله بل أضعف من

ى الساجي عن حممد يحيعن زكريا بن ) ٨٣٥( ١٩/٣٥٧حديث معاوية عند الطرباين يف الكبري )  ٢
ال يـزداد األمـر إال شـدة : ( بن املثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن احلسن عن معاوية بلفظ 
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 ). م الساعة إال عىل رشار الناس واليزداد الناس إال شحاً والتقو

رجالـه رجـال (  ٨/١٤وقـال يف جممـع الزوائـد . وسنده حسن حلال معاذ بـن هشـام الدسـتوائي
 ). الصحيح 
عن أمحد بن جعفر بن سلم عن حممد  ٧/٢٦٢حديث عمران بن حصني عند أيب نعيم يف احللية )  ٣

عر عن قتادة عن احلسن عن عمـران ى بن رضيس عن مسيحيبن يوسف الرتكي عن إدريس بن عيل عن 
 . بلفظ حديث معاوية 

شاهد عند اإلمام مسلم يف صـحيحه كتـاب الفـتن ) التقوم الساعة إال عىل رشار الناس ( وجلملة 
حدثنا شعبة عن عيل : حدثنا عبدالرمحن يعني ابن مهدي : حدثنا زهري بن حرب : (  ~قال ) ٢٩٤٩(

 ). التقوم الساعة إال عىل رشار الناس : ( قال  اهللا عن النبي بن األقمر عن أيب األحوص عن عبد
 .  عبداهللا هو ابن مسعود −
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 ).فعند ذلك تلبسكم فتنة تكرون ويكر عليكم ( عند الطرباين يف األوسط زيادة ) ١(

 W
ى بن خالد بن حيان قال يحيحدثنا أمحد بن :  ~قال ) ١٤٤( ١/١٢٨أخرج الطرباين يف األوسط 

نا عامر بن سيف الضبي عن األعمـش عـن : سعيد التغلبي قال  نا أبو: ى بن سليامن اجلعفي قال يحينا : 
 . فذكره  حبيب بن أيب ثابت عن أيب البخرتي عن حذيفة

 W
.  هـ٢٩٤الرقي املرصي الصغري, من مشايخ الطرباين, مات سنة : ى بن خالد بن حيانحييـ أمحد بن 

 .٦/٩٠٤تاريخ اإلسالم : انظر
 . kí‹ÔnÛa٧٥٦٤@. صدوق خيطئ: جلعفي أبو سعيد الكويف ى بن سليامن ايحيـ 

 : ـ أبو سعيد التغلبي 
 .هو الضبي : ـ عامر بن سيف 

 . ـ األعمش هو سليامن بن مهران
 . ى الكويفيحيهو أبو : ـ حبيب بن أيب ثابت 

 .سعيد بن فريوز الكويف: ـ أبو البخرتي هو 
 אW

 .سنده ضعيف
رواه الطرباين يف األوسط وفيه عـامر بـن سـيف وثقـه العجـيل : (  ٧/٢٨٦يثمي يف املجمع قال اهل

 ). وغريه وضعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات ويف بعضهم خالف 
 ٢٠/٢٧٣عنـد اإلمـام أمحـد يف املسـند .   وللحديث شاهد من حديث أنس بـن مالـك: قلت 

 . أنس بن مالك بنحوهى عن أيب معيد عن مكحول عن يحيعن زيد بن ) ١٢٩٤٣(
ى عـن اهليـثم يحيمن الطريق السابق وفيه عن زيد بن ) ٤٠١٥(كتاب الفتن  هوهو يف سنن ابن ماج
 . بن محيد عن أيب معيد عنه به
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ــدع ص  ــن وضــاح يف الب ــه اب ــاميني٧١وأخرج ــند الش ــرباين يف مس , )١٥٤٧( ٢/٣٨٥. , والط

من طريق )  ٦٩٨(دالرب يف جامع بيان العلم , وابن عب٥/١٨٥, وأبو نعيم يف احللية )٣٣٦٨( ٤/٣٠١و
 .حممد بن عائذ عن اهليثم عنه به

, والطــرباين يف املوضــعني الســابقني مــن مســند )٣٣٥٠(وأخرجــه الطحــاوي يف رشح املشــكل 
 . الشاميني, وابن عبدالرب يف املوضع السابق, من طريق احلكم بن موسى عن اهليثم عنه به

  .وإسناده جيد ورجاله معروفون
 ). صحيح ورجاله ثقات : (  ٥/١٨٥قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 :وهي أال املنكر عن باملعروف والنهي إذا أصابتنا تركنا األمر صفات ثالث هنا ذكر النبي : قلت 
 .هن خياركم فجاركماإذا د−١
 . صار الفقه يف رشاركم−٢
 .صار امللك يف صغاركم−٣

قية نجد أن عند ابن وضاح والطحاوي وابن عبدالرب صفة رابعـة وبالنظر إىل شاهد احلديث عند الب
 ). الفقه يف أرذالكم ( الفاحشة يف رشاركم, وصار : وهي

 . إذا كان العلم يف الفساق: , زاد ابن ماجه قال زيد )والعلم يف رذالتكم ( وعند أمحد وابن ماجه 
 ). امللك : ( ومل يذكر يف رواية الطرباين وأيب نعيم 

 : من هذا الصفات األربع وهي  فتحصل
 .مداهنة اخليار للفجار-١
 .انتشار الفاحشة يف األرشار-٢
 . وجود الفقه عند الصغار والفساق واألراذل-٣
 . حصول امللك للصغار-٤

 . جزاء ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر والعياذ باهللا تعاىل
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 W

عـن احلسـني بـن أيب ) ٢٦٣(املقدمة باب من سـئل عـن علـم فكتمـه  −أخرجه ابن ماجه يف سننه 
 . الرسي العسقالين

ييل يف الضـعفاء بـن عبـدالرحيم, والعقـ عن حممـد) ٩٩٤(وأخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة 
 . عن حممد بن زرق اهللا) ١٩٨٦(عن حممد بن إسامعيل, واآلجري يف الرشيعة  ٢/٢٦٤

 {أربعتهم عن خلف بن متيم عن عبداهللا بن الرسي عن حممد بن املنكدر عن جـابر بـن عبـداهللا 
 . به, إال عند ابن أيب عاصم والعقييل فبمعناه

مـن طريـق عبـداهللا ) ٤٣٢( ١/٢٧٠ين يف األوسط , والطربا٢/٢٦٥وأخرجه العقييل يف الضعفاء 
بن الرسي األنطاكي عن سعيد بن زكريا املدائني عن عنبسة بن عبدالرمحن عن حممد بن زاذان عن حممد 

هذا : ( وقال العقييل عن سنده ). سعيد بن زكريا : ( بن املنكدر عن جابر بمعناه, ويف سند العقييل سقط 
 ). وىل احلديث هبذا اإلسناد أشبه وأ

من طريق نعيم بن محاد عن إسامعيل بن زكريا املدائني عـن ) ١٩٨٥(وأخرجه اآلجري يف الرشيعة 
 . عنبسة بن عبدالرمحن عن حممد بن املنكدر عن جابر بمعناه

وللحـديث طـرق أخـر عـن ابـن عـدي يف . إسامعيل بن زكريا هو سعيد بن زكريا: أظن : قلت 
 . ذكرهمدارها عىل ماسبق  ٥/٣٥٤الكامل 

 W
 : ـ للحديث عن حممد بن املنكدر عن جابر طريقان مها كالتايل

 : الطريق األول 
 . kí‹ÔnÛa١٣٤٣@. ضعيف: ابن املتوكل بن عبدالرمحن : ـ احلسني بن أيب الرسي العسقالين هو

 . kí‹ÔnÛa٦٠٩١@. ثقة حافظ: ى البغدادي صاعقة يحيأبو : ـ حممد بن عبدالرحيم هو
 : ـ حممد بن إسامعيل 

 . kí‹ÔnÛa١٧٢٧@. صدوق عابد: ـ خلف بن متيم أبو عبدالرمحن الكويف 
 . kí‹ÔnÛa٣٣٤٦@. صدوق رو مناكري كثرية يتفرد هبا: ـ عبداهللا بن الرسي األنطاكي 
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 .هو التيمي املدين : ـ حممد بن املنكدر 

 :الطريق الثاين 
 .ـ نعيم بن محاد هو اخلزاعي 

 . kí‹ÔnÛa٢٣٠٨@. صدوق مل يكن باحلافظ: زكريا املدائني ـ سعيد بن 
 . kí‹ÔnÛa٥٢٠٦@. مرتوك رماه أبو حاتم بالوضع: ـ عنبسة بن عبدالرمحن األموي 

 . kí‹ÔnÛa٥٨٨٢@. مرتوك: ـ حممد بن زاذان املدين 
 אW

 : سنده ضعيف جداً لعدة علل من جمموع الطريقني 
 .  بن أيب الرسي يف سند ابن ماجهضعف احلسني-١
واتضح ذلك  مـن : قلت ). خلف أسقط من اإلسناد ثالثة نفر : (  ٥/٣٥٤قال ابن عدي يف الكامل -٢

 .  سند العقييل والطرباين
هتـذيب  ١٥/١٤هتـذيب الكـامل : انظـر. رو عبداهللا بن الرسي عن حممد بـن املنكـدر ومل يدركـه-٣

 .  ٥/٢٠٨التهذيب 
ال أعرف له من احلـديث غـري : (  ٥/٣٥٦قال ابن عدي . بن الرسي بعض الروايات املنكرة لعبداهللا-٤

 . , ومنها حديثنا)ما ذكرت 
 . حال عنبسة وحممد بن زاذان فهام مرتوكان-٥
 . حال نعيم بن محاد-٦

 ). ١٥٠٧(السلسلة الضعيفة لأللباين : وانظر
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 W

 ). ٤٣٧( ١/٢٧٢, والطرباين يف األوسط )٢٦٥٠( ٧/٩٣أخرجه البزار يف املسند 
, ).١٤٥٦( ٢/٣٤١, والطرباين يف مسند الشـاميني )٢٢٠٥٥( ٣٦/٣٧٨أخرجه أمحد يف املسند و

من طريق أيب اليامن عن أيب بكر ) ٨٦٢٨( ١١/٣٤٢, والبيهقي يف الشعب ٦/١٠٢وأبو نعيم يف احللية 
 . به  بن عبداهللا بن أيب مريم عن حبيب بن عبيد عن معاذ بن جبل

 W
 .احلكم بن نافع البهراين: امن هوـ أبو الي

ق بيته فاختلط: ـ أبو بكر بن عبداهللا بن أيب مريم الغساين  ِ  . kí‹ÔnÛa٧٩٧٤@. ضعيف وكان قد رسُ
 . kí‹ÔnÛa١١٠١@. ثقة: ـ حبيب بن عبيد الرحبي احلميص 

 אW
 . سنده ضعيف حلال أيب بكر ولالنقطاع بني حبيب ومعاذ

 : باب أحاديث أخر ضعيفة منها ويف ال
عند الرتمذي يف جامعه أبواب الزهد باب ) ٢٤٠٥(, وحديث ابن عمر )٢٤٠٤(حديث أيب هريرة 

 .حديث خاتيل الدنيا بالدين وعقوبتهم
 ). ٥٣٣٠(ومشكاة املصابيح . ٧/٢٨٦جممع الزوائد : وانظر

 

ي
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ري لـيس يف قلـوهبم شـيئ مـن الرمحـة سـفاكون أمثال الـذئاب الضـوا(يف املعجم األوسط زيادة  )١(

 ). للدماء
قال ) ال يرعوون : ( , ويف املعجم الكبري واألوسط والصغري ٢/١٥٧كذا يف مجيع النسخ واملطبوع  )٢(

أي ال ينكفَّ وال ينزجر, من رعا يرعـو إذا كـف عـن األمـور, : ال يرعوي : (  ٢/٢٣٦يف النهاية 
يا بالفتح والضم, وقيـل االرعـواء : اء, واإلسم وقد ارعو عن القبيح يرعوي ارعو عْ النـدم : الرَّ

 . أي ال ينكف وال ينزجر: قلت املراد هنا األول )  عىل الشيئ واالنرصاف عنه وتركه 
قـال يف ) واربوك : ( واروك, ويف املعاجم الثالثة ) ب(, ويف ٢/١٥٧كذا يف مجيع النسخ واملطبوع  )٣(

بَ  : عتهم واربـوك وإن باي: (  ٥/١٧٢النهاية  رَ ب وهـو الفسـاد, وقـد وَ رَ أي خـدعوك, مـن الـوَ
رب, وجيوز أن يكون من اإلرب وهو الدهاء وقلب اهلمزة واواً   ). يَوْ

مالينـة : املداراة غـري املهمـوزة : (  ٢/١١٥فهي من مداراة الناس, قال يف النهاية ) داروك ( وأما  
وهذا املعنى غري املراد هنا : قلت ). وقد هيمز . عنكالناس وحسن صحبتهم واحتامهلم لئال ينفروا 

 . يف احلديث
مَ بالضم والفـتح والكرسـ, : (  ٣/٢٢٣قال يف النهاية : عارم )٤( رُ رجل عارم أي خبيث رشير, وقد عَ

رام, الشدة والقوة والرشاسة   ). والعُ
اهم لؤمـاً وخبثـاً وهـو من شطر فالن عىل أهله يشطر من باب قتل إذا ترك موافقتهم وأعيـ: شاطر )٥(

 .١١٩املصباح املنري ص . شاطر والشطارة اسم منه
 W

ت
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: حدثنا حممد بن عيل الصائغ قال:  ~قال ) ٦٢٥٥( ٧/٦٤٣أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 

 اسنا حممد بن سلمة احلراين عن خصيف عن جماهـد عـن ابـن عبـ: نا حممد بن معاوية النيسابوري قال 
 فذكره . 

واللفـظ هنـا كـام يف . نفسـه بالسند ٢/٣٩, ويف الصغري )١١١٦٩( ١١/٩٩وهو يف املعجم الكبري 
 . الكبري والصغري

مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال حممد بن سـلمة تفـرد بـه حممـد بـن : ( قال الطرباين يف األوسط 
 ). معاوية وال يرو عن رسول اهللا إال هبذا اإلسناد 

 W
املحـدث : ( ذكره ابـن حبـان يف الثقـات, وقـال الـذهبي: ـ حممد بن عيل الصائغ أبو عبداهللا املكي 

 ).مع الصدق والفهم وسعة الرواية : ( ثم قال ). اإلمام الثقة 
 .١٣/٤٢٨, السري ٩/١٥٢الثقات : انظر

يتلقن وقد أطلـق عليـه ابـن  مرتوك مع معرفته ألنه كان: ـ حممد بن معاوية النيسابوري اخلراساين 
 .متييز kí‹ÔnÛa٦٣١٠@. معني الكذب

 .ابن عبداهللا احلراين: ـ حممد بن سلمة هو
لَـط بـأخرة ورمـي باإلرجـاء: ـ خصيف بن عبدالرمحن اجلزري  kí‹ÔnÛa@@. صدوق سيئ احلفظ خَ

١٧١٨ . 
 . ـ جماهد هو ابن جرب املكي

 אW
رواه الطـرباين يف الصـغري : (  ٧/٢٨٧قـال يف املجمـع . حممد بن معاويـة سنده ضعيف جداً حلال

 . ٧/٣٢٦وكذا قال يف ). واألوسط وفيه حممد بن معاوية النيسابوري وهو مرتوك 
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 W

 ). ٧٤٠( ١/٤١٣أخرجه الطرباين يف األوسط 
, والسـيوطي يف الـآليل املصـنوعة ٣/٨٠وأخرجه الدارقطني كام يف املوضـوعات البـن اجلـوزي 

من طريق أمحد بن حممد بن سعدان الصيدالين عن إسحاق بن وهب العـالف عـن سـهل بـن  ٢/٢٤٥
 . به  س بن مالكسعيد عن زياد بن أيب زياد اجلصاص عن أن

 W
 . مل أجد له ترمجة: ـ أمحد بن حممد بن سعدان 

 . kí‹ÔnÛa٣٨٩@. صدوق: ـ إسحاق بن وهب بن زياد العالف 
 .مل أعرفه: ـ سهل بن سعيد 

 . kí‹ÔnÛa٢٠٧٧@. ضعيف: ـ زياد بن أيب زياد اجلصاص أبو حممد الواسطي 
 אW

 . جداً  عيفسنده ض
, والسيوطي )٧٤٣(والذهبي يف تلخيص املوضوعات  ٣/٨٠وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 . وجعلوا علته زياد بن أيب زياد. ٢/٢٤٥يف الآليلء 
هـو جممـع : قـال يف امليـزان : قلت : ( قال السيوطي ). تفرد به زياد وهو مرتوك: ( قال الدارقطني 

 ٦/٣٢٠, الثقـات ٢/١٣١امليـزان : انظـر.. ) يف الثقات وقال ربـام هيـمعىل تضعيفه, وذكره ابن حبان 
, ويف )رواه الطرباين يف األوسط وفيه مـن مل أعـرفهم : (  ٧/٢٨٧وقال يف املجمع ). ربام وهم : ( وقال 

السلسـلة الضـعيفة ). ضـعيف جـداً : ( قال األلباين ). وزياد الفهري خمتلف عليه : ( أضاف :  ٨/٨٩
)٣٧ .( 
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 W

أبو يعىل يف من طريق الثوري, و) ٩٧٦٧( ١٥/٤٧٨, و)٧٧٤٤( ١٣/١٦٩أخرجه أمحد يف املسند 
مـن طريـق  ٦/٥٣٥من طريق عبدالرحيم بن سليامن, والبيهقي يف الدالئل ) ٦٤٠٣( ١١/٢٨٧املسند 

, ويف )٣٩٣(من طريق حممد بـن خـازم, ويف اآلداب ) ٧٩٧٩( ١٠/٥٥٣عيل بن عاصم, ويف الشعب 
 . من طريق مكي بن إبراهيم) ٢٣٣(الزهد الكبري 

, و) ٨٣٥٢( ٤/٤٨٤وأخرجه احلاكم يف املستدرك  مـن ) ٨٣٥٣( ٤/٤٨٥من طريق الثوري أيضاً
 . طريق عبّاد بن العوام 

 ). سعيد بن أيب خرية : ( إال عباد فسامه . به  ستتهم عن داود بن أيب هند عن شيخ عن أيب هريرة
 W

 . ـ الثوري هو سفيان بن سعيد
 . kí‹ÔnÛa٤٠٥٦@. فثقة له تصاني: ـ عبدالرحيم بن سليامن الكناين املروزي 

 .ابن صهيب الواسطي: ـ عيل بن عاصم هو
 .أبو معاوية الرضير: ـ حممد بن خازم هو

 .kí‹ÔnÛa٦٨٧٧@. ثقة ثبت: ـ مكي بن إبراهيم البلخي أبو السكن 
 .هو أبو سهل الواسطي : عباد بن العوام −

شريي موالهم البرصي   . kí‹ÔnÛa١٨١٧@.ثقة متقن كان هيم بأخرة: ـ داود بن أيب هند القُ
يف رواية عبدالرحيم بـن سـليامن, ) شيخ من بني ربيعة بن كالب(كذا يف رواية الثوري, و) شيخ(ـ 

. يف رواية عيل بن عاصم ومكي بن إبراهيم) أبو عمر(يف رواية حممد بن خازم, و) شيخ من بني قشري(و
 ). سعيد بن أيب خرية : ( سامه : ويف رواية عباد 

 . kí‹ÔnÛa٢٢٩٧@. مقبول: ة البرصي ـ سعيد بن أيب خري
عـن أيب هريـرة : قال الذهبي : هو اجلديل  −يف رواية عيل بن إبراهيم ومكي بن إبراهيم−ـ أبو عمر 

تبـني أن الرجـل املـبهم يف : ( يف التحصـيل: وقال العالئـي . ال يدري من هو ?: وعنه داود بن أيب هند 
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 ., وكذا قال احلاكم يف املعرفة)طريق سفيان هو أبو عمر اجلديل وهو معروف 

, ٧/١٠٣, اللسـان ٧/٤٠٤, امليـزان )٤٠(, معرفة علوم احلديث ٩/٤٠٧اجلرح والتعديل : انظر
  .٩٦التحصيل ص

 אW
 . سنده ضعيف لالنقطاع بني سعيد بن أيب خرية وأيب هريرة, وجهالة أيب عمر اجلديل

 . الذهبيواحلديث صححه احلاكم ووافقه 
رواه أمحد وأبو يعىل عن شيخ من قشري عن أيب هريـرة وبقيـة : (  ٧/٢٨٧وقال اهليثمي  يف املجمع 

 ). رجاله ثقات 
وليس بسديد كيف وأمحـد بـن عبـداجلبار العطـاردي أورده : (  ٤/١٥٥وتعقبه املناوي يف الفيض 

 ... ).ضعفه غري واحد : الذهبي يف الضعفاء واملرتوكني وقال يف امليزان 
ال حاجة إىل بيان حال أمحد العطاردي الراوي عن حممد بن خازم ملجئ الروايات األخـر, : قلت 

 . وإنام كلهم هنا عىل حال جهالة شيخ من قشري أو غريه مما سبق
 ). ٣٢٩٤(واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 

 : ومعنى احلديث 
أي بني أن يوصف بأنه عاجز قليل العقل : (١٥/٤٧٨قال السندي كام يف حاشية مسند اإلمام أمحد 

, أي   ).يأيت زمان من ال يفجر فيه يسمى عاجزاً : ال يعرف التدبري وبني أن يكون فاجراً
فمن أدرك ذلك الزمان وخري فليخرت وجوباً العجز عىل الفجور : (  ٤/١٥٥قال املناوي يف الفيض 

 ).مراء ووالة األمور ألن سالمة الدين واجبة التقديم واملخري هم األ
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ق بني األ)١( وقـال ). أشـد البطـر : البطـر, وقيـل : األرش : (  ١/٥١قال يف النهاية . رش والبطرهنا فرّ

 ).  الطغيان عند النعمة وطول الغنى : البطر : ( ١/١٣٥أيضاً  
 ). أصل البغي جماوزة احلد : (  ١/١٤٣قال يف النهاية : البغي )٢(
 ).يئ واإلتساع الكثرة يف الش: أصل اهلرج : ( ٥/٢٥٧قال يف النهاية . اهلرج)٣(

أي قتال واختالط, وقد هرج الناس هيرجون هرجاً : بني يدي الساعة هرج : (  ٥/٢٥٧وقال أيضاً  
 ).إذا اختلطوا 

هو اختالط كل شيئ بعضه ببعض بدون حد وال : إنام املراد .  وليس مراد احلديث هذا املعنى: قلت 
 .واهللا تعاىل أعلم. مم الكافرة ير هذا جلياً منع عىل أصل معنى كلمة اهلرج, ألن املتتبع ألحوال األ

 W
 . ى بن بكرييحيمن طريق ) ٩٠١٢( ١٠/٩أخرجه الطرباين يف األوسط

, مـن طريـق حممـد بـن يوسـف, )٥(, ويف ذم البغـي )٢٦١(وأخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوبـات 
 . هللامن طريق حممد بن عبدا) ٧٣١١( ٤/١٨٥واحلاكم يف املستدرك 

 . به  ثالثتهم عن عبداهللا بن وهب عن محيد بن هانئ عن أيب سعيد الغفاري عن أيب هريرة
 W

 .ى بن بكري هو ابن عبداهللا بن بكري املرصييحيـ 
, ٤/٢٦٠تـاريخ بغـداد : انظـر.  هــ٢٣٩ثقة, تويف سـنة : ـ حممد بن يوسف بن الصباح الغفييض

 . ٥/٩٣٦تاريخ اإلسالم 
 .ابن عبداحلكم املرصي: حممد بن عبداهللا هو − 

 .ابن مسلم املرصي: ـ عبداهللا بن وهب هو
kí‹ÔnÛa@@. ال بأس به, وهو أكرب شيخ البـن وهـب: أبو هانئ اخلوالين املرصي : ـ محيد بن هانئ هو

١٥٦٢ . 
تعـديل,  أو أبو سعد الغفاري  ذكره البخاري وابن أيب حاتم بـدون جـرح وال: ـ أبو سعيد الغفاري 

أ
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 وذكره ابن حبان يف الثقات, والذهبي يف امليزان, وابن حجر يف اللسـان, وذكـروا لـه راويـاً واحـداً هـو 

خـالد بـن : نقل عن ابن يونس أن له راوياً آخـر هـو : ولكن ابن حجر يف تعجيل املنفعة. محيد بن هانئ
 .جهالتهلكن مل ترتفع سليامن احلرضمي, و

, ٧/٣٧١, امليـزان ٥/٥٧٣, الثقـات٩/٣٧٩الكنى, اجلرح والتعـديل ٨/٣٦التاريخ الكبري : انظر
 . ٥٥٢, تعجيل املنفعة ص ٧/٦٣اللسان 

 אW
 . وصححه احلاكم ووافقه الذهبي. أيب سعد الغفاريجهالة ضعيف لبقاء سنده 
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 F٢٣٩WE

 ). ٢٢٩(, و)٤٩: (عنا يف حديثني سابقني مهاسبق م
 

 F٢٤٠WE
 ).٢٦٩٨( ٣/٣٢٧أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 
 ٣/١١٨, وابـن قـانع يف معجـم الصـحابة )٧١٨( ٢٠/٣٠٢وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبـري 

بن أمحد بن عمر عن سعيد بن زنبور عن إسامعيل بن جمالد عن بيان وإسامعيل بن  عن إبراهيم) ١٧٠٩(
 . أيب خالد

عن عبيد بن حممد صبيح عن عمر بن حممد بن ) ٩١٧( ٢٠/٣٠٢وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري 
 .احلسن عن أبيه عن رشيك عن إسامعيل بن أيب خالد بنحوه خمترصاً 

عـن ابـن ) ٥٧٥(, ومن طريقـه القضـاعي يف مسـند الشـهاب )١٥٤(وأخرجه اخلطايب يف العزلة 
 .األعرايب عن عبداهللا بن حممد بن أمحد عن أيب نعيم بن رشيك عن بيان

 .عن قيس بن أيب حازم−بيان وإسامعيل-مها 
عن العباس بن محدان عن حممـد بـن عبـداهللا ) ٩٣٧( ٢٠/٣١٠وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري  

 .عن ليث بن سعد عن موسى بن عيل عن أبيهعن حجني بن املثنى 
 . همثل  عن املستورد بن شداد −قيس وعيل−مها

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل

 : الطريق األول 
إبراهيم بن أمحد بن عمرو اهلذيل الصحاف ذكـره ابـن حبـان يف : أظنه : ـ إبراهيم بن أمحد بن عمر 

 . مل نظفر به: قال حمقق الثقات).كويف, يروي عن أيب نعيم رو عنه الكوفيون: ( قائالً  ٨/٢٦٧الثقات 

ي
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الفضيل بن عياض, ذكره ابن أيب حاتم : سعد بن زنبور البغدادي, رو عن: ـ سعيد بن زنبور , أو
, تـاريخ اإلسـالم ١٠/١٨٤تـاريخ بغـداد , ٤/٨٤اجلـرح والتعـديل : انظـر. بدون جرح وال تعـديل

٥/٥٧٤. 
 . kí‹ÔnÛa٤٧٦@. صدوق خيطئ: اهلمداين : بن جمالد هوـ إسامعيل 
 . kí‹ÔnÛa٧٨٩@. ثقة: ابن برش األمحيس الكويف: ـ بيان هو

 .األمحيس موالهم: ـ إسامعيل بن أيب خالد هو
 . ابن أيب حازم البجيل الكويف: ـ قيس هو

 ) ٩١٧(ويف إسناد الطرباين 
 . مل أجد ترمجته: ـ عبيد بن حممد بن صبيح 

 . kí‹ÔnÛa٤٩٦٤@. صدوق ربام وهم: بن حممد بن احلسن هو ابن التلَّ  ـ عمر
 . kí‹ÔnÛa٥٨١٦@. صدوق فيه لني: ـ حممد بن احلسن بن الزبري والد عمر هو التلَّ 

 .ـ رشيك هو ابن عبداهللا القايض
 :ويف إسناد اخلطايب والقضاعي

 .أمحد بن حممد بن زياد: هو: ـ ابن األعرايب 
, ٨/٣٦٨د بن املستورد األشجعي من أهل الكوفـة, ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ـ عبداهللا بن أمح

 . مل نظفر به: وقال املحقق 
 .الفضل بن دكني: ـ أبو نعيم هو 
 : الطريق الثاين 

ا, من مشايخ الطرباين, : ـ العباس بن محدان أبو الفضل األصبهاين احلنفي, كان ثقة ثبتًا صاحلًا عابدً
 .٦/٩٥٩, تاريخ اإلسالم ٢/١٤١أخبار أصبهان : نظرا.  هـ٢٩٤مات سنة 

 :ـ حممد  بن عبداهللا
 . kí‹ÔnÛa١١٤٩@. ثقة: ـ حجني بن املثنى الياممي 
 .ـ ليث بن سعد هو الفهمي

يل بن رباح اللخمي   . kí‹ÔnÛa٦٩٩٤@. صدوق ربام أخطأ: ـ موسى بن عُ
 . kí‹ÔnÛa٤٧٣٢@. ثقة: ـ عيل بن رباح اللخمي والد موسى 
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 אW

 . احلديث حسن لغريه بمجموع طريقيه وشاهده
أخرجه البخاري يف صـحيحه . وللحديث شاهد يف صحيح البخاري من حديث مرداس األسلمي

, وكتاب الرقاق باب ذهاب الصاحلني ويقال الذهاب املطر )٤١٥٦(كتاب املغازي, باب غزوة احلديبية 
احلون األول فاألول ويبقى حفالة كحفالة الشعري أو التمـر ال يبـاليهم ال يذهب الص: ( بلفظ ) ٦٤٣٤(

مـن طريـق إسـامعيل وبيـان عـن قـيس عـن مـرداس . يقال حفالة وحثالـة : قال أبو عبداهللا ) اهللا بالة 
 .األسلمي به
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 W

عن حممد بن عبداهللا املخرمي عن يـونس بـن حممـد ) ٦٤٩٨( ١١/٥١١أخرجه أبو يعىل يف املسند 
: خييل إيل أنـه قـال : ( به ويف آخره   عن أشعث بن براز عن قتادة عن عبداهللا بن شقيق عن أيب هريرة

 . )وقد يصيل قوم ال خالق هلم 
عـن أزهـر بـن مـروان, والقضـاعي يف مسـند ) ٢٥٩(وأخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخـالق 

من طريق كثري بـن ) ٤٨٩٣( ٧/٢١٧من طريق مسدد, والبيهقي يف الشعب ) ٢٠٦( ١/١٥٥الشهاب 
 . ىيحي

 سـمعت أبـا هريـرة: خاً بأيلة قـال لقيت شي: ثالثتهم عن قزعة بن سويد عن داود بن أيب هند قال 
 . همثل
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 : الطريق األول 

 . kí‹ÔnÛa٣٠٣٦@. ثقة حافظ: ـ حممد بن عبداهللا املخرمي أبو جعفر البغدادي 
دببن مسلم الا: هوـ يونس بن حممد   .بغدادي أبو حممد املؤّ

: وقـال يف روايـة الـدوري ضعيف, : قال ابن معني : ـ أشعث بن براز البرصي السعدي اهلجيمي 
, وقال البخاري : ليس بشيئ, وقال الفالس  منكر احلديث, وقال أبو حاتم وأبو : ضعيف احلديث جداً

 . ضعيف حدث بمناكري: وقال البزار . مرتوك احلديث: وقال النسائي . ضعيف جداً : زرعة 
حتى خرج عن حد االحتجـاج خيالف الثقات يف األخبار, ويروي املنكر يف اآلثار : وقال ابن حبان 

 . عامة ما يرويه غري حمفوظ, والضعف بني عىل رواياته: وقال ابن عدي . به
, ٢/٤٥, الكامـل ١/١٧٣, املجـروحني ٢/٢٧٠, اجلرح والتعديل ١/٤٢٨التاريخ الكبري : انظر

 . ١/٥٧٢, اللسان ١/٤٢٥امليزان 
 .ابن دعامة السدويس: ـ قتادة هو 

 . kí‹ÔnÛa٣٣٨٥@. ثقة فيه نصب: ييل ـ عبداهللا بن شقيق العق
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 : الطريق الثاين 

 . kí‹ÔnÛa٣١٢@. صدوق: ـ أزهر بن مروان الرقايش 
 . kí‹ÔnÛa٦٥٩٨@. ثقة حافظ: ـ مسدد بن مرسهد بن مرسبل األسدي 

 .أبو مالك صاحب البرصي −النرض  −ى بن كثري أو يحيـ كثري بن 
 .الباهيل البرصي: ـ قزعة بن سويد هو

 .البرصي: بن أيب هند هوـ داود 
 مل أعرفه?: ـ شيخ

 אW
 . إسناد احلديث من الطريق األول ضعيف جداً حلال أشعث

 ). رواه أبو يعىل وفيه أشعث بن براز وهو مرتوك : (  ٧/١٣٢١قال اهليثمي يف املجمع 
 . ضعيف: ومن الطريق الثاين 

 ). ٢٤٤٧(السلسلة الضعيفة : , وانظر)١٨٢٥(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
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 W

 ). ١٥٩٧( ٣/١٥٣أخرجه أمحد يف املسند 
حـدثنا رسيـج بـن : قـال اإلمـام أمحـد . دمن طريق اإلمام أمحـ) ٣٣٩٧. (والبغوي يف رشح السنة

 . همثل  النعامن حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أيب وقاص
, وأبــو الشــيخ )١٢٧(, والشــايش يف املســند )١٥١٧( ٣/١٠٢وأخرجــه أيضــاً أمحــد يف املســند 

ن طريق يعىل بـن عبيـد عـن أيب م) ٤٦٢٢( ٧/٤٧, والبيهقي يف الشعب )٢٩٢(األصبهاين يف األمثال 
 . فذكره بنحوه −كان لعمر بن سعد إىل أبيه حاجة : حيان عن جممع قال 

مـن طريـق ) ١١٩٣( ٤/٣١, والبـزار يف املسـند )١٥١٧( ٣/١٠٢وأخرجه أيضاً أمحد يف املسند 
 . ى بن سعيد القطان عن أيب حيان عن رجل نيس اسمه عن عمر بن سعد بمثل ما ذكره جممعيحي

عن ابن فضيل عن أيب حيان عن مصعب بن سعد قال ) ١١٥٤(خرجه هناد بن الرسي يف الزهد وأ
 . ثم ذكر نحوه: 

ى بـن احلسـن عـن عمـه حييـمن طريق سعيد بـن ) ١٢١٢( ٤/٤٨وأخرجه البزار أيضاً يف املسند 
 . إبراهيم بن احلسن عن عائشة بنت سعد عن أبيها بنحوه

 W
 : رق هي كالتايل للحديث ثالثة ط

 : الطريق األول 
 . kí‹ÔnÛa٢٢١٨@. ثقة هيم قليالً : ـ رسيج بن النعامن اجلوهري البغدادي

 .ابن حممد بن عبيد أبو حممد املدين: ـ عبدالعزيز الدراوردي هو
 .العدوي موىل عمر: ـ زيد بن أسلم هو

 : الطريق الثاين 
 .أبو يوسف الطنافيس: ـ يعىل بن عبيد هو

 .القطان البرصي: بن سعيد هو ىيحيـ 
 .حممد بن فضيل بن غزوان: ـ ابن فضيل هو 

ي
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 .ى بن سعيد بن حيان التيميحيي: ـ أبو حيان هو 

ثقـة, وذكـره البخـاري بـدون جـرح وال : قال ابـن معـني : ـ جممع هو ابن سمعان التيمي احلائك 
 .ل املنفعة وهوعىل رشطهتعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات, ومل يرتجم له ابن حجر يف تعجي

 .٧/٤٩٧, الثقات ٨/٢٩٥, اجلرح والتعديل ٧/٤٠٩التاريخ الكبري : انظر
ى بن يزيد بن جارية, وكذا فعل األلبـاين حييابن  أن جممعاً هو ~وظن الشيخ العالمة أمحد شاكر 

مـة أمحـد شـاكر حتقيـق املسـند للعال: انظـر. يف السلسلة الصحيحة وهذا وهـم مـنهام رمحهـام اهللا ~
 ). ٤١٩(, السلسلة الصحيحة ١/١٧٥

 . , ورصح أبو حيان بأنه نسيه)مل أقف عىل من سامه : ( ـ رجل 
 . kí‹ÔnÛa٦٦٨٨@. ثقة: ـ مصعب بن سعد بن أيب وقاص 

 : ـ الطريق الثالث 
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكـره : ى بن احلسن الزهرييحيـ سعيد بن 

 . ن حبان يف الثقاتاب
 . ٨/٢٦٣, الثقات ٤/٧٤, اجلرح والتعديل ٣/٥٢١التاريخ الكبري : انظر

عم سعيد السابق; ذكره البخاري وابن أيب حاتم بـدون : ـ إبراهيم بن احلسن بن عثامن الزهري هو
 . جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات

 .٦/٨, الثقات ٢/٩٢, اجلرح والتعديل ١/٢٨٠التاريخ الكبري : انظر
 . kí‹ÔnÛa٨٦٣٤@. ثقة: ـ عائشة بنت سعد بن أيب وقاص 

 אW
ألن كل سند عىل انفراد فيه كـالم وذلـك عـىل بالنظر ملجموع الطرق السابقة حسن لغريه احلديث 

 : النحو التايل 
زيـد بـن أسـلم : ال أبو زرعة فيه انقطاع بني زيد بن أسلم وسعد بن أيب وقاص, ق: الطريق األول 

 ). إال أن زيد بن أسلم مل يسمع من سعد : ( وقال اهليثمي يف املجمع. مرسل: عن سعد 
, جممـع ١٧٨, التحصـيل للعالئـي ص٣/٣٤٥, هتـذيب التهـذيب ١٠/١٢هتذيب الكامل : انظر

 .٨/١١٦الزوائد 
جممع مل يـدرك سـعداً وال : خر فيه جهالة الرجل الذي نيس اسمه أبو حيان, ويف اآل: الطريق الثاين 
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 . أحداً من الصحابة, انظر ما سبق من ترمجته

يعنـي عـن ) األول أصوب : (  ٤/٣٥٤فقد قال الدارقطني يف العلل) مصعب بن سعد ( وأما عن 
 .ويبقى احتامل إن كان أبو حيان سمعه من مصعب فهو صحيح رجاله رجال الشيخني. جممع التيمي

 . فيه علة إال حال سعيد وإبراهيمليس : الطريق الثالث 
) ٤٦٢٣( ٧/٤٨وللحديث شاهد من حديث عبداهللا بن مسعود فيام أخرجـه البيهقـي يف الشـعب 

ليأتني عىل النـاس زمـان يـأكلون : ( من طريق جعفر بن عون عن مسعد عن أيب علقمة عن عبداهللا قال 
  .وهذا سند صحيح. موقوف) بألسنتهم كام تأكل البقرة بألسنتها 

بإسـناد صـحيح ) : ( ١٦(فقـرة ) ٤١٩(يف السلسلة الصحيحة استدراك  ~قال الشيخ األلباين 
 ).وهو موقوف يف حكم املرفوع ألنه من أمور الغيب التي ال تقال بالرأي 

وله شاهد من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص أيضاً فيام أخرجه أبو داود يف سننه كتـاب األدب 
, والرتمـذي يف جامعـه كتـاب اإلسـتئذان بـاب ماجـاء يف )٥٠٠٥(شـدق يف الكـالم باب ماجاء يف الت

, وغريمها من طريق نافع بن عمر عن برش بن عاصم عن أبيه عن عبداهللا بـن )٢٨٥٣(الفصاحة والبيان 
هـذا ) إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كام تتخلل البقـرة : (  عمرو أن رسول اهللا 

وصـححه األلبـاين يف . وهـذا سـند صـحيح .)ختلل الباقرة بلساهنا : ( ولفظ أيب داود  −الرتمذي لفظ 
 ). ٨٨٠(السلسلة الصحيحة 

فضـل  يف: ( للحديث وكذا ما بوبه البيهقي يف الشـعب فصـل  ~وعىل ما بوب أبو داود : قلت 
) ٤٦٢٤( ٧/٤٨الشـعب  معنـى احلـديث, وسـاق البيهقـي يف, اتضح )..السكوت عن كل ما ال يعنيه
يريـد أهنـم كـانوا خيـافون : أدركت أصحابنا يقطعون الكالم : ( قوله  ~بسند حسن عن ابن املبارك 

  وعىل هـذا كـان سـبب ذكـر سـعد بـن أيب وقـاص). يكون قوم يأكلون بألسنتهم  حديث النبي 
م بني يدي حاجت ه كالماً مما حيـدث النـاس للحديث فقد دخل عمر بن سعد عىل أبيه سعد يف حاجة فقدّ

نيَ قد فرغت من كالمك ? قـال : يوصلون مل يكن يسمعه, فلام فرغ قال  ماكنـت مـن : قـال . نعـم: يا بُ
 . حاجتك أبعد, وال كنتُ فيك أزهد مني منذ سمعت كالمك هذا ثم ذكر احلديث

ا ممـا , وغريمهـ)١١٩٣( ٤/٣١, ومسند البزار )١٥١٧( ٣/١٠٢وهذا السبب جاء يف مسند أمحد 
ولألسف كـل أمرنـا وحياتنـا اآلن ال تنقطـع وال تنتهـي مـن هـذا التشـدق يف . أرشت إليه يف التحقيق

 . الكالم, تقدمة حلاجاتنا وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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 ). وقراء فسقة ( مكان ) وعلامء فساق : ( ١٣٩العلامء لآلجري صجاء يف أخالق  )١(
هذا احلديث صحيح معنى ملا ظهر مـن ذلـك يف : قال القرطبي : (  ٦/٦٠٠قال املناوي يف الفيض  )٢(

 ).يأيت عىل الناس زمان يكون عاملهم أنتن من جيفة محار :الوجود, قال مكحول 
 W

 ). ٧٨٨٣( ٤/٣٥١ستدرك أخرجه احلاكم يف امل
, وابـن عـدي يف ٣/١٣٥وابن حبان يف املجروحني  ١٣٩وأخرجه اآلجري يف أخالق العلامء ص 

من طـرق عـن ) ٦٥٥٥( ٩/٢١٤, والبيهقي يف الشعب ٢/٣٣١, وأبو نعيم يف احللية ٨/٤٨١الكامل 
 .به  يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس

 W
 . kí‹ÔnÛa٧٨٧٣@. مرتوك: الصفار البرصي  ـ يوسف بن عطية بن ثابت
 . ـ ثابت هو ابن أسلم البناين

 אW
 . سند احلديث ضعيف جداً حلال الصفار

 ). هالك : يوسف بن عطية : ( واحلديث سكت عنه احلاكم يف املستدرك وقال الذهبي 
ت مل نكتبه إال من حـديث يوسـف بـن هذا حديث غريب من حديث ثاب: (وقال أبو نعيم يف احللية

 ). كثري املناكري : يوسف بن عطية : ( وقال البيهقي يف الشعب). طية وهو قاض برصي يف حديثه نكارةع
 ). صحيح : أن احلاكم قال : (  ٦/٦٠٠ونقل املناوي يف الفيض 

 . ومل أجد هذا يف مطبوع املستدرك كام أرشت آنفاً : قلت 
, )٤٤٧( السلسـلة الضـعيفة : وانظـر). موضـوع ) : ( ٦٤٤٠(اجلـامع  وقال األلباين يف ضـعيف

 . ٨/٢٨١وإرواء الغليل 
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 W

 ). ٨٠٥٧( ٤/٣٩٧أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, والرتمذي يف اجلامع أبواب احلدود باب ماجـاء يف )١٥٠٩٣( ٢٣/٣١٧ وأخرجه أمحد يف املسند

 . ىيحيمن طريق مهام بن ) ١٣( , واآلجري يف ذم اللواط )١٤٥٧(حد اللوطي 
, وابـن أيب الـدنيا )٢٥٦٣(وأخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب احلدود باب من عمل عمل قوم لوط 

, والبيهقـي )٢١٢٨( ٤/٩٧, وأبو يعىل يف املسـند )١٢(, واآلجري يف ذم اللواط )١٢١(يف ذم املالهي 
 . من طريق عبدالوارث بن سعيد) ٤٩٨٩( ٧/٢٧٣يف الشعب 

 .به {كالمها عن القاسم بن عبدالواحد عن عبداهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبداهللا 
 W

 .ابن دينار البرصي: ى هوحييـ مهام بن 
 .ابن ذكوان العنربي: ـ عبدالوارث بن سعيد هو

 . kí‹ÔnÛa٥٤٧١@. مقبول: ـ القاسم بن عبدالواحد املكي 
ـري بـأخرة: ـ عبداهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب اهلاشـمي  . صـدوق يف حديثـه لـني ويقـال تغّ

@kí‹ÔnÛa٣٥٩٢ . 
 אW

 . ضعيفسنده 
وصححه األلباين . احلاكم ووافقه الذهبي , وصححه.. )هذا حديث حسن غريب: ( قال الرتمذي 

 ). ١٥٥٢(كام يف صحيح اجلامع 
من طريق احلجـاج بـن دينـار عـن حممـد ) ١٥٦( ١/١٠٤جاء يف مسند الشاميني للطرباين : قلت 

أال وإن أشد ما أختـوف عـىل : ( املنكدر عن جابر بن عبداهللا يف رحلته إىل عبداهللا بن أنيس يف مرص وفيه 
 ).عمل قوم لوط أمتي من بعدي 

 . kí‹ÔnÛa١١٢٥@. وسنده حسن حلال احلجاج بن دينار الواسطي فهو ال بأس به
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اخلـروج يف طلـب : يف كتاب العلم باب  ~بعد قول البخاري  ١/٢٠٩وقال ابن حجر يف الفتح 

 . العلم, ورحل جابر بن عبداهللا مسرية شهر إىل عبداهللا بن أنيس يف حديث واحد
وله طريق أخر أخرجها الطرباين يف مسند الشاميني, ومتام يف فوائده : ( احلديثقال ابن حجر عن 

 ).فذكر نحوه, وإسناده صالح .. من طريق احلجاج بن دينار عن حممد بن املنكدر عن جابر
, والبخـاري يف ٣/٤٩٥مسند اإلمـام أمحـد : وقصة رحلة جابر إىل عبداهللا بن أنيس مشهورة, انظر

, )٣٢, ٣١(, واخلطيـب يف الرحلـة ٤/٦١٨, و٢/٤٧٥, واحلـاكم يف املسـتدرك )٩٧٠(األدب املفرد 
 . وليس فيها الشاهد الذي ذكرته

من طريق اجلـارود بـن يزيـد :  ٢/٤٣٢وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن عدي يف الكامل 
مع عىل ولكن سنده ضعيف جداً ألن اجلارود بن يزيد جم. عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بمثله

 ., وغريها٢/٤٣١, الكامل ١/٢٢٠, املجروحني ٢/٥٢٥انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل . ضعفه
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له صحبة, وكان من أصحاب الشجرة, يكنـى أبـا : دي وابن السكن ورقال البا: عبيد اجلهني ) ١(
 . ٤/٣٥١, اإلصابة ٣/١٨١أسد الغابة : انظر. عاصم
تَل استخرجته من األرض ونبشت األرض نبْشاً كشفتها ومنـه : النباشون) ٢( نبشته نبشاً من باب قَ

 .٢٢٥املصباح املنري ص. نبّاش للمبالغة ونبشت الرس أفشيته: الرجل القرب, والفاعل  نبش
أي يتكثرون بام ليس عندهم, ويدعون ما لـيس هلـم مـن الرشـف, : (  ٢/٤٠٥قال يف النهاية ) ٣(

ن : وقيل  مَ  ).أراد مجعهم األموال, وقيل حيبون التوسع يف املساكن واملشارب, وهي أسباب السِّ
 W

, وأخرجـه ابـن منـده كـام يف أسـد الغابـة )٤٨٢٥( ٣/٣٣٤أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصـحابة 
, وأخرجه ابن السكن كـام يف اإلصـابة من طريق حممد بن يونس الكديمي , ٤/٣٥١,اإلصابة ٣/١٨١
  ., من طريق حممد بن سعيد بن هناد٤/٣٥١

 . همثل  أبيه عن نياجله عبيد عاصم بن عن إسامعيل بن نرص عنمها 
 W

 .مل أجد ترمجته: حممد بن سعيد بن هنادـ 
 .أبو العباس السامي: حممد بن يونس الكديمي هو−

ادي, وكـان ابـن :  ٤/٣٥١وعند ابـن السـكن كـام يف اإلصـابة : ـ إسامعيل بن نرص العبدي  دَ اهلـَ
اقد رأيته وال أر بح: قال أبو حاتم. عرشين ومائة سنة , ٢/٦٨٢اجلـرح والتعـديل : انظـر.   ديثه بأسً

 .٥/٣٣تاريخ اإلسالم 
 . مل أجد ترمجته: ـ عاصم بن عبيد اجلهني 

 אW
 . سنده ضعيف حلال الكديمي وجلهالة عاصم

 . )ال نعرف إال من هذا الوجه(: قال ابن منده 
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 .٢٠٥املصباح املنري ص.اكتفيت باليشء استغنيت به أو قنعت به )١(
 ).وقلب رسول اهللا كفه : قال: ( يف احلديث تكملة  )٢(

 W
أت عـىل أيب حممـد بـن محـزة عـن قـر:  ~قـال  ٦٤/٣٠١أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشـق 

مـري نـا  ى ابـن يـحيعبدالعزيز بن أمحد, أنا عيل بن احلسن الربعي, أنا أبو احلسني الكاليب, نا أمحـد بـن عُ
ى بن عبيد, حدثني ابن ثابـت بـن ثوبـان يحينا زيد بن : عبداهللا بن حممد بن سعيد واهليثم بن مروان قال 

 . فذكره {سمعت عبداهللا بن عمرو : ن حمرييز يقول سمعت اب: عن إسامعيل بن عبيد اهللا قال 
 W

عبدالكريم بن محزة السلمي الدمشقي احلداد, الشيخ الثقة املسند, قال ابن : ـ أبو حممد بن محزة هو 
, قرأت عليه الكثري, مات سنة : عساكر   . هـ٥٢٦كان شيخاً ثقة, مستوراً سهالً
 . ١١/٤٥٠, تاريخ اإلسالم ١٩/٦٠٠, سري أعالم النبالء ٣٦/٤٣٦تاريخ ابن عساكر : انظر

 .هو ابن حممد الكتاين الدمشقي: ـ عبدالعزيز بن أمحد 
 . ١٨/٢٤٨, سري أعالم النبالء ٣/١١٧٠, تذكرة احلفاظ ٧/١٨٧اإلكامل البن ماكوال : انظر

كان ثقة : د قال الكتاين الشيخ اإلمام احلافظ املفيد املقرئ املجو: ـ عيل بن احلسن الربعي الدمشقي 
, مات سنة   . ١٧/٥٨٠, السري ٣/١١٠٨, تذكرة احلفاظ ٤/١٩٤اإلكامل : انظر.  هـ٤٣٦مأموناً

املحدث الصادق املعمر, وقال : عبد الوهاب بن احلسن الكاليب الدمشقي: أبو احلسني الكاليب هو-     
, مات سنة : الكتاين   . هـ٣٩٦كان ثقة نبيالً مأموناً
 . ٣/١٤٧, شذرات الذهب ٤/٢١٤, النجوم الزاهرة ١٦/٥٥٧لسري ا: انظر

اإلمام احلافظ األوحـد حمـدث الشـام, وقـال : ابن جوصا أبو احلسن الكاليب : ـ أمحد بن عمري هو 
مل يكن بالقوي, ثم نقل عن الطـرباين : صدوق له غرائب, ونقل عن الدارقطني قوله : الذهبي يف امليزان 

 .هـ٣٢٠قات املسلمني, مات سنة ابن جوصا من ث: قوله 
 . ١/٣٤٥, اللسان ١/٢٦٨, امليزان ١٥/١٥السري : انظر

 . مل أجد ترمجته: ى بن عبداهللا بن حممد بن سعيد يحيـ 

أ
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 . kí‹ÔnÛa٧٣٧٧@. مقبول: ـ اهليثم بن مروان العنيس 

 . ى بن عبيد اخلزاعييحيـ زيد بن 
. صدوق خيطئ ورمي بالقدر وتغري بـأخرة: عنيس عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان ال: ـ ابن ثابت هو 

@kí‹ÔnÛa٣٨٢٠ . 
 .ابن أيب املهاجر: ـ إسامعيل بن عبيداهللا هو

 .املكي  بن حمرييز اجلمحيعبداهللا: ـ ابن حمرييز هو 
 אW

 . سنده حسن
من طريـق ) ٢١٠٠( ٢/٩٧فيام أخرجه الدارمي يف سننه  <وللحديث شاهد من حديث عائشة 

إن أول : يقـول سـمعت رسـول اهللا : ( أيب وهب الكالعي عن القاسم بن حممـد عـن عائشـة قالـت 
كيف يارسول اهللا وقد بنيّ اهللا فيها مـا : اخلمر, فقيل : كام يكفأ اإلناء يعني  −يعني يف اإلسالم  −مايكفأ 

 ). يسموهنا بغري اسمها يستحلوهنا :  بيّـن? قال رسول اهللا 
 .حسن حلال أيب وهب الكالعي عبيد اهللا بن عبيدوسنده 
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 W

 .من طريق حممد بن يوسف )٢٧٠١( ٤/٣٨٧أخرجه البيهقي يف الشعب 
 . من طريق معاوية بن هشام) ٣٥٢٩٩( ٧/٢٠٤وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 . به هكذا مرسالً  ~كالمها عن سفيان عن بعض أصحابه عن احلسن البرصي 
 ). أبو حازم : ( ويف ابن أيب شيبة الترصيح بالراوي عن احلسن وهو 

 W
 .ابن واقد الضبي موالهم الفريايب : هو ـ حممد بن يوسف

 . kí‹ÔnÛa٦٧٧١@. صدوق له أوهام: ـ معاوية بن هشام القصار الكويف 
 .ـ سفيان هو ابن سعيد الثوري

 .سلمة بن دينار األعرج املدين: ـ أبو حازم هو 
 אW

 ).٢١٩(سنده ضعيف إلرساله, وقد سبق احلديث معنا 
انظـر تفصـيله . بـه  اكم يف املستدرك من طريق احلسن البرصي عن أنس بـن مالـكأخرجه احل

 . هناك مع شواهده
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 مل تبني يل املراد به?: بن حفص عمر )١(
 ) .أ(سقط احلديث بكامله من  ) ٢(

 W
 . مل أجده يف مطبوع املوفقيات للزبري بن بكار

, ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلـل ١٠/٢٩٦واحلديث أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 
 .٢/٥٦٤املتناهية 

من طريق جعفر بن سليامن الضـبعي عـن ) ٨٦٨٩( ٥/٤٤٤وأخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 
يأيت عىل الناس زمان حيج أغنياء أمتي للنزهة وأوسـاطهم : ( مرفوعاً بلفظ   ثابت عن أنس بن مالك

 ). للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة وفقراؤهم للمسألة 
 אW 

 ).ل اهللا وأكثر رواته جماهيل ال يعرفون هذا حديث اليصح عن رسو: ( قال ابن اجلوزي 
 ). باطل وسنده ظلامت إىل جعفر بن سليامن: (١٨٧وقال الذهبي يف تلخيص العلل املتناهية ص

 ). إسناده تالف : ( , وقال الدكتور األحدب )١٠٩٣(وضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة 
 .  قد أطال يف بيانه واحلكم عليهف) ١٥٤٩) ( ٤٢٤−٧/٤٢١: (زوائد تاريخ بغداد لألحدب : انظر

 



@
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مة املرصي رو عن عبداهللا بن عمرو وسـعيد بـن املسـيب, بكر بن سوادة بن ثاممة اجلُذامي أبو ثام )١(

قـال ابـن سـعد وابـن معـني . والزهري وغريهم ورو عنه الليث وابن هليعة وعمرو بن احلـارث
ا). ثقة فقيه: (وقال ابن حجر. ثقة: والنسائي  مـات سـنة بضـع : ( اختلف يف سنة موته, وقال أيضً
 . يعني بعد املائة) وعرشين 

 ). ٧٤٢(, التقريب ١/٤٤٢, التهذيب ٤/٢١٦, هتذيب الكامل ٧/٢٠٩ت ابن سعد طبقا: انظر 
 W

حدثنا عيل بن إسحاق أنبأ عبداهللا وعتاب حدثنا عباهللا :  ~, قال ٣٩٤أخرجه أمحد يف الزهد ص 
 . ى بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن بكر بن سوادة ر محه اهللا فذكرهيحيأنبأنا 
 W

 . kí‹ÔnÛa٤٦٨٧@. ثقة: ـ عيل بن إسحاق السلمي موالهم املروزي 
 .ـ عبداهللا هو ابن نمري الكويف

 . kí‹ÔnÛa٤٤٢١@. صدوق:هو ابن زياد املروزي : ـ عتاب 
 .هو ابن املبارك املروزي : ـ عبداهللا 

 .الغافقي أبو العباس املرصي: ى بن أيوب هويحيـ 
 الضمري موالهم اإلفريقي: وـ عبيد اهللا بن زحر ه

 אW
 . سنده ضعيف إلرساله
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كـأن هـذا احلـديث أخرجـه ) د(فهام يف ) د(ما بني القوسني من هذا احلديث والذي قبله سقط من  )١(

 . أمحد يف الزهد عن بكر بن سوادة
 . من: زيادة ) د(يف  )٢(

 W
, والـدواليب يف الكنـى )٢٥٥(أخرجه ابن ماجه يف السنن املقدمة باب االنتفاع بالعلم والعمـل بـه 

من طريق الوليد بـن ) ٢٥٥٦( ٣/٤٠٥, ويف مسند الشاميني )٨٤٧٢(, والطرباين يف األوسط)١٣٧١(
 . بنحوه {س ى بن عبدالرمحن الكندي عن عبيد اهللا بن املغرية عن ابن عبايحيمسلم عن 

 W
 .ـ  الوليد بن مسلم هو القريش الدمشقي

 . kí‹ÔnÛa٧٥٩٤@. صدوق: ى بن عبدالرمحن الكندي أبو شيبة املرصي يحيـ 
 . kí‹ÔnÛa٤٣٤٢@. مقبول: ـ عبيداهللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين وقد ينسب إىل جده 

 אW
 .ضعيف سنده
 ). إسناده ضعيف, وعبيداهللا بن أيب بردة ال يعرف: (٦٧ل يف الزوائد صقا

 ). ٢٦٢٥(السلسلة الضعيفة : , وانظر)٣٣١٣(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
 

أ
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 W

أخربنا أبو احلسني ابن برشان, أنبأنا أبو احلسن :  ~قال ) ٤٤٦(أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري 
ن مسلمة بن قعنب ثنا املبارك بن فضالة عن احلسن عيل بن حممد املرصي ثنا جامع بن سوادة ثنا عبداهللا ب

 . فذكره  عن أيب هريرة
 W

الشـيخ العـامل : أبو احلسني عيل بن حممد بن عبداهللا بن برشان األموي البغـدادي : ـ ابن برشان هو 
, مات سنة: املعدل املسند, قال اخلطيب   . هـ٤١٥ كان تام املروءة ظاهر الديانة صدوقاً ثبتاً

 .  ٣/٢٠٣, شذرات الذهب ١٧/٣١١, السري ١٢/٩٨تاريخ بغداد : انظر
, : اإلمام املحدث الرحال, قال اخلطيب: ـ عيل بن حممد بن أمحد أبو احلسن املرصي كان ثقـة عارفـاً

 . ١١/٢٢٢, البداية والنهاية ١٥/٣٨١, السري ١٢/٧٥تاريخ بغداد : انظر.  هـ٣٣٨مات سنة 
عن آدم بن أيب إياس بخرب باطل يف اجلمع بني الزوجني : ( قال الذهبي يف امليزان: ـ جامع بن سوادة 

, )ضـعيف : جـامع : ( نقالً عن الدارقطني قولـه : , زاد ابن حجر يف اللسان)وذكر احلديث .. كأنه آفته
 ). جمهول هو آفته : جامع بن سوادة : ( وقال الذهبي يف تلخيص املوضوعات

 .٢٣٧, تلخيص املوضوعات ص٢/١١٥, اللسان ٢/١١٠امليزان : انظر
 . kí‹ÔnÛa٣٦٢٠@. ثقة عابد: ـ عبداهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي 

 .هو أبو فضالة البرصي: ـ املبارك بن فضالة
 . ـ احلسن هو ابن أيب احلسن البرصي

 אW
 .سنده ضعيف حلال جامع بن سوادة

ي

ي
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منـه  اً بنحوه قريبـ)  ٩(يث ابن مسعود فيام أخرجه اخلطايب يف العزلة للحديث شاهد من حد: قلت 

ى عن احلسن عـن أيب األحـوص عـن ابـن مسـعود, وسـنده يحيمن طريق سلم بن سامل عن الرسي بن 
 . ليس بذاك: وقال أمحد . ضعيف ألن فيه سلم بن سامل البلخي ضعفه ابن معني وقال, مرة ليس بشئ

ــديل : انظــر ــل ١/٣٤٤, املجــروحني ٤/٢٦٦اجلــرح والتع ــري ٤/٣٤٨, الكام , الضــعفاء الكب
 . ٣/٧٢, اللسان ٣/٢٦٣, امليزان ٢/١٦٥

مـن طريـق  ٢/١١٨ولبعضه شاهد من حديث ابن مسعود أيضاً فيام أخرجـه أبـو نعـيم يف احلليـة 
م عـن ابـن ثـيالثوري عن أبيـه عـن الربيـع بـن خ عبدالرمحن بن واقد عن مسعدة بن صدقة عن سفيان

  .مسعود
, ٦/٤٠٨امليـزان : انظـر. مـرتوك: وسنده ضعيف جداً حلال مسعدة بن صـدقة قـال الـدارقطني 

 . ٦/٢٨اللسان 
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 W

 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف مخسة مواضع هي كالتايل 
حـدثنا عمـران بـن ميرسـة قـال :  ~قـال ). ٨٠. (ـ كتاب العلم باب رفع العلم وظهور اجلهل

 . فذكره.. حدثنا عبدالوارث عن أيب التياح عن أنس 
ى عن شعبة عـن قتـادة عـن أنـس يحيحدثنا  :حدثنا مسدد قال:  ~قال ). ٨١(ـ املوضع السابق 

 . بنحوه
حـدثنا حفـص بـن عمـر :  ~قـال ). ٥٢٣١(يقل الرجال ويكثر النسـاء : ـ كتاب النكاح باب 

 . حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بنحوه: احلويض 
 سـورة) إنام اخلمـر وامليرسـ واألنصـاب واألزالم رجـس : ( قول اهللا تعاىل : ـ كتاب األرشبة باب 

حـدثنا هشـام حـدثنا قتـادة عـن أنـس : حدثنا مسلم بن إبـراهيم :  ~قال ). ٥٥٧٧). (٩٠(املائدة 
 . بنحوه

حدثنا مهام عن قتادة : حدثنا داود بن شبيب :  ~قال ). ٦٨٠٨(إثم الزناة : ـ كتاب احلدود باب 
 .عن أنس بنحوه

 ). ٢٦٧١(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب العلم 
 . فذكره.. حدثنا أنس: حدثنا أبو التياح : حدثنا عبدالوارث : ا شيبان بن فروخ حدثن:  ~قال 

سـمعت قتـادة : حدثنا شعبة قـال : حدثنا حممد بن جعفر : ـ حدثنا حممد بن املثنى وابن بشار قاال 
 . حيدث عن أنس بن مالك بنحوه

حدثنا عبدة وأبو أسامة : ريب وحدثنا أبو ك) : ح(ـ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن برش 
 . كلهم عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بنحوه

 
 

ي
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 . وهو الصواب كام يأيت يف خترجيي: قلت . , وأخرج البخاري)ب(كذا يف مجيع النسخ إال يف نسخة  )١(
 ).مل أقف عىل تسميته : (  ١/١٧٢أعرايب قال ابن حجر يف الفتح  )٢(
د أي أسند وأصله من الوسادة, واملعنى  )٣( سِّ , فتكون إىل: وُ بمعنى الالم  أي جعل له غري أهله وساداً

معنـى : (  ١١/٣٤٢وقال أيضاً يف . ١/١٧٣الفتح : انظر. وأتى هبا ليدل عىل تضمني معنى أسند
أن األئمة قد ائتمنهم اهللا عىل عباده وفرض عليهم النصيحة هلم فينبغـي ) أسند األمر إىل غري أهله 

 ).ي قلدهم اهللا تعاىل إياها هلم تولية أهل الدين, فإذا قدموا غري أهل الدين فقد ضيعوا األمانة الت
 ). د(ساقطة من  )٤(

 W
 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها كالتايل 

 ). ٥٩(ـ كتاب العلم باب من سئل علامً وهو مشتغل يف حديثه فأتم احلديث ثم أجاب السائل 
حـدثنا : إبـراهيم بـن املنـذر قـال وحدثني : حدثنا فُليح ح : حدثنا حممد بن سنان قال :  ~قال 

 .فذكره.. حدثني هالل بن عيل عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة: حدثني أيب قال : حممد بن فليح, قال 
 ). ٦٤٩٦(ـ كتاب الرقاق باب رفع األمانة 

حدثنا هالل بن عيل عن عطاء بن يسـار : حدثنا فليح بن سليامن : حدثنا حممد بن سنان :  ~قال 
 .. ). إذا أسند: ( بنحوه بدون سؤال األعرايب, وفيه    هريرةعن أيب

ومل أجد احلديث يف صحيح مسلم, ومل يرش إىل صحيح مسـلم احلـافظ ابـن حجـر يف فـتح البـاري 
 . ٣٤٢, ١١/٣٤١, و١٧٢− ١/١٧١

ان  للحميدي وال يف زاد املسلم البن مايابا وال يف اللؤلؤ واملرجـنييحومل أجده يف اجلمع بني الصح
 .لعبدالباقي

 

أ
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ث عمر املشهور عنـد حيث كان السائل جربيل عليه السالم, جاءه يف صورة رجل, ويف حدي: سئل )١(

 . ١/١٤٢فتح الباري : انظر. رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر) ٨(مسلم 
 للعهد, واملراد يوم القيامة من الساعة ? املعنى متى تقوم الساعة, والالم  )٢(
التساوي يف عدم العلم هبا, والتساوي يف العلم بأن اهللا استأثر بعلمها كام جـاء توضـيحه يف : املراد  )٣(

 . ١٤٨− ١/١٤٧فتح الباري : انظر).  مخس ال يعلمها إال اهللا : ( تكملة احلديث 
 W

 : التايل أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها ك
 ). ٥٠. (عن اإليامن واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة ـ كتاب اإليامن باب سؤال جربيل النبي 

أخربنـا أبـو حيـان التيمـي عـن أيب : حدثنا إسامعيل بن إبراهيم قال: حدثنا مسدد قال:  ~قال 
 .زرعة عن أيب هريرة بنحوه

 ). ٤٧٧٧). (٣٤(لقامن آية ) لساعة إن اهللا عنده علم ا: ( ـ كتاب التفسري باب قوله 
 . حدثني إسحاق عن جرير عن أيب حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة بنحوه:  ~قال 

 ). ٩(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن 
حـدثنا : قـال زهـري  −حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب مجيعاً عن ابن عليـه :  ~قال 

 . م عن أيب حيان عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة بنحوهإسامعيل بن إبراهي
 . حدثنا حممد بن عبداهللا بن نمري حدثنا حممد بن برش حدثنا أبو حيان التيمي مثله

وحدثني زهري بن حرب حـدثنا حريـر عـن عـامرة وهـوابن :  ~قال . نفسه الكتابيف ) ١٠(و 
 . كر قريباً من اللفظ الذي ساقه السيوطي هناالقعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة فذ

 : جمموع ماورد يف األحاديث السابقة عن أرشاط الساعة ثالثة هي : قلت 
وقـد اختلـف العلـامء يف . رهبـا: بعلها, ويف ثالثـة ) ٩(ويف رواية مسلم : إذا رأيت األمة تلد ربتها  −١ 

 ١/١٤٩فظ ابن حجـر يف فـتح البـاري معنى هذا وكونه من أرشاط الساعة عىل أقوال خلصها احلا

أ
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أن يكثر العقـوق يف األوالد فيعامـل الولـد أمـه معاملـة السـيد أمتـه مـن اإلهانـة والسـب : قائالً 

والرضب واإلستخدام فأطلق عليه رهبا جمازاً لذلك, أو املراد بالرب املريب فيكـون حقيقـة, وهـذا 
اد حالة تكون مـع كوهنـا تـدل عـىل فسـاد أوجه األوجه عندي لعمومه وألن املقام يدل عىل أن املر

األحوال مستغربة وحمصلة اإلشارة إىل أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس األمور بحيـث يصـري 
 …إلخ ) املريب مربياً والسافل عالياً 

: بلفـظ ) ٤٧٧٧(وجاءت هذه عنـد البخـاري . إذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض −٢ 
 ). فاة العراة رؤوس الناسوإذا كان احل(

الصم البكم, وقيل هلم ذلك مبالغة يف وصـفهم .. احلفاة العراة: (  ١/١٥٠قال ابن حجر يف الفتح 
باجلهل أي مل يستعملوا أسامعهم وال أبصارهم يف شيئ من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سـليمة, 

يسـتويل أهـل الباديـة عـىل األمـر  املقصود اإلخبار عن تبدل احلال بأن: ثم نقل عن القرطبي قوله 
ويتملكوا البالد بالقهر فتكثر أمواهلم وتنرصف مههم إىل تشييد البنيان والتفاخر بـه, وقـد شـاهدنا 

 ). ذلك يف هذا الزمان 
) : رعـاة) ( ٩(كذا عند مسلم, وعند البخاري ) رعاء ( إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون يف البنيان,  −٣ 

, والبُهم بضم الباء املوحـدة, واملـيم وهـل هـي بضم : رعاةُ اإلبل  صـفة لإلبـل أو : الراء مجع راعٍ
عـىل أهنـا صـفة للرعـاة,  −يعني امليم  −جيوز ضمها : (  ١/١٥٠قال ابن حجر يف الفتح  −للرعاة 

وجيوز الكرس عىل أهنا صفة اإلبل يعني اإلبـل السـود, وقيـل إهنـا رش األلـوان عنـدهم, وخريهـا 
 ) إلخ .. لرعاة بالبهم إما ألهنم جمهولوا األنسابووصف ا.. احلمر

 . أي يتفاخرون يف تطوير البنيان ويتكاثرون به: يتطاولون  
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إال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ) عمرو بـن مالـك ( مجيع من أخرج احلديث ذكر :عمرو بن عوف  )١(

 . ~, ومنه نقل السيوطي )سامه عمرو بن عوف : (  ٧/٢٨٤
 . بينه وبني أيب الدرداء صحايب, أسلم عام خيرب, آخى النبي : بن مالك األشجعي  عوف: قلت  
 . ٤/٦١٧, اإلصابة ٣/٤٢٩, أسد الغابة ٣/٢٩٧االستيعاب : انظر 
الرويبضة تصغري الرابضة وهـو العـاجز الـذي ربـض عـن : (  ٢/١٨٥قال يف النهاية : الرويبضة  )٢(

 ) . الباء للمبالغة معايل األمور وقعد عن طلبها, وزيادة 
 ).اخلسيس احلقري : (  ٢/١٨٥قال يف النهاية : التافه  )٣(

 W
 ). ٢٧٤٠( ٧/١٧٤أخرجه البزار يف مسنده 

, )٤٦٥(, والطحاوي يف مشكل اآلثـار )٤٦٤٢(وأخرجه أبو يعىل يف مسنده كام يف املطالب العالية 
من طريق حممد بن العـالء عـن ) ٤٨( ١/٥١ند الشاميني , ويف مس)١٢٥( ١٨/٦٧والطرباين يف الكبري 

 . يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق
من طريـق هشـام ) ٤٧( ١/٥٠, ويف مسند الشاميني )١٢٣( ١٨/٦٧وأخرجه الطرباين يف الكبري 

 . بن عامر عن مسلمة بن عيل
بن نجدة عن أبيه من طريق أمحد بن عبدالوهاب ) ١٢٤( ١٨/٦٧وأخرجه الطرباين يف الكبري أيضاً 

قط والد إبراهيم  . عن إسحاق بن عياش, وهنا أُسْ
عن إبراهيم بـن أيب عبلـة عـن  −حممد بن إسحاق ومسلمة بن عيل وإسامعيل بن عياش  −ثالثتهم 

 . به  أبيه عن عوف بن مالك
 W

 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل 
 .أبو كريب ابن كريب اهلمداين: ـ حممد بن العالءهو
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 .الشيباين: ـ يونس بن بكري هو

 .ابن يسار إمام املغازي: ـ حممد بن إسحاق هو
 : الطريق الثاين 

 .ابن نُصري الدمشقي: ـ هشام بن عامر هو
يل هو اخلشني   . kí‹ÔnÛa٦٦٦٢@. مرتوك: ـ مسلمة بن عُ

 : الطريق الثالث 
 .احلوطي: ـ أمحد بن عبدالوهاب بن نجدة هو

 .احلميص: ن عياش هوـ إسامعيل ب
 .الشامي : ـ إبراهيم بن أيب عبلة هو

ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعـديل, وذكـره ابـن : ـ أبو عبلة اسمه شمر بن يقظان الشامي 
 . حبان يف الثقات

 .٤/٣٦٧, الثقات ٤/٣٧٦اجلرح والتعديل : انظر
 אW

 . حلال أيب عبلة ضعيفسنده 
رواه البزار وقد رصح ابن إسحاق بالسامع من عبداهللا بـن : ( ٧/٢٨٤اهليثمي يف جممع الزوائد قال 

 ). دينار, وبقية رجاله ثقات 
, )١٣٢٩٩( ٢١/٢٥وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك فيام أخرجه أمحد يف املسند : قلت 

, والطحـاوي يف املشـكل )٣٧١٥( ٦/٣٧٨, وأبو يعـىل يف املسـند )٢٧٤٠( ٧/١٧٤والبزار يف املسند 
 . من طريق حممد بن إسحاق عن عبداهللا بن دينار عن أنس بن مالك بنحوه) ٤٦٦(

وسنده حسن ألن حممد بن إسحاق رصح بالتحديث كام عند البزار يف املوضع السابق, وكـام أشـار 
 . ٧/٢٨٤إىل ذلك اهليثمي يف جممع الزاوائد 

من طريق حممد بن إسحاق عن حممد بن املنكدر ) ١٣٢٩٨( ٢١/٢٤وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند 
 . عن أنس به

من طريـق ابـن هليعـة ) ٣٢٨٢( ٤/١٦١وله طريق آخر عن أنس فيام أخرجه الطرباين يف األوسط 
 . عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن معمر عن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بنحوه أقرص منه
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 . وسنده ضعيف حلال ابن هليعة, وبقيتهم ثقات

رواه  أمحد وأبـو يعـىل والطـرباين يف األوسـط وفيـه ابـن : (  ٧/٢٨٤قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 ).إسحاق وهو مدلس, ويف إسناد الطرباين وابن هليعة وهو لني 

 . ~وللحديث شواهد أخر يأيت اإلشارة إليها يف كالم السيوطي 
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 W
 ).  ٨٥٦٤( ٤/٥٥٧, و) ٨٤٣٩(  ٤/٥١٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 

, وابن ماجه يف السند كتاب الفتن باب شـدة الزمـان ) ٧٩١٢(  ١٣/٢٩١وأخرجه أمحد يف املسند 
 . ١٣, واخلرائطي يف مكارم األخالق ص )٤٠٣٦(

د بن أيب سـعيد املقـربي عـن أيب من طريق عبدامللك بن قدامة عن إسحاق بن أيب الفرات عن سعي
 . بمثله  هريرة

أن كـل  ~إال عند ابن ماجه واخلرائطي فبإسقاط أيب سعيد املقربي مـن السـند, وظـن األلبـاين 
 . ٤/٥٠٨السلسلة الصحيحة : انظر. الطرق عن سعيد املقربي عن أيب هريرة, وهذا وهم

ق يونس ورسيج عن فلـيح عـن سـعيد من طري)  ٨٤٥٩(  ١٤/١٧١وأخرجه أمحد أيضايف املسند 
 . ابن عبيد بن السباق عن أيب هريرة به

 W  للحديث طريقان مها كالتايل:
 : الطريق األول 

 .kí‹ÔnÛa٤٢٠٤@. ضعيف: ـ عبدامللك بن قدامة اجلحمي 
 . kí‹ÔnÛa٣٧٨@. جمهول: بكر املدين : ـ إسحاق بن أيب الفرات 
 . kí‹ÔnÛa٢٣٢١@. ثقة: ملقربي ـ سعيد  بن أيب سعيد ا

 . kí‹ÔnÛa٥٦٧٦@. ثقة ثبت: كيسان املقربي : ـ أبو سعيد 
 :الطريق الثاين 

 .ـ يونس هو ابن حممد املؤدب 
 .ـ رسيج هو ابن النعامن البغدادي 

 .ـ فليح هو ابن سليامن اخلزاعي 
 .kí‹ÔnÛa٢٣٦٠@.  ثقة: سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي -
 אW

 . موع الطريقنيبمجلغريه سنده حسن 
 . وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

 ). ١٨٨٧( واحلديث حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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ــتفحش  )١( ــة : الفحــش وال ــال يف النهاي ــاحش : (  ٣/٤١٥ق ــه, : الف ــه وفعال ذو الفحــش يف كالم

وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب : الذي يتكلف ذلك ويتعمده, ثم قال عن الفحش : واملتفحش
 ).وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من األقوال واألفعال .. واملعايص

اهلجران والصد, وهي فعيلة من القطع, ويريد : القطيعة : (  ٤/٨٢قال يف النهاية : قطيعة األرحام  )٢(
 ).به ترك الرب واإلحسان إىل األهل واألقارب وهي ضدُّ صلة الرحم

 W
 ). ١٣٧٨(  ٢/٢١١أخرجه الطرباين يف األوسط 

 ) كشف األستار   ٣٤١٣(وأخرجه البزار 
 . به  أيب عاصم عن شبيب بن برش عن أنس بن مالك من طريق حممد بن معمر عن  

من طريق زنيج أيب غسان الرازي عن احلكـم بـن بشـري عـن ) ٢٦١٤( ٤/١٩ويف مسند الشاميني 
 .سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس بنحوه

 W
 :للحديث طريقان  مها كالتايل 

 .kí‹ÔnÛa٦٣١٣@. صدوق :البحراين القييس البرصي ـ حممد بن معمر بن ربعي 
 .الضحاك بن خملد أبو عاصم النبيل البرصي: ـ أبو عاصم هو 

 .kí‹ÔnÛa٢٧٣٨@. صدوق خيطئ: ـ شبيب بن برش البجيل أبو برش الكويف
 :الطريق الثاين 

 . kí‹ÔnÛa٦١٨٠@. ثقة: هو حممد بن عمر بن بكر : ـ زنيج أبو غسان الرازي 
 .kí‹ÔnÛa١٤٣٩@. صدوق :ـ احلكم بن بشري بن سلامن الكويف 

 .األزدي موالهم الشامي: ـ سعيد بن بشري هو
 .ـ قتادة هو ابن دعامة السدويس
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    .قنيبالنظر إىل الطريضعيف سند احلديث 
رواه البزار وفيه  شبيب بن بشري وهو لني ووثقه ابن حبـان وقـال : (  ٧/٣٢٧قال يف جممع الزوائد 

 ). ية رجاله رجال الصحيح خيطئ وبق
 : لغريه منها  لحسنلاحلديث هبا  رتقيياألخر  هشواهدبالنظر إىل و
مـن طريـق حسـني   ١٦٣ − ٢/١٦٢فيام أخرجه أمحـد يف املسـند  {حديث عبداهللا بن عمرو −

مـن طريـق ) ٨٥٦٦( ٤/٥٥٩من طريق مطـر, واحلـاكم يف املسـتدرك  ٢/١٩٩املعلم وأيضاً يف املسند 
 . عبداهللا بن بريدة عن أيب سربة اهلذيل عن عبداهللا بن عمرو بنحوه قتادة عن
مـن ) ٣٧٥٣٧( ٧/٥٠١حديث عبداهللا بن مسعود موقوفاً فيا أخرجه ابن أيب شـيبة يف املصـنف −

 . طريق حفص بن غيث عن  العالء بن خالد عن أيب وائل عن عبداهللا موقوفاً بنحوه
 . kí‹ÔnÛa٥٢٣٣@. فهو صدوقوسنده حسن حلال العالء بن خالد األسدي 

عالمة : جاء يف احلديث السابق ذكر مخس عالمات من أرشاط الساعة زاد يف مسند الشاميني : قلت 
 ). سوء اجلوار : ( سادسة وهي 
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 .إن: ة زياد) و(يف  )١(
 .فراشها) د(يف  )٢(

 W
 ).مجمع البحرين -٤٣١(, ويف األوسط ) ١٠٥٥٦( ١٠/٢٢٨أخرجه الطرباين يف الكبري 

ثنا , حدثنا أبو عبيدة عبدالوارث بن إبراهيم العسكري ثنا سيف بن مسكني األسواري :  ~قال 
 .فذكره مطوال  عنه:بابن مسعود  مبارك بن فضالة عن احلسن عن عتي السعدي فذكر لقياه

 من طريث ابن قانع عن عبدالوارث به خمترصا)  ٧٠(وأخرجه البيهقي يف البعث والنشور 
 .من رواية ابن النجار ٍإىل ابن قانع عن عبدالوارث به ٣/٣٥٥وساقه الذهبي يف امليزان 

 W
 .  هـ٢٨٩شايخ الطرباين, مات سنة أبو عبيدة العسكري, من م: عبد الوارث بن إبراهيم-

 . ٦/٧٧٥تاريخ اإلسالم : انظر
يـأيت باملقلوبـات واألشـياء :  قال ابن حبان, شيخ من أهل البرصة : سيف بن مسكني األسواري -

 . املوضوعات ٍالحيل االحتجاج به ملخالفته األثبات يف الروايات عىل قلتها
  ٣/١٥٣, اللسان ٣/٣٥٥, امليزان ١/٣٤٧, املجروحني ٢/٣٥الضعفاء واملرتوكني : انظر

 .هو أبو فضالة البرصي : مبارك بن فضالة-
 .ابن أيب احلسن البرصي: احلسن هو-
 .kí‹ÔnÛa٤٤٤٥@. ثقة: ابن ضمرة السعدي  −بضم أوله مصغر  −عتي  -

أ
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 . سنده ضعيف جداً حلال سيف بن مسكني
هذا إسناد فيه ضعيف  إال أن ألفاظه قـد رويـت بأسـانيد ) : ( ٧٠(شور قال البيهقي يف البعث والن

 . ١/١٧٨وأقره احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ). أخر كثرية متفرقة
بن مسكني وهـو واألوسط وفيه سيف  رواه الطرباين يف الكبري: (  ٧/٣٢٣وقال اهليثمي يف املجمع         

 ).ضعيف 
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 W

 .٧/٣٢٤أخرجه الطرباين كام يف حممع الزوائد للهيثمي 
حـدثني : أخربين احلسن بن الصباح فـال :  ~قال ) ٣٤٠( وأخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوبات 

حدثنا إسامعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم الكالعي عن عبدالرمحن ابـن : بيع بن نافع قال أبو توبة الر
 . غنم عن أيب موسى األشعري بنحوه

 W
 . kí‹ÔnÛa١٢٥١@. صدوق هيم: احلسن بن الصباح البزار  -

 .أبو توبة احللبي: ـ الربيع بن نافع هو
 . ـ إسامعيل بن عياش هو أبو عتبة احلميص

ذكره البخـاري وابـن أيب حـاتم بـدون جـرح وال : ـ سعيد بن غنيم أبو شيبة او أبو غنيم الكالعي
). ال يعرف: (, وقال الذهبي)من أهل الشام يروي املراسيل: (تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 

, اللسـان ٣/٢٢٤, امليـزان ٦/٣٦٨, الثقـات ٤/٥٤, اجلرح والتعـديل ٣/٥٠٥التاريخ الكبري : انظر
٣/٤٧. 

 אW
 .سنده ضعيف حلال الكالعي

 

ك
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 .  ويؤمن) و(و) د(يف  )١(
أراد بالوعول األرشاف والرؤس, شبههم بالوعول وهم تيوس : (  ٥/٢٠٧الوعول فال يف النهاية  )٢(

 ).ل هبا ألهنا تأوي شعف اجلبال اجلبل, واحدها وعل بكرس العني, ورضب املث
التحوت الذين كانو حتت أقدام الناس اليعلم هبـم حلقـارهتم, : (  ١/١٨٢التحوت قال يف النهاية ) ٣(

أراد بظهور : وجعل حتت الذي هو ظرف نقيض فوق اسام فأدخل عليه الم التعريف ومجعه, وقيل 
 .التحوت ظهور الكنوز التي حتت األرض

 ).أي يغلب الضعفاء من الناس أقوياءهم, شبه األرشاف بالوعول الرتفاع مساكنها:  ~ثم قال  
 W

 ).  ٣٧٧٩(  ٤/٤٦٠أخرجه الطرباين يف األوسط 
, )٦٨٤٢(١٥/٢٥٦وابن حبان يف صحيحه  −خمترصا  ١/٩٨وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

 ).  ٥٩٩٩(يف احللية  , وأبو نعيم)٨٦٤٤( ٤/٥٩٠واحلاكم يف املستدرك 
سامعيل بن أيب أويس عن زفر بن عبدالرمحن بن أردك عن حممد بن سليامن بن والبـة عن إ قمن طر

 .   به  عن سعيد بن جبري عن أيب هريرة
 )ابن أيب أويس : اليرو احلديث عن سعيد بن جبري إال هبذا اإلسناد, تفرد به : ( قال الطرباين 

 W
 .أبو عبد اهللا املدين:عيل بن أيب أويس هوإسام-

مسـتقيم احلـديث, وذكـره ابـن حبـان يف : قال البخاري وأبوحاتم : ـ زفر بن عبدالرمحن بن أردك 
 .٨/٢٥٨, الثقات ٣/٤٣١, اجلرح والتعديل ٣/٦٠٨التاريخ الكبري : انظر.  الثقات

ون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان ذكره البخاري وابن أيب حاتم بد: ـ حممد بن سليامن بن والبة 
  ٤١٦/ ٧, الثقات ٧/٢٦٨, اجلرح والتعديل ١/٩٨التاريخ الكبري : انظر.  يف الثقات

 .األسدي موالهم الكويف: بري هوجـ سعيد بن 
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 . البأس به سنده
 ). غريب من حديث سعيد تفرد به زفر : ( قال أبونعيم 

: , وقال الـذهبي )هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن مل ينسبوا إىل نوع من اجلرح (  :وقال احلاكم 
رواه الطـرباين  −يف الصحيح بعضـه : (  ٧/٣٢٥, وقال اهليثمي يف املجمع )سنده مدين ما فيه جمروح ( 

 ).حممد بن سليامن والبة ومل أعرفه, وبقية رجاله ثقات : يف األوسط وفيه 
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 W

 ).  ٦٦١٤(أخرجه الطرباين يف األوسط  
, من طريق املؤمل بن عبدالرمحن بن العباس عـن أيب )٨٨١(وأخرجه القضاعي يف مسند الشهاب 

 .به <أمية بن يعىل عن أم عيسى عن أم الفرات عن عائشة 
 W

 . متييز kí‹ÔnÛa٧٠٣١@. ضعيف: ـ املؤمل بن عبدالرمحن بن العباس الثقفي 
: قال ابن معنيلثقفي أبو أمية, إسامعيل بن يعىل ا: هو: الطرباين والقضاعيـ أبو أمية بن يعىل كذا يف 

واهـي احلـديث : ضعيف احلديث أحاديثه منكرة, وقال أبو زرعـة: ضعيف ليس بيشء, وقال أبو حاتم
ضـعيف, وقـال : مرتوك, وقال ابن حجر: وقال الدارقطني وابن عبد الرب ,ضعيف احلديث ليس بقوي

, وثالثة قال: مرتوك, ومرة قال: اهليثمي  .ضعيف: ضعيف جداً
, التمهيـد ٤/٢٠٢, سـنن الـدراقطني ٢/٢٠٣اجلرح والتعديل , ٢/٢٣٥التاريخ األوسط : رانظ

 .٨/٥٣, ٨/٥, ٧/١٧٠, ٤/١٠٩, ٢/١٢٥, جممع الزوائد ١٠/٣٦٧, فتح الباري ١٩/١٦٥
 kí‹ÔnÛa٨٧٥٤@. اليعرف حاهلا: ـ أم عيسى اخلزاعية 

 .   مل أعرفها: أم الفرات  
 אW

 . جداً  عيفسنده ض
 ).رواه الطرباين يف األوسط وفيه مجاعة مل أعرفهم : (  ٧/٣٢٥قال اهليثمي يف املجمع 
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ب: الطيلس والطيلسان رضب من األكسية, ومجع الطيلس )١( . طيالس وطيالسة, وهـو فـاريس معـرّ

 .٨/١٨٣عرب لسان ال: انظر
 W

 ). ٥٠١٧(أخرج الطرباين يف األوسط 
من طريق عبدالوارث بن إبراهيم العسكري عن )  ٥٤٦٥(  ٣/٣٨٦وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

سيف بن مسكني عن املبارك بن فضالة عن املنترص بن عامرة بن أيب ذر عن أبيه عـامرة  عـن جـده أيب ذر 
 .  به  الغفاري

 W
 .أبو عبيدة العسكري: ـ عبدالوارث بن إبراهيم هو

 األسواري: ـ سيف بن مسكني هو
 .البرصي: ـ املبارك بن فضالة هو

عامرة بن أيب ذر; مل أجد ترمجتهام, وقال الـذهبي يف تلخـيص : ـ املنترص بن عامرة بن أيب ذر, ووالده 
 .١/١٣٤, الفوائد املجموعة ٦/١٢٠يزانلسان امل: انظر).  الن جمهو: (  ٣/٣٨٦املستدرك 

 אW
 .سنده ضعيف جدا حلال سيف بن مسكني وجهالة املنترص وعامرة

, وتعقبـه الـذهبي ..)هذا حديث تفرد به سيف بن مسكني عـن املبـارك بـن فضـالة: ( قال احلاكم 
 ).هوالن واه, واملنترص وأبوه جم: سيف بن مسكني األسواري : ( بقوله

رواه الطرباين يف األوسط, وفيه سيف بن مسـكني وهـو : (  ٧/٣٢٥وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 ).ضعيف 

 ).  ٤٨١(وضعفه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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 .يرفع ويوضع بالياء) ب(يف )  ١(

 W
 .من طريق منبه بن عثامن عن ثور بن يزيد) ٤٦٨(أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني 

من طريق زيد بـن حبـاب عـن معاويـة بـن ) ٣٧٥٣٨( ٧/٥٠١وأخرجه ابن أيب شيبه يف املصنف 
 . صالح

 . من طريق الوليد بن هشام عن احلارث بن يزيد احلميص) ٤٧٦( ١/٨٣والدارمي يف السنن 
 .بن محزة حييىمن طريق هشام بن عامر عن ) ٨٦٦٠( ٤/٥٩٧واحلاكم يف املستدرك 

 . من طريق حممد بن كثري عن األوزاعي) ٨٦٦١( ٤/٥٩٧وأيضاً يف 
 .من طريق حممد بن الصباح عن إسامعيل بن عياش) ٤٨٣٤( ٧/١٦٩والبيهقي يف الشعب 

بـه موقوفـاً إال عنـد احلـاكم مـن  {ستتهم عن عمرو بن قيس عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
 . بن محزة فهو مرفوع إىل رسول اهللا  حييىطريق هشام بن عامر عن 

 W
 : للحديث عن عمرو بن قيس عن ابن عمرو ستة طرق هي كالتايل 

 : الطريق األول 
, وذكره ابن حبان يف الثقات: ي, قال أبوحاتم ـ منبه بن عثامن الدمشق  . كان صدوقاً

 .٩/١٩٨, الثقات ٨/٤١٩اجلرح والتعديل : انظر
 . kí‹ÔnÛa٨٦١@. ثقة ثبت إال أنه ير القدر: ـ ثور بن يزيد احلميص 

 : الطريق الثاين 
 .هو أبو احلسني العكيل : ـ زيد بن حباب 

 .ابن حدير احلميص: ـ معاوية بن صالح هو
 : الطريق الثالث 

 .الوليد بن مسلم الدمشقي: مل أعرفه, ولعله : ـ الوليد بن هشام 
 ). جمهول : ( قال أبو حاتم : ـ احلارث بن يزيد احلميص السكوين 

ت
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 .وذكره البخاري يف التاريخ الكبري بدون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات

, ٢/١٨٢, امليــزان ٦/١٧٦, الثقــات ٢/٢٨٦ري , التــاريخ الكبــ٣/٩٣اجلــرح والتعــديل : انظــر
 . روايته عن عمرو بن قيس: وذكر البخاري وأبوحاتم وابن حبان . ٢/١٩٥اللسان 

 : الطريق الرابع 
 .ابن نصري السلمي: ـ هشام بن عامرهو

 .هو ابن واقد احلرضمي : بن محزة  حييىـ 
 : الطريق اخلامس 

 . kí‹ÔnÛa٦٢٥١@. لغلطصدوق كثري ا: ـ حممد بن كثري الصنعاين 
 .ـ األوزاعي هو عبدالرمحن بن عمرو الفقيه

 : الطريق السادس 
 . kí‹ÔnÛa٥٩٦٦@. ثقة حافظ: ـ حممد بن الصباح الدواليب 

 .ـ إسامعيل بن عياش هو احلميص
 . kí‹ÔnÛa٥٠٩٩@. ثقة: ـ عمرو بن قيس بن ثور الكندي احلميص 

 אW
 . موقوفاً تعدد طرقه لصحيح لغريه 

وأما املرفوع فسنده منكر ملخالفة احلارث بن يزيد من هو أوثق منه, ومع هذا فمثله اليقـال بـالرأي 
 .فال بد أن عبداهللا بن عمرو سمعه من رسول اهللا 

 . ووافقه الذهبي) هذا حديث صحيح اإلسناد مجيعاً : ( قال احلاكم 
 ). ه الطرباين ورجاله رجال الصحيح روا: (  ٧/٣٢٦وقال اهليثمي يف املجمع 

كيف يكون سند الطرباين هكذا ومنبه بن عثامن مل خيرج له أحـد مـن الكتـب التسـعة إال أن : قلت 
 .يكون له سند آخر مل نقف عليه
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 W

:  ~قال  ٢/١٢٩, ويف املعجم الصغري )٩٣٧٢( ١٠/١٧٣أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 
بن عمران نا رشيك عن العباس بـن ذريـح عـن  املصييص نا عبد الكبري بن املعاىفحدثنا اهليثم بن خالد 

 .فذكره ..الشعبي عن أنس بن مالك 
 ). مل يروه عن الشعبي إال العباس بن ذريح وال عنه إالرشيك تفرد به عبدالكبري : ( قال الطرباين 

 W
 ).متييز(  kí‹ÔnÛa٧٣٦٨@. ضعيف: ـ اهليثم بن خالد املصييص 

, )األبـدال  كان ثقة رضا, كان يعد من: ( قال أبو حاتم : ـ عبدالكبري بن املعاىف بن عمران املوصيل 
 . ٥/٦٢٤, تاريخ اإلسالم ٦/٦٣اجلرح والتعديل : انظر.  هـ٢٢١مات سنة 

 .ـ رشيك هو ابن عبداهللا القايض
 . kí‹ÔnÛa٣١٦٨@. ثقة: ـ العباس بن ذريح الكلبي 

 .ـ الشعبي هو عامر بن رشاحيل
 אW

 .رشيك القايضسنده ضعيف حلال اهليثم بن خالد شيخ الطرباين وحال 
رواه الطرباين يف الصغري والكبري واألوسط عن شيخه اهليثم بن : (  ٧/٣٢٥قال اهليثمي يف املجمع 

 ). خالد املصييص وهو ضعيف 
 . أول احلديث) ٣٧٥٤٢( ٧/٥٠٢جاء يف مصنف ابن أيب شيبة : قلت 

قـال رسـول اهللا :  حدثنا وكيع عن رشيك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال: قال ابن أيب شيبة 
  فذكره .( 

 .وهذا إسناد ضعيف أيضاً إلرساله
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ه يف أهـل املدينـة, وأمـا ابـن حبـان حديث:  نصحايب قال ابن السك:رد األسلمي طلحة بن أيب حد )١(

 . يروي املراسيل: فذكره يف التابعني وقال 
 .٤/٣٩٤, الثقات ٣/٤٢٧, اإلصابة ٢/٤٨٩, أسد الغابة ٢/٣١٦االستيعاب : انظر 

 W
:  قـال النبـي : طلحـة بـن أيب حـدرد :  ~قـال  ٤/٣٤٥يف التاريخ الكبري  البخاري هأخرج

ة أن ترو اهلالل تقولوا لليلتني ـ قاله ابن عبادة نا يعقوب نا حممد بن معمـر عـن عمـه عـن أرشاط الساع
 . طلحة

: ( بنصـه فقـال  ٣/٤٢٧يف اإلصـابة  ~هنا ذكره ابن حجـر  ~واحلديث كام ذكره السيوطي 
 .. ) رو البخاري يف التاريخ من طريق حممد بن معن عن عمه عن طلحة بن أيب حدرد فذكره

 W
 ٥٩٩٧ kí‹ÔnÛa@.صدوق فاضل: حممد بن عبادة الواسطي: ـ ابن عبادة هو 

 .ـ يعقوب هو ابن محيد بن كاسب املدين
 . kí‹ÔnÛa٦٣١٥@. ثقة: ـ حممد بن معن بن حممد الغفاري أبو يونس املدين 

 ..مل أعرفه, وحممد بن معن يروي عن أبيه وجده نضلة: ـ عمه 
ــاريخ : انظــر هتــذيب الكــامل . ٧/٤١٢, الثقــات ٨/٩٩, اجلــرح والتعــديل ١/٢٢٩الكبــري الت

 .  ٩/٤٠٢, هتذيب التهذيب ٢٦/٤٨٨
 אW

 .بن أيب حدرد سنده ضعيف جلهالة عم حممد بن معن الراوي عن طلحة
ام الـرازي ومتـ ١٠/١٩٨عن ابن مسعود فيام رواه الطرباين يف الكبري : وللحديث عدة شواهد منها

اب السـاعة من اقرت: (من طريق األعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود بلفظ ١/١٠٩يف الفوائد 
 .وسنده صحيح ,)انتفاخ األهلة

 

أ
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 ).يتهارجون هتارج البهائم ; أي يتسافدون : (  ٢/٢٥٧نهاية قال يف ال )١(
أي جيامع الرجال النساء بحرضة النـاس كـام يفعـل احلمـري وال يكرتثـون لـذلك, : ( قال النووي  

). هرج زوجته أي جامعها هيرجها بفتح الراء وضمها وكرسها :اجلامع يقال : واهلرج بإسكان الراء 
 .١٨/٧٠رشح النووي عىل صحيح مسلم 

 W
 . من طريق عفان) ٢٣٥٣( ٦/٣٤٥أخرجه البزار يف مسنده 

كالمهـا عـن . من طريق إبراهيم بـن احلجـاج) ٦٧٦٧( ١٥/١٦٩وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 
 . عبدالواحد بن زياد

 . من طريق الفهم بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن نمري) ٢٣٥٤( ٦/٣٤٥وأخرجه البزار أيضاً 
) ١٧٩٩( ٢/٦٤٣, ونعيم بن محاد يف الفتن )٣٧٢٦٦( ٧/٤٦٦ه ابن أيب شيبة يف املصنف وأخرج

 . من طريق عبدة بن سليامن
ثالثتهم ـ عبدالواحد بن زياد وعبداهللا بن نمري وعبدة بن سليامن ـ عـن عـثامن بـن حكـيم عـن أيب 

حد وموقوفاً من طريق به مرفوعاً من طريق عبدالوا {أمامة بن سهل بن حنيف عن عبداهللا بن عمرو 
 . البقية

 . ٧/٣٢٧وأخرجه الطرباين كام يف جممع الزوائد 
من طريق عمران القطان عن قتادة عن عبدالرمحن ) ٨٤٠٧( ٤/٥٠٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .موقوفاً عليه). يتناكحون يف الطرق كام تتناكح البهائم : (ابن آدم عن عبداهللا بن عمرو بنحوه وفيه 
من طريق أيب جملز عن قيس بن عباد عن عبداهللا بن عمرو ) ٨٤١٠( ٤/٥٠٤احلاكم أيضاً  وأخرجه

 . موقوفاً عليه) حتى يتسافدوا يف الطرق كام تتسافد البهائم : ( بنحوه وفيه 
 W

 : للحديث عن عبداهللا بن عمرو مرفوعاً وموقوفاً ثالثة طرق هي كالتايل : قلت 
 :الطريق األول 

 .ـ عفان هو ابن مسلم الباهيل
 . kí‹ÔnÛa١٦٢@. ثقة هيم قليالً : ـ إبراهيم بن احلجاج السامي 
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 .هو العبدي موالهم البرصي : ـ عبدالواحد بن زياد 

 . ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً  ١٢/٢٩٩ـ الفهم بن عبدالرمحن ذكره اخلطيب البغدادي يف تارخيه 
 ين الكويفاهلمدا: ـ عبداهللا بن نمري هو

 . kí‹ÔnÛa٤٢٦٩@. ثقة ثبت: ـ عبدة بن سليامن الكاليب الكويف 
 . kí‹ÔnÛa٤٤٦١@. ثقة: ـ عثامن بن حكيم األنصاري املدين الكويف 

معدود يف الصحابة لـه رؤيـة ومل يسـمع مـن : ـ أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري 
 .  .@kí‹ÔnÛa٤٠٢النبي 

 :الطريق الثاين 
 .ان القطان هوابن دوارـ عمر

 .ـ قتادة هو ابن دعامة السدويس
 . kí‹ÔnÛa٣٧٩٦@. صدوق: ـ عبدالرمحن بن آدم البرصي 

 :الطريق الثالث 
 .ـ أبو جملز هو الحق بن محيد السدويس

باد الضبعي البرصي   . kí‹ÔnÛa٥٥٨٢@. ثقة خمرضم: ـ قيس بن عُ
 אW

 . وعاً وموقوفاً سند احلديث صحيح مرف
 .وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني موقوفاً من طريقه الثاين ووافقه الذهبي

 ).رواه البزار والطرباين ورجال البزار رجال الصحيح : (  ٧/٣٢٧قال اهليثمي يف املجمع 
 ). رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح : (  ٧/٣٣١وقال أيضاً يف املجمع 

 ). هل جاء زمانه : ( , وقال )٤٨١(سلة الصحيحة وصححه األلباين يف السل
 : للحديث شواهد منها : قلت 

مـن طريـق ) ٢٩٣٧(حديث النواس بـن سـمعان عنـد اإلمـام مسـلم يف صـحيحه كتـاب الفـتن 
ويبقى رشار الناس يتهارجون : ( عبدالرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان وفيه 

ر   . , وهو حديث طويل يف شأن الدجال)فعليهم تقوم الساعة فيها هتارج احلُمُ
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 .فصار احلديثان كأهنام حديث واحد) د(ما بني القوسني سقط من  )١(

 W
حدثنا حممد بـن عبـدالرمحن نـا :  ~قال ) ٧٧١١( ٨/٣٤٨طرباين يف املعجم األوسط أخرجه ال

.. بن كثري نا حبيب بن فروخ احلدثي عن مبـارك بـن فضـالة عـن احلسـن عـن أيب بكـرة حييىحممد بن 
 .فذكره

 ). بن كثري حييىمل يرو هذا احلديث عن مبارك إال حبيب بن فروخ تفرد به حممد بن : ( قال الطرباين 
 W

 .مل أجد ترمجتههو أبو السائب, كذا سامه الطرباين يف املعجم األوسط, و: ـ حممد بن عبدالرمحن 
 .kí‹ÔnÛa٦٣٩٤@. ثقة صاحب حديث: بن كثري احلراين لقبه لؤلؤ  حييىـ حممد بن 

 . مل أجد له ترمجة: ـ حبيب بن فروخ احلدثي 
 .البرصي: ـ مبارك بن فضالة هو

 .احلسن هوابن أيب احلسن البرصيـ
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة حبيب وتدليس مبارك
رواه الطرباين يف األوسط وفيه مبارك بـن فضـالة وهـو مـدلس : (  ٧/٣٢٨قال اهليثمي يف املجمع 
 ). وحبيب بن فروخ مل أعرفه 

 ٤/٢٦٥جـه البـزار يف مسـنده للحديث شاهد مـن حـديث عبـداهللا بـن مسـعود فـيام أخر: قلت 
من طريق املعتمـر بـن  ٣/٢٢١, وابن عدي يف الكامل )٩٧٧١( ١٠/٧, والطرباين يف الكبري )١٤٣٤(

 . بمثله, وفيه قصة  سليامن عن أبيه عن حنش عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود
 . a@kí‹ÔnÛ١٣٤٢.مرتوك: احلسن بن قيس الرحبي : وسنده ضعيف جداً حلال حنش وهو 

رواه البزار والطرباين وفيه قصة, وفيـه حسـني بـن قـيس وهـو : (  ٧/٣٢٧قال اهليثمي يف املجمع 
 ).مرتوك 

 .بدون أن حيكم عىل سندمها ١٣/٩٠واحلديثان ذكرمها ابن حجر يف الفتح 
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 . ركعتني: زيادة ) و(و) د(يف  )١(

 W
المات من أرشاط الساعة مل ترد جمتمعة يف حـديث واحـد فـيام وقفـت ورد يف هذا احلديث ست ع

 . عليه من مصادر
 : وأرضاه تسعة من الرواة مرفوعاً وموقوفاً كالتايل   وقد رواه عن عبداهللا بن مسعود

 :األسود بن هالل املحاريب  −١ 
وه, وفيـه من طريق رشيك عن عياش العامري عنـه بنحـ) ٣٨٤٨( ٦/٣٩٨أخرجه أمحد يف املسند 
 .العالمة األوىل فقط

 : األسود بن يزيد النخعي  −٢ 
ــزار يف املســند )٣٦٦٤( ٦/١٧٩أخرجــه أمحــد يف املســند  , والطــرباين يف )١٦٥٢( ٥/٨٠, والب

 . من طريق جمالد عن الشعبي عنه بنحوه, وفيه العالمة األوىل فقط) ٩٤٩١( ٦/٢٩٧الكبري
 : خارجة بن الصلت  −٣ 

. مـن طريـق زائـدة, وفيـه العالمـة السادسـة) ٩٤٨٧( ٩/٢٩٦املعجم الكبري أخرجه الطرباين يف
 . من طريق شعبة) ٨٥٩٨( ٤/٥٦٩, و)٨٣٧٩( ٤/٤٩٣واحلاكم يف املستدرك 

 ١/٢٩٩من طريق شعبة, وابن أيب شيبة يف املصـنف ) ٣٩٣( ١/٣٠٩وأخرجه الطياليس يف املسند 
من ) ٣٣٢٨( ٢/٣٤٨يف السنن الكرب  من طريق ابن إدريس بالسادسة فقط, والبيهقي) ٣٤٢٠(

 . ٦−٢−١طريق شعبة وفيه العالمة 
 . ثالثتهم عن حصني عن عبد األعىل بن احلكم عنه بنحوه

 :رافع أبو اجلعد  −٤ 
, )١٣٢٦( ٢/٢٨٣, وابن خزيمة يف صحيحه )٩٤٨٩( ٩/٢٩٦أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

احلكم بن عبدامللك عن قتادة عن سامل عن أبيه من طريق ) ٨٣٩٩( ١١/١٩٧والبيهقي يف الشعب 

ت
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 . رافع بنحوه وفيه العالمة األوىل واألخرية

 : سامل بن أيب اجلعد  −٥ 
من طريق زائدة عن منصور عنه بنحوه وفيه العالمـة ) ٩٤٨٨( ٩/٢٩٦أخرجه الطرباين يف الكبري 

رواية سامل عن أبيه عـن ابـن  وذكر.. هكذا رواه منصور ووصله قتادة: قال الطرباين . األخرية فقط
 . مسعود

 : طارق بن شهاب  −٦ 
من طريق الزبريي ـ ) ١٤٥٩( ٤/٢٨٧, والبزار يف املسند )٣٨٧٠( ٦/٤١٥أخرجه أمحد يف املسند 

 . باألوىل واألخرية فقط: أمحد بالعالمات اخلمس, والبزار
ه العالمـات األوىل بـن آدم وفيـ حييـىمـن طريـق ) ٣٩٨٢( ٧/٨٩وأخرجه أمحد أيضاً يف املسـند 

 . والثانية والثالثة
) ١٠٤٩( ٣/٢٥٦, والبخـاري يف األدب املفـرد )٧٠٤٣( ٤/١١٠وأخرجه احلاكم يف املسـتدرك 

 . األوىل والثانية:من طريق أيب نعيم أيضاً وفيه العالمتان 
 . ثالثتهم عن بشري بن سلامن عن سيار عنه بنحوه

 :عبداألعىل بن احلكم  −٧ 
 ٣/١٥٥من طريق عبدالرزاق وهو يف مصنفه ) ٩٤٨٦( ٩/٢٩٦ يف املعجم الكبريأخرجه الطرباين

 . وفيه العالمات األوىل والثانية والسادسة. عن الثوري عن حصني عنه) ٥١٣٧(
 :علقمة  −٨ 

 . من طريق محاد بن سلمة وفيه العالمة األوىل) ١٥٧٦( ٥/٢٠أخرجه البزار يف املسند 
 . طريق عمر بن املغرية وفيه العالمة األوىل واألخرية من ٨/١٥٨وابن عدي يف الكامل 

 . كالمها عن ميمون أيب محزة عن إبراهيم عنه بنحوه 
 . أبو إسحاق السبيعي −٩ 

بنحـوه وفيـه ) وغـريه ( عـن معمـر عنـه وزاد ) ١٦٧٨( ١/٤٢٩أخرجه عبدالرزاق يف املصـنف 
 . العالمة السادسة

 .وفيه األوىل والسادسة) أو غريه : ( عن معمر كذلك وزاد ) ٥١٤٠( ٣/١٥٥و
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 W

 :للحديث تسعة طرق هي كالتايل : قلت 
 :الطريق األول 

 .ـ رشيك هو ابن عبداهللا القايض
 . kí‹ÔnÛa٥٢٧١@. ثقة: ـ عياش بن عمرو العامري الكويف 

 .kí‹ÔnÛa٥٠٨@. خمرضم, ثقة جليل: ـ األسود بن هالل املحاريب أبو سالّم الكويف
 :الطريق الثاين 
 .ابن سعيد اهلمداين الكويف: ـ جمالد هو

 .ـ الشعبي هو عامر بن رشاحيل
 . kí‹ÔnÛa٥٠٩@. خمرضم ثقة مكثر فقيه: ـ األسود بن يزيد بن قيس النخعي 

 :  الطريق الثالث 
 .هو أبو الصلت الثقفي الكويف : ـ زائدة بن قدامة 

 .ـ شعبة هو أبو بسطام ابن احلجاج
 ريس ـ ابن إد

 .kí‹ÔnÛa١٣٦٩@. ثقة تغريّ حفظه يف اآلخر: ـ حصني بن عبدالرمحن السلمي أبو اهلذيل الكويف
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكـره ابـن : ـ عبداألعىل بن احلكم الكلبي 

 .٥/١٢٨, الثقات ٦/٢٥, اجلرح والتعديل ٦/٧٠التاريخ الكبري : انظر. حبان يف الثقات
 .الربمجي: خارجة بن الصلت هو ـ

 : الطريق الرابع 
 .القريش: ـ احلكم بن عبدامللك هو

 . ـ قتادة هو ابن دعامة السدويس
 .الغطفاين: ـ سامل بن أيب اجلعد هو

 .أبواجلعد الغطفاين: رافع هو: ـ أبوه 
 : الطريق اخلامس 

 .ـ زائدة هو ابن قدامة الكويف
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 .ـ منصور هو ابن املعتمر السلمي

 : الطريق السادس 
 .حممد بن عبداهللا الزبري األسدي: ـ أبوأمحد الزبيدي هو

 .kí‹ÔnÛa٧٤٩٦@.  ثقة حافظ فاضل: بن آدم الكويف حييىـ 
 .الفضل بن دكني املالئي: ـ أبو نعيم هو

 . kí‹ÔnÛa٧١٥@. ثقة يُغرب: ـ بشري بن سلامن الكندي أبو إسحاق الكويف 
 .kí‹ÔnÛa٢٧١٩@. مقبول: ـ سيار هو أبو محزة الكويف 

 .البجيل: ـ طارق بن شهاب هو
 :الطريق السابع 

 . ـ  الثوري هو سفيان بن سعيد
 . ـ حصني هو ابن عبدالرمحن

 : الطريق الثامن 
 .ابن دينار البرصي: ـ محاد بن سلمة هو

منكر : ( شيخ, ونقل الذهبي يف امليزان عن البخاري قوله : قال أبو حاتم : ـ عمر بن املغرية برصي 
 ).احلديث جمهول 

 . ٤/٣٧٩, اللسان ٥/٤٧٠, امليزان ٣/١٨٩, الضعفاء الكبري ٦/١٣٦اجلرح والتعديل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٧٠٥٧@. ضعيف: ـ ميمون أبو محزة األعور 

 .ابن يزيد النخعي: ـ إبراهيم هو
 .ابن قيس بن عبداهللا النخعي: ـ علقمة هو

 :الطريق التاسع 
 البرصي ـ معمر هو ابن راشد 

 . ـ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبداهللا
 אW

 .صحيح لغريه بالنظر ملجموع الطرق وإن كان يف بعض أفرادها ضعف
 . واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهبي بالنظر إىل رواية طارق بن شهاب
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وتعقـب ذلـك .. موقـوف :وصححه احلاكم من رواية خارجة بن الصلت وخالفه الذهبي بقولـه 

 . , انظره هناك)١٥٣١(األلباين يف السلسلة الضعيفة 
رواه كلـه أمحـد والبـزار : ( بعد أن ذكر روايـات احلـديث  ٧/٣٢٩وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 ). ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح 
مـن ) ٦٤٨(ومن طريق طارق بن شهاب ) ٦٤٧(واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة

 ). ١٠٠١(السلسلة الصحيحة : من طريق أيب رافع, وانظر) ٦٤٩(طريق األسود بن يزيد, و
من طريق أيب رافع بسبب زيادة يف اللفظ وكـذا مـن طريـق ) ١٥٣٠(وضعفه يف السلسلة الضعيفة 

 . سامل وعلقمة
 .من طريق خارجة بن الصلت) ١٥٣١(و 
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صحايب له أحاديث أسلم بعد حنني وعداده يف أعراب البرصة, مات : العداء بن خالد العامري  )١(

, اإلصــابة ٣/٢٣٠, أســد الغابــة ٣/٣٠٦االســتيعاب : انظــر. ســنة إحــد أو ثنتــني ومائــة
٤/٣٨٥. 

ذكـره الطـرباين يف املعجـم الكبـري, ومنـه نقـل أبـو : عبدالرمحن بن عمرو بن غزية األنصـاري )٢(
أسـد : انظـر. سى, وابن األثري, وهو غري عبدالرمحن بـن عمـرو أخـي احلـارث بـن عمـرومو

 .٤/٢٨٦, اإلصابة ٣/١٣٩الغابة
 F٢٦٩WE

, ثنـا حدثنا أمحد بن عبداهللا بن مهدي:  ~قال ) ١٣( ١٧/١٨أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
سـمعت : حممد بن مرزوق, ثنا فهد بن البخرتي بن شعيب حدثني جدي حدثني شعيب بن عمـر قـال 

 . فذكره.. العداء بن خالد
 W

هو أبوعبداهللا القايض الرامهرمزي كذا سامه الطرباين يف املعجم الكبري : ـ أمحد بن عبداهللا بن مهدي 
 .مل أجد له ترمجة, و١٨/١٢

.   kí‹ÔnÛa٦٢٧١@. صدوق له أوهام:رصي بمد بن حممد بن مرزوق الباهيل الحم: بن مرزوق  ـ حممد
 : فهد ابـن البخـرتي بـن شـعيب بـن عمـر األزرق : سامه الطرباين : ـ فهد بن البخرتي بن شعيب 

 . مل أجد له ترمجة
ر أن معىل بن ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل; وذك: ـ شعيب بن عمر األزرق 

 .٤/٣٥٠, اجلرح والتعديل ٤/٢٢٤التاريخ الكبري : انظر. أسد رو عنه
 .kí‹ÔnÛa٢٨٠٤@. مقبول:ـ شعيب بن عمرو بن سليم األنصاري 

 אW
 . سنده ضعيف, ويغني عنه احلديث الذي قبله عن ابن مسعود

 ).  أعرفهم وفيه من ملرواه الطرباين : (  ٧/٣٢٩قال اهليثمي يف املجمع 
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 F٢٧٠WE

: احلديث, قـال ابـن حجـر ٤/٢٨٧, وابن حجر يف اإلصابة ٣/١٣٩ذكر ابن األثري يف أسد الغابة 
بـدالغفار بـن وقد أخرجه الباوردي وابن شاهني يف الصحابة, وأورداه والطرباين من طريق أيب مريم ع(

جعفر أنـه حدثـه عـن عمـرو بـن عمـرو بـن حمصـن عن حممد بن عيل بن أيب  −أحد الضعفاء−القاسم 
  .., ثم ساق احلديث)األنصاري عن عبدالرمحن األنصاري

 ). رواه الطرباين وفيه عبدالغفار بن القاسم وهو وضاع : (  ٧/٣٣١قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
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 W

حـدثنا : حـدثنا حممـد بـن الصـباح قـال :  ~قـال ) ٨٨٣٣( ١٤/٤٢٧أخرجه أمحد يف املسـند 
 . فذكره.. ريا عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة إسامعيل يعني ابن زك

طرف منه ـ ) ١٥٧(اجلملة األوىل يف احلديث أخرجها اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة : قلت 
 . فذكرها.. من طريق يعقوب بن عبدالرمحن عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

 W
 .الدواليب البغدادي: ـ حممد بن الصباح هو

 . kí‹ÔnÛa٤٤٥@. صدوق خيطئ قليالً : ـ إسامعيل بن زكريا اخللقاين 
 . kí‹ÔnÛa٢٦٧٥@. صدوق تغري حفظه بأخره: ـ سهيل بن أيب صالح املدين 

 .ذكوان السامن : ـ أبوه 
 אW

, كـذ الً ن وهو صحيح عىل رشط مسلم ألن سهيسنده حس ا يف أخرج له البخاري مقرونـاً وتعليقـاً
@kí‹ÔnÛa٢٦٧٥ . 

 ).رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح : (  ٧/٣٣١قال اهليثمي يف املجمع 
 

أ
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 W

 . من طريق عبيدة) ٦٦٨٠( ١٢/٣٢أخرجه أبو يعىل يف املسند 
, وابـن حبـان يف )٢٩٨٦(, والطحاوي يف املشـكل )١٠٩٤٣( ١٦/٥٥٠وأخرجه أمحد يف املسند 

 . من طريق زهري) ٦٨٤٢( ١٥/٢٥٦الصحيح 
 . به  كالمها عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

ريق عبدالرمحن بن مهدي عن هشيم عن جمالد عـن عبيـد من ط ٩/٥٩وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
 . اهللا بن مسلم عن أيب هريرة به

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل 

 : الطريق األول 
 :هو ـ عبيدة

ديج اجلعفي: ـ زهري هو  .ابن معاوية بن حُ
 .ابن أيب صالح: ـ سهيل هو

 .ذكوان السامن: هو : ـ أبوه 
 :  الطريق الثاين

 . kí‹ÔnÛa٤٠١٨@. الثقة احلافظ عارف بالرجال واحلديث: ـ عبدالرمحن بن مهدي البرصي 
 .ـ هشيم هو ابن بشري السلمي الواسطي

 .ابن سعيد اهلمداين الكويف: ـ جمالد هو
 . kí‹ÔnÛa٤٣٣٩@. صحايب له حديثان وقيل تابعي: ـ عبيداهللا بن مسلم احلرضمي 

 אW
 . صحيح لغريه من الطريقني

 ).رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح : (  ٧/٣٣١قال يف املجمع 

ي



@

 

……………………………………………………………  
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك فيام أخرجـه الرتمـذي يف جامعـه أبـواب الزهـد بـاب 

عن عباس بن حممد الدوري عـن خالـد بـن خملـد عـن ). ٢٣٣٢(ماجاء يف تقارب الزمن وقرص األمل 
 . مرالعمري عن سعد بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك بمثلهعبداهللا بن ع

وسـعد بـن سـعيد . kí‹ÔnÛa٣٤٨٩@@. وسنده ضعيف حلال عبداهللا بـن عمـر املـدين فهـو ضـعيف
 . kí‹ÔnÛa٢٢٣٧@. األنصاري صدوق سيئ احلفظ

 ).حديث غريب : ( قال الرتمذي 
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 W

 ١/٢٩٧وأخرجه أيضاً الطرباين يف مسند الشـاميني ). ١٠٩٠( ٢/٥٣لطرباين يف األوسط أخرجه ا
 ). ٥٠٨٦( ٧/٣٢٩, والبيهقي يف الشعب ٦/١٢٣نعيم يف احللية  , وأبو)٥١٩(

 . به  كلهم عن عبداهللا بن حممد النفييل عن عباد بن كثري عن عروة بن رويم عن أنس بن مالك
من طريـق ) ٥٠٨٥(من طريق عمرو بن احلصني و) ٥٠٨٤( ٧/٣٢٩وأخرجه البيهقي يف الشعب 

 . عمرية عن ثابت عن أنس بمثله ل بنبن حفص بن غياث, كالمها عن الفض عمر
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل 
 .هو أبو جعفراحلراين : ـ عبداهللا بن حممد النفييل 

 . kí‹ÔnÛa٣١٤٠@. ضعيف: ـ عباد بن كثري الرميل 
 . kí‹ÔnÛa٤٥٦٠@. صدوق يرسل كثرياً : ـ عروة بن رويم اللخمي 

 : الطريق الثاين 
 . kí‹ÔnÛa٥٠١٢@. مرتوك:صني النمريي ـ عمرو بن احل

 . kí‹ÔnÛa٤٨٨٠@. ثقة ربام وهم: ـ عمر بن حفص بن غياث الكويف 
 . ٥٤١٠ kí‹ÔnÛa. فيه لني :أبو قتيبة البرصيـ الفضل بن عمرية الطفاوي 

 .ـ ثابت هو ابن أسلم البناين 
 אW
 . قي جاء بواوٍ آخر أوثق منه يكفيوكون البيه, مرو بن احلصنيه إذا استبعدنا عاحلديث حسن لغري       

وقال البيهقي بعـد ذكـره ). غريب من حديث عروة عن أنس تفرد به عباد بن كثري : ( قال أبو نعيم 
 ).وإسناده وإسناد ما قبله غري قوي غري أنه إذا ضم بعضه إىل بعض أخذ قوة واهللا أعلم : ( للحديث 

ه ابـن رواه الطرباين يف األوسط وفيه عباد بن كثري الرميل وثقـ: (  ٧/٣٣٢جمع وقال اهليثمي يف امل
 ).معني وغريه وضعفه مجاعة 



@
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 W

يف السنن الكرب  , والبيهقي)٧٣٩(اب املساجد باب تشييد املساجد أخرجه ابن ماجه يف السنن كت
٤٢٩٩( ٢/٦١٥ .( 

 ١٩/٤٥٧و) ١٢٣٧٩( ١٩/٣٧٢, وأمحديف املسـند )١٤٠٨( ١/٢٤٢وأخرجه الدارمي يف سننه 
ـــننه )١٤٠٢٠( ٢١/٤٢و) ١٣٤٠٤( ٢١/٩٥و) ١٢٥٣٧( ٢٠/١٥و) ١٢٤٧٣( ـــو داود يف س , وأب

, والنسائي يف السنن الصغر كتاب املساجد باب املباهاة  يف )٤٤٩(كتاب الصالة باب يف بناء املساجد 
, )٢٧٩٩(و) ٢٧٩٨( ٥/١٨٤, وأبـو يعـىل يف املسـند )٧٦٨( ١/٢٥٥, ويف الكـرب )٦٩٠(املساجد 

, )١٦١٤(و) ١٦١٣( ٤/٤٩٢, وابن حبان يف صـحيحه )١٣٢٣(و) ١٣٢٢(وابن خزيمة يف صحيحه 
, )٨٤٥٥( ٩/٢١٠, واألوسـط )٧٥٢( ١/٢٥٩لكبـري , والطرباين يف املعجـم ا)٦٧٦٠( ١٥/١٦٢و

بن حجـر يف تغليـق التعليـق , وا)٤٦٥(, و)٤٦٤(, والبغوي يف رشح السنة حديث ٢/١١٤والصغري 
بـه   من طرق عن محاد بن سلمة عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عـن أنـس بـن مالـك. ٢/٢٣٧

 . وبنحوه
 .جم الثالثة بأيب قالبة قتادة بن دعامة السدويسوقرن أبو داود وابن خزيمة والطرباين يف املعا

, والطـرباين يف )١٣٢١(, وابن خزيمـة يف صـحيحه )٢٨١٧(٥/١٩٩وأخرجه أبو يعىل يف املسند 
من طريق أيب عامر صالح بـن رسـتم عـن  ٢/٢٣٦, وابن حجر يف التغليق )٧٥٥٥( ٨/٢٧٥األوسط 

 ). مان يباهون باملساجد ال يعمروهنا إال قليالً يأيت عىل الناس ز: ( أيب قالبة عن أنس مرفوعاً بلفظ 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول 

 . ـ محاد بن سلمة هو ابن دينار البرصي
 .ـ أيوب السختياين هوابن أيب متيمة

 : الطريق الثاين 
 .kí‹ÔnÛa٢٨٦١@ .صدوق كثري اخلطأ: أبو عامر اخلزاز البرصي : ـ صالح بن رستم 

 .kí‹ÔnÛa٣٣٣٣@. ثقة فاضل كثري اإلرسال: عبداهللا بن زيد بن عمرو : ـ أبو قالبة اجلرمي 
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 אW

 . سند احلديث صحيح من الطريق األول, حسن من الطريق الثاين
 ). ٧٤٢١(, وصحيح اجلامع الصغري )٤٧٥(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
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 W

حدثنا جبـارة : (  ~قال ) ٧٤٠(أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب املساجد باب تشيييد املساجد 
.. {ا عبدالكريم بن عبدالرمحن البجيل عن ليث عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس حدثن:بن املغلس قال 

 . فذكره
, والبيهقي يف السنن الكرب )٤٤٨(وأخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصالة باب يف بناء املساجد 

 . ٣/٣٤٨, والبغوي يف رشح السنة )٤٢٩٨( ٢/٦١٥
: قـال  {د بن األصم عن ابن عباس من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري عن أيب فزارة عن يزي

لتزخرفنهـا كـام زخرفـت اليهـود : قـال ابـن عبـاس ) ما أمرت بتشييد املسـاجد : (  قال رسول اهللا 
والنصار . 

من ) ٣١٥٢(من طريق سفيان عن أيب فزارة و) ٣١٤٧( ١/٢٧٤وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
). لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصار: (قالاألصم عن ابن عباس  بن طريق ليث, كالمها عن يزيد

 . موقوفاً 
 . قاً من كالم ابن عباسيعلتكتاب الصالة باب بنيان املساجد  وذكره البخاري يف الصحيح

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل 

 : الطريق األول 
ين   . kí‹ÔnÛa٨٩٠@. ضعيف:ـ جبارة بن املغلس احلامّ

 . kí‹ÔnÛa٤١٥٣@. مقبول:م بن عبدالرمحن البجيل ـ عبدالكري
 .ـ ليث هوابن أيب سليم

 .ـ عكرمة هو موىل ابن عباس
 : الطريق الثاين 

 . ـ سفيان بن عيينة هو اهلاليل
 .ـ سفيان بن سعيد هوالثوري
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 .راشد بن كيسان العبيس: ـ أبو فزارة هو 

 .أبو عوف البكائي: ـ يزيد بن األصم هو
 אW

 . سند احلديث ضعيف من الطريق األول حلال جبارة وليث
 . وهو صحيح من الطريق الثاين املرفوع منه واملوقوف عىل ابن عباس من قوله

 .القرتانه بأيب فزارةللحسن لغريه  من رواية ليث يرتقياملوقوف عىل ابن عباس و
هذا إسناد فيه جبـارة بـن املغلـس وهـو  : ( ١٢٧قال البوصريي عن سند ابن ماجه يف الزوائد ص 

 ).كذاب 
, وضـعيف اجلـامع )٧٤٠(, وضـعيف ابـن ماجـه )٢٧٣٣(وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

)٧٤٣ .( 
 ). ٥٥٥٠(, وصحيح اجلامع )٤٧٤(وصححه األلباين يف صحيح أيب داود 

: انظـرو). غيب وقع  فإنه إخبار عن  وذا من معجزاته : (  ١/٥٨٩قال املناوي يف فيض القدير 
 . ٥/٥٤٤و ١/٥٨٩, فيض القدير ١/٦٤٣فتح الباري 

فامذا يقال عن  واعتربه وقع حتقيقاً ملعجزة رسول اهللا  ~إن هذا ما وقع يف زمن املناوي : قلت 
 . مساجدنا اآلن نسأل اهللا السالمة والعافية
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 W

 ). ٧٤١(أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب املساجد باب تشييد املساجد 
من طريق جبارة بن املغلس عـن عبـدالكريم بـن عبـدالرمحن  ٤/١٥٢وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

 . به  خلطابالبجيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن ا
 W

 . احلامين: ـ جبارة بن املغلس هو
 البجيل : ـ عبدالكريم بن عبدالرمحن هو

 عمرو بن عبد اهللا السبيعي :ـ أبو إسحاق هو
 . kí‹ÔnÛa٥١٢٢@. خمرضم مشهور ثقة عابد: ـ عمرو بن ميمون األودي 

 אW
 . سند احلديث ضعيف حلال جبارة

وقـال البوصـريي يف زوائـد ابـن ماجـه ). غريب من حديث عمرو وأيب إسـحاق : ( قال أبو نعيم 
 ). هذا إسناد ضعيف : (  ١٢٧ص

 ). رجاله ثقات إال شيخه جبارة بن املغلس ففيه مقال : (  ١/٦٤٢وقال ابن حجر يف الفتح 
 ).مر أوتصفر فتفتن الناس وإياك أن حت: ( ذكر هذا ابن حجر بعد ذكر البخاري لقول عمر : قلت 
ثم ذكر حديث ابـن .. ). وحيتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص هبذه املسألة: (  ~قال 

 . ماجه الذي معنا وحكم عليه
 ).٤٤٤٧(السلسلة الضعيفة : انظر). ضعيف جداً ) : ( ٥٠٧٥(وقال األلباين يف ضعيف اجلامع 
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 . ~القائل هو اجلالل السيوطي ) ١(
 W

علية عن أيوب عن محيـد بـن هـالل من طريق ابن ) ٨٤٧١( ٤/٥٢٣أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 . عن أيب قتادة عن أسيد بن جابر عن ابن مسعود فذكره موقوفاً 

جـر عـن عن أيب بكر بن أيب شيبة وعيل بن ) : ٢٨٩٩(وهو يف صحيح مسلم كتاب الفتن : قلت  حُ
 . السابق سندالابن علية ب

يف صحيح مسلم وكـذا ذكـره أسري بن جابر أو يُسري وهوالوارد : ولقول ابن مسعود هذا قصة قال 
ري إال : ـ قال ) ٧٨٠٨(ابن حجر يف التقريب  ـجِّ يـا  : هاجت ريح محراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هِ

 . فذكره..فقعد وكان متكئاً : اهللا ابن مسعود جاءت الساعة, قال 
ر بكرس اهلاء واجليم املشددة مقصـو: هو ) هجري: (  ١٨/٢٤رشح صحيح مسلم  قال النووي يف

 ). شأنه ودأبه ذلك, واهلجريي بمعنى اهلجري : األلف أي 
ي : (  ٥/٢٤٦وقال ابن األثري يف النهاية  رَ ـجِّ ري واهلِ  ).الدأب والعادة والديدن : اهلـِجَّ

 

ي

ك
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 W

من طريق سفيان عن سهيل بن أيب صالح عـن أبيـه ) ٨٤٧٢( ٤/٥٨٢جه احلاكم يف املستدرك أخر
 . عن أيب هريرة فذكره

طـرف منـه, مـن طريـق يعقـوب بـن ) ١٥٧(واحلـديث يف صـحيح مسـلم كتـاب الزكـاة : قلت 
 . عبدالرمحن عن سهيل بسنده

 . فانظره هناك). ٢٧١(واحلديث سبق معنا رقم 
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 W

, والبيهقي يف السنن الكـرب )٨٥٩٨( ٤/٥٦٩, و)٨٣٧٩( ٤/٤٩٣أخرجه احلاكم يف املستدرك 
٣٣٢٨( ٢/٣٤٨ .( 

من طريق شـعبة عـن حصـني عـن عبـداألعىل عـن ) ٣٩٣( ١/٣٠٩وأخرجه الطياليس يف املسند 
 . خارجة بن الصلت عن ابن مسعود به

 ). ٢٦٨(سبق الكالم عىل احلديث وسنده يف : قلت 
وأرشت إىل تضعيف األلباين للطريق الوارد وحكمت عليه هناك بمجموع طرقه بأنه صحيح لغريه 

 . فانظره هناك). ١٥٣١(معنا هنا يف السلسلة الضعيفة 
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 ). و(و) د(كامل هذا الباب زيادة من  )١(

 W
قال أبـو  ٢/٣٤٥, وجاء يف زهر الفردوس )٤٣٠٥( ٣/١١٠أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 

بن سعيد األمـوي حـدثنا أيب  حييىدثنا حدثنا حممد بن معمر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري ح: نعيم 
حدثنا حممد بن سعيد بن حسان أخـربين إسـامعيل بـن عبيـد اهللا أخربتنـي أم الـدرداء عـن أيب الـدرداء 

 . فذكره.. مرفوعاً 
للديلمي وكذا فعل يف اجلـامع الصـغري مـع  عزاهو) ١١٣٦٠(واحلديث يف مجع اجلوامع للسيوطي 

ورواه عنـه أيضـاً أبـو نعـيم وعنـه تلقـاه : ( ٤/٥٤٠ض القـدير , وقال املناوي يف فـي)٥٧٩٦(الفيض 
 ). الديلمي فلو عزاه املصنف إىل األصل لكان أوىل 

 W
أخبـار : انظـر.  هـ٣٥٥ـ حممد بن معمر بن ناصح أبو مسلم الذهيل األصبهاين األديب, مات سنة 

 .٨/٩٠, تاريخ اإلسالم ٢/٢٨٥أصبهان 
 .مل أجد ترمجته: الثوري  ـ إبراهيم بن موسى

 . kí‹ÔnÛa٧٥٥٤@. صدوق يُغْرب:هو ابن سعيد بن أبان, لقبه اجلمل : بن سعيد األموي  حييىـ 
 . متييز kí‹ÔnÛa٢٢٧٠@. ثقة:  حييىـ سعيد بن أبان بن سعيد األموي والد 

بوه: ـ حممد بن سعيد بن حسان بن قيس األسدي الشامي املصلوب   .kí‹ÔnÛa٥٩٠٧@. كذّ
 .إسامعيل بن عبيداهللا هوابن أيب املهاجرـ 

هيمة األوصابية الدمشقية وهـي الصـغر : ـ أم الدرداء  جيمة وقيل جُ : زوج أيب الدرداء اسمها هُ
 . kí‹ÔnÛa٨٧٢٨@. ثقة فقيهة

 אW
 .سنده موضــــــــــوع

 

ت
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, تاريخ اإلسالم ١٥/٣٧, البداية والنهاية ٨/٢٠٧, الكامل ١٣/٢٨١املنتظم : انظر فتنة القرامطة )١(

 .هـ٣٣٩وبقي احلجر األسود عندهم إىل سنة .  ٧/٢٢٠
 W

احلسن بن حممد املـؤم بـن احلسـن بـن عـيل بـن ( يف ترمجة  ١٣/٣٦٢أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 
سني األصغر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب بـن عبـداملطلب إبراهيم بن عيل بن عبيداهللا بن احل

 ).العلوي الكويف 
ذكر أبو الغنائم عبداهللا بن احلسن بن حممد بـن النسـابة أنـه اجتمـع بـه بدمشـق, : قال ابن عساكر 

ر,   وحكى عنه أنه كان قد عمّ
 .فذكره.. كنت بالكوفة وأنا صبي باملسجد اجلامع: وحدثني قال : قال 
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 . رت) و(و) ب(يف  )١(
 .وضعها) و(و) ب(يف  )٢(
 .ذكرهتا يف التخريج.  أشار السيوطي هنا إىل أن له طرق )٣(

 W
 : أخرجه البخاري يف صحيحه هبذا اللفظ يف موضعني مها كالتايل 

حدثنا إبراهيم بـن املنـذر :  ~قال ) ٩٣٣(ـ كتاب اجلمعة باب اإلستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة 
حدثني إسحاق بـن عبـداهللا بـن أيب : حدثنا أبوعمرو األوزاعي قال : الوليد بن مسلم قال حدثنا : قال 

 .فذكره.. طلحة عن أنس بن مالك 
نْ متطر يف املطرحتى يتحادر عىل حليته :ـ كتاب اإلستسقاء باب  حدثنا حممـد : ~قال ) ١٠٣٣(مَ

حدثنا إسـحاق بـن عبـداهللا بـن أيب طلحـة :ل أخربنا األوزاعي قا: أخربنا عبداهللا قال : ابن مقاتل قال 
 . فذكره..حدثني أنس بن مالك: األنصاري قال 

وحـدثنا داود بـن :  ~طرف ـ قـال ) ٨٩٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب صالة اإلستسقاء 
حدثني إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بـن : حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي :بن رشيد 

 . فذكره.. مالك



@
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, مدارها عـىل سـتة رواة عـن أنـس هـم : قلت  أخرجه البخاري يف صحيحه يف ستة عرشة موضعاً

 : كالتايل 
 ). ١٠٣٣(و) ١٠١٨(و) ٩٣٣: (إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة يف ثالثة أحاديث  −١
 ). ٣٥٨٢(و) ١٠٢١: (ثابت البناين يف حديثني  −٢
 :  رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر يف ستة أحاديث  −٣

 ) .١٠٣٠(و) ١٠١٩(و) ١٠١٧(و) ١٠١٦(و) ١٠١٤(و) ١٠١٣(
 ). ٣٥٨٢(و) ٩٣٢: (عبدالعزيز بن صهيب يف حديثني  −٤
 ).٦٣٤٢(و) ٦٠٩٣(و) ٣٥٨٢(و) ١٠١٥: (قتادة السدويس يف أربعة أحاديث  −٥
 ). ١٠٣٠(و) ١٠٢٩: (بن سعيد يف حديثني  حييى −٦

) ٨٩٥(ة اإلستسـقاء وأخرجه مسلم يف صحيحه من مخسة طرق عـن أنـس كلهـا يف كتـاب صـال
 : هي ) ٨٩٧(و) ٨٩٦(و
 .رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر −١
 .إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة −٢
 . ثابت البناين −٣
 .وهو من زيادات مسلم عىل البخاري. حفص بن عبيداهللا بن أنس بن مالك −٤
 .قتادة السدويس −٥
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 . ١/٥٤النهاية . يئط نيريد مالنا بعري أصالً ; ألن البعري ال بد أيئط أي حين ويصيح ,  )١(
 .٣/١٩٦النهاية. اجلارية التي مل يمسها رجل وهي البكر: العذراء )٢(
 . يدمى لساهنا) و(و) د(يف  )٣(
ل, ويف ) ب(ويف ) أ(كذا يف  )٤( ـل, ويف ) د(احلنظل العايل والعلهز الغِسْ احلنظـل القـايل والعلهـز الغِسْ

 . غري واضحة) و(
ل بالفاء  سْ سـليم  ييشء ينبت ببالد بن: والعلهز. و يف مطبوع الدالئل ـ احلنظل العامي والعلهز والفَ

 . ٣/٢٩٣النهاية . له أصل كأصل الربدي

ا
)٣(تـدمى لثاهتـا)٢(أتيناك والعذراء

وألقـى بكفيـه الصـيب اســتكانة   
وال شيء مما يأكل النـاس عنـدنا  
ــا  ــك فرارن ــا إال إلي ــيس لن ول

- 

وقد شغلت أم الصيب عـن الطفـل   
ما مير ومـا حيلـى   من اجلوع ضعفاً

 )٤(الغسل والعلهز القاين احلنظل سوى
وأين فرار النـاس إال إىل الرسـل  

-

م
ب
و
ح
هللا

وأبيض يستسقى الغمـام بوجهـه
اليتـامى عصـمة لألرامـل   )٦(مثال  -

-

لك احلمـد واحلمـد ممـن شـكر
ــوة  ــه دعـ ــا اهللا خالقـ دعـ
ــر   ــا مض ــه اهللا علي ــاث ب أغ

ــه  ( ــه عم ــا قال ــان كم وك
ــ ــم ت ــرداءفل ــف ال ك إال كك

ــه اهللا يســقى صــوب الغمــام ب
- 

ــر    ــنيب املط ــه ال ــقينا بوج س
ــر  ــه البص ــخص من ــه واش إلي
ــرب   ــذاك اخل ــان ل ــذا العي وه
ــرر  ــيض ذو غ ــب أب ــو طال أب

)٧()أو أسرع حـىت رأينـا الـدرر   

)٨(ومــن يكفــر اهللا يلقــى الغــري
-
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: وروي بالشـني  ٣/٤٤٦النهايـة .  فسـله يفسـله: هو الردئ الرذل من كـل يشء , يقـال : الفسل 

 .٣/٣٦٨النهاية . ما يغسل به من خطمي وغريه : والغسل . ٣/٤٤٨النهاية . واملعنى ; الضعيف
احلــيس جيمــع بــني التمــر واألقــط : والوطبــة . الوطايــة) د(العطايــة, ويف ) ب(, ويف )و(كــذا يف  )٥(

 . ٥/٢٠٣النهاية . والسمن
امل) و(يف  )٦(  . ١/٢٢٢النهاية . املطعم يف الشدة: امللجأ والغياث , وقيل هو : وثامل بالكرس . شِ
 . ري يف الرتتيب بني البيتنيتغي) ب(و) أ(يف  )٧(

 .هناك اختالف بني النسخ) ككف الرداء ( وكذا يف كلمة 
 .٣/٤٠١النهاية.أي تغري احلال وانتقاهلا عن الصالح إىل الفساد : والغري. يلق سقر) و(و)د(يف )٨(

 W
بادة بن زياد , من طريق ع ٢٣/١٣٥, وابن عساكر يف التاريخ ٦/١٤٠أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 .األزدي
ا البيهقي املوضع السابق, وابن عساكر املوضع السابق, والطرباين يف الدعاء  ) ٢٠٦٠(وأخرجه أيضً

 .من طريق أمحد بن رشيد بن خثيم) ٢٩(ويف األحاديث الطوال 
 .به وبنحوه  كالمها عن سعيد بن خثيم اهلاليل عن مسلم املالئي عن أنس بن مالك

 W
صـدوق, رمـي بالقـدر : عباد بـن زيـاد بـن موسـى األسـدي: ويقال فيه: ـ عبادة بن زياد األزدي

 .٣١٢٨ kí‹ÔnÛa. وبالتشيع
رو عنـه : (قال ابن أيب حاتم. أمحد بن راشد بن خثيم: ـ أمحد بن رشد بن خيثم اهلاليل, ويقال فيه

كـان عليـك : (ن حبان يف الثقات وقـال, وذكره اب)أيب وسمع منه أيام عبيداهللا بن موسى أحاديث أربعة
, ..)العباس بني ذكر يف باطل بخرب خثيم بن سعيد عن: (, وقال الذهبي يف امليزان)الرازي كثري الرواية عنه

أن ابـن امليـزان سـو ذكـره لسان  ومل يزد ابن حجر عن هذا يف). لفهو الذي اختلقه بجه: (إىل أن قال
, اللسـان ١/٢٣٣, امليـزان ٨/٤٠, الثقـات ٢/٥١والتعـديل  اجلـرح: انظـر.  حبان ذكـره يف الثقـات

١/٢٧٤. 
 .٢٢٩٥ kí‹ÔnÛa.  صدوق رمي بالتشيع له أغاليط: ـ سعيد بن خثيم بن رشد اهلاليل

 .هو ابن كيسان الضبي املالئي: ـ مسلم 
 אW

 .جداً  سنده ضعيـــف
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 ).د(ما بني القوسني ساقط من  )١(
 . من قول أيب أمامة .. ) فام رأيت عاماً : ( قوله  )٢(

 W
, ويف )٧٨٢٢(و ٨/٢٠٣, وأخرج الطرباين يف املعجم الكبـري ٦/١٤٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 

بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن عيل بن يزيـد  حييىمن طريق سعيد بن أيب مريم عن ) ٢٠٦١(الدعاء 
 .به  عن القاسم عن أيب أمامة

 W
 .أبو حممد املرصي: ـ سعيد بن أيب مريم هو

 .الغافقي: بن أيوب هو حييىـ 
 .اإلفريقي: ـ عبيد اهللا بن زحر هو

 .األهلاين: بن يزيد هو ـ عيل
 .ابن عبدالرمحن الدمشقي: ـ القاسم هو

 אW
 .سنده ضعيـــــف

رواه الطرباين, وفيه عبيداهللا بن زحر عن عيل بن يزيـد وكالمهـا : (  ٢/٢١٤قال اهليثمي يف املجمع 
 ).ضعيف 

 

ث
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الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام األنصـارية النجاريـة, صـحابية, كانـت مـن املبايعـات بيعـة  )١(

بعض الغزوات, حيث كانت تسقي القـوم وختـدمهم وتـداوي  اهللا  الشجرة, وغزت مع رسول
 .٨/١٣٢, اإلصابة ٥/٢٨١, أسد الغابة ٤/٣٩٦االستيعاب : انظر.  اجلرحى

 W
وخرج أبو نعيم من حديث جريـر بـن حـازم :  ~قال  ٥/١٣٢جاء يف إمتاع األسامع للمقريزي 

يب عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس عن الربيع بنت معوذ بـن سمعت حممد بن إسحاق حيدث عن أ: قال 
 . فذكره.. عفراء

 . من الطريق السابق) ٢٠٦٢(وأخرجه الطرباين يف كتاب الدعاء 
 W

 .األزدي: ـ جرير بن حازم هو
 .ـ حممد بن إسحاق إمام املغازي

 . هو ابن حممد بن عامر بن يارس: ـ أبو عبيدة 
 אW

 .سنده حســـــــــن
 



@
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خمتلف يف اسمه ; صحايب شهد العقبة, وكان من النقباء, مات يف : بة بن عبد املنذر األنصاريأبو لبا )١(

 .٧/٢٨٩, اإلصابة ٥/٨١, أسد الغابة ٤/٣٠٣االستيعاب :انظر.خالفة عيل ريض اهللا عنه
 W

 ). ٦٤٣٥( ٣/٤٩٤, ويف السنن الكرب ٦/١٤٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, والطـرباين يف املعجـم )١٧٨١١( ١٤/٣٥٠وانة يف مستخرجه كام يف إحتاف املهرة وأخرجه أبو ع

 . من طريق حممد بن محاد الطهراين عن سهل بن عبدالرمحن) ٢٠٦٣(, والدعاء ١/١٣٧الصغري 
 . من طريق حممد بن يوسف املديني ٤٤٩وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص

ن بن حرملة عن سـعيد بـن املسـيب عـن أيب لبابـة بـن كالمها عن عبداهللا بن عبداهللا عن عبدالرمح
 . به  عبداملنذر

 من طريق أيب اليامن عـن شـعيب عـن ) ٦٤٣٥( ٣/٤٩٤وأخرجه البيهقي أيضاً يف السنن الكرب
 . فذكر نحوه.. الزهري عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا أُخرب أن أبا لبابة يقول للسامء

من طريق مروان بـن معاويـة عـن ابـن أيب ذئـب عـن  ٦/١٤٣  وأخرجه البيهقي أيضاً يف الدالئل
 .لبابة أيب قصة فزارة وفيه بني وفد فذكر قصة: قال عبداهللا بن حممد بن عمر عن أيب وجزة بن يزيد بن عبيد

 W
 : للحديث ثالثة طرق هي كالتايل 

 : الطريق األول 
 .kí‹ÔnÛa٥٨٢٩@. ن ضعفهثقة حافظ مل يصب م:ـ حممد بن محاد الطهراين 

اجلرح والتعديل . شيخ: قال أبو حاتم . ـ سهل بن عبدالرمحن املعروف بالسندي بن عبدويه الرازي
٤/٢٠١. 

ك
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 . مل أجد له ترمجة: ـ حممد بن يوسف املديني 

 .ـ عبداهللا بن عبداهللا هو ابن أيب أويس األصبحي املدين
 . kí‹ÔnÛa٣٨٤٠@. ربام أخطأصدوق : ـ عبدالرمحن بن حرملة بن عمرو املدين 
 .ـ سعيد بن املسيب القريش املخزومي

 :الطريق الثاين 
 .ـ أبو اليامن هو احلكم بن نافع البهراين

 .ابن أيب محزة احلميص: ـ شعيب هو
 .حممد بن مسلم بن شهاب: ـ الزهري 

 :الطريق الثالث 
 .الفزاري: ـ مروان بن معاوية هو

 .دالرمحن املدينحممد بن عب: ـ ابن أيب ذئب هو
 . مل أجد ترمجته: ـ عبداهللا بن حممد بن عمر بن حاطب اجلمحي

 . kí‹ÔnÛa٧٧٥٣@. ثقة: ـ يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي 
 אW

 . صحيح لغريه من الطريقني األول والثاين
 . مل حيرضهاومن الثالث ضعيف النقطاعه وجلهالة من حدث يزيد بن عبيد بالقصة فهو 

هذا إسناد حسـن ومل يـورده أمحـد وال أهـل الكتـب واهللا : (  ٦/٩٢قال ابن كثري يف البداية والنهاية 
 ). أعلم 

 ).فيه من ال يعرف : (  ٢/٢١٥وقال اهليثمي يف املجمع 
 



@
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 .وأبو نعيم) فراغ (وأخرج ) ب(يف  )١(

 W
, )١١٧٣(الة اإلستسـقاء بـاب رفـع اليـدين يف اإلستسـقاء أخرجه أبو داود يف السنن كتـاب صـ

 ٧/١٠٩, و)٩٩١( ٣/٢٧١, وابــن حبــان يف الصــحيح ١/٣٢٥والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار 
, والبيهقي يف السنن )١٢٢٥(  ١/٤٧٦, واحلاكم يف املستدرك )٢٠٦٥(, والطرباين يف الدعاء )٢٨٦٠(

 يد األييل إال ابن حبان فمن طريق طاهر بن خالـد , من طريق هارون بن سع)٦٤٠٩(  ٣/٤٨٦الكرب
بن نزار كالمها ـ عن خالد بن نزار عن القاسم بن مربور عن يونس بن يزيد األييل عن هشام بـن عـروة 

 . به <عن أبيه عن عائشة 
 W

 .kí‹ÔnÛa٧٢٣٠@. ثقة فاضل: ـٍ هارون بن سعيد األييل 
لـه إفـرادات وغرائـب, : صدوق, وقال ابن عدي :قال أبو حاتم :  ـ طاهر بن خالد بن نزار األييل

صدوق وله مـا ينكـر, وقـال :  ثقة , وقال الذهبي :  هو وأبوه ثقتان , وقال اخلطيب : وقال الدارقطني 
 . أنه يف نفسه ثقة أوقريب من ذلك : الشهري  حييىالدكتور 
, زوائـد ٣/٢٤٥, اللسـان ٣/٤٥٨, امليـزان ٥/١٩٣, الكامـل ٤/٤٩٩اجلـرح والتعـديل : انظر

 . ٣/١٢٤٥رجال صحيح ابن حبان 
 .kí‹ÔnÛa١٦٨٢@. صدوق خيطئ: ـ خالد بن نزار األييل 

 . kí‹ÔnÛa٥٤٨٨@. صدوق فقيه أثنى عليه مالك: ـ القاسم بن مربور األييل 
 .األيىل: ـ يونس بن يزيد هو

 . kí‹ÔnÛa٧٣٠٢@. ثقة فقيه ربام دلس: ـ هشام بن عروة بن الزبري 
 .عروة بن الزبري األسدي:ـ أبوه



@
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 אW

 .سند القصة حسن
 ). هذا حديث غريب وإسناده جيد : ( قال أبو داود 

 . وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي
 .شيخه القاسم بن مربور مل خيرج هلام الشيخان شيئاً ووخالد بن نزار : ىل رشطهام كيف ع:قلت 

 



@
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كعـب : األكثر يقولون : صحايب, قال ابن السكن : كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي السلمي  )١(

, وأسد الغابـة ٣/٣٨٣االستيعاب : انظر .بن مرة, وكذا قال ابن عبدالرب, سكن البرصة ثم األردن
 . ٥/٤٥٨, اإلصابة ٣/٥٣٨

كـذا جـاء يف دالئـل النبـوة . صخر بن حرب والـد معاويـة ريض اهللا عـنهم مجيعـاً :أبو سفيان هو  )٢(
رجـل, : أن السـائل : ـ  أن القائل هو أبو سفيان, وجاء يف ابن ماجه وأمحد وابن أيب شيبة  ٦/١٤٥

 . نفسه كعب بن مرة: سائل هو وجاء عند البقية ان ال
 W

). ١٢٦٩(أخرجه ابن ماجه يف السنن الكرب كتاب الصالة باب ما جاء يف الـدعاء يف اإلستسـقاء 
من طريـق ) ١٨٠٦٦( ٢٩/٦٠٧, وأمحد يف املسند )٢٩٢١٦( ٦/٢٨وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 . األعمش
, ويف السنن الصغر )٦٤٤٠( ٣/٤٩٦ويف السنن الكرب , ٦/١٤٥وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

, )١٨٠٦٢( ٢٩/٦٠٦, وأمحــد يف املســند )١٢٩٥( ١/٥٢٣, والطياليســ يف املســند )٧٣١( ١/٢١٣
, والطـرباين ٢/٣٨٠, وابن قانع يف املعجم ١/٣٢٣, والطحاوي يف رشح املعاين )٣٧٢(وعبد بن محيد 

ــري  ــا)٧٥٦(و) ٧٥٥( ٣١٩, ٢٠/٣١٨يف الكب ــتدرك , واحل , )١٢٢٧(و) ١٢٢٦( ١/٤٧٦كم يف املس
 . من طريق شعبة) ٥٨٦٧( ٤/١٤٩وأبو نعيم يف املعرفة 

كالمها ـ األعمش وشعبة ـ عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن رشحبيل بـن السـمط عـن 
وأضـاف ). ٧٥٦(كعب بن مرة ـ أو مرة بن كعب ـ الشك من شعبة ـ كذا يف املعجـم الكبـري للطـرباين 

 ). منصور بن املعتمر وقتادة مع عمرو بن مرة(
من طريق أيب حجية عن عبيد بـن أيب اجلعـد عـن ) ٦٧٥٠( ٧/٣٨٦وأخرجه الطرباين يف األوسط 

 . رشحبيل بن السمط عن كعب بن مرة
 . وردت يف رواية األعمش فقط.. ) فأتوه فشكوا إليه: ( قوله يف احلديث : قلت 
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 W

 : يقان مها كالتايل ـ للحديث طر
 : الطريق األول 

 . ـ األعمش هو سليامن بن مهران
 . ـ شعبة هو ابن احلجاج أبو بسطام

 .أبو عبد اهللا اجلميل املرادي الكويف: ـ عمرو بن مرة هو
 .الغطفاين األشجعي موالهم الكويف: ـ سامل بن أيب اجلعد هو

 . kí‹ÔnÛa٢٧٦٦@. فادةجزم ابن سعد بأن له و: ـ رشحبيل بن السمط الكندي 
 : الطريق الثاين 

 .ـ أبو حجية هو األجلح بن عبداهللا بن حجية
 . kí‹ÔnÛa٤٣٦٦@. صدوق: ـ عبيد بن أيب اجلعد الغطفاين 

 אW
 . سنده حسن

 . وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي
اليس باالنقطاع ألن سامل بن أيب اجلعد مل يسـمع مـن وقد أعلّ احلديث حمققا مسند أمحد ومسند الطي

 . رشحبيل بن السمط
 . ١٧٩جامع التحصيل ص : انظر. ذكر هذا أبو داود: قلت 

 . , وبه حسنت احلديث)عبيد ( ولكن جاء من طريق آخر وهو
عن أيب هريرة وعبداهللا ابـن )  ١٠٠٧, ١٠٠٦(وللدعاء عىل مرض شاهد عند البخاري يف صحيحه 

 .مسعود
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خطـر البعـري بذنبـه : أي ما حيرك ذنبه هزاالً لشدة القحط واجلدب, يقال : (  ٢/٤٦قال يف النهاية  )١(

 ). خيطر إذا رفعه وحطّه, وإنام يفعل ذلك عند الشبع والسمن 
 W

 ). ١٢٧٠(لدعاء يف اإلستسقاء أخرجه ابن ماجه يف السنن كتا ب الصالة باب ماجاء يف ا
من طريق احلسن بن الربيـع, ) ٧٢٢١( ٧/٣٤وأخرجه أبو عوانه يف مستخرجه كام يف إحتاف املهرة 

 . من طريق مرصف بن عمرو اليامي) ١٢٦٧٧( ١٢/١٣٠والطرباين يف الكبري 
 .به {كالمها عن عبداهللا بن إدريس عن حصني عن حبيب بن أيب ثابت عن ابن عباس 

 W
 . kí‹ÔnÛa١٢٤١@. ثقة: ـ احلسن بن الربيع البجيل 

 .kí‹ÔnÛa٦٦٨٤@. ثقة: ـ مرصف بن عمرو اليامي اهلمداين 
 . kí‹ÔnÛa٣٢٠٧@. ثقة فقيه عابد: ـ عبداهللا بن إدريس بن يزيد األودي الكويف

 .ـ حصني بن عبدالرمحن السلمي
 . هو األسدي موالهم الكويف: ـ حبيب بن أيب ثابت 

 אW
 . سنده صحيـــــح

 ).هذا إسناد صحيح, رجاله رجال ثقات : (  ١٩١قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص 
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 W

أخرجه البخاري يف صحيحه أبواب اإلستسقاء باب سؤال النـاس اإلمـام اإلستسـقاء إذا قحطـوا 
 . معلقاً بصيغة اجلزم) ١٠٠٩(

 . وهو قول أيب طالب: ويف آخره  فذكره:حدثنا سامل عن أبيه : وقال عمر بن محزة :  ~قال 
حـدثنا : حـدثنا أبـو قتيبـة قـال : حـدثنا عمـرو بـن عـيل قـال : ( ~قال البخـاري ) ١٠٠٨(و 

وذكـر البيـت : سمعت ابن عمر يتمثـل بشـعر أيب طالـب : عبدالرمحن بن عبداهللا بن دينار عن أبيه قال 
 . السابق

 : األئمة منهم طريق عمر بن محزة املعلقة وصلها عدد من : قلت 
, وابن ماجه يف السنن كتـاب الصـالة بـاب ماجـاء يف الـدعاء يف )٥٦٧٣( ٩/٤٨٥أمحد يف املسند 

, وابـن ٦/١٤٢, ودالئـل النبـوة )٦٤٢٦( ٣/٤٩١, والبيهقي يف السنن الكـرب )١٢٧٢(اإلستسقاء 
 . حجر يف التغليق من طريق أيب النرض عن عبداهللا بن عقيل عن عمر بن محزة به

 W
 . kí‹ÔnÛa٧٢٥٦@. ثقة ثبت: هاشم بن القاسم بن مسلم البغدادي قيرص : ـ أبو النرض هو 

قيل أبو عقيل الثقفي الكويف   .kí‹ÔnÛa٣٤٨١@. صدوق: ـ عبداهللا بن عَ
 . kí‹ÔnÛa٤٨٨٤@. ضعيف: ـ عمر بن محزة بن عبداهللا بن عمر العمري 

 . kí‹ÔnÛa٢١٧٦@. قهاء السبعة, كان ثبتاً عابداً فاضالً ـ سامل هوابن عبداهللا بن عمر أحد الف
 אW

وعمر خمتلف يف االحتجاج به, وكـذلك عبـدالرمحن بـن : (  ٢/٥٧٧قال ابن حجر يف فتح الباري 
عبداهللا بن دينار املذكور يف الطرق املوصولة, فاعتضدت إحد الطريقني باألخر, وهو من أمثلة أحد 

 ). مي الصحيح كام تقرر يف علوم احلديث قس
 .عىل احلديث بأنه صحيح لغريه; وهو قول وجيه ~هبذا حكم ابن حجر 
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 .اجلائعة) و(احلائمة, ويف ) د(يف )  ٢.                                          (الطانة) و(و) د(يف )  ١(
 ).و(و) د(كامل احلديث زيادة من )  ٣(

 W
−٥/١١٨ ~مل أقف عليه يف مطبوع غريب احلديث للخطايب, وجاء يف إمتاع األسامع للمقريزي 

 .. خرج من بقيع الغرقد معتامً بعاممة سوداء فذكره وذكر ابن عساكر أنه : , قال ١١٩
حدثنا سعيد بن مسـلم حـدثني سـالم بـن سـليم ) سقط(ذكره من حديث أمحد بن : قال املقريزي 

, إىل اخلطـايب يف غريـب )٢١٦٠٠(, وعـزاه يف كنـز العـامل ابن سلم عن عكرمة عن ابن عبـاس:  يقال
  .حلديث وابن عساكر عن ابن عباس ا

 אW
ا; حلال سالم بن سليم الطويل هبذا السند هو ضعيف  .رجاله ثقات() , وقال يف كنز العامل جدً

ي

أ
ك
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 .٦/٨٧دالئل النبوة للبيهقي  )١(

 W
وأصحابه وختليهم عن  كيف كان عيش النبي : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الرقاق باب 

حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه عن عامرة عن أيب : حدثنا عبداهللا بن حممد :  ~قال ). ٦٤٦٠(الدنيا ? 
 ). اللهم ارزق آل حممد قوتاً : (  قال رسول اهللا : قال   عن أيب هريرةزرعة 

حدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة وعمـرو :  ~قال ) ١٠٥٥(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة 
حدثنا حممد : وحدثني زهري بن حرب: حدثنا األعمش ح :حدثنا وكيع : الناقد وأبو سعيد األشج قالوا 

 . بلفظ الباب عندنا.. أبيه كالمها عن عامرة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرةبن فضيل عن 
 .طرف منه) ١٠٥٥(ثم ذكره يف كتاب الزهد 

 . من طريق زهري بن حرب عن حممد بن فضيل بسنده
ومن طريق أيب بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وزهري بن حرب وأبو كريب عن وكيع عن األعمش 

 .. ). اللهم ارزق: ( ويف رواية عمرو : مسلم هنا وأشار . بسنده
 . مة عن األعمش بسندهاومن طريق األشج عن أيب أس

ــ هكـذا وقـع هنـا ويف روايـة ..) حممد قوتـاً  اللهم ارزق آل: (  ١١/٢٩٩الفتح  قال ابن حجر يف
, . )د قوتـاً اللهم اجعـل رزق آل حممـ: ( األعمش عن عامرة عند مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه 

 ). وهو املعتمد 
نفسـه وكذا أخرجه مسلم من طريق حممد بن فضيل عن أبيه عن عامرة هبذا اللفـظ والسـند : قلت 

 . عند البخاري
 . يرويان احلديث بالوجهني: وكأن حممد بن فضيل أو أباه 
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 .٣/٥٠النهاية . صليت اللحم أي شويته , فهو مصيل: مشوية, يقال: مصلية )١(

 W
ــ ) كـذا يف كتـايب : ( من طريق حممد بن عـامر قـال البيهقـي  ٦/١٢٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 

, ٥/٣٦, وأبـو نعـيم يف احلليـة )١٠٣٧٩( ١٠/١٧٨, والطـرباين ٦/١٢٨وأخرجه أيضاً يف الـدالئل 
ن مرة عن ابـن من طريق حممد بن زياد الربمجي عن عبيد اهللا بن موسى عن مسعر عن زبيد ع ٧/٢٣٩و

 . به  مسعود
بن احلارث األهـوازي عـن عبيـد اهللا  نمن طريق احلس ٦/١٢٩يف الدالئل  وأخرجه البيهقي أيضاً 

 . بن موسى عن مسعر عن زبيد مرسالً 
 W

 ). حممد بن زياد : ( مل أجد ترمجته ـ وأظنه خطأ والصواب : ـ حممد بن عامر 
 ). الثقة : (  ١٠/١٥٩قال اهليثمي يف جممع الزوائد : ـ حممد بن زياد الربمجي 

يروي عن ثابت البنـاين عـن أنـس, رو عنـه  . حممد بن زياد الربمجي: هناك راوٍ آخر اسمه :قلت 
 . يونس بن حممد املؤدب وشيبان بن فروخ

 . جمهول, وذكره ابن حبان يف الثقات: قال عنه أبو حاتم 
, ٦/١٥٦, امليــزان ٧/٣٣٩, الثقــات ٧/٢٥٨رح والتعــديل , اجلــ١/٨٣التــاريخ الكبــري : انظــر

 . ٢٤٧, ذيل الكاشف ص ٥/١٧٧اللسان 
قـال لنـا : ( قول ابن عـدي  ١/٥٢٤وكنت أظن أهنام شخصان إىل أن رأيت يف الكامل البن عدي 

هـو : سألت الفضل بن سهل األعرج وابن إشكاب عن حممد بن زياد الربمجي هـذا فقـاال : عبدان 
 . فتأكد عندي أهنام شخصان ال شخص واحد, واهللا تعاىل أعلم). صحابنا من ثقات أ

 . مل أجد ترمجته: ـ احلسن بن احلارث األهوازي 

ي
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 .ابن باذام العبيس: ـ عبيد اهللا بن موسى هو
 . kí‹ÔnÛa٦٦٠٥@. ثقة ثبت فاضل: ـ مسعر بن كدام اهلاليل 

 .kí‹ÔnÛa١٩٨٩@ثقة ثبت عابد  : ـ زبيد بن احلارث اليامي 
 .kí‹ÔnÛa٦٥٦٢@. ثقة عابد: ـ مرة بن رشاحيل اهلمداين الكويف 

 אW
 ٦/١٢٩ونقل البيهقي يف الدالئل . سنده صحيح موصوالً, وأما املرسل من قول زبيد فهو ضعيف

 ). مرسالً من قول زبيد : أن الصحيح عن زبيد : ( عن أيب عيل احلسن بن عيل احلافظ 
 ). رجاله رجال الصحيح غري حممد بن زياد الربمجي وهو ثقة : ( ١٠/١٥٩ جممع الزوائد وقال يف
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هم فقراء املهاجرين , ومن مل يكن له مـنهم منـزل يسـكنه فكـانوا يـأوون إىل موضـع : أهل الصفة )١(

 .وهي إىل اآلن معروفة باملسجد النبوي: قلت. ٣/٣٧النهاية . مظلل يف مسجد املدينة يسكنونه
 W

 .٦/١٢٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 
ن طريق سليامن بن عبدالرمحن عن عمـرو بـن برشـ بـن رسح  م ٢/٢٢وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

أن أهـل : بـه وفيـه   عن الوليد بن سليامن عن واثلة بن اخلطاب عن أبيه عن جده واثلة بن األسـقع
فـأخربوه  الصفة يف إحد ليايل رمضان مل يأهتم أحد إلطعامهم إىل القابلـة فـانطلقوا إىل رسـول اهللا

مـا أمسـى : ائه يسأهلا هل عنده يشء? فام بقيت منهن امرأةٌ إال أرسلت تقسمفأرسل إىل كل امرأةٍ من نس
اللهم إنا نسـألك : (   , فدعا رسول اهللا )اجتمعوا: (فقال هلم رسول اهللا . يف بيتها ما يأكل ذو كبد

 فلم يكن إال ومستأذن يستأذن فإذا شاة مصـلية). من فضلك ورمحتك فإهنام بيدك ال يملكها أحدٌ غريك 
 . فذكره.. ورغف

 W
 . kí‹ÔnÛa٢٥٨٨@. صدوق خيطئ: ـ سليامن بن عبدالرمحن بن عيسى التميمي ابن بنت رشحبيل 

: حمله الصدق ما به بـأس, وقـال أيضـاً : قال أبو حاتم : ـ عمرو بن برش بن الرسح أبو برش العبيس 
 . وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: سألت دحيامً فقال 

 . ٨/٤٧٩, الثقات ٦/٢٢٢, اجلرح والتعديل ٦/٣١٧التاريخ الكبري : نظرا
 . kí‹ÔnÛa٧٤٢٧@. ثقة: ـ الوليد بن سليامن بن أيب السائب القريش 

 .مل أجد له ترمجة: ـ واثلة بن اخلطاب 
 . ال يدري من هو:ـ خطاب بن واثلة بن األسقع, ـ قال الذهبي ـ 

  .٢/٤٦٣, اللسان ٢/٤٤٥امليزان : انظر
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 אW

: ( نبوة للبيهقي حمقق دالئل القال اخلطاب بن واثلة, و سنده ضعيف جلهالة واثلة بن اخلطاب وأبيه
 ., ولعل مراده يف فضائل األعامل)إسناده حسن 
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 .بسند صحيح) و(يف  )١(

 W
 ). ١١٠٠( ٢/٥٨أخرجه الطرباين يف األوسط 

 ). ١٣١٩١( ١٢/٣٠٥, والطرباين أيضاً يف الكبري )٤٤٩٢( ٣/٩١وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 ن طريق أيب جعفر النفييل عن خالد بن أيب بكر بن عبيداهللا عن سامل بن عبداهللا بن عمـر عـن أبيـهم
  مل يرو هذا احلديث عن سامل إال خالد بن أيب بكر : ( قال الطرباين يف األوسط . به.( 
 W

 .عبداهللا بن حممد بن عيل بن نفيل احلراين: ـ أبو جعفر النفييل 
 . kí‹ÔnÛa١٦١٨@. فيه لني: د بن أيب بكر بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر العمري ـ خال

 .ابن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب: ـ سامل هو
 אW

 .سنده حسن ال بأس به لتحسني حديث خالد العمري
خالـد بـن أيب بكـر ( : خالفه الذهبي بقولـه ). هذا حديث صحيح مستقيم اإلسناد : ( قال احلاكم 

 ). العمري له مناكري 
 ). رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات : (  ٩/٦٥وقال اهليثمي يف املجمع 
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 W

, وأبو نعيم يف احللية ٦/١٧٩, والبيهقي يف الدالئل )٤٢٣٩( ٢/٦٧٧أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 ).  ٣٧٤( ٤٥٠, ويف الدالئل ص٥/٩٦

, )٢٣٥٦١( ٥/٤٥, وابــن أيب شــيبة يف املصــنف )١٣٦( ١/١٢٢جــه الطياليســ يف املســند وأخر
, )١٠٥٧( ٢/٣١٤و ,)٨٤١( ٢/٢٠٤و ,)٦٣٨(و )٦٣٧( ٢/٦٨ املسند يف , وأمحد)٢٩٤٩٠( ٦/٦٤و

, والرتمــذي يف جامعــه أبــواب )٧٣(, وعبــد بــن محيــد يف املنتخــب )١١٩٢( ٢/٨٦٧ويف الفضــائل 
ــدعوات ــاب ال ــه ب ــريض دعائ ــزار ,)٣٥٦٤( امل ــند يف والب ــائي ,)٧٠٩( املس  ٦/٢٦١ الكــرب يف والنس

, وابــن حبــان يف )٤١٠(و) ٤٠٩( ١/٣٢٨, و)٢٨٤( ١/٢٤٤, وأبــو يعــىل يف املســند )١٠٨٩٧(
من طرق عـن شـعبة إال الطياليسـ فعنـه ) ١٩٠٨(الطرباين يف الدعاء , و)٦٩٤٠( ١٥/٣٨٨الصحيح 

 . مبارشةً 
مـن طريـق حممـد بـن يوسـف عـن ٥/٩٦, وأبو نعـيم يف احلليـة )٧١٠(وأخرجه البزار يف املسند 

 . سفيان
 . به  كالمها ـ شعبة وسفيان ـ عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة عن عيل بن أيب طالب

 W
 .الفريايب: ـ حممد بن يوسف هو

 .ـ سفيان هو ابن سعيد الثوري
 .ـ شعبة هو ابن احلجاج أبو بسطام

 .ابن عبداهللا اجلميل الكويف: ن مرة هوـ عمرو ب
لِمة  . هو املرادي الكويف: ـ عبداهللا بن سَ

ك
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 אW

 .سنده حسن حلال عبداهللا بن سلمة
وصححه احلاكم عىل رشط الشـيخني ووافقـه . حسن صحيح, وصححه ابن حبان: قال الرتمذي 

 . الذهبي
 . بن سلمة مل خيرجا له وال أحدمهاكيف عىل رشط الشيخني وعبداهللا : قلت 

وبقـي يف السـند علـة . ٤/٦٤وصححه ابن حجر كام نقله عنه ابـن عـالن يف الفتوحـات الربانيـة 
 اختالط عبداهللا بن سلمة وهل كان سام ع عمرو بن مرة منه قبل االختالط أو بعده ? 

. عرف وننكر وكان قد كـربكان عبداهللا بن سلمة حيدثنا فن: قال شعبة بن احلجاج عن عمرو بن مرة 
 . فهذا دليل عىل سامع عمرو بن مرة من عبداهللا بن سلمة بعد اختالطه

ن احلديث أوصححه اعتمد عىل حتديث شعبة وسفيان به فهام من قبيل ما يعرفان مـا  وكأن من حسّ
نكر من احلديث  . يُ

, ١٥/٣٨٩حبـان , وكالم حمقق صحيح ابـن ٥/٧٣, اجلرح والتعديل ٥/٩٩التاريخ الكبري: انظر
 .٢/٨٦٧وكالم حمقق الفضائل لإلمام أمحد 
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 ).د(ما بني القوسني سقط من  )١(

 W
 ). ٤٦٦١( ٣/١٤٦أخرجه احلاكم يف املستدرك 

, )٣١٩٤٣( ٦/٣٥٤, وابن أيب شـيبة يف املصـنف )١٧٧٩( ٣/٢٥٤وأخرجه الطياليس يف املسند 
 . من طريق زائدة) ١٤٥٣(, وابن أيب عاصم يف السنة )١٥١٦٢( ٢٣/٣٥٣وأمحد يف املسند 

 ٢/٧٥٣, و)٢٣٣( ١/٢٥٦, ويف الفضـــائل )١٤٥٥٠( ٢٢/٤١٦وأخرجـــه أمحـــد يف املســـند 
 .من طريق سفيان) ١٠٣٨(

مـن طريـق ) ٩٧٧(  ٢/٧١٣, ويف الفضـائل )١٥٠٦٥( ٢٣/٣٠٠وأخرجه أمحد أيضاً يف املسـند 
 .رشيك

, واآلجري يف )٢٠٦( ١/٢٣٤, ويف الفضائل )١٤٨٣٨( ٢٣/١٣٥وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند 
 .من طريق أيب املليح). ١٥٢٧(الرشيعة 

 . من طريق الوضني بن عطاء) ٦٩٩٨( ٧/٥٠٣وأخرجه الطرباين يف األوسط 
 . من طريق موسى بن أعني) ١٥٢٨(وأخرجه اآلجري أيضاً يف الرشيعة 

 . به  ستتهم عن عبداهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبداهللا
بن سعيد عن أيب الزبري عـن  حييىمن طريق ) ٧٨٩٣( ٨/٤٣٦ أيضاً يف األوسط وأخرجه الطرباين

 .جابر بمثله
من طريق احلسن بن زيد عن حممـد بـن املنكـدر ) ١٢١٢(وأخرجه األصبهاين يف طبقات املحدثني 

 .عن جابر بمثله
 W

 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل 
 :الطريق األول 

 .قدامة الثقفي أبو الصلت الكويف ابن: ـ زائدة هو
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 .ـ سفيان هوابن سعيد الثوري

 . ـ رشيك هو ابن عبداهللا القايض
 .kí‹ÔnÛa١٢٦٦@. ثقة: ـ احلسن بن عمر الفزاري أبو املليح 

 .kí‹ÔnÛa٦٩٤٤@. ثقة عابد: ـ موسى بن أعني اجلزري 
 .هو الدمشقي : ـ الوضني بن عطاء

 .هلاشميهو ا: ـ عبداهللا بن حممد بن عقيل 
 :الطريق الثاين 

 .هو األنصاري القايض : بن سعيد  حييىـ 
 .حممد بن مسلم بن تدرس املكي:ـ أبو الزبري هو 
 :الطريق الثالث 

 .kí‹ÔnÛa١٢٤٢@. صدوق هيم: ـ احلسن بن زيد بن احلسن املدين 
 .التيمي: ـ حممد بن املنكدر هو

 אW
جموع الطرق إال من طريق الوضني بن عطاء عند الطرباين يف األوسـط فإنـه صحيح لغريه بالنظر مل

 ., فيضعف لسوء حفظه وملخالفته من هو أوثق منه{ذكر بدالً عن عيل بن أيب طالب عثامن بن عفان 
 . واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهبي

لرباز ورجـال أحـد أسـانيد رواه أمحد والطرباين يف األوسط, وا: (  ٩/٥٧وقال اهليثمي يف املجمع 
 ).أمحد رجال موثقون 

, )٣٦٧٤(ويف الباب بنحوه من حديث أيب موسـى األشـعري عنـد البخـاري يف صـحيحه : قلت 
 ).افتح له وبرشه باجلنة عىل بلو تصيبه: (, وفيه عثامن بن عفان )٢٤٠٣(ومسلم يف صحيحه 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 . ٦/١٨٩من كالم البيهقي يف الدالئل  )١(

 W
 . من طريق جعفر بن عون ٦/١٨٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

) ١٣٠٨( ٢/٩٣٨وأمحد يف الفضائل . عن يزيد بن هارون ٣/١٤٢وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 
بن سعيد, والاللكـائي يف رشح أصـول االعتقـاد   حييى, من طريق )٣٩٣(وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 

 . بن زكريا ويزيد بن عطاء حييىمن طريق ) ٢٤٠٢(
 . به ~مخستهم عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم 

 ). ت أُخرب: ( , وعند أمحد والاللكائي )نبئت: ( عند ابن سعد 
 W

 . kí‹ÔnÛa٩٤٨@. صدوق: ـ جعفر بن عون بن جعفر املخزومي 
 .ابن فروخ القطان: ى بن سعيد هويحيـ 
 .هو ابن أيب زائدة : بن زكريا  حييىـ 

 .kí‹ÔnÛa٧٧٥٦@. لني احلديث: ـ يزيد بن عطاء اليشكري 
 .ـ يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي

 .األمحيس البجيل ـ إسامعيل بن أيب خالد
 . ـ قيس بن أيب حازم البجيل الكويف

 אW
سنده حسن وإن كان مرسالً أوظاهره اإلرسال, ويأيت معنـا إن شـاء اهللا بسـند متصـل يف احلـديث 

 . الذي بعد هذا
 ). هذا أصح : ( فقال ) ٣٧٥١(أشار الرتمذي يف جامعه إىل هذه الرواية 

 ). مرسل حسن : ( وقال البيهقي 
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 . ~ولعلها من كالم اإلمام السيوطي . مل ترد هذه اجلملة يف املراجع السابقة للحديث )١(

 W
, واحلـاكم يف املسـتدرك )٣٧٥١(جه الرتمذي يف جامعه أبـواب املناقـب بـاب مناقـب سـعد أخر

٦١١٨( ٣/٥٧٠ .( 
ــند  ــزار يف املس ــه ٍالب ــحيح )١٢١٨( ٤/٥٤وأخرج ــان يف الص ــن حب , )٦٩٩٠( ١٥/٤٥٠, واب

 ). ٢٤٠١(والآللكائي يف أصول االعتقاد 
  حازم عن سعد بن أيب وقـاصمن طريق جعفر بن عون عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب

 به . 
 W

 : سمعه من جعفر بن عون مخسة من الرواة هم 
 . kí‹ÔnÛa١٢٦٢@.ثقة حافظ: ـ احلسن بن عيل احللواين عند ابن حبان ; وهو

 .kí‹ÔnÛa١٩٢٧@. ثقة: ـ رجاء بن حممد العذري عند الرتمذي والبزار ; وهو 
. صـدوق صـاحب حـديث هيـم: الطرسويس عند الآللكـائي ; وهـو  ـ أبو أمية, حممد بن إبراهيم

@kí‹ÔnÛa٥٧٠٠ . 
 .kí‹ÔnÛa٦١٠٤@. ثقة عارف: ـ حممد بن عبدالوهاب العبدي عند احلاكم ; وهو

 .هو القييس البحراين: ـ حممد بن معمر عند البزار 
 אW

 .سنده حسن متصل
 . ذهبيواحلديث صححه احلاكم ووافقه ال 

َ قال الرتمذي عن الرواية السابقة يف احلديث الذي قبل هذا  , وبخاصة )هذا أصح : ( ومل يظهر يل ملِ
أن الرواة عن جعفر ثقات وقد رواه البيهقي يف الدالئل مرسالً من طريق حممد بن عبدالوهاب العبـدي 

 .عن جعفر بن عون كام مر معنا واهللا تعاىل أعلم
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 W
نا العباس بـن : حدثنا عيل بن سعيد قال :  ~قال ) ٤٠٨١( ٥/٤٨أخرجه الطرباين يف األوسط 

نا أبو زهري عبدالرمحن بن مغراء عن أيب سعد البقال عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس : موسى الرازي قال 
اللهم استجب لسـعد : وفيه .. دونك نحور القوم: ( لسعد   ملا كان يوم أحد قال رسول : قال  {

 ).مل يرو هذا احلديث عن أيب سعد إال عبدالرمحن بن مغراء : ( , قال الطرباين ) إذا دعاك 
 W

: حافظ رحال جوال, وقال الدارقطني :قال الذهبي : عليّك :ابن بشري الرازي : ـ عيل بن سعيد هو
 . فرد بأشياءليس بذاك, ت

لعل كالمهم فيه من جهة دخوله يف أعـامل السـلطان, : تكلموا فيه , وقال ابن حجر : وقال يونس 
 . كان ثقة عاملاً باحلديث: قال مسلمة بن قاسم 

 . ٤/٢٧١, اللسان ٥/١٦٠امليزان : انظر
 .مل أجد له ترمجة: ـ العباس بن موسى الرازي 

kí‹ÔnÛa@@. تُكلم يف حديثه عـن األعمـش صدوق: الكويف هري أبو زالدويس ـ عبدالرمحن بن مغراء 

٤٠١٣. 
 . kí‹ÔnÛa٢٣٨٩@. ضعيف مدلّس:سعيد بن املرزبان : ـ أبو سعد البقال هو 

 .ـ عكرمة هو موىل ابن عباس
 אW

 . سنده ضعيف جلهالة العباس بن موسى وضعف أيب سعد البقال
 . ولكن لبعضه شاهد صحيح
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 W

 . ٢٠/٣٣٧أخرجه ابن عساكر 
عن بنان البغدادي عن حممد بن احلكم من ولـد سـعيد بـن :  ١٠/٣٢٥وأخرجه أبونعيم يف احللية 

حممد بن خفنان عن ابن أيب زائدة عن بيان بن برشـ عـن قـيس بـن أيب حـازم عـن أيب بكـر العاص عن 
 . به.. الصديق 

 W
اإلمـام املحـدث : قـال الـذهبي . ـ بنان البغدادي هو أبو احلسن بنان بن حممد بن محدان الواسطي

 . هـ ٣١٦مات سنة . وثقه سعيد بن يونس.. الزاهد شيخ اإلسالم
 . ١٤/٤٨٨, السري ٢/٤٤٨, صفة الصفوة ٧/١٠٠, تاريخ بغداد ١٠/٣٢٤حلية األولياء : ظران

 .مل أجد ترمجته: ـ حممد بن احلكم 
 .خفتان بالتاء ; مل أجد ترمجته: ـ حممد بن خفنان كذا عند ابن عساكر وعند أيب نعيم 

 .بن زكريا اهلمداين الكويف حييى: ـ ابن أيب زائدة هو 
 .هو األمحيس الكويف:  ـ بيان بن برش

 .ـ قيس بن أيب حازم األمحيس
 אW

 . سنده ضعيف 
فـيام :   شاهد صحيح من حديث سعد). اللهم سدد سهمه وأجب دعوته : (   لقوله  : قلت 

واحلـاكم يف . من طريق احلسن بن عـيل عـن جعفـر بـن عـون) ١٤٠٨(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 
 حييىمن طريق ) ٥١٢( ٥٦٧ويف الدالئل ص ١/٩٣, وأبو نعيم يف احللية )٦١٢٢( ٣/٥٧٢تدرك املس

 . بن هانئ عن موسى بن عقبة
 ). اللهم سدد رميته وأجب دعوته : ( كالمها عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس عن سعد بلفظ 

 .ـ احلسن بن عيل هو احللواين
 . ـ جعفر بن عون هواملخزومي
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 . kí‹ÔnÛa٧٦٦١@. ثقة ثبت: انئ املرادي بن ه حييىـ 

 . kí‹ÔnÛa٦٩٩٢@. ثقة فقيه إمام يف املغازي: ـ موسى بن عقبة األسدي 
ووافقه ). بن هانئ الشجري وهو شيخ ثقة من أهل املدينة  حييىهذا حديث تفرد به : ( قال احلاكم 

 . الذهبي
 . بن عيل عن جعفر بن عونبن هانئ بل تابعه احلسن  حييىكام رأيت مل ينفرد به : قلت 
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رو لـه . ثقة فصيح عامل تغـري حفظـه وربـام دلـس: عبدامللك بن عمري بن سويد اللخمي الكويف  )١(

 . هـ , وله مائة وثالث سنني١٣٦اجلامعة مات سنة 
 . ٦/٣٥٩, التهذيب ١٨/٣٧٠, هتذيب الكامل ٥/٤٣٨, السري ٥/٤٢٦التاريخ الكبري :انظر

 . شكا أهل الكوفة سعداً : يف البخاري والبيهقي  )٢(
يف قوله أهل الكوفة جماز ; وهو من إطالق الكل عىل الـبعض ألن الـذين شـكوه : ( قال ابن حجر 

جعـل نـاس ( وانـة بعض أهل الكوفة ال كلهم, ففي رواية زائدةعن عن عبدامللك يف صحيح أيب ع
 . ٢/٢٧٧الفتح ). , ونحوه إلسحاق بن راهويه عن جرير عن عبدامللك )من أهل الكوفة

 ). جاءه ناس من أهل الكوفة ( بلفظ ) ١٨٥٩( ٥/١٦٨وهو يف صحيح ابن حبان : قلت 
 : ومن هم الشاكني 

ان وقبيصـة اجلراح بن سـن: وسمي منهم عند سيف والطرباين : (  ٢/٢٧٧قال ابن حجر يف الفتح 
 ). وأربد األسديون, وذكر العسكري يف األوائل منهم األشعث بن قيس 

نْ رسول عمر )٣(  . للتحقيق يف القضية   مَ
: ثـم قـال ) فبعث عمـر رجلـني : ( يف رواية ابن عيينة : (  ٢٨٠− ٢/٢٧٩قال ابن حجر يف الفتح 

 .. حممد بن مسلمة: وذكر سيف والطربي أن رسول عمر بذلك 
. ابن التني أن عمر أرسل يف ذلك عبداهللا بن أرقم, فإن كان حمفوظـاً فقـد عـرف الـرجالن وحكى

بعث عمر حممد بن مسلمة وأمرين باملسـري : ورو ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال 
 .. ). معه وكنت دليالً بالبالد

ي

ي

أ
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ويف . ق إسحاق عـن جريـرمن طري) ١٨٥٩( ٥/١٦٨هذه اجلملة مل ترد إال يف صحيح ابن حبان  )٤(

 .. ). فسأل عنه أهل الكوفة: ( الصحيح 
 ). حتى دخل مسجداً لبني عبس : ( جاء يف صحيح البخاري  )٥(

 . ٢/٢٨٠الفتح ). قبيلة كبرية من قيس : ( قال ابن حجر 
 ).أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة: ( جاء يف صحيح البخاري  )٦(

 ). أبو سعدة هو جد أيب بكر بن أيب شيبة : (  ١/١٤٠قال الطرباين يف املعجم الكبري  
ال يساوي يف قسمته بني الناس, وال خيرج بنفسه مع القطعـة مـن اجلـيش يف الغـزو : املعنى يف هذا  )٧(

النهايـة : انظـر. ال يسـري فينـا بالسـرية النفيسـة, وال يعـدل يف القضـاء واحلكومـة: وقيل معناهـا 
 . ٢/٢٨٠, فتح الباري ٢/٣٦٣

العالقة بني قول أيب سعدة هذا وبني دعاء سعد عليه وهـو :  ٢/٢٨٠يف الفتح  ~ذكر ابن حجر  )٨(
 . فانظره هناك. جد لطيف

 . ٣/٣٨٦النهاية . اإلشارة بالعني أو احلاجب أو اليد : واملراد : يغمزهن  )٩(
 W

 :  أخرجه البخاري يف صحيحه من الطريق املشار إليه كالتايل
 :  ~قال ) ٧٥٥(ـ كتاب األذان باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم 

 . ـ بنحوه  حدثنا أبو عوانة عن عبدامللك بن عمري عن جابر بن سمرة ـ: حدثنا موسى قال 
 . ـ وليس فيه الشاهد) ٧٥٨(نفسه ـ الكتاب والباب 

 . الشاهدـ وليس فيه ) ٧٧٠.. (يطول يف األوليني: باب نفسه ـ الكتاب 
 :  ~قال ) ٤٥٣(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة 

أخربنا هشيم عن عبدامللك بن عمري عن جابر بن سمرة وفيه شكو أهـل :  حييىبن  حييىـ حدثنا 
 . الكوفة سعداً إىل عمر فقط

 . ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبدامللك بن عمري هبذا االسناد
 مـن طريـق  عاصـم بـن عـيل وموسـى بـن ) ٢٤٨٣( ٢/٩٤وأخرجه البيهقي يف السنن الكـرب

 . إسامعيل عن أيب عوانة عن عبدامللك عن جابر
إن السبب :  إال أن يقال نييحمل يتبني يل سبب ذكر السيوطي للبيهقي هنا واحلديث يف الصح: قلت 
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 . مري; وهي من كالم عبدامللك بن ع) وقد افتقر : ( هو مجلة 

, وفيـه زيـادة )١٨٥٩( ٥/١٦٨وهذه اجلملـة مل خيرجهـا البيهقـي, وهـي يف صـحيح ابـن حبـان 
 : , ومما وجدته أيضاً قريباً منها )وافتتن(

 : جاء ذكرهذا القول: شيخ كبري مفتون: قول أيب سعدة 
 .من طريق جرير بن عبداحلميد) ٧٣( ١/١٨٩عند احلميدي يف مسنده 

 . من طريق حممد بن عبدامللك القريش()  ٣/٢٧٣والبزار يف مسنده 
 . من طريق إبراهيم بن احلجاج) ٦٩٣( ٢/٥٣وأيب يعىل يف مسنده 
 . من طريق أسد بن موسى) ٣٠٨( ١/١٤٠والطرباين يف الكبري 

شيخ كبـري فقـري : ( ثالثتهم عن أيب عوانة, وهو وجرير بن عبداحلميد عن عبدامللكبن عمري  بلفظ 
 ). مفتون 

 .رضير: بن موسى عند الطرباين زاد أسد 
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مصعب بن سعد بن أيب وقاص الزهري أبو زراة املدين, رو عن أبيه وعيل بن أيب طالب وطلحـة  )١(

 .هـ١٠٣بن عبيداهللا وغريهم مات سنة 
 ٢٨/٢٤, هتـذيب الكـامل ٩/٢٢٩, البدايـة والنهايـة ٦/٢٢٢و ٥/١٦٩طبقات ابن سعد : انظر

 .١٠/١٤٦التهذيب 
 W

 . ٢٠/٣٤٢أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق
, من طريق سوار بن عبـداهللا عـن أبيـه عـن )٢٤٠٤(وأخرجه الاللكائي يف رشح أصول االعتقاد 

 . به ~سعد  عبدالوارث عن حممد بن حجادة عن الزبري بن عدي عن مصعب بن
 W

 .kí‹ÔnÛa٢٦٨٤@. ثقة: ـ سوار بن عبداهللا بن سوار العنربي 
 . kí‹ÔnÛa٣٣٧٦@. ثق: ـ عبداهللا بن سوار بن عبداهللا العنربي والد سوار 

 .kí‹ÔnÛa٤٢٥١@. ثقة ثبت: ـ عبدالوارث بن سعيد العنربي 
حادة   . هو الكويف: ـ حممد بن جُ
 . kí‹ÔnÛa٢٠٠١@.  ثقة: اهلمداين  ـ الزبري بن عدي

 אW
سند القصة صحيح, وسبق يف احلديث الذي قبل هذا أن دعاء سعد عـىل هـذا الشـخص ثابـت يف 

 . , وال أظن أن القصة متعددة بل هي واحدةنييحالصح
 

أ
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قبيصة بن جابر بن وهب األسدي أبو العالء الكـويف, مـن املخرضـمني وهـو أخومعاويـة بـن أيب  )١(

 . هـ ٦٩ن من الرضاعة, مات سنة سفيا
 . ٨/٣٠٠, التهذيب ٧/١٢٥, اجلرح والتعديل ٧/١٧٥التاريخ الكبري : انظر 
 : شعراً : مما قاله يف سعد  )٢(

مُ .:.    نقاتل حتى ينزل اهللا نرصه              صِ عْ  وسعدٌ بباب القادسية مُ
نا وقد آم        بْ  سعد ليس فيهن أَيـمُ  ونسوةُ .:.     نساءٌ كثــرية      تفأُ

قـال : حيث قال  ١/١٤١ومل أقف عىل اسمه سو ما ذكره قبيصة بن جابر عند الطرباين يف الكبري  
 . ابن عم لنا يوم القادسية

 W
حدثنا حممـود بـن حممـد الواسـطي :  ~قال ) ٣١١( ١/١٤١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

حدثنا زياد بن عبداهللا البكائي عن عبدامللك بن عمري عـن قبيصـة بـن :بن زمحويه  حييىحدثنا زكريا بن 
 .بنحوه.. جابر

عـن ) ٥١٤( ٥٦٨, وأبو نعيم يف الـدالئل ص )٣١٠( ١/١٤١وأخرجه أيضاً الطرباين يف الكبري 
 .الطرباين

صـور عـن ثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا حممـد بـن بكـار ثنـا عبـداحلكيم بـن من:قال الطرباين 
 . فذكره بدون قبيصة بن جابر, فلعله سقط من األصل: قال : عبداملك بن عمري 

مـن طريـق  ٥٨٠, ٥٧٩, ٣/٣٧٧, والطـربي يف تارخيـه ٢٠/٣٤٥وأخرج ابن عساكر يف تارخيـه 
 . سيف بن عمر عن عبدامللك بن عمري عن قبيصة بن جابر بنحوه

 W
 :للحديث ثالثة طرق هي كالتايل 

 :الطريق األول 
ويه ( ـ حممود بن حممد الواسطي املعروف بـ  نـُّ  . هـ٣٠٧احلافظ املفيد العامل مات سنة ) : مَ

 . ١٤/٢٤٢, السري ٧/٢٠٧, اإلكامل إلبن ماكوال ١٣/٩٤تاريخ بغداد : انظر
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 .ابن صبيح اليشكري: بن زمحويه هو حييىـ زكريا بن 

صـدوق ثبـت يف املغـازي, ويف حديثـه عـن غـري ابـن : كـويف ـ زياد بن عبداهللا البكائي أبوحممد ال
 .kí‹ÔnÛa٢٠٨٥@. إسحاق لني

 .ـ عبدامللك بن عمري هو اللخمي الكويف
 .kí‹ÔnÛa٥٥١٠@. ثقة خمرضم:ـ قبيصة بن جابر األسدي الكويف 

 :الطريق الثاين 
سني بـن املنـاد قال أبو احل. اإلمام احلجة احلافظ: ـ حممد بن عبدوس بن كامل السلمي البغدادي 
سن املعرفة باحلديث  .أكثر الناس عنه لثقته وضبطه. كان من املعدودين يف احلفظ وحُ

 .١٣/٥٣١, السري ١/٣١٤, طبقات احلنابلة ٢/٣٨٠تاريخ بغداد : انظر
 .ابن الريان البغدادي الرصايف: ـ حممد بن بكار هو

 .اخلزاعي: هور ـ عبداحلكيم بن منصو
 :الطريق الثالث وفيه 
 .التميمي الضبي: ـ سيف بن عمر هو

 אW
 . سند القصة حسن إال من الطريق الثاين فهو ضعيف جداً 

 ).رواه الطرباين من حديث قبيصة بن جابر بإسنادين رجال أحدمها ثقات: ( ١٥٤/قال يف املجمع  
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 . يداها) و(و) د(يف  )١(

 W
من  ٢٠/٣٤٩, وابن عساكر يف تاريخ دمشق )٣٣) (كتاب جمايب الدعوة ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

حدثنا إسحاق بن إسامعيل حدثنا حرب عن مغرية عـن إبـراهيم عـن أمـه :  ~طريق أيب الدنيا ـ قال 
 . فذكرته

ن جرير عن مغرية عن أمه فذكرتـه ـ عأيب الدنيا عن إسحاق بن إسامعيل عن ابن : ويف ابن عساكر 
 . ١/١١٧وهو الصواب يف السند, وهبذا ذكره الذهبي يف السري 

 W
 . kí‹ÔnÛa٣٤١@. ثقة تُكلم يف سامعه من جرير وحده: ـ إسحاق بن إسامعيل أبو يعقوب الطالقاين

 .ـ جرير هوابن عبداحلميد الضبي
 .ـ مغرية هوابن مقسم الضبي

 مل يتبني يل من هي ? : ـ أمه 
. مقبولـة: وهـي . ـ ومغرية بن مقسم يروي عن أم موسى رسية عيل بن أيب طالب وهي ليست أمـه

@kí‹ÔnÛa٨٧٧٧ . 
 :ويف سند ابن أيب الدنيا

 .مل أعرفه , وأظنه تصحف عن جرير: ـ حرب 
 ابن يزيد النخعي ومغرية يروي عن إبراهيم عىل خالف يف صحة هذه الرواية ? : ـ إبراهيم هو 

 .فمن هي أمه ? مل أجد ترمجتها:وإذا صححنا ذكر إبراهيم يف السند 
 אW

 .سند القصة ضعيف
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 مـن ثامن, رو عـن مجـععـ بويـع حـني احـتلم نفسـه أنـه عن ذكر: مينا موىل عبدالرمحن بن عوف  )١(

مواله, وعثامن وعيل وابن مسعود وأيب هريرة وعائشة, رو عنـه مهـام بـن نـافع :الصحابة منهم 
 ). فقط
, التهـذيب ٢٩/٢٤٥هتـذيب الكـامل . ٨/٣٩٥اجلـرح والتعـديل . ٨/٣١التاريخ الكبـري : انظر
١٠/٣٥٤ . 

 . يخ ابن عساكر, وتار)جمايب الدعوة( كذا يف ) فاطلعت يوماً وهو يتوضأ ( )٢(
الوضـوء ) يتوضأ ( وليس املراد . مكان قضاء احلاجة: يستنجي يف اخلالء أي : ولعل املعنى : قلت 

 .الرشعي املعروف
 W

,من طريق  ٢٠/٣٤٩, وابن عساكر يف تارخيه )٣٤) (جمايب الدعوة ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب 
ثنا احلسن بن داود بن حممد املنكدر القريش, حدثنا عبدالرزاق عن أبيه عن حد ~ابن أيب الدنيا ـ قال 

 . فذكره.. مينا موىل عبدالرمحن بن عوف
 W

 . kí‹ÔnÛa١٢٣٩@. ال بأس به:ـ احلسن بن داود بن حممد بن املنكدر 
 . ـ عبدالرزاق هو ابن مهام بن نافع الصنعاين

 . kí‹ÔnÛa٧٣١٨@. مقبول: صنعاين مهام بن نافع ال: ـ أبوه هو 
. مـرتوك ورمـي بـالرفض وكذبـه أبـو حـاتم:ـ مينا ابن أيب مينا اخلراز موىل عبدالرمحن بن عـوف 

@kí‹ÔnÛa٧٠٥٩ . 
 אW

 . ١/١١٧سند القصة ضعيف جداً ألجل مينا, وبه أعله الذهبي يف السري 
 

ك
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 W

عن أيب بكر بن إسحاق قال عن أيب العباس األصم ) ٦١٢١( ٣/٥٧١أخرجه احلاكم يف املستدرك 
البلخي بمكة ثنا سفيان عن إسامعيل بن أيب خالـد  حييىأنا احلسن بن عيل بن زياد الرسي ثنا حامد بن : 

 . فذكره.. عن قيس بن أيب حازم
 W

بغي الشافعي: ـ أبو بكر بن إسحاق هو : قال السمعاين . أمحد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري الصِّ
اإلمام العالمة املفتي املحدث شيخ : ( وقال الذهبي ). أحد العلامء املشهورين بالفضل والعلم الواسع  (

 هـ  ٣٤٢مات سنة ). اإلسالم 
 .  ١٥/٤٨٣, السري ٣/٩, طبقات الشافعية ٨/٣٣األنساب : انظر

 .٦/٩٣٢تاريخ اإلسالم : انظر.  هـ٢٨١ـ احلسن بن عيل بن زياد الرسي, مات سنة 
 . kí‹ÔnÛa١٠٦٨@.  ثقة حافظ:بن هانئ البلخي  حييىمد بن ـ حا

 .ـ سفيان هو ابن عيينة اهلاليل
 אW

 .سند القصة صحيح
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 W

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب ثنـا : ~قال ) ٦١٢٠( ٣/٥٧١أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 . فذكره  إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن أيب بلح عن مصعب بن سعد عن سعد

 W
 .ـ أبو العباس حممد بن يعقوب هو األصم

 . kí‹ÔnÛa٢٤٨@. ثقة عمي قبل موته فكان خيطئ وال يرجع: األموي  ـ إبراهيم بن مرزوق بن دينار
 . kí‹ÔnÛa٢٣٣٨@. ربام وهم:ثقة صالح, وقال أبوحاتم: ـ سعيد بن عامر الضبعي 

. صـدوق ربـام أخطـأ: بن سليم أو ابن أيب سليم  حييى: ـ أبو بلح الفزاري الكويف الواسطي الكبري 
@kí‹ÔnÛa٨٠٠٣ . 

 אW
 . سند القصة حسن حلال أيب بلح

 . هذا احلديث أوالً ثم رشحه باحلديث الذي قبل هذا ~ذكر احلاكم : قلت 
 ).٣٦(جمايب الدعوة البن أيب الدنيا : انظر. نيله من عيل : وسبب دعوة سعد عىل الرجل هو 
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هو مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي, وقال هذا الكالم عندما كان أمرياً ملعاوية عـىل املدينـة  )١(

 .٦/٢٠٤اإلصابة : انظر. املنورة
بن  مالك بن احلارث: اسمه. صحايب وهو. برصاء احلارث بن: مروان هذا القول هو الذي سمع من )٢(

خالفة معاوية بـن أيب  تأخرت وفاته إىل أواخر حديث واحد الربصاء, له املعروف بابن: قيس الليثي
 . ١٠٤٥, التقريب ١/٦٨٨, اإلصابة ١/٣٩٢أسد الغابة : انظر.  سفيان 

 W
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب ثنـا :  ~قال ) ٦١٢٣( ٣/٥٧٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 . بكار بن قتيبة القايض ثنا صفوان بن عيسى ثنا هاشم بن هاشم الزهري عن سعيد بن املسيب فذكره
 W

 .بن احلارث صاحب رسول اهللا  من ذرية أيب بكرة نفيع: ـ بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي القايض 
 .هـ ٢٧٠العالمة املحدث الفقيه احلنفي, مات سنة 

 . ١٢/٥٩٩, السري ١/٢٨٠, وفيات األعيان ٢/٢٧٤األنساب : انظر
 . kí‹ÔnÛa٢٩٣٨@. ثقة: ـ صفوان بن عيسى الزهري أبو حممد البرصي 

 .  kí‹ÔnÛa٧٢٥٨@. ثقة: ـ هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري 
 אW

 . سند القصة صحيح
من طريق عبدالصمد بن الفضل عن مكي ) ٦١٢٤( ٣/٥٧٢وذكر احلاكم أيضاً للقصة طريقاً آخر 

 . بن إبراهيم عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص فذكره أطول منه
 : , وقـال حمققـه  ٨/٤١٦ ذكره ابن حبـان يف الثقـات: ـ عبدالصمد بن الفضل بن موسى البلخي 

 . مل نظفـر بـه
رو عنه شيوخنا, تويف سـنة : قال السليامين: وقال ٦/٧٧٤ذكره الذهبي يف تاريخ اإلسالم : قلت

 .هـ٢٨٤هـ, وقيل ٢٨٣



@
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 . kí‹ÔnÛa٦٨٧٧@.  ثقة ثبت: ـ مكي بن إبراهيم بن بشري البلخي 
لزبري بن بكار من طريق مسور ابـن ورو ا:  ~قال  ١/٦٨٨وذكر القصة ابن حجر يف اإلصابة 

أن مـروان بـن احلكـم أراد : وفيه زيـادة . عبدامللك الريبوعي عن أبيه عن سعيد بن املسيب فذكره
معاقبة ابن الربصاء لنقله عنه هذا الكالم إىل سعد بن أيب وقاص, ولكن مل يعاقبه خوفاً من غضـب 

وا عليه ثيابه وأخرجوه ال هيج علينـا : حيث استأذن عىل مروان فقال مروان   حكيم بن حزام ردُّ
 . هذا الشيخ اآلخر, فذكر القصة بطوهلا

 
 



@
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 . يكربوا) و(يف  )١(

 W
 .  من طريق البيهقي ٢٠/٣٥٠, وابن عساكر يف تارخيه ٦/١٩١أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 ). ٢٤٠٥(وأخرجه الاللكائي يف رشح أصول اإلعتقاد 
 بن عبدالرمحن بن أيب حييىمن طريق يوسف بن يزيد عن أسد بن موسى عن حاتم بن إسامعيل عن 

 . لبيبة عن جده فذكره
 W

 . kí‹ÔnÛa٧٨٩٣@. ثقة: ـ يوسف بن يزيد بن كامل القراطييس 
 .kí‹ÔnÛa٣٩٩@. صدوق يغرب وفيه نصب. أسد السنة: ـ أسد بن موسى بن إبراهيم األموي 

 .kí‹ÔnÛa٩٩٤@. صحيح الكتاب صدوق هيم: ـ حاتم بن إسامعيل املدين 
 : ن أيب لبيبة بن عبدالرمحن ب حييىـ 

 :اختلف يف اسم أبيه واسم جده عىل النحو التايل 
 : بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب لبيبة  حييى −١

, وابـن حجـر يف ٧/٢٠٠, والـذهبي يف امليـزان ٩/٨٨كذا ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل 
 .٦/٣٤٧اللسان 

 : بن حممد بن عبدالرمحن أيب لبيبة  حييى −٢
, والذهبي يف امليـزان ٧/٦٠٩, وابن حبان يف الثقات ٨/٣٠٤يف التاريخ الكبري  كذا ذكره البخاري

 . , وتابع الذهبي يف قوله٦/٣٥٧مرمنسوباً إىل اجلد, وابن حجر يف اللسان : وقال . ٧/٢١٨
 : بن أيب لبيبة  حييى −٣

. رمحن, وقد مر بأنه ابـن عبـدال٧/٢١٤, والذهبي يف امليزان ٩/٨٨كذا ذكره ابن عدي يف الكامل 
 . , وتابع الذهبي أيضاً يف قوله٦/٣٥٦وابن حجر يف اللسان 

 . وذكره ابن حبان يف الثقات. ليس بقوي: ليس حديثه بشئ, وقال أبو حاتم : ـ قال ابن معني 
 . املراجع السابقة: انظر



@
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ه عن أبيـ: فأضاف  ٨/٣٠٤وهو يروي عن جده كذا يف مجيع املراجع السابقة إال يف التاريخ الكبري 

 . عن جده
: عبدالرمحن بن عطاء القريش موالهم أبو حممد الذراع املديني ويقال له ابـن أيب لبيبـة :  ـ جده هو 

 . kí‹ÔnÛa٣٩٥٣@. صدوق فيه لني
 . ٥٤, وساقه كذلك يف التحدث بنعمة اهللا ص ~ويف السند الذي ذكره السيوطي 

 : ـ أبوه وهو 
 . kí‹ÔnÛa٦٠٨٠@. ضعيف كثري اإلرسال: أيب لبيبة  ـ حممد بن عبدالرمحن بن لبيبة أو ابن

 ومن هو لبيبة ? 
 . وردان:واسم أيب لبيبة . أمه: أن لبيبة :ذكر البخاري وابن أيب حاتم 

, التهـذيب ٢٥/٦٢٠, هتـذيب الكـامل ٧/٣١٩, اجلـرح والتعـديل ١/١٥٢التاريخ الكبري :انظر
٩/٢٦٠ . 

 . ال عن أبيه عن جده عن جده: بعد هذا يتضح أن الصواب يف السند 
 . ١/١١٧السري : انظر

 אW
 . بن حممد بن عبدالرمحن حييىسند القصة ضعيف حلال 

 



@
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سمع بعض الصحابة منهم عـثامن بـن عفـان : عامر بن سعد بن أيب وقاص القريش الزهري املدين  )١(

 . مات سنة أربع ومئة للهجرة. وأبوه وأسامة بن زيد وعائشة وأبو هريرة وجابر بن سمرة
, هتـذيب الكـامل ٤/٣٤٩السـري /  ٦/٤٤٩, التـاريخ الكبـري ٥/١٦٧طبقـات ابـن سـعد : انظر
 . ٥/٥٨, التهذيب ١٤/٢١

 ).عثامن: ( يف معجم ابن األعرايب زيادة  )٢(
 .. ). فدعا بامء ٍ فتوضأ ثم صىل ركعتني وقال: ( يف معجم األعرايب زيادة  )٣(
 . ختوفني) د(يف  )٤(
 ).ب(و) أ(كامل احلديث غري موجود يف  )٥(

 W
 ).٣٠٧( ١/١٤٠ أخرجه الطرباين يف الكبري

 . , من طريق من طريق حممد بن عبداهللا األنصاري٦/١٩٠وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
 . من طريق عثامن) ٩٣٦( ٢/٢٠٩وابن األعرايب يف املعجم 
 . كالمها عن جعفر بن عون

 . من طريق داود بن رشيد عن ابن علية) ١٩٢١(وأخرجه الاللكائي يف رشح أصول اإلعتقاد 
 .به ~جعفر بن عون وابن علية ـ عن حممد بن حممد بن األسود عن عامر بن سعد : كالمها 

 W
 .هو ابن املثنى البرصي القايض : ـ حممد بن عبداهللا األنصاري 

 :ـ عثامن هو
 .املخزومي: ـ جعفر بن عون هو 
 .اخلوارزمي: ـ داود بن رشيد هو

ك



@
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 .م بن مقسم األسدي موالهمإسامعيل بن إبراهي: ـ ابن علية هو 

 . kí‹ÔnÛa٦٢٦٩@. مستور:ـ حممد بن حممد بن األسود الزهري 
 . kí‹ÔnÛa٣٠٨٩@. ثقة: ـ عامر بن سعد بن أيب وقاص 

 אW
 .سند القصة حسن

 ). رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : (  ٩/١٥٤قال اهليثمي يف املجمع 
يف هـذا : ثـم قـال ..ثم سـاق بعضـها.. وهلذه الواقعة طرق مجة: (  ١/١١٦سري وقال الذهبي يف ال

 ).كرامة مشرتكة بني الداعي والذين نيل منهم 
 . وهو شاهد ملا هنا باملعنى)  ٣٠٨(و) ٣٠٧(سبق معنا : قلت 
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 ). ج(و) ب(و) أ(ساقط من  )١(
إمام اجلامع األموي بدمشق, .مالك بن ربيعة: يزيد بن أيب مريم أبوعبداهللا الدمشقي ابن الصحايب  )٢(

 . هـ وقيل بعدها١٤٤رو عن أبيه وغريه, مات سنة رأ واثلة بن األسقع يصيل عىل اجلنائز, 
 /١٢التهذيب . ٣٢/٢٤٣, هتذيب الكامل ٩/٢٩١, اجلرح ٨/٣٦١التاريخ الكبري : انظر 
 .صحايب مشهور بكنيته, شهد بيعة الشجرة مع رسول اهللا :أبو مريم السلويل :مالك بن ربيعة  )٣(
 . ٥/٥٣٦ة , اإلصاب٤/٢٠, أسد الغابة ٣/٤٠٧االستيعاب :انظر 

 W
من طريـق  ٥٦/٤٥٢, وابن عساكر يف تارخيه ٥/٥٣٧أخرجه ابن منده كام يف اإلصابة البن حجر 

بن أيب مرسة عن العالء بن عبد اجلبار عن حبان بن يسـار عـن  حييىاحلسني بن احلسن بن أيوب عن أيب 
 . فذكره.. يزيد بن أيب مريم عن أبيه

 W
اإلمام احلافظ النحوي الثبت مـن كبـار أصـحاب : احلسني بن احلسن بن أيوب الطويس األديب ـ 
 ). ابن منده احلافظ : وممن يروي عنه : ( قال الذهبي . احلديث
 . ٢/٣٥٦, شذرات الذهب ١٥/٣٥٨, السري ٣/٢٧١طبقات الشافعية : انظر

صدوق, وذكره ابن : قال ابن أيب حاتم : كي بن أيب مرسة هو عبداهللا بن أمحد بن زكريا امل حييىـ أبو 
 . , ووصفه مرة باحلافظ)اإلمام املحدث املسند : ( حبان يف الثقات, وقال الذهبي 

 . ١٥/٣٥٨و ١٢/٦٣٢, السري ٨/٣٦٩, الثقات ٥/٦اجلرح والتعديل :انظر
 . kí‹ÔnÛa٥٢٤٦@. ثقة: ـ العالء بن عبداجلبار األنصاري موالهم العطار 

 . kí‹ÔnÛa١٠٧٩@. صدوق اختلط: سار الكاليب أبو روحية ـ حبان بن ي
 . kí‹ÔnÛa٧٧٧٥@. ال بأس به:ـ يزيد بن أيب مريم أبو عبداهللا الدمشقي 

 אW
 .سنده حسن

 



@
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. عبداهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل ابن أخي عبداهللا بن مسعود, كـان صـغرياً عـىل عهـد النبـي  )١(

ذكره العقييل يف الصحابة فغلـط, : ( عىل السوق, قال ابن عبدالرب   طابواستعمله عمر بن اخل
 ).وإنام هو تابعي من كبار التابعني بالكوفة 

 .  هـ٧٤, مات سنة )ست سنني  فأقل ما يكون عبداهللا أدرك من حياة النبي : (وقال ابن حجر 
 . ٤/١٤٢, اإلصابة ٣/١٨, أسد الغابة ٣/٧٦االستيعاب : انظر 
هي ملك اليمني التي يطأها صاحبها فتلد له تصري بذلك أم ولد له وتعتق بموتـه مـن كـل : أم ولد )٢(

 . ٥٠٦الروض املربع للعالمة البهويت باب أحكام أمهات األوالد ص: انظر.  ماله
 W

 .٦/٢١٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 
مـن . ٣/٧٦ابـن عبـدالرب يف االسـتيعاب , وذكـره )٤٤١٢( ٣/٢٠٨وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

ومحزة بن عون املسعودي كالمها عن أم عبداهللا بنت (طريق الفضل بن عون املسعودي, أضاف أبو نعيم 
 ). محزة بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود عن جدهتا وكانت أم ولد عبداهللا بن عتبة به

 W
 .همل أجد ترمجت. ـ الفضل بن عون املسعودي

: , وقـال حمققـه  ٨/٢١٠ذكره ابن حبان يف الثقات : ـ محزة بن عون بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود 
 .هـ٢٦٠−هـ٢٥١يف طبقة  ٦/٧٥ذكره الذهبي يف تاريخ اإلسالم : قلت).  مل نظفر به(

 .مل أجد ترمجتها: ـ أم عبداهللا بنت محزة بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود
 .هامل أجد ترمجت: ـ جدهتا 

 אW
 .سنده ضعيف
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 .ما يأيت يف ترمجته: انظر: يعىل بن األشدق )١(
ألنـه أقـام مـدة ال : الشاعر املشهور املعمر اختلف يف اسمه كثرياً وسمي بالنابغـة: النابغة اجلعدي )٢(

 .صحايب. يقول الشعر ثم قاله, فقيل نبغ
 .٦/٣٠٨ابة اإلص ٤/٢٠٩, أسد الغابة, ٤/٧٧االستيعاب : انظر 
 .يف حجرةٍ : زيادة ) و(يف  )٣(
 :قوله أنشد رسول اهللا  )٤(

 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً .:.    بلغنا السامء جمُدنا وجدودنا    
 :ثم قلت) أجل إن شاء اهللا : (اجلنة, قال: قلت) أين املظهر يا أبا ليىل: (فقال رسول اهللا  

را   .:.  وال خري يف حلم إذا مل يكن لـه     دَّ  بوادرُ حتمي صفوة أن يُكَ
 حليم إذا ما أورد األمر أصدرا.:.   وال خري يف جهل إذا  مل يكن له    

 .مرتني) أجدت ال يفضض اهللا فاك: ( فقال النبي  
 .١٢/٨٥مراجع ترمجة النابغة, وجامع املسانيد البن كثري : انظر 
 أنه من املعمرين وأقل ما وقفت عليـه يف عمـره اختلف أقوال املؤرخني يف وفاته بعد إمجاعهم عىل )٥(

 .انظر مراجع ترمجته.مائة وثامنني سنة: عند وفاته
 W

 )٣٨٥( ٤٥٨, وأبو نعيم يف الدالئل ص٦/٢٣٢أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .سامعيل بن عبداهللا بن خالدإمن طريق 

, مـن طريـق )٥٦(يخ يف طبقـات املحـدثني , وأبو الش)١٩١(وأخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان 
 .إسامعيل بن عبداهللا زرارة

, وابـن األثـري يف )٥٦(, وأبو الشيخ يف طبقات املحدثني )١٩١(وأبو نعيم أيضاً يف أخبار أصبهان 
 .من طريق داود بن رشيد ٦/٣١٠, وابن حجر يف اإلصابة ٥/٢١٠أسد الغابة 

 .ثالثتهم عن يعىل بن األشدق به



@
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 W

 .kí‹ÔnÛa٤٥٦@. صدوق: إسامعيل بن عبداهللا بن خالد الرقي السكري -
 .متييز kí‹ÔnÛa٤٥٧@. صدوق: إسامعيل بن عبداهللا بن زرارة الرقي -
 .هو اخلوارزمي: داود بن رشيد  -
هو عنـدي ال يصـدق : ال يكتب حديثه, وقال أبو زرعة: قال البخاري: يعىل بن األشدق العقييل -

 .ليس بيشء ضعيف احلديث: , وقال أبو حاتم ليس بيشء
ــديل : انظــر ــل ٣/١٤٢, املجــروحني ٩/٣٠٣اجلــرح والتع ــزان ٩/١٨٤, الكام , ٧/٢٨٤, املي

 .٦/٤٠٣اللسان
 אW

 .سنده ضعيف حلال ابن األشدق
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 W
 . , من طريق جماهد بن سليم٦/٢٣٣يهقي يف الدالئل أخرجه الب

 ., من طريق يعىل بن األشدق٩/٨٢وأخرجه البزار يف املسند كام يف البداية والنهاية 
 .كالمها عن عبداهللا بن جراد عن النابغة بنحوه

 W
 .مل أجد ترمجته: جماهد بن سليم

مـن القسـم األول, ووقـع  ٤/٣٤ره ابن حجر يف اإلصابة ذك: عبداهللا بن جراد بن املنتفق العقييل−
 .مل يتضح يل: اشتباه بينه وبني عبداهللا بن جراد أيب قتادة احلراين وأهيام الذي يروي عنه يعىل بن األشدق

 .٣/٣١٩اللسان  ٤/٧١, امليزان ٥/٢١, اجلرح والتعديل ٥/٣٥التاريخ الكبري : انظر
 אW

 .عيف حلال ابن األشدق , وجهالة جماهد بن سليمسنده ض
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 W

 ).٤٤٦٩(أخرجه ابن أيب أسامة يف املسند كام يف املطالب العالية 
, من طريق العباس ابن ٤/٧٨, وابن عبد الرب يف االستيعاب )١٣٩٢(م وأخرجه ابن قانع يف املعج

 .الفضل عن حممد بن عبداهللا التميمي عن احلسن بن عبيد اهللا عن من سمع النابغة اجلعدي به
 W

 .متييز kí‹ÔnÛa٣١٨٧@. مقبول: العباس بن الفضل العدين−
 .يهو العمي البرص: حممد بن عبداهللا التميمي −
 .kí‹ÔnÛa١٢٥٤@. ثقة فاضل: احلسن بن عبيد اهللا النخعي−
 .مل أعرفه: من الذي حدثه عن النابغة اجلعدي−
 אW

ث عن النابغة  .سنده ضعيف حلال حممد بن عبداهللا التميمي, وجهالة من حدَّ
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 W

, من طريق الرحال بن املنذر عـن أبيـه املنـذر عـن أبيـه ٦/٣١١أخرجه ابن السكن كام يف اإلصابة 
 .كريز بن سامة عن النابغة اجلعدي بنحوه

 W
 .مل أجد ترمجته: ال بن املنذرحَ الرِّ −
 .د ترمجتهمل أج: املنذر بن كريز−
من القسـم األول, ونقـل عـن ابـن  ٥/٤٣٩ذكره ابن حجر يف اإلصابة : كريز بن سامة العامري−

 .السكن أن له صحبة
 .٥٢٧, ٣/٥٢٣, أسد الغابة ٣/٣٨٩االستيعاب : انظر

 אW
 .سنده ضعيف جلهالة الرحال وأبيه املنذر

 ).ه عند أوالدهحديث: (٤/١٧٢قال أبو نعيم يف املعرفة 
للنابعة اجلعدي يدل عىل أن له أصالً وهبا يرتقي احلـديث إىل  مما سبق من طرق دعاء النبي : قلت

 .احلسن لغريه
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أبـو عبـداهللا أو أبـو عبيـد اهللا : بن عائذ الثاميل األزدي ويقـال الكنـدي, أو اليحصـبي  عبدالرمحن )١(

 .احلميص
جح ذكره يف الرابـع يف القسم األول والثالث والرابع ور ٥/١٨٠ذكره ابن حجر يف كتابه اإلصابة  

 .اخلاص بمن ذكر من الصحابة غلطاً 
.. ذكـره البخـاري يف الصـحابة: تابعي مشهور وله مراسيل, قال البغوي يف الصحابة: ( ~قال  

تارخيه  مل يذكره البخاري يف: عساكر ذكره البخاري يف الصحابة وال يصح, قال ابن: وقال ابن منده
 .انتهى) اري يف الصحابة ما رأيناه, والبغوي كثري النقل منهوكتاب البخ: يف الصحابة , قلت 

 ).وبعضهم يظن أن له صحبة وال يصح ذلك: (٤/٤٨٧وقال الذهبي يف السري  
, ٤/٤٨٧السـري  ٣/١٢٩, أسد الغابـة ٥/٢٧٠, اجلرح والتعديل  ٥/٣٢٤التاريخ الكبري : انظر 

 .٥/١٨٠اإلصابة 
). وحيتمـل أن يكـون هـو ابـن وديعـة:  ينسب, قال ابن مسندهمل: (قال ابن حجر :   ثابت بن يزيد )٢(

 . ١/٥١٤, اإلصابة ١/٢٦٨أسد الغابة  ١/٢٠٥االستيعاب : انظر
 .وابن وديعة هو ثابت بن يزيد بن وديعة األنصاري أبو سعد, ووديعة أمه وهبا يُعرف 
 .ما سبق يف ترمجته: انظر 

 W
, وابـن منـده والبـاوردي يف املعرفـة كـام يف )٢٥١٩( ٣/٣٨٥اميني أخرجه الطرباين يف مسند الشـ

 . ١/٥١٤اإلصابة البن حجر 
 ).١٣٥٨( ١/٤٠٣وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العالء عن أيب علقمة نرص بـن خزيمـة بـن جنـادة ابـن 
 .يه حمفوظ بن علقمة عن ابن عائذ بهحمفوظ بن علقمة عن أبيه خزيمة عن نرص بن علقمة عن أخ
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عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العالء بـن : هو بن العالء احلميص عمروبن إسحاق بن إبراهيم- 
, حدث عن أبيه إسحاق وعن جده إبراهيم بن العالء الزبيدي, شيخ الطرباين; احلميصالرزبيدي زبريق 

 .٣/٨١, وتكملة اإلكامل ٢٩/٣٦٦انظر هتذيب الكامل . املوأشار إليه املزي يف هتذيب الك
أبو إبراهيم احلرضمي احلميص رو عن أبيه عـن نرصـ بـن : (نرص بن خزيمة قال ابن أيب حاتم - 

 .٨/٤٧٣اجلرح والتعديل ) علقمة رو عنه أبو أيوب البهراين سليامن بن عبد احلميد احلميص
مل : ١٠/٣٨٣كام يف التهذيب البن حجـر  −وابن عبادة −عيمخزيمة بن جنادة كام يف املعرفة أليب ن-

 .أجد ترمجته
 .هو احلرضمي أبو علقمة احلميص: نرص بن علقمة -
 .هو احلرضمي أبو جنادة احلميص: حمفوظ بن علقمة -
 .هو الثاميل احلميص: بن عائذ  عبدالرمحن-
 אW

 .نرص , وخزيمة بن جنادة والد نرصسنده ضعيف جلهالة شيخ الطرباين , و
 ).غريب ال حيفظ إال من هذا الوجه: (قال أبو نعيم

 ).ال نعرفه إال من هذا الوجه: (وقال ابن منده
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ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك صحايب مشهور تـزوج ضـباعة بنـت : املقداد بن األسود الكندي هو )١(

يف خالفـة عـثامن   مـات. وهـاجر اهلجـرتني وشـهد بـدراً ومـا بعـدها الزبري ابنة عم النبـي 
 .٦/١٦٠, اإلصابة ٤/١٨٤, أسد الغابة ٤/٤٢االستيعاب : انظر. هـ٣٣سنة

وزوج املقداد بن األسود, حـديثها يف   النبي عم ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب اهلاشمية بنت )٢(
 .٨/٢٢٠, أفصابة ٥/٣٣٢, أسد الغابة ٤/٤٢٩االستيعاب : انظر.االشرتاط يف احلج مشهور

, وأصـل اخلربـة: خرب املنزل فهو خراب, واإلخراب )٣( ايـة النه. العيـب: أن يـرتك املوضـع خربـاً
١٨−٢/١٧ . 

بفتح اخلاءين وسكون الباء األوىل كـام عنـد أيب ) اخلبخبة: (وجاء حتديد هذه اخلربة بمكان يسمى  
 .٢/٦النهاية . وهو موضع بنواحي املدينة: داود والطرباين والبيهقي وأيب نعيم

 .٢/١٢٧, وحياة احليوان الكرب ١/٢٥٨النهاية . الذكر الكبري من الفأر: جرذ )٤(
بارك اهللا لك فيها, ال يدل عىل أنه جعلها لـه يف احلـال : قوله٠: ٣/٤٤قال اخلطايب يف معامل السنن  )٥(

 ).ولكنه حمجمول عىل بيان األمر يف اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت آلخذها
 ).فعىل هذا ليس هذا احلديث مناسباً للباب: (وقال ابن الرتكامين معقباً عىل قول اخلطايب  
 .يعني كتاب الزكاة: قلت 
, والتـبن: مجع مفردها الغرارة بكرس الغني وهي التي للتبن, قال يف الصحاح :غرائر )٦( : وأظنه معربـاً

الفضة, واملراد أهنا رأت أقداحاً مليئـةً بالفضـة; : بكرس التاء وسكون الباء أعظم األقداح, والورق
, لسـان العـرب ١/١٨١, النهايـة ٢/٧٦٩اح الصـح: انظـر. مما يدل عىل كثرهتا يف بيـت املقـداد

 .٥٣٦, التوقيف عىل مهامت التعريف ص ٥/١٨
 W

ي

ي
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 ). ٣٨٩( ٤٦١أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص

 ).٦١١( ٢/٢٥٩, والطرباين يف املعجم الكبري )١٨٦٦( ٦/٥٢وأخرجه البزار يف املسند 
 .من طريق خالد بن خملد

, والطرباين أيضـاً )٣٠٨٧(كتاب اخلراج باب ما جاء يف الركاز وما فيه وأخرجه أبو داود يف السنن 
مـن طريـق ابـن أيب فـديك, ) ٦٦٥١( ٤/٢٦٢, والبيهقي يف السنن الكرب )٦١٢( ٢/٢٦٠يف الكبري 

 .بدون اجلملة األخرية
من طريق حممد بن ) ٢٥٠٨(وأخرجه ابن ماجه يف السنن أبواب اللقطة باب التقاط ما أخرج اجلرذ 

 .الد كذلك بدون اجلملة األخريةخ
ثالثتهم عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت  عبداهللا عن أمها كريمة بنت املقداد عن 

 .به <ضباعة بنت الزبري 
 W

 .kí‹ÔnÛa١٦٧٧@. صدوق يتشيع وله أفراد: خالد بن خملد القطواين الكويف−
 .عيل بن مسلم املدينحممد بن إسام: ابن أيب فديك هو −
 .kí‹ÔnÛa٥٨٤٧@. صدوق خيطئ: ابن عثمة احلنفي: حممد بن خالد هو −
 .kí‹ÔnÛa٧٠٢٦@. صدوق يسء احلفظ: موسى بن يعقوب بن عبداهللا الزمعي املدين−
 .kí‹ÔnÛa٨٦٦٤@. مقبولة: قريبة بنت عبداهللا بن وهب −
 .kí‹ÔnÛa٨٦٧٢@. ثقة: كريمة بنت املقداد بن األسود−
 אW

 .سنده حسن
: ذكره عبد احلق يف أحكامه ثـم قـال: (٤/٢٦٢قال ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي مع سنن البيهقي 

صدق يف ذلك ألن النسوة الـثالث الـاليت دون ضـباعة ال يعـرف : وقال ابن القطان. إسناده ال حيتج به
 ).الخ... ليس يف هذا اإلسناد إال امرأتان : حاهلم , قلت
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 .متّعه) و(يف )١(
 W

يف املعرفـة , وأبـو نعـيم ) ٣١٧٥٠( ٦/٣٢٦, ويف مصـنفه )٨٦٧(شيبة يف مسـنده  أخرجه ابن أيب
 .٤٥/٤٩٧, وابن عساكر يف تارخيه بدون سند ٣/٤٠٤

 ).٤٧٥(وأخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة 
ي بن محزة عن إسحاق بن أيب فروة عن يوسف بن سليامن عـن جـده عـن عمـرو بـن حييمن طريق 

 .به  احلمق
 W

 .مل أجد ترمجته: بن محزة  حييى−
 .ابن عبداهللا بن أيب فروة املدين: إسحاق هو−
 .مل أجد ترمجته: يوسف بن سليامن−
وعند ابن عسـاكر مـن −جدته ميمونة : جده كذا عند ابن أيب شيبة وعند ابن السنن وابن عساكر −

 .مل أجد ترمجتهم −جدته ناثرة: طريق ثان
 אW

 .سنده ضعيف جداً 
 .وذكره) وجاء عن إسحاق بن أيب فروة أحد الضعفاء : (٤/٥١٤قال ابن حجر يف اإلصابة 
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عبد العـز وسـربة واحلـارث, : ما ولدك ? قال: فقال أبا سربة أتى النبي أن : ( أصل  احلديث )١(

مِّ عبداهللا فإن خري األسامء عبداهللا و: فقال ودعا له ولولـده فلـم  عبدالرمحنال تسم عبد العز وسَ
 ).٦٥٥٩(هذا لفظ الطرباين ) يزالوا يف رشف إىل اليوم 

 )ابن أيب سربة : ( زيادة) ب(و) أ(يف  )٢(
 عبـدالرمحنسربة بن يزيد بن مالك بن عبداهللا اجلعفي له وألبيـه وألخيـه : بن أيب سربة هو وسربة 

 .التابعي املشهور عبدالرمحنصحبة وهو عم خثيمة بن 
, ذيـل ١٧٧, تعجيل املنفعة ص٣/٢٧, اإلصابة ٢/١٤٥, االستيعاب ٢/٢٧٥أسد الغابة : انظر 

 .١١٦الكاشف ص
معبد بن عوسجة : أن أبا سربة هو: ن مالك اجلعفي , وزعم ابن قانعأبو سربة والد سربة هو يزيد ب )٣(

 .قاله ابن حجر. اجلهني فاهللا أعلم
ــة ٢٣٠و ٤/١٤١االســتيعاب : انظــر  , ٤/٢٦٠, ٣/٢٧, اإلصــابة  ٤٦١, ٤/٣٥١, أســد الغاب

٧/١٤١, ٦/١٣٢, ٤/٤١١. 
 W

 ).٧٥٣( ٢٢/٢٩٥, و)٦٥٦٠(و) ٦٥٥٩( ٧/١١٨أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
, )٣٦٠٧(و) ٣٦٠٦( ٢/٥٢٦, وأبو نعيم يف املعرفـة ) ٢٧٦٩(وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد 

 ).٦٨٧٣( ٤/٤٨٧و
 .به ~من طريق احلجاج بن أرطأة عن عمري بن سعيد عن سربة بن أيب سربة 

 ٢٢/٢٩٥ , والطــرباين أيضــاً يف املعجــم الكبــري)١٧٦٠٧( ٢٩/١٤٨وأخرجــه أمحــد يف املســند 
 .  , من الطريق السابق ولكن ليس فيه الشاهد ٣/٩٥, وابن قانع يف املعجم )٧٥٤(

 W
 .١١١٩@kí‹ÔnÛa. والتدليس اخلطأ كثري صدوق: القايض الكويف النخعي ثور أرطأة بن بن احلجاج−
 .kí‹ÔnÛa٥١٨٢@. ثقة: عمري بن سعيد النخعي الصهباين−
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 .سنده ضعيف حلال احلجاج
رواه أمحد, وفيه احلجاج بن أرطأة وفيه ضعف وبقية رجاله رجـال ( ٨/٥٠قال اهليثمي يف املجمع 

 ).  الصحيح
 :ألصل احلديث شواهد تقويه منها: قلت
, )كشـف األسـتار ١٩٩٣(, والبزار يف املسـند )١٧٦٠٦( ٢٩/١٤٧ـ ما أخرجه أمحد يف املسند  ١

وغريهم, من طريـق أيب وكيـع عـن أيب إسـحاق السـبيعي عـن  ٢/١٦٢ معجم الصحابة وابن قانع يف
ه عبدالرمحن : (خيثمة بن عبدالرمحن عن أبيه وفيه ا, ولكن سمِّ وهذا حديث صـحيح ..). ال تسمه عزيزً

 .رجاله موثقون
ن مـ ٢/١٦١, وابـن قـانع يف املعجـم )٢٤٧٩(ـ وما أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين  ٢

 .طريق سويد بن عبدالعزيز عن داود بن عيسى عن إسامعيل السدي عن خيثمة عن أبيه بنحوه
 .وإسناده ضعيف لضعف سويد بن عبدالعزيز

 .١٥٠−٢٩/١٤٦مسند اإلمام أمحد : وانظر
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 .صحايب, ذكر ابن حجر له ثالثة أحاديث: ضمرة بن ثعلبة البهزي السلمي )١(
 .٣/٣٩٦إلصابة , ا٢/٤٧٤, أسد الغابة ٢/٣٠١االستيعاب : انظر 
وأخرجهـا الطـرباين يف الكبـري . ٣/٣٩٧هبذا اللفظ يف اإلصـابة ..) وكان حيمل عىل القوم: (مجلة )٢(

 فكنت أمحل يف عظم القـوم فيـرتاء يل النبـي : (والشاميني دون أيب نعيم عىل ما يأيت بيانه بلفظ
يرتاء يل خلفهم, فأمحـل  نبي إن ال: (خلفهم, فقالوا يا ابن ثعلبة لتغرز وحتمل عىل القوم, فقال

 ).حتى أقف عنده, ثم يرتاو يل عند أصحايب, فأمحله حتى أكون مع أصحايب
 .   وهذا من كرامته: قلت 

 W
مـن ) ١٣٧٨( ٢/٢٩٨, ويف مسند الشـاميني )٨١٥٦( ٨/٣٠٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .ءطريق إبراهيم بن العالء وحممد بن العال

 . من طريق عمرو بن عثامن) ٧١١٣( ٥/٥١وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
 .به  البهزي ثعلبة بن ضمرة عن جابر  بن ىيحيثالثتهم عن بقية بن الوليد عن سليامن بن سليم عن 

 W
 .٢٢٦ kí‹ÔnÛa.  مستقيم احلديث: إبراهيم بن العالء بن زبريق احلميص−
 .مل أجد ترمجته: بن زبريق احلميص حممد بن العالء−
 .هو ابن سعيد بن كثري أبو حفص احلميص: عمرو بن عثامن −
 .الكالعي: بقية بن الوليد هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٦٦@. ثقة عابد: سليامن بن سليم الكلبي أبو سلمة الشامي قايض محص−
 .kí‹ÔnÛa٧٥١٨@. ثقة: ى بن جابر بن حسان الطائي احلميصحيي−
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 .ضعيفسنده 
 ).وإسناده حسن : (  ٩/٣٧٩قال اهليثمي يف املجمع 

 ., وسكت عنه٣/٣٩٧واحلديث ذكره ابن حجر يف اإلصابة  
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 .٦/٢٠٧يف الدالئل  ~هذه العبارة من كالم البيهقي  )١(

 W
 .٦/٢٠٧أخرجه البيهقي يف الدالئل 

من طريق حممد بن رزام عن حممـد بـن عبـداهللا كالمها  .٢/٢٦٧وأخرجه ابن حبان يف املجروحني 
 .به  دينار عن أنس بن مالك األنصاري عن مالك بن

 W
تركـوه, : متهم بوضع احلديث قال األزدي: حممد بن رزام السليطي األييل البرصي أبو عبد امللك−

 .حيدث بأباطيل: وقال الدارقطني
 .٥/١٦٩, اللسان ٦/١٤٥, امليزان ٣/٥٨الضعفاء واملرتوكني : انظر
حممد بن عبداهللا بن عمـرو : حممد بن رزام مرة: د البيهقي سامهيف سن: حممد بن عبداهللا األنصاري −

وسمي أيضاً : وهو واحد.حممد بن عمرو بن عبداهللا األنصاري: أبو سلمة األنصاري, وأخر. 
 .kí‹ÔnÛa٦٠١٩@. كذبوه. حممد بن عبداهللا بن زياد األنصاري أبو سلمة البرصي, مشهور بكنيته

 .هد البرصيالزا حييىأبو : مالك بن دينار هو−
 אW

 .سنده موضوع حلال حممد بن زرام وحممد بن عبداهللا
 ).هذا إسناد جمهول: (قال البيهقي

. مل يعـرف أحـداً مـنهم ~مل أفهم املراد هبذا, وكل السند معروف رجاله , وكأن البيهقـي : قلت
بمحمـد بـن عبـداهللا  ٢٤٦ه تـذكرة احلفـاظ صواحلديث أعله احلافظ حممد بن طاهر القيرساين يف كتاب

 ).كذاب: (األنصاري أيب سلمة وقال عنه 
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 .٦/١٠٥والتهذيب  ١٦/٤٣٢هتذيب الكامل : لرتمجته انظر: عبد احلميد بن سلمة األنصاري )١(
 .٣/١٣٣اإلصابة  ٤/١٤٦, التهذيب ١١/٣٣١هتذيب الكامل : انظر: عن أبيه عن جده )٢(

 W
 . ٧/٨١أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

ــد ا ــرزاق يف املصــنف وأخرجــه عب ــن أيب شــيبة يف املصــنف )١٢٦١٦(ل , )٢٩٠٥٣( ٦/٩, واب
, وابن )٢٣٧٥٩(, و)٢٣٧٥٦(و) ٢٣٧٥٥( ١٧٠و ٣٩/١٦٦, وأمحد يف املسند )٣١٤٥١( ٦/٢٨٨و

كتـاب  الصـغر والنسائي يف السنن ,)٢٣٥٢( أبويه الصبي بني األحكام باب ختيري ماجه يف السنن كتاب
, )٦٣٨٧(و) ٦٣٨٦( ٤/٨٣, ويف الكـرب )٣٥٢٥(ني وختيـري الولـد الطالق باب إسالم أحد الزوج

 ).٣٤٢١( ٢/٤٧٣, و)٢٥٧٧( ٢/٢٣٣, وأبو نعيم يف املعرفة )٣٠٩٢(والطحاوي يف املشكل 
من طرق عن عثامن البتي عن عبد احلميد بن سلمة عـن أبيـه عـن جـده بـه إال عنـد عبـد الـرزاق 

, ويف بعضـها ) حلميد األنصاري عن أبيـه عـن جـده عبد ا( والنسائي يف الصغر والطحاوي فعندهم 
 ). عن جده مبارشة بدون أبيه(

 واملزي يف هتذيب )٣٠٩١(, والطحاوي يف املشكل )٦٣٨٨( ٤/٨٣وأخرجه النسائي يف الكرب ,
 .من الطريق السابق عن أبيه فقط مرسالً  ١٦/٤٣٣الكامل 

اب الطالق باب إذا أسلم أحد األبـوين , وأبو داود يف السنن كت)٢٣٧٥٧(وأخرجه أمحد يف املسند 
, )٢٨٢٨( ٢/٢٥٥, واحلـاكم يف املسـتدرك )٣٠٩٠(, والطحاوي يف املشكل )٢٢٤٤(ملن يكون الويل 

 من طريق عيسى بن يونس) ١٥٧٦٠( ٨/٥والبيهقي يف السنن الكرب. 
 ٤/٢٩من طريق املعاىف بن عمران , والدارقطني يف السـنن ) ٦٣٨٥( ٤/٨٣والنسائي يف الكرب 

 . من طريق عيل بن غراب وأيب عاصم النبيل) ٣٩٧٣(و) ٣٩٧٢(
 .نحوه فذكر تسلم أن امرأته وأبت أربعتهم عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع أنه أسلم



@

 

……………………………………………………………  
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٤٥١٨@صدوق : ابن مسلم البتي أبو عمرو البرصي : عثامن البتي هو−
 .kí‹ÔnÛa٣٧٦٣@. جمهول: عبد احلميد بن سلمة األنصاري −
 .kí‹ÔnÛa٢٥١٧@. أو جده, صحايب: أبوه سلمة−

مَ فسمى عبد احلميد بابن سلمة األنصاري, والصواب فيه هو الطريق الثـاين,  وعثامن البتي هنا وهِ
ئي يف الكرب والطحاوي يف املشـكل حيـث ومما يدل عىل ذلك الرواية األخر عند عبد الرزاق والنسا

 .وهو إمام. سفيان الثوري: وراوهيا عن عثامن ) عبد احلميد األنصاري: (جاءت هكذا
 :الطريق الثاين

 .ابن أيب إسحاق السبيعي: عيسى بن يونس هو−
 .األزدي املوصيل: املعاىف بن عمران هو−
 .الفزاري موالهم الكويف القايض: عيل بن غراب هو−
 .الضحاك بن خملد الشيباين البرصي: و عاصم النبيل هو أب−
. صدوق رمي بالقدر وربام وهـم: عبد احلميد بن جعفر بن عبداهللا بن احلكم بن رافع األنصاري −

@kí‹ÔnÛa٣٧٥٦. 
 .kí‹ÔnÛa٩٤٤@. ثقة: جعفر بن عبداهللا األنصاري: أبوه −
 .í‹ÔnÛa@k١٨٦٥. صحايب: رافع بن سنان األويس: يروي عن جد أبيه −
 אW

 .سنده حسن إن كان جعفر بن عبداهللا سمع من جد أبيه رافع بن سنان
بن  عيل هبذا الترصيح احلسن بن انفرد البيهقي لكن احلاكم وعنه وقد جاء الترصيح بالسامع منهام عند

عبد العزيـز النخشـبي;  عن ١٥٥زياد, ومل أقف له عىل ترمجة, وقد نقل العالئي يف جامع التحصيل ص
, وعىل كلٍ فإن جعفر بن عبداهللا ثقة وما رواه كان قد حصل )هذا مرسل ألنه مل يدرك جد أبيه : ( أنه قال

 .يف أهل بيته فهو أدر به
 .واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهبي
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 .٣٢٠ص ابن ماجه زوائد ٤/٢٠ احلبري , تلخيص٨/٥النقي  , اجلوهر٣/٣٩٤نصب الراية : انظر

وقع عند الدارقطني أن البنت املخـرية اسـمها عمـرية, : (  ٤/٢١قال ابن حجر يف تلخيص احلبري 
لو صح رواية من رو أهنـا : رواية من رو أنه كان غالماً أصح, وقال ابن القطان : وقال ابن اجلوزي 

 ).بنت الحتمل أن يكون قضيتني الختالف املخرجني 
 ).ذكر: (حلميد بن سلمة ; املتناز ع فيه هو عبد ا: من الطريق األول : قلت 

 ).بنت: (عبد احلميد بن جعفر املتنازع فيه : ومن الطريق الثاين 
 ).٣٩٧٣(ومل يسمها إال أيب عاصم النبيل عند الدارقطني 

 −:واحلديث يدور حول ثبوت احلضانة بعد الفرقة لألم الكافرة, ولبحث هذه املسألة انظر
: , مذهب الشـافعية٢/٣٥٩املدونة : , مذهب املالكية٥/٢٥٣بن عابدين حاشية ا: مذهب احلنفية

 .١١/٤١٢املغني : , مذهب احلنابلة٢/١٩٤اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع 
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 ).و(و) د(ما بني القوسني زيادة من  )١(
 ).د(و) ب(و) أ(ما بني القوسني ساقط من  )٢(
 ).د(ما بني القوسني ساقط من  )٣(
 ).و(ما بني القوسني ساقط من  )٤(
اللهم : قال يا رسول اهللا فادع اهللا أن يبغض إيلّ النساء, قال النبي : ( عند البيهقي يف السنن زيادة )٥(

 .. ).بغض إليه النساء
 W

مـن طريـق يزيـد بـن ) ٥٠٣٢(, والبيهقي يف الشعب )٢٢٢١١( ٣٦/٥٤٥أخرجه أمحد يف املسند 
 ). ٢٢٢١٢( ٣٦/٥٤٥وأمحد أيضاً يف املسند . رونها

مـن طريـق أيب ) ١٠٦٦( ٢/١٣٩, ويف الشـاميني )٧٦٧٩( ٨/١٦٢وأخرجه الطرباين يف الكبـري 
 . , من طريق أيب اليامن)٧٦٧٩(املغرية, والطرباين أيضاً يف الكبري 

 .به  ثالثتهم عن حريز عن سليم بن عامر عن أيب أمامة
, والبيهقــي يف )١٥٢٣( ٢/٣٧٣, ويف الشــاميني )٧٧٥٩( ٨/١٨٣الكبــري  والطــرباين يف املعجــم

 من طريق اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث عن القاسم عـن أيب ) ١٨٥٠٧( ٩/٢٧١السنن الكرب
 .أمامة به
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 W

 :للحديث طريقان  مها كالتايل
 −:الطريق األول 

 .اسطيالسلمي موالهم الو: يزيد بن هارون هو−
 .عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين: أبو املغرية هو −
 .احلكم بن نافع البهراين: أبو اليامن هو −
 .ابن عثامن الرحبي: حريز هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٢٧@. ثقة: ى احلميص يحيسليم بن عامر الكالعي أبو −

 −:الطريق الثاين 
 .هو الغساين موالهم: اهليثم بن محيد −
 .هو احلرضمي أبو وهب الدمشقي :العالء بن احلارث −
 .الدمشقي صاحب أيب أمامة عبدالرمحنهو ابن : القاسم−
 אW

 .من الطريق األول احلديث صحيح,
 ).رواه أمحد والطرباين يف الكبري, ورجاله رجال الصحيح : (  ١/١٢٩قال اهليثمي يف املجمع 

 .ى بن محزة الدمشقيحييأمحد بن حممد بن : رباين حلال شيخ الطضعيف ومن الطريق الثاين 
 .يرتقى احلديث للحسن لغريه متابع كام عند البيهقي يف السنن وله
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ف اخلزاعي, صحايب, قتل  )١( يف سنة مخس وستني للهجرة يف شهر سليامن بن رصد بن اجلون أبو املطرّ

 .ربيع اآلخر
 .٣/١٤٤, اإلصابة ٢/٣٧٣, أسد الغابة ٢/٢١٠االستيعاب : انظر 
 .٢/٢٤٣النهاية . جر عرقه وسال: أي  )٢(
 ).د(كامل الباب ساقط من  )٣(

 W
 ٣٩٨٩( ٢/٥٣٧أخرجه البيهقي يف السنن الكرب.( 

, وعبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل املسـند )٢١١٥٠(و) ٢١١٤٩( ٣٥/٨٤وأخرجه أمحد يف املسند 
ى بن يعمر عـن حيييى عن قتادة عن يحيمن طريق مهام بن ) ٣١١٢(, والطحاوي يف املشكل ) ٢١١٥١(

سليامن بن رصد عن أيب بن كعب أنه قرأ آية وقرأ ابن مسعود خالفها فذكره وليس فيه إال رضب رسول 
 .اهللا لصدر أيب بن كعب

مـن طريـق ) ١/١٥(, والطـربي يف مقدمـة التفسـري )٢١١٥٢(أخرجه عبداهللا بـن أمحـد أيضـاً و
 .من طريق العوام) ١٠٥٠٧(و) ١٠٥٠٦( ٦/١٧١والنسائي يف السنن الكرب .إرسائيل

سـقري : كالمها عن أيب إسحاق عن سليامن بـن رصد عـن أيب بـه , زاد إرسائيـل بعـد أيب إسـحاق 
 .العبدي

 W
 −:للحديث طريقان مها كالتايل

 −:الطريق األول 
 .العوذي: ى هويحيمهام بن −
 .قتادة هو ابن دعامة السدويس−



@

 

……………………………………………………………  
 .kí‹ÔnÛa٧٦٧٨@. ثقة فصيح وكان يرسل: ى بن يعمر البرصي يحي−

 −:الطريق الثاين 
 .ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي: إرسائيل هو−
 .kí‹ÔnÛa٥٢١١@. ثبت فاضلثقة : العوام بن حوشب الشيباين الواسطي−
 .عمرو بن عبداهللا: أبو إسحاق السبيعي هو −
 .صقري بالصاد وبالسني, وصقر بدون التصغري: ويقال يف اسمه : سقري العبدي −

رو عنه أبو إسحاق السبيعي ; ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابـن  
 .. ). جمهول, ومل يصب يف ذلك: قال احلسيني : ( جيل املنفعة حبان يف الثقات, وقال ابن حجر يف تع

, تعجيل املنفعة ٤/٣٨٥, الثقات  ٤٥٢و ٤/٣١٨, اجلرح والتعديل ٤/٣٣٠التاريخ الكبري : انظر
 .١٨٧ص 
 אW

سنده صحيح من الطريقني, وال يرض حال سقري, ألن أبـا إسـحاق السـبيعي يـروي مبـارشة عـن 
 .يامن بن رصدسل

:  ~قـال ) ٨٢٠(واحلديث يف صحيح مسلم من طريق آخر بنحـوه يف كتـاب الصـالة  −:قلت 
حدثنا إسـامعيل بـن أيب خالـد عـن عبـداهللا بـن عيسـى بـن : حدثنا حممد بن عبداهللا بن نمري حدثنا أيب 

يل فقـرأ قـراءةً كنت يف املسجد فدخل رجل يصـ: بن أيب ليىل عن جده عن أيب بن كعب قال  عبدالرمحن
فسقط يف نفيس مـن التكـذيب, وال : ( أنكرهتا عليه, ثم دخل آخر فقرأ قراءة سو قراءة صاحبه, وفيه 

ما قد غشيني رضب يف صدري ففضت عرقاً وكأنام أنظر إىل  إذ كنت يف اجلاهلية, فلام رأ رسول اهللا 
 .. ).اهللا عز وجل فرقاً 
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هـذه الـدعوة يف ابـن  وقد استجاب اهللا لرسوله : (٩/٧٤يف البداية والنهاية  ~قال ابن كثري  )١(

عمه, فكان إماماً هيتد هبداه ويقتد بسناه يف علوم الرشـيعة وال سـيام يف علـوم التأويـل, وهـو 
له من كـالم التفس قَ ري فإنه انتهت إليه, وهو التفسري فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله, وما كان عَ

 ). ابن عمه رسول اهللا 
 W

 .أخرجه البخاري يف صحيحه يف أربعة مواضع وبلفظ حديث الباب يف واحد من األربعة
حـدثنا : حدثنا عبداهللا بن حممد قال: ~قال ) ١٤٣(كتاب الوضوء باب وضع املاء عند اخلالء −

 .بمثله  حدثنا ورقاء عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس: هاشم بن القاسم قال
 ).٧٢٧٠(و) ٣٧٥٦(و) ٧٥: (والثالثة األخر هي

حدثنا زهري بن حرب وأبو بكر بن  ~قال ) ٢٤٧٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل 
سمعت عبيد اهللا بن أيب يزيـد : حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: هاشم بن القاسمحدثنا : النرض قال

 .حيدث عن ابن عباس بمثله
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 W
 و.٦/١٩٢, والبيهقي يف الدالئل )٦٢٨٠( ٣/٦١٥أخرجه احلاكم يف املستدرك 

, وأمحد يف )٣٢٢١٣( ٦/٣٨٦, وابن أيب شيبة يف املصنف ٢/٣٦٥وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 
, والفســوي )٣١٠٢( ٥/٢١٥, و)٣٠٢٢( ٥/١٥٩, و) ٢٨٧٩( ٥/٦٥, و)٢٣٩٧( ٤/٢٢٥املســند 

ــة  ــاين  ٤٩٤و ١/٤٩٣يف املعرف ــن أيب عاصــم يف اآلحــاد واملث ــان يف صــحيحه ) ٣٥٤(واب ــن حب , واب
من طريق محاد بن سلمة وزهـري بـن أيب ) ١٠٥٨٧( ١/٢٣٨, والطرباين يف الكبري )٧٠٥٥( ١٥/٥٣١

 .خيثمة كالمها عن عبيد اهللا بن خيثم
 ٥/١٠٠, و)١٤٤٤( ٢/٢٤٩, ويف األوسـط )١٠٦١٤( ١٠/٢٦٣وأخرجه الطـرباين يف الكبـري 

 .يب هندعن داود بن أ حييىمن طريق مقدم بن حممد عن القاسم بن  ١/١٩٧, ويف الصغري )٤١٨٨(
من طريـق ) ٣٣٨٠( ٤/٢١٤, ويف األوسط )١٢٥٠٦( ١٢/٧٠وأخرجه أيضاً الطرباين يف الكبري 

يف األوسـط عـن هشـام (زيد بن أيب الزرقاء وهاشم بن خملد عن شبل بن عباد عـن سـليامن األحـول, 
 ).فقط

ثَيم وداود بن أيب هند وسليامن األحول عن سعيد بن جبري عن ا  .بن عباس بهثالثتهم عبداهللا بن خُ
عن حممد بن عيل بن شعيب السامر عن أبيه ) ١١٢٠٣( ١١/١١٠وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري 

 .عن هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .لمة البرصيابن دينار أبو س: محاد بن سلمة هو−
 .kí‹ÔnÛa٢٠٤٢@. ثقة ثبت: زهري بن حرب أبو خيثمة النسائي −
 .kí‹ÔnÛa٦٨٧٢@. صدوق ربام وهم: اهلاليل حييىمقدم بن حممد بن −
 .kí‹ÔnÛa٥٥٠٤@. ثقة: بن عطاء اهلاليل حييىالقاسم بن −
 .املوصيل: زيد بن أيب الزرقاء هو−
 .٧٢٥٧@kí‹ÔnÛa. صدوق: هاشم بن خملد الثقفي املروزي−



@

 

……………………………………………………………  
 .kí‹ÔnÛa٢٧٣٧@. ثقة: شبل بن عباد املكي القارئ−
 .عبداهللا بن عثامن بن خثيم املكي القارئ−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٠٨@. ثقة ثقة: سليامن بن أيب مسلم األحول−
 .kí‹ÔnÛa١٨١٧@. ثقة متقن كان هيم بأخرة: داود بن أيب هند البرصي−
 .األسدي موالهم الكويف: سعيد بن جبري هو−

 : ثاينالطريق ال
 .٦/٨١٧تاريخ اإلسالم : انظر: حممد بن عيل بن شعيب السمسار−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٤٥@. ثقة: عيل بن شعيب بن عدي السمسار البغدادي−
 .kí‹ÔnÛa٧٢٥٦@ثقة ثبت : هشام بن القاسم بن مسلم البغدادي−
 .اليشكري: ورقاء بن عمر هو−
 .هماملكي أبو حممد األثرم احلجمي موال: عمرو بن دينار هو−
 אW

 .احلديث صحيح من الطريق األول, حسن من الطريق الثاين
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

 ).إسناده صحيح(عن الطريق الثاين  ٣/٢٠٣قال يف جممع الزوائد 
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 W

 ).١٨٤٠( ٣/٣٤٠أخرجه أمحد يف املسند 
باجلملة األوىل من احلديث, عن هشـيم عـن خالـد ).٢٤٧٧( ٤/٣٦٠وأخرجه أبو يعىل يف املسند 
 .عن عكرمة عن ابن عباس فذكره

) ٣٧٥٦( {باب ذكر ابن عباس  واحلديث يف صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي 
إىل  ضمني النبي : حدثنا مسند حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ~قال 

 .١/٣١٥وهبذا اللفظ مشهور جداً وبه أخرجه أبو نعيم يف احللية .))اللهم علمه احلكمة  ((: صدره وقال
: ~قـال ) ١٧٤٩(وأما اللفظ الذي ساقه السيوطي بكامله فقـد أخرجـه اآلجـري يف الرشـيعة 

: حـدثنا حـاتم بـن العـالء  قـال: حدثنا حممد بن عبداهللا بن قهزاد قـال: حدثنا أبو بكر بن أيب داود قال
دعـاين  إن نبـي اهللا : حدثنا أبـو هنيـك عـن ابـن عبـاس قـال: حدثنا عبد املؤمن بن خالد احلنفي قال

 .سول اهللا فأجلسني يف حجره فمسح رأيس ودعا يل باحلكمة فلم ختطئني دعوة ر
 W

أبو بكر عبداهللا بن احلافظ الكبري أيب داود سـليامن بـن األشـعث األزدي : هو أبو بكر بن أيب داود−
: انظـر. هــ٣١٦ , مات سـنة)املصاحف(اإلمام العالم احلافظ شيخ بغداد صاحب كتاب : السجستاين

  . ٢/٢٧٣, شذرات الذهب١٣/٢٢١, السري ٩/٤٦٤تاريخ بغداد 
 .kí‹ÔnÛa٦٠٤٣@. ثقة: حممد بن عبداهللا بن قهزاذ املروزي −
 .kí‹ÔnÛa١٠٠٢@. ثقة: حاتم بن يوسف بن خالد اجلالّب أبو روح املروزي: هو حاتم بن العالء−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٣٦@ .ال بأس به: عبد املؤمن بن خالد احلنفي أبو خالد املروزي−
 . kí‹ÔnÛa٨٤١٩@. ثقة: ئعثامن بن هنيك األزدي البرصي القار: أبو هنيك−

: انظـر.ذكره ابن حجر مرتني تبعـاً للحـافظ املـزي: قلت.kí‹ÔnÛa٤٥٢٤@. مقبول: وقال عنه أيضاً 
 .١٢/٢٣٤, ١٣٤, ٧/١٣٨, هتذيب التهذيب ٣٤/٣٥٥, ١٩/٥٠١هتذيب الكامل 

 אW
 .حسن حلال عبد املؤمن احلنفي سنده
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 W

 ١٠/٢٣٧مـن طريـق الطـرباين, وهـو يف املعجـم الكبـري لـه  ١/٣١٦أخرجه أبو نعيم يف احلليـة 
الرقي عن عامر بن سيار عن فرات بن السائب عن ميمون بـن  حييىعن عبداهللا بن سعد بن ) ١٠٥٨٥(
 .فذكره.. وضع يده عىل رأس عبداهللا فقال أن رسول اهللا  {ران عن ابن عباس مه

, والطـرباين أيضـاً يف ٢/٣٦٥, وابن سعد يف الطبقـات )٢٤٢٢( ٤/٢٤٤وأخرجه أمحد يف املسند 
بـداهللا عـن عكرمـة عـن ابـن من طريق سليامن بن بالل عن حسني بـن ع) ١١٥٣١( ١١/٢١٣الكبري 

 .عباس به
عن حسني ) عن عمرو بن أيب عمرو: (, وأضاف سليامن بن بالل ٢/٣٦٥.أيضاً  وأخرجه ابن سعد

 .بسنده
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

: انظـر. من شيوخ الطرباين يف معامجه الثالثة, كان قايض فـارس :الرقي حييىسعد بن  عبداهللا بن−
 .١٠/٣٧٤تاريخ دمشق 

ربـام : (, وذكره ابن حبان يف الثقات وقال)جمهول: (قال أبو حاتم : دارمي الرقيعامر بن سيار ال−
 ).أغرب

 .٣/٢٦٨اللسان  ٤/١٦, امليزان ٨/٥٠٢, الثقات ٦/٣٢٢اجلرح والتعديل : انظر
 .أبو سليامن: فرات بن السائب هو−
 .اجلزري: ميمون بن مهران هو−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٢٥٣٩@. ثقة: ملدينسليامن بن بالل التيمي موالهم ا−
 .kí‹ÔnÛa١٣٢٦@. ضعيف: حسني بن عبداهللا بن عبيد اهللا بن عباس اهلاشمي−
 .kí‹ÔnÛa٥٠٨٣@. ميرسة موىل املطلب أبو عثامن املدين ; ثقة ربام وهم: عمرو بن أيب عمرو  −
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 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .البن عباس روايات األخر يف دعاء النبي حسن لغريه من الطريقني ولل
 ).رواه الطرباين وفيه من مل أعرفه (, ٩/٢٧٦قال اهليثمي يف املجمع 
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 .حديثاً واحداً فجعلهام ) د(ما بني القوسني من هذا احلديث والذي قبله سقط من  )١(

 W
 .من طريق إبراهيم بن عبداهللا) ٦٢٨٨( ٣/٦١٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .من طريق حممد بن يزيد) ١٢٠٢٢( ١١/٣٦٢وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .به  كالمها عن أيب عاصم عن شبيب بن برش عن عكرمة عن ابن عباس

 W
كتـب إلينـا بـبعض : قال ابن أيب حاتم: بن عبداهللا بن يزيد السعدي النيسابوري التميمي إبراهيم−
 .كان يستخف بمسلم فغمزه مسلم بال حجة: سئل أيب عنه فقال شيخ, وقال أبو عبداهللا احلاكم.. حديثه

 .وذكره ابن حبان يف الثقات
 .١/١٧٢ان اللس ١/١٦٤, امليزان ٨/٨٧, الثقات ٢/١١٠اجلرح والتعديل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٥٩١٥@. مقبول: حممد بن يزيد بن إبراهيم التسرتي−
 .أبو عاصم هو الضحاك بن خملد−
 .هو أبو برش: الضحاك−
 .شبيب بن برش البجيل−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .سنده حسن
 .شبيب بن برش فيه لني: وصححه احلاكم وتعقبه الذهبي بقوله
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 W

 . البغدادي حييىعن عبيد اهللا بن  ٣/٥٥٠أخرجه ابن عدي يف الكامل 
 .من طريق حممد بن عيل بن مهدي ١/٣١٥وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

 بن بكار عن ساعدة بن عبيد اهللا عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر كالمها عن الزبري
 .به {

, وعن داود يرويه ساعدة وال أعرفـه إال عـن الـزبري بـن )هذا يرويه عن زيد داود: (قال ابن عدي 
 )بكار عن ساعدة

 ).تفرد به داود بن عطاء املدين: (وقال أبو نعيم 
 W

تاريخ : انظر. هـ٣١٠بن سليم البغدادي البزاز, سمع الزبري بن بكار, مات سنة  حييى بن عبيد اهللا−
 .٧/١٨٦اإلسالم 
تـاريخ اإلسـالم : انظـر. هــ٤٠٢حممد بن عيل بن مهدي األنباري, وثقـه اخلطيـب, مـات سـنة −

 .٤/٧٥٩, تاريخ بغداد ٩/٥١
 .kí‹ÔnÛa١٩٩١@. ثقة: الزبري بن بكار بن عبداهللا األسدي املدين−
 .مل أجد ترمجته: ساعدة بن عبيد اهللا −
 .kí‹ÔnÛa١٨٠١@. ضعيف: داود بن عطاء املزين موالهم أبو سليامن املدين −
 .زيد بن أسلم هو العدوي موىل عمر−
 אW

 .سنده ضعيف ويغني عنه غريه مما ورد قبله من األحاديث
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  −:أخرجه البخاري يف صحيحه يف مخسة مواضع هي كالتايل 
: حدثنا حممـد بـن املثنـى قـال :  ~قال ) ١٩٨٢(كتاب الصوم من زار قوماً فلم يفطر عندهم −

 ).اللهم ارزقه ماالً وولداً وبارك له( بلفظ   حدثنا محيد عن أنس: و ابن احلارث حدثني خالد ه
, ومـن خـص أخـاه )١٠٣(وصل عليهم, التوبـة : (كتاب الدعوات باب قول اهللا تبارك وتعاىل −

حدثنا شعبة عن قتـادة قـال سـمعت : حدثنا سعيد بن الربيع :  ~قال ) ٦٣٣٤. (بالدعاء دون نفسه
  .هب  أنساً 

حدثنا : ~قال ) ٦٣٤٤(خلادمه بطول العمر وبكثرة ماله,  كتاب الدعوات باب دعوة النبي −
  .  حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس: حدثنا حرمي: عبداهللا بن أيب األسود

 ) ٦٣٧٩, ٦٣٧٨(كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة املال والولد مع الربكة −
 .  سـمعت قتـادة عـن أنـس: حدثنا شعبة قال: حدثنا غندر  :حدثني حممد بن بشار : ~قال 

 .سمعت أنس بن مالك: وعن هشام بن زيد
حدثنا أبوزيد سـعيد بـن الربيـع : ~قال ) ٦٣٨١, ٦٣٨٠(باب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة −

نـس أ قالـت أم سـليم للنبـي : (يف مجيعهـا إال األول. سـمعت أنسـاً : حدثنا شعبة عن قتادة قـال
 ).اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيام أعطيته: خادمك قال

حدثني زهري بن حرب حدثنا هاشـم : ~قال ) ٦٦٠(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة 
 .فذكر مثل لفظ البخاري األول  بن القاسم حدثنا سليامن عن ثابت عن أنس

حدثنا حممد بـن جعفـر : نى وابن بشار قاالحدثنا حممد بن املث: ~قال ) ٢٤٨٠(كتال الفضائل −
 .فذكر مثل حديث البخاري الثاين.. سمعت قتادة حيدث عن أنس: حدثنا شعبة قال

 .حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس فذكر نحوه: حدثنا أبو داود : حدثنا حممد بن املثنى وابن بشار−
سمعت أنس بـن : بن زيد قالحدثنا شعبة عن هشام : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر−

 .مثل ذلك: مالك يقول
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 :~قال ) ٢٤٨١(و 
 ((: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليامن عن ثابت عن أنس ذكره بلفـظ: حدثني زهري بن حرب−

 ).اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه
دثني أنـس حـ: حدثنا إسـحاق: حدثنا عكرمة : حدثنا عمر بن يونس: حدثني أبو معمر الرقايش−
 ). اللهم أكثر ماله وولده: (بلفظ
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 .يف مجيع النسخ بدون الالم, والتصحيح من املصدر)   ١(

 W
حـدثني أبـو معـن  :~قـال ) طـرف منـه −٢٤٨١(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضـائل 

 .فذكره.. حدثني أنس: حدثنا عكرمة حدثنا إسحاق: حدثنا عمر بن يونس: الرقايش
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 .آمنة) و(و) د(يف  )١(

 W
 ).١٩٨٢(وم باب من زار قومه فلم يفطر عندهم أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الص

  حدثنامحيـد عـن أنـس: حدثني خالد هـو ابـن احلـارث: حدثنا حممد بن املثنى قال: ~قال 
 ).بضع وعرشون ومائة: (فذكره وفيه

مـن طريـق حممـد بـن  ٦/١٩٥, أخرجه البيهقـي يف الـدالئل ~وبالعدد الذي ذكره السيوطي 
 .محيد الطويل عن أنس بن مالكعبداهللا األنصاري عن 

: عن عفان عن محاد عن ثابـت عـن أنـس بلفـظ) ١٣٠١٣( ٢٠/٣١٥وجاء يف مسند اإلمام أمحد 
 ).فأخربتني ابنتي أين قد دفنت من صلبي بضعاً وتسعني(
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 . من طريق سعيد بن مهران ٦/١٩٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 
من طريق سعيد بن عثامن, كالمها عن نوح بن قيس ) ٥١١( ١/٣١٠وأخرجه الطرباين يف األوسط 

 ).وأكثر ماله(بعد ) وولده(ويف الطرباين زيادة . الطاحي عن ثاممة عن أنس بن مالك به
) ٦٧٢(طريق محاد بن زيـد والبخـاري يف األدب املفـرد من  ٧/١٩وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 .كالمها عن سنان بن ربيعة عن أنس به.من طريق سعيد بن زيد
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .٤/٦١تاريخ اإلسالم : انظر. سعيد بن مهران−
ون حرج وال تعديل, وذكره ابن حبان سعيد بن عثامن البرصي, ذكره البخاري وابن أيب حاتم بد−

 .يف الثقات
 .٦/٣٧٠, الثقات ٤/٤٧, اجلرح ٣/٥٠٣التاريخ الكبري : انظر
 .هو األزدي الطاحي: نوح بن قيس −
 .kí‹ÔnÛa٨٥٣@. صدوق: ثاممة بن عبداهللا بن أنس بن مالك−

 :الطريق الثاين
 .محاد بن زيد هو ابن درهم−
 .kí‹ÔnÛa٢٣١٢@. صدوق له أوهام: محادسعيد بن زيد بن درهم األزدي أخو −
 .kí‹ÔnÛa٢٦٣٩@. صدوق فيه لني: سنان بن ربيعة الباهيل البرصي−
 אW

 .لغريه من الطريقني نحساحلديث 



@
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 W

, والبيهقـي يف )٣٨٣٧(  أخرجه الرتمذي يف جامعه أبواب املناقب باب مناقب ألنس بن مالـك
 .من طريق الرتمذي ٦/١٩٦الدالئل 

: قلت أليب العاليـة : حدثنا أبو داود عن أيب خلدة قال: حدثنا حممود بن غيالن: ~قال الرتمذي 
 .فذكره.. خدمه عرش سنني ودعا له النبي : ? قال النبي  سمع أنس من

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٦١٦@. ثقة: حممود بن غيالن العدوي موالهم −
 .سليامن بن داود الطياليس: أبو داود هو −
 .خالد بن دينار التميمي السعدي مشهور بكنيته: أبو خلدة هو−
 .أبو العالية رفُيع بن مهران الرياحي−
 אW

 .سنده حسن حلال أيب خلدة
 ).هذا حديث حسن غريب: (~قال الرتمذي 

 



@
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 W
 .من طريق اإلمام أمحد  ٦/١٩٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 

حدثنا معتمر بـن سـليامن عـن محيـد أن أنـس بـن : ~قال ) ١٢٢٥٠( ١٩/٢٧٥وهو يف املسند 
 .فهي غري موجودة يف املسند) ومات سنة إحد وتسعني(مالك عمر مائة سنة غري سنة إال مجلة 

 W
 .اليتمي: معتمر بن سليامن هو−
 .ابن أيب محيد الطويل: محيد هو−
 אW

 .نده صحيحس
حدثنا : ~قال : عند البيهقي يف الدالئل فهو كالتايل) ومات سنة إحد وتسعني: (وأما سند مجلة

−قلـت . أبو عبداهللا احلافظ أنبأنا أبو بكر حممد بن املؤمل حدثنا الفضل بن حممد حدثنا أمحد بن حنبل به
 .وهو مذكور يف فضائل أنس بن مالك. وقيل غري ذلك −يعني البيهقي

 .أبو عبداهللا احلافظ هواحلاكم صاحب املستدرك −
 .بن احلسن بن ما رسجس النيسابوري: حممد بن املؤمل هو−
 .ابن املسيب الشعراين: الفضل بن حممد هو−

 



@
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مائـة : فقـد دفنـت مـن صـلبي مائـة غـري اثنـني, أو قـال: قـال أنـس: (جاء يف طبقات ابن سعد  )١(

 ).فدفنت مائة وثالثة: (ويف األدب املفرد ).واثنني
 )ستحييت من الناسوطالت حيايت حتى ا: (يف األدب املفرد )٢(
 ).وأرجو املغفرة: (يف األدب املفرد )٣(
 .وهي التي أشار إليها أنس بالرابعة: قلت 

 W
 . من طريق محاد بن زيد ٧/١٩أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . من طريق سعيد بن زيد) ٦٧٢(وأخرجه البخاري يف األدب املفرد 
 .به  كالمها عن سنان بن ربيعة عن أنس

 ., وسنده حسن)٣٣٦(وقد أرشت إىل هذا الطريق يف : قلت


 



@
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 W
 .٧/١٩أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

مـن طريـق ) ٤٢٢١( ٧/٢٢٢, وأبـو يعـىل يف املسـند ٦/١٥وأخرجه البخاري  يف التاريخ الكبري 
 .سالم بن مسكني عن عبد العزيز أيب مجيلة عن أنس به

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٧١٠@. ابن ربيعة األزدي ثقة رمي بالقدر: سالّم بن مسكني هو−
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون حرج وال تعديل, وذكره ابن حبـان : عبد العزيز بن أيب مجيلة−

 .يف الثقات
 .٥/١٢٤, الثقات ٥/٣٧٩, اجلرح والتعديل ٦/١٥الكبري  التاريخ: انظر

 אW
 .سنده حســـــــن

 



@
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يزيـد بـن : أبو كثري  السحيمي الغربي الياممي األعمى قيل هـو: ريرة الراوي عن أيب ه: القائل هو )١(

 .ثقة: يزيد بن عبداهللا بن أذنية أو ابن غفيلة : وقيل عبدالرمحن
, وهـذه اجلملـة )٨٣٢٤(, التقريـب ١٢/١٨٩, هتذيب التهذيب ٣٤/٢٢١هتذيب الكامل : انظر 

 .ابتداءاً كام هنا غري موجودة يف صحيح مسلم
 .علمكأ) ب(يف  )٢(
وأرضـاه, ومـن   وقد صدق أبو هريرة يف ذلك,: (٩/٧٦يف البداية والنهاية  ~قال ابن كثري  )٣(

متام هذه الدعوة أن اهللا شهر ذكره يف أيام اجلمع حيث يذكره الناس بني يدي خطبة اجلمعـة وهـذا 
 ).من التقييض القدري والتقدير املعنوي

 ).و(زيادة من  )٤(
 W

حدثنا عمر ابن : حدثنا عمرو الناقد: ~قال ) ٢٤٩١(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الفضائل
 .حدثني أبو هريرة فذكره بنحوه عبدالرمحنحدثنا عكرمة بن عامر عن أيب كثري يزيد بن : يونس الياممي 

احلـاكم , و٤/٣٢٨فقد أخرجه ابن سعد يف الطبقات  ~وأما اللفظ الذي ساقه السيوطي : قلت
ــدالئل )٤٢٤٠( ٢/٦٧٧يف املســتدرك  ــي يف ال ــن إســحاق  ٦/٢٠٣, والبيهق ــوب ب ــق يعق ــن طري م

 .احلرضمي

حي



@
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 . عبدالرمحنمن طريق ) ٨٢٥٩( ١٤/١٠وأمحد يف املسند 

من طريق أيب الوليد ) ٧٦( ٢٥/٤٠, والطرباين يف الكبري)٧١٥٤(١٦/١٧وابن حبان يف صحيحه 
 .الطياليس

 .بسنده كام يف صحيح مسلمثالثتهم عن عكرمة بن عامر 
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حممد بن قيس املدين القاص ال حممد بن قيس بن : كذا يف مجيع النسخ, وهذا خطأ يف السند, بل هو )١(

 .تضح ذلك يف التخريجخمرمة كام ي
 W

 .من طريق محاد بن شعيب) ٦١٥٨( ٣/٥٨٢أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 ٢/١٣١, والطـرباين يف املعجـم األوسـط )٥٨٧٠( ٣/٤٤٠وأخرجه النسائي يف السنن الكـرب 

 .من طريق الفضل بن العالء) ١٢٥٠(
وهـو وهـم , وزاد ) ابـن خمرمـة: (اد فقـالكالمها عن إسامعيل بن أمية عن حممد بن قيس , زاد محـ

 .وهو الصواب يف السند −) عن أبيه(الفضل بن العالء 
 W

 .احلامين الكويف: محاد بن شعيب هو−
 .kí‹ÔnÛa٥٤١٢@. صدوق له أوهام: الفضل بن العالء أبو العباس الكويف−
 .هو ابن عمرو األموي: إسامعيل بن أمية−
 .kí‹ÔnÛa٦٢٤٥@. ثقة وحديثه عن الصحابة مرسل: دين القاصحممد بن قيس امل−
 .kí‹ÔnÛa٥٦٠٢@. جمهول: هو قيس املدين: أبوه−
 אW

 .سنده ضعيف حلال محاد بن شعيب وجهالة قيس املدين
رواه الطرباين يف األوسط وقيس هذا كـان قـاص عمـر بـن عبـد ( ٩/٣٦١قال اهليثمي يف املجمع 

 ).يز مل يرو عنه غري ابنه حممد, وبقية رجاله ثقاتالعز
 .مل يكن قيس املدين هو القاص بل ابنه حممد كان قاصاً لعمر بن عبد العزيز: قلت
 .٩/٣٥٧, هتذيب التهذيب ٢٦/٣٢٣هتذيب الكامل : انظر

 

أ



@
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صحايب صغري له أحاديث, حج بـه أبـوه مـع : السائب بن يزيد بن سعيد الكندي ابن أخت النمر  )١(

 وقيل قبل ذلـك, حجة الوداع وهو ابن ست سنني أو سبع سنني, مات سنة ست وتسعني النبي 
 .وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة

 .٦/٦٤٨, فتح الباري ٣/٢٢, اإلصابة ٢/٢٧٣, أسد الغابة  ٢/١٤٤االستيعاب : انظر 
بن أوس الكندي وثقه ابن معني والنسـائي,  عبدالرمحناجلعد بن : ويقال له  عبدالرمحناجلعيد بن  )٢(

 .مات سنة أربع وأربعني ومائة للهجرة
 ). ٩٢٥(, التقريب ٢/٧٢, هتذيب التهذيب ٤/٥٦١هتذيب الكامل : نظرا 

 W
: حدثنا إسحاق بن إبراهيم:  ~قال ) ٣٥٤٠: (أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب باب

رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعني جلداً : قال  عبدالرمحنأخربنا الفضل بن موسى عن اجلعيد بن 
 .عتدالً فذكره خمترصاً م

 من طريق احلسـن  ٦/٢٠٨هنا أخرجه البيهقي يف الدالئل  ~اللفظ الذي ساقه السيوطي : قلت
 .ابن سفيان وأمحد بن اخلليل, كالمها عن إسحاق بن إبراهيم بسنده معنا عند البخاري يف الصحيح

 W
اإلمام احلافظ : صدوق, وقال الذهبي: بو حاتم احلسن بن سفيان النسائي, صاحب املسند, قال أ−
 .٢/٢٥٢, اللسان ٢/٢٤٠, امليزان ١٤/١٥٧, السري ٣/١٦اجلرح والتعديل : انظر.  الثبت
 .kí‹ÔnÛa٣٢@. ثقة: أمحد بن اخلليل البغدادي أبو عيل التاجر −
 אW

 .سنــــده حســـــــن
 

أ
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 F٣٤٤WE

 −:أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها كالتايل 
: حـدثنا سـليامن بـن حـرب :  ~قـال ) ٥١٥٥(كيف يدعى للمتـزوج ? : كتاب النكاح باب −

 .فذكره  عن ثابت عن أنس −هو ابن زيد  −حدثنا محاد 
حدثنا محاد بـن زيـد : د حدثنا مسد:  ~قال ) ٦٣٨٦(الدعاء للمتزوج : كتاب الدعوات باب −

 .فذكره  عن ثابت عن أنس
−٣٩٣٧−٣٧٨١−٢٢٩٣−٢٠٤٩. (وأصــل احلــديث ورد يف أحــد عرشــ موضــعاً يف الصــحيح

٦٣٨٦−٦٠٨٢−٥١٦٧−٥١٥٥−٥١٥٣−٥١٤٨−٥٠٧٢.( 
ى التميمي وأبـو حييى بن حييحدثنا :  ~قال ) ١٤٢٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح 

: وقـال اآلخـران . أخربنا: ى يحيقال  −ى ييحواللفظ ل −لعتكي وقتيبة بن سعيد الربيع سليامن بن داود ا
 ., فذكرهحدثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك 

 
 F٣٤٥WE

طريق عفـان بـن مسـلم  من ٦/٢١٨, والبيهقي يف الدالئل ٣/١٢٦أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .به  أخربنا ثابت ومحيد عن أنس: أخربنا محاد بن سلمة قال : قال 
 אW

 .إسنــــاده صحيـــــح
 



@
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: انظـر. صحايب مشهور ; حرض فتوح الشام ونزهلـا: هو ابن اجلعد أو ابن أيب اجلعد : عروة البارقي) ١(

 .٤/٤٠٣, اإلصابة ٣/٢٤٤, أسد الغابة ٢/١٧٥االستيعاب 
 W

 ١/٥٤٣, ويف السنن الصـغري )١١٦١٥(و) ١١٦١٣( ٦/١٨٥أخرجه البيهقي يف السنن الكرب 
 ).٥٥٠٠( ٤/٣٢, وأبو نعيم يف املعرفة ٦/٢٢٠, ويف الدالئل )٢٢٤٧(

سـمعت احلـي يتحـدثون عـن عـروة : قال : من طرق عن شبيب بن غرقدة عن عروة ويف بعضها 
 .فذكره

: حدثنا عيل بن عبداهللا :  ~قال ) ٣٦٤٢(وهو يف صحيح البخاري كتاب املناقب, بابٌ  −:قلت 
أعطاه ديناراً  سمعت احليَّ يتحدثون عن عروة أن النبي : غرقدة قال  حدثنا شبيب بن: حدثنا سفيان 

يشرتي له به شاة فاشرت له به شاتني فباع إحدامها بدينار فجاءه بدينار وشاة, فدعا له بالربكـة يف بيعـه, 
 .وكان لو اشرت الرتاب لربح فيه

معه شبيب من عروة, فأتيته فقال س: كان احلسن بن عامرة جاءنا هبذا احلديث عنه قال : قال سفيان 
 .سمعت احليَّ خيربونه عنه: إين مل أسمعه من عروة, قال : شبيب 

 ..).يف هذا احلديث انقطاع: (١/٥٤٤قال البيهقي يف السنن الصغري 
أنه غري متصل ألن احلي : وأما قول اخلطايب والبيهقي وغريمها : ( ٦/٧٣٣وقال ابن حجر يف الفتح 

, مل يسم أحد منهم  فهو عىل طريقة بعض أهل احلديث يسـمون مـا يف إسـناده مـبهم مرسـالً أو منقطعـاً
والتحقيق إذا وقع الترصـيح بالسـامع أنـه متصـل يف إسـناده مـبهم, إذ ال فـرق فـيام يتعلـق باالتصـال 
واالنقطاع, بني رواية املجهول واملعروف, فاملبهم نظري املجهول يف ذلك, ومع ذلك فال يقـال يف إسـناد 

 ).ح كل من فيه بالسامع من شيخه أنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غري معروفرص
وهذا يقتيض أن يكون سمعه من مجاعـة أقلهـم .. سمعت احلي يتحدثون , أي قبيلته: (وقال أيضاً 

 ).ثالثة
 



@
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 W

 .من طريق شعيب بن إسحاق) ٥٥٠١( ٤/٣٣أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
 ).١٤٣٤٢(وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف 

عن احلكم بن عتيبة عن شبيب بـن غرقـدة عـن : (كالمها عن احلسن بن عامرة, جاء يف املعرفة قال 
 ).احلي عن عروة

 .ا شبيب بن غرقدة, وابن عرفة عن عروة بهأخربن: ويف املصنف قال 
 W

 .kí‹ÔnÛa٢٧٩٣@. ثقة رمي باإلرجاء: البرصي الدمشقي  عبدالرمحنشعيب بن إسحاق بن −
 .kí‹ÔnÛa١٢٦٤@. مرتوك: احلسن بن عامرة البجيل موالهم الكويف −
 .kí‹ÔnÛa٢٧٤٣@. ثقة: شبيب بن غرقدة −
 .مل أجد ترمجته: ابن عرفة −
 אW

سنده ضعيف جداً حلال احلسن بن عامرة, وسبق معنا يف احلديث الذي قبل هذا الرواية الصـحيحة 
 .وفيها ذكر سفيان لرواية احلسن هذه
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 .الكناسة اسم مكان بالكوفة: تعليق هو ) أ(يف حاشية نسخة : الكناسة )١(
: ومن حمالت الكوفة الكبرية: ( ١٠٢كام قال كي لسرتنج يف بلدان اخلالفة الرشقية ص: واملراد هنا 

   ).أجود التمور الكناسة, يف طف البادية وحوهلا بساتني النخيل ومترها من
املوضع الذي يرمى فيه الرتاب واألوساخ وما يكنس : وهي لكناسة ليس املراد هبا املعنى اآلخر لو         

 ., وذلك لعدم مناسبته للبيع والرشاء كام يف حديثنا٢/٣٣٥النهاية . من املنازل
ومل ). فريبح الربح العظـيم: (ه كذا يف مجيع النسخ, ويف مجيع املواضع السابقة إال عند الرتمذي ففي )٢(

ورواه عفـان : (وقال أبونعيم يف الدالئل . هبذا اخلرب ولفظه خمتلف ~يذكر أبو داود هذا بل قال 
 ). أربعني ديناراً : (وذكره بلفظ : عن سعيد بن زيد قال 

غريهـا  وقع يف نسخة الصغاين زيادة مل أرها يف يشء من النسـخ: ( ٥/١٦٢قال ابن حجر يف الفتح  
كان عروة البارقي يدخل السـوق وقـد ربـح أربعـني ألفـاً بربكـة دعـوة : قال أبو عبداهللا : (ولفظه

بالربكة حيث أعطاه ديناراً يشرتي به أضحية فاشرت شـاتني فبـاع إحـدامها بـدينار  رسول اهللا 
 ). وجاءه بدينار وشاة فربّك له رسول اهللا 

مـا حكـم : ل لرشاء شاة واحدة بحث فقهي حتت عنـوان ويف رشاء عروة الشاتني وهو وكي: قلت 
, مواهـب اجلليـل ٨/٤١, فـتح القـدير ٤/٢٦٢تبنيه احلقائق : ترصف الفضويل , انظر املسألة يف 

 .٣/٤١, تنقيح التحقيق ٧/٢٥١, املغني ٦/٥٥١, احلاوي ١٤/٢٤٣, املجموع ٥/١٩٩
 W

 ).٥٥٠٢( ٤/٣٣عرفة , وامل)٣٨٨(أخرجه أبو نعيم يف الدالئل 
, وأبو داود يف السنن كتاب )١٩٣٦٧( ٣٢/١١٠, و)١٩٣٦٢( ٣٢/١٠٦وأخرجه أمحد يف املسند 

, والرتمـذي يف اجلـامع أبـواب البيـوع بـاب الرشـاء والبيـع )٣٣٨٥(يف املضارب خيالف : البيوع باب 
رباين يف املعجـم , والطـ)١٩٣٦٣( ٣٢/١٠٧, وعبداهللا بـن أمحـد يف زوائـد املسـند )١٢٥٨(املوقوفني 

ــري  ــنن )٤٢١( ١٧/١٦٠الكب ــدارقطني يف الس ــنن )٢٨٠١(و) ٢٨٠٠( ٣/٩, وال ــي يف الس , والبيهق
 من طرق عن سعيد بن زيد) ١١٦١٧( ٦/١٨٦الكرب. 

وأخرجه الرتمذي يف اجلامع يف املوضع السابق, من طريق هارون األعور, كالمها عـن الـزبري ابـن 
 .اخلريت عن أيب لبيد عن عروة به

مي
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 W

 .سعيد بن زيد هو ابن درهم األزدي أخو محاد−
 .هارون هو ابن موسى األزدي األعور النحوي−
 .kí‹ÔnÛa١٩٩٣@. ثقة: الزبري بن اخلريت البرصي −
 .kí‹ÔnÛa٥٦٨١@. صدوق ناصبي: ملازة بن زبّار األزدي : أبو لبيد هو−
 אW

 .بسعيد بن زيد ~بيهقي سنده حسن, وأعله ال
 .جاء من تابعه وهو هارون األعور كام عند الرتمذي −:قلت 
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اهلجـرة  قبل: بدر, وقيل أيام يف صحبة, ولد وألبيه عمرو بن حريث بن عمرو املخزومي القريش, له )١(

 .٤/٥١٠, اإلصابة ٣/٣٦٤, أسد الغابة ٣/٢٥٦االستيعاب : انظر.  هـ٨٥بسنتني, مات سنة 
اشمي أمه أسامء بن عميس ; صحايب ولد بـأرض عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب اهل )٢(

 .٤/٣٥, اإلصابة ٢/٥٦٨, أسد الغابة٣/١٧االستيعاب: انظر. احلبشة , مات سنة ثامنني للهجرة
 .ليلعب) و(و) د(يف  )٣(

 W
عن وكيع عن مسعر عن الوليد بن رسيـع عـن ) ٤٤٨١(أخرجه ابن أيب شيبة كام يف املطالب العالية 

 .بن حريث فذكرهعمرو 
عن وكيـع وابـن نمـري , وأبـو يعـىل يف املسـند ) ٤٤٨٢(وابن أيب شيبة أيضاً كام يف املطالب العالية 

 .من طريق الفضل بن دكني ٦/٢٢٠من طريق عبداهللا بن داود, والبيهقي يف الدالئل ) ١٤٦٧( ٣/٤٧
 .أربعتهم عن فطر بن خليفة عن أبيه عن عمرو بن حريث به

 W
 −:للحديث طريقان مها كالتايل 

 :الطريق األول 
 .وكيع هو ابن اجلراح الرؤايس−
 .مسعر هو ابن كدام اهلاليل−
 .kí‹ÔnÛa٧٤٢٤@. صدوق: الوليد بن رسيع الكويف −

 :الطريق الثاين 
 .ابن نمري هو عبداهللا بن نمري اهلمداين أبو هشام الكويف−
 .عبداهللا بن داود اهلمداين اخلريبي−
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 .الفضل بن دكني أبو نعيم الالئي−
 .فطر بن خليفة املخزومي أبو بكر احلناط−
 .kí‹ÔnÛa١٧٤٩@. لني احلديث: خليفة املخزومي الكويف موىل عمرو بن حريث والد فطر −
 אW

 .صحيح لغريه بمجموع الطريقني
 ).ين ورجاهلام ثقاترواه أبو يعىل والطربا: ( ٩/٢٨٦قال اهليثمي يف املجمع 

 ).إسناده حسن عىل رشط أيب داود: (وقال ابن حجر يف املطالب العالية املوضع السابق
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 .البخاري) ب(و) أ(يف )١(
 .سفيان هو ابن عيينة اهلاليل الراوي عن إسحاق بن عبداهللا)٢(
يهقي يف الـدالئل كلهـم هو عباية بن رفاعة ملا أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والب)٣(

لقد رأيت لذلك الغـالم : فذكر الفقيه ثم قال عباية: من طريق سعيد بن مرسوق عن عباية بن رفاعة قال
 .كلهم قد قرأ القرآن ننيسبعة ب

, ) سبعة(ويف هذه ) تسعة(وقع يف رواية سفيان : (قال ابن حجر يف الفتح  فلعل يف أحدمها تصحيفاً
 .انتهى) القرآن كله, وبالتسعة من قرأ معظمه أو املراد بالسبعة من ختم

, ٦/١٩٨, والبيهقـي يف الـدالئل ٨/٤٣٤ورواية عباية بن رفاعة أخرجها ابن سـعد يف الطبقـات 
 .٣/٢٠٤فتح الباري : وانظر

 .kí‹ÔnÛa٣١٩٦@. ثقة: وعباية بن رفاعة هو ابن رافع بن خديج األنصاري 
) هلام: (ه الرواية أن يف رواية سفيان جتوزاً  يف قولهوأفادت هذ( ٣/٢٠٤قال ابن حجر يف الفتح )٤(

ألن ظاهره أنه من ولدمها بغري واسطة, وإنام املراد من أوالد ولدمها املدعو له بالربكة وهو عبداهللا بن أيب 
 ).طلحة
 W

: ~ل قـا) ١٣٠١(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب من مل يظهر حزنه عند املصيبة 
  أخربنا إسحاق بن عبـداهللا بـن أيب طلحـة عـن أنـس: حدثنا سفيان بن عيينة: حدثنا برش بن احلكم
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 .فذكره

 .ومل يروه مسلم من هذا الطريق , إنام مـن طريـق آخـر وهـو موجـود يف صـحيح البخـاري أيضـاً 
قـال ) ٥٤٧٠(نيكـه وأخرجه البخاري كتاب العقيقة باب تسمية املولود غداة يولد ملن مل يعـق عنـه وحت

أخربنا عبداهللا بن عون عن أنس بن سريين عـن : حدثنا يزيد بن هارون : حدثني مطر بن الفضل: ~
 .أنس بن مالك فذكر مثله

حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عـون عـن حممـد عـن أنـس : حدثني حممد بن املثنى: ثم قال البخاري
 .وساق احلديث

حـدثنا : حدثنا أبو بكر بن أيب شـيبة : ~قال . طرف منه) ٢١٤٤(وأخرجه مسلم كتاب اآلداب 
 .أخربنا ابن عون عن ابن سريين عن أنس بن مالك فذكر نحوه: يزيد بن هارون

حدثنا ابن عون عـن حممـد عـن أنـس : حدثنا محاد بن مسعدة: حدثنا حممد بن بشار: ثم قال مسلم
 .هبذه القصة نحو حديث يزيد

حـدثني حممـد بـن حـاتم بـن : ~طرف منـه قـال ) ٢١٤٤(ائل وأخرجه كذلك يف كتاب الفض
 .حدثنا سليامن بن املغرية عن ثابت عن أنس فذكر نحوه: حدثنا هبز: ميمون
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. العطيـة: , واملـراد هبـا هنـا٣/٢٢٥العارية من عراه يعروه إذا قصده, وقيل غري ذلك, النهاية )١(
 .٢٥٢أنيس الفقهاء للقونوي ص: انظر

 ).و(ما بني القوسني ساقط من ) ٢(
 .قال) ب(و) أ(يف  −)٣(
 .~هذا من كالم ثابت البناين ) ٤(
 W

 .٦/١٩٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
كالمهــا مــن طريــق عبــد الــرزاق وهــو يف مصــنفه ) ١٢٤٠(وأخرجــه عبــد بــن محيــد يف مســنده 

)٢٠١٤٠.( 
 .أخربنا معمر عن ثابت البناين عن أنس بن مالك به: ~قال 

بن سـليامن كلهـم عـن  من طريق سليامن بن املغرية وجعفر) ٢١٦٨( ٣/٥٣٥ويف مسند الطياليس 
 .ثابت عن أنس به
 .وكان يعد من خيار املسلمني: قال ثابت

 אW
 .وسنده صحيح

 

أ

أ
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 .~هذا من كالم ثابت البناين )١(
 W

 .٨/٤٣٢قات أخرجه ابن سعد يف الطب
عن عفان بن مسلم عن محاد بـن سـلمة عـن ثابـت ) ١٤٠٦٥( ٢١/٤٥٢وأخرجه أمحد يف املسند 

 .البناين عن أنس به
 אW

 .وسنده صحيح
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سـهيل بـن أيب صـالح وجـابر : زياد بن عبداهللا النمريي البرصي, رو عن أنس بن مالك, وعنـه )١(

, ٩/٤٩٢, هتـذيب الكـامل ٣/٣٥٩التاريخ الكبـري : انظر.  اجلعفي وزائدة بن أيب الرقاد وغريهم
 .٣/٣٣٠التهذيب 

 W
أخربنا أبو احلسن املقرئ حدثنا احلسن بن حممد بن : ~قال  ٦/٢٠٠يهقي يف الدالئل أخرجه الب

حدثنا زائدة بـن أيب الرقـاد حـدثنا زيـاد : إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حممد بن أيب بكر قال
 .النمريي عن أنس فذكر نحوه بالزيادة

 W
بن عيل اإلسفراييني ابن السقا اإلمام احلافظ الناقـد القـايض  عيل بن حممد: أبو احلسن املقرئ هو−

 .٩/٣٦٦, تاريخ اإلسالم ١٧/٣٠٥السري : هـ انظر٤١٤أبو احلسن, تويف سنة 
احلسن بن حممد بن إسحاق اإلسفراييني ابن أخت أيب عوانة اإلسفراييني اإلمام احلافظ املجـود, −

 .٢/٣٧٢لذهب , شذرات ا١٥/٥٣٥السري : انظر. هـ٣٤٦تويف سنة 
القايض اإلمام احلـافظ الفقيـه الكبـري الثقـة تـويف سـنة : يوسف بن يعقوب بن إسامعيل األزدي−
 .١٤/٨٥, السري ١٤/٣١٠تاريخ بغداد : انظر. هـ٢٤٦
 .حممد بن أيب بكر هو املقدمي أبو عبداهللا الثقفي البرصي−
 .kí‹ÔnÛa١٩٨١@. منكر احلديث: زائدة بن أيب الرقاد البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٢٠٨٧@. ضعيف: اد بن عبداهللا النمريي البرصيزي−
 אW

 .سنده ضعيف حلال زائدة وزياد
ويغني عنه األحاديث السابقة, ويف شأن مسح رسول اهللا لناصـية الصـبي سـبق معنـا يف أول هـذا 

بت عن أنس أن رسول من طريق سليامن بن املغرية عن ثا) ٢١٤٤(الباب وهو ما جاء يف صحيح مسلم 
 ).مسح وجهه وسامه عبداهللا: ( اهللا 
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كـان مولـده : قال ابن منـده. عبداهللا بن هشام بن زهرة بن عثامن القريش التيمي, له وألبيه صحبة )١(

 .وذكر البالذري أنه عاش إىل خالفة معاوية: سنة أربع
 .٤/٢١٧, اإلصابة ٣/٩٠, أسد الغابة ٣/١٢٢االستيعاب : انظر 
أبو عقيل زهرة بن معبد بن عبداهللا بن هشام القريش التيمي, حفيد عبداهللا بن هشام رو عن أبيـه  )٢(

وجده وابن عمر وابن الزبري وغريهم رو عنه سعيد بن أيب أيوب وحيوة ابـن رشيـح وغريمهـا, 
الكـامل , هتذيب ٧/٥١٥طبقات ابن سعد : انظر.  هـ عىل الصحيح١٣٥وهو ثقة عابد, مات سنة 

 .٢٠٤٠, التقريب ٣/٣٠٢, هتذيب التهذيب ٩/٣٩٩
 .املراد سوق املدينة )٣(
 ).أي من الربح: فربام أصاب الراحلة: (١٣/٦٤قال العيني يف عمدة القارئ  )٤(
 .٢/٢٠٩النهاية . البعري القوي عىل األسفار واألمحال: والراحلة من اإلبل 
 .البضائع واألرزاق فتكون من نصيبه كاملة بتاممهاالراحلة املليئة ب: واملراد هبا يف احلديث 

 W
 أخرجه البخاري يف صحيحه يف أربعة مواضـع ويف الرابـع منهـا الـدعاء فقـط مـن رسـول اهللا 

 :وهي كالتايل  لعبداهللا بن هشام
فـرج حدثنا أصبغ بن ال: ~قال ) ٢٥٠٢−٢٥٠١(كتاب الرشكة باب الرشكة يف الطعام وغريه −
أخربين سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبـداهللا بـن هشـام فـذكر : أخربين عبداهللا بن وهب قال: قال

 .الدعاء ثم ذكر الشاهد
حدثنا عبداهللا : ~قال ) ٦٣٥٣(كتاب الدعوات باب الدعاء للصبيان بالربكة ومسح رؤوسهم −

 .ل فذكره كام هناحدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب عقي: حدثنا ابن وهب: بن يوسف
يزيـد  بن حدثنا عبداهللا :عبداهللا بن حدثنا عيل: ~قال ) ٧٢١٠(كتاب األحكام باب بيعة الصغري 

 .حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبداهللا بن هشام بالدعاء فقط: حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال
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 W

 .عن الفضل بن دكني) ٩٣(أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
, والبيهقـي يف السـنن )٣٣٨٦(د يف السنن كتاب البيوع باب يف املضارب خيـالف وأخرجه أبو داو

 كالمها عـن سـفيان عـن أيب . من طريق أيب داود عن حممد بن كثري العبدي) ١١٦١٨( ٦/١٨٦الكرب
 .به ~حصني 

ن عن أيب كريب ع) ١٢٥٧(وأخرجه الرتمذي يف اجلامع أبواب البيوع باب الرشاء والبيع املوقوفني 
 .أيب بكر بن عياش عن أيب حصني عن حبيب بن أيب ثابت عن حكيم بن حزام به

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .سفيان هو ابن عيينة اهلاليل−
 .عثامن بن عاصم األسدي: أبو حصني هو−

 :الطريق الثاين
 .حممد بن العالء اهلمداين الكويف: أبو كريب هو−
 .األسدي الكويف احلناط: أبو بكر بن عياش هو−
 .حبيب بن أيب ثابت األسدي موالهم الكويف−
 אW

أرسل عن حكيم بن حزام  اً يف الطريق األول جهالة الشيخ, وألن حبيب. سنده ضعيف من الطريقني
بت مل يسـمع عنـدي مـن حكـيم بـن حبيب بن أيب ثا: (يف الطريق الثاين, فهو مل يسمع منه قال الرتمذي
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, وقـال ابـن )غري متصل ألن فيه جمهوالً ال يدر من هو. (٣/٧٧, وقال اخلطايب يف معامل السنن )حزام
 ).مرسالً : (١٥/١١٤عساكر يف تاريخ دمشق 

, وضـعف )ضـعيف مـن أجـل هـذا: (عن البيهقي قوله ٣/١١ونقل ابن حجر يف تلخيص احلبري 
 ).١٢٨٠(, وضعيف سنن الرتمذي )٧٣٣(دسنن أيب داوين احلديث يف ضعيف األلبا
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 .١/٢٤٤النهاية . وهو احلظ والسعادة والغنى: من اجلدَّ  )١(

 W
: أخربنا حممد بن عمر قـال: ت ابن سعد قالاجلزء املتمم لطبقا) ٩٤(أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 .قال حكيم بن حزام فذكره طويالً وفيه الشاهد: حدثنا الضحاك بن عثامن عن أهله قالوا
 W

 .الواقدي: حممد بن عمرهو−
 . kí‹ÔnÛa٢٩٧٢@. صدوق هيم: الضحاك بن عثامن بن عبداهللا بن خالد بن حزام األسدي−
 אW

 .سنده ضعيف جدا حلال الواقدي
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 )أ(سقط من  )١(

 W
 . ١/٢٥لبخاري يف التاريخ الكبري أخرجه ا

, والرتمـذي يف اجلـامع أبـواب املناقـب بـاب يف فضـل )٢١٧٠( ٤/٦٣وأخرجه أمحد يف املسـند 
 ٢/٢٢٧, والعقييل يف الضـعفاء )١٥٣٩−١٥٣٨(, وابن أيب عاصم يف السنة )٣٩٠٨(األنصار وقريش 

 .به {اس عن سعيد بن جبري عن ابن عب عبدالرمحنمن طريق األعمش عن طارق بن 
, وأبو نعيم يف احللية )٢٦٦٢( ٥/٦٩, وأبو يعىل يف املسند )٣٨٢(وأخرجه ابن أيب أسامة يف املسند 

 ).٨٥٩(, وسقط من املطبوع واألزرقي يف أخبار مكة )١٥٤١(, وابن أيب عاصم يف السنة ٩/٦٥
عـن إسـامعيل من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس به إال عند أيب نعيم ف

 .بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس
 .وهو تصحيف) عطاء: (وسقط من إسناد أيب يعىل 

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .األعمش هو سليامن بن مهران−
 .البجيل األمحيس: هو عبدالرمحنطارق بن −

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٣٠٣٠@. مرتوك: ملكيطلحة بن عمرو بن عثامن احلرضمي ا−
 .هو املكي أبو إسحاق: إسامعيل بن مسلم−
 אW

سنده حسن من الطريق األول وضعيف من الطريق الثاين ملتابعة إسـامعيل بـن مسـلم لطلحـة بـن 
 .عمرو
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ند ابـن عبـداهللا بـن عـوف الثقـة فحكـم عـىل السـ: وظن حمقق مسند أيب يعىل أن طلحة هو: قلت
 .بالصحة

 .حديث حسن صحيح غريب: قال الرتمذي
 ). ٣٢٣٨٦( ٦/٤٠٦وللحديث شاهد عن ابن أيب شيبة يف املصنف 

ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قـال سـمعت عبيـد بـن عمـري : حدثنا شبابة بن سوار قال: ~قال 
 .لقريش فذكر نحوه دعا رسول اهللا : يقول

امعة إال أن عبيد اختلف يف صحبته فذكر البخـاري أنـه وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال اجل
يف القسـم  ٥/٤٧لذا ذكره ابن حجر يف اإلصـابة  , وذكر مسلم أنه ولد عىل عهد النبي  رأ النبي 

 .لصغر سنه الثاين اخلاص بمن مل يرد أنه سمع من رسول اهللا 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

, وقد خرجته هناك كامالً بألفاظه )٥٢(سبق معنا احلديث بشطره األول, وفيه اإلخبار بعامل قريش 
 .وحكمت عىل إسناده بأنه ضعيف جداً 
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, قال أبو أمحد احلـاكم: عبداهللا بن شبيب )١( : هو أبو سعيد الربعي املدين األخباري, عالمة, ولكنه واهٍ

 . يقلب األخبار ويمرقها: ذاهب احلديث, وقال ابن حبان
 .٣/٣٥٣, اللسان ٤/١١٨, امليزان ٦/١٠٣, تاريخ اإلسالم ١١/١٥٠تاريخ بغداد : انظر 
 .ابن عبداهللا بن مصعب األسدي املدين قايض املدينة: والزبري بن بكار ه )٢(
 ..مل أجد ترمجته: محيد بن حممد بن عبد العزيز الزهري )٣(
 ..مل أجد ترمجته: إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز الزهري )٤(
ا بزهرة الدنيا واملراد بـذلك : زهري بن أيب سلمى )٥( شاعر جاهيل مشهور, وسبب تسميته بزهري تشبيهً

 .٦/٩٨لسان العرب : انظر.  احلسن والبهجة
 : ومن أشهر ما قاله 
 يرضس بأنياب ويوطأ بمنسم.:.    ومن مل يصانع يف أمور كثرية         
, أي املضغ النهاية : اللوك: الك )٦(  .٤/٢٧٨إدارة اليشء بالفم, وقد الكه يلوكه لوكاً

 .غريه من الشعر إىل أن مات واملعنى أنه مل يفه ببيت هجو وال): د(وجاء يف حاشية 
 W

 ., ومل أقف عليه يف غري هذا املوضع١/٣٣٠ذكره أبو الفرج األصبهاين يف كتاب األغاين 
 אW

ا  .سنده ضعيف جدً
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صحايب أسلم عـام الفـتح وأقـام بمكـة وذكـر أبـو حسـان : خالد بن أسيد بن أيب العيص األموي )١(

كـة بعـد أول أمري مل وهو أخو عتاب بن أسيد الذي جعله رسول اهللا . الزيادي أنه فقد يوم الياممة
 .٢/١٩٣, اإلصابة ٢/٨١, أسد الغابة ٢/١٥االستيعاب : انظر. فتحها

 ).بعد(يوم  : بدل ) ب(يف  )٢(
 ., وليس هواملراد هنا١/٢٠٣النهاية . إذا حتري وضلَّ  تيهاً من تاه يتيه تيهاً  )٣(

 W
 د, ومن طريقه ابن عساكر يف سياق ترمجته له بدون سن ٢/٢١٠ذكره ابن سعد يف الطبقات الكرب

 .١٦/٤يف تاريخ دمشق 
ثـم ) وكان فيـه تيـه شـديد: (عن هشام بن الكلبي قوله ٢/١٩٣ونقل ابن حجر يف اإلصابة : قلت

دعا عىل آل خالد بن أسيد أن حيرموا النرص ففي ذلك تقـول آمنـة بنـت  أنه : (نقل عن البالذري قوله
 :ن بن عبد امللك ملا فر من أيب محزة اخلارجيعمر بن عبد العزيز زوج عبد الواحد بن سليام

 إال الوهون وعرقه من خالد.:.       ترك القتال وما به من علة      
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ماري, رو عن عمر وأيب الدرداء من الصحابة)١(  .يزيد بن نمران بن يزيد املذحجي الذِّ

 .١١/٣١٨, هتذيب التهذيب ٣٢/٢٥٩, هتذيب الكامل ٨/٣٦٥التاريخ الكبري : انظر
 ).يقال إنه يزيد بن هبرام: (قال ابن حبان : املعقد)٢(

 .ن األثري وابن حجرونقل هذا اب
 .٦/٥٠٨, اإلصابة ٣٣٣, و٤/١٨٧, أسد الغابة ٣/٤٤٦الثقات : انظر

أن ذلك كان يف غزوة تبوك حيث : جاء يف سنن أيب داود والبيهقي وغريمها من مراجع احلديث )٣(
وبـني  بتبوك إىل نخلة وصىل إليها فأقبل وهو غالم يسعى حتى مر بـني رسـول اهللا  نزل رسول اهللا 

 .قطع صالتنا قطع اهللا أثره فقال له رسول اهللا  −السرتة  −نخلة ال
بـاب مـا وقـع يف غـزوة تبـوك مـن (مـن  ١/٢٧٨وذكره اجلالل السيوطي يف اخلصائص  −:قلت 
 ).  املعجزات

 W
 ). ٢٩٢٠( ١/٢٥٤أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

, وأبـو داود يف ٨/٣٦٥اري يف التـاريخ الكبـري , والبخـ)٧١٧(وأخرجه أيضاً يف املسـند خمترصـاً 
 ٢/٣٩٠, والبيهقـي يف السـنن الكـرب )٧٠٦(و) ٧٠٥(السنن كتاب الصالة باب مـا يقطـع الصـالة 

من طريق سعيد بن عبد العزيـز عـن مـوىل ابـن  ٦/٢٤١و ٥/٢٤٣, ويف الدالئل )٣٤٩٠(و) ٣٤٨٩(
 .نمران

) ٣٤٦( ١/١٩٨والطرباين يف مسند الشـاميني  ,٨/٣٦٩وأخرجه البخاري أيضاً يف التاريخ الكبري 
 .بن يزيد بن جابر عبدالرمحنمن طريق سعيد بن عبد العزيز عن 

 .به) ابن غزوان( عبدالرمحنكالمها عن يزيد بن نمران وسامه 
, مـن طريـق عبـداهللا بـن صـالح وأبـو داود يف ٨/٣٦٥وأخرجه البخاري أيضاً يف التاريخ الكبري 

, والبيهقي يف السنن يف املوضع )٢٠٦٧( ٣/١٩٥والطرباين يف مسند الشاميني  ,)٧٠٧(املوضع السابق 
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 .من طريق ابن وهب ٥/٢٤٣, ويف الدالئل )٣٤٩١(السابق 

قطع صالتنا قطع اهللا أثـره, فـام : (كالمها عن معاوية بن صالح عن سعيد بن غزوان عن أبيه بلفظ 
 ).قمت عليها إىل يومي هذا

 W
 −:ث طريقان مها كالتايلللحدي

 :الطريق األول 
 .هو التنوخي الدمشقي: سعيد بن عبد العزيز−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٣٠@. جمهول: سعيد موىل يزيد بن نمران−
 .بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة الشامي الداراين عبدالرمحن−
 .í‹ÔnÛa@k٧٧٨٨. ثقة عابد: يزيد بن نمران بن يزيد املذحجي ويقال اسم أبيه غزوان −

 :الطريق الثاين 
 .عبداهللا بن صالح أبو صالح املرصي كاتب الليث−
 .عبداهللا بن وهب بن مسلم القريش موالهم أبو حممد املرصي: ابن وهب هو−
 .معاوية بن صالح بن حدير احلرضمي−
 .kí‹ÔnÛa٢٣٧٨@. سعيد بن غزوان شامي مستور−
 .kí‹ÔnÛa٥٣٥٥@. جمهول: غزوان الشامي −
 אW

بن يزيد من يزيد بن نمران, وال يرض جهالة  عبدالرمحنسنده حسن من الطريق األول لصحة سامع 
 ., ومن الطريق الثاين ضعيف حلال سعيد بن غزوان وأبيهعبدالرمحنسعيد موىل يزيد فقد تابعه 

فه عبد احلق اإلشبييل يف األحكام الوسطى  ابن القطـان يف بيـان وأنكر املتن  ٢/١٢٩واحلديث ضعّ
فه ابن القيم يف زاد املعاد ٢/٦٥الوهم   ).١٣٩(, واأللباين يف ضعيف سنن أيب داود ٣/٥٤٣, وضعّ
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. ابن وداعة أو ابن وديعة الغامدي نسـبة إىل غامـد ; صـحايب سـكن الطـائف: صخر الغامدي هو )١(

 . ٣/٣٣٨, اإلصابة  ٢/٤٤٦, أسد الغابة  ٢/٢٧٢االستيعاب : انظر
 W

ـــة مواضـــع  أخرجـــه أمحـــد , )١٥٤٤٣( ٢٤/١٧٧, و)١٥٤٣٨( ٢٤/١٦٩يف املســـند يف ثالث
ــاب يف االبتكــار يف الســفر )١٥٥٥٧( ٢٤/٣٢٥و ــاب اجلهــاد ب ــو داود يف الســنن كت , )٢٦٠٦(, وأب

, وابن ماجه يف السنن كتاب )١٢١٢(والرتمذي يف اجلامع أبواب البيوع باب ما جاء يف التكبري بالتجارة 
, وابن أيب شيبة يف املصنف, وسعيد بـن منصـور )٢٢٣٦(من الربكة يف البكور التجارات باب ما يرجى 

 ٨/٢٤, والطـرباين يف املعجـم الكبـري )٤٧٥٤( ١١/٦٢, وابن حبان يف الصـحيح )٢٣٨٢(يف السنن 
 .من طريق هشيم بن بشري) ٧٢٧٦(

, )١٩٤٣( ٣٢/١٦٩, و)١٥٥٥٨( ٢٤/٣٢٥وأخرجه أمحـد أيضـاً يف املسـند يف أربعـة مواضـع 
, والبيهقــي يف )٨٨٣٣( ٥/٢٥٨, والنســائي يف الســنن الكــرب )١٩٤٨١(و) ١٩٤٨٠( ٣٢/٢٢٧و

 ١٣٤٢( ٢/٥٧٤, والطياليســ يف املســند ٦/٢٢٢, والــدالئل )١٨٤٥٦( ٩/٢٥٥الســنن الكــرب( ,
, والطرباين يف الكبري )٤٧٥٥( ١١/٦٢, وابن حبان يف الصحيح )٢٤٣٥( ٢/١٧٦والدارمي يف السنن 

 .ريق شعبة بن احلجاجمن ط) ٧٢٧٥( ٨/٢٤
 .٣/٣٣٨وأخرجه ابن خزيمة كام يف اإلصابة البن حجر 

 . من طريق النعامن بن ثابت) ٧٢٧٧( ٨/٢٤وأخرجه الطرباين يف الكبري 
  عن يعىل بن عطاء عن عامرة بن حديد عن صـخر الغامـدي −هشيم وشعبة والنعامن  −ثالثتهم

 .به
 W

 .kí‹ÔnÛa٧١٥٣@. إلمام األعظم أبو حنيفة الفقيه املشهورالنعامن بن ثابت هو ا−
 .هو العامري الطائفي: يعىل بن عطاء−

أ
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 .kí‹ÔnÛa٤٨٤١@. حمهول: عامرة بن حديد البجيل−
 אW

 سنده ضعيف جلهالة عامرة
 ).حديث حسن: (وقال الرتمذي

 )اللهم بارك ألمتي يف بكورها: ( ولقوله 
 :ويه تصل إىل أحد عرش شاهداً منهاشواهد تق

, والطـرباين يف املعجـم )٢٢٣٨(عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه يف السـنن يف املوضـع السـابق −١
 ).١٣٣٩٠(الكبري 

 .ويف إسنادهيام ضعف
) ١٣٢٠( ٢/٤٣٩عن عيل بـن أيب طالـب أخرجـه عبـداهللا بـن أمحـد يف زوائـده عـىل املسـند −٢

ــنده )١٣٣٩(و) ١٣٣١(و) ١٣٢٩(و) ١٣٢٣(و ــزار يف مس ــنده )١٢٤٨(, والب ــىل يف مس ــو يع , وأب
 .بن إسحاق عن النعامن بن سعد عنه  عبدالرمحنمن طريق ) ٤٢٥( ١/٣٣٧

 .kí‹ÔnÛa٣٧٩٩@@.بن إسحاق بن احلارث الواسطي ضعيف عبدالرمحن−
 .kí‹ÔnÛa٧١٥٦@@.مقبول: النعامن بن سعد بن حبته−

 .وسنده ضعيف
 .يصح احلديث بمجموع طرق هذه األحاديث: قلت
, والرتغيــب ١/٣٢٤, والعلــل املتناهيــة البــن اجلــوزي ٢/٢٦٨العلــل البــن أيب حــاتم : انظــر

 ).٥٥٦(, وكشف اخلفاء للعجلوين )١٧١(واملقاصد احلسنة للسخاوي  ٢/٥٢٩والرتهيب للمنذري 
 .٦٤, ١١/٦٣, وصحيح ابن حبان ٢/٤٣٩وكالم حمقق مسند أمحد 
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  .ريف مجيع النسخ, وأضفتها من املصدما بني القوسني غري موجود  )١(
لِد عندك, وهو نقيض الطارف: التالد )٢(  .١/١٩٤النهاية . املال القديم الذي وُ
 W

بن أيب ذئب  عبدالرمحنمن طريق عيل بن أيب عيل عن حممد بن  ٦/٢٢٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .عن نافع عن ابن عمر فذكره أطول منه وفيه شكو املرأة

 W
منكـر : لـيس بيشـء وقـال البخـاري: ابـن معـني: مل يرضه أمحـد, وقـال: عيل بن أيب عيل اللهبي−

 .ضعيف احلديث, منكر احلديث: بو زرعةمنكر احلديث تركوه , وقال أ: احلديث, وقال أبو حاتم
املجـروحني  ٣/٢٤٠, الضعفاء للعقـييل ٦/١٩٧, اجلرح والتعديل ٦/٢٨٨التاريخ الكبري : انظر

 .٤/٢٨٥, اللسان ٥/١٧٨, امليزان ٦/٣١٤الكامل البن عدي  ٢/١٠٧
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال عيل اللهبي
 

أ

أ

أ
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 W
 .٨/٤٨٥, وعنه ابن عدي يف الكامل )١٨٦٨( ٣/٣٩٢أخرجه أبو يعىل يف املسند 

 .ذكر أيب عن يوسف بن حممد بن املنكدر: حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال: قال أبو يعىل
 .يب عيل اللهبيمن طريق عيل بن أ) ٣٨٧( ٤٦٠وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص

 .بنحوه  كالمها عن حممد بن املنكدر عن جابر
يف رواية عيل اللهبي كام سبق يف احلديث الذي قبله, دون رواية يوسف فلم يـرد   وجاء ذكر عمر

 . هفيها ذكر
 W

 .عبيد اهللا بن معاذ هو العنربي−
 .معاذ بن معاذ بن نرص العنربي: أبوه هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٨٨١@. ضعيف: مد بن املنكدر التيمييوسف بن حم−
 .حممد بن املنكدر التيمي املدين: أبوه هو−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال اللهبي كام يف احلديث السابق ولضعف يوسف بن حممد هنا
في, وجاء يف املطالـب بالن) وال أراين سمعته من أيب: (يف مطبوع مسند أيب يعىل قال عبيد اهللا : قلت

 .باإلثبات وأظنه خطأ من النساخ) وال أراين إال سمعته منه: (قال عبيد اهللا ) ٤٢١١(العالية البن حجر 
 .فتضاف علة االنقطاع إىل العلتني السابقتني

غري يوسف بن حممد بن .رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح: (٨/٢٦٨وقال اهليثمي يف املجمع 
 ) بوزرعة وغريه وضعفه مجاعةاملنكدر وثقة أ

 ).رواه أبو يعىل بسند منقطع: (وقال البوصريي
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 W

 .٦/٢٣٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 ٣٦/٥٥٣, و)٢٢١٩٥( ٣٦/٥٣٢, و)٢٢١٤٢(و) ٢٢١٤١( ٣٦/٤٥٧وأخرجه أمحد يف املسند 

, ويف )٧٤٦٣( ٨/٩١, والطـرباين يف الكبـري )٣٤٢٥( ٨/٢١١, وابن حبـان يف الصـحيح )٢٢٢٢٠(
 . , من طريق مهدي بن ميمون٥/١٧٤, وأبو نعيم يف احللية )٢١١١( ٣/٢١٣الشاميني 

, )٧٤٦٥( ٨/٩٢, والطرباين أيضـاً يف الكبـري )٢٢١٤٠( ٣٦/٤٥٤وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند 
 . من طريق واصل ٦/٢٧٧, ٥/١٧٥وأبو نعيم يف احللية 
, )٧٤٦٤( ٨/٩١, ومن طريقه الطرباين أيضاً يف الكبري )٧٨٩٩( ٤/٣٠٨ املصنف وعبدالرزاق يف

 . من طريق هشام بن حسان) ٢١١٢( ٣/٢١٤ويف الشاميني 
 . به  عن حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة: ثالثتهم 

 ). رجاء بن حيوة : (وسقط من مطبوع مصنف عبدالرزاق 
, وبعضـها بـدون طلـب )فضل الصوم, والسـجود : ( ديث طرق أخر مع تكملة يف للح: قلت 
مع ما سبق سنن النسائي كتاب الصيام باب ذكر االختالف عىل حممد بن أيب يعقـوب يف : انظر. الشهادة

, والسـنن الكـرب ١/٥٨٢واملستدرك للحـاكم ). ٢٢٢٥(إىل ) ٢٢٢٢(حديث أمامة يف فضل الصائم 
 .ريهاوغ ٤/٤٩٥للبيهقي 

 W
 . kí‹ÔnÛa٦٩٣٢@. ثقة: ـ مهدي بن ميمون األزدي البرصي 

 . kí‹ÔnÛa٧٣٨٦@. صدوق عابد: ـ واصل موىل أيب عيينة 
 .ـ هشام بن حسان هو األزدي القردويس

 . kí‹ÔnÛa٦٠٥٥@. ثقة:ـ حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب التميمي وقد ينسب إىل جده 
 . الكندي أبو املقدامـ رجاء بن حيوة هو 

 אW
 . حسنسنده 
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 W

 . ٦/٢٣٦أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, ويف فضائل )٢١٦١٠( ٣٥/٤٨٥, وأمحد يف املسند )٦٠٥( ١/٤٩٦وأخرجه الطياليس يف املسند 

كلهـم ).٣٩٣٤(, والرتمذي يف اجلامع أبواب املناقب باب فضـل الـيمن )١٦٠٧( ٢/١٠٨٨الصحابة 
 . من طريق الطياليس

, وأبـو نعـيم يف )٢٥٤٨( ٣/٢٥٣, ويف األوسـط )٤٧٨٩( ٥/١١٦وأخرجه الطرباين يف الكبـري 
 . من طريق عمرو بن مرزوق) ٢٩٢٩( ٢/٣٣٥املعرفة 

 . من طريق عبدالرمحن بن مهدي) ٤٧٩٠( ٥/١١٦وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري 
 . ثالثتهم عن عمران القطان

 . جاجمن طريق احلجاج بن احل) ٢٩٣٠( ٢/٣٣٥وأخرجه أبو نعيم أيضاً يف املعرفة 
ه, ويف بعضـها الـدعاء فقـط مثل  عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت −عمران واحلجاج  −مها 
 . لليمن
 W

 . kí‹ÔnÛa٥١١٠@. ثقة فاضل له أوهام: ـ عمرو بن مرزوق الباهيل 
 .ـ عمران القطان هو ابن داور البرصي
 . í‹ÔnÛa@k١١٢٣. ثقة: ـ احلجاج بن احلجاج الباهيل البرصي 

 . ـ قتادة هو ابن دعامة السدويس
 . ـ أنس هو ابن مالك الصحايب

 אW
وقد أعل احلديث حمقق فضائل الصـحابة . سنده صحيح ملتابعة احلجاج بن احلجاج عمران القطان

 . لإلمام أمحد بتدليس قتادة
 . لقطانحسن غريب ال نعرفه إالمن حديث عمران ا: وقال الرتمذي 
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 . جاء من حديث احلجاج كام سبق: قلت 

 : وللحديث شواهد تقويه منها 
, والبيهقـي يف ١/٩٨, والصـغري )٣٠٣٩( ٤/٣٢عن أنس بن مالك عند الطرباين يف األوسط )١(

البنـاين وسـليامن  , من طريق عيل بن بحر عن هشام بن يوسف عن معمـر عـن ثابـت٦/٢٣٦الدالئل 
 .هنحوالتيمي عن أنس 

 . kí‹ÔnÛa٤٦٩١@. ثقة: يل بن بحر بن بري البغدادي ـ ع
 .  kí‹ÔnÛa٧٣٠٩@. ثقة: ـ هشام بن يوسف الصنعاين 

 . وسنده صحيح
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاله رجال الصحيح غري : (  ١٠/٥٧قال اهليثمي يف املجمع 

 ).عيل بن بحر بن بري وهو ثقة 
من طريق موسى بـن عقبـة, وأمحـد ) ٨٤٢(ي يف األدب املفرد عن جابر بن عبداهللا عند البخار)٢(

 . من طريق ابن هليعة مها عن أيب الزبري عن جابر) ١٤٦٩٠( ٢٣/٤٣يف املسند 
 .وسنده ضعيف
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 W

حـدثنا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة :  ~قال ) ٢٠٢١(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األرشبة 
: حدثني إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثه فذكره دون كلمة : زيد بن احلباب عن عكرمة بن عامر 

, والبيهقـي يف )٦٢٣٦(و) ٦٢٣٥( ٧/١٤, وهذه الكلمة موجودة يف املعجـم الكبـري للطـرباين )بعد ( 
 . ٦/٢٣٨الدالئل 
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بيعة األسلمية هل هي بنت احلارث أو غريها ? مل يتبني يل) ١(  . سُ
حـديث املتـوىف عنهـا هـي صـاحبة سبيعة بنت احلارث األسلمية زوج سعد بن خولة هلا صحبة, و 

 .٨/١٧١, اإلصابة ٥/٣٠٤, أسد الغابة ٤/٤١٤االستيعاب : انظر. زوجها وهي حامل
الل الصـهيوين بتـاريخ ها بحمـده تعـاىل مـن اإلحـتمدينة مشهورة يف فلسطني, فك اهللا أرس: غزة ) ٢(

 .م٢٠/١٠/٢٠٠٥
 W

 .٦/٢٣٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 
من طريق ابن هليعة عن عثامن بن نعيم الرعيني عن املغـرية بـن ) ٢٦٩(وأخرجه الروياين يف مسنده 

 . به  هنيك عن دخني احلجري عن عقبة بن عامر
 W

 . kí‹ÔnÛa٥٤٢٣@. جمهول: عثامن بن نعيم الرعيني املرصي  ـ
 . kí‹ÔnÛa٦٨٥٣@. جمهول: ـ املغرية بن هنيك احلجري املرصي 
 . kí‹ÔnÛa١٨٢٣@. ثقة: ـ دُخني بن عامر احلجري املرصي 

 אW
 . سنده ضعيف جلهالة عثامن واملغرية املرصيني

د آخر من طريق ابن وهب قال أخربين ابن هليعة عن يزيد بـن أيب حبيـب وساق له البيهقي أيضاً سن
 . وهذا سند ضعيف أيضاً النقطاعه. فذكره
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اخلزاعـي أو : ( , وأشار إىل أنه مـن زياداتـه, وقـال ٥/٣٨٦له ابن حجر يف اإلصابة ترجم : قيس  )١(

 ).ليس يف هذا ما يدل عىل أنه كان مسلامً : ثم قال ; قلت .. ثم ذكر حديث الباب.. األسلمي
ال أقرت به, والتصحيح مـن مصـادر ) د(القرَّ به, ويف ) ب(ال أقر به, ويف ) أ(اختلفت النسخ ففي  )٢(

 . ديثاحل
 W

 .٦/٢٤٢أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, واملستغفري وأبو موسى املـدائني كـام يف اإلصـابة )٨١٠٣( ٥/٣٩٣وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

 . به <من طريق مسلم بن إبراهيم عن أم األسود اخلزاعية عن أم نائلة اخلزاعية عن بريدة  ٥/٣٨٦
 W

 . kí‹ÔnÛa٦٦١٦@. ثقة مأمون مكثر عمي بآخره: بن إبراهيم األزدي الفراهيدي البرصي ـ مسلم 
 . kí‹ÔnÛa٧٨٠٢@. ثقة: ـ أم األسود اخلزاعية ويقال األسلمية 

 .مل أجد ترمجتها: ـ أم نائلة اخلزاعية
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة أم نائلة اخلزاعية
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 W

 .مل أقـــف عليـــــــــه
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 ) د(هذا احلديث زيادة من ) ١(
هتـذيب : انظـر. عبدامللك بن يعىل الليثي قايض البرصة البن هبرية, مات بعـد سـنة مائـة بسـنوات) ٢(

 . ٦/٣٧٥, هتذيب التهذيب ١٨/٤٣٤الكامل 
أسد : انظر. وذكره ابن كثري فيمن خدم رسول اهللا  −بُكري, صحايب : بكر بن شداخ الليثي ويقال ) ٣(

   ٨/٣٠٦, البداية والنهاية ١/٤٥٣, اإلصابة ١/٢٣٤الغابة 
 ). د(وموجودة يف نسخة . غري موجود يف املراجع السابقة) ولفظه : ( كلمة ) ٤(
, والتصحيح مـن املراجـع السـابقة, ومل أقـف عـىل تسـمية )د(هذه العبارة غري مستقيمة يف نسخة ) ٥(

 . اليهودي القتيل
غري منسوب جاء ذكـره : (  ١/٢٤٠قال ابن حجر يف اإلصابة : األشعث األنصاري : ني أشعث يع) ٦(

كان أخوان من : حدثنا وكيع عن عاصم عن الشعبي : ( يف خرب مرسل, قال ابن أيب شيبة يف مصنفه 
هل لـك : األنصار يقال ألحدمها أشعث, فغزا يف جيش من جيوش املسلمني فقالت زوجته ألخيه 

ك معها رجل حيدثها ? فصعد فأرشف عليه وهو معها عىل فراشها وهي تنتف دجاجـة يف امرأة أخي
 .. ). فذكر القصة.. وهو يقول األبيات السابقة

١

الل

اهللا

قو

عم

ك

فه

الي
)٨(حىتاإلسالم)٧(غره) ٦(وأشعث

 أبيت علـى ترائبـها وميسـى   
منـها ) ١١(الربالت جمامع كأن)١٠(

- 

 خلــوت بعرســه ليــل التمــام
 واحلـزام  )٩(على قـود األعنـة  

ــام ــون إىل فئ ــام ينهض  )١٢(فئ
-
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 . اخدلبكر بن ش ومل يسق السيوطي هذه القصة لعدم ورود الشاهد منها وهو دعاء النبي : قلت  
ه ) ( د(يف نسخة ) ٧( زّ  .والتصحيح من املراجع السابقة). عَ
 ). مني : ( بخالف مجيع ما ذكر من األبيات ) د(كذا يف نسخة ) ٨(
 . وجه صحيح) مني (, ولكلمة )حتى : ( ولعل الصواب : قلت  
 . , والتصحيح من املراجع السابقة)د(غري مستقيمة يف نسخة ) ٩(
 .كان, والتصحيح من املراجع السابقة) د(يف نسخة ) ١٠(
 .ياء, والتصحيح من املراجع السابقةالريالت بال) د(يف نسخة ) ١١(
بَلة, انظر) : الربالت(ومعنى   بلة والرَّ  ). لر ب(لسان العرب مادة : أصول األفخاذ مفردها الرَّ
 ., والتصحيح من املراجع السابقة)د(غري مستقيمة يف نسخة ) ١٢(

 W
, ١/٢٤١, واإلصـابة ٨/٣٠٦هايـة , والبدايـة والن١/٢٣٤أخرجه ابن منده كـام يف أسـد الغابـة 

 .٢/٣٢٦, وابن عساكر كام يف خمترص تاريخ دمشق ٤٥٣و
من طريق أيب بكر اهلـذيل عـن عبـدامللك بـن يعـىل ) ١٢٣٨( ١/٣٦٧وأخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

 . الليثي به
 W

لمى اسمه اهلذيل قيل بكر ـ أبو  . kí‹ÔnÛa٨٠٠٢@. احلديث مرتوك أخباري, روح,: وقيل عبداهللا بن سُ
 .kí‹ÔnÛa٤٢٢٩@.  ثقة: ـ عبدامللك بن يعىل الليثي البرصي 

 אW
 . سنده ضعيف جداً حلال أيب بكر اهلذيل
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قال عبداهللا بن جعفر بن فارس الراوي عن يونس بن حبيب : (  ٤/٤٦٥جاء يف يف مسند الطياليس  )١(

ال أشبع اهللا بطنه يف الدنيا حتى اليكون ممن جيوع يوم القيامة, ألن اخلرب عن النبي : معناه واهللا أعلم 
  بَعاً يف الدنيا أطوهلم جوعاً يوم القيامة أطول الناس : ( أنه قال يف السـري  ~قـال الـذهبي ) شِ
, والتأويل ركيك: (  ٣/١٢٤ , وقال ابـن كثـري )وقد كان معاوية معدوداً من األكلة .. هذا ما صحَّ

ال يشبع بعـدها, ووافقتـه هـذه الـدعوة يف أيـام   وقد كان معاوية: (  ٩/٨٦يف البداية والنهاية 
واهللا ال أشـبع وإنـام : إنه كان يأكل يف اليوم سبع مرات طعاماً بلحم, وكـان يقـول : فيقال إمارته, 

 ). أعيى 
, وابـن ماجـة يف )٢٤٧٨(أخرجـه الرتمـذي يف اجلـامع .. ) أطول الناس شـبعاً : ( حديث : قلت 

عبـدالعزيز بـن عبـداهللا النرمقـي وهـو منكـر : من حديث ابن عمر, ويف إسـناده ) ٣٣٥٠(السنن 
 . kí‹ÔnÛa٤١٠٧@. حلديثا

: ويف إسناده. من حديث سلامن الفاريس) ٦٥٤٥( ٣/٦٩٩, واحلاكم )٣٣٥١(وأخرجه ابن ماجه 
 . kí‹ÔnÛa٢٣٨٧@. سعيد بن حممد الوراق وهو ضعيف

 ). ٣٤٣(كام يف السلسلة الصحيحة  ~واحلديث له طرق أخر وبه صححه األلباين 
 W

حدثنا حممد بـن املثنـى :  ~قال ) ٢٦٠٤(صحيح كتاب الرب والصلة واألدب أخرجه مسلم يف ال
حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أيب محزة القصاب عـن : العنزي وابن بشار واللفظ البن املثنى قاال 

من طريق موسى بن إسامعيل عن أيب عوانة عن  ٢٤٣, ٦/٢٤٢والبيهقي يف الدالئل . ابن عباس بنحوه
 . زة عن ابن عباس فذكرهأيب مح
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طلب, صحايب, قبل إسالمه قتل محزة بن عبدامل. وحيش بن حرب احلبيش موىل بني نوفل )١(

 . سكن محص ومات هبا −وبعد إسالمه قتل مسيلمة الكذاب 
 . ٦/٤٧٠, اإلصابة ٤/٣٠٧, أسد الغابة ٤/١٢٥االستيعاب : انظر

 . وأرضاه  معاوية بن أيب سفيان كاتب الوحي: يعني  )٢(
 W

 . من طريق حممد بن مبارك الصوري ٨/١٨٠أخرجه البخاري يف تارخيه 
 . من طريق سلمة بن برش) ١٩٢١( ٥/٢٤٣٩ري يف الرشيعة وأخرجه اآلج

صـدقة  −مها . من طريق إسحاق بن وحيش) ١٩٢٠(واآلجري أيضاً . كالمها عن صدقة بن خالد
 . به  عن وحيش بن حرب بن وحيش عن أبيه عن جده −وإسحاق 

 W
 . kí‹ÔnÛa٦٢٦٢@. ثقة: ـ حممد بن مبارك الصوري 

 .kí‹ÔnÛa٢٤٨٥@. مقبول: برش الدمشقي ـ سلمة بن 
 . هو األموي الدمشقي: ـ صدقة بن خالد 

 . مل أقف له عىل ترمجة: ـ إسحاق بن وحيش بن حرب بن وحيش بن حرب 
 . kí‹ÔnÛa٧٣٩٩@مستور : ـ وحيش بن حرب بن وحيش احلميص 
 . kí‹ÔnÛa١١٧٠@. مقبول: ـ حرب بن وحيش بن حرب احلميص 

 אW
 .سند احلديث ضعيف
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 . ى املكي فيه خالف من هو ? والصحيح أنه ال يعرف كام يتضح ذلك يف كالميحييأبو  )١(
ى املكـي, ذكـره ابـن حبـان يف يحيفروخ موىل عثامن بن عفان سمع عمر, ويروي عنه أبو  )٢(

 . ٥/٢٩٨الثقات 
 . ٥/٤١٩, ميزان اإلعتدال ٨/٢٣٠, التهذيب ٢٣/١٧٠امل هتذيب الك: انظر

 .يعني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  )٣(
 . مل أقف عىل اسمه )٤(
 . ٥٦, واملصباح املنري ص ١/٤١٧النهاية : انظر. أي اشرتاه وحبسه ليقل فيغلو: احتكر  )٥(
م بالفتح القطع واملراد : اجلذام  )٦( من ذهبت أعضاؤه والعياذ بـاهللا : املرض املعروف, واجلَذْ

 . ٣٧, واملصباح املنري ص ١/٢٥١النهاية : انظر. تعاىل
 W

 ١٣/٥١٣ويف الشــعب . مــن طريــق حممــد بــن أيب بكــر ٦/٢٤٦أخرجــه البيهقــي يف الــدالئل 
 . من طريق مكي بن إبراهيم) ١٠٧٠٥(

 ١/٢٨٣ارون, وأمحـد يف املسـند من طريـق يزيـد بـن هـ) ١٧(وأخرجه عبد بن محيد يف املنتخب 
من طريق أيب سعيد موىل بني هاشم, وابن ماجه يف السنن كتاب التجارات باب احلكرة واجللب ) ١٣٥(
 . من طريق املسند ٢/٦٠من طريق أيب بكر احلنفي, وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) ٢١٥٥(

. به, إال عند ابن ماجه فبدون القصة ى عن فروخ موىل عثامنحييمخستهم عن اهليثم بن رافع عن أيب 
مـن طريـق ) ١٠٧٠٤( ١٣/٥١٣, والبيهقـي يف الشـعب ) ٥٥( ١/٥٨وأخرجه الطياليسـ يف املسـند 

 . ى املكي عن عمر مبارشة باحلديث فقطيحيفرواه عن اهليثم بن رافع عن أيب  ~الطياليس فخالف 
 W

 . ـ حممد بن أيب بكر هو املقدمي
 . مكي بن إبراهيم هو أبو السكن البلخيـ 
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 . ـ يزيد بن هارون هو السلمي أبو خالد الواسطي

. صدوق ربام أخطـأ: جردقة : عبدالرمحن بن عبداهللا البرصي لقبه : ـ أبو سعيد موىل بني هاشم هو 
@kí‹ÔnÛa٣٩١٨ . 

 .kí‹ÔnÛa٤١٤٧@. ثقة : عبد الكريم بن عبد املجيد البرصي : ـ أبو بكر احلنفي هو
ى أو أبو احلكم أو أبو احلارث شخص واحد ; وقيل هم ثالثـة حييأبو : أبو بكر احلنفي أو الباهيل −

 . kí‹ÔnÛa٧٣٧٢@. صدوق ربام أخطأ:
 . kí‹ÔnÛa٨٤٤٥@. مصدع وإال فهو جمهول:ى املكي يقال هو حييـ أبو 

 . kí‹ÔnÛa٦٦٨٣@. مقبول: ى األعرج املعرقب يحيـ مصدع هو أبو 
 . kí‹ÔnÛa٥٣٨٦@. مقبول: ىل عثامن ـ فروخ مو

 אW
 . مصدع مقبول الرواية: ى املكي وليس هو حييسنده ضعيف جلهالة أيب 

 ). ى جمهول حيييأبو : (  ٢/٧٠٦قال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 
وقـد : ( ٧/١٠٩أيضـاً  وقال ). واخلرب منكر  ال يعرف ىيحي أبو: ( ٧/٤٤٤وقال الذهبي يف امليزان 

 ). ٥٣٥١(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع . اهليثم بن رافع: يعني ) أنكر حديثه يف احلكرة 
 ٣٠١بعض األئمة ومنهم من حسنه, قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص احلديث ولكن صحح 

وإسـناده حسـن ( :  ٤/٤٠٨وقال احلافظ ابن حجـر يف الفـتح ). هذا إسناد صحيح رجاله موثقون : ( 
 ). رواته ثقات : ( ٢/١٢٥وقال السيوطي يف الآللئ املصنوعة ).

مـن ( قال :  حديث معمر بن عبداهللا أن رسول اهللا : ويف ذم االحتكار أحاديث كثرية منها : قلت 
فـتح : وانظـر). ١٦٠٥(يف صحيح مسـلم كتـاب البيـوع ) ال حيتكر إال خاطئ ( و) احتكر فهو خاطئ 

 . ١١٢والتحديث بام قيل ال يصح فيه حديث, للعالمة بكر أبو زيد ص . ٤٠٨, ٤/٤٠٧الباري 
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 . در, والتصحيح من املصا)بكفه ( يف مجيع النسخ  )١(

 W
 . ى احلامينيحيمن طريق أيب ) ٣٧٥( ٤٥١أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 

 . من طريق ابن عياش وحممد بن املعيل ٥/٢١٥وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 . به  ثالثتهم عن عبداهللا بن حمرر عن قتادة عن أنس

 W
 . kí‹ÔnÛa٣٧٧١@. صدوق خيطئ: بن عبدالرمحن عبداحلميد : ى احلامين هو يحيـ أبو 

 .إسامعيل بن عياش احلميص: ـ ابن عياش هو 
 . kí‹ÔnÛa٦٣١٢@. صدوق: ـ حممد بن املعيل بن عبد الكريم اهلمداين

ر اجلزري القايض  ـَرَّ  . kí‹ÔnÛa٣٥٧٣@. مرتوك: ـ عبداهللا بن حمُ
 . ابن حمرز بالزاي وهو خطأ: وجاء يف الدالئل تسميته 

 . ابن دعامة السدويس: قتادة هو  ـ
 אW

  .هذه الرواية من بالياه ٤/١٩٤, وعد الذهبي يف امليزان ضعيف جداً حلال عبداهللا بن حمرر سنده
ى بـن أيب يحيعن معمر عن ) ٢٩٩٧( ٢/١٨٥وللحديث شاهد فيام أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 

 . فذكر نحوه: رأ رجالً  كثري أن النبي 
 . وسنده ضعيف إلرساله
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 . تأيت ترمجته يف التخريج )١(
, هتذيب ٣٠/١٠٠هتذيب الكامل : انظر. هو هارون بن عنرتة بن عبدالرمحن الشيباين الكويف: أبوه  )٢(

 . ١١/٩التهذيب 
هتـذيب الكـامل : انظر. عنرتة بن عبدالرمحن الكويف الشيباين, وهم من زعم أن له صحبة :جده هو  )٣(

 . ٨/١٣٩, هتذيب التهذيب ٢٢/٤٢٣
, اإلصـابة البـن حجـر ١/١١٤الطبقات الكرب البن سعد : انظر. هو أبو ثروان الراعي التميمي )٤(

٧/٤٨ . 
)٥( − 
 .قال أيب: كنى كذا يف مجيع النسخ, ويف الدالئل واملعرفة وال )٦(

 W
 ).٦٧٥٦( ٤/٤٤٥, ويف املعرفة )٣٧٧( ٤٥٢أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص

, من طريق عبدامللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن جده عن )١٢١(وأخرجه الدواليب يف الكنى 
 . به  أيب ثروان

 . أيب ثروان مبارشةعن عبدامللك بن هارون عن أبيه عن : وجاء يف الكنى واملعرفة 
 W

: ى بـن معـني يـحيضـعيف احلـديث, وقـال : قال أمحد بن حنبل : ـ عبدامللك بن هارون بن عنرتة 
 . مرتوك: وقال ابن حجر . مرتوك احلديث ذاهب احلديث: كذاب, وقال أبو حاتم 

أ
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, اللسان ٤/٤١٤ان , امليز٥/٥٢٩, الكامل ٢/١٣٣, املجروحني  ٥/٣٧٤اجلرح والتعديل : انظر

٤/٨٦ . 
 . kí‹ÔnÛa٧٢٣٦@. ال بأس به: ـ هارون بن عنرتة بن عبدالرمحن الشيباين 

 . kí‹ÔnÛa٥٢٠٩@. ثقة: ـ عنرتة بن عبدالرمحن الشيباين 
 אW

 . سنده ضعيف جداً مامل حيكم عليه بالوضع حلال عبدامللك بن هارون
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عرية األسدية أو شقرية بالشنيهي أم زفر احلبشية السوداء الطويلة, صحابية, وبعضه) ١(  . م سامها سُ

, ٣٩٤, ٢٠٧, ٨/١٧٩, اإلصـابة ٤٤٨, ٣٢٣, ٥/٣٠٨, أسد الغابـة ٤/٤٩١االستيعاب : انظر
 . ١٠/١١٩فتح الباري 

قد يؤخذ من الطرق التي أوردهتا أن الذي كان بأم زفـر كـان : (  ١٠/١٢٠قال ابن حجر يف الفتح ) ٢(
 .يعني املرض: قلت. )من رصع اجلن ال من رصع اخللط 

أنه رأ : أخربنا خملد عن ابن جريج أخربين عطاء : حدثنا حممد : ( قال البخاري يف املوضع السابق ) ٣(
 ).أي جالسة عليها معتمدة : ( قال ابن حجر). أم زفر تلك املرأة الطويلة السوداء عىل سرت الكعبة 

 W
:  ~قـال ) ٥٦٥٢(رض باب فضل من يرصع مـن الـريح أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب امل

: قال يل ابـن عبـاس : حدثني عطاء بن أيب رباح قال : ى بن عمران أيب بكر قال يحيحدثنا : حدثنا مسدد 
 . فذكره.. هذه املرأة السوداء, أتت النبي : بىل, قال : أال أريك امرأة من أهل اجلنة ? قلت 

حـدثنا عبيـداهللا بـن :  ~قـال ) ٢٥٧٦(الرب والصلة واألدب وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب 
حدثني عطاء بـن :حدثنا عمران أبو بكر : ى بن سعيد وبرش بن املفضل قاال يحيحدثنا : عمر القواريري 

 . فذكر مثل حديث البخاري.. أيب رباح
 
 

 

ي
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 . مل أقف عىل اسمه )١(
فقال يارسول اهللا إين اشرتيت بعريين فـدعوت اهللا أن يبـارك يل : ( له تكملة مبينة للمعنى أال وهي  )٢(

 ).اللهم امحله عليه : فقال: قال. أن حيملني عليه فيهام, فادع اهللا
الدعاء  البعري صاحب سأله ثم األوليني, املرتني اآلخرة يف إىل أمر صار ودعاؤه: (هو البيهقي كالم نص )٣(

 . ٩/٧٢ والنهاية البداية: انظر). أفضل زكاة وأطيبها وأنامها بأن حيمله عليه, وقعت اإلجابة إليه 
 W

أنبأنا أبـو : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي :  ~قال  ٦/١٥٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
أنبأنـا : حـدثنا جعفـر بـن عـون قـال : أنبأنا أبو أمحد حممد بـن عبـدالوهاب : عبداهللا حممد بن يعقوب 

 . فذكره باختالف يسري ~األعمش عن جماهد 
 W

الشـيخ اإلمـام . ى بـن إبـراهيم بـن حممـد النيسـابوري املزكـييحي: ريا بن أيب إسحاق هو ـ أبو زك
 . هـ٤١٤سنة  ~الصدوق القدوة الصالح, ولد سنة نِيْف وثالثني وثالث مئة ومات 

 . ٢/٣٩٦, طبقات اإلسنوي ٣/٢٠٢, شذرات الذهب ١٧/٢٩٥السري : انظر
باين النيسابوري ابن األخـرم, اإلمـام احلـافظ املـتقن ـ أبو عبداهللا حممد بن يعقوب بن يوسف الشي

 .٣/٣١٣, النجوم الزاهرة ٧/٨١٠تاريخ اإلسالم . ١٥/٤٦٦السري : انظر. هـ٣٤٤احلجة, مات سنة 
 . kí‹ÔnÛa٦١٠٤@. ثقة عارف: حممد بن عبدالوهاب بن حبيب العبدي أبو أمحد ابن الفراء−

 . هو ابن جعفر املخزومي: ـ جعفر بن عون
 . عمش هو سليامن بن مهرانـ األ

 . ـ جماهد هو ابن جرب املكي
 אW

 ). هذا مرسل : (  ~قال البيهقي . النقطاعهسنده ضعيف 
 

ي
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كنية احلمى, وامليم األوىل مكسورة زائدة, وألـدمت عليـه احلمـى أي دامـت, وبعضـهم : أم ملدم  )١(

 . ٤/٢٤٦النهاية . يقوهلا بالذال املعجمة
:  ~قـال ) ٤٠٩٤. (جاء يف  صحيح البخاري كتاب املغـازي بـاب غـزوة الرجيـع: بني عصية  )٢(

 قنـت النبـي : قال   أخربنا سليامن التيمي عن أيب جملز عن أنس: أخربنا عبداهللا : دثنا حممد ح
ل وذكوان ويقول  عْ يَّة عصت اهللا ورسوله : ( بعد الركوع شهراً ويدعو عىل رِ صَ  ). عُ

بطن من بني سليم قبيلة : , وبني عصية )٦٣٩٤(وورد أيضاً يف كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء  
 . نسب إىل عصية بن خفاف بن ندبة بن هبثة بن سليمت

 . ٧/٤٥٣فتح الباري : وانظر 
 W

 . ~مل أقف عليه يف مطبوع سنن سعيد بن منصور 
حدثنا عـيل بـن عبـد العزيـز :  ~قال ) ٤٥( ٢٨/٧٦٤٤وأخرجه الطرباين كام يف جامع املسانيد 

أن رسول اهللا   حدثنا محاد بن زيد عن برش بن حرب عن ابن عمر: ل حدثنا عارم أبو النعامن قا: قال 
  قـال ) اللهم عليـك ببنـي عصـية فـإهنم عصـوا اهللا ورسـوله : ( دعا يف قنوته عىل بني عصية فقال :

 . فصبت عليهم احلمى
 ). ٣٤٠١٦(إليه يف كنز العامل  عزاهو
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٢٢٦@. ثقة ثبت تغري يف آخر عمره حممد بن الفضل السدويس ;: عارم هو−
 .ابن درهم األزدي: محاد بن زيد هو−
 .kí‹ÔnÛa٦٨١@. صدوق فيه لني: برش بن حرب األزدي −
 אW

 . ضعيفسنده 
 : ويف أم ملدم وردت عدة أحاديث منها 

 ).  ..أنا أم ملدم: من أنت? قالت: إن احلمى استأذنت, فقالت ) ( ١
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, واحلاكم )٢٩٣٥( ٧/١٩٧, وابن حبان يف صحيحه )١٤٣٩٣( ٢٢/٢٨٧أخرجه أمحد يف املسند 

من طريق األعمش عن أيب سـفيان عـن  ٦/١٨٥, والبيهقي يف الدالئل )١٢٨٠( ١/٤٩٧يف املستدرك 
 . جابر بن عبداهللا 

 . وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي
ــي ) ( ٢ ــا جــاء رجــل إىل النب ــط : ل فق ــدم ق , أخرجــه أمحــد يف املســند )هــل أخــذتك أم مل
ــحيحه )٨٣٩٥(١٤/١٢٣ ــان يف ص ــن حب ــتدرك )٢٩١٦(٧/١٧٨, واب ــاكم يف املس  ١/٤٩٨, واحل

وصـححه احلـاكم عـىل رشط . من طرق عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريـرة ) ١٢٨٣(
 . مسلم ووافقه الذهبي

إىل  ٣٧والرقيات للحافظ ضـياء الـدين املقـديس ص كتاب األمراض والكفارات والطب : وانظر
 . ٥٤ص 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
أم قيس بنت حمصن األسدية أخت عكاشة بنت حمصن, صـحابية أسـلمت قـديامً بمكـة وبايعـت  )١(

 . ٨/٤٥٣, اإلصابة ٥/٤٨٢, أسد الغابة ٤/٥٠٥االستيعاب : انظر. وهاجرت
فـتح : انظـر). أقـف عـىل تسـميته مل : ( , قال ابن حجر هو نفسه الذي بال يف حجر رسول اهللا  )٢(

 . ٣٩, والتوضيح ملبهامت اجلامع الصحيح ص ١/٣٩٠الباري 
, ومسـلم )٥٦٩٣(و) ٢٢٣(قصة بوله يف حجر رسول اهللا أخرجها البخاري يف صـحيحه : قلت           

)٢٨٧ .( 
 ). ما قالت طال عمرها : ( ثم قال : يف املراجع السابقة للحديث  )٣(
 ). أ(سقط من كامل احلديث  )٤(

 W
, والنسائي يف السنن الصغر كتاب اجلنائز بـاب ) ٦٥٢(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  خمترصاً

 ).٢٠٠٩( ١/٦١٧, والسنن الكرب )١٨٨٣(غسل امليت باحلميم 
, ويف الدعاء )٤٤٦( ٢٥/١٨٢, والطرباين يف الكبري )٢٦٩٩٩( ٤٤/٥٥٠وأخرجه أمحد يف املسند 

, من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب احلسن مـوىل أم قـيس عـن أم قـيس )١٨٨٥(
 . به <
 W

 .ـ الليث بن سعد هو الفهمي املرصي
 . ـ يزيد بن أيب حبيب أبو رجاء املرصي
 . kí‹ÔnÛa٨٠٥٠@. مقبول: ـ أبو احلسن موىل أم قيس بنت حمصن 

 אW
 . سنده حسن
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 .النسابة املفرس:حممد بن السائب بن برش الكلبي : الكلبي هو  )١(
 . أبو صالح هو باذام موىل أم هانئ بنت أيب طالب )٢(
ارية األوسية الظفرية, صحابية وقد عرضـت نفسـها عـىل النبـي ليىل بنت اخلطيم بن عدي األنص )٣(

وقـارن بـه مـاورد يف االسـتيعاب  ٥/٣٩٢أسـد الغابـة : انظـر. ليتزوجها ثم استقالته فأقاهلـا 
 . ٨/٣٠٤, اإلصابة ٤/٤٦٢

, ومرشد املحتار البـن طولـون ٨/٢٢٣البداية والنهاية : انظر وملسألة عرض نفسها عىل النبي  
 . ٢٧٧ص

املراد احليوان املفرتس آكل البرش وأطلق اللفظ اخلاص وأراد العموم, ويف طبقـات ابـن : األسود  )٤(
 ). وكان كثرياً ما يقوهلا : ( وفيه أيضاً زيادة ). كان يقال هلا أكلة األسد : (  ٨/١٥١سعد 

 .كناية عن النهاية يف الكرم: املعنى  )٥(
ة  )٦( ريْ ة, يقال معروفة, وغري, فعىل من ا: الغَ ريْ ـرية فأنـا غـائر وغيـور : لغَ ـِرت عىل أهيل أغـار غَ غِ

 . ٣/١٠٤النهاية : انظر. للمبالغة
اد بن ظفر  )٧( ومل . كذا ورد اسمه يف طبقات ابن سعد وتـاريخ ابـن عسـاكر: مسعود بن أوس بن سوّ

 . أقف له عىل ترمجة
 . مل أقف عىل حتديد املكان )٨(
 . ١/٣٥٩حياة احليوان الكرب للدمريي : انظر. روفاحليوان املفرتس املع:ذئب  )٩(

 W

ت
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. من طريق ابن سعد ٣/٢٤٤, وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٨/١٥٠أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . فذكره  أخربنا هشام بن حممد السائب عن أبيه عن أيب صالح عن ابن عباس:  ~قال 
 אW

 .ه ضعيف جداً حلال حممد بن السائبسند
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 . ~هذا من كالم اإلمام السيوطي ) ١(
 W

د بن صالح بـن أخربنا حممد بن عمر حدثني حمم:  ~قال  ٨/١٥١أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .فذكر نحوه ~دينار عن عاصم بن عمر بن قتادة 

 W
 . ـ حممد بن عمر هو الواقدي

 . ـ حممد بن صالح بن دينار التامر املدين موىل األنصار
 . ـ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعامن األويس

 אW
 .  سنده ضعيف جداً حلال الواقدي وإلرساله
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ب األنصـاري ولـيس هـو البـدري كـام اسـتظهره ابـن حجـر يف ثعلبة بن حاطب أو ابن أيب حاطـ )١(

, اإلصــابة ١/٢٧٢, أسـد الغابــة ١/٢٨٤االســتيعاب : انظـر. اإلصـابة, مــات يف خالفـة عــثامن
١/٥١٦. 

 . واردة يف النسخ, ومل ترد يف مصادر احلديث السابقة) وولداً : ( كلمة  )٢(
 . ٥/٢٣٥النهاية . يستحقها كلمة ترحم وتوجع, تقال ملن وقع يف هلكة ال: ويح  )٣(
ليم أو من بني سلمة أو من األنصار )٤( مصادر احلـديث : انظر. قيل رجل من جهينة ورجل من بني سُ

ي

أ

أ

أ
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 . السابق

يعني أعامرها وأعدادها التي جتب فيها الزكاة إذا بلغتها وهي فريضة اهللا الواجبة يف هبيمـة األنعـام,  )٥(
, وألهنا مل تكن بالكثر يف جزيرة العرب, ولذا مل تـرد يف ومل يُذكر البقر ألهنا أقل النعم وج وداً ونصباً
 . حديث فريضة الصدقة املشهور

 . ٢/٤١١, النهاية البن األثري ٣/٣٧٩وأطرافه, مع فتح الباري ) ١٤٤٨(صحيح  البخاري : انظر 
 .٣٩نري ص, واملصباح امل١/٢٧١النهاية : انظر. املال الذي يؤخذ من أهل الذمة: اجلزية هي )٦(
 ).٧٥: (سورة التوبة )٧(
 ). فأبى أن يقبل به   ثم أتى عثامن: ( يف مصادر احلديث زيادة  )٨(
ف نفاقه قديامً : (  ~قال البيهقي  )٩( رِ فإن كان امتناعه من قبول توبته وقبول صدقته حمفوظاً فكأنه عُ

ية حديثاً فلم يرونه من أهل الصـدقة فلـم ثم زيادة نفاقه وموته عليه, ثم أنزل اهللا تعاىل عليه من اآل
 ). يأخذوها منه واهللا أعلم 

 W
, وأخرجه ١/٥١٦أخرجه البارودي وابن شاهني وابن السكن كام ذكر ذلك ابن حجر يف اإلصابة 

 . ٥/٢٨٩البيهقي يف الدالئل 
وابـن أيب حـاتم يف , )٢٢٥٣(وابن أيب عاصـم يف اآلحـاد  ١١/٥٧٨وأخرجه الطربي يف التفسري 

 ٨/٢١٨, والطـرباين يف الكبـري )١٢٧( ١/١٢٤, وابن قانع يف املعجـم )١٠٤٠٦( ٦/١٨٤٧التفسري 
, وابن عساكر يف تارخيـه ٤/٧٥, والبغوي يف التفسري )١٤٠٦( ١/٤١٥, وأبو نعيم يف املعرفة )٧٨٧٣(

 . وغريهم ١/٢٧٢وابن األثري يف أسد الغابة  ١٢/٩
عة السالمي عن عيل بن يزيد األهلاين عن القاسم بن عبـدالرمحن عـن أيب من طرق عن معان بن رفا

 . به  أمامة
إىل احلسن بن سفيان وابن املنذر وأيب الشـيخ والعسـكري  ٣/٢٦٠وعزاه السيوطي يف الدر املنثور 
 . يف األمثال وابن منده وابن مردويه

 W
 . kí‹ÔnÛa٦٧٤٧@. ثري اإلرساللني احلديث ك: ـ معان بن رفاعة السالمي 



@
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 אW

هـذا : ( قـال البيهقـي . سنده ضعيف جداً حلال األهلاين عيل بن يزيد ومعان السالمي, ومتنه منكر
 ).حديث مشهور فيام بني أهل التفسري وإنام يُرو موصوالً بأسانيد ضعاف 

وقـال ابـن حجـر يف ). يد األهلـاين وهـو مـرتوك فيه عيل بن يز: (  ٧/٣٢وقال اهليثمي يف املجمع 
يف احلـاوي للفتـاوي  ~, ونقـل هـذا الكـالم عنـه السـيوطي )وال أظنه يصح : (  ١/٥١٦اإلصابة 

 . , وكأنه اسرتضاه٢/١٨٣
 . ٧٧, الكاف الشاف البن حجر ص٢٩٠أسباب النزول للواحدي ص : انظر
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 . مل أقف عىل تسميته )١(
يقولون للكهل غالم وهو فاش  −أي العرب  −سمعتهم : ( ألزهري االبن الصغري, قال ا: الغالم  )٢(

 . ١٧٢, املصباح املنري ٣/٣٨٢النهاية : انظر). يف كالمهم 
, وعنـد )فتـى ( كذا ورد يف النسخ, ومسند أمحد وشعب البيهقـي, وعنـد ابـن أيب الـدنيا  −غالم  

 ). ب شا: ( , وعند العقييل والبيهقي يف الدالئل )رجل : ( اخلرائطي 
 . حرضته الوفاة يف النزع: احترض  )٣(
, وأصل العق الشق والقطع: العقوق لغة هو  )٤(  . مصدر من عقه يعقه عقاً وعقوقاً
صدور ما يتأذ به الوالد من ولده مـن قـول أوفعـل إال يف رشك أو معصـية مـا : واصطالحاً هو  

 . يتعنت الوالد
 . ٥٠١٢ − ١٠/٥٠١١: م , وموسوعة نرضة النعي٣/٢٧٧النهاية : انظر 
ت النار تؤج بالضم أجيجاً توقدت: أججت يقال  )٥(  . ٢, املصباح ص ١/٢٥النهاية : انظر. أجّ

 W
, والطرباين كام ذكره املنـذر ي )٧٥٠٨( ١٠/٢٩٠, والشعب ٦/٢٠٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 . ٢/٢٩٦اق يف تنزيه الرشيعة وابن عر ٨/١٤٨, واهليثمي يف املجمع ٣/٣٣١يف الرتغيب 

أ

أ
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, وابــن أيب الــدنيا يف املحترضــين  ٤/٣٨٢وأخرجــه أمحــد يف املســند  , والعقــييل يف )١٥(خمترصــاً

من طرق عن فائد بن عبـدالرمحن عـن ابـن ) ٢٥٠(, واخلرائطي يف مساوئ األخالق ٣/٤٦١الضعفاء 
 . به  أيب أوىف

 W
 .  kí‹ÔnÛa٥٣٧٣@. مرتوك اهتموه: أبو الورقاء العطار ـ فائد بن عبدالرمحن الكويف 

 אW
 . سنده ضعيف جداً وال يبعد أن يكون موضوعاً 

فلم حيدثنا أيب هبذين احلديثني, رضب عليهام : ( قال أبو عبدالرمحن عبداهللا بن اإلمام أمحد يف املسند 
 ). رمحن, أو كان عنده مرتوك احلديث من كتابه ألنه مل يرض حديث فائد بن عبدال

 ).فيه أبو الورقاء وهو مرتوك : (  ٨/١٤٨وقال اهليثمي يف املجمع 
 



@
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 W

, والرتمذي يف اجلامع أبواب )٣٦٦٠(تاب العلم باب فضل نرش العلم أخرجه أبو داود يف السنن ك
, وابـن )٥٨٤٧( ٣/٤٣١, والنسائي يف الكـرب )٢٦٥٦(العلم باب ما جاء يف احلث عىل تبليغ السامع 
 . ولفظه خمتلف) ٤١٠٥(ماجه يف السنن كتاب الزهد باب اهلم بالدنيا 

 ١/٥٣والـدارمي يف السـنن  ٣٣زهـد ص , ويف ال)٢١٥٩٠( ٣٥/٤٦٧وأخرجه أمحـد يف املسـند 
, وابن حبان يف )١٦٠٠(, والطحاوي يف رشح املشكل )٩٤( ٤٥, وابن أيب عاصم يف السنة ص )٢٢٩(

ولفظــه ) ٤٨٩١(و) ٤٨٩٠( ٥/١٤٣, والطــرباين يف الكبــري ) ٦٨٠( ٢/٤٥٤, و) ٦٧/(١الصــحيح 
, واخلطيـب يف )١٧٣٦(عب, والبيهقـي يف الشـ)٤(و) ٣(خمتلف, والرامهرمزي يف املحـدث الفاصـل 

 . ١/٣٨, وابن عبدالرب يف العلم )٧٦٥( ٢/١٣٩, والفقيه واملتفقه )٤٤(رشف أصحاب احلديث 
من طرق عن شعبة بن احلجاج عن عمر بن سليامن عن عبدالرمحن بن أبان بن عثامن عـن أبيـه عـن 

 . به  زيد بن ثابت
, والطـرباين يف الكبـري أيضـاً )٢٣٠(لـامً وأخرجه ابن ماجه يف السنن أيضاً املقدمة باب مـن بلـغ ع

 . ى بن عباد عن أبيهيحيمن طريق ليث بن أيب سليم عن ) ٤٩٢٤( ٥/١٥٤
 . من طريق ليث عن حممد بن وهب عن أبيه) ٤٩٢٥( ٥/١٥٤والطرباين أيضاً يف الكبري 

طريـق مـن  ١/٣٩من طريق إبراهيم بن عبلة, وابن عبدالرب يف العلم أيضاً ) ٧٢٦٧(ويف األوسط 
 . عن زيد بن ثابت به −عباد ووهب وابن عجالن  −عن حممد بن عجالن , ثالثتهم  −مها . ليث
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول 

 . kí‹ÔnÛa٤٩١٢@. ثقة: ـ عمر بن سليامن بن عاصم بن عمر بن اخلطاب 
 . kí‹ÔnÛa٣٧٩٢@. قل عابدثقة م: ـ عبدالرمحن بن أبان بن عثامن املدين 

 . kí‹ÔnÛa١٤١@. ثقة. ـ أبان بن عثامن بن عفان املدين
 : الطريق الثاين 
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 . kí‹ÔnÛa٤٥٧٤@. ثقة: ى بن عباد بن شيبان األنصاري يحيـ 

 . kí‹ÔnÛa٣١٣١@. صحايب: عباد بن شيبان األنصاري : ـ أبوه 
 .مل أعرفهام: ـ حممد بن وهب وأبوه 

 . هو الشامي: لة ـ إبراهيم بن أيب عب
 . هو املدين: ـ حممد بن عجالن 

 אW
سند احلديث صحيح من الطريق األول, حسن من بعض طرق الثاين إال من جهة اختالط ليث بـن 

حـديث زيـد حـديث : ( قال الرتمذي . أيب سليم فمدار الطريق الثاين عليه إال عند الطرباين يف األوسط
 ). حسن 
أنـس بـن مالـك : احلديث مشهور رواه مجلة من الصحابة يصل عددهم إىل أحد عرش هـم : ت قل

وبشري بن سعد وجبري بن مطعم وعبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمر وعبداهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل 
 . والنعامن بن بشري وأبوالدرداء وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة ريض اهللا عنهم مجيعاً 

 . ٢/٤٥٤وكالم حمقق صحيح ابن حبان  ١/١٣٨مع الزوائد جم: انظر
 



@
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مـامن : ( عن سفيان بن عيينة بلفظ )  ٢٨( ١٩أخرج هذا اخلطيب يف رشف أصحاب احلديث ص  )١(

 ). نرض اهللا امرأ سمع منا حديثا فبلغه :  نبي أحد يطلب احلديث إال ويف وجهه نرضة لقول ال
رواه عن أيب حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي عن نرص بن حممد بن يعقوب عن إبراهيم بـن  

 . املولد عن أمحد بن مروان عن حممد بن إسامعيل بن سامل عن احلميدي عنه به
عود اهلـذيل, أبـو حـازم اإلمـام احلـافظ عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي من أوالد عتبة بن مسـ− 

 .هـ٤١٧رشف املحدثني مات يوم عيد الفطر سنة 
 . ١٧/٣٣٣, السري ١١/٢٧٢تاريخ بغداد : انظر 
هــ يف شـهر ٣٨٣مات سنة . اإلمام احلافظ أبو الفضل. نرص بن حممد بن يعقوب الطويس العطار− 

 . املحرم
 . ٣/١٠٦, شذرات الذهب ٦/١٧السري : انظر 
 .مل أقف عىل ترمجته: اهيم بن املولد إبر− 
 . الفقيه العالمة املحدث املالكي املذهب. أظنه الدينوري مصنف كتاب املجالسة: أمحد بن مروان − 
 . ١/٢٠٨, حسن املحارضة ١٥/٢٤٧السري : انظر 
 . kí‹ÔnÛa٥٧٣١@. صدوق: حممد بن إسامعيل بن سامل الصائغ البغدادي − 
 .بن الزبريهو عبداهللا : احلميدي− 
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 W

مـن )  ٢٣٣٩٤(  ٣٨/٤٠٣من طريق أيب العميس و)  ٢٣٢٧٧( ٣٨/٣١١أخرجه أمحد يف املسند 
 . طريق مسعر

 . األعمشمن طريق )  ٢٩٧٢٩( ٦/٩٤وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 . همثل  ثالثتهم عن أيب بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليامن

 W
 . kí‹ÔnÛa٤٤٣٢@. ثقة: عتبة بن عبداهللا بن عتبة بن عبداهللا بن مسعود اهلذيل : أبو العميس هو  −

 . مسعر هو ابن كدام الكويف−         
رو عنه املسـعودي وأضـاف ابـن أيب حـاتم : قال البخاري : عمرو بن عتبة الثقفي أبو بكر بن −         

 )ومسعر وعبداهللا بن الوليد : (نقال عن أبيه 
ا وال تعديالً   . ومل يذكر البخاري وابن أيب حاتم فيه جرحً

 . ٩/٣٤١, اجلرح والتعديل ٨/١٢الكنى من التاريخ الكبري : انظر
 .كام سبق معناورو عنه أيضا األعمش : قلت 

 . وهو رو عن جرير بن عبداهللا كام يف الكنى للبخاري, وعن ابن حذيفة كام سبق معنا
ا عن ابن حذيفـة ص , ومل ٦١٣ومل يذكره ابن حجر يف التعجيل وهو عىل رشطه سو أن ذكره راويً

 . يذكر يف موسوعة رجال الكتب التسعة
 . kí‹ÔnÛa٨٢٢٩@. مقبول :ـ ابن حذيفة هو أبو عبيدة بن حذيفة بن اليامن 

 אW
رمـز املصـنف : (ضعيف, ورمز السيوطي يف اجلامع الصغري إىل صحته; وتعقبه املناوي بقولـه سنده

فـيض  .)لصحته وليس كام زعم فقد قال احلافظ اهليثمي متعقباً رواه أمحـد عـن ابـن حذيفـة ومل أعرفـه
   ).٤٤٠٠(ضعيف اجلامع وضعفه األلباين يف . ٥/١٦٩القدير 
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 . القائل هو جعفر بن الزبري بن العوام) ١(
 W

حدثنا زهري حـدثنا حممـد بـن احلسـن املـدين :  ٍ ~قال ) ٦٨٢( ٢/٤٣أخرجه أبو يعىل يف املسند 
.. <حدثتني أم عروة فيام أحسب ابنة جعفر بن الزبري بن العوام عن أبيها عن جدها الزبري بن العـوام 

 . فذكره
 W

 .ـ زهري هو ابن حرب أبو خيثمة النسائي
 . kí‹ÔnÛa٥٨١٥@. كذبوه :ـ حممد بن احلسن بن زبالة أبو احلسن املدين 

 . مل أقف هلا عىل ترمجة, سو أهنا ذكرت يف الرواة عن أبيها:ـ أم عروة ابنة جعفر بن الزبري 
ـ جعفر بن الزبري بن العوام ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبان 

 . يف الثقات
وذكـر ابـن . لتقريب, ومل يرتجم له املزي يف هتذيبـهوترجم له ابن حجر يف التهذيب ثم مل يورده يف ا

 . , ومل يورد فيه جرحاً وال تعديالً .. )أوالده شعيب وحممد وأم عروة وهشام: ( حجر أن الرواة عنه 
 . ٢/٨٣, هتذيب التهذيب ٤/١٠٥, الثقات ٢/٤٧٨, اجلرح ٢/١٩٠التاريخ الكبري : انظر

 אW
رواه أبو يعىل : (  ٩/١٥٢قال اهليثمي يف املجمع . حلال حممد بن احلسن بن زبالة سنده ضعيف جداً 

 ). وفيه حممد بن احلسن بن زبالة وهو مرتوك 
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 ). د(كامل الباب زيادة من ) ١(
 W

, بدون سند, ومل أقف عليـه يف غـري هـذا ١٤/٣٨٠أخرجه أبو الفرج األصبهاين يف كتاب األغاين 
 .املوضع

 

أ
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 . وهي موعوكة فسبت احلمى) ب(يف  )١(
ابر بن عبداهللا يف صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واألدب ورد يف النهي عن سب احلمى حديث ج )٢(

أو يا أم  −مالك يا أم السائب : ( دخل عىل أم السائب أو أم املسيب فقال  أن رسول اهللا ) ٢٥٧٥(
ال تسبي احلمى فإهنا تـذهب خطايـا : ( ال بارك اهللا فيها, فقال : احلمى : قالت ) املسيب تزفزفني ? 

 ).٣٧٩(ما سبق : وانظر). ري خبث احلديد بني آدم كام يذهب الك
 W

من طريق ابن أيب الدنيا عن أيب إسحاق عبدامللك بـن عبدربـه  ٦/١٦٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 . , فذكرهعن منصور بن محزة عن جده أنس 

 W
كـذا ورد يف الـدالئل وهـل هـو  ـ أبو إسحاق عبدامللك بن عبد ربه, جار إسحاق بن إيب إرسائيـل

 . ٤/٨٠, اللسان ٤/٢٠٤امليزان : انظر. منكر احلديث, أو غريه, مل يتضح يل: الطائي 
 . مل أجد له ترمجة: ـ منصور بن محزة بن أنس بن مالك 

 אW
 . سنده ضعيف

 

ت

أ

ت
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بقيّة, ويف مسـند أيب : الدعوات, وحصول الرفق, ويف الدعاء واملستدرك ذبابة كذا يف مجيع النسخ و )١(

مقدار من الوزن أي شيئ كان من قليل أو : قليل من دين, واملثقال يف األصل : ثقلة, واملعنى : بكر 
 . ١/٢١٧النهاية . كثري

املعروفـة, وكـان  أسامء بنت عمـيس, الصـحابية: ( جاء تسميتها  يف املستدرك بأهنا : من هي أسامء  )٢(
 ). قيمة دينها عىل عائشة دينار وثالثة دراهم 

 . ١/٦٩٦املستدرك :انظر
 W

 ).١٦٧(ويف الدعوات  ١٧٢, ٦/١٧١أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, )٩٦٢(بدون قول أيب بكر وعائشة, والطـرباين يف الـدعاء ) ٧٩( ١/٣٤وأخرجه البزار يف املسند 

 ١/٦٩٦واحلـاكم يف املسـتدرك. مها بدون قـول عائشـة فقـط) ٤٠( ٧٨د أيب بكر صواملروزي يف مسن
من طرق عن يونس بن يزيد األييل عن احلكم بن عبداهللا األييل عـن القاسـم بـن حممـد عـن ). ١٨٩٨(

 . همثل <عائشة 
 W

يل, كان ابـن املبـارك شـديد هو احلكم بن عبداهللا بن سعد بن عبداهللا األي: ـ احلكم بن عبداهللا األييل
كـذاب, : ليس بثقة, وقال أبـو حـاتم: أحاديثه كلها موضوعة, وقال ابن معني: احلمل عليه, وقال أمحد

اجلـرح : انظر .ممن يروي املوضوعات عن األثبات, وغالب أهل العلم عىل ترك روايته: وقال ابن حبان
 .٢/٣٧٩, اللسان ٢/٣٣٧زان , املي٢/٤٧٨, الكامل ١/٢٤٨, املجروحني ٣/١٢٠والتعديل 

 . هو ابن أيب بكر الصديق التيمي: ـ القاسم بن حممد 

ي
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 אW

قد حدث به عىل ما فيه أهـل العلـم : ( قال البزار .سنده ضعيف جداً حلال احلكم بن عبداهللا األييل
وضـعفه ). حلكـم لـيس بثقـة ا: ( , تعقبه الذهبي بقولـه)حديث صحيح : ( وقال احلاكم ). واحتملوه 

رواه البزار وفيه احلكم بن عبـداهللا : ( ١٠/١٨٦وقال اهليثمي يف املجمع . ٢/٦١٥املنذري يف الرتغيب 
 ). األييل وهو مرتوك 

خمطـوط ) حصول الرفق بأصول الـرزق : ( يف كتابه  ~ذكر هذا الدعاء اإلمام السيوطي : قلت 
للبـزار  عـزاهو ٢٦٠هــ ص١٤١٥لة احلكمـة العـدد الثالـث حمـرم مكتوب بيدي, ثم رأيته حمققاً يف جم

 . واحلاكم والبيهقي يف الدعوات
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فيع بن مهران الرياحي موالهم البرصي أدرك اجلاهلية وأسلم ب: أبو العالية الرياحي هو  )١( عد وفـاة رُ

, ٩/٢١٤, هتـذيب الكـامل ٧/١١٢طبقـات ابـن سـعد : انظر. بسنتني, مات سنة تسعني النبي 
 . ٣/٢٥٤هتذيب التهذيب 

 . ومن رش ما ينزل منها) د(يف  )٢(
 W

 عبداهللا بن طريق حممد , من)عمر حممد عيل. طبعة د( ٥/٣٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب . 
 ٤/١١٤بالـدعاء فقـط, والطـرباين يف الكبـري ) ٣٧٢( ١٦٤أيب عاصم يف السـنة ص وأخرجه ابن

عـن محيـد  −مهـا . من طريق املسيب بن واضح عن معتمر بن سليامن)١٠٠٠(, ويف الدعاء له )٣٨٣٨(
 . الطويل عن بكر بن عبداهللا املزين

. اخلفـاف ى بـن أيب طالـب عـن عبـدالوهابيـحيمـن طريـق  ٧/٩٥وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
عبـدالوهاب  −مهـا . من طريق شبابة بن سـوار عـن املغـرية بـن مسـلم)٥٥٧٣(والطرباين يف األوسط 

 . واملغرية عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين
 . همثلعن أيب العالية الرياحي  −وحفصة بكر املزين  −مها 

 ). عن خالد بن الوليد ( ويف السنة والطرباين 
عن عبداهللا بن نمري عـن ) ٢٩٦١١(  ٦/٨١و) ٢٣٥٨٩( ٥/٤٩يف املصنف  وأخرجه ابن أيب شيبة

 .. ) كان خالد يفزع من الليل: ( زكريا بن أيب زائدة عن مصعب عن حييي بن جعدة بلفظ 
 من طريق عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن ) ١٠٦٠٢( ٦/١٩١وأخرجه النسائي يف السنن الكرب

  ).كان خالد يفزع يف منامه : ( جده بلفظ 
مـن ) ٤٣٨٥( ٦/٣٩٠ي يف الشعب , والبيهق)١٩٨٣١( ١١/٣٥وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف 

 .. ). شكا خالد إىل رسول اهللا وحشة جيدها: ( عن معمر بن قتادة عن أيب رافع بلفظ  عبدالرزاق طريق

ي

جي
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 W

 :للحديث أربع طرق هي كالتايل 
 : الطريق األول 

 . بن زياد األنصاريـ حممد بن عبداهللا هو ا
, فـإذا قيـل لـه مل : قال أبو حاتم : ـ املسيب بن واضح السلمي احلميص  صدوق كـان خيطـئ كثـرياً

 . يقبل, وذكره ابن حبان يف الثقات
, اللسـان ٦/٤٣١, امليـزان ٨/١٢٣, الكامـل ٩/٢٠٤, الثقـات ٨/٢٩٤اجلرح والتعديل : انظر

٦/٤٩ . 
حمله الصـدق, وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات : ل أبو حاتم حمدث مشهور, قا: ى بن أيب طالب يحي-

 . ٦/٣٤٣, اللسان ٧/١٩١, امليزان ٩/٢٧٠, الثقات ٩/١٣٤اجلرح : انظر. ووثقه الدارقطني
 . kí‹ÔnÛa٦٨٥٠@. صدوق: ـ املغرية بن مسلم القسميل 

 . kí‹ÔnÛa٨٥٦١@. ثقة: ـ حفصة بنت سريين 
 :الطريق الثاين 

 . kí‹ÔnÛa٦٦٩١@. لني احلديث: احلجبي  ـ مصعب بن شيبة العبدري
 . kí‹ÔnÛa٧٥٢٠@. ثقة: ى بن جعدة بن هبرية  املخزومي يحيـ 

 :الطريق الثالث 
 . kí‹ÔnÛa٥٠٥٠@. صدوق: ـ عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا 

 . kí‹ÔnÛa٢٨٠٦@. صدوق ثبت سامعه من جده: ـ أبوه شعيب بن حممد بن عبداهللا 
أو جد أبيـه جـده . kí‹ÔnÛa٦٠٣٧@. مقبول: بن عبداهللا بن عمرو بن العاص حممد : ـ جده هل هو 

 .عبداهللا بن عمرو بن العاص الصحايب: األعىل 
 : الطريق الرابع 

 .kí‹ÔnÛa٧١٨٢@. ثقة ثبت:ـ أبو رافع هونفيع الصائغ 
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 . صحيح لغريه بالنظر ملجموع الطرق
رواه الطرباين يف الكبري وفيه املسيب بن واضح وقد وثقه غـري : (  ١٠/١٢٧ قال اهليثمي يف املجمع

وضعفه األلبـاين ). وكذلك احلسن بن عيل املعمري وبقية رجاله رجال الصحيح . واحد وضعفه مجاعة
 . , باملسيب بن واضح١٦٤يف ظالل اجلنة ص

 . قلت جاء من تابعه كام سبق
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: انظـر. حيح أنـه أسـلم قالـه الطـرباينالصـ. حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي والد عمران: هو )١(

) : ١٣٧٦(وقال ابن حجر يف التقريـب . ٢/٧٦, اإلصابة ٢/٢٨, أسد الغابة ١/٤٠٨االستيعاب 
 . ٣٣/١٩٩كالم حمقق مسند اإلمام أمحد : وانظر). صحايب مل يصب من نفي إسالمه (

فام أقول اآلن : (د, والزياده هي بالشاه ~هناك زيادة يف احلديث مل يوردها السيوطي وإنام اكتفى  )٢(
اللهم قني رش نفيسـ واعـزم يل عـىل رشـد أمـري, اللهـم اغفـر يل مـا : قال : حني أسلمت ? قال 

 ).أرسرت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما عملت وما جهلت 
 W

 ). عيل حممد عمر. طبعة د( ٥/١٩٠أخرجه ابن سعد يف الطبقات
ترتيب أيب طالـب القـايض  − ٦٧٨(, والرتمذي يف علله )٤٨٦(محيد يف املنتخب  وأخرجه عبد بن

, وابن حبان يف )١٠٨٣٠( ٦/٢٤٦, والنسائي يف السنن الكرب )٢٣٥٤(, وابن أيب عاصم يف اآلحاد )
 ٢/١٢٤, وأبـو نعـيم يف املعرفـة )١٨٨٠( ١/٦٩١, واحلاكم يف املسـتدرك )٨٩٩( ٣/١٨١صحيحه 

 . ائيل بن يونسمن طريق إرس) ٢٢٠٨(
بلفـظ ) ٣٥٥١( ٤/٢٧, والطرباين يف املعجم الكبري )١٩٩٩٢( ٣٣/١٩٧وأخرجه أمحد يف املسند 

مـن ) ٢٢٧( ٢/١٢٤, وأبو نعـيم يف املعرفـة أيضـاً )١٢٩٦(ويف الدعاء له ) ٥٩٩( ١٨/٢٣٨خمتلف و
 . طريق شيبان بن عبدالرمحن

ــيبة يف املصــنف  ــن أيب ش ــ)٢٩٣٤٣( ٦/٤٦وأخرجــه اب  ٦/٢٤٧ائي أيضــاً يف الكــرب , والنس
مـن طريـق ) ١٤٨٠(, والقعنبي يف مسـند الشـهاب )٢٥٢٥(, والطحاوي يف رشح املشكل )١٠٨٣٢(

 . زكريا بن أيب زائدة
 من طريق عمرو بن أيب قيس) ١٠٨٣١( ٦/٢٤٧وأخرجه النسائي أيضاً يف الكرب . 

 . عىل التيميى بن ييحيمن طريق ) ٢٥٢٦(وأخرجه الطحاوي أيضاً يف رشح املشكل 
 . مخستهم عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصني عن أبيه به

 , والرتمذي يف جامعه كتاب الدعوات باب قصة تعليم, ٣/١وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 
, )٦٢( ١/١٣١, والبـزار يف مسـنده )٢٣٥٥(, وابن أيب عاصم )٣٤٨٣) (اللهم أهلمني رشدي ( 

ي

أ
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من طريق شـبيب بـن ) ٣٩٦( ١٨/١٧٤, و)١٨٦( ١٨/١٠٣, و)٣٥٥١( ٤/٢٧رباين يف الكبري والط

 . شيبة عن احلسن البرصي عن عمران بن حصني بنحوه
 W

 : للحديث طريقان 
 : الطريق األول 

 .ـ  إرسائيل بن يونس هو ابن أيب إسحاق السبيعي
 . ة البرصيـ شيبان بن عبدالرمحن هو النحوي أبو معاوي

 . ى الكويفيحيـ زكريا بن أيب زائدة هو اهلمداين أبو 
 . kí‹ÔnÛa٥١٠١@. صدوق له أوهام: ـ عمرو بن أيب قيس الرازي 

 . kí‹ÔnÛa٧٦٧٦@. ثقة: الكويف يعىل التيمي أبو املحيّاة ى بنيحيـ 
 .ـ منصور بن املعتمر هوالسلمي أبو عتاب الكويف

 . عبيس الكويفـ ربعي بن حراش هو أبو مريم ال
 : الطريق الثاين 

 . kí‹ÔnÛa٢٧٤٠@. صدوق هيم يف احلديث: ـ شبيب بن شيبة التميمي 
 אW

 . سند احلديث صحيح من الطريق األول, ضعيف من الثاين ألن احلسن مل يسمع من عمران
: مذي عـن الطريـق الثـاين وقال الرت. ووافقه الذهبي) صحيح عىل رشط الشيخني : ( قال احلاكم 

 ). من الطريقنيصحيح سنده : (  ٢/٧٦ن حجر يف اإلصابة وقال اب). حسن غريب (
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 W

 . من طريق عبدالرزاق عن معمر ٧/١٠٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 
) ٢٣٦٥٠( ٣٩/٥٧, و)٢٣٠٨٣( ٣٨/١٧٥, و)١٥٧٠٩( ٢٤/٤٧٩وأخرجــه أمحــد يف املســند 

من طريق أسد بن موسـى, ) ١٠٤٣٢( ٦/١٥٣كرب  من طريق حممد بن جعفر, والنسائي يف السنن ال
 . مها عن شعبة

من طريق أمحد بن يوسف عـن ) ٣٨٩٨(وأخرجه أبو داود يف السنن كتاب الطب باب كيف الرقي 
مـن طريـق حممـد بـن ) ٣٥(من طريق قتيبة, والبيهقـي يف الـدعوات ) ١٠٤٣١(والنسائي أيضاً . زهري

 . يوسف مها عن سفيان
 . من طريق حبان عن وهيب) ١٠٤٢٩(والنسائي أيضاً 

عن سهيل بن أيب صالح  زاد أسد بن موسى عن  −معمر وشعبة وزهري وسفيان ووهيب  −مخستهم 
 . ه وبنحوهمثلعن أبيه عن رجل من أسلم ب) وأخيه(شعبة 

 . للحديث ~وهذا هو سبب إيراد السيوطي .. فقالتها امرأة من أهيل: تفرد معمر بزيادة قال 
: قاهلـا ? فـإن قـالوا : قال سهيل, فكان أيب إذا لدغ أحد منا يقول : ( مد بن جعفر عن شعبة زاد حم

 ). كأنه ير أهنا ال ترضه : قال . نعم
 W

 .ـ عبدالرزاق هو ابن مهام الصنعاين
 .ـ معمر هو ابن راشد البرصي

 . ـ حممد بن جعفر هو اهلذيل غندر
 . سنةـ أسد بن موسى هو أسد ال

 . ـ شعبة هو ابن احلجاج
 . kí‹ÔnÛa١٣٠@. حافظ ثقة: ـ أمحد بن يوسف األزدي املعروف بحمدان 

 . ـ زهري هو ابن معاوية أبو خيثمة اجلعفي
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 .ـ قتيبة هوابن سعيد أبو رجاء البغالين

 . ـ حممد بن يوسف هو البخاري أبو أمحد البيكندي
 .ـ سفيان هو ابن عيينة
 . kí‹ÔnÛa١٠٦٩@.ثقة ثبت: أبو حبيب البرصي  ـ حبان هو ابن هالل

 . kí‹ÔnÛa٧٤٨٧@. ثقة ثبت لكنه تغري حفظه بآخره:ـ وهيب هو ابن خالد عجالن الباهيل 
 .ـ سهيل بن أيب صالح ذكوان السامن أبو زيد املدين

عبـد اهللا بـن أيب صـالح ; لـني : أو . kí‹ÔnÛa٢٨٦٦@@.  صالح بن أيب صالح ; ثقة: أخوه هل هو −
 . مل يتضح يل , وانظر باب املبهامت من تقريب التهذيب. kí‹ÔnÛa٣٣٩٠@. ديث احل
 אW

 . سنده حسن حلال سهيل بن أيب صالح, ويرتقي إىل الصحة لتعدد طرقه وشواهده
عن إسـامعيل ) ٢٥١٨(فمن طرقه األخر ما أخرجه ابن ماجه يف السنن باب رقية احلية والعقرب 

كالمها عن عبيداهللا األشـجعي . عن إبراهيم بن يوسف الكويف ٦/١٥٣هبرام, والنسائي يف الكرب بن 
 . عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة بنحوه

 .kí‹ÔnÛa٤٢٩@. صدوق: ـ إسامعيل بن هبرام اهلمداين
 .kí‹ÔnÛa٢٧٦@. صدوق فيه لني: ـ إبراهيم بن يوسف احلرضمي الكويف 

 . kí‹ÔnÛa٤٣١٨@. ثقة مأمون:عبدالرمحن األشجعي الكويف ـ عبيداهللا بن 
 . ألن األشجعي ال يرو عن ابن عيينة بل عن الثوري :أظنه الثوري : سفيان هنا 

). إسناد حديث أيب هريـرة صـحيح رجالـه ثقـات : (  ٤٥٨قال البوصريي ص . وهذا سند حسن
.. تحباب الرقيـة مـن العـني والنملـةومن شواهده ما أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب السالم باب اسـ

حدثني حممد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخربين أبـو الـزبري : (  ~قال ) ٢١٩٩(
 .. ). أنه سمع جابر بن عبداهللا بدون الدعاء
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اسمه وكنيتـه واحـد, وقيـل إنـه : أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري النجاري القايض  )١(

, هتـذيب ٩/٣٣٧اجلرح والتعـديل : انظر. مات سنة عرشين ومائة وقيل غري ذلك. مديكنى أبا حم
 . ٥/٣١٣, السري ١٢/٣٤, هتذيب التهذيب ٣٣/١٣٧الكامل 

عبدالرمحن بن سهل األنصاري له صحبة وشهد أحـداً : عبداهللا بن سهل كذا يف النسخ, والصواب  )٢(
, أسـد الغابـة ٢/٣٧٩االسـتيعاب : انظـر). ش وهـو املنهـو: ( واخلندق واملشاهد قال ابن األثري 

 . ٤/٢٦٤, اإلصابة ٣/١٢٤
 . يأيت التعريف هبا: حريرات األفاعي  )٣(
عامرة بن حزم بن زيد األنصاري النجاري له صحبة وحرض بيعة العقبة وشهد املشاهد كلها, وكان  )٤(

, أسـد الغابـة ٣/٢٣١ االسـتيعاب: انظـر. ليلـة العقبـة من السبعني الـذين بـايعوا رسـول اهللا 
 . ٤/٤٧٥, اإلصابة ٣/٣١٣
 W

أخربنـا عبـداهللا بـن :  ~قال ). عيل حممد عمر . طبعة د(  ٤/٢٨٧أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 . فذكره.. أخربنا حممد بن عامرة عن أيب بكر بن حممد: إدريس قال 

 W
 . يد األودي الكويفابن يز: ـ عبداهللا بن إدريس هو

 . kí‹ÔnÛa٦١٦٧@. صدوق خيطئ: ـ حممد بن عامرة بن عمرو بن حزم األنصاري 
 . ـ أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري

 אW
 . سنده ضعيف لالنقطاع فأبو بكر مل حيرض القصة 
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سـبع أو ثـامن  سهل بن أيب حثمة األنصاري األويس, صحايب صغري كان لـه عنـد مـوت النبـي  )١(

, اإلصـابة ٢/٣٨٧, أسـد الغابـة ٢/٢٢١االسـتيعاب : انظـر. سنني, مات يف أول خالفة معاوية
٣/١٦٣ . 

عمرو بن حزم بن زيد األنصاري صحايب شهد اخلنـدق ومـا بعـدها, واسـتعمله رسـول اهللا عـىل  )٢(
 . ٤/٥١١, اإلصابة ٣/٣٦٥, أسد الغابة ٣/٢٥٦االستيعاب : انظر. نجران, مات بعد اخلمسني

 .٢/٢٥٠معجم البلدان . موضع قريب بني األبواء ومكة قرب نخلة : حرة األفاعي )٣(
 W

 أخربنا حممـد :  ~, قال )عيل حممد عمر. طبعة د( ٤/٢٨٧أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب
.. أيب حثمةى بن سهل بن أيب حثمة عن أيب ليىل احلارثي عن سهل بن يحيحدثني حممد بن : بن عمر قال 

 .فذكره
 W

 .ـ حممد بن عمر هو الواقدي
ذكره البخاري وابن أيب حاتم بـدون جـرح وال : ى بن سهل بن أيب حثمة األنصاري يحيـ حممد بن 

 . تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات
 . ٩/٤٤, الثقات ٨/١٢٣, اجلرح ١/٢٦٥التاريخ الكبري : انظر

 . kí‹ÔnÛa٧٣٠@. ثقة فقيه: بُشري بن يسار احلارثي : أظنه  :ـ أبو ليىل احلارثي 
 אW

 . سنده ضعيف جداً حلال الواقدي
وأخرجه مـن طريـق : ( بعد أن ذكر الرواية السابقة للقصة قال  ٤/٢٦٥قال ابن حجر يف اإلصابة 

 ). أخر موصولة بنحوه, ويف سنده الواقدي 
بل التحسني وبخاصة أن عامرة بن حزم, وأخاه عمـرو بـن حـزم كالمهـا قـد لعل القصة تق: قلت 

 . عرف بالرقية
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رو البخاري يف التاريخ الصغري بإسناد جيد عن أيب : (  ٤/٢٧٦وقال ابن حجر أيضاً يف اإلصابة 

بأسـاً فلم ير هبا  ))اعرض عيلّ رقيتك  ((: قال لعامرة بن حزم  بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن النبي 
 ). وهذا مرسل . فهم يرقون هبا إىل اليوم

قال يل إبراهيم بن املنذر حدثنا حممد بن صـدقة : (  ١/٢٦٥وجاء يف التاريخ الكبري للبخاري أيضاً 
ى عن بشري بن عبداهللا بن مكنف بن حميصة قال أخربين سـهل بـن أيب حثمـة أن يحيقال حدثني حممد بن 

 .. ). سم اهللارق ب:قال لعمرو بن حزم  النبي 
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 . لتعلقهام بخالد بن الوليد ) ٣٩١(كذا يف مجيع النسخ ولكن هذا احلديث حمله التقديم إىل  )١(
, رو عن عمر هو عبدالرمحن بن عبداهللا بن سابط اجلمحي املكي, من التابعني أرسل عن النبي  )٢(

والـده لـه . مل يدرك واحداً منهم: وقاص والعباس بن عبد املطلب وقيل  بن اخلطاب وسعد بن أيب
 . ٦/١٦٤, هتذيب التهذيب ١٧/١٢٣هتذيب الكامل :انظر. صحبة, مات سنة ثامين عرشة ومائة

 W
 عيل حممد عمر. طبعة د( ٥/٣٥أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب .( 
, )٣٨٣٩( ٤/١١٥, والطـرباين يف الكبـري )٢٩٦١٤( ٦/٨٢وأخرجه ابـن أيب شـيبة يف املصـنف 

. , من طريق مسعر عن علقمة بن مرثد عن عبدالرمحن بن سابط بـه)١٠٠١(, والدعاء ٢/٧٩والصغري 
 .به) عن خالد بن الوليد : ( وعند الطرباين 

 W
 . ـ مسعر هو ابن كدام اهلاليل

 . kí‹ÔnÛa٤٦٨٢@. ةثق: ـ علقمة بن مرثد احلرضمي الكويف 
 . هو اجلمحي: ـ عبدالرمحن بن سابط

 אW
 . سنده ضعيف إلرساله ألن عبدالرمحن بن سابط مل يسمع من خالد بن الوليد

رجاله رجال الصحيح إال أن عبدالرمحن بن سـابط مل يسـمع : (  ١٠/١٢٦قال  اهليثمي يف املجمع 
 ). من خالد بن الوليد 

, )٣٥٢٣(للحديث شاهد فـيام أخرجـه الرتمـذ ي يف اجلـامع أبـواب الـدعوات بـاب منـه :  قلت
من طريق احلكم بن ظهـري عـن علقمـة بـن ) ١٠٠٢(, والدعاء )١٤٦( ١/١٢٩والطرباين يف األوسط 

.. شكا خالد بن الوليـد إىل رسـول اهللا األرق مـن الليـل: مرثد عن سليامن بن بريدة عن أبيه بريدة قال 
 . نحوهفذكر 

ك
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 . kí‹ÔnÛa١٤٤٥@. مرتوك رمي بالرفض واهتمه ابن معني: احلكم بن ظهري الفزاري −

 . وسنده ضعيف جداً حلال احلكم بن ظهري
هذا حديث ليس إسناده بالقوي, واحلكم بن ظهري قـد تـرك حديثـه بعـض أهـل : ( قال الرتمذي 

 ). ه مرسالً من غري هذا الوج احلديث, ويرو هذا احلديث عن النبي 
 ). رواه يف الكبري بسند ضعيف بنحوه : (  ١٠/١٢٦وقال يف املجمع 
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فأكثر, تكلم عن حالـه   أبان بن أيب عياش فريوز, أبو إسامعيل العبدي رو عن أنس بن مالك )١(

, مات سنة   . تقريباً هـ  ١٣٨علامء اجلرح والتعديل كثرياً
 .١/٨٩, هتذيب التهذيب ٢/١٩هتذيب الكامل : انظر

إين أريـد أن : جاء يف عمل اليوم والليلة البن السني أن السبب يف هذا هو قول احلجـاج ألنـس  )٢(
: فقال أنـس . فعرضها أعرض عليك خييل فتعلمني أين هي من اخليل التي كانت مع رسول اهللا 

 .. شتان ما بينهام
قـال ابـن حجـر يف التقريـب . أحد والة الدولة األموية املشاهري: و ابن يوسف الثقفي واحلجاج ه 

كـان : (  ٤/٣٤٣وقال الذهبي يف السري . هـ٩٥مات سنة .. ) األمري الشهري الظامل املبري) ( ١١٤١(

ت

ك
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 ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً سفاكاً للدماء, وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهـاء وفصـاحة وبالغـة

, ٣/٣٤٩, تـاريخ اإلسـالم ٤/٤٣٤, السـري ٢/٣٧٣التـاريخ الكبـري : انظـر). وتعظيم للقـرآن 
 . ٢/١٩٤هتذيب التهذيب 

أنِ انظـر إىل : حيـث كتـب إىل احلجـاج  ~هو أمري املؤمنني عبدامللك بن مروان اخلليفة األموي  )٣(
كـام جـاء يف عمـل اليـوم ) .. جملسه وأحسن جائزتـه وأكرمـهن نس بن مالك خادم رسول اهللا فأدأ

 . والليلة البن السني
من سـورة املؤمنـون, وهـي كلمـة ) ٣٦(أهيات أهيات أصلها هيهات هيهات, وهبا جاء القرآن آية  )٤(

ومن فتح وقف . أهيات أهيات:تبعيد مبنية عىل الفتح, وناس يكرسوهنا, وقد تبدل اهلاء مهزة, فيقال 
 . ٥/٢٩٠لنهاية انظر ا. بالتاء, ومن كرس وقف باهلاء

 .١/٤١النهاية . طرف األنف: األرنبة  )٥(
 .سن التكليف الرشعي  بلوغ أنس بن مالك: لعل املراد هو  )٦(
 . ٣١٥, و٣/١٨١انظر النهاية . احلبس واألرس:من التعنية : التجرب والتكرب, وعنوته : العتو  )٧(
 ). د(كذا يف مجيع النسخ وهي ساقطة من نسخة : فدسَّ  )٨(
 . مل أقف عىل اسمهام )٩(
ـذ يقـال :دونك ) ١٠( أي خـذه, وفاعلـه أنـت, والكـاف ) دونـك الكتـاب ( اسم فعل أمر بمعنـى خُ

 .٢٥٢انظر معجم القواعد العربية ص . دوين: للخطاب والكتاب مفعوله, وال يقال 
 . كذا وردت يف مجيع النسخ ومواضع احلديث مكررة) ١١(
 .سورة  اإلخالص) ١٢(

 W
ى بـن خليـف عـن أيب يـحيعـن ) عيل حممـد عمـر. طبعة د( ٥/٣٤٠أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . موسى
. من طريق احلسن بـن برشـ بـن سـلم عـن أبيـه) ٣٤٦(وأخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة 

 . وعند ابن السني بنحوه −عن أبان بن أيب عياش به  −كالمها 
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 W

ى بـن خلـف يـحيوجعـل  ابـن حجـر هـذا و. منكر احلـديث: بن خليف بن عقبة السعدي  ىيحيـ 
, والطرسويس   . ٦/٣٣١, اللسان ٧/١٧٣امليزان : انظر. ليس بثقة: الطرسويس واعداً

 . مل أقف له عىل ترمجة: ـ أبو موسى 
 .البجيل الكويف: ـ احلسن بن برش بن سلم هو

وذكـره أبـو حعفـر : منكـر احلـديث, وقـال ابـن حجـر : تم قال أبو حا: هو برش بن سلم : ـ أبوه 
 . ٢/٣١, اللسان ٢/٣٥٨اجلرح والتعديل : انظر. وكناه أبا احلسن) رجال الشيعة ( الطويس يف 

 אW
 . سنده ضعيف جداً 

دينـي, بسـم بسم اهللا عىل نفيس و ((: هذا الدعاء بلفظ )٩٧٧(جاء يف كتاب الدعاء للطرباين : قلت 
اهللا عىل ما أعطاين ريب عز وجل, بسم اهللا عىل أهيل ومايل, اهللا أكرب اهللا ريب, اهللا أكرب اهللا ريب, ال أرشك بـه 

, أجرين من كل ش وليـي اهللا الـذي نـزل الكتـاب وهـو يتـوىل   يطان رجيم, ومن كل جبار عنيد, إنشيئاً
 ). يه توكلت وهو رب العرش العظيم الصاحلني, فإن تولوا فقل حسبي اهللا ال إله إال هو عل
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 W

 .٣/٤٩٨أخرجه اخلطيب كام يف لسان امليزان 
من طريـق إبـراهيم بـن  ١/٥٥٨وابن عدي يف الكامل  ١/١٣٨وأخرجه ابن حبان يف املجروحني 

أمحد بن أيوب عن أمحد بـن ) عن (أو ) و(واخلطيب أيضاً من طريق إبراهيم بن جعفر . إسحاق الطربي
 . حرب 

. طريقاً آخر عن حممد بن أمحد بن محدويه عن عـيل بـن اجلهـم ٢/٢٨٧وساق السيوطي يف الآللئ 
 . عن عبداهللا بن الوليد −إبراهيم وأمحد وعيل  −ثالثتهم 

ب كام يف اللسان املوضع السابق من طريق غالم خليل عن عبـدالرمحن وأخرجه الدارقطني واخلطي
 . بن حممد اليحمدي التميمي

وأخرجه احلاكم يف تارخيه كام يف الأللئ املوضع السابق من طريق أمحد بـن خالـد عـن عبـداهللا بـن 
 ).ثم ذكر أنه رو عن عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب رواد : ( وقال ابن حجر. نافع

 −عبداهللا بن الوليد وعبدالرمحن بن حممد وعبداهللا بن نافع وعبداملجيـد بـن عبـدالعزيز  −بعتهم أر
 . عن مالك عن نافع عن ابن عمر به, إال من طريق عبداملجيد ففيها زيادة, كذا قال ابن حجر

 .اأم غريه). إلخ .. فوىل الرجل ثم عاد: ( وال أعلم هل هي اجلملة الزائدة يف احلديث : قلت 
 . إىل املستغفري ٢٥٩السيوطي يف حصول الرفق ص  عزاهو
 אW

 . احلديث موضوع وسنده باطل
ال أصل له بجملة, وال أشك أنه موضوع عىل : ثم قال .. خرب موضوع ال أصل له: ( قال ابن حبان 

 ). مالك 
ال : ( وقال اخلطيب كـام يف اللسـان  ).هذا حديث هبذا اإلسناد باطل عن مالك : ( وقال ابن عدي 

أ
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 ). باطل : (  ١/٣٢٧وقال الذهبي يف امليزان . بأسانيد كلها ضعاف). يصح عن مالك 

 . أرادوا طريق إبراهيم بن إسحاق الطربي عن عبداهللا بن الوليد: قلت 
ن حجر يف , وقال اب)وقد رواه مجاعة بأسانيد كلها ضعاف : ( وقال اخلطيب أيضاً عن طرقه الباقية 

وقال السـيوطي يف الآللـئ عـن طريـق ). شيخ جمهول : تالف, واليحمدي : ( اللسان عن غالم خليل 
وبقيـت ). الظاهر أنه اجلويباري أحد الدجالني الكبار واهللا أعلـم : وأمحد بن خالد : ( احلاكم يف تارخيه 

 . طريق عبداملجيد بن عبدالعزيز واهللا أعلم بصحتها
 . ٥/١٣, واإلحتاف للزبيدي ١/٣٠٠املغني عن محل األسفار للعراقي  :مع ما سبق: انظر
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 W

 : يف صحيحه يف أربعة مواضع كالتايل  أخرجه البخاري
:  ~قـال ) ٢٢٧٦(ـ كتاب اإلجارة باب ما يعطى يف الرقية عىل أحيـاء العـرب بفاحتـة الكتـاب 

 . فذكره مطوالً . حدثنا أبو عوانة عن أيب برش عن أيب املتوكل عن أيب سعيد :حدثنا أبو النعامن 
: حـدثنا حممـد بـن املثنـى :  ~قـال ). ٥٠٠٧(ـ كتاب فضائل القرآن باب فضل فاحتة الكتـاب 

 . فذكره أقرص من األول.. حدثنا هشام عن حممد عن معبد عن أيب سعيد : حدثنا وهب 
حدثنا غندر :حدثني حممد بن بشار :  ~قال ). ٥٧٣٦(ـ كتاب الطب باب الرقي بفاحتة الكتاب 

 . فذكر قريباً من األول  دريحدثنا شعبة عن أيب برش عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخل
حدثنا أبـو :حدثنا موسى بن إسامعيل :  ~قال ). ٥٧٤٩(ـ الكتاب السابق باب النفث يف الرقية 

 . فذكر مثل األول.. عوانة عن أيب برش عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري
أخربنـا : ى يـحيى بـن يـحيحـدثنا :  ~قال ). ٢٢٠١(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب السالم 

 .فذكره قريباً من األول.. هشيم عن أيب برش عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري 
وحدثنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع كالمها عن غندر حممد بن جعفر عـن شـعبة عـن أيب : قال 

 . برش هبذا اإلسناد
نا هشام بن حسان عـن حممـد بـن أخرب: حدثنا يزيد بن هارون :وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة : قال 

 .. سريين عن أخيه معبد بن سريين عن أيب سعيد فذكر نحوه
 .. حدثني حممد بن املثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام هبذا اإلسناد نحوه: قال 
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حبة, وعـن عبـداهللا بـن مسـعود وعنـه  رو عن. خارجة بن الصلت الربمجي الكويف )١( عمه وله صُ

وقد قـال ابـن : الشعبي وعبداألعىل بن احلكم الكلبي, وذكره ابن حبان يف الثقات, قال ابن حجر 
ه فهو ثقة حيتج بحديثه: أيب خيثمة   . إذا رو الشعبي عن رجل وسامّ

لـراوي عـن عمـه بـني خارجـة بـن الصـلت التميمـي ا ٤/٢١١فرق ابن حبان يف الثقات : قلت  
عـدم التفريـق : الصحايب وبني خارجة بن الصلت الربمجي الراوي عن ابـن مسـعود, والصـحيح 

 . ٣/٧٠, هتذيب التهذيب ٨/١٣هتذيب الكامل : انظر. بينهام
: قلت) يأيت يف املبهامت إن شاء اهللا : ( عالقة بن صحار السليطي, قال ابن حجر يف اإلصابة : عمه )٢(

, ٣/٢٧٤, أسـد الغابـة ٣/٣١٣االستيعاب : انظر. بهامت يف املطبوع من اإلصابةومل أجد قسم امل
 . ٤/٤٤٨, اإلصابة ٢٧٥

, )حي من أحياء العرب: (يف بعض طرق احلديث السابقة من طريق شعبة عن عبداهللا عن الشعبي )٣(
 . ومل أقف عىل تسمية هذا احلي

 . يعني مربوط باحلديد )٤(
, وهلذا كان مسلامً متبعاً للنبي ) عم خارجة ( ولعل هذا احلي يعرف أن :  , قلتاملراد به حممد  )٥(

 ). فإن صاحبك قد جاء بخري : خاطبوه بقوهلم 
 W

 .٧/٩١أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, وأمحـد يف )٦٣٢, ٦٣١(, ويف املسـند أيضـاً )٢٣٥٧٦( ٥/٤٨وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

, وابن حبـان )٣٨٩٦(, وأبو داود يف السنن كتاب الطب باب كيف الرقى )٢١٨٣٥( ٣٦/١٥٥املسند 
, )٥٠٩( ١٧/١٩٠, الطــرباين يف املعجــم الكبــري )٦١١١(و) ٦١١٠( ٤٧٥, ١٣/٤٧٤يف الصــحيح 

 ١/٧٤٧, واحلاكم يف املستدرك )٤٧٦٦(و) ٤٧٦٥(و) ٤٧٦٤( ١٩٩, ٤/١٩٨والدارقطني يف السنن 
مـن طـرق ) ٧١٥٩( ٥/٦٦, و)٥٦٣٨( ٤/٧٥, و)٢٥١٣( ٢/٢١٢رفـة , وأبو نعيم يف املع)٢٠٥٥(

 . عن زكريا بن أيب زائدة
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, وأمحد يف )١٤٥٩( ٢/٧٠١, والطياليس يف املسند )٢١٥٠( ٢٤/٣٩وأخرجه البيهقي يف الشعب 

, )٣٤٢٠(, وأبو داود يف السنن كتـاب اإلجـارة بـاب يف كسـب األطبـاء )٢١٨٣٦( ٣٦/١٥٦املسند 
ــ ,  )٧٥٣٤( ٤/٣٦٥, والنســائي يف الكــرب )٣٩٠١(و) ٣٨٩٧(ف الرقــي وكتــاب الطــب بــاب كي

, والطحـاوي يف رشح معـاين اآلثـار )٦٣٠(, وابن السني يف عمل اليوم والليلـة )١٠٨٧١( ٦/٢٥٥و
من طـرق عـن شـعبة ) ٤٧٦٧( ٤/١٩٩, والدارقطني يف السنن ١/١٧٣, ابن قانع يف املعجم ٤/١٢٦

 . عن عبداهللا بن أيب السفر
 . من طريق إسامعيل بن أيب خالد ١/١٧٤ابن قانع يف املعجم أيضاً وأخرجه 
عن عامر بن رشاحيل الشعبي عن خارجة بن الصـلت عـن  −زكريا وعبداهللا وإسامعيل  −ثالثتهم 

 . همثله ونحو  عمه
 W

فر الثوري   . kí‹ÔnÛa٣٣٥٩@. ثقة: ـ عبداهللا بن أيب السَّ
 . kí‹ÔnÛa١٦١٠@. مقبول: ي ـ خارجة بن الصلت الربمج
 . kí‹ÔnÛa٥٢٦٦@: صحايب : ـ عمه هو عالقة بن صحار 

 אW
 . سنده حسن حلال خارجة

 . وصححه احلاكم ووافقه الذهبي
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 .. ).فقاله ))..قل ادعوا اهللا ((: عن قول اهللا عز وجل  سئل رسول اهللا : ( يف الدالئل  )١(
≅È ®) ١١٠(سورة اإلرساء آية  )٢( è% (#θ ãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# 4 Ÿω uρ 

öyγ øgrB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒ éB $ pκÍ5 ÆtFö/$#uρ t⎦ ÷⎫t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6 y™ 〈. 
املصـباح ). ك ور( الصـحاح مـادة : انظر. من الثياب ما جيمع ويشد, واجلمع كارات: الكارة هي  )٣(

 . ٢٠٧املنري ص 
 . مرار) ج(يف  )٤(
 ). فذهب اللص : ( يف الدالئل زيادة  )٥(

 W
.. {من طريق هنشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس  ٧/١٢١أخرجه البيهقي يف الدالئل 

 . فذكره
 . للبيهقي فقط من هذا الطريق ٩/٤٦٢السيوطي يف الدر املنثور  عزاهو
 W

 . kí‹ÔnÛa٧١٩٨@. مرتوك وكذبه إسحاق بن راهويه: ـ هنشل بن سعيد بن وردان 
 . ـ الضحاك هو ابن مزاحم اهلاليل

 אW
 .سنده ضعيف جداً حلال هنشل مامل حيكم عليه بالوضع

 

$

ث
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كـل التعـاليق اآلتيـة مـن : ملحوظـة).مل أقف عىل أسامئهم : (  ١٢/٤٣٦قال ابن حجر يف الفتح  )١(

 . الفتح إال  ما بينته
 . أي يعربها: فيقول فيها  )٢(
ث السن : ( أي صغريه, ويف رواية الكشميهني : حديث السن  )٣( دَ  .بفتح الدال) حَ
 . عني أنه كان يأوي إليه قبل أن يتزوجي: وبيتي املسجد  )٤(
 . فبينا, وهو املوافق ملا يف الصحيح) ج(يف  )٥(
يؤخذ منه اجلزم بالشئ وإن كان أصله اإلسـتدالل, : مل أقف عىل تسميتهام, قال ابن بطال : ملكان  )٦(

يعـظ وال ألن ابن عمر استدل عىل أهنام ملكان بأهنام وقفاه عىل جهنم ووعظـاه هبـا, والشـيطان ال 
ملـا  وحيتمل ان يكونا أخرباه بـأهنام ملكـان, أو اعتمـد النبـي : أي ابن حجر : قلت . يذكر اخلري

 .٩/٥٤٧رشح البخاري البن بطال : انظر. قصته عليه حفصة فاعتمد عىل ذلك
: بكرس امليم واجلمع مقامع وهي كالسياط من حديـد رؤوسـها معوجـة قـال اجلـوهري : مقمعة  )٧(

 ). ق م ع ( الصحاح ماد : انظر. ملجناملقمعة كا

ي
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 . يف مجيع النسخ يقبالين, والتصحيح من الصحيح )٨(
أي مل تفـزع ومل ) مل تـرع : ( ورواية اجلمهـور والروايـة األخـر  ينيههذه رواية الكشم: لن تراع  )٩(

: وعىل رواية . زعأي ملا كان الذي فزع منه مل يستمر فكأنه مل يف) مل ترع : ( واملعنى عىل رواية . ختف
إنام فرس الشـارع مـن : قال القرطبي : واملعنى يف هذا كله . أي ال روع عليك بعد ذلك) لن تراع ( 

رِض عىل النـار ثـم عـويف منهـا, وقيـل لـه ال روع عليـك وذلـك  رؤيا عبداهللا ماهو ممدوح ألنه عُ
 أن قيام الليل مما يتقي بـه لصالحه غري أنه مل يكن يقوم من الليل فحصل لعبداهللا من ذلك تنبيه عىل

النار والدنو منها فلذلك مل يرتك قيام الليل بعد ذلـك, وأشـار املهلـب إىل أن الرسـ يف ذلـك كـون 
: انظر. عبداهللا كان ينام يف املسجد, ومن حق املسجد أن يتعبد فيه فنبه عىل ذلك بالتخويف يف النار

 . ٦/٤١٥, املفهم رشح صحيح املسلم ٣/١٠فتح الباري 
جوانبها التي تبنى من حجارة توضع عليها اخلشبة التي يتعلق فيها البكرة والعـادة ان :قرون البئر ) ١٠(

فإن كان من بناء فهام القرنان, وإن كان من خشب فهام الزرنوقان, وقد يطلق عـىل . لكل بئر قرنني
  ٣/١٠الفتح : انظر.اخلشبة أيضاً القرنان

 . تسمية أحد منهم, وانتهى ما أردت نقله من الفتح مل أقف يف شيئ من الطرق عىل) ١١(
لـو : ( , ويف أخـر )لو كان يكثر الصالة من الليل : ( أي الكاتب يف الروايات زيادة هي : قلت ) ١٢(

 ).لو كان يصيل من الليل : ( , ويف ثالثة )كان يصيل بالليل 
فكان عبداهللا ال ينام من الليـل : ( امل , ويف أخر قال س)مل يزل بعد ذلك يكثر الصالة : ( قال نافع  

 .٤٢٢, ١٢/٤٢١الفتح : انظر). إال قليالً 
 W

 − ٧٠٢٨(أخرجه البخاري يف صحيحه بطوله يف كتاب التعبري باب األمن وذهاب الروع يف النـوم 
ية حدثنا نافع حدثني عبيداهللا بن سعيد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا صخر بن جوير:  ~قال ) ٧٠٢٩

 . فذكره.. أن عبداهللا بن عمر قال
 ٣٧٤١− ٣٧٤٠− ٣٧٣٩− ٣٧٣٨ −١١٢٢− ١١٢١− ٤٤٠(وأخرجه البخاري أيضاً مقطعـاً يف 

 . ١٢/٤٣٦, ٧/١١٢, ٣/٨, ١/٦٣٧فتح الباري : وانظر).  ٧٠٣١− ٧٠٣٠ −
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 حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم :  ~قـال ) ٢٤٧٩(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتـاب الفضـائل 

 أخربنـا معمـرعن الزهـري عـن سـامل عـن : أخربنـا عبـدالرزاق : قاال  −واللفظ لعبد  −وعبد بن محيد 
 .. ابن عمر فذكره

ـتَن الفريـايب عـن : حدثني عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي :  ~ثم قال  أخربنا موسى بن خالد خَ
بمعنى حـديث  فذكر عن النبي ..إيب إسحاق عن الفزاري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر

 . الزهري عن سامل عن أبيه
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قأ )١( َ  .٢/٣٦٢النهاية . ي قطعة من جيد احلرير ومجعها رسَ
 ). إحد رؤياي فقصت حفصة عىل النبي : (يف الرواية األخر التي أرشت إليها عند البخاري  )٢(
حممـوالً عـىل أهنـا ) إحد رؤياي : ( فيحتمل أن يكون قوله : ( ١٢/٤٢١قال ابن حجر يف الفتح  

قة أوالً ثم قصَّ  ت رؤيا النار بعد ذلك, وأن التقدير قصت إحد رؤيـاي أوالً فـال قصت رؤيا الرسَّ
مل أر من تعرض له مـن الرشـاح وال أزال إشـكاله  عمفهوم, وهذا املوض)  إحد( يكون لقوله  

 ). فلله احلمد عىل ذلك 
 W

سـتربق أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التعبري باب عمود الفسـطاط حتـت وسـادته وبـاب اإل
حدثنا وهيب عن أيوب عن : حدثنا معىل بن أسد :  ~قال ) ٧٠١٦ − ٧٠١٥(ودخول اجلنة يف املنام 

 . ومل خيرجه مسلم هبذا اللفظ. نافع عن ابن عمر فذكره
 − ١١٥٦(وأخرجه البخاري أيضاً يف صحيحه كتاب التهجد باب فضل من تعارّ من الليـل فصـىل 

حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فـذكره : النعامن قال  حدثنا أبو:  ~قال )  ١١٥٧
 .. ). كأن بيدي قطعة إستربق رأيت عىل عهد النبي : ( بلفظ 

حدثنا أبـو الربيـع العتكـي :  ~قال ) ٢٤٧٨(وهو يف صحيح مسلم هبذا اللفظ كتاب الفضائل 
: حـدثنا محـاد عـن زيـد : , قال أبو الربيع  وخلف بن هشام وأبوكامل اجلحدري كلهم عن محاد بن زيد

 .. حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكره
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عليه السالم, حليف القوافل مـن  عبداهللا بن سالم بن احلارث أبو يوسف من ذرية نبي اهللا يوسف )١(

, أسلم أول ما قدم النبي يقال كان اسمه احلصني فغريه النبي . اخلزرج, اإلرسائييل ثم األنصاري
 املدينة, وقيل غري ذلك, مات باملدينة سنة ثالث وأربعني . 

 . ٤/١٠٢, اإلصابة ٢/٦١٣, أسد الغابة ٣/٥٣االستيعاب : انظر 
 ).ذكر من سعتها وخرضهتا : ( , ويف األخر )روضة خرضاء : ( يتني وصفت يف إحد الروا )٢(
 ). من حديد أسفله يف األرض وأعاله يف السامء : ( يف رواية : عمود  )٣(
 . أي يف أعىل العمود عروة: عروة  )٤(
 . ٧/١٦٣الفتح : انظر. بدون هاء السكت) ارق ( يني, ويف األخر ههذه الرواية الكشم )٥(
قـال ابـن ) املنصـف الوصـيف : ( ويف األخر زيـادة ) : منصف : ( يف إحد الروايتني  وصيف )٦(

هذا مدرج يف اخلرب, وهو تفسري من ابن سريين بدليل قوله يف روايـة : (  ١٢/٤١٦حجر يف الفتح 
 ). واملنصف اخلادم : قال ابن عون ) فجاءين منصف : ( مسلم 

 ).فرفع ثويب من خلفي : ( يف رواية  )٧(
 . فرقيت بكرس القاف عىل األفصح )٨(
 . يف صحيح مسلم املوضع السابق زيادة يف الرؤية تأيت معنا يف احلديث الذي بعده )٩(

 W
 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع هي كالتايل 

ي عبـداهللا بـن حدثن:  ~قال ) ٣٨١٣(  ـ كتاب مناقب األنصار باب مناقب عبداهللا بن سالم
 . حدثنا أزهر السامن عن ابن عون عن حممد عن قيس بن عباد عن عبداهللا بن سالم فذكره بنحوه: حممد 

حدثنا عبداهللا بن حممد :  ~قال ) ٧٠١٠(ـ كتاب التعبري باب اخلرض يف املنام والروضة اخلرضاء 
فـذكره .. سريين قال قـيس بـن عبـادحدثنا احلرمي بن عامرة حدثنا قرة بن خالد عن حممد بن :اجلعفي 
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 . بنحوه عن عبداهللا بن سالم

حـدثنا عبـداهللا بـن حممـد :  ~قال ) ٧٠١٤(التعليق بالعروة واحللقة : ـ الكتاب السابق بنحوه 
حدثنا قـيس بـن : حدثنا ابن عون عن حممد :حدثنا معاذ :وحدثني خليفة : حدثنا أزهر عن ابن عون ح

 . م فذكره بلفظهعباد عن عبداهللا بن سال
حـدثنا حممـد بـن :  ~قـال ) : ٢٤٨٤(وأخرجه مسلم أيضاً يف صحيحه كتاب الفضائل : قلت 

حدثنا عبداهللا بن عون عن حممد سريين عن قيس بن عبـاد بنحـوه : حدثنا معاذ بن معاذ : املثنى العنزي 
 . ثم ساق له مسلم عدة أطراف. عن عبداهللا بن سالم
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 ). فإهنا طرق أصحاب الشامل : ( جاء يف صحيح مسلم )١(
 ). خذها هنا : فقال يل : ( يف صحيح مسلم  )٢(
 .٢/٣١٠النهاية . بريق وبصيص وملعان: زلق )٣(
ل  )٤( جَ  . ٢/٢٩٧النهاية . أي رماين ودفع يب: بالزاي واجليم : زَ
فإذا أنا عىل ذروته فلم أتعارّ ومل أمتاسـك, وإذا عمـود مـن حديـد يف : ( زيادة ) ج(و) ب(و) أ(يف  )٥(

 ).أعاله عروة من ذهب فأخذ بيدي فزجل يب 
 فيـه مـن أعـالم النبـوة أن: ( ١٢/٤١٦قال ابن حجر يف الفـتح ). ولن تناله : ( يف صحيح مسلم  )٦(

 ). عبداهللا بن سالم ال يموت شهيداً فوقع كذلك, مات عىل فراشه يف أول خالفة معاوية باملدينة
 W

 ). عيل حممد عمر. طبعة د( ٥/٣٨٤أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
, )٣٠٤٧٨( ٦/١٧٨, وابـن أيب شـيبة يف املصـنف )٢٣٧٩٠( ٣٩/٢٠٧وأخرجه أمحد يف املسند 

 ٤/٣٨٤, والنسـائي يف الكـرب )٣٩٢٠(نن كتاب تعبري الرؤيـا بـاب تعبـري الرؤيـا وابن ماجه يف الس
من طرق عن محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن املسيب بن رافع عن خرشة بن احلر عـن ) ٧٦٣٣(

 . عبداهللا بن سالم به
 W

 . ـ عاصم بن هبدلة هو ابن أيب النجود األسدي املقرئ
 . kí‹ÔnÛa٦٦٧٥@. ثقة: رافع األسدي األعمى ـ املسيب بن 
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kí‹ÔnÛa@@. ثقة من كبـار التـابعني: له صحبة, وقال العجيل: قال أبوداود: ـ خرشة بن احلر الفزاري

١٧٠٧ . 
 אW

 . سنده حسن حلال عاصم بن أيب النجود
حدثنا قتيبـة بـن :  ~ل طرف منه قا) ٢٤٨٤(واحلديث يف صحيح مسلم كتاب الفضائل : قلت 

سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة حدثنا جرير عن األعمش عن سليامن بن مسهر عن خرشة بن 
 . فذكره قريباً من لفظه عن عبداهللا بن سالم.. احلر
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ذكـره ابـن السـكن, . هو عبداهللا بن زمل اجلهني: ابن زمل اجلهني : كذا يف مجيع النسخ والصواب  )١(

عبـدالرمحن, : يقال اسـمه الضـحاك, ويقـال : ( ليس بمعروف يف الصحابة قال ابن حجر : وقال 
 . ٤/٨٣, اإلصابة ٢/٦٠١أسد الغابة : انظر). والصواب األول 

 . ٤/٢٣٥النهاية . ع املنقاد الذي الينقطعالالحب الطريق الواس:ال حب ) ٢(
هي سواء الطريق ووسطه, وقيل هي الطريق األعظم التي جتمع الطرق وال بد مـن املـرور : اجلادة ) ٣(

 . ١/٢٤٥النهاية . عليها
َىلَّ ترسح خمتلطـة حيـث شـاءت: األرض الواسعة ذات نبات كثري مترج فيه الدواب : املرج ) ٤( . أي ختُ

 . ٤/٣١٥النهاية 
)٥ ( مـا سـقط آخـر الليـل: وما أصاب من بلل, وبعضـهم يقـول .. أصله املطر وهو مقصور: الند .

 ).يقطر ماؤه : ( وهذا لفظ الطرباين, ولفظ البيهقي هو . ٢٢٨املصباح املنري ص 
 . ٤/١٩٤النهاية . النبات والعشب وسواء ٌ رطبه ويابسه: الكأل ) ٦(
لة, وجلامعة اخليل  القطعة من الفرسان: الرعلة ) ٧( عْ يل: رَ عِ  . ٢/٢٣٥النهاية . رَ
 . ٢/٤٨٩النهاية . أي أرشفوا عىل املرج, وال يكاد يقال أشفى إال يف الرش: أشفوا ) ٨(
تِع ) ٩( َيلِّ ركابه ترتع: املُرْ  . ٢/١٩٤النهاية . أي الذي خيُ
ومـنهم :أراد . شبهه من البقولاحلزمة منه ومما أ: ملء اليد من احلشيش املختلط, وقيل : الضغث ) ١٠(

 . من نال من الدنيا شيئاً 
لِظ والقرص, وقيل هو الـذي : شثن بالشني ثم الثاء ) ١١( يقال شثْن الكفني والقدمني أي يميالن إىل الغَ

مد ذلـك يف الرجـال ألنـه أشـد لقبضـهم, ويـذم يف النسـاء النهايـة . يف أنامله غلظ بال ِقِرص, وحيُ
٢/٤٤٤ . 

 . ٤/١١١النهاية . شديد احلمرة: قنا يقنو فهو قانٍ يعني : ال أقنى يق) ١٢(
, ويف ١/١٨٦النهاية . املمتلئ البدن: بالتاء : تار : غري واضحة يف النسخ والتصحيح من املصادر ) ١٣(

أنـه كـان أسـمر اللـون, ويف : , وله وجه صحيح حيث جاء يف صفة رسـول اهللا )سامر : ( املطبوع 
محرة, ووجه اجلمع بينهام أن ما يربز إىل الشمس كان أسمر, وما تواريـه الثيـاب رواية أبيض مرشباً 
 . ٢/٣٩٩النهاية . وتسرته كان أبيض

ود, ألن الشعر إذا شعث اغرب, فإذا غسل باملاء ظهـر سـواده, ويـرو : محم باحلاء واملعنى ) ١٤( أي سُ
عِل َ مجة: باجليم   ).باجليم ( جروحني واملعرفة كذا جاء يف امل: قلت  ١/٤٤٥النهاية . أي جُ
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 . ٣/١٨٦النهاية . أي مهزولة من الغنم وغريها: عجفاء ) ١٥(
نسـأل اهللا . رأ السـاعة وقيامهـا: واملعنـى فـيهام . ٢/٤٦٢النهايـة . أي الناقـة املسـنة: شارف ) ١٦(

 .السالمة
 .واهللا أعلم. ة لقيام الساعةبالرسالة تقدم أن جميئ النبي : تبعثها أي حتركها وتدفعها, واملعنى ) ١٧( 
 . ٥/١٠٩النهاية . انتقع أي تغري لون رسول اهللا ) ١٨(
ي عنه ) ١٩( ِّ ف عنه فهي بمعنى اإلزالة والكشف والتشديد فيه للمبالغة : رسُ شِ  . ٢/٣٦٤النهاية .أي كُ
النهاية . أي يف خصب وخري: إهنم يف غضارة من العيش : أي طيبها ولذهتا, يقال : غضارة عيشها ) ٢٠(

٣/٣٧٠ . 
 ~حتديد عمر الدنيا بسبعة آالف سنة مسألة قديمة تم بحثها من أهل العلم, ومنهم السـيوطي ) ٢١(

وممـا يعلـم . ١٧٦إىل  ٢/١٦٦الكشف عن جماوزة هذه األمة األلف, مطبوع يف احلاوي : يف كتابه 
 . ن هجرة املصطفى احلبيب بطالن هذا أننا اآلن يف عام ست وعرشين بعد األربعامئة واأللف م

 W
 .٧/٣٦, والبيهقي يف الدالئل )٨١٤٦( ٨/٣٠٢أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

 ٣/١٥٣, و)٣٩٢٤( ٣/٦٦, وأبـو نعـيم يف املعرفـة ١/٣٢٩وأخرجه ابن حبـان يف املجـروحني 
جلهنـي عـن عمـه أيب من طريق سليامن بن عطـاء عـن مسـلمة ا. خمترصاً ) ٧١٢١( ٥/٥٣, و)٤١٨٢(

 . مشجعة بن ربعي عن ابن زمل اجلهني به
 W

 . kí‹ÔnÛa٢٥٩٤@. منكر احلديث: ـ سليامن بن عطاء بن قيس القريش 
 . kí‹ÔnÛa٦٦٥٩@. مقبول: ـ مسلمة بن عبداهللا بن ربعي اجلهني 

 .kí‹ÔnÛa٨٣٦٩@. مقبول: ـ أبو مشجعة بن ربعي اجلهني 
 אW

 . سنده ضعيف جداً حلال سليامن
 ). رواه الطرباين وفيه سليامن بن عطاء القريش وهو ضعيف : (  ٧/١٨٤قال يف املجمع 

 . عدَّ بعض أهل العلم هذا احلديث من املوضوعات: قلت 



@

 

……………………………………………………………  
سليامن بن عطاء عـن مسـلمة بـن عبـداهللا عـن عمـه أيب : (  ١/٣٢٩قال ابن حبان يف املجروحني 

ة بأشياء موضوعة ال تشبه حديث الثقات فلسـت أدري التخلـيط فيهـا منـه أو مـن مسـلمة بـن مشجع
 . ثم ساق احلديث.. ) عبداهللا

عبداهللا بن زمل اجلهني, يقال إن له صحبة غري أين ال أعتمد عىل : (  ٣/٢٣٥وقال أيضاً يف الثقات 
 ). ٥٦١( , وابن القيرساين ٢/٢١٣العلل املتناهية : وانظر). إسناد خربه 
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لِـيِّ  )١(  . تل قصري أسفل حاذه بينها وبني ذات عرق: وفتح الالم وتشديد الياء  بضم الباء: بُ
 ).من بني عذرة : (  ٣/١٩ويف املسند . ١/٤٩٤معجم البلدان : انظر 
 .مل يأن لك) ب(يف  )٢(

 W
 ).٦٥٣٠( ٣/٥٢٠, ويف السنن الكرب ٧/١٥أخرجه البيهقي يف الدالئل 

, وابن ماجه يف السنن كتاب تعبري الرؤيا باب تعبري الرؤيا )١٤٠٣( ٣/٢١وأخرجه أمحد يف املسند 
من طرق عن يزيد بن عبداهللا بن اهلاد عـن حممـد ) ٢٩٨٢( ٧/٢٤٨, وابن حبان يف الصحيح )٣٩٢٥(

 . بن إبراهيم
, مـن طريـق إسـامعيل بـن )٢٦(, والشـايش يف املسـند )٦٤٨( ٢/١٩وأخرجه أبو يعىل يف املسند 

 .همثل  كالمها عن أيب سلمة عن طلحة بن عبيد اهللا. عمرو جعفر عن حممد بن
م عـن من طريق مسلم بن أيب مريم عن حممد بن إبـراهي) ٩٥١( ٣/١٦٥وأخرجه البزار يف املسند 

 .همثلعيسى بن طلحة عن أبيه طلحة 
) ١٠٦٧٤( ٦/٢١٠, والنسائي يف السـنن الكـرب )١٤٠١( ٣/١٩وأخرجه أمحد أيضاً يف املسند  
وعنـد  ى عن إبراهيم بن حممد عن عبداهللا بن شداد عن رسـول اهللا يحييق وكيع عن طلحة  بن من طر

وفيـه رؤيـا .. أن ثالثة نفر من بني عذرة أتـوا النبـي : ( ولفظ املسند . النسائي عن طلحة بن عبيد اهللا
مـن مـؤمن وما أنكرت من ذلك ليس أحـد أفضـل عنـد اهللا  ((: لطلحة  طلحة, وفيه قول رسول اهللا 

ر يف اإلسالم لتسبيحه وتكبريه وهتليله   . وليس يف السنن الكرب إال قول رسول اهللا فقط). يعمِّ
من طريق عبداهللا بن داود عن طلحـة ) ٢٥(, والشايش أيضاً )٩٥٤( ٣/١٦٧وأخرجه البزار أيضاً 

 .خمتلفعن إبراهيم موىل لنا عن عبداهللا بن شداد عن طلحة بلفظ : ى فخالف, فقال حييبن 
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 : للحديث ثالثة طرق هي كالتايل 
 :الطريق األول 

 . هو الليثي: ـ يزيد بن عبداهللا بن اهلاد 
 . هو ابن احلارث التيمي: ـ حممد بن إبراهيم

 . kí‹ÔnÛa٤٣١@. ثقة ثبت: ـ إسامعيل بن جعفر األنصاري 
 .ابن علقمة الليثي: ـ حممد بن عمرو هو

 . ابن عبدالرمحن الزهري: ـ أبو سلمة هو
 : الطريق الثاين 

 .ـ وكيع هو ابن اجلراح
 .ـ عبداهللا بن داود هو اخلريبي

 .kí‹ÔnÛa٣٠٣٦@. صدوق خيطئ: ى بن طلحة التيمي يحيـ طلحة بن 
 . kí‹ÔnÛa٢٣٤@. ثقة: ـ إبراهيم بن حممد هو ابن طلحة التيمي 

 . مل أعرفه: ـ إبراهيم موىل لنا يعنى آلل طلحة 
وذكره العجيل من كبار التـابعني الثقـات  ولد عىل عهد النبي : عبداهللا بن شداد بن اهلاد الليثي  ـ

 . kí‹ÔnÛa٣٣٨٢@. وكان معدوداً يف الفقهاء
 : الطريق الثالث 

 . kí‹ÔnÛa٦٦٤٧@. ثقة: ـ مسلم بن أيب مريم يسار املدين 
 .ـ حممد بن إبراهيم هو التيمي 
 . kí‹ÔnÛa٥٣٠٠@. ثقة فاضل:هللا اليتمي ـ عيسى بن طلحة بن عبيد ا

 אW
حسن لغريه بمجموع طرقه, ألن الطريق األول منقطع فـأبو سـلمة بـن عبـدالرمحن مل يسـمع مـن 

, والطريق الثاين بروايتيه املتصلة فيها إبراهيم موىل آلل طلحة وهو غري معروف   . طلحة شيئاً
 . بن شداد مل يسمع من النبي عبداهللا : والثانية فيها 

هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع, قال عيل بـن : (  ٥٠٤قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص 
 ). الصحيح أنه مرسل حسن : ( وقال البيهقي ). املديني وابن معني أبو سلمة مل يسمع من طلحة شيئاً 
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من طريق مسدد عن هشيم ) ٣٧٥٠( ٢/٤٥٣, والسنن الكرب ٧/٢٠أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 .. فذكره  أخربين خمرب عن أيب سعيد اخلدري: بكر بن عبداهللا املزين قال عن محيد الطويل عن 

, والـدواليب )١٠٦٩( ٢/٣٣٠, وأبو يعىل يف املسـند ١/١٤٧وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 
من طريق اليامن بن نرصـ عـن عبـداهللا بـن ) ٤٧٦٥( ٥/٣٨٦والطرباين يف األوسط )١٤٥٢(يف الكنى 

وفيـه . بنحـوه  نكدر عن حممد بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب سـعيد اخلـدريسعد عن حممد بن امل
اللهم اكتب يل هبا أجراً وحط عني هبا وزراً وأحدث يل هبا شـكراً وتقبلهـا منـى : ( دعاء سجود التالوة 

 ). ص(ويف التاريخ الكبري خمترص جداً بسجود رسول اهللا يف ). كام تقبلت من عبدك داود سجدته 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل 
 :الطريق األول

 . ابن مرسهد األسدي: ـ مسدد هو 
 .ابن بشري الواسطي: ـ هشيم هو 

 .ابن أيب محيد أبو عبيدة البرصي: ـ محيد الطويل هو 
 . kí‹ÔnÛa٧٤٣@. ثقة ثبت جليل: ـ بكر بن عبداهللا املزين أبو عبداهللا املزين 

ْربِ   . من هو هذا الذي أخرب بكر املزين بالقصة عن أيب سعيد مل أعرف: ـ خمُ
 : الطريق الثاين 

من أهل البرصة يروي : جمهول, وقال ابن حبان يف الثقات : قال أبو حاتم : ـ اليامن بن نرص الكعبي 
وذكر ابن أيب حاتم يف الرواة عنه حممد بـن . عن شيخ عن حممد بن املنكدر, رو عنه يعقوب بن سفيان

 . وق, واجلراح بن مليحمرز
 . الً تفعت جهالة عينه فيكون إذاً مقبووبه ار: ثالثة :صار الرواة عنه إذاً : قلت 
, اللسـان ٢/٧٦١, املغنـي ٧/٢٩١, امليـزان ٩/٢٩٢, الثقـات ٩/٣١١اجلـرح والتعـديل : انظر
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٦/٤١٠. 

; املدين, قـال ابـن أيب  −ين ويف الدواليب والطربا −جاء يف مسند أيب يعىل ; املزين : ـ عبداهللا بن سعد 
 −الـيامن : ( وقال ابـن حبـان يف ترمجـة . ذكره فيمن رو عنه اليامن. عبداهللا بن أيب سعيد املدين: حاتم 

 ). يروي عن شيخ عن حممد بن املنكدر 
 . ومل أجد يف ترمجته أكثر مما سبق: قلت 
 . ٦/٤١٠, اللسان ٩/٢٩٢, الثقات ٩/٣١١اجلرح والتعديل : انظر
 . التيمي املدين: حممد بن املنكدر هو ـ

ذكـره البخـاري وابـن أيب حـاتم بـدون جـرح وال : ـ حممد بن عبدالرمحن بن عوف القريش املدين 
 . تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات

 . ٥/٣٥٤, الثقات ٧/٣١٥, اجلرح والتعديل ١/١٤٧التاريخ الكبري : انظر
 אW

, وكذا لبقية شواهده يف الباب وتأيت معنـا إن شـاء اهللا يف احلـديث الـذي من الطريقني حسن لغريه
 . بعده

وفيه اليامن بن نرصـ قـال .. أبو يعىل والطرباين يف األوسط هروا: (  ١/٢٨٤اهليثمي يف املجمع قال 
 ).الذهبي جمهول 
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, والبيهقي يف الـدالئل )١٠٥٣(أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب إقامة الصالة باب سجود القرآن 
٧/٢٠ ٣٧٥٢, ٣٧٥١( ٢/٤٥٣, ويف السنن الكرب.( 

, وأبواب )٥٧٩(سجود القرآن وأخرجه الرتمذي يف اجلامع أبواب الصالة باب ماجاء ما يقول يف  
, والعقـييل يف )٥٦٣(, وابـن خزيمـة يف الصـحيح )٣٤٢٤(الدعوات باب ما يقول يف سـجود القـرآن 

ــعفاء  ــحيح ١/٢٤٣الض ــان يف الص ــن حب ــري )٢٧٦٨( ٦/٤٧٣, واب ــرباين يف الكب  ١١/١٢٩, والط
س عن احلسـن من طرق عن حممد بن يزيد بن خني). ٧٩٩( ١/٣٤١, واحلاكم يف املستدرك )١١٢٦٢(

 .به  حدثني جدك عبيداهللا عن ابن عباس: بن حممد بن عبيد اهللا عن ابن جريج قال له 
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٣٩٦@. مقبول: ـ حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي موالهم املكي 
 . kí‹ÔnÛa١٢٨٢@. مقبول: ـ احلسن بن حممد بن عبيداهللا بن أيب يزيد املكي 

 . kí‹ÔnÛa٤٣٥٣@. ثقة كثري احلديث: بن أيب يزيد املكي  ـ عبيداهللا
 אW

, ويف )غريب : ( وقال الرتمذي . , وليس فيه تدليس ابن جريج فقد رصح بالتحديثضعيفسنده 
 ). حسن غريب : ( نسخة 

: وقال الـذهبي , .. )هذا حديث صحيح رواته ما يكون مل يذكر واحد منهم بجرح: ( وقال احلاكم 
وضـعفه العقـييل باحلسـن بـن : (٢/٢١وقال ابن حجر يف التلخـيص ). صحيح, ما يف رواته جمروح ( 

). ٤٧٣(وحسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن الرتمـذي , )فيه جهالة: حممد بن عبيداهللا بن أيب يزيد, فقال
 ). ٢٧١٠(السلسلة الصحيحة : وانظر

ي
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 ). ٩٤(, ويف الدعوات الكبري ٧/٢٣أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, وعبد بن محيد يف املنتخب )٢١٦٥٩( ٣٥/٥١٥, و)٢١٦٠٠( ٣٥/٤٧٩وأخرجه أمحد يف املسند 

يف اجلـامع أبـواب الـدعوات بـاب منـه , والرتمـذي )١٣٥٤( ١/٢٢٨, والدارمي يف السـنن  )٢٤٧(
, ويف السنن الكـرب )١٣٥١(, والنسائي يف الصغر كتاب السهو نوع آخر من عدد التسبيح )٣٤١٣(

, والطحـاوي يف املشـكل )٧٥٢(, وابن خزيمة يف الصـحيح )٩٩٨٥( ٦/٤٧, و)١٢٧٣( ١/٤٠١له 
, )٤٨٩٨( ٥/١٤٥م الكبـري , والطرباين يف املعج)٢٠١٧( ٥/٣٦٠, وابن حبان يف الصحيح )٤٠٩٧(

من طرق عن هشام بن حسان عن حممد بن ) ٩٢٨( ١/٣٨٣, واحلاكم يف املستدرك  )٦٦٨(والدعاء له 
 . مثله  سريين عن كثري بن أفلح عن زيد بن ثابت

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٦٠٦@. ثقة: ـ كثري بن أفلح املدين موىل أيب أيوب األنصاري 

 אW
 . سند احلديث صحيح

 . وصححه احلاكم ووافقه الذهبي).هذا حديث صحيح : ( قال الرتمذي 
وهذا احلديث ).. وذكر حديثنا : ( احلديث التايل ) م(وجاء بعد هذا يف : ( بشار عواد . قال د: قلت 

تي بني أيدينا, ومل يذكره ليس يف النسخ العتيقة من جامع الرتمذي إذ مل نجد له أثراً يف النسخ والرشوح ال
املزي يف حتفة األرشاف وال استدركه عليه احلافظان العراقي وابن حجر ولو كان يف بعـض النسـخ دون 

 . ٥/٤١٥جامع الرتمذي ) بعض لفعال ذلك واهللا أعلم 
, ٨/٣٥٨, وهتـذيب التهـذيب ٢٤/١٠٥وكذا يف ترمجة كثري بـن أفلـح يف هتـذيب الكـامل : قلت 
 . , مل يرش إال إىل النسائي فقط دون الرتمذي)٤٦٢٦(, والكاشف للذهبي )٥٦٠٦(والتقريب 

أ
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وللحديث شاهد فيام أخرجه النسائي يف الصغر كتاب الصالة نوع آخر من عدد التسـبيح : قلت 

من طريق أمحد بـن عبـداهللا بـن ) ١٠٧٣٠( ٩/١٤٣, والرساج كام يف إحتاف املهرة البن حجر )١٣٥٢(
اد عن نافع عن ابـن عمـر بنحـو حـديث يونس عن عيل بن الفضي ل بن عياض عن عبدالعزيز بن أيب روّ

 . زيد بن ثابت
 . kí‹ÔnÛa٦٣@. ثقة حافظ:ـ أمحد بن عبداهللا بن يونس الريبوعي 

 . kí‹ÔnÛa٤٧٨٤@. ثقة: ـ عيل بن الفضيل بن عياض 
اد   . kí‹ÔnÛa٤٠٩٦@. صدوق عابد ربام وهم: ـ عبدالعزيز بن أيب روّ

 . موىل ابن عمرـ نافع هو 
 . ٢/٣٨٤فتح الباري : وهذا سند حسن, وانظر

فكان أوىل األشـياء أن جيعـل املسـتعمل بعقـب ) : ( ٤٠٩٧(يف رشح املشكل  ~قال الطحاوي 
 ). الخ .. الصلوات من العدد ما يف حديث أمحد هذا ألنه الذي أمر به النبي 

وبحديثه هو حديث زيـد بـن ثابـت السـابق  أراد بأمحد هو شيخه أمحد بن شعيب النسائي,: قلت 
 . معنا
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 ).أ ( ما بني القوسني سقط من ) ١(

 W
 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة مواضع هي كالتايل 

: حـدثنا أبـوالنعامن قـال:  ~قـال ) ١١٥٨(ـ كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصىل 
 . بنحوه فذكره {حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 

حـدثنا :  ~قـال ) ٢٠١٥(ـ كتاب فضل ليلة القدر باب التامس ليلة القـدر يف السـبع األواخـر 
 .. فذكره {أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر : عبداهللا بن يوسف 

حـدثنا الليـث : ى بن بكرييحيحدثنا :  ~قال ). ٦٩٩١(ـ كتاب التعبري باب التواطئ عىل الرؤيا 
 . فذكر بنحوه {ابن شهاب عن سامل بن عبداهللا عن ابن عمر عن عقيل عن 

قـرأت : ى قـال يحيى بن يحيوحدثنا :  ~قال ) ١١٦٥(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصيام
ثم ساق له ستة طرق خمتلفة عن عبداهللا بن دينار, وسـامل .. فذكره {عىل مالك عن نافع عن ابن عمر 
 . ة وحمارب عن ابن عمر به وبنحوهبن عبداهللا, وعقبة بن حريث وجبل
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ن يصعب الصعود إليه: جبل وعر ) ١( زْ  . ٥/٢٠٦النهاية . أي غليظ حَ
ق بالكرس ) ٢( : األعـذاق: ( , وقـال الـدارمي٣/١٩٩النهايـة . العرجون بام فيـه مـن الشـامريخ: العِذْ

 ). األغصان 
 W

 ).٣٣٩٢( ٢/٣٣٣أخرجه الدارمي يف السنن 
, مها عن عبداهللا بن صالح عن معاوية )٣٥٨(وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن 

 . به  بن صالح عن سليم بن عامر عن أيب أمامة
 W

 . اجلهني أبو صالح املرصي كاتب الليث: ـ عبداهللا بن صالح هو
 . حلميصابن حدير احلرضمي ا: ـ معاوية بن صالح هو
 . الكالعي احلميص: ـ سليم بن عامر هو

 אW
 . سنده ضعيف حلال عبداهللا بن صالح

 



@

 

……………………………………………………………  

 
, ومل يعينـه النـووي يف رشحـه عـىل )ال أعرفـه : (  ٧١قال سبط ابن العجمي يف تنبيـه املعلـم ص  ) ١(

 . ١/٢٦٩, وال العثامين يف فتح امللهم ١/٢٢٤, وال األيب يف اإلكامل ١/٣٤٠مسلم صحيح 
 .٢/٤٩٠النهاية . نصل السهم إذا كان طويالً غريعريض: املشقص هو  ) ٢(
د األصابع من داخل واحدها راجبة: الرواجب هي  )٣( قَ  .٢/١٩٧النهاية .ما بني عُ
العقـد املتشـنجة يف ظـاهر األصـابع, : , والرباجم )برامجه : ( وجاء يف صحيح مسلم ومسند أمحد  

ة بالضم مجُ  . ٢/١٩٧, و١/١١٣النهاية . التي جيتمع فيها الوسخ, الواحدة بُرْ
 ).ورفع يديه : ( يف مستدرك احلاكم زيادة  )٤(

 W
 ). عارم ( من طريق حممد بن الفضل ) ٦٩٦٣( ٤/٨٦أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 . عن سليامن بن حرب, كالمها عن محاد بن زيد) ١٤٩٨٢( ٢٣/٢٣١أمحد يف املسند وأخرجه 
حـدثنا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة :  ~قال ) ١١٦(واحلديث يف صحيح مسلم كتاب اإليامن: قلت 

حدثنا سليامن بن حرب حدثنا محاد بـن زيـد عـن : وإسحاق بن إبراهيم مجيعاً عن سليامن, قال أبو بكر 
 ..فذكره.. ف عن أيب الزبري عن جابرحجاج الصوا


  

أ
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 .٥٨٧يف كتاب دالئل النبوة ص ~الذي عنون به احلافظ أبو نعيم نفسه العنوان هذا هو ) ١(
قال شيخنا العالمة أبـو املعـايل حممـد : (٩/٣١٠يف كتابه البداية والنهاية  ~قال احلافظ ابن كثري ) ٢(

مـثلام أو  وبيان أن كل معجزة لنبي فلنبينـا : , ومن خطه نقلت. بن عيل األنصاري ابن الزملكاين
, ... )عض عىل الـبعض أتم يستدعى كالماً طويالً وتفصيالً ال يسعه جملدات عديدة ولكن ننبه بالب

وقد ذكر غري واحد من العلامء أن كـل معجـزة لنبـي مـن األنبيـاء فهـي يف : ( ٩/٣٠٩وقال أيضاً 
 ). تهوذلك أن كالً منهم برش بمبعثه وأمر بمتابع احلقيقة معجزة خلامتهم حممد 

 بينـا مـا أويت نبـي فضـيلة إال أويت ن: (٢/٢٦٣يف احلاوي للفتاوي  ~وقال اجلالل السيوطي  
 ).   مثلها أو نظريها, وهذه القاعدة كاملجمع عليها, وممن نص عليها اإلمام الشافعي

y7 ®:  وقد اسـتدل بعـض العلـامء بقولـه تعـاىل: قلت  Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# “ y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷ν Ï‰ tFø%$# 3 〈 
بياء عليهم الصالة والسالم ذلك أنه أفضل من مجيع األن عىل أن سيدنا ونبينا حممداً  ]٩٠: األنعام[
  أمر أن يقتدي هبم بأرسهم, أي بأن جيمع خصال العبودية والطاعـة التـي كانـت متفرقـة فـيهم

 .إنه أفضل منهم بكليتهم : فوجب أن يقال: فاجتمع فيه ما كان متفرقاً بأرسهم قالوا
 .١٩٩ع األنوار للسفاريني ولوام ١٣/٧٠,  وجمموع فتاو ابن تيمية ١٣/٧٠انظر تفسري الرازي  

ك
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ــاىل) ٣( ــه تع ــه قول /tΑ$s% ß§ŠÎ=ö ®: ودليل Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“ y‰ u‹Î/ … 〈 ]٧٥:ص [

 .١٢/٦٢٦وانظر الدر املنثور 
$ uρ(øŒÎ ®: ودليله قوله تعاىل) ٤( oΨ ù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ … ..〈 ]٣٤: البقرة[  . 
zΝ ®: ودليله قوله تعاىل) ٥( ¯=tæ uρ tΠyŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $yγ̄=ä. … 〈 ]٣١: البقرة.[   
 .املسألة  ~نقل الفخر الرازي يف تفسريه هذا القول عن املعتزلة وقد حرر ) ٦(
 .٢/١٧٧تفسري الرازي : انظر  
ــه تعــاىل) ٧( zΝ ®: يعنــي وقــت قول ¯=tæ uρ tΠyŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $yγ̄=ä. §Ν èO öΝ åκyÎz tä ’n? tã Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 : البقــرة[ 〉. … #$

بنائه وهم مؤمنون بـه فهـو أول األنبيـاء كـام أن ألفقد بعث  وأما آدم : (قال ابن تيمية )].٣١(
 .٦/٤٢٩وانظر فتح الباري  ١٧٢النبوات ص) نوحاً هو أول الرسل

 ).٣٣(سورة البقرة آية  )٨(
يف كشف األرسار البـن العـامد حكايـة أن آدم : ( ٢/٢٦٣ي يف احلاو ~وقال اجلالل السيوطي  

 أرسل إىل املالئكة لينبئهم بام علم من األسامء.( 
كشف األرسار عام خفي عن فهم األفكار لشهاب الدين أمحد بـن العـامد : قلت كشف األرسار هو 

 .األقفهيس الشافعي
 .٢/٤١٢كشف الظنون : انظر 
ا ومقابلة : قِبَال) ٩( ا مـن مالئكتـهأي عيانً .  ال من وراء حجاب, ومن غري أن يويل أمـره أو كالمـه أحـدً

 .٤/٨النهاية 
 ).باإلرساء باب خصوصيته ( ١/١٥٢اخلصائص : انظر) ١٠(

 W
 ).٤٢٧١( ٥/١٤١أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 

 .ين عن سلمة بن الفضلمن طريق حممد بن عيسى الدامغا) ١٠١٦(وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 
 .عن ميكال عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر فذكره بلفظه: عند الطرباين

عن حممد بن إسحاق عن جعفر بن الزبري عن القاسـم عـن أيب أمامـة عـن أيب ذر : وعند أيب الشيخ
 ).رسوالً : (بدون كلمة

من طريـق املسـعودي عـن ) ٢١٥٥٢( ٣٥/٤٣٧و) ٢١٥٤٦( ٣٥/٤٣١وأخرجه أمحد يف املسند 
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 ).نعم نبيٌ مكلَّم: قال: (أيب عمرو الشامي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر بلفظ

 W
 −:للحديث ثالثة طرق هي كالتايل

 :الطريق األول
 .سلمة بن الفضل هو األبرش−
, ٦/٥٧٥مليـزان , ا٧/٥١٢الثقـات : انظـر.  مل أجد له ترمجة وليس هو ابـن أيب الـدمهاء: ميكال−

 .٦/١٨١اللسان 
 .ليث هو ابن أيب سليم−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٩@. ثقة إال أنه يرسل ويدلس: إبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن رشيك−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٢٩@.  ثقة: يزيد بن رشيك التيمي: أبوه هو−

 :الطريق الثاين
 .حممد بن إسحاق هو ابن يسار−
 .kí‹ÔnÛa٩٣٩@.  وك احلديث وكان صاحلًا يف نفسهمرت: جعفر بن الزبري هو احلنفي الدمشقي−
 .القاسم هو أبو عبدالرمحن صاحب أيب أمامة−

 :الطريق الثالث
 .املسعودي هو عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة−
 .kí‹ÔnÛa٨٢٧٤@.  مقبول: السيباين اسمه زرعة: أبو عمرو الشامي−
 .kí‹ÔnÛa٤٣٧١@. لني: عبيد بن اخلشخاش−
 אW

ا  .سنده ضعيف جدً
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 ).٥٦(سورة األحزاب آية  )١(
ويـدل .: (٦/١٩٩يف حتقيق هذه املسألة يف تفسريه معـامل الغيـب  ~قال الفخر الرازي  )٢(

أنه تعاىل أمر املالئكة بسـجود آلدم تأديبًـا, وأمـرهم بالصـالة عـىل ): األول: (عليه وجوه
دائمة إىل يوم القيامة, وأمـا سـجود  أن الصالة عىل حممد ): والثاين. (يبًاتقر حممد 

أن السجود آلدم إنام تـواله املالئكـة, ) الثالث. (ما كان إال مرة واحدة املالئكة آلدم 
 ).  الخ …فإنام توالها رب العاملني ثم أمر هلا املالئكة واملؤمنني  وأما الصالة عىل حممد 

 W
من طريق أمحـد بـن خـازم عـن خمـول بـن ) ٦٥١٩( ٤/١٦٦أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 

ا  .إبراهيم عن عبدالرمحن بن األٍسود عن حممد بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده أيب رافع مرفوعً
 W

دث أمحـد هـذا ليس باملعروف حيدث عنه ابن هليعة, وحي: (قال ابن عدي: أمحد بن خازم املعافري−
 ).عن عمر بن دينار وعبداهللا بن دينار وعطاء وابن املنكدر وصفوان بن سليم بأحاديث عامتها مستقيمة

صاحب ذاك اجلزء الذي رواه عنه ابن هليعة, ال يعرف ولكنها نسخة حسنة احلال مل : (وقال الذهبي
ا بمرصـ, ومل أورده إال لـذكر ابـن  عامـة أحاديثـه : عـدي لـه, وقـاليرو عنه سو ابن هليعة, مات شابً

 ).مستقيمة
 .١/٢٦٨, اللسان ١/٢٣٠, امليزان ١/٢٧٤الكامل : انظر
ل بن إبراهيم بن راشد أبو راشد الكويف احلنّاط− وَّ ـخَ  .kí‹ÔnÛa٦٥٤٣@.  ثقة نسب إىل التشيع: مُ
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 .مل أجد ترمجته: عبدالرمحن بن األٍسود−
 .kí‹ÔnÛa٦١٠٦@. ضعيف: حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع الكويف−
 .هو عبيداهللا بن أيب رافع املدين: أبوه−
 אW

 .سنده ضعيــــــــف
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 :عنى يف اآلية عىل قولني وامل) ٥٧(سورة مريم آية  )١(

 .من رفعة املنزلة−١
 :الرفعة يف املكان وهذا أوىل ويف هذا أربعة أقوال للمفرسين−٢
 . أنه يف السامء السابعة) ٤.   أنه يف اجلنة) ٣.   أنه يف السامء السادسة) ٢.   أنه يف السامء الرابعة) ١

ح البخاري كتاب بدء اخللـق بـاب والصواب هو القول األول حلديث مالك بن صعصعة يف صحي 
 ).١٦٤(وصحيح مسلم كتاب اإليامن ) ٣٢٠٧(ذكر املالئكة 

, تفسـري الـرازي ٨٨٨, زاد املسـري ص٥/٢٣٨, تفسـري البغـوي ١٥/٥٦٢تفسري الطـربي : انظر 
 .٣/١٤٠, تفسري ابن كثري ١١/٢٣٣

اب التوحيـد بـاب مـا يشري هبذا إىل حديث أنس بن مالك يف قصة اإلرساء يف صحيح البخاري كتـ )٢(
   :® 4 zΝجاء يف قولـه  ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6 s?  〈]ودنـا (وفيـه قولـه ) ٧٥١٧(  ] ١٦٤: النسـاء

 ).…اجلبار رب العزة فتدىل حتى كان منه قاب قوسني أو أدنى
 .١٣/٤٩٢ولتحقيق معنى هذا احلديث انظر فتح الباري  
أعطى أفضل وأكمل من  لقول فيه أن نبينا حممداً وا: (قوله ~عن أيب نعيم  ~ونقل ابن كثري 

uΖ$ ®: ذلك ألن اهللا تعاىل رفع ذكره يف الدنيا واآلخـرة فقـال ÷èsùu‘ uρ y7 s9 x8tø. ÏŒ 〈 ]انظـر. ]٤:الرشـح :
 . ٩/٣٦٨البداية والنهاية 
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يف البدايـة والنهايـة  ~غري موجود يف مطبوع دالئل النبوة, ونقله عنه بنصـه احلـافظ ابـن كثـري  )١(

 .~, وقد ترصف يف النقل هنا اجلالل السيوطي ٣/٣١٩
من ) ٣٩٦٠, ٣٨٥٤,  ٣١٨٥,  ٢٩٣٤, ٢٤٠,٥٢٠(يشري هنا إىل ما أخرجه البخاري يف صحيحه  )٢(

كان يصيل عند  البيت وأبو جهل وأصحاب لـه جلـوس, إذ  ن رسول اهللا أ: حديث ابن مسعود
أيكم جييء بسىل جزور بني فالن فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد? إىل أن قـال : قال بعضهم لبعض

فوالذي نفيس بيده, لقد رأيت : ثم عد سبعة, قال ابن مسعود ))..اللهم عليك بقريش ((: رسول اهللا 
 .عى يف القليب قليب بدرالذين عد رسول اهللا رص

% ®:من قوله تعـاىل املراد هنا املقارنة بني ما أوتيه نوح  )٣( tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& Ò>θ è= øó tΒ ÷ÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ !$ oΨ ós tFxsù 

z>≡uθ ö/r& Ï™!$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]•Β ∩⊇⊇∪ $ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+tG ø9$$ sù â™!$ yϑ ø9$# #’ n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% 〈 ]ــر    ]١٢−١٠:القم
 ).٢٨٢(من إجابة دعوته يف االستسقاء كام مر معنا حديث رقم  وما أوتيه النبي 

 .٩/٣٢٣انظر البداية والنهاية  )٤(
 .~أي املصنف اجلالل السيوطي  )٥(
 ).يف رضوب احليوانات ذكر معجزاته : (٢/٥٦انظر اخلصائص  )٦(
حيـث ) ١٠٨٧١( ٦/٢٠٣١إىل ما أخرجه ابن أيب حـاتم يف التفسـري  ~وطي يشري اجلالل السي )٧(

حدثنا أيب ثنا أبو صالح كاتب الليث ثنا مهام بن سعيد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه أن  ~قال 
وكيـف تطمـئن : ملا محل نوح يف السفينة من كل زوجني اثنـني, قـال أصـحابه: (قال رسول اهللا 

والسـند ..). فسـلط اهللا عليـه احلمـى فكانـت أول محـى نزلـت يف األرض املوايش ومعها األسد?

ي
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ـــور  ـــدر املنث ـــيوطي يف ال ـــالل الس ـــاق اجل ـــاله, وس ـــالح, وإلرس ـــال أيب ص ـــعيف حل ض

 .عدة شواهد لألثر عن ابن عباس وعكرمة وجماهد وأيب عبيدة ٨/٥٨,٥٧,٥٠,٤٣,٤٢
ولـه أطـراف ) ١٨٨٩(: بـاب يشري إىل حديث عائشة يف صحيح البخاري كتـاب فضـائل املدينـة )٨(

اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكـة أو أشـد, اللهـم (ولفظه ) ١٣٧٦(وصحيح مسلم كتاب احلج 
 ).بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا وصححها لنا, وانقل محاها إىل اجلحفة

بخدماته عىل طريق املدينة قبل مدينـة  اآلنروف به ميقات رشعي , وهو قائم موضع مع: واجلحفة 
 .كم)١٤٠(رابغ شامل مدينة جدة حلوايل 

بـاب رؤيتـه ( ٢/٨٦) باب رفع الوباء واحلمى والطاعون عن املدينـة( ١/١٩٤وانظر اخلصائص  
 ).احلمى وسامع كالمها
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 .حيث نقل هذا عن أيب نعيم وهو غري موجود يف املطبوع من الدالئل ٩/٣٢٧انظر البداية والنهاية  )١(
$ ®: دليله قوله تعاىل )٢( uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t† Í‘ #Z|À÷|À 〈 ]١٦: فصـلت [  ® ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÍκö n= tã yxƒ Ìh9$# 

tΛ⎧ É)yè ø9$# 〈 ]٤١:الذاريات [  ® $ ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Î= ÷δ é'sù 8xƒ ÌÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ 〈 ]٦:احلاقة[. 
ــاىل )٣( ــه تع ــه قول $ ®: دليل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ øŒÎ) öΝä3ø?u™!% y` ×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã 

$ \t† Í‘ #YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? #·ÅÁ t/ ∩®∪ 〈 ]٩:األحزاب[. 
 ).باب ما وقع يف غزوة اخلندق من اآليات واملعجزات(من  ١/٢٣٠انظر اخلصائص  )٤(
بيـنام أنـا : (قال  عن عيل بن أيب طالب) ٣٤٤١( ٣/٧٢يشري إىل ما أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٥(

بدر إذ جاءت ريح شديدة مل أر مثلها قط ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديد مل أر مثلها  أمتح من قليب
من  ١/٢٠٠وانظر اخلصائص . وأهنا املالئكة .. ثم ذكر ثالثة..) قط إال التي كانت قبلها ثم ذهبت 

 ).باب ما وقع يف غزوة بدر  من اآليات واملعجزات(
 



@
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 .وهنا منقول باملعنى ٥٩٢دالئل النبوة ص)١(
Íν⎯ ®: يشري إىل قوله تعاىل)٢( É‹≈ yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝ à6 s9 Zπ tƒ# u™ ( 〈 ]وغريهـا مـن اآليـات   ]٧٣:األعـراف

 .الدالة عىل ناقة صالح عليه الصالة والسالم
 ).باب قصة اجلمل والناقة: (٢/٥٦انظر اخلصائص )٣(

عىل قومه حجـة مثـل  حممداً  قد أعطى اهللا : (ما نصه ٥٩٢يف الدالئل ص ~قال أبو نعيم 
شهد له البعري النـاد شـاكياً  ذلك كانت ناقة صالح مل تتكلم , وال ناطقته , ومل تشهد له بالنبوة وحممد 

 ).هإليه ما همَّ به صاحبه من نحر
وقد ذكرنا مـع ذلـك حـديث الغزالـة وحـديث : (٩/٣٢٨يف البداية والنهاية   ~وقال ابن كثري

وأطال ابن كثري الكالم عىل ما يتعلق باحليوانات مـن دالئـل : قلت..) بالرسالة الضب وشهادهتام له 
 .النبوة 

 .٤٤−٩/٥انظر البداية 
 

 



@
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$ ®: دليله قوله تعاىل )١( uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉®∪ 〈 ]٦٩: األنبياء[  . 
 .فإنه مهم ٣٤١و ٩/٣٢٨والبداية والنهاية ) باب اآلية يف النار( ٢/٧٩انظر اخلصائص  )٢(
 .٢/٧٢النهاية . أي يف باطنه: اقة واملحبة التي ختللت القلوب فصارت خاللهالصد: بالضم: اخللة )٣(

 W
, وأبو نعيم يف الدالئل )١٤١(أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب السنة فضل العباس بن عبد املطلب 

 ).١٤٢(, ويف فضائل اخللفاء أليب نعيم أيضاً ٩/٣٣٥كام يف البداية والنهاية 
, وابن  عـدي يف الكامـل ٢/١٤٨, وابن حبان يف املجروحني ٣/٧٨عقييل يف الضعفاء وأخرجه ال

, مـن ٢/٣٢, وابن اجلـوزي يف املوضـوعات ٥/٢٢٧, واخلطيب يف تاريخ بغداد ٦/٥١٥, و١/٢٨٤
حدثنا إسامعيل بن عيـاش عـن : طرق عن عبد الوهاب بن الضحاك إال عند ابن ماجه فعنه مبارشة قال

بن جبري بن نفري عن كثري بن مرة احلرضـمي عـن عبـد اهللا بـن عمـرو  عبدالرمحنصفوان بن عمرو عن 
 .به {
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٢٥٧@. مرتوك كذبه أبو حاتم : عبد الوهاب بن الضحاك العريض−
 .إسامعيل بن عياش هو العنيس احلميص−
 .صفوان بن عمرو السكسكي احلميص−
 .احلميصهو : بن جبري بن نفري عبدالرمحن−
 .احلميص: كثري بن مرة هو−
 אW

عد هذا احلديث من باليا عبـد الوهـاب  ٤/٤٣٣يف امليزان  ~سنده ضعيف جداً إال أن الذهبي 

أ
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عبـد الوهـاب : (١/٢٨٤بن الضحاك فال يبعد إذاً أن حيكم عليه بالوضع , وقال ابن عدي يف الكامـل 

هذا إسناد ضعيف ال تفاقهم عىل ضـعف عبـد : (٤٧ي يف زوائد ابن ماجه ص, وقال البوصري) يتهم به
رو أحاديـث موضـوعة, وشـيخه : الوهاب بل قال فيه أبو داود كان يضع احلـديث , وقـال احلـاكم 

 ).إسامعيل اختلط بآخره
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 W

 .٩/٣٣٥أخرجه أبو نعيم يف الدالئل كام يف البداية والنهاية 
والطـرباين يف الكبـري ) ١٤٣٨(, وابن األعرايب يف املعجـم ٢/٢٢٤وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 

عـب بـن عـن أيب أمامـة عـن ك من طريق عبيد اهللا بن زحر عن عيل بن يزيد عن القاسم) ٨٩( ١٩/٤١
 .مثلهمالك 
 W

 .اإلفريقي: عبيد اهللا بن زحر هو−
 .األهلاين: عيل بن يزيد هو−
 .صاحب أيب أمامة الباهيل عبدالرمحنابن : القاسم هو−
 אW

 .سنده ضعيف
 ).هذا اإلسناد ضعيف: (٩/٣٣٥قال ابن كثري يف البداية 
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واحلجب التـي ذكرهـا : (تعقيباً  ٩/٣٣٩يف البداية والنهاية   ~وقال ابن كثري ٥٨٧الدالئل ص )١(

 !)., ال أدري ما هي, كيف وقد ألقاه اهللا يف النار التي نجاه اهللا منها?إلبراهيم 
هذه ثالثة, ثـم ذكـر : وقال) ٩(حيث ذكر آية سورة يس  ٥٨٧يف الدالئل ص ~نعيمذكرها أبو  )٢(

Îγ‘{ ®: ثـم قـال تعـاىل) ٤٥(آية سورة اإلرساء  sù † n< Î) Èβ$ s% øŒF{$# Νßγ sù tβθ ßs yϑ ø)•Β  〈 ]فهـذه ]٨:يـس ,
وقد ذكر مثله سواءاً الفقيه أبو حممد بن حامد ومـا أر : ( معقباً  ~مخس حجب , قال ابن كثري 

 إهنـا: فقـد قيـل هبذه اآليـات عليها املستدل احلجب من ما ذكره وأما..أعلم اآلخر واهللا هيام أخذ منأ

معنوية ال حسية , بمعنى أهنم مرصفون عن احلق ال يصل إليهم, وال خيلص إىل قلـوهبم كـام  مجيعها
θ#) ®: قــال تعــاىل ä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è= è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2 r& $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) þ’ Îûuρ $ oΨ ÏΡ#sŒ# u™ Öø% uρ .⎯ÏΒ uρ $ oΨ ÏΖ÷ t/ y7 ÏΖ÷ t/uρ Ò>$ pgÉo 〈 

 . ٩/٣٣٩البداية ) . إىل آخر كالمه …, وقد حررنا ذلك يف التفسري ]٥: فصلت[
 )٩−٨(سورة يس آية  )٣(
 ).٤٥: (سورة اإلرساء )٤(
لنـاس , ومـا باب ما خصه اهللا تعاىل به من وعـده إيـاه بالعصـمة مـن ا( ١/١٢٦انظر اخلصائص  )٥(

 ٤/٦٠١وتفسري القرآن العظيم لـه أيضـاً  ٩/٣٣٩, و٤/١١٢, والبداية والنهاية البن كثري )بعده
ª!$#uρ š 4 ®: وقال تعاىل: قلت ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 〈 ]٦٧:سور املائدة [  . 

 .~بترصف وبيان يف مواطن منه  ٥٨٧نقله السيوطي من الدالئل ص )٦(
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, ٥/٢٤٠, البدايـة والنهايـة ١/٣٨٠تاريخ الطـربي : وانظر كامل القصة يف ) ٢٥٨(سورة البقرة  )٧(

 .١/٣٣٦تفسري ابن كثري 
<z ®: أيب بن خلف رأس الكفر, وهو الذي نزل فيه قوله تعـاىل )٨( uŸÑuρ $ oΨ s9 Wξ sWtΒ z© Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( tΑ$ s% ⎯tΒ 

Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ 〈 ]وتفسري ابن كثـري ٣٣٧سباب النزول للواحدي صأ: انظر.  ]٧٨:يس ,
٣/٦٣٩. 

 ).٧٩(يس آية  )٩(
, أسـباب التـزول ١١٢٣, زاد املسـريص١٨/٣٨٠وانظر سبب نـزول اآليـة يف تفسـري الطـربي)  ١٠(

 .٣/٦٣٩, تفسري ابن كثري ٣٦٦للواحدي ص
 .~هذا من كالم السوطي )  ١١(
تدالله عىل املعاد بالبداءة فالذي خلق اخللق بعد وهذا أقطع للحجة وهو اس: (  ~وقال ابن كثري 

 ., وفيه بيان الئق مجيل٩/٦٤٢البداية والنهاية ..). أن مل يكونوا شيئاً مذكوراً قادر عىل إعادهتم
 .٥٨٨دالئل النبوة ص)  ١٢(
والبدايـة ). باب ما وقع يف فتح مكـة مـن املعجـزات واخلصـائص(يف  ٢/٢٦٤انظر اخلصائص )  ١٣(

 .٥/٥٦٩ والنهاية
هام مـن حـديث ابـن مسـعود قـال دخـل ييحوأشهر حديث يف الباب ما أخرجه الشيخان يف صح 

باً ويف رواية  النبي , فجعـل يطعنهـا بعـود يف يـده )صـنامً (مكة وحول البيت ثالثامئة وستون نُصُ
%!™u ®: وجعل يقول y` ‘,ys ø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 〈 ]٨١:اإلٍرساء.[ 

 ).١٧٨١(وصحيح مسلم ) ٤٧٢٠, ٤٢٨٧, ٢٤٧٨(اري انظر صحيح البخ 
وقد ذكر غري واحد من علامء السري أن األصنام تساقطت : ( ٩/٣٤٣يف البداية  ~وقال ابن كثري 

وساق أكثر من بيان ..).أيضاً ليلة مولده الكريم, وهذا أبلغ وأقو يف املعجزة من مبارشة كرسها, 
 .٤/٣١٠, البداية والنهاية ٢/٣٩٦وانظر سرية ابن هشام . يف هذا املوضوع

 .محع كبش وهو احليوان املعروف: , واألكبش~القائل هو اجلالل السيوطي )  ١٤(
 W

. مـن طريـق شـعبة عـن أيب إسـحاق: ٩/٣٣٤أخرجه أبو نعيم يف الدالئل كام يف البداية والنهايـة 
حـدثنا : حدثنا حممد بن بشار العبدي: ( ~قال ) ٢٣٨٣(واحلديث يف صحيح مسلم كتاب الفضائل 

سمعت عبد اهللا بـن أيب اهلـذيل حيـدث عـن أيب : حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسامعيل بن رجاء قال



@

 

……………………………………………………………  
فذكره ثم ساقه لـه عـدة طـرق منهـا عـن شـعبة عـن أيب .. سمعت عبد اهللا بن مسعود : األحوص قال

 .ند أيب نعيمإسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود كام ع
) ٢٣٨٢(ومسـلم ) ٣٩٠٤, ٣٦٥٤, ٤٦٦( انظر صحيح البخـاري نييحوأصل احلديث يف الصح
 .من حديث أيب سعيد اخلدري

 ).٣٦٥٨(وعن ابن الزبري ) ٦٧٣٨, ٣٦٥٧, ٣٦٥٦,  ٤٦٧(ويف أفراد البخاري عن ابن عباس 
 ) ٥٣٢(ويف أفراد مسلم عن جندب بن عبد اهللا البجيل 

 



@
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علباء بن أمحر اليشكري رو عن عكرمة موىل ابن عباس وعمرو بن أخطب, رو عنه احلسني بن  )١(

 . خرياً وهو أحد القراء ال بأس ال أعلم إال : قال أمحد بن حنبل. واقد وداود أيب الفرات
 .٧/٢٣٤التهذيب  ٢/٢٩٣هتذيب الكامل  ٧/٢٥, اجلرح والتعديل ٧/٧٨انظر التاريخ الكبري  
 .٧٤٢, وما سبق يف هذا البحث ص)باب معجزاته يف رضوب احليوانات( ٢/٥٦انظر اخلصائص  )٢(

 W
حدثنا أيب ثنا عمرو بن رافع ثنا عبـد : ~قال ) ١٢٣١( ١/٢٣١أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

 .الوهاب بن معاوية عن عبد املؤمن بن خالد عن علباء بن أمحر فذكره
 W

 .أبوه هو اإلمام أبو حاتم الرازي−
 .kí‹ÔnÛa٥٠٢٨@. ثقة ثبت: عمرو بن رافع القزويني البجيل−
. الح احلديث, وذكره ابن حبان يف الثقاتص: قال عنه أبو حاتم: عبد الوهاب بن معاوية املروزي−
 .٨/٤١٠, الثقات ٦/٧٢اجلرح والتعديل : انظر

 .kí‹ÔnÛa٤٢٣٦@. ال بأس به: عبد املؤمن بن خالد املروزي−
 .kí‹ÔnÛa٤٦٧٤@. صدوق : علباء بن أمحر اليشكري−
 אW

من مرويات بني إرسائيل وبخاصة أنـه أو قرأه سنده ضعيف إلعضاله, ولعل علباء بن أمحر سمعه 
 .من القراء

 

ي



@
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ا , وهبـهي من أرض بابل بالعراق يقال هلا كوثى ربى; وهبـا مشـهد إبـراهيم اخلليـل : كوثى )١(

آلن تعـرف باسـم تـل إبـراهيم, يف منتصـف الطريـق بـني , وامولده فتحت بعد معركة القادسـية
 .٩٥−٩٤, بلدان اخلالفة الرشقية ص ٤/٤٨٧معجم البلدان : انظر .املحاويل والصويرة

الرسيان من الشعوب السامية القديمة, كانوا يعرفون حتى القرن اخلامس قبل املـيالد بـاآلراميني,  )٢(
 .  تكلم هباكان ي إن املسيح : ثم برسيان من بعده, قيل

 .قسم الكنائس الرشقية ٢/١١موسوعة األديان يف العامل : انظر 
 .٤٢−٤١بلدان اخلالفة الرشقية ص : , انظرالفرات هنر معروف يف العراق )٣(
عرباين من أسامء اليهود, وقد اختلف األقوال يف بيان هـذا املصـطلح عـىل أكثـر مـن ثالثـة أقـوال  )٤(

 .أي اجلامعة التي أتت عرب هنر الفرات) عرب(تقة من كلمة والتفسري األكثر عىل أهنا مش
كتاب عقيدة اليهـود يف الوعـد بفلسـطني عـرض ونقـد, : انظر تفصيل األقوال والرتجيح بينها يف 

 .٣٥−٢٩حممد بن عيل آل عمر ص: ألخي الباحث
 W

وسنده ضعيف جداً   ~يبالسند الذي ذكره اجلالل السيوط ١/٤٦أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 .ألجل هشام بن حممد وأبيه الكلبيني

 

ي



@
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حيـث صـدره ) إىل امللـوك  ذكر املعجزات التي وقعت عند إنفـاذ كتبـه ( ٢/٢انظر اخلصائص  )١(

 .ليهمبحديثني عن تكلم رسل رسول اهللا بلسان القوم الذين أرسل إ
 .kí‹ÔnÛa٦١٢٥@. ثقة: حممد بن أيب عبيدة بن معن املسعودي  )٢(
 .kí‹ÔnÛa٤٢١٨@. ثقة : أبوه هو عبد امللك بن معن املسعودي  )٣(
 .األعمش هو سليامن بن مهران )٤(
 .أبو صالح أظنه موىل أم هانئ باذان )٥(
 .يعني يشرتي: يمتار  )٦(
 .٢/٤٢٨النهاية . رمل خشن ليس بالدقاق الناعم: السهلة )٧(
: وكالمهـا  صـحيح, واملعنـى) ٩٩(, وبه جاء القرآن سورة األنعام آيـة )مرتاكبا(يف املصنف بالباء  )٨(

 .٢/٢٦٠النهاية . بعضه فوق بعض
باب قصـة العكـة والنحـى والسـقاء ( من ٢/٥٤انظر اخلصائص . فإذا هو مأل لبن وزبد) د(يف  )٩(

 .٢/٣٨١ النهاية أسقية وجيمع عىل اجللد, يعني ظرف املاء منآية الرشب : والسقاء هو..) والرحى
 W

 .بالسند املذكور) ٣١٨١٠( ٦/٢٣٤أخرجه ابن ايب شيبة يف املصنف 
 אW

 .من مرويات بني إرسائيل كسابقهأو قرأه سنده ضعيف إلعضاله ولعل أبا صالح سمعه 
 



@
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©¢ ®: دليله قولـه تعـاىل )١( o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’Îû ÏΘ$uΖ yϑø9 $# þ’ÎoΤr& y7 çtr2 øŒr& öÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 2” ts? 4 tΑ$s% ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅ yèøù$# 

$tΒ ãtΒ ÷σ è? … ..〈 ] ١٠٢الصافات آية[   . 
 ).من اآليات واملعجزات باب ما ظهر يف زمان رضاعه (من  ١/٥٤انظر اخلصائص  )٢(
 ٧٦٤ , وص٨/٢٢٠مي يف جممـع الزوائـد , وذكرها اهليث١/١٦٢القصة يف سرية ابن هشام : انظر )٣(

وظاهر الرواية أن الشق كان بآلة وهو كـذلك : (قال العالمة أبو الربكات الدردير. بحثمن هذا ال
 بل ظاهر الروايات أنه كان بغـري آلـة, ومل: عند مجع كاملنذري والنووي والسيوطي وغريهم, وقيل

 .٣الدردير عىل حاشية املعراج ص: انظر). يثبت أنه كان بسكني بيضاء جملية 
 ].١٠٧الصافات آية ) [ وفديناه بذبح عظيم : (دليله قوله تعاىل )٤(
يشري هنا إىل قصة عبد املطلب عندما نذر هللا بأن سهل اهللا له أمر حفر زمـزم ليـذبحن أحـد ولـده,  )٥(

 . ١/٤٣ذكرها ابن هشام يف السرية : قصةوال.. فخرج السهم عىل عبد اهللا 
 ) .باب ما وقع يف حفر عبد املطلب زمزم من اآليات( ١/٤٣وانظر اخلصائص 

يشري هنا إىل ابتداء نبع ماء زمزم بربكة إسامعيل عليـه السـالم فـيام أخرجـه البخـاري يف صـحيحه  )٦(
ملَلَـك عنـد فـإذا هـي با: (من حديث ابن عباس وفيه) ٣٣٦٥−٣٣٦٤−٣٣٦٣−٣٣٦٢−٢٣٦٨(

حتـى ظهـر املـاء فجعلـت حتوضـه وتقـول بيـدها −بجناحـه: موضع زمزم فبحث بعقبـه أو قـال
 .والقصة مشهورة ) …هكذا

انظرهـا يف . ملا أمر يف املنام بحفر زمزم ووصف له موضـعها : واملراد) ٥(انظر ما سبق حاشية رقم  )٧(
 .  ٦/٤٦٢, تفهيم القرآن للمودودي ١/٤٣سرية ابن هشام 
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 ). ٣٦٤١( ٢/٤٧٦أخرجه احلاكم يف املستدرك 
حدثني أبو احلسن أمحـد بـن :  ~قال احلاكم ) ١٥٠٥( ٣/١٦٥ومن طريقه البيهقي يف الشعب 

حاق إبراهيم بن إسحاق الغسييل, ثنا عبيد اهللا بن سعد بن إبـراهيم الزهـري اخلرض الشافعي, ثنا أبو اس
 .فذكره .. ثنا عمي حدثني أيب عن سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر ريض اهللا عنه 

 W
اآلخر سنة  احلافظ املجود الفقيه, مات يف مجاد: أمحد بن اخلرض الشافعي أبو احلسن النيسابوري−
 . ١٥/٥٠١, السري ٣/١٤انظر طبقات الشافعية . هـ ٣٤٤
قـال ابـن حبـان, كـان يقلـب . إبراهيم بن إسحاق الغسييل أبو إسحاق من ولد حنظلة الغسـيل −

 . ١/١٢٦, اللسان  ١/١٣٤, امليزان ١/١١٩انظر املجروحني . األخبار ويرسق احلديث 
 . kí‹ÔnÛa٤٢٩٤@. ة ثق: عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم الزهري−
 . kí‹ÔnÛa٧٨١١@. ثقة فاضل : عمه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري−
 . kí‹ÔnÛa١٧٧@. ثقة : أبوه هو إبراهيم بن سعد الزهري−
 .سفيان بن سعيد الثوري −
 . kí‹ÔnÛa٩٥٠@. جعفر الصادق صدوق فقيه إمام : جعفر بن حممد بن عيل بن احلسن−
 . kí‹ÔnÛa٦١٥١@. ثقة فاضل : أبو جعفر الباقر: احلسن حممد بن عيل بن: أبوه−
 אW

 .سنده ضعيف حلال الغسييل 
حقه أن يقول عىل رشط مسلم, ولكن مدار احلديث : (وقال الذهبي) صحيح اإلسناد: (قال احلاكم

 ) .عىل إبراهيم بن إسحاق الغسييل, وكان ممن يرسق احلديث
 ). ٢٩١٩(وانظر السلسلة الضعيفة ) ١٢٢٠(يف ضعيف اجلامع وضعفه األلباين 

عن ) ١٥٠٤( ٣/١٦٤والبيهقي يف الشعب ) ٣٣١٥( ٢/٣٧٤واحلديث له طريق آخر عند احلاكم 
 .ولكنه غري حمفوظ مرفوعاً ) أهلم إبراهيم  هذا اللسان العريب إهلاماً : (جابر بلفظ
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أن إسـامعيل ) (٣٣٦٤. (يزفـون : اء بـابوجاء يف صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبيـ: قلـت

 ) .تعلم العربية من جرهم
, وفيه تضـعيف : (٦/٤٦٤يف الفتح   ~قال ابن حجر فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه مل يكن عربياً

أول (لقوله من رو أنه أول من تكلم بالعربية, وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس يف املستدرك بلفظ 
أول : (, ورو الزبري بن بكار يف النسب من حديث عيل بإسناد حسـن قـال) يلمن نطق بالعربية إسامع

وهبذا القيد جيمع بني اخلربين فتكون أوليته يف ذلـك بحسـب ) من فتق اهللا لسانه بالعربية املبينة إسامعيل
ة الفصـيحة الزيادة يف البيان ال األولية املطلقة فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم أهلمه اهللا العربي

 ).املبينة فنطق هبا 
فيـه عبـد العزيـز بـن عمـران ) ٤٠٢٩( ٢/٦٠٢حديث ابن عبـاس يف املسـتدرك للحـاكم : قلت

 . kí‹ÔnÛa٤١١٤@. مرتوك : الزهري املعروف بابن أيب ثابت
 ) . عبد العزيز بن عمران واهٍ : (خالفه الذهبي بقوله) صحيح اإلسناد: (قال احلاكم

 .بن أيب طالب ويكفي حتسني احلافظ ابن حجر له واهللا تعاىل أعلم ومل أقف عىل حديث عيل
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 W

ى بن احلجاج عن عمرو بن عـيل يحيمن طريق أمحد بن  ١/١١٧ار أصبهان أخرجه أبو نعيم يف أخب
 .بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن عمر ريض اهللا عنه بنحوه  عبدالرمحنعن 

من طريق عيل بـن ) ٢٤٣(واحلاكم يف معرفة علوم احلديث ) ٥١(وأخرجه ابن الغطريف  يف جزئه 
 . د اهللا بن بريدة عن أبيه عن عمر بن اخلطاب به احلسني بن واقد عن أبيه عن عب

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل

 : الطريق األول
ذكر أبو نعـيم أن مـن منـاكري حديثـه هـذا −ى بن احلجاج األصبهاين أبو بكر الشيباينحييأمحد بن −

 ).تكلم فيه ابن مردويه: (احلديث, وقال الذهبي
 . ١/٤٢٨, اللسان ١/٣١٠, امليزان ١/١١٧ن أخبار أصبها: انظر
 . kí‹ÔnÛa٥٠٨١@. ثقة حافظ : عمرو بن عيل هو الفالس البرصي−

 :الطريق الثاين
 . kí‹ÔnÛa٤٧١٧@. صدوق هيم : عيل بن احلسني واقد املروزي−
 . هو احلسني بن واقد املروزي: أبوه −
 אW

 ).٤٦٥(السلسلة الضعيفة : , وانظر)١٩١٩( ضعيف اجلامع ضعفه األلباين يفو, سنده ضعيف
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 .مل أجد ترمجته : أمحد بن حممد بن إسامعيل )١(
 . kí‹ÔnÛa٥٧٣٨@. ثقة حافظ : حممد بن إسامعيل بن يوسف السلمي أبو إسامعيل الرتمذي )٢(
 . kí‹ÔnÛa٧٢٠٣@. ثقة سني : نوح بن حبيب القوميس البذيش )٣(
 . ٨/٢١٩حامد بن حممود بن حرب املقرء ذكره ابن حبان يف الثقات  )٤(
 .عبد األعىل بن مسهر الغساين أبو مسهر الدمشقي: هو )٥(
 .سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي: هو )٦(
 . kí‹ÔnÛa١٩١٩@. ثقة عابد : ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب اإليادي القصري )٧(
 .٢/١١٩: معجم البلدان: انظر.  ورة بإقليم خراسانأرض مشه: جرجان )٨(

 W
 .أخرجه اجلرجاين كام هنا

عن عبد اهللا بـن حممـد بـن زكريـا عـن عبـد اهللا بـن عبـد ) ١٢٣٢(وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 
 .بن سعد عن ربيعة فذكره عبدالرمحنالوهاب اخلراساين عن أيب مسهر الدمشقي عن 

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 .سبق رجاله: الطريق األول
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 : الطريق الثاين

عبد اهللا بن حممد بن زكريا األصبهاين, وثقه أبو الشيخ, وأبـو نعـيم, وقـال الـذهبي ثقـة فاضـل −
 .هـ٢٨٦مات سنة  −مصنف جليل

 .٩/٢٠٨م تاريخ اإلسال ٢/٦١, ذكر أخبار أصبهان ٣/٣٧٣طبقات املحدثني بأصبهان : انظر 
 .مل أجد ترمجته: عبد اهللا بن عبد الوهاب اخلراساين−
 אW

 ., ولعل ربيعة سمعه من مرويات بني إرسائيلجلهالة بعض رواتهسنده ضعيف 
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 .٨/٢٢, والبداية والنهاية ) باب قصة الذئب( ٢/٦١انظر اخلصائص )١(        

إال أن احلـافظ ابـن  ~مل أجده يف مطبوع الدالئل, وال يف األماكن التي نقلـت مـن أيب نعـيم )٢(
 .٩/٣٤٤انظر البداية . ~نقله عن ابن حامد ~كثري

?uθs>̄’4 ®: دليله قولـه تعـاىل)٣( uρ öΝ åκ÷] tã tΑ$s%uρ 4’s∀ y™ r'̄≈ tƒ 4’n? tã y# ß™θãƒ ôM Òu‹ö/ $# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# 
uθßγsù ÒΟŠ Ïàx. ∩∇⊆∪ (#θä9$s% «!$$s? (# àσ tGø s? ãà2 õ‹ s? y# ß™θãƒ 4© ®L ym šχθä3s? $·Êtym ÷ρ r& tβθ ä3s? š∅ ÏΒ 

š⎥⎫ Å3Î=≈ yγø9  .  ] ٨٥−٨٤: يوسف[〉 ∪∋∇∩ #$
 . إذا أفسد بدنه وأشفى عىل اهلالك: يقال أحرضه املرض فهو حرض وحارض: وحرضاً 

 .٢/٥٣٤, تفسري ابن كثري ٢/٣٣٦وانظر تفسري النسفي . ٢/٣٦٨النهاية 
يف  وقول احلبيـب رسـول اهللا  ابن سيدنا ونبينا الكريم  يشري إىل وفاة سيدنا إبراهيم )٤(
) زن وال نقول إال ما يريض ربنا, وإنا بفراقـك يـا إبـراهيم ملحزونـونإن العني تدمع والقلب حي: (ذلك 

ومسـلم كتـاب ) ١٣٠٣( ))إنـا بـك ملحزونـون  ((:  أخرجه البخاري كتاب اجلنائز باب قـول النبـي 
وقد ماتت بناته الثالثـة رقيـة : (قال ابن كثري.  عن ثابت البناين عن أنس بن مالك) ٢٣١٥(الفضائل 

. ٩/٣٤٥البدايـة ) , وقتل عمه محزة أسد اهللا وأسد رسوله يوم أحد فصرب واحتسـبوأم كلثوم وزينب 
وأرضـاها مـن أهنـا أول أهلـه  <البنته الكريمة فاطمة الزهـراء   وكذا ما أرس به رسول اهللا : قلت

 حتقق هذا املعنى املـذكور ومل أر مـن سـبقني إليـه واهللا −مع كونه بشارة للزهراء−حلوقاً به, وظهر يل فيه 
 .تعاىل أعلم

 
 

ي
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 .وهنا باملعنى ٦٠٦دالئل النبوة ص )١(
 .٧١و ١/٦٢انظر اخلصائص  )٢(
روخ عن محـاد بـن سـلمة عـن عن شيبان بن ف) ١٦٢(وجاء يف صحيح مسلم كتاب اإليامن : قلت 

 ).فإذا أنا بيوسف, وإذا هو قد أعطي شطر احلسن: (ثابت عن أنس
كـان أحسـن مـن مجيـع  وهـذا ظـاهرة أن يوسـف : (٧/٢٥١يف الفتح  ~قال ابن حجر  

ما بعث اهللا نبيـاً إال حسـن الوجـه حسـن الصـوت : (الناس, لكن رو الرتمذي من حديث أنس
فعىل هذا فيحمل حديث املعراج عـىل أن املـراد غـري ) وأحسنهم صوتاً  وكان نبيكم أحسنهم وجهاً 

إن املتكلم ال يدخل يف عموم خطابه, وأما حديث الباب فقد محلـه : , ويؤيده قول من قال النبي 
 )., واهللا أعلم  ابن املنري عىل أن املراد أن يوسف أعطي شطر احلسن الذي أوتيه نبينا 

 .الدالئل غري موجود يف مطبوع )٣(
ويف آخرها آية . ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم راجع سورة يوسف كاملة )٤(

)١٠٠ (® ô‰s% uρ z⎯|¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) © Í_ y_ t÷z r& z⎯ÏΒ Ç⎯ôf Åb¡9$# u™!% y ùρ Νä3Î/ z⎯ÏiΒ Íρ ô‰t7ø9$# 〈. 
ω ®: قـــــال تعـــــاىل )٥( Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν t|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû  

Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yè tΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ©9 
$ yδ ÷ρ ts? … ..〈 ]٤٠: التوبة[   . 

ومـا  وأضاف يف شأن حسن يوسف   ~ذه املعاين أيضاً عن ابن حامده ~نقل ابن كثري  )٦(
ومهابته وحيوته شكالً ونطقاً وهـدياً ودالً  مجال رسول اهللا : (قال يقابله من حسن رسول اهللا 

 .٩/٣٤٥انظر البداية ). وسمتاً 
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’uρ 4(ÏŒÎ * ®: دليله قوله تعاىل )١( s+ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 $ oΨ ù= à)sù > ÎôÑ$# š‚$ |Á yè În/ tyf y⇔ø9$# ( ôNtyf xΡ$$ sù çµ ÷ΖÏΒ 

$ tFt⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã ( 〈 ]٦٠: البقرة[   . 
باب نبـع املـاء مـن بـني أصـابعه ( ٢/٤٠, و) باب نبع املاء من األرض( ١/١٢٤انظر اخلصائص  )٢(

 ).ه وذلك مراتوتكثريه بربكت الرشيفة 
مثله وأعجـب منـه فـإن نبـع املـاء مـن  قلنا كان ملحمد : ( ~ونص كالمه  ٥٨٩الدالئل ص )٣(

احلجر معهود يف املعلوم واملتعارف, وأعجب من ذلك نبع املاء من بني اللحم والعظم والدم, وكان 
 )…يفجر من بني أصابعه يف خمضب فينبع من بني أصابعه املاء

$ ®: ه تعـاىلدليله قول )٤( oΨ ù= ¯= sßuρ ãΝà6ø‹n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9$# 〈 ]مجـع غاممـة . السـحاب: والغـامم.    ]٥٧: البقـرة .
 .٣/٣٨٩النهاية 

واملراد حديث الغاممـة التـي ..). مع عمه أيب طالب  باب  سفر النبي ( ١/٨٤اخلصائص : انظر )٥(
حبة عمه أيب طالب, قال ابـن رآها بحري تظله من بني أصحابه وهو ابن اثنتى عرشة سنة وكان ص

وهذا أهبر من جهة أنه كان وهو قبل أن يوحى إليـه فهـذا أشـد يف : ( ٩/٣٦٠يف البداية  ~كثري
 ).االعتناء وأظهر من غامم يظل بني إرسائيل وغريهم

والبدايـة ) ٥١٦يف االستسـقاء ص بـاب دعائـه (وما سبق معنا يف  ٣/٤٤٣وانظر البداية أيضاً  
٨/٥٩٠. 

فهـذا تظليـل غـامم : ( ٩/٣٦١يف ميزة التظليل بالغامم يف االستسقاء يف البدايـة  ~ن كثري قال اب 
حمتاج إليه أكرب من احلاجة إىل ذلك وهو أنفع منه, والترصف فيه وهو يشري أبلغ يف املعجزة وأظهـر 

 ).يف االعتناء 
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ــاىل )٦( ــه تع ــه قول tΑ$s% βÎ) |MΨ ®: دليل ä. |M ÷∞Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ ÏNù'sù !$pκÍ5 βÎ) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∉∪ 4†s+ ø9 r'sù 

çν$|Átã # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$t7÷èèO ×⎦⎫ Î7•Β ∩⊇⊃∠∪ 〈 ]وقـال تعـاىل  ]١٠٧−١٠٦: األعراف :® $tΒ uρ š ù=Ï? y7 ÎΨŠ ÏϑuŠÎ/ 
4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘Ïδ y“$|Átã (# àσ 2 uθs? r& ….〈 ]٢١−١٧: طه.[    

 .يف قصة الفحل, وهنا منقول باملعنى خمترص جداً  ٥٩١ني اجلذع وصنيف ح ٥٨٨الدالئل ص )٧(
يف حـديث   ~, قـال ابـن الزملكـاين) باب حنني اجلـذع( ٢/٧٥انظر اخلصائص : حنني اجلذع )٨(

:  ~قد رواه من الصحابة عدد كثري متواتر وكان بحضور اخلالئق, قال ابـن كثـري: (حنني اجلذع
  ~, وقـال ابـن كثـري ٩/٣٥٠البدايـة ) …قالوهذا الذي ذكره من تواتر حديث اجلذع هو كام 

فهذه مجادات ونباتات وقد حنت وتكلمت , ويف ذلك مـا  −أي ابن الزملكاين −قال شيخنا: (أيضاً 
 .٩/٣٥٢البداية ) يقابل انقالب العصا حية

) حياة عصا موسـى: (عن شيخه العالمة ابن الزملكاين مسألة حسنة أال وهي  ~ونقل ابن كثري 
وأصـح ..وهو مجاد واحلديث يف ذلـك صـحيح فقد سبح احلصا يف كف رسول اهللا (: ~قال 

كنا نسمع تسبيح الطعـام وهـو يؤكـل : من ذلك كله وأرصح حديث البخاري عن ابن مسعود قال
 .٨/٦٩٤و ٩/٣٤٧البداية ..) 

 ).باب تسبيح احلىص والطعام(  ٢/٧٤وانظر اخلصائص  
خرجه البخاري يف الصـحيح كتـاب املناقـب بـاب عالمـات وأما حديث ابن مسعود املشار إليه فأ 

 .فإنه مهم ٦/٦٨٥الفتح : وانظر ) ٣٥٧٩(النبوة يف اإلسالم 
باب عصـمته إيـاه مـن أيب جهـل ومـا ( ١/١٢٦انظر اخلصائص : قصة الفحل الذي رآه أبو جهل )٩(

 ).ظهر فيها من املعجزات
“tít ®: دليله قوله تعاىل) ١٠( tΡ uρ …çν y‰ tƒ # sŒÎ* sù }‘Ïδ â™ !$ŸÒø‹t/ t⎦⎪ ÌÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈 ]وقال تعاىل   ] ١٠٨: األعراف :

® öΝ ßϑôÊ$# uρ x8y‰ tƒ 4’n<Î) y7 Ïm$ uΖ y_ ólãøƒrB u™ !$ŸÒø‹t/ ô⎯ ÏΒ Î öxî >™ þθß™ ºπ tƒ# u™ 3“ t÷z é&  〈 ]ــه ــل .  ]٢٢: ط والقائ
 .~هو اجلالل السيوطي 
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باب ما وقع يف إسالم الطفيـل بـن عمـرو ( ١/١٣٥انظر اخلصائص ) أ(ما بني القوسني زيادة من  )١(

−٤٧−٩/٤٤, البدايـة )باب إضاءة العىص والسـوط واألصـابع( ٢/٨٠, و)الدويس من اآليات
٣٥٧. 

فـإن موسـى : قال ابـن حامـد قـالوا: (  ~قال ابن كثري ٩/٣٥٦جاء يف البداية والنهاية : قلت  
ما هو أفضل من ذلك نوراً كان ييضء عن يمينه حيثام  فقد أعطي حممد : ي اليد البيضاء قلناأعط

جلس, وعن يساره حيثام جلس وقام يراه الناس كلهم, وقد بقي ذلـك النـور إىل قيـام السـاعة أال 
ور من ميرسة يوم وليلة? هذا لفظه, وهذا الذي ذكره من الن تر أنه ير النور الساطع من قربه 

فيخيـل  لعله أراد النور املعنوي مما حيسه زائر مسجد رسول اهللا : قلت أي الباحث) غريب جداً 
 .إليه برهبة املكان كأن نوراً ساطعاً منه ; وقد وقع يل مثل ذلك, واهللا تعاىل املوفق

$! ®:دليلــه قولــه تعــاىل )٢( oΨ øŠym ÷ρ r'sù 4’ n< Î) #© y›θ ãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ tós t7ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−öÏù ÏŠöθ ©Ü9$% x. 
ÉΟŠ Ïàyè ø9$#  〈 ]٦٣: الشعراء[      . 

حيث نقـل عـن  ١/١٨١انظر اخلصائص للفضاء يوم اإلرساء واملعراج, و  املراد به جتاوز النبي  )٣(
أن بـني السـامء واألرض بحـراً يسـمى املكفـوف, بحـر األرض بالنسـبة إليـه : (ابن حبيب قوله 

حتـى جـاوزه وهـو أعظـم مـن  القطرة من البحر املحيط فعىل هذا يكون ذلك البحر انفلق له ك
 ).انفالق البحر ملوسى

 ).يف إحياء املوتى وكالمهم باب آياته ( ٢/٦٦انظر اخلصائص  )٤(
وقصة العالء احلرضمي ومن معه من جيوش املسلمني وسريهم عىل تيار املاء ومنهـا دجلـة وهـي  

وقـال ابـن كثـري  ٩/٣٦٠و ٦/٢٥٩انظر البداية .. تقذف باخلشب من شدة جرهيا جارية عجاجة

أ
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 ).هذا أعجب من فلق البحر ملوسى: ( ~

 ).يف غزوات أصحابه ونحوها باب آيات وقعت عىل إثر وفاة النبي ( ٢/٢٨٢انظر اخلصائص  )٥(
قد أويت رسـول اهللا (:  ٩/٣٦٠يف البداية والنهاية  ~فيام نقله عنه ابن كثري ~وقال ابن حامد  

 مثلها, قال عيل   : ملا خرجنا إىل خيرب فإذا نحن بواد يشخب, وقدرناه فـإذا هـو أربـع عرشـة
Ρ̄$ ®: يا رسول اهللا العدو من ورائنا والوادي من أمامنا كـام  قـال أصـحاب موسـى: قامة, فقالوا Î) 
tβθ ä. u‘ ô‰ ßϑs9 〈 ]فنزل رسول اهللا ] ٦١: الشعراء إنك جعلت لكـل مرسـل داللـة  اللهم: (ثم قال

فعربت اخليل ال تبدي حوافرها واإلبل ال تبدي أخفافها فكان  فركب رسول اهللا ) فأرين قدرتك
 ).ذلك فتحاً 

وهذا الذي ذكره بال إسناد ال أعرفه يف يشء من الكتب املعتمدة بإسناد : (معقباً  ~قال ابن كثري  
 .)فاهللا أعلم. صحيح وال حسن بل وال ضعيف

uΖ$ ®:ودليله قوله تعاىل )٦( ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ ä3ø‹n=tæ £⎯ yϑø9 $# 3“ uθù=¡¡9 $# uρ ( 〈 ] ٥٧:البقرة   .[ 
 .حيث نقل مثل ذلك عن أيب نعيم وابن حامد ٩/٣٦٢, وانظر البداية ٥٩٠الدالئل ص )٧(
 .٩٦٤ص) يف رشيعته بإحالل الغنائم باب اختصاصه (إحالل الغنائم يأيت معنا إن شاء اهللا يف  )٨(
يف تكثـري  بـاب معجزاتـه ( ٢/٤٥انظـر اخلصـائص : فري من الطعام اليسريغم الويف إشباع اجل 

 ).الطعام
ــــــال تعــــــاىل )٩( $ ®: ق uΖù= y™ ö‘ r'sù ãΝÍκö n= tã tβ$ sùθ ’Ü9$# yŠ# tpgø: $#uρ Ÿ≅ £ϑ à)ø9$#uρ tí ÏŠ$ xÒ9$#uρ tΠ¤$! $#uρ ;M≈ tƒ#u™ ;M≈ n= ¢Á x•Β 

(#ρ çy9 ò6tG ó™ $$ sù (#θ çΡ% x.uρ $ YΒ öθ s% š⎥⎫ÏΒ Í÷g’Χ  〈 ]١٣٣: األعراف[   . 
 .كثرة املوت: كثرة األمطار املغرقة املتلفة للزروع والثامر , وقيل: الطوفان قيل− 
 .االبتالء بأنه يأكل مسامري أبواهبم ويدع اخلشب: معروف مشهور, قيل: اجلراد− 
 .دواب سود صغار: السوس الذي خيرج من احلنطة وقيل: القمل قيل− 
 .معروفة وابتالء اهللا هبا بكثرهتا عندهم: ضفادعال− 
 .معروف وابتالء اهللا به عندما يفتح أحدهم آنيته جيد دماً عبيطاً : الدم− 
, تفسـري النسـفي  ٣٥٠, زاد املسـريص١٠/٤٥تفسري الطـربي: انظر . هذه بعض أقوال املفرسين 

 .٢/٢٦٨, تفسري ابن كثري ٢/١٠٦
 .٥٨٩الدالئل ص) ١٠(
, وقد دعا رسول ٩/٣٥٨, والبداية ) عىل قريش بالسنة باب داعئه ( ٢/١٤٨خلصائص انظر ا) ١١(

انظـر صـحيح البخـاري كتـاب .. عىل قريش حني متادوا يف خمالفتـه بسـبع كسـبع يوسـف اهللا 
ولـه أطـراف , وصـحيح ) ١٠٠٦) (اجعلها سنني كسني يوسـف( االستسقاء باب دعاء النبي 
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 ).٢٧٩٨(مسلم كتاب التوبة 

 ).٨٤: (سورة طه ) ١٢(
 ).٥: (سورة الضحى) ١٣(
 ).١٤٤: (سورة البقرة) ١٤(
 ).٣٩(سورة طه ) ١٥(
 ).٣١: (سورة آل عمران) ١٦(
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هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليـل الـرمحن علـيهم  )١(

 . ٩/٣٨٤البداية والنهاية : انظر. مجيعاً السالم
: وحدثنا أبو كريب حممد بن العـالء: ~قال ) ١٧٤٧(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب املغازي  )٢(

حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر : وحدثنا حممد بن رافع واللفظ له: املبارك عن معمر, ح حدثنا ابن
: وفيـه.. غزا نبي من األنبياء فقال لقومه : ( قال رسول اهللا : عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال

ر, أنـت مـأمورة وأنـا مـأمو: فغزا فأدنى للقرية حني صالة العرص أو قريباً من ذلك فقال للشمس
, وهذا النبي هو يوشع بن نـون بـدليل ..)اللهم حبسها عيلّ شيئاً فحبست عليه حتى فتح اهللا عليه 

إن الشمس مل حتبس لبرشـ : ( قال قال رسول اهللا ) ٨١١٦( ٢/٦٢٤حديث أيب هريرة يف املسند 
عـن أخرجه أمحد عن األسود بن عامر عن أيب بكر ). ليايل سار إىل البيت املقدس إال ليوشع 

تفرد به أمحد, وإسناده عـىل : ( ~قال ابن كثري. هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة به
 . ٩/٣٦٥البداية ). رشط البخاري

 ) .املراسيل(يف ..) باإلرساء  باب خصوصيته (آخر  ١/١٥٢انظر اخلصائص  )٣(
ث عقد احلـافظ ابـن حي ٨/٥٦٥, والبداية )باب رد الشمس بعد غروهبا( ٢/٨٢انظر اخلصائص  )٤(

. ٩/٣٦٦مبحثاً خاصاً قوياً يف رد أدلة هذا الباب بأرسه قرابة اثنتني وعرشين صفحة, و ~كثري 
وأما حبس الشـمس ليوشـع يف : قال شيخنا العالمة أبو املعايل ابن الزملكاين: ( ~قال ابن كثري

..) حبس الشمس عـن مسـريها , وانشقاق القمر أبلغ من  قتال اجلبارين فقد انشق القمر لنبينا 
قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ). باب انشقاق القمر( ١/١٢٥, انظر اخلصائص ٩/٣٦٥البداية 

~  فالعلوي كانشقاق القمـر, ورد الشـمس ليوشـع بـن نـون, : (١١/٣١٦يف جمموع الفتاو
ن النـاس مـن فم −إن صح احلديث  −نائم يف حجره وكذلك ردها ملا فاتت علياً الصالة والنبي 

صححه كالطحاوي والقايض عياض, ومنهم من جعله موقوفاً كـأيب الفـرج ابـن اجلـوزي وهـذا 
 ) .أصح

غري موجـود يف مجيـع النسـخ, وأثبتـه ألنـه  ما بني القوسني من رد الشمس لعيل بن أيب طالب  )٥(
 .  ٢/١٨٣مثبت يف املطبوع 
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 . ٥٩٢الدالئل ص )١(
tΡ$ ®: دليله قوله تعاىل )٢( ö¤‚y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$t7Éfø9 $# z⎯ ósÎm7|¡ ç„ u ö©Ü9 $# uρ 〈 ]وقوله تعـاىل]  ٧٩:األنبياء: 

® ãΑ$t7Éf≈ tƒ ’Î1 Íiρ r& …çµ yètΒ u ö©Ü9 $# uρ  〈 ] ١٠:سبأ.[ 
 ٧٤٣, وص ٩/٣٤٧, و٨/٦٩٤اية , والبد)باب تسبيح احلىص والطعام( ٢/٧٤انظر اخلصائص  )٣(

 .بحث ن هذا الم
سـخرت : ( ~قال أبو نعـيم). يف رضوب احليوانات ذكر معجزاته ( ٢/٥٦انظر اخلصائص  )٤(

السـباع : مع الطري البهائم العظيمة اإلبل فام دوهنا وما هو أعرس وأصعب من الطـري لرسول اهللا 
 . ٥٩٣الدالئل ص..) العادية الضارية 

Ψ̈$ ®: دليله قوله تعـاىل )٥( s9 r& uρ çµ s9 y‰ƒÏ‰ ptø: كـان ال حيتـاج أن يدخلـه نـاراً وال (واملعنـى ] ١٠:سـبأ [ 〉 #$
 .٣/٥٧٩تفسري ابن كثري ..) بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل اخليوط

واملصـنف  ٩/٣٧٨, و ٦/٢٥والبدايـة ) باب ما وقع يف غزوة اخلندق( ١/٢٢٧انظر اخلصائص  )٦(
ية فلم يقدروا عىل كرسها فقام إليهام النبي يشري إىل قصته حفر اخلندق عندما عرضت هلم كد ~
  فرضهبا ثالث رضبات فانثالت, والقصة يف صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة اخلندق

 . <عن جابر بن عبد اهللا ) ٤١٠١(
وال شك أن لني الصخور التي ال تنفعل وال بالنار أعجـب : (٩/٣٧٨يف البداية  ~قال ابن كثري 

 :ي إذا محي الن , كام قال بعضهممن لني احلديد الذ
 .الخ) بنفيس لالن اجلدل واجلدل الصخر.:.    فلو أن ما عاجلت لني فؤادهـــــــــا      

 

ت

ي



@

 

……………………………………………………………  

 
معقبـاً عـىل كـالم أيب  ٩/٣٨٠يف البداية  ~قال ابن كثري . وفيه تقديم وتأخري ٥٩٥الدالئل ص )١(

وهذا الذي أشار إليه من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جداً ولعله أسـنده هـو : ( ~نعيم
 ..).فيام سلف وليس ذلك بمعروف يف السري املشهورة

ال يف شعاب مكـة واهللا أي ذكر للقصة يف يوم أحد, و ~ئص للسيوطي ومل أجد يف اخلصا: قلت 
وقوع هـذا , وأما ما ذكره أبو نعيم عن عدم إالنة النار للحديد فقد شوهد يف هذا الزمن تعاىل أعلم

 .عن طريق احلمم الربكانية وهي حجارة مصهورة وذائبة
 .مل يذكر ذلك أبو نعيم يف الدالئل )٢(
عدة أدلة  ~فقد ذكر ) باب ما وقع يف اهلجرة من اآليات واملعجزات( ١/١٨٤ص انظر اخلصائ )٣(

 .عىل نسج العنكبوت عىل الغار
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 .٥٩٥الدالئل ص )١(
, ١٢(وسورة سبأ ).١٧−١٥(وسورة النمل آية ) ٨١,٨٢(سورة اآلنبياء آية : يدل عليه عدة آيات  )٢(

 ).٤٠−٣٠(وسورة ص ) ١٣
 .٨٥٩ يأيت معنا إن شاء اهللا يف بحثنا ص )٣(
≈⎯z ®: يدل عليه قوله تعاىل )٤( yϑø‹n=Ý¡ Ï9 uρ yxƒÌh9 $# $yδ –ρ ß‰ äî Ööκy− $yγãm# uρ u‘ uρ Ööκy− ( 〈 ]١٢: سبأ[ . 
: معلقاً عـىل هـذا ~وقال ابن كثري ..) باإلرساء  باب خصوصيته ( ١/١٥٢انظر اخلصائص  )٥(

أمـا تسـخري الـريح لسـليامن : (وقال أيضاً  ٩/٣٨٣البداية )  وأعجبوهذا كله يف ليلة فأهيام أكرب(
‰pκš$ ®: فقد قال اهللا تعاىل يف شأن األحـزاب r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρ ãä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «!$# ö/ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) öΝ ä3ø? u™ !% y` 

×ŠθãΖ ã_ $uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝ Íκön=tã $\t†Í‘ # YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρ ts? 4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # ·ÅÁt/ ∩®∪ 〈 
 ومعنـى ذلـك أنـه : , وقال))نرص بالرعب مسرية شهر  ((: حديث ~ثم ذكر    ]٩: األحـزاب[

كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى اهللا الرعب يف قلوهبم منه قبل وصوله إليهم بشهر ولو كـان 
, بل هـذا أبلـغ مـن التمكـني والنرصـ ) ورواحها شهر غدوها شهر: (مسرية شهراً فهذا يف مقابلة 

 .٩/٣٨٢البداية . إىل آخر كالمه.. والتأييد والظفر
⎯z ®: يدل عليـه قولـه تعـاىل ) ٦( ÏΒ uρ Çd⎯ Éfø9 $# ⎯ tΒ ã≅ yϑ÷ètƒ t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ÈβøŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/ u‘ ( ⎯ tΒ uρ ùø Ì“ tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ ô⎯ tã $tΡ Í ö∆r& 

çµ ø%É‹ çΡ ô⎯ ÏΒ É># x‹ tã ÎÏè¡¡9  ).٢(وانظر حاشية ] ١٢: سبأ[ 〉  #$
 ).   باب ما وقع يف وفد اجلن( ٢/٢٩و..) باب إسالم اجلن( ١/١٣٦اخلصائص : انظر )٧(
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يشري هنا إىل حديث أيب هريرة يف صحيح البخاري كتاب الصالة باب األسـري أو الغـريم يـربط يف  )١(

.. إن عفريتاً من اجلن تفلت عيلّ البارحـة): (٥٤١(وصحيح مسلم كتاب الصالة ) ٤٦١(املسجد 
ى تصـبحوا ليقطع عيلّ الصالة فأمكنني اهللا منه فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد حت

<Éb ®وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليامن  u‘ öÏ øî $# ’Í< ó=yδ uρ ’Í< % Z3ù=ãΒ ω © Èö t7.⊥ tƒ 7‰ tnL{ .⎯ ÏiΒ 
ü“ Ï‰ ÷èt/ ( 〈 ]نييح, وله طرق كثرية يف الصح)فرده اهللا خاسئاً : قال روح]  ٣٥:ص. 

ذكـر ( ٢/٩٥و) . باب إسالم اجلن وما ظهـر يف ذلـك مـن اآليـات: (١/١٣٦وانظر اخلصائص  
 ..).املعجزات يف رؤية أصحابه اجلن

فقـد أنـزل اهللا املالئكـة املقـربني .. وأما تسخري الشياطني: (٩/٣٨٣يف البداية  ~وقال ابن كثري 
وذلك .. يف غري ما موطن يوم بدر وأحد ويوم األحزاب ويوم حنني لنرصة عبده ورسوله حممد 

 ).وقد ذكر ذلك ابن حامد يف كتابه أعظم وأهبر وأجل وأعىل من تسخري الشياطني,
≈̄'yγ•ƒr$ ®: يدل عليه قوله تعاىل )٢( tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑÏk=ãæ t, ÏÜΖ tΒ Î ö©Ü9  .  ]١٦: النمل[ 〉. … #$
, وقـال أبـو ٩/٣٨١والبداية ). يف رضوب احليوانات ذكر معجزاته : (٢/٥٦انظر اخلصائص  )٣(

تقـدم ذكرنـا لكـالم البهـائم والسـباع وحنـني ذلك وأكثر منه مما  قد أعطي حممد : (  ~نعيم
وإقرار الذئب بنبوته وتسخري الطـري .. اجلذع ورخاء البعري وكالم الشجر وتسبيح احلىص واحلجر

, ٦٠٥الـدالئل ص) لطاعته وكالم الظبية وشكواها إليه وكالم الضب وإقراره بنبوته وما يف معناه
 .من هذا البحث ٧٢٤وانظر بعضاً من هذا يف ص 
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 .بترصف يسري ٦٠٧الدالئل ص )١(
≈çµ ®: دليله قوله تعاىل )٢( oΨ ÷ s?# u™ uρ zΝ õ3çtø: $# $wŠÎ6|¹ 〈 ] ١٢:مريم.[ 
, وقال قتادة: قال عكرمة  بلغنـي أن الصـبيان : (وهو ابن ثالث سنني, وقال معمر بن راشد: اللُّبّ

 ).ما للعب خلقنا: اذهب بنا نلعب, فقال: ى بن زكرياييحقالوا ل
 .١٠/٢١, الدر املنثور ٦٤/١٨٣تاريخ ابن عساكر : انظر هذه األقوال يف  
جمموعـة مـن اآلثـار الدالـة عـىل هـذا  ٢٨− ١٠/٢٥يف الدر املنثـور  ~ساق اجلالل السيوطي  )٣(

ولقـد  وإن كان ليبكي من خشية اهللا حتى لو كان عىل خده القار ألذابه,: (قال اإلمام مالك: ومنها
أثراً عن وهيب بن الورد قـال ٢/٧, وساق ابن اجلوزي يف تارخيه ) كان الدمع اختذ يف خده جمر :

ولـداً  إين إنام سـألت اهللا : بن زكريا خطان يف خديه من البكاء فقال له أبوه زكريا  يحيىكان ل(
ال يقطعهـا إال كـل  أخربين أن بني اجلنة والنار مفـازة إن جربيل : يا أبت: تقر به عيني , فقال

 .٢/٤١٠وانظر البداية والنهاية ) بكاء
: من طريق احلسن البرصي عن سمرة عن كعب قال) ٤١٥٠( ٢/٦٤٧أخرج احلاكم يف املستدرك  )٤(

 ).كثري العبادة قوياً يف طاعة اهللا.. بن زكريا حييىكان (
كان قـد مجـع  النبي إن : (٦٢يف الرحيق املختوم ص ~قال الشيخ صفي الرمحن املباركفوري )٥(

يف نشأته خري ما يف طبقات الناس من ميـزات, وكـان طـرازاً رفيعـاً مـن الفكـر الصـائب والنظـر 
فكان ال يرشب اخلمر وال يأكل مما ذبح عىل النصب وال حيرض لألوثان عيداً وال احتفاالً .. السديد

يشء أبغض إليـه منهـا وحتـى بل كان من أول نشأته نافراً من هذه املعبودات الباطلة حتى مل يكن 
١/١٢٨وانظر سرية ابن هشام ). كان ال يصرب عىل سامع احللف بالالت والعز. 

ك
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سـمعت : قـال  من حـديث عـيل بـن أيب طالـب) ٧٦١٩( ٤/٢٧٣أخرج احلاكم يف املستدرك  )٦(

ما مهمت بام كان أهـل اجلاهليـة هيمـون بـه إال مـرتني مـن الـدهر كلتامهـا : (يقول رسول اهللا 
 ...).عصمني اهللا تعاىل منهام ي

انظر البدايـة والنهايـة . وهذا احلديث صححه احلاكم والذهبي عىل رشط مسلم, وضعفه ابن كثري 
 .٩٧, فقه السرية للغضبان ص٦٣, الرحيق املختوم ص٨/١٢٠

احلوار الذي كان بني ملك الروم هرقـل وبـني أيب ) ٧(جاء يف صحيح البخاري كتاب بدء الوحي  )٧(
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول? قـال أبـو : (ن قبل إسالمه وفيه قول هرقلسفيا
 ).ال: سفيان

 .١/١٩٢انظر ابن هشام . وكانوا يف اجلاهلية يسمون رسول اهللا باألمني 
وهذه اجلملة التي بني القوسني وردت يف مجيع النسـخ, ) ٦(و)٥(يدل عىل ذلك ما سبق يف حاشية  )٨(

 .عند أيب نعيم يف الدالئل املوضع السابق ومل ترد
 .٣/١١النهاية . امليل إىل اهلو: والصبوة 
وجـاء يف صـحيح البخـاري كتـاب . الرتك يف ليايل الصيام ملا يفطر بالنهـار بالقصـد: الوصال هو )٩(

من طريق مالك عـن نـافع ) ١١٠٢(وصحح مسلم كتاب الصيام ) ١٩٦٢(الصيام باب الوصال 
احلديث , وعند البخاري ) إنك تواصل: عن الوصال, قالوا هنى رسول اهللا : (العن ابن عمر ق

ذكـر ابـن امللقـن يف غايـة : قلت. من حديث أنس أيضاً بمثله وبنحوه) ١١٠٤(ومسلم ) ١٩٦١(
أن  ١٥٩وابن طولون يف مرشد املختار ص ١٣٧, واخليرضي يف اللفظ املكرم ص١٥٦السول ص

 .يف كالمه ~مل يذكروا هذه املدة التي ذكرها أبو نعيم و الوصال يف الصوم مباح له 
بن أيب أنعـم وعبـد اهللا بـن الـزبري  عبدالرمحنأن ) ٩٥٩٨( ٢/٣٣٢وجاء يف مصنف ابن أيب شيبة  

سـند  ٤/٢٤٠عىل التوايل يصومان مخسة عرش يوماً ومها مواصالن, وصحح ابن حجـر يف الفـتح 
 .صيام ابن الزبري

) ١١٠٤(مــن حــديث أنــس بنحــوه ومســلم ) ١٩٦١(يف املوضــع الســابق  أخرجــه البخــاري) ١٠(
مـن حـديث أيب ) ١٩٦٧(و) ١٩٦٣(و) ١١٠٢(من حديث ابن عمر وهو عند مسلم ) ١٩٦٢(و

من حـديث أيب ) ١٩٦٥(و) ١١٠٥(من حديث عائشة وهو عند مسلم ) ١٩٦٤(سعيد اخلدري و
ين أطعـم وأسـقى أو إين أبيـت لست كأحد مـنكم إ: (كلها بلفظ ) ١١٠٣(هريرة وهو عند مسلم 

ونحومها , واختلف أهل العلـم يف املـراد هبـذا ) إين يطعمني ريب ويسقيني (ولفظ ) أطعم وأسقى
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 ١٣٩, واخليرضـي يف اللفـظ املكـرم ص٢٤٤و ٤/٢٤٠ابـن حجـر يف الفـتح : عىل أقوال ذكرها

غذي بمعارفـه عـن أي يشغلني بالتفكري يف عظمته والتميل بمشاهدته والت: وغريها ولعل األقرب
 .الطعام والرشاب

جيعـل اهللا : ورجحه اخليرضي وهو قريب من قول مـن قـال ~وذهب إىل هذا املعنى ابن القيم  
 .قوة الطاعم الشارب وهو ما صححه النووي هتعاىل في

,  فـتح ٣/٨٨, مـدارج السـالكني ١/١٥٤, زاد املعـاد  ٧/٢١٢انظر رشح النووي عـىل مسـلم  
 .١٤١اللفظ املكرم ص  , ٤/٢٤٥الباري 
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والنسـائي يف ) ٩٠٤(لسنن كتاب الصالة باب البكاء يف الصـالة يدل عليه ما أخرجه أبو داود يف ا )١(

وغريمها من طريق محـاد بـن سـلمة ) ١٢١٥(السنن الصغر كتاب السهو باب البكاء يف الصالة 
وهـو يصـيل  أتيـت النبـي : (قـال  عن ثابت البناين عن مطرف عن أبيه عبد اهللا بـن الشـخري

 .وسنده صحيح. للفظ للنسائيوا) املرجل يعمي يبكي وجلوفه أزيز كأزيز
 .١/٤٥النهاية . أي خنني من اخلوف وهو صوت البكاء: أزيز 
 .صوت كصوت القدر يف التحرك واالضطراب: أي كغليان القدر, واملعنى: املرجل 
 .١/١٣٥ , أخالق النبي ٣/٨٣٧نرضة النعيم : انظر 
وقـال القـايض  ١/٣٩٥النهاية  .سمي بذلك ألنه حبس عن اجلامع ومنع فهو فعول بمعنى مفعول )٢(

بأنه حصور ليس كام قال بعضهم إنه  حييىاعلم أن ثنا اهللا تعاىل عىل : (يف كتابه العظيم ~عياض 
كان هيوباً أو ال ذكر له بل قد أنكر هذا حذاق املفرسين ونقاد العلامء وقالوا هذه نقيصة وعيب وال 

معصـوم مـن الـذنوب أي ال يأتيهـا كأنـه حرصـ  يليق باألنبيـاء علـيهم السـالم وإنـام معنـاه أنـه
بل معناه كام قالـه : (وقال ١/٣٨٨يف التفسري  ~ونقل هذا الكالم احلافظ ابن كثري) الخ…عنها

هو وغريه أنه معصوم من الفواحش والقـاذورات, وال يمنـع ذلـك مـن تزوجيـه بالنسـاء احلـالل 
هـب يل مـن : (كريا املتقدم حيث قالوغشياهنن وإيالدهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء ز

 .انتهى) ولداً له ذرية ونسل وعقب واهللا سبحانه وتعاىل أعلم: كأنه قال) لدنك ذرية طيبة
بـن زكريـا عليـه  حييىو من املفاضلة بني النبي  ~وهبذا املعنى ال وجه ملا قاله أبو نعيم : قلت 

 .الصالة والسالم واهللا تعاىل أعلم
 .رص اجلالل السيوطي كالم احلافظ أيب نعيممن هنا اخت )٣(
حيـث  ٦٠٨والتصحيح من بقية النسخ ومن مطبـوع الـدالئل ص) جبلت(مكان ) حببت) (أ(يف  )٤(

 ).وحث عليه ملا جبل اهللا عليه النفوس: (ورد فيه ما ييل
 

ك
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 ).٤٩: (سورة آل عمران )١(
 ).يف إحياء املوتى وكالمهم باب آياته ( ٢/٦٦اخلصائص  )٢(
يف إبـراء املـرىض  بـاب آياتـه (و..) يف إبراء األبكم واألعمـى باب آياته ( ٢/٦٩اخلصائص  )٣(

 ..)وذوي العاهات
ويشـري هنـا إىل إحيـاء ). باب ما وقع يف غزوة بدر من اآليات واملعجزات(يف  ١/١٩٧اخلصائص  )٤(

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإين وجدت ما  ((:  اهللا ألصحاب القليب بعد هناية الغزوة وقوله 
 . )).. وعدين ريب حقا

وقتادة هو ابن النعامن, ) عجزاتباب ما وقع يف غزوة أحد من اآليات وامل(يف  ١/٢١٧اخلصائص  )٥(
وقد تقدم موصوالً وإن ذلك كان يوم : ( ~عدة أحاديث تبني هذا  وقال  ~وساق السيوطي 

 .٥/٤٠٧والبداية  ١/٢٠٤انظر اخلصائص ).بدر
واملراد عندما قال رسول ) باب ما وقع يف غزوة خيرب من اآليات واملعجزات( ١/٢٥١اخلصائص  )٦(

فسأل رسول اهللا عن عيل بـن أيب طالـب فقـالوا ) عطني الراية رجالً يفتح اهللا عىل يديهأل: ( اهللا 
 .من حديث سهل بن سعد..) يشتكي عينيه فأمر فدعى له فبصق يف عينيه فربأ

ولـه ) ٢٩٤٢(إىل اإلسالم والنبـوة  انظر صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري باب دعاء النبي  
 ) .٢٤٠٦(الفضائل أطراف , وصحيح مسلم كتاب 

 ).ذكر املعجزات فيام أخرب به من املغيبات فكان كام أخرب (  ٢/٩٩اخلصائص  )٧(
 .٦١٣الدالئل ص )٨(
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ويشري هنا إىل قصة عكاشـة بـن حمصـن ..) باب ما وقع يف غزوة بدر(يف  ١/٢٠٥ انظر اخلصائص )١(

 .عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل عندما انقطع سيفه يوم بدر فأعطاه رسول اهللا 
 .والقصة يف سندها الواقدي وحاله معروف 
قولني واملشـهور  وقد اختلف املفرسون حول املائدة هل نزلت أم ال? عىل) ١١٢(سورة املائدة آية  )٢(

 ..عن اجلمهور أهنا نزلت, ولكن ما نوع الطعام الذي كان عليها فيه خالف أيضاً عىل أقوال 
 .٢/١٣١, تفسري ابن كثري ٦/٣٦٩, تفسري القرطبي  ٧/٣٤٠انظر تفسري الطربي  
حيـث سـاق اجلـالل ) باب الطعـام الـذي أتـاه مـن السـامء ومـن اجلنـة( ٢/٥٥انظر اخلصائص  )٣(

 .أربعة أحاديث ~ي السيوط
متد من السامء وكانوا يسمعون  كانت موائد رسول اهللا : (٩/٤٠٣يف البداية  ~وقال ابن كثري  

تسبيح الطعام وهو يؤكل بني يديه وكم قد أشبع مـن طعـام يسـري ألوفـاً ومئـات وعرشـات بعـد 
, ثم ساق ) السمواتعرشات صلوات اهللا وسالمه عليه ما تعاقبت األوقات وما دامت األرض و

 .انظرها إن شئت.. قصة أيب مسلم اخلوالين مع أصحابه ~
 ).٤٦(سورة آل عمران آية  )٤(
 ).يف املهد باب كالمه : (١/٥٣انظر اخلصائص  )٥(
تكلـم أوائـل مـا  أن النبـي : ويف سري الواقدي( ٦/٥٥٣يف الفتح  ~وقال احلافظ ابن حجر  

اهللا أكرب : وأن أول كالم تكلم به أن قال: (١/٥٣يف اخلصائص  ~وقال اجلالل السيوطي). ولد
 ).كبرياً واحلمد هللا كثرياً 

: ~قـال ٩قال العالمة الدردير يف شأن مـن تكلـم يف املهـد يف حاشـيته عـىل قصـة املعـراج ص 
 :مجعهم اجلالل السيوطي يف قوله(

 ومريــم ى وعيسى واخلليليحيو.:.    تكلم يف املهد النبـــــــــــــي   
 وطفل لذي األخدود يرويه مسلم.:.    ومربي جريج ثم شاهد يوسـف   
 يقال هلا تزين وال تتكلــــــــــم.:.    وطفل عليه مر باألمة التـــــي   
 ويف زمن اهلادي املبارك خيتـــــم.:.     وما شطة عهد فرعون طفلهــا    

 :وزاد بعضهم اثنني بقوله 
 وموسى من  التنور والنار ترضم.:.      يوم وضعه   ونوح ببطن الغار يف
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 ).من املعجزات واخلصائص باب ما ظهر يف ليلة مولده (من  ١/٤٧انظر اخلصائص  )١(
 .٤١١و ٩/٤٠٧البداية : وانظر  
©# #$!tΑ$s% ª (øŒÎ ®: دليله قوله تعاىل )٢( |¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤÎ) š‹ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’n<Î) … 〈 ]٥٥: آل عمران[  . 
 .٦٢٤الدالئل ص )٣(
: وعـامر بـن فهـرية هـو). باب ما وقع يف قصة بئر معونة مـن اآليـات( ١/٢٢٣انظر اخلصائص  )٤(

 .التيمي موىل أيب بكر الصديق أحد السابقني لإلسالم استشهد ببئر معونة
 .٣/٤٨٢ابة , اإلص٢/٥٢٥, أسد الغابة ٢/٣٤٤االستيعاب : انظر 
من طريـق ) ٤٠٩٣(وقصة رفعه أخرجها البخاري يف الصحيح  كتاب املغازي باب غزوة الرجيع  

 .هشام بن عروة عن أبيه
وخبيب هو ابن عدي بن مالك األنصاري صحايب مشهور وممـن شـهد .١/٢٢٣انظر اخلصائص  )٥(

 .يف قصة معروفة بدراً واستشهد يف عهد النبي 
وقصــة مقتلــه أخرجهــا .  ٢/٢٢٥, اإلصــابة ٢/١٠٨, أســد الغابــة ٢/٢٣االســتيعاب : انظــر 

من طريق عمرو بن ) ٣٠٤٥: (البخاري يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري باب هل يستأرس الرجل
 .أيب سفيان عن أيب هريرة

مـات : عـىل البحـرين والعالء بن احلرضمي صحايب , استعمله النبي .١/٢٢٣انظر اخلصائص )٦(
 .٤/٤٤٥, اإلصابة ٣/٢٧٢, أسد الغابة ٣/١٩٢االستيعاب : انظر. وقيل غريهاسنة أربع عرشة 

 W
أخربين حممد بن إسحاق الصفار العـدل : ~قال ) ٤١٥٦( ٢/٦٤٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 , وعـن مـرة {ثنا أمحد بن نرص ثنا عمرو بن محاد ثنا أسباط عن السدي عن أيب مالك عن ابن عباس 
 .فذكر نحوه عنه  عن عبد اهللا بن مسعود

 W
اإلمـام احلـافظ الكبـري القـدوة شـيخ . أمحد بن نرص هو النيسابوري أبو عمرو املعروف باخلفاف−

 .٢/٢٣١, الشذرات ١٣/٥٦٠, السري ٢/٧٩اجلرح والتعديل : انظر.  هـ٢٩٩اإلسالم مات سنة 

أ
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 .الكويف ابن طلحة القناد: عمرو بن محاد هو −
 .kí‹ÔnÛa٣٢١@. صدوق كثري اخلطأ يغرب: أسباط بن نرص اهلمداين−
 .kí‹ÔnÛa٤٦٣@. م ورمي بالتشيعهيصدوق : السدي الكويف عبدالرمحن السدي هو إسامعيل بن−
 .kí‹ÔnÛa٥٣٥٤@. ثقة : غزوان الغفاري الكويف مشهور بكنيته : أبو مالك هو−
 .مرة هو ابن رشاحيل اهلمداين−
 אW

 .وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي. سنده حسن موقوفاً 
والطربي يف التفسـري ) ٣٨٥(عند عبد الرزاق يف تفسري . وجاء اخلرب أيضاً عن وهب بن منبه بنحوه

ول أخربنا املنذر بن النعامن األفطس أنه سمع وهب بن منبه يق: ~من طريق عبد الرزاق قال   ٣/٣٤
 ..)أصبحت األصنام قد نكست رؤوسها: (فذكره بلفظ

 .ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات. قال ابن معني: املنذر بن النعامن األفطس−
) ١٥٢٧(ذيل الكاشف  ٩/١٧٦, الثقات ٨/٤٢, اجلرح والتعديل ٧/٣٥٩التاريخ الكبري : انظر 

 .٤٥٧تعجيل املنفعة ص
 .kí‹ÔnÛa٧٤٨٥@. ثقة: وهب بن منبه اليامين−

 .سنده صحيح موقوفاً عىل وهب
حـدثنا : ~قـال  ٢٢٩٢ ٣/٢٩٢وجاء أيضاً عن عكرمة بـن خالـد عنـد الطـرباين يف الشـاميني 

إبراهيم بن حممد بن عرق ثنا عمرو بن عثامن ثنا عبد امللك بن حممد عن ثابت بن عجالن عن عكرمة بن 
 ).خر عىل وجههليس يشء يعبد من دون اهللا إال : (خالد املخزومي بلفظ 

مل أر للمتقدمني فيه : غري معتمد, قال اهليثمي: قال الذهبي :هو احلميص إبراهيم بن حممد بن عرق−
 .٥/٧٢, ٤/١٨٤, ٢/٢٥٠جممع الزوائد : انظر. تضعيفاً 
 .هو ابن سعيد احلميص: عمرو بن عثامن −
 .kí‹ÔnÛa٤٢١١@. لني احلديث : عبد امللك بن حممد احلمريي−
 .kí‹ÔnÛa٨٢٢@. صدوق : الن احلميصثابت بن عج−
 kí‹ÔnÛa٤٦٦@. ثقة: عكرمة بن خالد بن العاص املخزومي −

 .وسنده ضعيف
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هذا الكتاب ثـامن جملـدات لعلـه رشف : (وقال ٢/٧٥يف كشف الظنون  ~ذكره حاجي خليفة  )١(

يف ترمجتـه مـن كتـاب األعـالم  ~ ,  وذكـره الـزركيل)النبوة ذكره السخاوي يف القـول البـديع
ا ٣/٣٠٤  .٤/٥٤٠: انظر. وطبع الكتاب أخريً

 .~هو اجلالل السيوطي : القائل )٢(
املخـتص بأقسـام الفضـائل واخلصـائص وعـدده  ~هذا التقسيم الذي ذكره اجلالل السيوطي  )٣(

أربعة هو أول من رأيته قسمها هبذا التقسيم كام نسب ذلك لنفسـه هنـا, مـع العلـم أن املـؤلفني يف 
, كتـاب ١١٦٣ه الروضـة صيف كتابـ ~اخلصائص قسموها بتقسيم آخر, منهم اإلمام النووي 

غايـة السـول : يف كتابـه  ~, واإلمـام ابـن امللقـن ١/٢٠النكاح, وهتذيب األسـامء واللغـات 
, واحلـافظ شـمس  ٢٠اللفظ املكـرم ص: يف كتابه  ~, واحلافظ قطب الدين اخليرضي ٧٢ص

ىل أربعة أقسام , وغريهم , حيث قسموها إ ٥٨مرشد املختار ص: يف كتابه ~الدين ابن طولون 
 :هي

 .من الواجبات ما اختص به −١ 
 .من املحرمات ما اختص به −٢ 
 .من املباحات ما اختص به −٣ 
 .من الفضائل ما اختص به −٤ 
ومما جيـدر .ما ذكره السيوطي هنا, وهو متأخر عن السيوطي رمحهم اهللا مجيعاً : وأضاف ابن طولون 

أنمـوذج اللبيـب يف خصـائص احلبيـب , حرصـ : يف كتابه ~اإلشارة إليه أن اجلالل السيوطي 
 :اخلصائص يف بابني

 :ي قبله وفيه أربعة فصولنبعن مجيع األنبياء , ومل يؤهتا  اخلصائص التي اختص هبا: الباب األول 
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 .يف ذاته يف الدنيا فيام اختص به : الفصل األول 
 .نيايف رشعه وأمته يف الد فيام اختص به : الفصل الثاين 
 .يف ذاته يف اآلخرة فيام اختص به : الفصل الثالث 
 .يف أمته يف اآلخرة فيام اختص به : الفصل الرابع 
من واجبات وحمرمات ومباحات وكرامات,  اخلصائص التي اختص هبا املصطفى : الباب الثاين 

 :وفيه أربعة فصول
 .من الواجبات فيام اختص به : الفصل األول 
 .من املحرمات فيام اختص به : الفصل الثاين 
 .من املباحات فيام اختص به : الفصل الثالث 
 .من الكرامات والفضائل فيام اختص به : الفصل الرابع 
, ١٢٧, ١٢٤, ١٦٥١, ١١٢٧حـديث  ٤٧والكتاب خمطـوط بـدار الكتـب املرصـية حتـت رقـم  

 .ورتهعد اختصاراً لكتابه الذي أحقق جزءاً منه, وعندي مصيجماميع, و
 .٣٦مرشد املحتار ص: وانظر مقدمة كتاب 
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بكونه أول النبيني يف اخللـق وتقـدم نبوتـه وأخـذ  باب خصوصية النبي ( ١/٣انظر اخلصائص  )١(

عـن حقيقة تقرص عقولنـا اهللا  أن جعلهب: (٥/٦٨يف فيض القدير  ~قال املناويو ,)امليثاق عليه
معرفتها, وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت, ثم ملا انتهى الزمان باالسم الباطن يف حقـه 

ه جسـامً ليتـفظهـر بك ظـاهرنتقل حكـم الزمـان إىل االسـم الإىل وجود جسمه وارتباط الروح به ا
دته مل يكـن املراد باخللق التقدير ال اإلجياد, فإنه قبل وال −العراقييعني −احلجة أما قول و ,وروحاً 

قلـت ونقـل هـذا حمقـق مرشـد املحتـار إال ). فتعقبه السبكي بأنه لو كان كذلك مل خيتصموجوداً 
لكـن الغايـات والكـامالت سـابقة يف : (تعقب السبكي; وأضاف عىل أنه من كالم العراقـي قولـه

نفـخ لو كان كذلك مل يكـن ذلـك مـن خصائصـه, وقـد  الحقة يف الوجود يف خرب املنع إذالتقدير, 
 .)بني آدم وهم يف عامل الذر الروح يف آدم ملا أخذ امليثاق عىل

ــار ص: انظــرو  ــة ١/٩١, وســبل اهلــد ٣٨٥مرشــد املحت  ٢٨٢و ٢/٢٣٨, وفتــاو ابــن تيمي
 .١٨/٣٦٩و

هذا االعتقاد مبني عىل جمموعة من األدلة, ومن أشهر من قال هبذا القول ابن  عريب , وأبو احلسـن  )٢(
 .الل السيوطيالتقي السبكي,واجل

الصادق بن حممـد : خصائص املصطفى بني الغلو واجلفاء للباحث: انظر: بطالن هذا القولولبيان  
 .٨٥بن إبراهيم ص

 ).١(انظر حاشية  )٣(
أليب جعفر الباقر حممـد بـن عـيل بـن  عزاهحيث  ١/٣وانظر اخلصائص ) ٧٢(سورة األعراف آية  )٤(

 .احلسني بن عيل بن أيب طالب

ي
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 .١٢٩ولبيان بطالنه انظر خصائص املصطفى ص
بكتابة اسمه الرشيف مع اسم اهللا تعاىل عىل العـرش   باب خصوصيته : (١/٦اخلصائص : انظر )٦(

 ).وسائر ما يف الكون
 .أحد عرش حديثاً يف هذا الباب ~اجلالل السيوطي حيث ساق  
أثـراً عـن كعـب األحبـار أن املالئكـة تـذكره يف كـل  ~حيث أورد السيوطي ) ٦(انظر حاشية  )٧(

 .ساعاهتا
 ).باب ذكره يف األذان يف عهد آدم ويف امللكوت األعىل: (١/٨انظر اخلصائص  )٨(
إىل  ~, ويشـري )أخذ امليثاق عىل النبيني أن يؤمنـوا بـهباب خصوصيته ب: (١/٨انظر اخلصائص  )٩(

≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t ®: قوله تعاىل sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷ s?# u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑ õ3Ïm uρ ¢ΟèO öΝà2 u™!% y` ×Αθ ß™ u‘ 
×−Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £⎯ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯ΡãÝÁΨ tG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u™ ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 
tΑ$ s% (#ρ ß‰pκô− $$ sù O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ولبيــان معنــى اآليــة انظــر تفســري   ]٨١: آل عمــران [ 〉 ∪⊆∇∩ ¤±9$#

 .١/٤٠٥, تفسري ابن كثري  ٣/٣٤٠الطربي 
باب : ( ١/٢٩و) التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلةباب ذكره يف ( ١/١٠اخلصائص : انظر) ١٠(

‰Ó ®: وقـال تعـاىل).اختصاصه بذكر أصـحابه يف الكتـب السـابقة ووعـدهم بوارثـة األرض £ϑpt’Χ 
ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤ ä3ø9  .  ]٢٩: سورة الفتح[ 〉. … #$
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, حيـث قـال ) باب ما ظهر يف ليلة مولده من املعجزات واخلصـائص(من  ١/٥١انظر اخلصائص  )١(

ملا ولـد : ( وفيه: بن عساكر عن معروف بن خربوذ قالوأخرج الزبري بن بكار وا: (~السيوطي 
 .يعني إبليس)حجب من السبع  رسول اهللا 

باب ( ١/٩٢و) من اآليات واملعجزات باب ما ظهر يف زمان رضاعه : (١/٥٤انظر اخلصائص  )٢(
ومـا ذكـر : (قولـه ~حيث نقل عن البيهقي ) ما وقع غري املبعث من املعجزات واخلصوصيات 

ق بطنه حيتمل أن يكون حكاية منه ملا صنع يف صباه, وحيتمل أن يكون شق مرة أخر ثم فيه من ش
 .١/١٥٠انتهى , وانظر دالئل النبوة ) مرة ثالثة حني عرج له إىل السامء

حداها وهو صغري يف بني سعد ينشـأ :وقع له أربع مرات  وانشقاق صدره : ( ~وقال املناوي 
ليف وهو ابن اثنتا عرشة لئال يلتبس بيشء مما يعاب عىل الرجال, عىل أكمل األحوال, ثم عند التك

ثم عند البعث ليتلقى ما يلقى إليه بقلب قوي, ثم عند إراده العـروج ليلـة اإلرساء وملـئ حكمـه 
 .٣٨٦انتهى , وانظر مرشد املختار ص)  وإيامناً يستعد به خلالفة احلق

 :فقال  شق صدر رسول اهللا ~نظم العالمة األجهوري : قلت 
 دار بني سعد بغري مديــــة.:.    وشق صدر املصطفى وهو يف    
 ليلة معراج وعند البعثـــة.:.     كشقه وهو ابن عرش ثم فــي    

املرة األوىل وهو صغري عند مرضعته حليمة, : (معلقاً  ~وقال العالمة أبو الربكات أمحد الدردير 
, وروي مرة ثالثة عند بلوغع احللـم, وروي مـرة رابعـة وروي أنه شق ثانية عند بلوغه عرش سنني

ثم : يعني ليلة املعراج , وقيل بل الوارد أربع مرات.. عند مبعثه ليتلقى الوحي, وهذه هي اخلامسة
بناء عىل أن التي عند البلوغ مل تثبت , وهل شق الصدر وغسل القلب : ذكر نظم األجهوري, وقال

 ..).افظ السيوطي , أو وقع لغريه من األنبياءوهو ما ذهب إليه احل من خواصه 

ت

ك

آ
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 .٣انظر حاشية الدردير عىل قصته املعراج لنجم الدين الغيطي ص 
يف طفولتـه عنـد : واستظهر األستاذ الدكتور أمحد خالـد شـكري ثبـوت الشـق مـرتني فقـط أوالً  

ليلـة : ره , وثانيـاً مرضعته حليمة السعدية يف أواخر السنة الرابعة أو أوائل السنة اخلامسة من عمـ
انظـره . اإلرساء واملعراج , وأما غري ذلك فسنده ضعيف ويف الـبعض اآلخـر أنـه رؤيـا ال حقيقـة

جملـة دراسـات اجلامعـة األردنيـة ) عـدد مـرات شـق صـدر رسـول اهللا ( تفصيالً يف بحثه الرائع 
 . م١٩٩٨ديسمرب عام  ٤٠٦−٢٥/٣٩٣

ويكفي فيـه حـديث السـائب بـن يزيـد يف ) تم النبوةباب ما جاء يف خا: (١/٥٩انظر اخلصائص  )٣(
وصـحيح مسـلم كتـاب الفضـائل ) ٣٥٤١(خـاتم النبـوة : صحيح البخاري كتاب املناقب بـاب

 ).ثم قمت خلف ظهره فنظرت إىل خاتم بني كتفيه: (قال) ٢٣٤٥(
ض والصحيح أنه كان عنـد نغـ: (عن السهييل قوله ١/٦٠يف الباب املذكور  ~ونقل السيوطي  

 ).كتفه األيرس ألنه معصوم ومن وسوسة الشيطان وذلك املوضع منه دخوله
فـتح  ١٥/٩٨رشح النووي عـىل مسـلم : , ولبيان هذه املسألة انظر ٢/٥٠الروض األنف : انظر  

 .٥, حاشية الدردير عىل قصة املعراج ص١٦/١٠٢, عمدة القارئ ٦/٦٤٩الباري 
 ).كثرة األسامء الدالة عىل رشف املسمىب باب اختصاصه : (١/٧٧انظر اخلصائص  )٤(
ألف اسم بعضها يف القرآن واحلـديث  للنبي : قال بعض العلامء : (~وقال اجلالل السيوطي  

 ).وبعضها يف الكتب القديمة
 .لإلمام ابن العريب يف رشح الرتمذي عن بعض الصوفية: املناوي عزاهو 
 .٣٨٦مرشد املحتار ص : انظر 
وقـد ألفـت كتابـاً يف رشح أسـامئه الكريمـة أوردت فيـه ثالثامئـة : (~لسـيوطي وقال اجلالل ا 

 ).واربعني اسامً  مأخوذة من القرآن واألحاديث والكتب القديمة
الرياض األنيقة يف رشح أسامء خري اخلليقة, واملرقاة العلية يف رشح األسامء النبوية , مطبوعة : انظر 

 .الرياض األنيقة: خمطوط وهو تلخيص: بوية , أو البهجة السنيةوالنهجة السوية يف األسامء الن
 )٤٤٩−٤٦٢−٤٦٠−٤٥٧(دليل خمطوطات السيوطي رقم : وانظر 
 ).باشتقاق اسمه الرشيف الشهري من اسم اهللا تعاىل باب اختصاصه : (١/٧٨انظر اخلصائص  )٥(
 :  قال حسان بن ثابت 

 حممود وهذا حممد شفذو العر      .:.  ــــه       وشق له من اسمه ليجلــــ
 .٤٩ديوان حسان بن ثابت ص : انظر 

 ).بام سمي به من أسامء اهللا تعاىل باب اختصاصه : (١/٧٨انظر اخلصائص )٦(
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بـأن سـامه مـن أسـامئه  قد خص اهللا نبيه : (قوله ~عن القايض عياض  ~ونقل السيوطي  

 .ثم ذكرها..) بنحو من ثالثني اسامً 
مـا ذكـره : ثـم ذكرهـا قلـت.. قد وقع لنا عدة أسامء أخر زيادة عىل ذلك : ~قال السيوطي  ثم 

القايض عياض هو ثالثون, وما ذكره اجلالل السيوطي هو ثالث وأربعـون اسـامً فصـار املجمـوع 
 .ثالث وسبعني اسامً 

ظهـر فيـه مـن  مع عمه أيب طالـب إىل الشـام ومـا باب سفر النبي (من  ١/٨٤انظر اخلصائص  )٧(
 ).اآليات , وإخبار بحريا عنه

 .١/٣١, زاد املعاد ١/١٨٠سرية ابن هشام : كتب السرية مثل: وانظر  
بتعظيم قومه له يف شبابه وحتكيمهم إيـاه والتامسـهم  باب خصوصيته ( ١/٩٠انظر اخلصائص  )٨(

 ).دعاءه وتسميته باألمني
 .بحث من هذا ال ٧٤١ انظر ما سبق ص )٩(
وقـال احلـافظ ). باب ما وقع عند البعث من املعجزات واخلصوصيات: (١/٩٢ظر اخلصائص ان) ١٠(

وفائدة هذه الشـدة مـا يرتتـب عـىل املشـقة مـن زيـادة الزلفـى : (١/٢٨يف الفتح  ~ابن حجر 
 .يشري إىل أن الوحي شديد, وأشد صفاته مثل صلصلة اجلرس ). والدرجات

ومما يدل عليه حديث ابن مسعود  يف صـحيح مسـلم كتـاب ). ١٠(انظر الباب السابق يف حاشية ) ١١(
 .رأ جربيل يف صورته له ستامئة جناح  أن النبي ): ١٧٤(اإليامن 

 . ٢/٣٤٠انظر دالئل النبوة ) ١٢(
 ) .١٠(انظر الباب السابق يف حاشية ) ١٣(
 ) .باب حراسة السامء من اسرتاق السمع باملبعث الرشيف( ١/١١انظر اخلصائص ) ١٤(
Ρ̄$ ®: وقال تعـاىل  r& uρ $oΨ ó¡ yϑs9 u™ !$yϑ¡¡9 $# $yγ≈ tΡ ô‰ y ùθsù ôM y∞Î=ãΒ $U™ tym # Y‰ƒÏ‰ x© $Y7åκà−uρ ∩∇∪ $̄Ρ r& uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ 

$pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( ⎯ yϑsù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβFψ $# ô‰ Åg s† …çµ s9 $\/$pκÅ− # Y‰  ]٩, ٨:اجلن [ 〉 ∪®∩ ‘§¹|
خمطـوط يف . بـه دون سـائر البرشـ ومـا خصـه اهللا  خصائص النبي املخترص من : كتابه هو) ١٥(

 ) .١١٢/٠٥(, ورقم احلاسب )٥٩٤٨/١(مكتبة احلرم النبوي الرشيف, رقمه ) لوحة ١٣٤(
وهـذا عـىل ) باب ما وقع يف حجة الوداع مـن اآليـات واملعجـزات(آخر  ٢/٤٠انظر اخلصائص ) ١٦(

مسـالك : (لفات يف هذا املوضـوع مـن أشـهرهاتسعة مؤ ~حيث ألف  ~مذهب السيوطي 
فيـه  ~, ومـال ٤٠٤−٢/٣٥٣وهو مطبوع ضمن احلاوي للفتاو ) احلنفا يف والدي املصطفى

 . ٣٦٥وانظر مرشد املختار ص. ماتا قبل البعثة وال تعذيب قبلها إىل أن والدي املصطفى 
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يف صـحيح   عبـد املطلـبحيث ذكر فيه حـديث العبـاس بـن ) باب( ١/٨٧انظر اخلصائص ) ١٧(

هل نفعت أبا طالب بيشء فإنـه كـان حيوطـك ! يا رسول اهللا : أنه قال) ٢٠٩(مسلم كتاب اإليامن 
 ).نعم هو يف ضحضاح من نار, ولو أنا لكان يف الدرك األسفل من النار: (ويغضب لك? قال

فيجعـل : (يه وف) ٢١٠(وجاء أيضاً يف صحيح مسلم بعد هذا احلديث, حديث أيب سعيد اخلدري  
 ).يف ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغيل منه دماغه

النهاية . ما رق من املاء عىل وجه األرض ما يبلغ الكعبني , فاستعاره للنار: ضحضاح أي: ومعنى  
٢/٧٥. 

 .٢/٣٤انظر اخلصائص ) ١٨(
ن بولـه واملراد بذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الوضوء باب من الكبائر أن ال يسترت م 

مر : قال {من حديث ابن عباس ) ٢٩٢(ومسلم يف صحيحه كتاب الطهارة ) له أطراف ٢١٦(
 ).احلديث.. إهنام ليعذبان  , وما يعذبان يف كبري: بقربين فقال رسول اهللا 

ومـا ) باب ما خصه اهللا تعاىل به من وعده إيـاه بالعصـمة مـن النـاس: (١/١٢٦انظر اخلصائص ) ١٩(
 .بواببعده إىل مخسة أ

#$!ª 4  ®: وقال تعاىل uρ š ßϑÅÁ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9  .  .من سورة املائدة) ٦٧(جزء آية [ 〉 3 #$
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 ).باإلرساء وما رأ من آيات ربه الكرب ته باب خصوصي( ١/١٥٢انظر اخلصائص  )١(
≈⎯z ®: وقـــال تعـــاىل  ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u ó  r& ⎯Íν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $# ’n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# 

$|Áø%F{ $# “ Ï%©!$# $oΨ ø. t≈ t/ …çµ s9 öθym …çµ tƒÎ ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁt7ø9  .)]١: (اإلرساء[ 〉 ∪⊆∩ #$
Ν§ ®: وقال أيضاً   èO $tΡ yŠ 4’̄<y‰ tFsù ∩∇∪ tβ% s3sù z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθs% ÷ρ r& 4’oΤ÷Šr& ∩®∪ 〈 ]٩−٨: النجم[  . 
إن : ضـبط جربيـل فقـال: (فقد رو ابن عساكر يف حديث املعراج مرفوعـاً : ( ~قال املناوي  )٢(

مرشـد املحتـار ). أه أحد قبلك وال يطؤه أحد بعـدكلقد وطئت يف السامء موطئاً مل يط: ربك يقول
 .٣٨٧ص

 ).١(الباب السابق حاشية ) ٨(و) ٦(و) ٥(و) ٤(و )٣(
 . ٤/٣٢٣دالئل النبوة  )٧(
اتفق العلـامء عـىل  −١: , وهذه مسألة طال فيها البحث أقول فيها ملخصاً .١/١٦١الباب السابق  )٩(

خاصـة, وهـذا  ثـم اختلفـوا يف حـق نبينـا حممـد −٢أنه ال ير اهللا أحدٌ يف الـدنيا بعـني رأسـه 
 :االختالف من وقت الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم عىل قولني 

يف الدنيا وهو قول عائشة وابن مسعود وأيب هريرة  لربه  نفي ثبوت رؤية النبي : القول األول 
 . 

وسـائر أصـحابه,  < لربه يف الـدنيا, وهـو قـول ابـن عبـاس ثبوت رؤية النبي : القول الثاين 
 .واحلسن البرصي وعروة بن الزبري رمحهم اهللا  ولكل قول دليل ومرجح من أهل العلم

وهناك مـن رجـح  ~وهناك من توقف فلم يقطع بالنفي أو اإلثبات وحكي عن سعيد بن جبري  
 يف الفـتح ~بني األقوال حيث مجع بينها مجعـاً ال ينـايف بعضـه بعضـاً قـال احلـافظ ابـن حجـر 

يمكن اجلمع بني إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن حيمل نفيها عىل رؤية البرص وإثباته : (٨/٤٧٤
 )…ال جمرد حصول العلم.. عىل رؤية القلب

واألصح أن اهللا مجع له بـني الرؤيـة البرصـية والرؤيـة القلبيـة ومهـا املرتـان : ( ~وقال املناوي 
 .٣٨٧مرشد املحتار ص) املذكورتان
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, ٦/٥٠٧, جممـوع فتـاو ابـن تيميـة ٦−٢/٤رشح النووي لصحيح مسـلم : املسألة  انظر لبيان 

 لألسـتاذ, كتـاب رؤيـة اهللا تعـاىل ٨/٤٧٣, فـتح البـاري ١/٢٢٢رشح الطحاوية البن أيب العـز 
, وكتــاب أحاديــث العقيــدة التــي تــوهم ظاهرهــا التعــارض يف ١٣٨الــدكتور أمحــد احلمــد ص

 .١/٣٠٢ للباحث سليامن الدبيخي نييحالصح
حيـث ذكـر اجلـالل  ١/٢٠٩يف عـدة مواضـع, انظـر اخلصـائص  أي قتال املالئكة مع النبـي ) ١٠(

 .السيوطي عدة فوائد لذلك
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 ).د(زيادة من  )١(
 ).٨٨: (رساء آيةسورة اإل )٢(
 ).٩: (سورة احلجر آية  )٣(
 ).٤٢−٤١(سورة فصلت آية  )٤(
 ).٨٩(سورة النحل آية  )٥(
 ).٧٦(سورة النمل آية  )٦(
 ).٤٠(و) ٣٢(و) ٢٢(و) ١٧(سورة القمر آية  )٧(
 ).١٠٦(سورة اإلرساء آية  )٨(
≈çµ ®: وتكملتهــا ) ٣٣−٣٢(ســورة الفرقــان  )٩( oΨ ù= ¨?u‘ uρ Wξ‹ Ï?ös? ∩⊂⊄∪ Ÿω uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ 

z⎯|¡ôm r&uρ #·Å¡øs? 〈. 
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 ).يوم القيامة: ( زيادة مجلة نييحيف الصح )١(

 W
 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها كالتايل

حدثنا عبد اهللا :  ~قال ) ٤٩٨١(كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي , وأول ما نزل ? −
 .فذكره..   هريرةبن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد املقربي عن أبيه عن أيب 

 ).٧٢٧٤) (بعثت بجوامع الكلم: ( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي −
..   حدثنا الليث عن سـعيد عـن أبيـه عـن أيب هريـرة: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا : ~قال 
 .فذكره

ة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا قتيب: ~قال ) ١٥٢(وأخرجه أيضاً مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن 
 .فذكره..   عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة

 

أ

أ



@

 

……………………………………………………………  

 
 ). ٤٢(سورة فصلت آية )  ١(

 W
أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه قـال : ~قال  ٧/١٥٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

حدثنا عيل بـن عبـد : أخربنا أمحد بن احلسني بن نرص احلذاء قال: أخربنا أبو سهل اإلسفراييني قال
 .فذكره.. ~ن خالد بن قيس عن قتادة عن احلسن حدثنا عيلّ بن نرص ع: اهللا املديني قال

 W
حممد بن حممد بن محزة اإلسفراييني , قال عبد الغـافر : أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه هو−
 ).٥٧(انظر املنتخب من السياق رقم . وكان مفتي نيسابور يف عرصه ) فاضل ثقة مستور: (الفاريس
برش بن أمحد بن برش اإلسفراييني اإلمام املحدث الثقـة اجلـوال مسـند : سفراييني هوأبو سهل اإل−
 .٣/٧١, الشذرات ٤/١٣٩, النجوم الزاهرة ١٦/٢٢٨انظر السري .  وقته

 .وثقه الدارقطني : أمحد بن احلسني بن نرص احلذاء السكري البغدادي−
 .٤/٩٧, تاريخ بغداد )١٤٤(انظر سؤاالت السهمي للدارقطني 

 .عيل بن عبد اهللا املديني اإلمام املشهور واحلافظ اجلليل−
 .عيل بن نرص هو اجلهضمي البرصي−
 .kí‹ÔnÛa١٦٦٨@. صدوق يغرب: خالد بن قيس بن رباح احلداين البرصي−
 .قتادة هو ابن دعامة السدويس−
 אW

 .سنده حسن إىل احلسن
عن معمر عـن ) ١٣٨٥(يح فيام أخرجه عبد الرزاق يف التفسري وجاء من قول قتادة أيضاً بسند صح

 .قتادة بنحوه
عن برش بن معاذ العقدي عن يزيد ابن زريع عـن سـعيد  ١٩/٣٢٤وما أخرجه الطربي يف تفسريه 

 .بن أيب عروبة عن قتادة بنحوه
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, يحي )١( ى بن أكثم بن حممد بن قطن التميمي املروزي البغدادي ولد يف خالفـة املهـدي وكـان جمتهـداً

, وله جلسات مع اخلليفة العبايس املأمون  حلج يوم اجلمعة يف ذي احلجة مات منرصفه من ا. مصنفاً
 .١١/١٦٠, التهذيب ٣١/٢٠٧, هتذيب الكامل ١٤/١٩١تاريخ بغداد : انظر. هـ)٢٤٢(سنة 

املأمون هو أبو العباس عبد اهللا بن هارون الرشيد العبايس أحد خلفاء الدولة العباسـية, ولـد سـنة  )٢(
اس بـالقول خللـق القـرآن, ويف عهـده افتـتن النـ) هــ١٩٨(وبايعه الناس يف أول سنة  ) هـ١٧٠(

, ١٠/١٨٣تـاريخ بغـداد : انظـر ). هــ٢١٨(والعياذ باهللا تعاىل مات يف رجب يف ثاين عرشة سنة 
 .٢/٣٩, شذرات الذهب ١٠/٢٧٢, السري ١٠/٢٤٤البداية والنهاية 

: انظـر. الكاتب مأخوذ من الورق مجع ورقة وهو الذي يكتب فيـه, ويسـمى الكاغـد: الوارق هو )٣(
 .٢٥١املصباح املنري ص.  ٣٢٧, ما اتفق لفظه واختلف معناه البن الشجري ص ٥/١٧٥ النهاية

 ).٤٤(سورة املائدة آية  )٤(
 ).٩(سورة احلجر آية  )٥(
ويف الكتاب ثم يف أخبار السلف داللة عىل أن األمم السالفة : (٧/١٦٠الدالئل  ~قال البيهقي  )٦(

وه أوالً مـن كتـبهم, واعتقـدوا خالفـه بقلـوهبم , ثـم أتبعـوا كانوا إذا غريوا شيئاً من أدياهنم غري
وثبتهم عـىل  أهوائهم أقواهلم وأفعاهلم, ويف هذه األمة قد حفظ اهللا تعاىل عليهم كتابه وسنة نبيه 

ي

ك

$
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عقائدهم حتى ال يغريوا شيئاً منها وإن كان فعالً وقال بعضهم بشهوة أو بغفلة خالفها, واحلمد هللا 

ما هدانا ملعرفته, ونسأله الثبات إىل املامت واملغفـرة يـوم حترشـ األمـوات إلـهٌ  عىل حفظ دينه وعىل
 ).سميع الدعاء فعالٌ ملا يشاء, والصالة عىل نبيه حممد وعىل آله وسلم

 W
أخربنا أبو احلسـن عـيل بـن عبـد اهللا بـن إبـراهيم : ~قال  ٧/١٥٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

بـن  حييـىسمعت : حدثنا احلسني بن فهم قال: حدثنا أبو عيل عيسى بن حممد قال: داد قالاهلاشمي ببغ
 .فذكره.. أكثم 
 W

قـال . اإلمام العالمـة القـايض الصـدوق: عيل بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلاشمي العبايس العيسوي−
, ١٢/٨تـاريخ بغـداد : انظـر. هــ٤١٥, مات يف رجب سـنة )كتبنا عنه وكان ثقةً : (اخلطيب البغدادي 

 .٣/٢٠٣, الشذرات ١٧/٣٢١السري 
مل يكـن : قال ابن الفـرات احلـافظ: الطوماري أبو عيل البغدادي يجيعيسى بن حممد بن أمحد اجلر−

تـاريخ بغـداد : انظـر. مل يكـن يرتضـونه : بذاك حدث من غري أصول يف آخر أمـره, قـال ابـن مـاكوال
 .٤/٤٧٢, اللسان ١٦/٦٤, السري  ٥/٣٨٨مليزان , ا٤/٢١٠, اإلكامل  ١١/١٧٦

 .ليس بالقو: قال الدارقطني واحلاكم: احلسني بن فهم البغدادي أبو عيل األخباري−
كـان حسـن : وقـال ابـن كامـل) كان عرساً يف الرواية ممتنعاً إال ملن أكثر مالزمتـه: (وقال اخلطيب 

 .واألنساب والشعر عارفاً بالرجال متوسطاً يف الفقهاملجلس متفنناً يف العلوم حافظاً للحديث واألخبار 
 .٢/٣٥٣,  اللسان ٢/٣٠٢, امليزان ٨/٩٢تاريخ بغداد : انظر
 .kí‹ÔnÛa٧٥٠٧@. فقيه صدوق: بن أكثم بن حممد التميمي حييى−
 אW

 .سنده ضعيف
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 ). من السامء(يف الشعب زيادة  )١(
 .أثبتها من الشعبساقطة من مجيع النسخ, ورأيتها مهمة ال يستقيم املعنى إال هبا ف) يف(كلمة  )٢(
ثم أودع علوم القرآن املفصـل , ثـم أودع علـوم املفصـل فاحتـة الكتـاب فمـن علـم : (وفيه أيضاً  )٣(

 ).تفسريها كان كمن علم تفسري مجيع كتب اهللا املنزلة
 .عىل الشاهد الدال عىل عظم القرآن الكريم ~واقترص اجلالل السيوطي : قلت  

 W
حـدثنا حممـد : بيبأخربنا أبو القاسم بن ح: ~قال ) ٢١٥٥( ٤/٤٤يهقي يف الشعبالبأخرجه 

. بهحدثنا احلسني بن الفضل حدثنا عفان بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن احلسن : بن صالح بن هانئ
W

; قـال أبو القاسم احلسن بن حممد بـن حبيـب بـن أيـوب النيسـابوري :هو أبو القاسم بن حبيب−
وقد تكلم فيه احلاكم يف رقعة نقلها عنه مسعود بن عيل السجزي فاهللا .. العالمة املفرس الواعظ: (الذهبي
السـري : انظـر .هــ٤٠٦تـويف سـنة هقي, يرو عن األصم وابن حبان , ورو عنه احلاكم والب, )أعلم
 .١/٩٧, وطبقات املفرسين للداودي ٩/١٠٥, وتاريخ اإلسالم ٣٣٥و  ١٧/٢٣٧

وقـال ابـن ) ثقـة مـأمون: (حممد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري , قال احلـاكم−
األنسـاب للسـمعاين : انظـر). سمع احلديث وكان له فهم وحفظ وكان من الثقـات الزهـاد: (اجلوزي 

 .١٥/٢١٠, البداية والنهاية ١٤/٨٦, املنتظم ١/١٤٧
مل أر فيه كالمـاً لكـن : (ابن حجر عن الذهبي قوله  احلسن بن الفضل أبو عيل البجيل الكويف نقل−

وما كان لذكر هذا يف هذا الكتاب معنى فإنه من كبار (ثم تعقبه بقوله ) ساق احلاكم يف ترمجته مناكري عدة
 .ومل أجد له ترمجة يف ميزان االعتدال ٢/٣٥٣, اللسان ١٣/٤١٤انظر السري ..).أهل العلم والفضل

 .يل أبو عثامن الصفارعفان بن مسلم هو الباه−
 .kí‹ÔnÛa١٨٩٥@. صدوق يسء احلفظ: الربيع بن صبيح السعدي البرصي−
 אW

 .ضعيفسنده 

ك
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 W

مـن طريـق ) ١٨٠٨( ٣/٣٤٧, والبيهقي يف الشـعب )١(صور يف تفسري سننه أخرجه سعيد بن من
 . سعيد بن منصور عن حديج بن معاوية
, وابن أيب شـيبة )٦١(, والقاسم بن سالم يف فضائل القرآن ٢٨٠وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ص

 .من طريق الثوري) ٧٠(والفرياين يف فضائل القرآن ) ٣٠٠٩( ٦/١٢٧يف املصنف 
مـن ) ٨٦٦٥( ٩/١٣٥والطـرباين يف الكبـري ) ٣٥٨٢٨( ٧/٢٥٦أيب شيبة أيضاً يف املصـنف  وابن

 . طريق زهري بن معاوية
من طريق ) ١٩٤(١/١٦٦واخلطيب يف الفقيه واملتفقة ) ٨٦٦٤( ٩/١٣٥والطرباين أيضاً يف الكبري 

 . إرسائيل 
) ٨٦٦٦( ٩/١٣٦ الكبـري , والطـرباين أيضـاً يف٢/١٠٥وعبد اهللا بن أمحد يف زوائده عـىل الزهـد 

 .من طريق شعبة) ١٩٤( ١/١٦٦واخلطيب أيضاً يف الفقيه واملتفقه 
 ).فليثور القرآن: (به بنحوه بلفظ  مخستهم عن أيب إسحاق عن مرة عن ابن مسعود

 W
 .kí‹ÔnÛa١١٥٢@. صدوق خيطئ: حديج بن معاوية بن حديج−
 .يفهو الكو: زهري بن معاوية بن حديج −
 .هو ابن يونس السبيعي: إرسائيل −
 .هو عمرو بن عبد اهللا السبيعي: أبو إسحاق −
 .هو ابن رشاحيل اهلمداين الكويف: مرة −
 אW

 .سنده صحيح إال من طريق حديج فهو حسن
 ).رواه الطرباين بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح( ٧/١٦٥قال اهليثمي يف املجمع 
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 W

 . , من طريق احلسني١٤/٣٣٤أخرجه ابن جرير يف التفسري 
عن حممد بـن سـالم , وابـن بطـة يف اإلبانـة  ٨/٤٤وأخرجه البخاري يف الكنى من التاريخ الكبري 

 عنـد ابـن جريـر : , من طريق عيل بن حرب ثالثتهم عن حممد بن فضيل عن أشعث )٢٣٨٧(الكرب :
 .به  عن ابن مسعود) عن أيب صفوان(وعند البخاري وابن بطة ) عن رجل(

أجده يف مطبوع تفسري ابن أيب ومل ) ابن أيب حاتم(إىل  ٩/٩٩املنثور  اجلالل السيوطي يف الدرعزاه و
 .حاتم
 W

 .١٣٣١ kí‹ÔnÛa. احلسني بن عيل بن األسود العجيل الكويف, صدوق خيطئ كثرياً  :احلسني هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٠١@. صدوق فاضل: عيل بن حرب بن حممد الطائي−
 .حممد بن فضيل هو ابن غزوان الضبي−
 .kí‹ÔnÛa٥٢٤@. ضعيف : أشعت هو ابن سوار الكندي النجار −
 .جمهول مل يدرك ابن مسعود: أبو صفوان معروف بكنيته, قال أبو حاتم−

 .٧/٧٩اللسان  ٧/٣٨٤, امليزان ٩/٣٩٥, اجلرح والتعديل ٨/٤٤) الكنى(التاريخ الكبري : انظر
 אW

 .سنده ضعيف لضعف أشعث, وجهالة أيب صفوان
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 W

 .من طريق سلم بن سالم) ١٨٥(أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف العظمة 
 . من طريق حفص بن عمر) ١٥٥٨٠(وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

 .به, وعند ابن أيب حاتم بنحوه   أمية بن يعىل الثقفي عن سعيد املقربي عن أيب هريرةمها عن أيب
 W

 .kí‹ÔnÛa٢٤٦٧@. مقبول : سلم بن سالم أبو املسيب الواسطي−
 .kí‹ÔnÛa١٤١٢@. ثقة ثبت: حفص بن عمر احلويض أبو عمر−
: ضعيف ليس حديثه بيشء , وقال مـرة: معنيبن  حييىقال : أبو أمية بن يعىل الثقفي هو إسامعيل −

 .مرتوك: سكتوا عنه, وقال النسائي والدارقطني: مرتوك احلديث وقال البخاري 
ــري : انظــر  ــاريخ الكب ــزان ١/٥١١, الكامــل ٣/١٤٧و ١/٣٢٦, املجــروحني ١/٣٧٧الت , واملي

 .٧/١٣و ١/٥٦٠, اللسان ٧/٣٣٠و ١/٤١٧
 .سعيد هو ابن أيب سعيد املقربي−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال أيب أمية
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 W

 ).٣١٤٤( ٢/٣١٧, و)٢٠٣١( ١/٧٣٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, وابــن حبــان يف )٢٦٣٦(, والطحــاوي يف رشح املشــكل ١/٣٠ي يف التفســري وأخرجــه الطــرب

من طريق حيوة بن رشيح عن عقيل ابن خالد عن سلمة بن أيب سلمة عن أبيـه ) ٤٧٥( ٣/٢٠الصحيح 
 .به  عن عبداهللا بن مسعود

, والطحـاوي يف ١٨, وابـن أيب داود يف املصـاحف ص)٤٢٥٢( ٧/٢٨٣يف املسند وأخرجه أمحد 
من طريق زهري بن معاوية عن أيب مهام عـن عـثامن ) ٨٨١(, والشايش يف مسنده )٢٦٣٦(رشح املشكل 

 .بن حسان عن فلفلة اجلعفي عن ابن مسعود بنحوه بدون تبيني السبعة األبواب
 W

العامري, ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابـن : وعثامن بن حسان ه−
 .٧/١٩٣, الثقات ٦/١٤٨, اجلرح والتعديل٦/٢١٩التاريخ الكبري : انظر. حبان يف الثقات

 אW
 .فلفلة, ولالنقطاع بني أيب سلمة وابن مسعودعثامن وضعيف حلال  سنده

رواه أمحد وفيه عثامن بن حسان العامري; وقـد ذكـره ابـن : (٧/١٥٢مع الزوائد قال اهليثمي يف جم
حجـر رمحـه اهللا يف فـتح البـاري احلـافظ ابـن نقل , و)أيب حاتم ومل جيرحه ومل يوثقه, وبقية رجاله ثقات

هذا حديث ال يثبت, ألنه من رواية أيب سلمة بن عبـدالرمحن عـن ابـن : عن ابن عبدالرب قوله: ٨/٦٤٦
وقد صحح احلديث املذكور ابن حبـان واحلـاكم, ويف تصـحيحه : (د ومل يلق ابن مسعود, ثم قالمسعو

 .)نظر النقطاعه بني أيب سلمة وابن مسعود
            

                    

ي
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 F٤٣٤WE

 : أخرجه البخاري  يف صحيحه يف موضعني مها كالتايل
 :~قال ) ٣٢١٩(كتاب بدء اخللق باب ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم 

حدثني سليامن عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبـة بـن : حدثنا إساعيل قال
 ..فذكره {ابن عباس  مسعود عن

حـدثنا سـعيد بـن : ~قال ) ٤٩٩١(أنزل القرآن عىل سبعة أحرف : كتاب فضائل القرآن باب−
 .فذكره −حدثه {أن ابن عباس : حدثني عبيد اهللا بن عبداهللا : حدثني عقيل عن ابن شهاب: عفري 

 :~قال ) ٨١٩(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة 
حـدثني عبيـد اهللا بـن : أخربنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شـهاب حييىوحدثني حرملة بن −

 .فذكره −عبداهللا بن عتبة أن ابن عباس حدثه
 

 F٤٣٥WE
حدثنا : حدثنا حممد بن عبداهللا بن نمري: ~قال ) ٨٢٠(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة 

بن أيب ليىل عن جـده عـن أيب بـن  عبدالرمحنحدثنا إسامعيل بن أيب خالد عن عبداهللا بن عيسى بن : أيب
 .ويف أوله قصة..) أرسل إيلّ ! يا أيب : (فذكره بلفظ .. كعب 
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عمرو بن رشحبيل أبو ميرسة اهلمداين الكويف من العباد األولياء حدث عن عمر : يرسة هوأبو م)١(

 ., مات سنة ثالث وستنيوعيل وابن مسعود وغريهم من صحابة رسول اهللا 
, هتذيب ٤/١٣٥السري  ٢٢/٦٠, هتذيب الكامل ٤/١٤١, احللية ٦/١٠٦طبقات ابن سعد : انظر
 .٨/٤٠التهذيب 

 W
 .بدون سند ١/٣, وابن جرير يف التفسري )٢٩٩٥٣( ٦/١٢١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .حدثنا عبداهللا عن إرسائيل عن أيب إسحاق عن أيب ميرسة فذكره: قال ابن أيب شيبة
 W

 .عبداهللا بن إدريس األودي: د اهللا هوعب−
 .إرسائيل هو ابن يونس السبيعي−
 .السبيعيأبو إسحاق هو −
 אW

 .سنده صحيح إىل أيب ميرسة
 



@
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 F٤٣٧WE

: حـدثنا الفضـل بـن دكـني قـال: ~قـال ) ٢٩٩٥٢( ٦/١٢١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .فذكره: ~حدثنا محاد بن سلمة عن نبيط عن الضحاك 

 W
بـيط غـري منسـوب عـن جابـان ن) ٧٠٩٦(نبيط بن رشيط قال ابن حجـر يف التقريـب : نبيط هو−
 .مقبول

, وقـال ابـن حبـان يف )ال يعرف, ويقال هو ابن رشيـط: نبيط عن جابان: (وقال الذهبي يف امليزان
 ).نبيط بن رشيط يروي عن جابان عن عبداهللا بن عمرو, رو عن سامل بن أيب اجلعد: (الثقات

 .٧/١١, امليزان ٧/٥٤٦الثقات : انظر
 אW

 .ضعيفسنده 
 

 F٤٣٨WE
وأخـرج عبـد  عبـد بـن محيـد وابـن املنـذر عـن . (٣/٢٤٤قال اجلالل السيوطي يف الـدر املنثـور 

 ).فذكره..وهب
 



@
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 ).أ(ما بني القوسني ساقط من  )١(
  ويتفضل القرآن عىل سائر الكتب املنزلة بثالثني خصلة مل : (١٠/٢٩٧قال الصاحلي يف سبل اهلد

 ).تكن يف غريه, قاله صاحب التقريب ونقله الشيخ يف الكرب عن اإلمام الرازي
التحرير : مد بن سليامن املعروف بابن النقيب وكتابهصاحب التقريب هو مجال الدين حم: تتمة قلت 

 .١/٣٠٨كشف الظنون : انظر. والتحبري ألقوال أئمة التفسري يف معاين كالم السميع البصري
 −يف هذا املوضع من اخلصائص ~يعني اجلالل السيوطي يف : واملراد بالشيخ يف الكرب. 

 
 



@
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وممـا يـدل عـىل هـذه  ٢٩٨, واللفـظ املكـرم ص٣٩ص ~بداية السول البن عبدالسالم : انظر )١(

 .٧٧١ص  ره يف هذا البحثانظ. نييححديث أيب هريرة يف الصح
وذكر بعض أهل العلم أن أعالم نبوتـه تبلـغ ( ١/٢٨٤, والشعب ١/١٠قال البيهقي يف الدالئل  )٢(

فقد قيل إهنا تبلغ ألفـاً قالـه البيهقـي, : ( ١٠/٣٠٠, وقال الصاحلي يف سبل اهلد والرشاد ) ألفاً 
الزاهـري مـن وقيل ألفاً ومائتني نقله النووي وقيل ثالثة اآلف سو القرآن ذكره البيهقـي ونقلـه 

جممـوع فتـاو ابـن تيميـه : , وانظـر..)احلنفية سو القرآن فإنه فيـه سـتني ألفـاً معجـزة تقريبـاً 
١١/٢٧٥. 

وقـال −فقد نقل مثل ذلـك عـن احلليمـي الشـافعي) ٣٨٩(مرشد املحتار البن طولون ص: انظر )٣(
 ).ذلك ونحو اءوامل وذلك كتكثري الطعام واللحم والتمر(, ٩٨املناوي يف توضيح فتح الرؤوف ص

 .~اجلالل السيوطي : القائل هو )٤(
 .٧١٥ , صما سبق يف ذكر موازاة األنبياء يف فضائلهم بفضائل نبينا : انظر )٥(
 .٤٠, ٣٩بداية السول ص )٦(
 .٤١بداية السول ص )٧(
بن كثري يف إليه احلافظ ا عزاه, وابن حامد كام ٥٨٩منهم احلافظ أبو نعيم األصبهاين يف الدالئل ص )٨(

ونبع املاء من بني أصابعه من نفس يـده عـىل قـول طائفـة : (~, وقال ابن كثري ٩/٣٦٣البداية 
 ).أعظم من نبع املاء من احلجر فإنه حمل لذلك −كثرية من العلامء 

 .من هذا البحث) ٧٤٢(ص: وانظر 
 .من هذا البحث) ٧٤٧(, وص٩/٣٥٩البداية والنهاية : انظر )٩(
 .قد مر معنا يف املفاضلة بني فضائل األنبياء عليهم السالم بفضائل نبينا وهذا : قلت 

 

أ
آ

أ
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 ).٤٨(سورة املائدة آية )١(
 ).٩(, والصف آية )٢٨(, والفتح )٣٣(سورة التوبة آية )٢(
 الرشـائع املتقدمـة نسـخت برشـيعته : (٢٩٠يف اللفـظ املكـرم ص ~قال العالمة اخليرضـي )٣(

لوضـوح دليـل : ك دليالً وقال بعض املتأخرينوجعلت مؤبدة هكذا قال أصحابنا ومل يذكروا لذل
ذلك ومل يذكره , وقد أعملت الفكرة يف دليل رصيح لذلك من الكتاب أو السنة فلم أجـد غـري أن 

جيب اتباعه سواء كان موافقاً لرشع من قبله  الكتاب العزيز ناطق بام يدل عىل أن ما جاء به حممد 
ماً طويالً حول هذا واستدل بعدد من اآليات منها قولـه ثم ذكر كال) الخ..أو خمالفاً له وهو النسخ

”uθèδ ü ®: تعاىل Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã&s!θß™ u‘ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ ÏŠuρ Èd, ysø9 $# …çν tÎγôàã‹Ï9 ’n? tã Ç⎯ƒÏe$! $# ⎯Ï&Íj# à2 〈  
ال : (٥٣٢أثر األدلة املختلف فيهـا يف الفقـه اإلسـالمي ص: وقال الدكتور مصطفى البغا يف كتابه 

خالف بني املسلمني أن الرشيعة اإلسالمية قد نسخت مجيع الرشائع السابقة عىل وجه اإلمجال قال 
⎯ ®: اهللا تعــاىل tΒ uρ ÆtGö; tƒ u öxî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌÅ¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 〈 
    ).٨٥(آل عمران 

والنصـوص عـىل ..  تنسخ مجيع ما جاء يف تلك الرشائع عىل وجه التفصيلأهنا مل: كام أنه ال خالف 
 ).ذلك متضافرة ومتوافرة

 



@
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 W

 .٤٦أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص
, )١٥١٥٦( ٢٣/٣٤٩, وأمحـد يف املسـند )٢٦٤١٢( ٥/٣١٣وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصـنف 

مـن طريـق جمالـد عـن ) ٩٥٠(, وابن عبد الرب يف جامع بيان العلـم )٤٣٥( ١/٧٨والدارمي يف السنن 
 .ال عند أيب نعيم فعن عمرالشعبي عن جابر بن عبداهللا أن عمر بن اخلطاب فذكره إ

) ٢١٣٥( ٤/١٠٢, وأيب يعـىل يف املسـند )١٤٦٣١( ٢٢/٤٦٨وورد احلديث عند أمحد يف املسـند 
 ..).لو كان موسى حياً : (وفيه   من الطريق السابق ولكن بدون ذكر عمر

 W
 .جمالد هو ابن سعيد اهلمداين الكويف−
 אW

 . ضعيف حلال جمالد بن سعيد سنده
 ).رجاله موثقون إال أن يف جمالد ضعفاً : (١٣/٣٤٥قال ابن حجر يف الفتح 

 .واحلديث ورد يف بعض طرقه بالنهي عن سؤال أهل الكتاب: قلت
 ).أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب: (ويف بعضها 

 .رجيهفقد أطال حمققو املسند بتخ) ١٥١٥٦( ٣/٢٤٩مسند اإلمام أمحد : وانظر
 

ي
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رفع حكـم : , ورشعاً نسخت الكتاب: نسخت الشمس الظل, والنقل: الرفع واإلزالة: النسخ لغة )١(

 .رشعي بدليل رشعي مرتاخ
 ).١٠٦(سورة البقرة آية  )٢(
 :لبيان أحكام النسخ, ولتحرير مسائله وبيان األقوال انظر )٣(
, املستصـفى للغـزايل ٣٠١, رشح تنقـيح الفصـول للقـرايف ص٣/١٥٤كشف األرسار للبزدوي  

 .ول الفقه, وغريها من كتب أص٣/٧٧٨, و١/١٥٥, العدة أليب يعىل ١/١٠٧
 .                            من هذا البحث) ٨٧٥(ص )٤(

                                         

ي
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 . وبإتيانه) د(يف )١(
 ).٢٨(سورة سبأ آية )٢(
 ).١(سورة الفرقان آية )٣(
 .مضطرب فيام بينه وبني احلديث الذي بعده) د(احلديث يف نسخة )٤(
 W

 :أخرجه البخاري يف صحيحه يف ثالثة موضع هي كالتايل
 :~قال ) ٣٣٥: (كتاب التيمم باب −
أخربنـا هشـيم : الوحدثني سعيد بن النرضـ قـ: حدثنا هشيم, ح قال: حدثنا حممد بن سنان قال−
 .فذكره.. {أخربنا جابر بن عبداهللا : حدثنا يزيد الفقري قال: أخربنا سيار قال: قال

 :~قال ) ٤٣٨) (جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً : ( كتاب الصالة باب قول النبي −
 حـدثنا يزيـد: قـال −هـو أبـو احلكـم−حدثنا سيار : حدثنا هشيم قال: حدثنا حممد بن سنان قال−

 .فذكره.. {الفقري قال حدثنا جابر بن عبداهللا 
حدثنا حممـد : ~قال ) ٣١٢٢) (أحلت لكم الغنائم: ( كتاب فرض اخلمس باب قول النبي −

: فذكره فقط بجملة   حدثنا جابر بن عبداهللا: حدثنا يزيد الفقري: حدثنا هشيم أخربنا سيار : بن سنان
 ).أحلت يل الغنائم(

$
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 :~قال ) ٥٢١(صحيحه كتاب الصالة وأخرجه مسلم يف 

فـذكره .. {أخربنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقري عن جـابر بـن عبـداهللا : ىيحيى بن يحيحدثنا 
 .بنحوه
أخربنا سيار حدثنا يزيد الفقري أخربنا جابر بـن عبـداهللا : حدثنا هشيم: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة−

 .فذكر نحوه.. {
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 ).د(ما بني القوسني زيادة من )١(
 W

 .عن حممد بن مهران ٤/١١٤خاري يف التاريخ الكبري أخرجه الب
 .من طريق احلسن بن عيل بن عفان ٥/٤٧٤وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

ويف  −بـه  {مها عن عبيد اهللا بن موسى عن سامل أيب محاد عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس 
 .التاريخ الكبري بالثنتني األولتني فقط
من طريق إسحاق بن بشري عن عثامن بن عطاء اخلراساين عـن  ٦٥ص وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل

 .شفاعة ألمته أبيه عن ابن عباس بنحوه مطوالً وفيه األربع األوىل بدون تأخري دعوة رسول اهللا 
 −٣٤٦٠(من طريق عبـد العزيـز بـن مسـلم , والبـزار ) ٢٧٤٢( ٤/٤٧١وأخرجه أمحد يف املسند 

 .ضيل وجريرمن طريق حممد بن ف) كشف األستار
 .مها عن ابن عباس بنحوه −ثالثتهم عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم إال عند البزار فعن جماهد 

من طريق حصني بن نمري ) ١١٠٤٧( ١١/٦١, والطرباين يف الكبري )٣٤٦٠(وأخرجه البزار أيضاً 
 .عن ابن أيب ليىل عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس بنحوه

ى بـن يـحيمن طريق إبراهيم بن إسامعيل بن ) ١١٠٨٥( ١١/٧٣ الكبري وأخرجه الطرباين أيضاً يف
 .سلمة بن كهيل عن أبيه عن جده عن سلمة بن كهيل عن جماهد عن ابن عباس بنحوه

 .وللحديث طرق أخر عن ابن عباس ولكن بلفظ خمترص جداً أو طويل جداً  −:قلت
, والشـعب )٨٠٣(يف السـنة , وابـن أيب عاصـم )٣١٦٣٤( ٦/٣٠٧مصنف ابـن أيب شـيبة : انظر
 ). ١٤٠٨( ٣/٧٤للبيهقي 

ي

أ
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 W

 −:للحديث مخس طرق هي كالتايل 
 :الطريق األول

 .kí‹ÔnÛa٦٣٣٣@. ثقة حافظ: حممد بن مهران اجلامل أبو جعفر الرازي−
 .kí‹ÔnÛa١٢٦١@. صدوق: احلسن بن عيل بن عفان العامري الكويف−
 .ام العبيسعبيد اهللا بن موسى هو ابن باذ−
شـيخ جمهـول ال : سامل أبو محاد ذكره البخاري يف التاريخ الكبري وساق له حديثنا, وقال أبو حاتم−

وذكره ابن حبان يف الثقات, وذكره الذهبي يف امليزان بـدون أي . أعلم رو عنه غري عبيد اهللا بن موسى
 .جرح وال تعديل وكذا فعل ابن حجر

, ٣/١٦٨, امليـزان ٦/٤١١, الثقـات ٤/١٩٢جلـرح والتعـديل , ا٤/١١٤التاريخ الكبـري : انظر
 .٣/٨اللسان 
 .عبدالرمحنالسدي هو إسامعيل بن −
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−

 :الطريق الثاين
املعروف بصاحب كتاب املبتدأ, تركوه وكذبـه عـيل بـن : إسحاق بن برش هو أبو حذيفة البخاري−

 .أمجعوا عىل أنه كذاب: ابن اجلوزياملديني والدارقطني وابن أيب شيبة, وقال 
 .١/٤٦٥, اللسان ١/٣٢٥, امليزان ١/٥٤٨الكامل : انظر
 .عثامن بن عطاء هو ابن أيب مسلم اخلراساين−
 .أبوه عطاء بن أيب مسلم اخلراساين−

 : الطريق الثالث
 .kí‹ÔnÛa٤١١٢@. ثقة عابد ربام وهم: عبد العزيز بن مسلم هو القسميل املروزي−
 .فضيل هو ابن غزوانحممد بن −
 .جرير هو ابن عبد احلميد الضبي−
 .يزيد بن أيب زياد هو اهلاشمي موالهم الكويف−
 .مقسم هو موىل ابن عباس−



@
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 .جماهد هو ابن جرب املكي−

 : الطريق الرابع
 .kí‹ÔnÛa١٣٨٩@. ال بأس به: حصني بن نمري الواسطي الرضير−
 .ليىل األنصاري بن أيب عبدالرمحنحممد بن : ابن أيب ليىل هو−
 .ابن عتيبة: احلكم هو−

 :الطريق اخلامس
 .kí‹ÔnÛa١٤٩@. ضعيف: ى بن سلمة بن كهيل احلرضمييحيإبراهيم بن إسامعيل بن −
 .kí‹ÔnÛa٤٩٣@. مرتوك: ى بن سلمة بن كهيل احلرضمييحيإسامعيل بن : أبوه هو−
 .ى بن سلمة بن كهيل احلرضميحيي: جده هو−
 .ى احلرضميحييسلمة بن كهيل أبو −
 אW

 .حسن لغريه من الطريق األول والثالث والرابع, أما الطريقان الثاين واخلامس فساقطان
صحيح غري يزيد بـن أيب زيـاد وهـو حسـن الرجال أمحد رجال : ( ٨/٢٥٨قال اهليثمي يف املجمع 

 ).احلديث
 ).فهمرواه البزار وفيه من مل أعر: ( ٨/٢٥٨: وقال أيضاً 

 . كام مر معنا يف احلديث الذي قبلهنييحوللحديث شاهد من حديث جابر يف الصح
 



@
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 ).د(ما بني القوسني زيادة من  )١(

 W
 حــدثنا :  ~قــال  ٨٨ص) كتــاب الــرد عــىل اجلهميــة(أخرجــه عــثامن بــن ســعيد الــدارمي يف 
يعة ثنا احلارث بن يزيد عن عيل بن رباح عن رجل سـمع عبدالغفار بن داود احلراين أبو صالح ثنا ابن هل

 .فقط) وعيسى اإلنجيل: (فذكره إىل قوله. عن عبادة عن عبادة بن الصامت 
 W

 .kí‹ÔnÛa٤١٣٦@. ثقة فقيه: عبد الغفار بن داود احلراين−
 .احلارث بن يزيد هو احلرضمي املرصي−
 .ملرصيعيل بن رباح هو ابن قصري اللخمي ا−
 .مل أعرفه: رجل−
 אW

ث عيل بن رباح  .سنده ضعيف حلال ابن هليعة وجلهالة من حدّ
من حديث حذيفـة بـن الـيامن, ) ٢٣٣٣٦( ٣٨/٣٦١ولبعضه شاهد ضعيف يف مسند أمحد : قلت

 .انظره هناك إن شئت. وذكر حمققو املسند شواهد صحيحة لبعض ألفاظه
 

أ
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 ).٢٩(سورة األنبياء آية )١(
 ).٢−١(سورة الفتح آية )٢(
 ).٤(سورة إبراهيم آية )٣(
 ).٢٨(سورة سبأ آية )٤(
 W

 . ىيحيمن طريق إبراهيم بن ) ٢٧٠٥( ٥/٩٦أخرجه أبو يعىل يف املسند 
, واحلــاكم يف )٤٦( ١/٢٣, والــدرامي يف الســنن )١١٦١٠( ١١/٢٣٩والطــرباين يف الكبــري 

 . من طريق يزيد بن أيب حكيم) ٣٣٣٥( ٢/٣٨١املستدرك 
من طريق حفص بـن عمـر وإبـراهيم ) ١٤٩( ١/٣٠٩, ويف الشعب٥/٤٨٦والبيهقي يف الدالئل 

 .بن احلكم
بـه إال يف مسـند أيب يعـىل فباختصـار  {م بن أبان عن عكرمة عن ابن عبـاس أربعتهم عن احلك

 .شديد
 W

ذكره ابن أيب حاتم بدون جرح وال تعديل, وذكره ابن حبـان يف الثقـات : ى العدينيحيإبراهيم بن −
 .ان, وتابعه ابن حجر يف اللس)الرجل نكرة: (, وقال الذهبي) وكان رجالً صاحلاً : (وقال
 .١/٢٢٤, اللسان ١/٢٠٢, امليزان ٨/٦٢, الثقات ٢/١٤٧اجلرح والتعديل −
 .kí‹ÔnÛa٧٧٠٣@. صدوق: يزيد بن أيب حكيم العدين−
 .حفص بن عمر بن ميمون الصنعاين العدين−

ت



@

 

……………………………………………………………  
 .kí‹ÔnÛa١٦٦@. ضعيف وصل مراسيل: إبراهيم بن احلكم بن أبان العدين−
 .kí‹ÔnÛa١٤٣٨@. امصدوق عابد له أوه: احلكم بن أبان العدين−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .لغريه بالنظر ملجموع الطرقحسن احلديث 
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي

الصحيح غري احلكم بن أبان وهـو رجال رواه الطرباين ورجاله : (٨/٢٥٤وقال اهليثمي يف املجمع 
 ).ثقة, ورواه أبو يعىل باختصار شديد

 ). يف إسناده نظر(, )٣٨٧٥(وقال ابن حجر يف املطالب العالية بعد ذكره لرواية أيب يعىل 
, وهذه اجلملة تفرد هبـا إبـراهيم بـن )من النار: (يف الدالئل زيادة ) فقد كتب له براءة: (مجلة: قلت

 .احلكم بن أبان دون البقية
≈̄'yγ•ƒr$ ®: وأضاف يف آخر احلديث tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹s9 Î) 〈 ]١٥٨:األعراف.[ 

 .فهي إذا زيادة منكرة لتفرده هبا
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

 رق عـن أخربنا إسحاق بن يوسـف األز:  ~قال  ١/١٩١أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب
 .فذكره.. ~عوف عن احلسن 

 W
 .هو الواسطي األزرق: إسحاق بن يوسف −
 .عوف هو ابن أيب مجيلة األعرايب−
 .احلسن هو ابن أيب احلسن البرصي−
 אW

 .إال أنه مرسل فيضعف به ~سنده صحيح للحسن 
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كان وعـىل  هذا مسوق لبيان عموم رسالته, وأهنا ثابتة كيفام: (٣/٢٦٤قال املناوي يف فيض القدير  )١(

أي حال فرض يعني بعثت إىل الناس كافة وأمرت أن أدعوهم إىل دين اإلسالم سواء اسـتجابوا يل 
 ).أو ال, وفيه أنه مرسل إىل نفسه وعليه أهل األصول

 :وهنا مسألة 
: ٢/٢٥٣لنفسه ; قال اجلالل السـيوطي يف تـزيني األرائـك يف احلـاوي للفتـاوي  إرسال النبي  

 ).أنه مرسل إىل نفسهوأزيد عىل ذلك (
 W

 أخربنا حممد بن عمر األسلمي حـدثني : ~, قال ١/١٩١أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكرب
 .فذكره.. أبو عتبة إسامعيل بن عياش عن بحري بن سعد عن خالد بن معدان

 W
 .حممد بن عمر األسلمي هو الواقدي−
 .و احلميصإسامعيل بن عياش ه−
 .kí‹ÔnÛa٦٤٠@. ثقة ثبت: بحري بن سعد أبو خالد احلميص−
 .kí‹ÔnÛa١٦٧٨@. ثقة عابد يرسل كثرياً : خالد بن معدان الكالعي احلميص−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال الواقدي, وإلرساله
 .وحكم عليه األلباين بالوضع

 ).٣٤٠٥(الضعيفة  , والسلسلة)٢٣٣٥(ضعيف اجلامع : انظر
 

ك
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 W
حدثنا قتيبـة بـن سـعيد وإسـحاق بـن : ~قال ) ١٩٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن 

أنـا أول : (فـذكره بلفـظ   حدثنا جرير عن املختار بن فلفلة عن أنس بـن مالـك: إبراهيم, قال قتيبة 
 ).الناس يشفع يف اجلنة, وأنا أكثر األنبياء تبعاً 

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن خمتـار بـن فلفـل عـن : وحدثنا أبو كريب حممد بن العالء −
 ).أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة: (فذكره بلفظ   أنس بن مالك

 .عن خمتار بن فلفل عن أنس يأيت معنا بعد حديث واحدثم ساق له لفظاً آخر من طريق ثالث 
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 W

 ).٣٢٤٣(لبزار كام يف كشف األستار أخرجه ا
, وعبد بن محيـد يف املنتخـب )١٠٦(زوائد نعيم, ويف املسند ) ٣٧٧(وأخرجه ابن املبارك يف الزهد 

كلهم من طريق موسى بن عبيـدة عـن أيـوب بـن خالـد عـن ) ٩٩٥(, واآلجري يف الرشيعة )١٤٥٧(
 .به  عبداهللا بن رافع عن أيب هريرة

 W
 .سى بن عبيدة هو ابن نشيط الربذيمو−
 .kí‹ÔnÛa٦١٠@. فيه لني: أيوب بن خالد بن صفوان األنصاري−
 .kí‹ÔnÛa٣٣٠٥@. ثقة: عبداهللا بن رافع املخزومي موىل أم سلمة−
 אW

 .سنده ضعيف حلال الربذي وأيوب بن خالد
 ).فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيفرواه البزار و: (١٠/٣٤٤يف  املجمع  ~قال اهليثمي

 ).ضعيف): (٤٦٧٦(يف املطالب العالية  ~وقال ابن حجر
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 W

: وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة: ~قال ) طرف منه ١٩٦(حيحه كتاب اإليامن أخرجه مسلم يف ص
مل يصـدق : (فذكره بلفظ .. قال أنس بن مالك : حدثنا حسني بن عيل عن زائدة عن املختار بن فلفل 

قت, وإن من األنبياء ما يصدقه من أمته إال رجل واحد دِّ  ).نبي من األنبياء ما صُ
 

 

أ
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.. هذا مل خيالف فيه أحد من طوائف املسلمني: (~هذا إمجاع بني األمة اإلسالمية قال اخليرضي  )١(

إىل اإلنـس واجلـن بشـرياً   ال خيتلفـون أن حممـداً رسـول اهللا : (ونقل عن ابـن عبـد الـرب قولـه
 −أي اجلـن−الم أهنـم الصواب الذي عليـه مجهـور أهـل اإلسـ: (~, وقال ابن القيم ..)ونذيراً 
 ..).ن منهيون بالرشيعة اإلسالمية وأدلة القرآن والسنة عىل ذلك أكثر من أن حترصرومأمو

, ١٨/٣١٣, وتفسري الرازي ١٧/١٦٩بترصف, وتفسري القرطبي  ٤١٨طريق اهلجرتني ص: انظر 
, وكتـاب عـامل اجلـن يف ضـوء الكتـاب والسـنة ٣٢٠, واللفـظ املكـرم ص٦/٣٤٤وفتح الباري 

 .١٧٥ص
 :هذه مسألة خالفية عىل قولني مشهورين مها كالتايل )٢(
احلليمي والبيهقي وحممـود الكرمـاين : قال هبذا القول نومم. إىل املالئكة مل يرسل رسول اهللا −١ 

ونقل النسفي والرازي اإلمجاع عليه, وجزم به الزين العراقي واجلالل املحىل وغريهم, وممـن مـال 
 .إليه اخليرضي

التقي السبكي, والبارزي وابن حـزم واختـاره اجلـالل : وممن قال هبذا القول. مرسل  إليهم أنه−٢ 
إىل  تـزيني األرائـك يف إرسـال النبـي : (السيوطي كام يف تدريب الراوي وألف فيـه جـزءاً سـامه

 ., وممن نافح عنه بشدة الزرقاين يف رشحه للمواهب اللدنية)املالئك
, تفسـري الـرازي ٢/٨٠, ١/٢٦٣, املنهـاج ٣/٦٦, ١/١٩اإليـامن شـعب : انظر لتفصيل املسألة 

, ١٨٩, رشح العقيدة النسفية ص٢/٣٢٣, العجائب والغرائب ٣/٢٣٢, تفسري النسفي ٢٤/٤٥
, ٣٢١, اللفظ املكـرم ص٢/٤٧٣حاشية العطار  ٤/٧٤٨تشنيف املسامع  ٢/٣٧٩الغيث اهلامع 

, رشح الزرقـاين ٢٦٣−٢/٢٥١تـاوي , تزيني األرائك ضـمن احلـاوي للف١/٣٩تدريب الراوي 
٦/٢٧٣. 

 يف ضمن كالمه عىل مسـألة عمـوم رسـالة النبـي  ~ذكره الشيخ العالمة تقي الدين السبكي  )٣(
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والصحيح املشهور الذي عليـه اجلمهـور أن العـاملني ثالثـة اإلنـس واجلـن واملالئكـة : ( ومما قاله 

يف اللفـظ املكـرم  ~اخليرضـي ً نـه أيضـا, وممن نقله ع٢/٦١٣انظر فتاويه ..) أضعاف الثقلني 
لكن يف كالم الشيخ تقي الدين السبكي يف فتاويـه مـا يقتيضـ تـرجيح أنـه كـان : (, وقال٣٢١ص

 ).مرسالً إليهم
بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنـه كـان مرسـالً : ( ١/١٥٨يف اإلصابة  ~وقال ابن حجر  

 ).هذه املسألة عىل هذا األصل نظر ال خيفىإليهم, واحتج بأشياء يطول رشحها ويف صحة بناء 
والالئق هبذه املسألة التوقف عن اخلوض فيها ال مطلقاً بل عىل : ( ~ وقال الكامل ابن أيب رشيف 

 .٦/٢٧٦املواهب اللدنية : انظر).وجه  يتضمن القطع يف يشء من اجلانبني لتعرسه أو تعذره
 ).أ(ما بني القوسني سقط من  )٤(

 W
حـدثني مـن سـمع : عـن معمـر قـال: ~قال ) ٢٦٤٨( ٢/٩٨أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 

 .فذكره.. عكرمة يقول
 W

 .معمر هو ابن راشد البرصي−
 .عكرمة هو موىل ابن عباس−
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة من حدث معمر عن عكرمة هبذا
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 ).١٠٧(سورة األنبياء آية  )١(
$ ®: , ومتامهـــا)٣٣(ســـورة األنفـــال آيـــة  )٢( tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# 

öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρ ãÏøó tG ó¡o„ 〈. 
 W

 .٣٩أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص
, )٢٢٢١٨( ٣٦/٥٥١, وأمحـــد يف املســـند )١٢٣٠( ٢/٤٥٤وأخرجـــه الطياليســـ يف املســـند 

مـن ) ٧٨٠٣( ٨/١٩٦, والطـرباين يف الكبـري ٣/٢٥٥, والعقييل يف الضـعفاء )٢٢٣٠٧( ٣٦/٦٤٦و
بنحوه وفيـه حتـريم   عن أيب أمامة  نعبدالرمحطريق الفرج بن فضالة عن عيل بن يزيد عن القاسم بن 

املعازف والقينات ; إال عند أيب نعيم فبلفظه, واحلديث له طريق آلخر أيضاً يف حتريم املـزامري واملعـازف 
 .بعضها فيه الشاهد بنحوه ويف البعض اآلخر ال يوجد والقينات يف 
ــر ــد : انظ ــند أمح ــرباين )٢٢٣٣٤(و) ٢٢٢٢٣(مس ــ)٧٨٥٢(و) ٧٨٠٤(, والط ــرد , وحت ريم الن

 .بنحو اللفظ) ٦٠و ٥٩(والشطرنج واملالهي لآلجري 
, وأبـواب تفسـري )١٢٨٢(والرتمذي يف اجلامع أبواب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع املغنيـات 

 ).٣١٩٥(القرآن باب من سورة لقامن 
عنـد من طريق ثالـث , ولـيس ) ٢١٦٨(وابن ماجه يف السنن كتاب التجارات باب ما ال حيل بيعه 

 .الرتمذي وال ابن ماجه الشاهد, ال بلفظه وال بنحوه
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 W

 .الفرج بن فضالة هو التنوخي الشامي−
 .عيل بن يزيد هو األهلاين−
 .هو صاحب أيب أمامة عبدالرمحنالقاسم بن −
 אW

 .لة وعيل بن يزيداسنده ضعيف لضعف الفرج بن فض
 ).وفيه عيل بن يزيد وهو ضعيف: (٥/٦٩يف املجمع   ~قال اهليثمي
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 W

, وإنـام بعثـت رمحـة: (مل خيرجه مسلم هبذا اللفظ بـل بلفـظ يف  حيـث أخرجـه) إين مل أبعـث لعانـاً
حـدثنا : حدثنا حممد بن عباد وابن أيب عمر قاال: ~قال ) ٥٩٩(صحيحه كتاب الربوالصلة واألدب 

قيل يا رسـول اهللا ادع : مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال
 .ما سقته: عىل املرشكني فذكر

من طريـق هيـاج  ٤/٣٦٦فأخرجه العقييل يف الضعفاء  ~وأما اللفظ الذي أشار إليه السيوطي 
 .من طريق مروان بن معاوية الفزاري) ١٣٨٨( ٢/٢٨٥بن بسطام, والبيهقي يف الشعب 

, )لعانـاً ) (عـذاباً (مها عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة بـه إال عنـد العقـييل فمكـان 
 .إىل البخاري يف التاريخ ومل أجده فيه: الفيضمع ) ٢٥٨٥( ٢/٧٢٦السيوطي يف اجلامع الصغري  عزاهو

 W
 .kí‹ÔnÛa٧٧٣٥@. ضعيف: هياج بن بسطام الربمجي−
 .الفزاري:مروان بن معاوية هو−
 .kí‹ÔnÛa٧٧٦٧@. صدوق خيطئ: يزيد بن كيسان اليشكري−
 .kí‹ÔnÛa٢٤٧٩@. ثقة: أبو حازم هو سلامن األشجعي الكويف −
 אW

 .سنده حسن ملتابعة الفزاري هلياج بن بسطام
 ).٣٢٢٠(السلسلة الضعيفة : , وانظر)٢٠٥٤(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
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 ).١٠٧(سورة األنبياء آية  )١(
 : اختلف املفرسون يف معنى هذه اآلية عىل قولني )٢(
 . أريد هبا أهل اإليامن دون أهل الكفر) ب.(افراملراد هبا مجيع العامل املؤمن والك) أ( 
 .وصوب الطربي األول 
 . ٧/٢٢٦, القاسمي ٢٢/٢٣٠, الرازي ٥/٢٩٢, ابن اجلوزي ١٦/٤٣٩الطربي : انظر 

 W
, والطـرباين ٣/٢٢٣, وابن أيب حاتم كام يف تفسري ابن كثري ١٦/٤٤٠أخرجه ابن جرير يف التفسري 

 .٥/١٨٦, والبيهقي يف الدالئل )١٢٣٥٨( ١٢/٢٣يف الكبري 
, وأبــو الشــيخ يف طبقــات املحــدثني )٩٩٩(و) ٩٩٨( ٣/١٤٧٥وأخرجــه اآلجــري يف الرشــيعة 

 . من طريق عن املسعودي ١٠/٣٩٧والضياء يف املختارة  ٣/١٦٠
سعيد (, وعند ابن أيب حاتم )عن رجل يقال له سعيد, ويف طريق آخر عن أيب سعيد(عند ابن جرير 

, وعنـد البيهقـي )حبيـب بـن أيب ثابـت(, وعند الطـرباين )٩٩٨(, وكذا هو عند اآلجري )املرزبانبن 
 ).سلمة بن كهيل) (٩٩٩(وعند اآلجري ). أبو سنان(, وعند أيب الشيخ والضياء )سعيد بن أيب سعيد(

 .به  كلهم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
 W

 .عبداهللا بن عتبة بن عبداهللا بن مسعود بن عبدالرمحن: املسعودي هو−
 .مل أعرفه: رجل يقال له سعيد−
 .سعيد بن املرزبان البقال أبو سعد: أظنه أبو سعد يعني سعيد بن املرزبان وهو: أبو سعيد−
 .هو األسدي موالهم الكويف: حبيب بن أيب ثابت −
 .هو املقربي: سعيد بن أيب سعيد−
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 .احلرضمي: سلمة بن كهيل هو −
 .kí‹ÔnÛa٢٩٨٣@. ثقة ثبت: أبو سنان هو رضار بن مرة الكويف الشيباين األكرب−
 אW

 .سنده ضعيف الختالط املسعودي واضطرابه
رواه الطرباين وفيه أيوب بن سويد وهو ضـعيف جـداً وقـد : (٧/٦٩يف املجمع   ~قال اهليثمي

 ).ل إنه كثري اخلطأ واملسعودي قد اختلطوثقه ابن حبان برشط فيمن يروي عنه وقا
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 ).٧٢(سورة احلجر آية  )١(

 W
, والبيهقـي ٨/٦٣٦, وابن مردويه كام يف الدر املنثـور )٢٧٥٤( ٥/١٣٩أخرجه أبو يعىل يف املسند 

 . ٢/١٢٠, وابن عساكر يف تارخيه)٢٢(و) ٢١( ٦٣, وأبو نعيم يف الدالئل ص٥/٤٨٧يف الدالئل 
, )٤٠٢٦(, وابن أيب أسامة كام يف املطالـب العاليـة ١٤/٩١وأخرجه ابن جرير الطربي يف التفسري 

  عبـاس من طريق عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابـن) ٢٤٠١( ٣/١٩٤والطرباين يف األوسط 
 .خمترصاً ) ٢٢(ويف مسند أيب يعىل ومعجم الطرباين ودالئل أيب نعيم . به
 W

 .kí‹ÔnÛa٥١٠٤@. صدوق له أوهام: عمرو بن مالك النكري البرصي−
 .kí‹ÔnÛa٥٧٧@. ثقة يرسل كثرياً : أوس بن عبداهللا الربعي: أبو اجلوزاء−
 אW

 .سنده حسن
 ).رواه أبو يعىل وإسناده جيد( ٧/٤٦يف املجمع  ~ال اهليثميق
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 ).د(القوسني زيادة من ما بني  )١(
 ).٧٢(سورة احلجر آية  )٢(

 W
 .٨/٦٣٧له اجلالل السيوطي يف الدر املنثور  عزاه


 



@
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 W

حدثنا صالح بن معاذ : ~قال ) ١٨٥٩( ٢/٢٧٦أخرجه البزار كام يف خمترص زوائده البن حجر 
 فذكره .. بن سعيد عن أيب هريرة حييىعن إبراهيم بن حرمة عن 

 W
 .همل أجد ترمجت: صالح بن معاذ−
مة أو ابن رصمة األنصاري− رْ شـيخ, : وقال أبو حاتمكذاب خبيث, : قال ابن معني: إبراهيم بن حَ

عامة أحاديثه إما أن تكون مناكري املتن, أو تنقلـب عليـه األسـانيد, وبـني عـىل أحاديثـه : قال ابن عدي
 .)ضعيف: (ضعفه , وضعفه الدارقطني , وقال ابن حجر يف خمترص زوائد البزار 

, ١/١٥٨, امليــزان ١/٤٠٨الكامــل . ١/٥٥الضــعفاء الكبــري  ٢/١٠٦اجلــرح والتعــديل : انظــر
 .١/١٦٦اللسان 
 .بن سعيد هو األنصاري أبو سعيد القايض حييى−
 .سعيد هو ابن املسيب−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال إبراهيم بن رصمة
 ).واه البزار وفيه إبراهيم بن رصمة وهو ضعيفر( ٢٦٩, و٨/٢٢٥يف املجمع  ~قال اهليثمي

 

ك
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 W

 .٥/٤٨٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
, وابن عسـاكر )٤٣٠٨(, والديلمي يف مسند الفردوس ٣/٣٣١وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

من طريق حممد بـن الوليـد بـن ) ٢٨٠( ١/١٨١, وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ٦٩/١٠٨يف التاريخ 
 .به  ابن عمر بن سعيد عن نافع عن حييىأبان عن إبراهيم بن رصمة عن 

 W
وقال ابن . مل يكن يصدق, أو بصدوق: قال أبو حاتم: حممد بن الوليد بن أبان القالنيس البغدادي−
كـذاب, وقـال : يضع احلديث ويوصله ويرسـق ويقلـب األسـانيد واملتـون, وقـال أبـو عروبـة: عدي

 .أخطأ وأغربربام : وذكره ابن حبان يف الثقات قائالً . الدارقطني ضعيف
اللسـان  ٦/٣٦٠, امليـزان ٧/٥٤٢, الكامـل ٩/١٣٦, الثقـات ٨/١١٣اجلرح والتعـديل : انظر

٥/٤١١. 
 אW

 .سنده موضوع
 ).فهذه رواية  حممد بن الوليد بن أبان وهو يف عداد من يصنع احلديث: ( ~قال البيهقي

 ).ول اهللاهذا حديث ال يصح عن رس: ( ~وقال ابن اجلوزي
 ).باطل: ( ~وقال الذهبي

 ).سند واهٍ : (١/٢٩٢يف الدر املنثور  ~وقال السيوطي 
 ).١١٠٠(السلسلة الضعيفة) موضوع: ( ~وقال األلباين 

 

آ
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 W

 :~قال ) ٢٨١٤(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب التوبة 
جريـر −أخربنا, وقال عـثامن حـدثنا : قال إسحاق−حدثنا عثامن بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم 

وقرينـه مـن : (فـذكره بـدون .. عن أبيه عن عبداهللا بـن مسـعود  عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد
 ).املالئكة

: يعينـان ابـن مهـدي عـن سـفيان, ح  عبـدالرمحنحـدثنا : حدثنا ابن املثنى وابن بشار  قاال: وقال
بن آدم عن عامر بن رزيق كالمها عن منصـور بإسـناد جريـر  حييىحدثنا : وحديث أبو بكر بن أيب شيبة 

 ).وقد وكل به قرينه من اجلن, وقرينه من املالئكة: ( أن يف حديث سفيانمثل حديثه غري
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 W
 . من طريق أيب محاد الكويف) ١٠١٧( ٢٠/٤٢١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

 .من طريق أيب عوانة) ١٤٧١( ٢/٦٤كتاب القدر  −وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة 
 .بمثله  مها عن زياد بن عالقة عن املغرية بن شعبة

 W
: ليس بيشء, وقال أبـو حـاتم: بن معني حييىقال : املفضل بن صدقة احلنفي: أبو محاد الكويف هو−

وقـال ابـن مرتوك احلـديث, : ليس بقوي يكتب حديثه, وقال أبو زرعة ضعيف احلديث, وقال النسائي
كان ممن خيطئ حتى يروي عن املشاهري األشياء املناكري فخرج عن حد االحتجـاج بـه إذا انفـرد, : حبان

, وقال ابن عدي  .ما أر بحديثه بأساً : وفيام وافق الثقات فإن اعترب به معترب مل أر بذلك بأساً
 .صالح احلديث: وقال البغوي 

اللسـان  ٦/٤٩٩, امليـزان ٨/١٥١, الكامـل ٣/٢١, املجروحني ٨/٣١٥اجلرح والتعديل : انظر
٦/١٠٩. 

اح اليشكري−  .أبو عوانة هو وضّ
 .kí‹ÔnÛa٢٠٩٢@. ثقة رمي بالنصب: زياد بن عالقة الثعلبي−
 אW

ق أيب عوانة وال يرض ضعف املفضل بن صدقة, وهو هنا مل ينفـرد بـل وافقـه يسنده صحيح من طر
 .أحد الثقات
رواه الطـرباين وفيـه أبـو محـاد املفضـل بـن صـدقة وهـو : (٨/٢٢٥يف املجمـع  ~هليثميقال ا
 ).ضعيف
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بن زيد بن أسلم العدوي موالهم املدين, كان صاحب قـرآن وتفسـري, رو عـن أبيـه  عبدالرمحن )١(

: وابن املنكدر, وغريمها, ورو عنه عبـد الـرزاق ووكيـع وغريمهـا قـال ابـن حجـر يف التقريـب 
 .هـ ١٨٢مات سنة ) ضعيف(

, الســري ١٧/١١٤يب الكــامل , هتــذ٢/٨٠٩, املعرفــة والتــاريخ ٥/٢٨٤التــاريخ الكبــري : انظــر 
 ).٣٨٦٥(التقريب  ٦/١٦٢, التهذيب ٨/٣٤٩

 W
 .بدون سند ٦٩/١٠٨أخرجه ابن عساكر يف التاريخ 
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 .٤٣الدالئل ص )١(
 .إفراط اجلهالة أو الوقوف مع حظ النفس ومقتىض طباعها: من الرعونة )٢(
التوقيـف عـىل مهـامت التعريـف ) ر ع ن (, لسـان العـرب ١١٦: تعريفات ابـن اجلرحـاين: انظر 

 .٣٦٨ص
 ).١٠٤: (سورة البقرة )٣(
اعينا يـا رسـول إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم ر أن املسلمني كانوا يقولون لرسول اهللا : واملعنى  

, وكان اليهود يريدون هبا معنى .راقبنا وانتظرنا: اهللا, أي  وراع أحوالنا فيقصدون هبا معنى صحيحاً
فاسداً حيث كانوا يتسابون هبا, فانتهزوا الفرصة فصاروا خياطبون الرسول بذلك ويقصدون املعنى 

وهـي كافيـة ) انظرنـا: (رهم بقـولالفاسد فنهى اهللا املؤمنني عن هذه الكلمة سدا هلذا الباب, وأمـ
أي أحسنوا السامع إما بآذان واعية وأذهان حـارضة, أو سـامع قبـول ) اسمعوا(حيصل هبا املقصود 

 .سمعنا وعصينا: وطاعة, وال يكن سامعكم كسامع اليهود حيث قالوا
 , تفسـري ابـن١/١٥٨, تفسري ابـن كثـري ١/١١٥,  تفسري النسفي ٢/٣٧٣تفسري ابن جرير : انظر 

 .٧٣سعدي ص
 

أ

$
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, ٣٧ز بن عبد السـالم ص, وبداية السول للع٤٠دالئل النبوة أليب نعيم ص: انظر عىل سبيل املثال )١(

مـن جملـة ) ٦١(للـدكتور بـدر البـدر العـدد ) نداء اهللا نبيه الكريم يف آي الذكر احلكـيم: (وبحث
 .فإنه بحث ماتع جداً  ١٧٣البحوث اإلسالمية ص

, ٢٨, ١(, واألحـزاب )٧٣(, والتوبة )٧٠, ٦٥, ٦٤(وردت ثالثة عرش مرة يف سورة األنفال آية  )٢(
 ).٩, ١(, والتحريم )١(, والطالق )١٢(حنة , واملمت)٥٩, ٥٠, ٤٥

 ).٧٦(وآية ) ٤١(وردت مرتان يف سورة املائدة آية  )٣(
 ).١(سورة املدثر آية  )٤(
 ).١(سورة املزمل آية  )٥(
 ).٣٥(سورة البقرة آية  )٦(
 ).٤٨(سورة هود آية  )٧(
 ).٧٦(سورة هود آية  )٨(
 ).١٤٤(سورة األعراف آية  )٩(
 ).١١٠(ة آية سورة املائد)١٠(
 ).٢٦(سورة ص آية )١١(
 ).٧(سورة مريم آية )١٢(
 ).١٢(سورة مريم آية )١٣(

$

$
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وذلك أنه ما خاطبه يف كتابه وال أخرب عنه إال بالكناية التي : (٤٠يف الدالئل ص ~قال أبو نعيم  

تعظـيم والكناية عن االسـم غايـة ال.. هي النبوة والرسالة التي ال أجل منها فخراً وال أعظم خطراً 
يا : للمخاطب املجلِّل واملدعوِّ العظيم ألن من بلغ غاية التعظيم كني عن اسمه إن كان ملكاً قيل له

 .الخ..) أهيا امللك
tΒ$ ®: فكل موضع ذكر حممداً عليه السالم باسمه أضاف إليه ذكر الرسالة فقـال: (٤١ثم قال ص  uρ 

î‰ £ϑptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™ ”9 ‰Ó ®: , وقـال)١٤٤(آل عمرآن  〉 #$ £ϑpt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 〈 
 .الخ..) فسامه ليعلم من جحده أن أمره وكتابه هو احلق).. ٢٩(الفتح 

 .الخ..) وهذه اخلصيصة مل تثبت لغريه: (٣٧يف بداية السول ص  ~وقال العز بن عبد السالم  
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 .بترصف. ٤٢الدالئل ص )١(
يا حممد يـا : ال جيوز أن يناديه باسمه فيقول: (٢٧٤يف غاية السول ص  ~قال العالمة ابن امللقن )٢(

Ÿωuρ (#ρ ®: ذكر املفرسون يف تفسري قوله تعـاىلو..). يا نبي اهللا يا رسول اهللا: أمحد, ولكن يقول ãyγøg rB 
…çµ s9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ … 〈  ال ختاطبوه يا أمحد يا حممد, ولكن يا نبي اهللا يا رسـول : , أي)٢(احلجرات اآلية

 .اهللا توقرياً له
, اآللـويس ٤/٢١٨, تفسـري ابـن كثـري ٧/٢١٩, زاد املسـري  ٢١/٣٣٨تفسـري ابـن جريـر : انظر 

٢٦/١٣٤. 
 ).١٣٨(سورة األعراف آية  )٣(
 ).١١٢(سورة املائدة آية  )٤(
 ).٦٣(سورة النور آية  )٥(
 −:وللمفرسين يف هذه اآلية قوالن مها 
 .باسمه إعظاماً له وترشيفاً  النهي عن مناداة النبي −١ 
 فـدعاؤه . عىل غريه كدعاء بعـض النـاس عـىل بعـض النهي عن اعتقاد أن دعاء الرسول −٢ 

 .مستجاب
, تفسـري ٣/٢٣٠, تفسـري النسـفي ٤/٢١١, تفسري ابن اجلوزي ١٤/٣١٠تفسري ابن جرير : انظر
 .٣/٣٣٧ابن كثري 

أ
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 W

 .٤٣أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص
, مـن طريـق ٨/٢٦٥٤, وابن أيب حاتم يف التفسري )٦٣٤(وأخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة 

 .به  منجاب بن احلارث عن برش بن عامرة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس
 W

 .ي الكويفهو التميم: منجاب بن احلارث −
 .kí‹ÔnÛa٦٩٧@. ضعيف: برش بن عامرة املكتب الكويف−
 .٤٦١٥التفسري . صدوق: أبو روق هو عطية بن احلارث الكويف صاحب التفسري−
 .ابن مزاحم اهلاليل: الضحاك هو−
 אW

. عبـاس سنده ضعيف حلال برش بن عامرة وإلرسال الضحاك فهو عىل الصحيح مل يسمع مـن ابـن
 .١٩٩جامع التحصيل ص: انظر
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 W

أخربنا أبو عبداهللا احلافظ, حدثنا أبو العبـاس هـو :  ~قال  ٥/٤٩٠أخرجه البيهقي يف الدالئل 
حدثنا حممد بـن  عبدالرمحندثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الصواف الكويف حدثنا عيسى بن األصم ح

 .فذكره.. أبان عن أيب إسحاق عن علقمة واألسود
 W

 .مل أقف عىل ترمجته: إبراهيم بن أمحد الصواف الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٥٣٠٦@. رتوكم: بن فروة الزرقي عبدالرمحنعيسى بن : الرمحن أظنهعيسى بن عبد−
ليس بالقوي, وتكلـم يف حفظـه, : قال البخاري: حممد بن أبان بن صالح بن عمر اجلعفي الكويف−

لـيس هـو بقـوي احلـديث : ليس بثقة, وقال أبو حاتم: ى بن معني, وقال النسائييحيوضعفه أبو داود و
 .يكتب حديثه عىل املجاز وال حيتج به

, ٧/٢٩٤, الكامـل ٢/٢٦٠, املجـروحني ٧/١٩٩رح والتعديل , اجل١/٣٤التاريخ الكبري : انظر
, )١٣٠٦( ٢٤٢ذيـل الكاشـف ص) ٩٢٠( ٤٠٥, تعجيـل املنفعـة ص٥/٤٠, اللسـان ٦/٤١امليزان 

 ., ومل يورده يف التقريب وال املزي يف هتذيبه٩/٥وذكر له ترمجة مقتضبة ابن حجر يف هتذيب التهذيب 
 . أبو إسحاق هو السبيعي−
 .بن قيس النخعيا: علقمة هو−
 .ابن يزيد النخعي: األسود هو−
 אW

مل يسـمع أبـو (: الرمحن , وحممد بـن أبـان اجلعفـي , وقيـل سنده ضعيف جداً حلال عيسى بن عبد
 .٧/٢٣٧, هتذيب التهذيب )إسحاق السبيعي من علقمة
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 W
املقريـزي يف إمتـاع األسـامع لعبد بـن محيـد عـنهام, وعـزاه  ٦/٢٣١عزاه السيوطي يف الدر املنثور 

ال تقولوا يا حممد, قولوا يا رسـول : (وعن عاصم عن احلسن قال:  ~قال أليب نعيم, حيث  ٣/١٠٨
 .ومل يذكر سعيد بن جبري). اهللا

مـن  ٨/٢٦٥٤, وابـن أيب حـاتم يف التفسـري )٦٢٩(الة أخرجه املروزي يف تعظيم قدر الص: قلت
 .به ~طريق إرسائيل عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري 

 W
ذكره البخاري, وابن أيب حاتم بدون جرح وال . ابن شربمة: عاصم أظنه: رواه عنه: طريق احلسن−

 . تعديل, وذكره ابن حبان يف الثقات
 .٧/٢٦٠, الثقات ٦/٣٤٥, اجلرح والتعديل ٦/٤٨٧ري التاريخ الكب: انظر
 .طريق سعيد بن جبري−
 .ابن يونس السبيعي اهلمداين: إرسائيل هو −
 .ابن عجالن: سامل األفطس هو −
 אW

 .غري معروف: سند طريق احلسن
 .صحيح: وسند طريق سعيد بن جبري
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 . كذا يف مجيع النسخ بالعطف فقط, وأقرب مذكور هو أبو نعيم)١(
 W

 .فذكره.. ويف رواية عن قتادة قال: قال ٣/١٠٩له املقريزي يف اإلمتاع عزاه 
طريقـه املـروزي يف تعظـيم قـدر الصـالة , ومـن ٢/٦٦وأخرجه عبد الرزاق يف التفسـري  −:قلت

 .به.. عن معمر عن قتادة: , قال عبد الرزاق١٧/٣٨٩, وابن جرير يف التفسري )٦٢٦(
مـن  ٨/٢٦٥٥من طريق روح بن عبادة, وابن أيب حاتم يف التفسري ) ٦٢٧(وأخرجه املروزي أيضاً 

 .طريق يزيد بن زريع
 . كالمها عن سعيد عن قتادة به

 ).عبد بن محيد وابن املنذر: ( ١١/١٢٨يف الدر   ~وزاد السيوطي
 W

 −:لألثر طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول

 .معمر هو ابن راشد البرصي−
 :الطريق الثاين

 .kí‹ÔnÛa١٩٦٢@. ثقة فاضل: روح بن عبادة بن العالء القييس البرصي−
 .يزيد بن زريع أبو معاوية البرصي−
 .روبة أبو النرض البرصيسعيد هو ابن ع−
 אW

 .سنده صحيح من الطريقني
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 W

 ). ٢٩(, والبيهقي يف إثبات عذاب القرب )٢٥٠٨٩( ٤٢/١٢أخرجه أمحد يف املسند 
, )١٦٠٢( ١/٣٠٨, وعبـداهللا بـن أمحـد يف السـنة )١١٧٠(وأخرجه إسحاق بن راهويه يف املسند 

من طريق ابن أيب ذئب عن حممد بـن عمـرو ) ١٠٦٧(ن , وابن منده يف كتاب اإليام)١٤٤٨( ٢/٦٠٩و
 .به <بن عطاء عن ذكوان عن عائشة 

 W
 .بن املغرية القريش أبو احلارث املدين عبدالرمحنحممد بن : ابن أيب ذئب هو−
 .kí‹ÔnÛa٦١٨٧@. ثقة: حممد بن عمرو بن عطاء القريش العامري املدين−
 .الزيات املدين ذكوان هو أبو صالح السامن−
 אW

 .سنده صحيح
 ).رواه أمحد بإسناد صحيح( ٤/٢٦٧يف الرتغيب  ~قال املنذري 
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 .بترصف. ٤٠٣صول صنوادر األ: انظر)١(
 ..)إن هذه األمة تبتىل يف قبورها: (ويدل لالختصاص قوله: ( ~قال ابن عبد الرب )٢(

 .٥/٣١٢التمهيد : انظر
وذكـر  ~رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور للجالل السـيوطي : كتاب الربزخ اسمه)٣(

 ).السؤال هلذه األمة وغريها: وخالفه آخرون فقالوا: (وفيها قوله ١٩٠هذه املسألة يف ص
هذه املسألة سألت عنها املفتي العام ببلـدنا احلبييـة اململكـة العربيـة السـعودية مـع بعـض  −:قلت

 ٣٠١١/٢هـ  وجاء الرد بـرقم ١٣/٨/١٤٢٦وتاريخ ) ج/٦٤٤/٩/٢٠(األسئلة بخطاب ذي الرقم 
 . هـ وليس فيه اإلجابة عن هذا السؤال٢٠/١٠/١٤٢٦وتاريخ 
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حيث ذكر جمموعة من اآلثار ) من اآليات باب ما وقع يف غسله (من  ٢/٢٧٦اخلصائص : انظر )١(

 من ثيابه عند غسله بأيب هو وأمي, ثـم ذكـر قـول رسـول اهللا  يف النهي عن جتريد رسول اهللا 
 .فإنه ال ير أحد عوريت إال طمست عيناه: لعيل بن أيب طالب

 ).من اآليات واخلصائص باب ما وقع عند احتضاره (من  ٢/٢٧٣اخلصائص  :انظر )٢(
هذا ملك : لرسول اهللا وقول جربيل  استئذان ملك املوت عىل رسول اهللا  ~حيث ذكر  

 .املوت يستأذن عليك ومل يستأذن عىل آدمي قبلك وال يستأذن عىل آدمي بعدك
 .٨٢٤ه األصيل صوسبق ذكر عنوان ~الربزخ هو كتابه  )٣(
 .٣٤٠رشح الصدور ص: انظر )٤(
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تكلـم , ومن أطول من  هذا الباب يصدر به املسائل املتعلقة بالنكاح يف خصوصيات املصطفى  )١(

, حيـث ٢٦٢يف كتابه اللفـظ املكـرم ص  ~عليه  من أهل العلم العالمة قطب الدين اخليرضي 
 . يف النكاح ذكر كثرياً من املسائل الفقهية املتفرعة عىل خصائص رسول اهللا 

 ). ٥٣(سورة األحزاب آية  )٢(
اح هـؤالء بعـد وقد أمجع املسلمون عىل حتـريم نكـ: (٤/٣٦٩يف منهاج السنة  ~قال ابن تيميه  

هلذا اجتمع العلـامء قاطبـة عـىل أن مـن ( ٣/٥٥٦يف التفسري   ~, وقال ابن كثري)موته عىل غريه
يف  ~, وقال ابن امللقن )من أزواجه أنه حيرم عىل غريه تزوجها من بعده تويف عنها رسول اهللا 

 ).أن أزواجه الاليت تويف عنهم حمرمات عىل غريه أبداً (, ٢٢٣غاية السول ص
, اللفـظ املكـرم ١٢/١٠٥, الدر املنثور ٦/٢٠٢زاد املسري: ويف سبب نزول اآلية أقوال انظرها يف 

 .٢٦٢ص
: قولــه  ~عــن اإلمــام الشــافعي ١٤/٢٢٩يف اجلــامع ألحكــام القــرآن  ~وذكــر القرطبــي  

: وانظـر). …الاليت مات عنهم ال حيل ألحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافراً  وأزواجه (
 .٥/٢٠٧األم 

وسارة مع اجلبار, والقصة مشهورة وجـاءت مـن حـديث أيب  يشري إىل قصة إبراهيم اخلليل  )٣(
, وصـحيح مسـلم )ولـه أطـراف ٣٣٥٨−٣٣٥٧(صحيح البخـاري  − نييحيف الصح  هريرة

إن هذا اجلبار إن يعلم أنك امرأيت يغلبني عليك فإن سألك فأخربيه أنـك أختـي (, وفيه )٢٣٧١(
عمرو بن امرئ القيس بـن سـبأ, وأنـه كـان عـىل : , واسم اجلبار املذكور)سالمفإنك أختي يف اإل

 .٦/٤٥٢فتح الباري , ١٥/١٢١رشح النووي عىل صحيح مسلم :انظر.  مرص
 .وهو غريب ~مل أقف عىل هذه االستدالل إال يف هذا املوضع للسيوطي  )٤(

 

r
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البـدر املنـري :  انظـر: كل من ذكر هـذه املسـألة مل ينسـب هـذا للحـاكم: كذا يف مجيع النسخ, قلت )١(

 و ,١٨٦مرشــد املحتــار ص, ٢٦٣ص  ي, املكــرم للخيرضــ٣/٢٧٩بــري خــيص احل, تل٧/٤٥٧
وهم حيث رواه البيهقي عن احلاكم فظنه يف املستدرك, واهللا تعاىل  ~, ولعل السيوطي ٣٢٥ص
 .أعلم

 .أو غريه  مل يتبني يل هل هي من كالم حذيفة) …فلذلك حرم اهللا: (مجلة )٢(
 .٢٦٣اللفظ املكرم للخيرضي ص: انظر 

 W
 ١٣٤٢١( ٧/١١١أخرجه البيهقي يف السنن الكرب.( 

عن أيب إسحاق عـن صـلة  عبدالرمحن, من طريق عيسى بن )٥٥٢(وأخرجه الطحاوي يف املشكل 
 .به  عن حذيفة

 W
 .دالرمحن هو السلمي البجيلعيسى بن عب−
 .أبو إسحاق هو السبيعي−
 .kí‹ÔnÛa٢٩٥٢@. ثقة جليل: لكويفابن زفر العبيس ا: صلة هو −
 אW

 .سنده صحيح إىل حذيفة
 

أ
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وأضـاف ابـن : بعـد موتـه  ههنا ثالثة أوجه لتعليل النهي عن نكاح زوجات ~ذكر السيوطي  )١(

, وابـن طولـون يف مرشـد ٢٦٣رم ص, واخليرضـي يف اللفـظ املكـ٢٢٤امللقن يف غاية السول ص
 :وجهني آخرين مها: ٣٢٥املحتار ص

 . ألن املرأة يف اجلنة آلخر أزوجها يف الدنيا) ٢.       ألهنن أزواجه يف اجلنة) ١ 
 .يف القرب هي حياة برزخية ال تتعلق هبا األحكام الدينوية مسألة إثبات احلياة للنبي : قلت

دي يف عدم وجوب عدة الوفاة عىل أمهات املـؤمنني مبنـي عـىل حيـاة هذا الوجه الذي حكاه املاور )٢(
 .يف قربه النبي 

 .٥/٥, مواهب اجلليل ٩/٢٠,١٩احلاوي للاموردي : انظر 
: املستعيذة هي ابنة اجلون أميمة بنت النعامن كام جاء يف صحيح البخاري كتاب الطـالق مـن بـاب )٣(

 ).٥٢٥٦(و) ٥٢٥٥(و) ٥٢٥٤(من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 
, ويف سـنده ٨/١٤١هي العالية بنت ظبيان بـن عمـرو الكالبيـة كـام جـاء يف طبقـات ابـن سـعد  )٤(

االسـتيعاب  ٣/٢٩٢تلخـيص اجلبـري : , وانظـر)٦٨٠٨( ٤/٣٦الواقدي, واحلاكم يف املستدرك 
 .٨/٢٣١, اإلصابة  ٥/٣٤٠, أسد الغابة ٤/٤٣٥

حجر عن ابن عبد الرب وبني ما هو مطبوع يف االستيعاب جتد فرقـاً وقارن بني الكالم الذي نقله ابن  
 .كبرياً 

 .٤/١٧٥اخلرص النهاية : والكشح 
, وقـال النـووي يف روضـة الطـالبني ١/١٦٨هذا القول نص عليه الشافعي كام يف أحكام القـرآن  )٥(

عـن  ٢٦٤, واخليرضـي ص٢٢٥ونقل ابن امللقن يف غاية السـول ص. هذا الوجه أرجح:  ٧/١١

حي
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, وابـن طولـون ٢٦٣إنه أشبه بظاهر نص الشافعي ونسبة اخليرضـي أيضـاً ص: ابن الصالح قوله

قـال ابـن امللقـن يف غايـة ) مـن بعـده: (عموم اآلية يف قوله: ودليل هذا. البن أيب هريرة ٣٢٥ص
). مـن بعـد نكاحـه: ال ختتص بام بعد املوت بل بام هو أعم منه فيكـون التقريـر: (٢٢٥السول ص

وحرمن لوجوب حمبة : قال الشيخ أبو حامد يف التعليق: ( ٢٦٣اخليرضي يف اللفظ املكرم ص وقال
فإن يف العادة أن زوج املرأة الثاين يكره زوجها األول فحرمن لئال يبغضه من يتـزوج هبـن  النبي 

, ومرشـد املحتـار ٢٢٥غايـة السـول ص: وانظـر). فيكفر بذلك فلم جيز لئال يكون سـبباً لكفـره
 .٣٢٥ص

 ال حيرمن إلعراض النبي : ( ٢٢٥هذا الوجه الثاين يف املسألة, قال ابن امللقن يف غاية السول ص )٦(
, والبعدية عىل هـذا خمصوصـة بـام بعـد ا ). ملـوتعنها وانقطاع االعتناء هبا, وألن يف ذلك إرضاراً

 .٣٢٦, ومرشد املحتار ص٢٦٣ص اللفظ املكرم : وانظر
ثم فارقها فهي حمرمة, وإن  ملسألة وفيه تفصيل بني من دخل هبا رسول اهللا هذا الوجه الثالث يف ا )٧(

هـو : (مل يدخل هبا فال ; وبه قال القايض أبو حامد املروزي, وأبو حامـد الغـزايل وصـححه وقـال
إنه األظهر, وقال اإلمام الرازي هو األعدل, وصححه : الصحيح, وقال الرافعي يف الرشح الصغري

حـه الرويـايناملاوردي وجزم ب وقـال ابـن . ه صاحب احلاوي الصغري نجم الـدين القزوينـي ورجّ
, ومرشـد ٢٦٤ص , واللفـظ املكـرم ٢٢٥السـول ص غايـة: انظـر). ورجحه اجلمهور: (طولون

 .٣٢٦املختار ص
هـذا : ( ٣/٢٩٢, وقـال ابـن حجـر يف التلخـيص  ٣/٤٥٣ذكر هذه القصـة الرافعـي يف الكبـري  )٨(

هكذا املاوردي والغزايل وإمام احلرمني والقايض حسني وال أصل له يف كتب احلديث تبع يف إيراده 
, ٢٢٦ثم ساق قصصاً أخر يف ذات املوضوع وكذا ذكر ابن امللقن يف غاية السول ص..) احلديث

 . ٣٢٦, وابن طولون مرشد املحتار ص٢٦٤ص واخليرضي يف اللفظ املكرم 
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 اختارت الفراق فام احلكم?  امرأة من زوجات الرسول لو قدر أن : هذه مسألة تقديرية بمعنى )١(
فيه طريقان للشافعية , وحكى العراقيون طرد األوجه الثالثة السابقة , وقطع األبيوردي وآخـرون  

بأهنا حتل قطعاً ; وذهب إليه اإلمام الرازي ونقل االتفاق عليـه وتبعـه الغـزايل وقطـع بـه القـايض 
فـتح  :املسـألة لبيـان: انظـر. قول مجهور الشافعية ورجحه ابن القـيماحلسني أيضاً يف تعليقه, وهو 

 .١٧٢جالء األفهام ص, ٧/٤٣٤العزيز رشح الوجيز 
 ورو أن النبـي . أنه ال فائدة من التخيري والتمتع بزينة الدنيا ولو حصل التحريم: معنى الدليل )٢(

يف مـرض موتـه أن ختـري إن تزوج قتيلة أخت األشعث بن قيس الكندي ومل يـدخل هبـا, فـأوىص 
شاءت أن يرضب عليها احلجاب وحترم عىل املؤمنني, وإن شاءت أن تنكح من شـاءت فاختـارت 

 . النكاح
, ٢/٥٣٠, عيـون األثـر ٤/٤٥٧, االستيعاب ٢٩٧, و٥/١٧٦معرفة الصحابة : القصة يف: انظر 

قـاف وسـامها حيث ذكرها يف القسم الثالث من حـرف ال ٨/٢٩٢, اإلصابة ٢٢٦غاية السول ص
 . قيلة

وهـي متفرعـة عـىل . فارق أمة بعـد وطئهـا وهذه مسألة تقديرية أخر فلم ينقل أن رسول اهللا  )٣(
 .بعد وطئها القول بتحريم من فارقها رسول اهللا 

 −:واألوجه الثالثة هي  
 .ال حتل كاملنكوحة التي فارقها−١ 
 .حتل مطلقاً −٢ 
 .حرم, ومن فارقها يف احلياة فال حترمالتفصيل بني من فارقها باملوت فت−٣ 
 .ما سبق يف املسألة التي قبلها: ولبيان هذه املسألة انظر 
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 .بترصف ٤٤دالئل النبوة ص )١(
 ).٦١(سورة األعراف آية  )٢(
 ).٦٧(سورة األعراف آية  )٣(
 ).٢(سورة القلم آية  )٤(
 ).٣, ٢(سورة النجم آية  )٥(
 ).٦٩(سورة يس آية  )٦(
) اهللا من كل ما رموه بـه مـن السـحر والكهانـة واجلنـونوبرأه : ( ٤٥قال أبو نعيم يف الدالئل ص )٧(

⎯ ®: فقال yϑsùr& tβ% x. 4’n? tã 7π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ În/ §‘ çνθ è=÷Gtƒuρ Ó‰ Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 〈  وذبَّ اهللا عـن )١٧(سورة هود آيـة ,
≅ö ®: استهزائهم بقوهلم له yδ öΝ ä3—9 ß‰ tΡ 4’n? tã 9≅ ã_u‘ öΝ ä3ã∞Îm7t⊥ ãƒ # sŒÎ) óΟçFø%Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A− ¨“ yϑãΒ 〈  سـورة سـبأ آيـة

≅È 3®: فقال اهللا تعاىل) ٧( t/ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο tÅz Fψ $$Î/ ’Îû É># x‹ yèø9 $# È≅≈ n=Ò9 $# uρ Ï‰‹Ïèt7ø9 سورة سبأ  〉 #$
 ).٨(آية 
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 .مل أجده يف مطبوع دالئل النبوة )١(
 ). ٣−١(سورة يس آية  )٢(
ذي احلكمة, أو ألنـه دليـل ) احلكيم(قسم ) والقرآن: ( (٤/٥يف التفسري  ~قال اإلمام النسفي  

جـواب القسـم, ) إنك ملن املرسلني(ناطق باحلكمة, أو ألنه كالم حكيم فوصف بصفة املتكلم به, 
 .))لست مرسالً : (وهو رد عىل الكفار حني قالوا

 
 

$
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“ô‰s% 3 ®: بيت املقدس واملسجد احلرام قال تعـاىل: املراد هبام  )١( ttΡ |== s)s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9uθ ãΨ n= sù 

\' s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# … 〈 ]١٤٤:البقرة[. 
 .١/٢٠٥تفسري ابن كثري : انظر

 .إىل املدينة طيبة الطيبة إىل احلبشة ثم هجرته  لعل املراد هجرة أصحابه  )٢(
, خمترص سرية الرسـول ١/٢٤, زاد املعاد ١/٣٦٤سرية ابن هشام : انظر يف شأن اهلجرة إىل احلبشة
, زاد املعـاد ١/٤٨٢سرية ابن هشام : , ويف شأن اهلجرة إىل املدينة٩٢لعبداهللا بن حممد النجدي ص

٢/٥٢. 
يعني بالرشيعة الظاهر, وباحلقيقـة البـاطن, والتفرقـة بـني احلقيقـة والرشـيعة مظهـر مـن مظـاهر  )٣(

من جملة البحوث ) ٤١(التصوف يف ميزان النقل والعقل للدكتور الربيكان, العدد : انظر.  الصوفية
 .٢١٩ص
) ١٧١٣(وصحيح مسـلم ) وله أطراف ٧١٨١(وهل ينايف هذا ما ورد يف صحيح البخاري : قلت

 ... ). إنام أنا برش وإنه يأتيني اخلصم : (من حديث أم سلمة 
فيه دليل عىل إجراء احلكـم عـىل  «:  ٤/١٦٦يف إحكام األحكام   ~قال احلافظ ابن دقيق العيد 

ذلك, وإن كان يفـرتق مـع الغـري يف اطالعـه عـىل مـا كغريه يف  الظاهر وإعالم الناس بأن النبي 
وقـال .  »يطلعه اهللا عليه من العيوب الباطنـة, وذلـك يف أمـور خمصوصـة ال يف األحكـام العامـة 

رَ أوالً باحلكم .. وال ينايف ذلك ما أخرجه الشيخان وغريمها عن أم سلمة  «:   ~املناوي  ألنه أُمِ
ـا بالظاهر وأن يكل الرسائر إىل اهللا  .  »كسائر األنبياء ثم خص عنهم وأذن له أن حيكم بالباطن أيضً

ي

ي

أ
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 .٣٩٣مرشد املحتار ص: انظر

, التحبـري ٢/٧٥٩رشح املنهـاج لألصـفهاين : انظـر. وهذه املسألة هلا مزيد بسط يف كتب األصول
 .١٣/١٨٦, وخلص الكالم فيها احلافظ ابن حجر يف الفتح ٨/٣٧٩١رشح التحرير 

y‰y# ®: قــــال تعــــاىل )٤( ùθ sù #Y‰ö6 tã ô⎯ÏiΒ !$ tΡÏŠ$ t6 Ïã çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ Zπ yϑ ôm u‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ ⎯ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! $ Vϑ ù= Ïã 〈 ]٦٥:الكهــــف[ ,
ولـه ) ٣٤٠١(أخرجه البخـاري يف الصـحيح  ~وما أشار إليه اجلالل .  واملراد به اخلرض 

 .أطراف
اخلرض كان يعرف من احلكم بالظـاهر مـا ال  ألن «: ٨/٢٧١يف الفتح  ~قال احلافظ ابن حجر 

 .  »غنى باملكلف عنه, وموسى كان يعرف من احلكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي 
 ., فقد أشار إىل هذا الكالم وردّ عليه١٠/٣٧٨إرشاد الساري : وانظر

 .١/٣٢٦ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون بدون تعليق  )٥(
يـا : اقتلـوه, فقـالوا: فقـال جيء بسارق إىل النبي  ((: قال {داهللا يشري إىل حديث جابر بن عب )٦(

 .احلديث ))... اقطعوه : إنام رسق فقال! رسول اهللا
ا  , والنسـائي يف السـنن )٤٤١٠(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب احلدود باب السارق يرسق مرارً

 ).٤٩٨١( الصغر كتاب قطع السارق باب قطع السارق باب قطع اليدين والرجلني
 .من طريق مصعب بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن جابر به

ا: مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري األسدي−  .kí‹ÔnÛa٦٦٨٦@. ليّـن احلديث وكان عابدً
, وقـال ابـن »هذا حديث منكـر ومصـعب بـن ثابـت لـيس بـالقوي يف احلـديث  «: قال النسائي

, ونقل البيهقي عن الشـافعي أنـه منسـوخ, وصـححه »ه حديث القتل منكر ال أصل ل «: عبدالرب
 .األلباين بمجموع طرقه

, ٤/١٢٨, تلخيص احلبـري ٣/٥٦٩, نصب الراية ٨/٢٣٤, التمهيد ٨/٤٧٧سنن البيهقي : انظر
 .٨/٨٦إرواء الغليل 

فـذكروا قوتـه يف اجلهـاد  ذكـروا رجـالً عنـد النبـي  ((: قـال  يشري إىل حديث أنس بن مالك )٧(
. إين ألر يف جهه سفعة من الشـيطان:  اده يف العبادة, فإذا هم بالرجل مقبل, فقال النبي واجته

ا منـك? قـال:  فلام دنا سلم, فقال له رسول اهللا  : هل حدثت نفسك بأنه ليس يف القوم أحد خريً
ا ووقف يصيل, فقال رسول اهللا   من يقوم إليه فيقتلـه? فقـام أبـو:  نعم, ثم ذهب فاختط مسجدً

 .احلديث )) …وجدته يصيل فهبت أن أقتله : بكر فانطلق فوجده يصيل فرجع, فقال
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من طريق موسى بن عبيدة عن هود بن ) ٩٠( ١/٩٠أخرجه هبذا اللفظ وبنحوه أبو يعىل يف املسند 

من طريق أيب معرش عن يعقوب بن زيد عن زيد بن ) ٣٦٦٨( ٦/٣٤٠و. عطاء عن أنس بن مالك
 .أسلم عن أنس بن مالك

 .من طريق األوزاعي عن الرقايش عن أنس بن مالك ٦/٢٨٧والبيهقي يف الدالئل 
من طريق العوام بـن ) ٢٢١٥( ٤/١٥٠وله شواهد من حديث جابر فيام أخرجه أبو يعىل يف املسند 

 .حوشب عن طلحة بن نافع عن جابر
يـق جـامع من طر) ١١١١٨( ١٧/١٨٧ومن حديث أيب سعيد اخلدري فيام أخرجه أمحد يف املسند 
 .بن مطر احلبطي عن شداد بن عمران عن أيب سعيد اخلدري

د ابن حجر إسناد حديث أيب سعيد يف الفتح   . ١٢/٢٩٨وجوّ
) ١١١١٨(١٧/١٨٧فقــد ذكــر احلــديث وشــواهده, واملســند  ٦/٢١٦جممــع الزوائــد : وانظــر

 ).٢٠٤٣١( ٣٤/٧٦و
املصـيل الـذي : (يف حـديث) أنفسهم باب إخباره رجاالً بام حدثوا به: ( ٢/١٠٠اخلصائص : انظر )٨(

 ).السارق الذي أمر بقتله: (يف حديث) بشأن السارق باب إخباره : (٢/١٠٤و) أمر بقتله
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 ).د(كامل هذا اإليضاح زيادة من  )١(
ا مراعاة األمر والنهي فيام يظهر من أحوال العباد, وأمـا احلقيقـة فهـي شـهود احلقيقـة  )٢( فالرشيعة إذً

الرشيعة فيها طاعـة ومعصـية واحلقيقـة فيهـا طاعـة  «: الكونية يف القلب ومما يدل عىل ذلك قوهلم
 .١٤٣العبودية ص: انظر.  »ومعصية, والتحقيق ليس فيه طاعة وال معصية 

 .٤/١٦٦, إحكام األحكام ٢/٣٧٢, مدارج السالكني ٧٣الفرقان ص: ظران )٣(
 .٢/١٩٢وهو موجود يف املطبوع ) د(ما بني القوسني ساقط من  )٤(
 ).٧٤(سورة الكهف  )٥(
 ).٨٢(سورة الكهف  )٦(

ي
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 .٢٢١التصوف يف ميزان النقل والعقل ص: وانظر. يف أول هذا الباب) ٤(سبق خترجيه حاشية  )٧(
, خمطـوط موجـود ~للرساج البلقيني ) اإلفهام ملا يف صحيح البخاري من اإلهبام(كتاب اسم ال )٨(

 .١/٢٣٣تاريخ الرتاث العريب : انظر.  يف املكتبات
)٩( − 
 .٢/٢٤٨اإلصابة ) ١٠(
 . »وعلم موسى األحكام والفتيا بالظاهر  «: وفيه ٦/١٣٩البحر املحيط ) ١١(

ا لرش يعة موسى, وإنام الذي أنكره موسى لعدم علمه باألسباب, فلـام وما فعله اخلرض مل يكن خمالفً
 .١١٠الفرقان ص: علمها وافق اخلرض عىل ذلك, وانظر
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ا ما يلهج بـه أهـل األصـول,  «) : ٥٩(يف حتفة الطالب   ~قال ابن كثري ) ٢(و) ١( هذا احلديث كثريً

 .»زي فلم يعرفه ومل أقف له عىل سند, وسألت عنه احلافظ أبا احلجاج امل
ال أصل له,  «) : ٧٨(يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف منهاج البيضاوي  ~وقال العراقي 

 . »وسئل عنه املزي فأنكره 
هذا احلديث اشتهر يف كتـب الفقـه وأصـوله,  «:  ٩٩يف املعترب ص ~وقال بدر الدين الزركيش 

 . »ال أصل له : ي والذهبي وقالواوقد استنكره مجاعة من احلفاظ منهم املز
 .٩١,  املقاصد احلسنة للسخاوي ص٤/٣٥٢تلخيص احلبري : وانظر

البخاري يف الصحيح كتاب املظامل باب إثم من خاصـم يف باطـل وهـو يعلمـه  −أخرجه الشيخان  )٣(
من طرق عن عروة بن الـزبري ) ١٧١٣(وله أطراف, ومسلم يف الصحيح كتاب األقضية ) ٢٤٥٨(

 .به <ينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة عن ز
مل  «: عبـدالغني الكبييسـ/ وقال حمققه الـدكتور) ٦٢(أورد هذا احلديث ابن كثري يف حتفة الطالب  )٤(

 .»أقف عىل هذه الرواية 
) ٤٤١٨(يشري هنا إىل ما أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب املغازي باب حديث كعب بن مالـك  )٥(

دالرمحن بن عبداهللا بن كعب بن مالك عن أبيـه عـن جـده كعـب بـن من طريق ابن شهاب عن عب
جاءه املخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون لـه وكـانوا بضـعة وثامنـني رجـالً : ( وفيه  مالك

ك
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 ... ).فقبل منهم رسول اهللا عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم ووكل رسائرهم إىل اهللا 

لو كنت رامجًـا بغـري : (  يح كتاب الطالق باب قول النبي البخاري يف الصح: أخرجه الشيخان  )٦(
من طريـق عبـدالرمحن بـن ) ١٤٩٧(له أطراف, ومسلم يف الصحيح كتاب اللعان ) ٥٣١٠) (بينة 

أمها اللذان قال النبي : , وفيه قال عبداهللا بن شداد {القاسم عن القاسم بن حممد عن ابن عباس 
  ) :ا بغري بي ال, تلـك امـرأة كانـت تظهـر يف : فقال ابـن عبـاس) نة لرمجتها? لو كنت رامجًا أحدً

 .اإلسالم السوء
أي كانت تعلن بالفاحشة ولكن مل يثبت عليها ذلك ببينة  «:  ٩/٣٧٢يف الفتح  ~قال ابن حجر 

, وتنبيه املعلم بمبهامت صحيح ٢٦٥التوضيح ملبهامت اجلامع الصحيح ص: وانظر. »وال اعرتاف 
 .٢٥٣مسلم ص

) ٨(النـور ) ويدرؤا عنهـا العـذاب(أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب التفسري سورة النور باب  )٧(
وفيـه قصـة املالعنـة, وجـاء  {من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ) ٤٧٤٧(

 ).٦(املراجع السابق يف حاشية : , وانظر)لوال ما مىض من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن : ( بلفظ
يام ال كان حيكـم باالجتهـاد فـ ويستفاد منه أنه  «: ٩/٣٧٢يف الفتح  ~احلافظ ابن حجر  قال )٨(

فإذا أنزل الوحي باحلكم يف تلك املسـألة قطـع النظـر وعمـل بـام نـزل  خاصٌ  ينزل عليه فيه وحيٌ 
 .»وأجر األمر عىل الظاهر ولو قامت قرينة تقتيض خالف الظاهر 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 .١٤/٧٨تفسري القرطبي  )١(
 .املراد هبا مستشفى األمراض العقلية )٢(
  :تنيهنا إىل مسأل ~يشري اجلالل السيوطي  )٣(

ختلـف يف اسـمه واخلرضـ قـد ا «: ٦/٤٩٩يف الفتح  ~تعمري اخلرض, قال احلافظ ابن حجر : األوىل
 . »ويف اسم أبيه, ويف نسبه, ويف نبوته, ويف تعمريه 

والراجح أنه نبي, وهو قول مجهور العلامء, واختيار ابن تيميه, وابن حجـر, وعليـه فتـو اللجنـة  
 . الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية

 ., وال يموت إال يف آخر الزمانواختلف أهل العلم يف تعمري اخلرض وأنه ال يزال حيًا بني أظهرنا 
والصحيح عند املحققني من العلامء أن اخلرض مات وغري موجود, وهو اختيار البخاري وإبـراهيم  

بن إسحاق احلريب وأبو جعفر ابن املنادي, وأبو يعىل بن الفراء, وأبو بكر بن العـريب, وابـن تيميـه, 
 .يةوعليه فتو اللجنة الدائمة لإلفتاء بالبالد السعود

يقول ببقائه  ~مع العلم أن ابن تيميه له قول آخر وهو القول ببقائه حياً , وكذا اجلالل السيوطي  
 :حيًا لرشبه من ماء احلياة , وهو قول اجلمهور ; وقال يف ذلك

 حجج جتلُّ الدهر عن إحصـــاء.:.      واملرتىض قولُ احلياة فكم له      
, رشح  ٥/٣٠٥, املجموع  ١/١٧٦, هتذيب األسامء واللغات  ٤/٣٣٨جمموع الفتاو : انظر  

, الزهر النرضـ يف حيـاة اخلرضـ  ٦/٤٩٩, ثالثتها للنووي , فتح الباري ١٥/١٣٥صحيح مسلم 
, نرش املحاسـن ٥/٣٨٣, إرشاد الساري  ٢/٢٥٠, احلاوي للفتاوي ١٦٢كالمها البن حجر  ص 

ي

أ
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, فتـاو اللجنـة الدائمـة ١٢٥٠−٣/١٢٣٨, منهج احلافظ ابن حجر يف العقيـدة ٣٩٥الغالية ص

, ذكـر مـن اجتمـع ٤٤عبداهللا الغـامري ص لشيخ  ببيان نبوة اخلرض ل, إثمد العني ٢٨٨−٣/٢٨٤
 .١٠١باخلرض من الصحابة والعلامء والصاحلني للباحث عبداهللا الرشيف ص 

شـأن وعـىل هـذا يكـون شـأنه  «: ما نصـه) ١٧٢٧( ٣/٢٨٥جاء يف فتو اللجنة الدائمة : قلت 
األموات ال يسمع نداء من ناداه, وال جييب من دعاه, وال هيدي من ضل عن الطريق إذا اسـتهداه, 
وعىل تقدير أنه حي إىل اليوم فهو غائب, شأنه شأن غريه من الغائبني ال جيوز دعاؤه وال االستنجاد 

Ÿξ ®: به يف شدة أو رخاء لعموم قوله تعاىل sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& 〈 ] ومـا جـاء يف معنـاه مـن ]١٨:اجلـن ,
 . »اآليات 

.. أن اخلرض اآلن ينفذ باحلقيقة وأن الذين يموتون فجأة هو الذي يقتلهم عن طريق النيابـة: قوله: الثانية
, وانظرهذا الكالم غري صحيح رشعاً وع: الخ, قلت  .مراجع املسألة السابقة: قالً
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 .٤٧بداية السول ص )١(
ـــال تعـــاىل )٢( ≅ö ®: ق yδ uρ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym #© y›θ ãΒ ∩®∪ øŒÎ) #u™u‘ #Y‘$ tΡ tΑ$ s)sù Ï& Î#÷δ L{ (#þθ èWä3øΒ $# þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ#u™ #Y‘$ tΡ þ’ Ìj?yè ©9 

/ä3‹ Ï?# u™ $ pκ÷]ÏiΒ C§t6 s)Î/ ÷ρ r& ß‰É r̀& ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# “ W‰èδ ∩⊇⊃∪ !$ £ϑ n= sù $ yγ8 s?r& y“ ÏŠθ çΡ #© y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤÎ) O$ tΡr& y7 •/u‘ ôìn= ÷z $$ sù 
y7 ø‹n= ÷è tΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ Ä¨ £‰s)ßϑ ø9$# “ Yθ èÛ ∩⊇⊄∪ 〈 ]ويف ســورة النمــل]١٢-٩:طــه , :® øŒÎ) tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯Ï& Î#÷δ L{ þ’ ÎoΤÎ) 

àM ó¡nΣ#u™ #Y‘$ tΡ /ä3‹ Ï?$ t↔ y™ $ pκ÷]ÏiΒ Ay9 sƒ ¿2 ÷ρ r& Νä3Š Ï?# u™ 5>$ pκÅ¶ Î/ <§t6 s% ö/ä3¯= yè ©9 šχθ è= sÜóÁ s? ∩∠∪ $ £ϑ n= sù $ yδ u™!% y` y“ ÏŠθ çΡ 
.β r& x8Í‘θ ç/ ⎯tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ô⎯tΒ uρ $ yγ s9öθ ym z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇∪ 〈 ]ويف سـورة القصـص]٨-٧:النمل , :® 

* $ £ϑ n= sù 4© |Ós% © y›θ ãΒ Ÿ≅ y_ F{$# u‘$ y™ uρ ÿ⎯Ï& Î#÷δ r'Î/ [tΡ#u™ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9$# #Y‘$ tΡ tΑ$ s% Ï& Î#÷δ L{ (#þθ èWä3øΒ $# þ’ ÎoΤÎ) 
àM ó¡nΣ#u™ #Y‘$ tΡ þ’ Ìj?yè ©9 Νä3‹ Ï?# u™ $ yγ ÷Ψ ÏiΒ Ay9 sƒ ¿2 ÷ρ r& ;ο uρ õ‹y_ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# öΝä3ª= yè s9 šχθ è= sÜóÁ s? ∩⊄®∪ !$ £ϑ n= sù $ yγ8 s?r& 
š” ÏŠθ çΡ ⎯ÏΒ Ã™ÏÜ≈ x© ÏŠ# uθ ø9$# Ç⎯yϑ ÷ƒ F{$# ’ Îû Ïπ yè ø)ç7ø9$# Ïπ Ÿ2 t≈ t7ßϑ ø9$# z⎯ÏΒ Íο tyf ¤±9$# β r& #© y›θ ßϑ≈ tƒ þ† ÎoΤÎ) $ tΡr& ª!$# Uu‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊂⊃∪ 〈 ]٣٠-٢٩:القصص[. 
$ ΝèO§ ®: جمقال تعاىل يف سورة الـن )٣( tΡyŠ 4’ ¯< y‰tFsù ∩∇∪ tβ% s3sù z>$ s% È⎦ ÷⎫y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Šr& ∩®∪ #© yr ÷ρ r'sù 4’ n< Î) ⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 

4© yr ÷ρ r& ∩⊇⊃∪ $ tΒ z> x‹x. ßŠ# xσàø9$# $ tΒ #“ r&u‘ ∩⊇⊇∪ …çµ tΡρ ã≈ yϑ çFsùr& 4’ n?tã $ tΒ 3“ ttƒ ∩⊇⊄∪ ô‰s)s9uρ çν#u™u‘ »' s!÷“ tΡ 3“ t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã 
Íο u‘ ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζy_ #“ uρ ù'pRùQ$# ∩⊇∈∪ øŒÎ) © y´ øó tƒ nο u‘ ô‰Åb¡9$# $ tΒ 4© y´ øó tƒ ∩⊇∉∪ 〈 ]١٦-٨:النجم[. 
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 .ما بني القوسني ساقطة من مجيع النسخ, وأضفتها من مصادر احلديث) ١(

 W
 .٣/٥١٦أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

ى بـن معـني عـن أيب يـحيمن طريق جعفر بن أيب عثامن عـن ) ١٢٢(وأخرجه الدارقطني يف الرؤية 
 .بنحوه  زاحم عن عبداهللا بن مسعودعبيدة عن سليامن بن عبيد عن الضحاك بن م

 W
كان ثقة : قال اخلطيب. جعفر بن حممد بن أيب عثامن أبو الفضل الطياليس: جعفر بن أيب عثامن هو−

د أحد األعالم, تويف سـنة : ثبتًا صعب األخذ حسن احلفظ, قال الذهبي هــ يف ٢٨٢اإلمام احلافظ املجوِّ
 .٢/١٧٨, شذرات الذهب ١٣/٣٤٦, السري ٧/١٨٨تاريخ بغداد : انظر ترمجته. شهر رمضان

 .هو اإلمام : ى بن معني الغطفاين موالهم البغدادييحي−
 .kí‹ÔnÛa٤٢٤٩@. عبد الواحد بن واصل احلداد البرصي ; ثقة : أبو عبيدة هو −
وذكـره . صدوق: ثقة, وقال أبو حاتم: الناجي البرصي ; قال عنه ابن معني: سليامن بن عبيد هو −

 .٦/٣٩٢, الثقات ٤/١٢٩, اجلرح والتعديل ٤/٢٥التاريخ الكبري : انظر. ابن حبان يف الثقات
 .الضحاك بن مزاحم هو اهلاليل−
 אW

سنده ضعيف ألن الضحاك بن مزاحم كثري اإلرسال, وذكر بعض أهل العلم أنه مل يسمع من أحـد 
عمر وابن عباس خالف, واألصح عدم صحة سامعه منهام, ومن بـاب  من الصحابة ويف سامعه من ابن

يف كتابـه  ~أوىل عدم صحة سامعه من ابن مسعود لتقدم وفـاة ابـن مسـعود, ولـذا قـال الـدارقطني 
 .»أسنده إىل ابن مسعود  «: الرؤية

, جـامع التحصـيل ٤/٤١٧, التهذيب ١٣/٢٩١, هتذيب الكامل ٤/٤٥٨اجلرح والتعديل : انظر
 .١٩٩ص
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 W

 .٣/٥١٤أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
من طريق حممد بن عيسـى بـن حبـان املـدائني عـن  ١/٢٨٨وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات 

حممد بن الصباح عن عيل بن احلسن عن إبراهيم بن اليسع عن العباس الرضير عن اخلليل بـن مـرة عـن 
 .عن سلامن الفاريس بنحوهى البرصي عن زاذان يحي
 אW

 .سنده موضوع
ى البرصي تالف كذاب, والسند يحيموضوع بال شك و «: يف املوضع السابق ~قال ابن اجلوزي 

 . »ظلمة 
ا  «:  ٨٦يف تلخيص املوضوعات ص ~ وقال الذهبي ا طويالً سمجً ثم نقـل كـالم .. فذكر خربً

 .»ابن اجلوزي 
ى حييـموضـوع, أبـو السـكني وإبـراهيم و «:  ١/٢٤٩يف الآللئ املصـنوعة  ~السيوطي وقال 

 . »ى كذاب حيدث باملوضوعات يحي: البرصي ضعفاء مرتوكون, وقال الفالس
 

ك

ي
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 W

 .٣/٥١٥أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
من طريق حممد بن يـونس الكـديمي عـن برشـ بـن  ١/٢٩٠وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 .عبيد عن موسى بن سعيد الراسبي عن قتادة عن سليامن بن قيس اليشكري عن جابر بن عبداهللا به
 אW

 .سنده موضوع
 .»فيه الكديمي متهم به  «: يف املوضع السابق ~قال ابن اجلوزي

 .٨٦يف تلخيص املوضوعات ص ~وكذا قال الذهبي 
 . »آفته الكديمي : موضوع «:  ١/٢٥٠يف الآللئ املصنوعة  ~وقال السيوطي 
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 W

 .٣/٥١٦خرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق أ
, مـن طريـق ١/١٧٦, وابن اجلوزي يف العلل املتناهية  ٥/١٣٠وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

أيب عيل أمحد بن عيل األنصاري من ولد أنس بن مالك عن حممد بن عبداهللا صاحب الشامة عـن هشـيم 
 .جلوزي فيه زيادةبه ; وعند اخلطيب وابن ا.. عن محيد عن أنس بن مالك 

 W
, تويف سنة ثامين عرشة وثالثامئـة, قـال احلـاكم «: قال الذهبي: أمحد بن عيل األنصاري− طـريٌ : واهٍ

 . »يوهنه احلاكم هبذا القول : طرأ علينا, قلت
 .١/٣٢٩, اللسان ١/٢٦٢امليزان : انظر
 .ومل أقف عىل ترمجته. يف املوضع السابققاله ابن اجلوزي .جمهول:حممد بن عبداهللا صاحب الشامة−
 .هشيم هو ابن بشري−
 .ابن أيب محيد الطويل: محيد هو−
 אW

 . سنده موضوع
يف تلخـيص  ~, وقال الذهبي ) هذا حديث ال يصح: (يف املوضع السابق  ~قال ابن اجلوزي 

إسـناده : ( ٦/٣٣٠عواد يف حتقيقه لتاريخ بغـداد  , وقال الدكتور بشار)باطل) : (١١٩(العلل املتناهية 
 ).  موضوع: ( ٤/٣٧٨, وقال الدكتور خلدون األحدب يف زوائد تاريخ بغداد )تالف
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 .٥٨بداية السول ص )١(
صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي : نييحجاء يف الصح−أنواع الوحي  )٢(

من طريق هشام بن عروة عن أبيـه عـن ) ٢٣٣٣(, وصحيح مسلم كتاب الفضائل )٣٢١٥(و) ٢(
يانـا يـأتيني مثـل صلصـلة أح:  كيف يأتيك الـوحي? فقـال رسـول اهللا  ((: ولفظه <عائشة 

اجلرس, وهو أشده عيلّ فيفصم عني, وقد وعيـت عنـه مـا قـال, وأحيانًـا يتمثـل يل امللـك رجـالً 
 .))فيكلمني فأعي ما يقول 

حيتمـل أن يكـون املسـئول عنـه :  ))كيف يأتيك الـوحي  (( «: ١/٢٦يف الفتح  ~قال ابن حجر 
 .»أو ما هو أعم من ذلك صفة الوحي نفسه, وحيتمل أن يكون صفة حامله 

 −وهـو أن الـوحي منحرصـ يف احلـالتني−وأُورد عىل ما اقتضـاه احلـديث  «: ١/٢٧ ~ثم قال 
إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل, والنفث يف الروع, واإلهلـام, والرؤيـا : حاالت أخر

يئه يف صـورته التـي الصاحلة, والتكليم ليلة اإلرساء بال واسطة, وإما من صفة حامل الوحي كمج
 . »خلق عليها له ستامئة جناح ورؤيته عىل كريس بني السامء واألرض وقد سد األفق 

 :يستخلص من هذا أن مراتب الوحي عديدة: قلت
 .الرؤيا الصاحلة −١
 .ما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه −٢
 .أنه كان يتمثل له امللك رجالً فيخاطبه −٣
 .صلصلة اجلرسأنه كان يأتيه مثل  −٤
لِق عليها −٥  .أنه كان ير امللك يف صورته التي خُ
 .ما أوحاه اهللا إليه وهو فوق السموات ليلة املعراج −٦
 .كالم اهللا منه إليه بال واسطة ملك −٧
 .٥٢, خصائص املصطفى ص ٣/١١٩٩يف العقيدة  حجر ابن احلافظ منهج: انظر
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 W

, والبيهقي )٣١٦٣٨( ٦/٣٠٨, وابن أيب شيبة يف املصنف )٧٦٣( ٢/١٥٦أخرجه أمحد يف املسند 
 ).١٠٢٤(  ١/٣٢٨, والسنن الكرب ٥/٤٧٢يف الدالئل 

, )١٤٤٧−١٤٤٦(, والاللكائي يف رشح أصول االعتقـاد )١٠٤٣(وأخرجه اآلجري يف الرشيعة  
 .من طريق زهري بن حممد

ا أمحد يف املسند   .من طريق سعيد بن سلمة) ١٣٦١( ٢/٤٦٠وأخرجه أيضً
 . به  عقيل عن حممد بن عيل عن عيل بن أيب طالب كالمها عن عبداهللا بن حممد بن

 . ))نرصت بالرعب  ((: إال عند أمحد من الطريق الثاين فبدون قوله
 W

سكن الشام ثم احلجاز, رواية أهل الشـام عنـه : التميمي أبو املنذر اخلراساين: زهري بن حممد هو −
عف بسببها, قال البخاري ع ا الذي يروي عنه الشاميون آخر: ن أمحدغري مستقيمة فضُ وقـال ! كأن زهريً

 .kí‹ÔnÛa٢٠٤٩@. حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه : أبو حاتم
ر  «) : ١٦٦٦(وقال الذهبي يف الكاشف   .»ثقة يُغرب ويأيت بام ينكَ

kí‹ÔnÛa@@.  صدوق صحيح الكتاب خيطئ من حفظـه: ابن أيب احلسام املدين: سعيد بن سلمة هو −

٢٣٢٦. 
 .اهلاشمي أبو حممد املدين: عبداهللا بن حممد بن عقيل هو −
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 .kí‹ÔnÛa٦١٥٧@.  ثقة عامل: ابن احلنفية: حممد بن عيل بن أيب طالب هو−
 אW

 . ١/٤٣٨حلال عبداهللا بن حممد بن عقيل, وحسنه ابن حجر يف الفتح ضعيف  سنده
, من طريـق عبـداهللا )١٨٠٧(الفاكهي يف أخبار مكة  وله شاهد حسن من حديث أيب بن كعب عند

 .به  بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه
 .kí‹ÔnÛa٣٠١٧@. ثقة: الطفيل بن أيب بن كعب األنصاري−
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 W

ى بن أيوب وقتيبة بن سعيد يحيحدثنا :  ~قال ) ٥٢٣(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الصالة 
ر قالوا  جْ  . فذكره.. بيه عن أيب هريرة بنحوهحدثنا إسامعيل وهو ابن جعفر عن العالء عن أ: وعيل بن حُ

 

أ
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 W

نا : نا أبو عامر قال: مد بن املثنى قال حدثنا حم:  ~قال ) ٦٥٦( ٢/٢٥١أخرجه البزار يف املسند 
 .فذكره  زهري عن عبداهللا بن حممد عن عقيل عن حممد بن عيل عن أبيه عيل بن أيب طالب

 W
ن: ـ حممد بن املثنى هو  مِ نَزي املعروف بالزَّ  . العَ

 . العقدي: ـ أبو عامر هو 
 . ابن حممد التميمي: ـ زهري هو 

 אW
 . سنده حسن
 ). رواه البزار وإسناده جيد : (  ٨/٢٦٩يف املجمع  ~قال اهليثمي 

سبق معنا احلديث من طريق زهري بن حممد بسـنده يف احلـديث الـذي قبلـه, وفيـه اخلمـس : قلت 
 . اخلصال 
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 W

) ١٤٤٨(, والاللكائي يف رشح أصول اإلعتقاد )١٠٤٣(اآلجري يف الرشيعة : أخرجه هبذا اللفظ 
 .به  من طريق موسى بن أعني عن عطاء بن السائب عن أيب جعفر عن أبيه عن عيل بن أيب طالب

 W
 .زرياجل: ـ موسى بن أعني هو

 . ـ عطاء بن السائب أبو حممد الثقفي
 .حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن طالب أبو جعفر الباقر: ـ أبو جعفر هو 

 . ـ أبوه هو عيل بن احلسني زين العابدين
 אW

 سنده ضعيف الختالط عطاء بن السائب ; وعدم سامع زين العابدين من جده عـيل بـن أيب طالـب
 . ٢٤٠, جامع التحصيل ص٧/٢٦٠, التهذيب ٢٠/٣٨٢هتذيب الكامل : انظر. فقد أرسل عنه

 . ١/٥٢٢يف الفتح  ~واحلديث حسنه احلافظ ابن حجر
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 W

حــدثنا حممــد بــن عبــداهللا :  ~قــال ) ١١٠٥٦( ١١/٦٤م الكبــري أخرجــه الطــرباين يف املعجــ
احلرضمي ثنا عبدالرمحن بن الفضل بن موفق ثنا أيب ثنا إسامعيل ابن إبراهيم عن جماهد عن ابـن عبـاس 

 ..فذكره . 
 W

أيب نعـيم  يروي عن: ( فقال  ٨/٣٨٢ذكره ابن حبان يف الثقات : ـ عبدالرمحن بن الفضل بن موفق 
أشار إليه ابن حجر : قلت ) مل نظفر به : ( وقال حمقق الثقات ). وأبيه, رو عن احلرضمي وأهل العراق 

 .٨/٢٨١يف التهذيب 
 . kí‹ÔnÛa٥٤٢٠@. فيه ضعف: ـ الفضل بن موفق بن أيب املتئد الثقفي 

 .ابن مهاجر الكويف: ـ إسامعيل بن إبراهيم هو 
 . ـ جماهد هو ابن جرب املكي

 אW
 . سنده ضعيف حلال عبدالرمحن وأبيه الفضل وإسامعيل بن إبراهيم

 ). وفيه إسامعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف : (  ٨/٢٥٩يف املجمع ~قال اهليثمي 
 . ٢٩٩يف اللفظ املكرم ص  ~رد َّ هذه الرواية العالمة اخليرضي : قلت 
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 W

حـدثنا احلسـني بـن إسـحاق :  ~قـال ) ٦٦٧٤( ٧/١٥٤عجـم الكبـري أخرجه الطـرباين يف امل
ى بن محزة ثنا إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة عن يزيد بن خصـيفة أنـه يحيالتسرتي ثنا هشام بن عامر ثنا 

 . فذكره.. أخربه عن السائب بن يزيد 
 W

 . ـ احلسني بن إسحاق التسرتي
 . ابن نصري السلمي الدمشقي اخلطيب :ـ هشام بن عامر هو 

 .ابن واقد احلرضمي: ى بن محزة هو يحيـ 
 . ـ إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة هو املدين

 . kí‹ÔnÛa٧٧٣٨@. ثقة: ابن عبداهللا بن خصيفة املدين : ـ يزيد بن خصيفة هو 
 אW

 . فروة سنده ضعيف جداً حلال إسحاق بن عبداهللا بن أيب
 ). فيه إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة وهو مرتوك : (  ٨/٢٥٩يف املجمع  ~قال اهليثمي 

رَّ بعضها, ويف مسألة حتديد نرص رسول اهللا : قلت  بالرعب بمسرية شـهر  وله شواهد صحيحة مَ
ولـه أطـراف, وصـحيح مسـلم يف كتـاب ) ٣٣٥(; صحيح البخاري كتـاب التـيمم نييحهو يف الصح

 . من حديث جابر بن عبداهللا ريض عنهام) ٥٢١(ملساجد ا
وجاء هنا من حديث السائب بن يزيد, ومن قول ابن عباس كالمهـا عنـد الطـرباين حتديـد املسـافة 

 . بالشهرين
وظهر يل أن احلكمة يف اإلقتصار عىل الشـهر أنـه مل يكـن : (  ٦/١٤٦يف الفتح  ~قال ابن حجر 

التي حوله أكثر من ذلك, كالشام والعـراق والـيمن ومرصـ, لـيس بـني املدينـة  بينه وبني املاملك الكبار
النبوية للواحدة منها إال شهر فام دونه, ودل حديث السائب عىل أن الرتدد يف الشـهر والشـهرين إمـا أن 
يكون الراوي سمعه كام يف حديث السائب, وإما أنه ال أثر لرتدده, وحـديث السـائب ال ينـايف حـديث 



@

 

……………………………………………………………  
 ). وليس املراد باخلصوصية جمرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عن من الظفر بالعدو جابر, 

 . خمتصة به مطلقاً وال وجود ملفهوم العدد هنا هذه اخلاصية بالنبي :قلت 
 . ١/٥٢١الفتح : انظر
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 W

ولـه مـن حـديث ابـن هليعـة عـن : (  ~قال  ٣/٣١٤نسبة أليب نعيم املقريزي يف إمتاع األسامع 
: ( فذكره بنصـه وفيـه زيـادة.. بن رباح عن رجل سمع عن عبادة بن الصامت احلارث بن يزيد عن عيل

 ). واهللا يؤيت فضله من يشاء, وبه يكتفي 
 W

 .ـ احلارث بن يزيد هو احلرضمي أبو عبدالكريم املرصي
 .ـ عيل بن رباح هو اللخمي أبو عبداهللا املرصي

 . مل أعرفه: ـ رجل 
 אW

 . سنده ضعيف حلال ابن هليعة وجهالة من سمع عن عبادة بن الصامت
إىل  ~هناك اجلالل السيوطي  عزاهو). ٤٤٢(رقم وقد سبق معنا هذا احلديث بأطول منه : قلت 

 . ابن أيب حاتم وعثامن بن سعيد الدارمي
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 .٢/١٥٠إحياء علوم الدين   : انظر)  ١(
 . هذا واضح جيل لكل من قرأ قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم)  ٢(
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 ). ٨٠(سورة اإلرساء آية ) ١(

 W
قـال ) ٤٢٦٠( ٣/٤احلـاكم وهـو يف مسـتدركه مـن طريـق , ٢/٥١٧أخرجه البيهقي يف الدالئل 

ذي ثنـا : ~ وْ أخربنا أبوبكر حممد بن عبداهللا الشافعي ثنا إسحاق بن احلسن ثنا حسني بـن حممـد املـرُّ
 .فذكره.~شيبان بن عبدالرمحن عن قتادة 

 W
: غيالنيات قـال الـدارقطني ـ حممد بن عبداهللا الشافعي أبوبكر البغدادي البزاز صاحب األجزاء ال

 . كان ثقة ثبتاً كثري احلديث حسن التصنيف: الثقة املأمون, الذي مل يغمز بحال, وقال اخلطيب 
 . ٣/١٦, شذرات الذهب ١٦/٣٩, السري ٥/٤٥٦تاريخ بغداد : انظر

وثقـه إبـراهيم احلـريب .. ثقة حجـة: قال الذهبي . ـ إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب البغدادي
وثقـه : وقـال ابـن حجـر .. ). كتب الناس عنه ثـم كرهـوه: رفيقه, والدارقطني, وأما ابن املناد فقال 

 . عبداهللا بن أمحد بن حنبل
 . ١٣/٤١٠, السري ١/٤٧١, اللسان ١/٣٤٠امليزان : انظر

ذي التميمي  وْ  . kí‹ÔnÛa١٣٤٥@. ثقة: ـ حسني بن حممد املرُّ
 .موالهم أبو معاوية البرصيالتميمي : ـ شيبان بن عبدالرمحن هو

 אW
 . ~سنده صحيح إىل قتادة بن دعامة 

, )أخرجه اهللا من مكة إىل اهلجرة باملدينة: (عن قتادة قوله ١٢/٤٠٠وجاء يف تفسري الطربي : قلت 
ال بالصواب يف تأويل وأشبه هذه األقو: (~ويف معنى اآلية أقوال ذكرها ابن جرير يف تفسريه ثم قال 

 ). وأدخلني املدينة مدخل صدق, وأخرجني من مكة خمرج صدق: معنى ذلك : قول من قال : ذلك 
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 . علـيهم مـن زهـرة الـدنيا األمـوال, ومـا فـتح:االسـتخراج واألخـذ, واملـراد : النثل : تنتثلوهنا ) ١(

 . ٥/١٦النهاية 
 W

 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف أربعة مواضع هي كالتايل 
:  ~قـال ) ٢٩٧٧. ())نرصتُ بالرعب مسرية شهر  ((:  ـ كتاب اجلهاد والسري باب قول النبي 

  يد بن املسيب عـن أيب هريـرةالليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سع:حدثنا : ى بن بكري يحيحدثنا 
 . فذكره

حدثنا أمحد بن املقدام العجيل حدثنا حممد بـن :  ~قال ) ٦٩٩٨(ـ كتاب التعبري باب رؤيا الليل 
 . فذكره  حدثنا أيوب عن حممد عن أيب هريرة: عبدالرمحن الطفاوي 

حـدثنا الليـث : بـن عفـري حـدثنا سـعيد :  ~قال ) ٧٠١٣(ـ كتاب التعبري باب املفاتيح يف اليد 
 . فذكره: حدثني عقيل عن ابن شهاب أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال 

قـال ) ٧٢٧٣) (بعثـت بجوامـع الكلـم : (  ـ كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبـي 
املسـيب عـن  حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن: حدثنا عبدالعزيز بن عبداهللا :  ~

 . فذكره  أيب هريرة
: وحـدثني أبـو الطـاهر وحرملـة قـاال :  ~قال ) ـ أطرافه ٢٣٥(وأخرجه مسلم كتاب الصالة 

 . فذكره  حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة:أخربنا ابن وهب 
لرمحن عن أيب هريرة بمثل ثم ساق له طريقان عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبدا

 .ثم ساق له طريقان آخران عن أيب هريرة. حديث يونس
فقد أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التعبري بـاب يف اليـد : وأما قول ابن شهاب املذكور : قلت

 . , ومل خيرجه مسلم)٧٠١٣(
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: ( يف رواية كريمة  كذا أليب ذر, ووقع: قال أبو عبداهللا : (  ١٢/٤١٨يف الفتح   ~قال ابن حجر 

ال منافـاة ألنـه اسـمه, والقائـل هـو البخـاري, والـذي يظهـر يل أن : , فقال بعض الرشاح )قال حممد 
الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكالم ثبت عن الزهري واسمه حممد بن مسلم وقد ساقه البخاري مـن 

 ظن أنه البخاري فـأراد ) وقال حممد(  :طريقه فيبعد أن يأخذ كالمه فينسبه لنفسه, وكأن بعضهم ملا رأ
 ). تعظيمه فكناه فأخطأ, ألن حممداً هو الزهري وليست كنيته أبا عبداهللا بل هو أبو بكر 
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 . ~هذا التحسني من اجلالل السيوطي  )١(
ف من اخلوص كالزبيل ونحوه : ة فّ السَ  )٢( أي ينسج, وحيتمـل أن يكـون مـن السـفوف أي مـا : ما يُسَ

 . هو املراد يف احلديث, ولعل الثاين ٢/٣٧٥النهاية . يُستف
 .ال يوجد أي طعام : املعنىوالكف املعروف :  فّ الكَ املراد ب )٣(

 W
, مـن )٤٥٤(, والبيهقـي يف الزهـد الكبـري )٦٩٣٣( ٧/٤٧٤أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 

 . رهفذك {طريق احلسن بن برش عن سعدان بن الوليد عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس 
 W

لْم البجيل  . ـ احلسن بن برش هوابن سَ
هتذيب الكـامل : انظر.مل أجد ترمجته, وسامه املزي ضمن شيوخ احلسن بن برش: ـ سعدان بن الوليد 

 .٤/٤٥٩, تعليق املعلمي عىل الكامل ٢/١٠٦
 אW

 . سنده ضعيف جلهالة سعدان
, ورد مـن حـديث ابـن عبـاس  الرسول  يف شأن ختيري: قلت  بني أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبـداً

 والبيهقـي )١٠٦٨٦( ١٠/٢٨٨, والطرباين يف الكبري )٦٧٤٣( ٤/١٧١أيضاً عند النسائي يف الكرب ,
 من طرق عن بقية بـن الوليـد عـن الزبيـدي عـن  ١/٣٣٣, ويف الدالئل )١٣٣٢٧( ٧/٧٨يف الكرب

 . عبداهللا بن عباس عن ابن عباس يف التخيري فقط الزهري عن حممد بن
 . kí‹ÔnÛa٦٣٧@. ثقة ثبت: حممد بن الوليد بن عامر احلميص : ـ الزبيدي هو 

حممـد بـن عـيل بـن : وقيـل هـو . kí‹ÔnÛa٦٠٢٦@@. مقبول: ـ حممد  بن عبداهللا بن عباس اهلاشمي 

أ
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 . ٥/٢٣٢ف , وحتفة األرشا١/١٢٤التاريخ الكبري : عبداهللا بن عباس, انظر

 . سنده حسن النتفاء تدليس بقية فقد رصح بالسامع عند النسائي
 ). فيه بقية بن الوليد وهو مدلس : (  ٩/٢٠يف املجمع  ~وقال اهليثمي 

من حديث أيب هريـرة فـانظره هنـاك مـع ) ٧١٦٠( ١٢/٧٦وله شاهد صحيح عند أمحد يف املسند 
 . بقية شواهده
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 .مليكاً ) أ(يف ) ١(

 W
 ).  ١٣٣٠٩(  ١٢/٣٤٨أخرجه الطرباين يف الكبري 

ى بن عبداهللا البابلتي عن أيـوب بـن هنيـك عـن يحيمن طريق  ٣/٢٥٦وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
 .به {كناه بأيب حازم عن ابن عمر : حممد بن قيس املدين, وعند أيب نعيم 

 W
  kí‹ÔnÛa٧٥٨٥@. ضعيف:ى بن عبداهللا البابلتي يحي−
مرتوك, : منكر احلديث, وقال األزدي : ضعيف, وقال أبو زرعة : قال أبوحاتم : أيوب بن هنيك −

 . خيطئ: وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 
, ١/٤٦٦, امليــزان ٦/٦١, الثقــات ٢/٢٥٩, اجلــرح والتعــديل ١/٤٢٥التــاريخ الكبــري : انظــر

 .١/٦١٢اللسان 
أبو حازم خمتلف فيه فقيـل سـلمة بـن دينـار, : أظنه القاص, وقال أبونعيم : حممد بن قيس املدين −
 .  سلمة بن دينار هو أبو حازم األعرج القاص املدين: حممد بن قيس املدين; قلت : وقيل 
 אW

حازم هل هو سلمة أو حممد بن قيس, وإن كان  ى وأيوب واالختالف يف أيبيحيسنده ضعيف حلال 
 . هو املدين القاص فحديثه مرسل عن الصحابة

 ).هذا حديث غريب : ( يف املوضع السابق ~قال أبو نعيم 
 ).ى بن عبداهللا البابلتي وهو ضعيفيحيرواه الطرباين وفيه : ( ٩/١٩يف املجمع  ~وقال اهليثمي 
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 W

من طريق زيد بن احلباب, وابن حبـان يف صـحيحه )  ١٤٥١٣(  ٣٩٠/ ٢٢أخرجه أمحد يف املسند 
 . بن شقيقمن طريق عيل بن احلسن )  ٦٣٦٤(  ١٤/٢٧٩

ثالثـتهم عـن . من طريق عيل بن احلسني)  ٢٧٧(  ١/١٧٩وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 
 .  به {احلسني بن واقد عن أيب الزبري عن جابر 

 W
 .زيد بن احلباب هو أبو احلسني العكيل−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٠٦@. ثقة حافظ: عيل بن احلسن بن شقيق املروزي −
 .هو ابن واقد املروزي: بن احلسني عيل −
 احلسني بن واقد هو املروزي أبو عبداهللا القايض −
 . أبو الزبري هو حممد بن مسلم بن تدرس املكي−
 אW

 . سنده ضعيف لتدليس أيب الزبري وقد عنعنه
 ). رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح : (  ٩/٢٠يف املجمع  ~قال اهليثمي 

, وتشـدد ابـن اجلـوزي يف ) ١٧٣٠(, والضعيفة  ) ١٣٢( يف ضعيف اجلامع  ~وضعفه األلباين
 .)…هذا حديث اليصح : ( ~العلل املتناهية فقال 

ليس رجاله رجال الصحيح كام قال اهليثمي إال أبا الزبري, أما زيد فلم خيرج له البخاري وأما :قلت 
 .احلسني بن واقد فقد أخرج له معلقا
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 W

, ويف احلليـة ) ٥٤٠(  ٥٩٥ئل صوأبـو نعـيم يف الـدال, ١/٣٨١أخرجه ابـن سـعد يف الطبقـات 
٨/١٣٣. 

, )٢٢١٩٠( ٣٦/٥٢٨وأمحد يف املسند ) ١٩٦( وأخرجه ابن املبارك يف الزهد; زوائد نعيم بن محاد 
بنحـوه, والطـرباين يف )  ٢٣٤٧(والرتمذي يف اجلامع أبواب الزهد باب ماجاء يف الكفاف والصرب عليه 

, وابن الشـجري يف أماليـه ) ٨٤٣(  أخالق النبي , وأبو الشيخ يف) ٧٨٣٥(  ٨/٢٠٧املعجم الكبري  
 ) ٩٩٢٥(  ١٣/٤٣, و) ١٣٩٤(  ٣/٦٠, والبيهقي يف الشعب ٢/٢٠٨

 .به  ى بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن عيل بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامةيحيمن طريق 
 W

 .ى بن أيوب هو الغافقي املرصيحيي−
 .هو اإلفريقيعبيداهللا بن زحر − 
 . عيل بن يزيد هو األهلاين− 
 . القاسم هو ابن عبدالرمحن صاحب أيب أمامة− 
 אW

 . سنده ضعيف حلال األهلاين
 ).ضعيف جداً ) : ( ٣٧٠٤( يف ضعيف اجلامع  ~وقال األلباين 

 

ت
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 W

 ٣/٦١, ويف الشــعب ١/٣٥٤, والبيهقــي يف الــدالئل ١/٤٦٥أخرجــه ابــن ســعد يف الطبقــات 
)١٣٩٥.( 

 . هلبيمن طريق عباد امل)  ٤٥٢( , وأبو الشيخ يف أخالق النبي ١/٤٧وأخرجه أمحد يف الزهد 
 .من طريق محاد بن زيد)  ٦٠٢٦(  ٧/١٨والطرباين يف األوسط 

 .  به <مها عن جمالد بن سعيد عن الشعبي عن مرسوق عن عائشة 
 W

 .ابن عباد األزدي البرصي: عباد املهلبي هو−
 . محاد بن زيد بن درهم األزدي البرصي− 
 .جمالد بن سعيد هو اهلمداين −
 . و عامر بن رشاحيلالشعبي ه−

 . مرسوق هو ابن األجدع− 
 אW

 سنده ضعيف حلال جمالد بن سعيد 
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 ).٢٠(سورة الفرقان, آية  )١(
 .)١٠(سورة الفرقان, آية  )١(

 W
 .٣٤٢وهو يف أسباب النزول له ص ,من طريق الواحدي) (ابن عساكر يف تاريخ دمشق أخرجه

   W
 .أبو حذيفة البخاري: إسحاق بن برش هو−
ابن سـعيد األزدي أبـو القاسـم البلخـي : تصغري جابر, ويقال اسمه جابر, وجويرب لقب: جويرب−

 .هو ابن مزاحم: الضحاك− .٩٨٨التقريب . يف جداً راوي التفسري; ضع
 אWإسناده موضوع.

قال سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن : (٣/٣٤١ابن كثري رمحه اهللا يف التفسري  قال احلافظ
طـه نبيـاً قيل للنبي صىل اهللا عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن األرض ومفاتيحهـا مـا مل نع: خيثمة
امجعوها يل يف اآلخرة, فأنزل اهللا : وال نعطي أحداً من بعدك وال ينقص ذلك مما لك عند اهللا, فقال قبلك

 .)عز وجل يف ذلك اآلية

ت
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 W

 ).٧٢٣٨( ١٣/٢٠٩, وأبو يعىل يف مسنده )٢٩٩٨( ١/٢٦١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
, من طريق هشـيم )١٣٦٨( ٣/٣٨, والبيهقي يف الشعب )٣٣(وأخرجه احلسن بن عرفة يف جزئه 

 . به  بن بشري عن عبدالرمحن بن إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري
 W

 . شري هو السلمي أبو معاوية الواسطيـ هشيم بن ب
 . هو ابن احلارث الواسطي: ـ عبدالرمحن بن إسحاق 

 . ـ أبو بردة هو ابن أيب موسى األشعري
 אW

 . سنده ضعيف لضعف عبدالرمحن بن إسحاق
واسطي وهـو رواه أبو يعىل وفيه عبدالرمحن بن إسحاق ال: (  ٨/٢٦٣يف املجمع  ~قال اهليثمي 

 ). ضعيف 
 ). ١٤٨٣( ٣/٤٧٢يف السلسلة الصحيحة ~وضعفه األلباين 

, )٣٨٧٧( ٦/٤٢٢وللحديث شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عنـد أمحـد يف املسـند : قلت 
وابـن ماجـه يف . بدون الشاهد) ١٨٩٢(و) ١١٦٥(, والنسائي يف السنن الصغر )٤١٦٠( ٧/٢٢٧و

من طريق أيب إسحاق السبيعي عن أيب األحوص عـن ) ١٨٩٢(اح السنن كتاب النكاح باب خطبة النك
لِّم فواتح اخلري وجوامعه أو جوامع اخلري وفواحته  إن رسول اهللا : ( ابن مسعود بلفظ   ). عُ

 ). ١٤٨٣( ٣/٤٧٢, و)١٤٧٢( ٣/٤٦٠السلسلة الصحيحة : انظر
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 . ~هذا التصحيح من اجلالل السيوطي  )١(
ــاىل  )٢( ــال تع β¨ ®: ق Î) ©!$# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ 

#sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 7Î6 yz 〈 ]٣٤:لقامن[. 
 W

مـن طريـق ) ١٣٣٤٤( ١٢/٣٦٠, والطرباين يف الكبـري )٥٥٧٩( ٩/٤١٢أخرجه أمحد يف املسند 
ر حدثنا شعبة عن عمر بن حممد بن زيد أنه سمع أباه حممداً حدثنا حممد بن جعف:  ~قال . اإلمام أمحد

 . فذكره.. حيدثُ عن ابن عمر
واحلديث يف صحيح البخاري يف مخسة مواضع, ومـن الطريـق املـذكور أخرجـه يف كتـاب : قلت  

ن ى بن سلياميحيحدثنا :  ~قال ) ٤٧٧٨) (إن اهللا عنده علم الساعة : ( التفسري سورة لقامن باب قوله 
فذكره .. حدثني عمر بن حممد بن زيد أن أباه حدثه أن عبداهللا بن عمر قال: حدثني ابن وهب قال : قال 

 .. ). مفاتيح الغيب مخس: ( بلفظ 
 للحديث ونسبته ألمحد والطرباين هـو إثبـات أن النبـي  ~لذا كان السبب يف إيراد السيوطي 

 . واهللا تعاىل أعلم. ال لفظ أمحد والطرباين فهو املناسبأُويتَ مفاتيح كل شيئ إال اخلمس وال لفظ إ
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 W

, وأبو يعـىل يف )٤٢٥٣( ٧/٢٨٦, و)٤١٦٧( ٧/٢٣, و)٣٦٥٩( ٦/١٧٢أخرجه أمحد يف املسند 
 ).٥١٥٣( ٩/٨٦املسند 

, وابـن أيب شـيبة يف )٣٨٥( ١/٣٠٣, والطياليسـ يف املسـند )١٢٤(وأخرجه احلميدي يف املسـند 
) ٨٨٧(و) ٨٨٦(, والشـايش يف املسـند ١٨/٥٨٧, والطربي يف التفسـري )٣١٧١٨( ٦/٣٢١املصنف 

 . به  من طريق عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة عن عبداهللا بن مسعود
 W

 .ابن عبداهللا املرادي الكويف: ـ عمرو بن مرة هو
 .هو املرادي الكويف: ـ عبداهللا بن سلمة 

 אW
سنده حسن وهو صحيح لغريه بالنظر لشواهده األخر . 

 ). ومل خيرجوههذا إسنادحسن عىل رشط أصحاب السنن : ( ٣/٥٠٠يف التفسري ~قال ابن كثري 
 ). رواه أمحد وأبو يعىل ورجاهلام رجال الصحيح : (  ٨/٢٦٣يف املجمع  ~وقال اهليثمي 

 .  بل كام قال ابن كثري عىل رشط أصحاب السنننييحليس عبداهللا بن سلمة من رجال الصح: قلت 
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 ). ١١٧٥٢( ١٨/٢٧٥ −زوائد عبداهللا  −أخرجه أمحد يف املسند 
) ٤١٦٨( ٢/٦٥٣, واحلـاكم يف املسـتدرك )٣٧٤٥٤( ٧/٤٨٩وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

, واخلطيب ا من طريق جمالد بن سعيد عن أيب الودَّاك ) ٩٤٣( ٢/٢٥٩لبغدادي يف الفقيه واملتفقه خمترصاً
 . عن أيب سعيد اخلدري به

, )١٠٧٤( ٢/٣٣٢, وأبـو يعـىل يف املسـند )٨٩٦(وأخرجه أيضاً بنحوه عبد بن محيد يف املنتخـب 
مـن ) ٨٦٢١( ٤/٨٥١من طريق احلجاج, واحلـاكم يف املسـتدرك ) ٩٩٣(وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 

 . طريق فراس
 . مها عن عطية العويف عن سعيد اخلدري

 W
 : للحديث طريقان مها كالتايل 

 : الطريق األول 
 .ـ جمالد بن سعيد هو اهلمداين

 .ـ أبو الودَّاك هو جرب بن بن نوف البكايل اهلمداين
 :الطريق الثاين 

 . ـ احلجاج هو ابن أرطأة
 . kí‹ÔnÛa٥٣٨١@. صدوق ربام وهم: ى اهلمداين الكويف يحيـ فراس هو ابن 

نادة  . ـ عطية العويف هو ابن سعد بن جُ
 אW

 . حسن لغريه لتعدد طرقه وشواهده
 , .. )رواه أمحد وفيه جمالد بن سعيد: (  ٧/٣٤٦يف املجمع  ~قال اهليثمي 

تعقيباً عىل قول ) عطية ضعيف : ( , وقال أيضاً ) جمالد ضعيف: ( يف التلخيص  ~وقال الذهبي 
رواه أبو يعـىل والبـزار وفيـه احلجـاج بـن : ( وقال اهليثمي أيضاً ). ومل حيتج الشيخان بعطية : ( احلاكم 

أ
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 ). أرطأة وهومدلس, وعطية العويف وقد وثق 

 )٧١٣١( صـحيح  البخـاري نييحمـا جـاء يف الصـح −ومن شواهد احلـديث الصـحيحة : قلت 
ما بعـث نبـي إال أنـذر أمتـه : ( من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ ) ٢٩٣٣(, ومسلم )٧٤٠٨(و

 .. ). األعور الكذاب أال إنه أعور, وإن ربكم ليس بأعور
, )وإين قد بني يل يف أمره ما مل يبني ألحد : ( ولعل السبب يف إيراد السيوطي حلديث الباب هو قوله 

 . , واهللا تعاىل أعلم~ وهي مثبتة ملا بوب عليه نييحلصحوهذه زيادة عام ورد يف ا
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عنـدما قـال يف بردتـه  ~ يقصد الشاعر حممد بن سـعيد البوصـريي ~لعل اجلالل السيوطي  )١(

 : ة الشهري
 ومن علومك علم اللوح والقلم .:.       فإن من جودك الدنيا ورضهتا ) ١٥٥( 
املعلومـات التـي  املـراد بعلومـه : ( شارحاً للشطر الثـاين   ~قال العالمة إبراهيم الباجوري 

تعـاىل املعلومات التي كتبها القلم يف اللوح بـأمر اهللا : أطلعها اهللا عليها, واملراد بعلم اللوح والقلم 
اكتب مقادير كل شيئ : وما أكتب ? قال : اكتب, قال : فقال له  ))أول ما خلق اهللا القلم  ((فإنه ورد 

بأن من مجلة علـم اللـوح  واستشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومه  ))حتى تقوم الساعة 
βÎ) ©!$# …çν¨ ®: والقلم األمور اخلمسـة املـذكورة يف آخـر سـورة لقـامن  y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú^Íi” t∴ ãƒuρ 

y] ø‹tóø9 $# ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰ xî ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“ r'Î/ 
<Ú ö‘ r& ßNθßϑs? 4 〈 . وأجيب بعدم تسليم بأن هذه األمور اخلمسة مما كتب القلم يف اللوح وإال الطلع

وعىل تسليم أهنـا ممـا كتـب القلـم يف , يطلع عىل اللوح كبعض املالئكة املقربني عليها من شأنه أن 
 . انتهى) علم اللوح والقلم الذي يطلع عليه املخلوق  اللوح, فاملراد أن بعض علومه 

 .٦٨خمترص رشح الباجوري عىل الربدة ص : انظر 
وظـاهر األحاديـث : ( ١٢٣يف فتح الـرؤوف املجيـب ص ~قال العالمة عبدالرؤوف املناوي  )٢(

 .وهذا هو املشهور واملعروف عند عامة أهل العلم: قلت). تأباه 
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 .من هذا البحث ١٠حاشية  ٧٥٣ص انظر . قد يستدل له بالوصال يف الصوم )١(
 .٤٦للفظ املكرم صذكر قريباً منه العالمة اخليرضي يف كتابه ا )٢(
 .مل أقف عىل دليل هذا? وانظر ما سبق يف باب ما أويت موسى عليه الصالة والسالم )٣(
 .وما بعدها  ٨٤٢ص : انظر )٤(
 .وما بعدها ٨٤٢ص : انظر )٥(
: الرباق حتى أتى بيـت املقـدس, انظـر دما ركب النبي قد يستدل له بقصة اإلرساء واملعراج عن )٦(

 .باإلرساء  ب خصوصيتهبا ١/١٥٢اخلصائص 
 

ي
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 ). ب(ما بني القوسني سقط من  )١(
تفسـري ابـن كثـري : انظـر. من سورة ق إىل سورة الناس عىل الصحيح من أقـوال العلـامء: املفصل  )٢(

٤/٢٣١. 
موسوعة : انظر. البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف والتوبة: الطول هي السبع  )٣(

 . ١/٣١فضائل سور وآيات القرآن 
 ).٤−١(سورة الرشح آية  )٤(
 ).٢(سورة الفتح آية  )٥(
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 .  ~نقالً عن اهليثمي  ~هذا احلكم عىل السند من اجلالل السيوطي ) ١(
 W

 . للبزار ٨/٢٦٩اهليثمي يف املجمع  عزاه
أخربنا عيسـى بـن عـيل :  ~قال ) ١٤٤٣, ١٤٤٣(وأخرجه الاللكائي يف رشح أصول االعتقاد 

: ح: ثنا عمـي سـفيان بـن محـزة : ثنا محزة بن مالك األسلمي قال : أخربنا عبداهللا بن حممد البغوي قال 
ثنا محزة بـن : أخربنا احلسني بن إسامعيل قال : وأخربنا عبيداهللا بن أمحد وحممد بن احلسني الفاريس قاال 

فـذكره   ثنا كثري يعني ابن زيد عن الوليـد هـو ابـن ربـاح عـن أيب هريـرة: ثنا عمي قال : مالك قال 
 . بنحوه
 W

كان ثبت السامع صحيح الكتاب : (  ~ ل ابن اجلوزيقا: ابن عيسى الوزير : ـ عيسى بن عيل هو
 . هـ٣٩١تويف سنة .. ) وأمىل احلديث

 . ١٥/٤٩٥, البداية والنهاية ١١/١٧٩, تاريخ بغداد  ١٥/٣٠املنتظم : انظر
 . هو ابن املرزبان: ـ عبداهللا بن حممد البغوي 

 .مل أجد ترمجته: ـ عبيداهللا بن أمحد
حد أئمة الشافعية يف عرصه, من العلـامء املـربزين يف النظـر واجلـدل أ: ـ حممد بن احلسني الفاريس 

 . هـ٣٨٦تويف سنة 
 . ١٦/٥٦٣, السري ٣/١٣٦طبقات الشافعية الكرب : انظر

 . مل أجد ترمجته: ـ احلسني بن إسامعيل
رو عـن عمـه سـفيان بـن محـزة, رو عنـه أيب : ( قال ابن أيب حاتم : ـ محزة بن مالك األسلمي 

 ). نه باملدينة يف سنة مخس ومخسني ومائتني وكنت معه فلم يقصد يل السامع منه وسمع م
 . ٣/٢١٦اجلرح والتعديل : انظر



@
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 .kí‹ÔnÛa٢٤٣٨@. صدوق: ـ سفيان بن محزة ين سفيان األسلمي 

 . kí‹ÔnÛa٥٦١١@. صدوق خيطيئ: ـ كثري بن زيد األسلمي 
 . kí‹ÔnÛa٧٤٢٢@. صدوق: الوليد بن رباح املدين  -
 אW

 . ضعيفاحلديث عند الاللكائي  سند
 ).رواه البزار وإسناده جيد : (  ٨/٢٦٩يف املجمع  ~قال اهليثمي

 



@
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 .بترصف ٣٥بداية السول ص  )١(
ذريـة مـن ( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب التفسـري بـاب : يشري إىل حديث الشفاعة الطويل  )٢(

مـن طريـق أيب ) ١٩٤(, ومسلم يف الصحيح كتاب اإليـامن )وله أطراف  ٤٧١٢) ( مع نوح محلنا 
عنـد   , وكذا جاء مـن حـديث أنـس بـن مالـك  حيان التيمي عن أيب زرعة عن أيب هريرة

, )ولـه أطـراف  ٤٤٧٦(, ))علم آدم األسـامء كلهـا  ((: البخاري كتاب التفسري باب قول اهللا تعاىل 
 . من طريق قتادة عن أنس بنحوه) ١٩٣(امن ومسلم كتاب اإلي

 . ٢٨/٧٨تفسري الرازي : , وانظر٤/١٩٤تفسري ابن كثري  )٣(
 

أ



@

 

……………………………………………………………  

 
 ).أ(زيادة من  )١(

 W
, والبيهقــي يف )٣٦٦٤( ٤/٣٩٠, واألوســط )١٢٢٨٩( ١١/٤٥٥ أخرجــه الطــرباين يف الكبــري

 .١٥/٤٨٨, وأبو نعيم كام يف الدر املنثور ٧/٢٦٢الدالئل 
 ). ٣٩٤٤( ٢/٥٧٣, واحلاكم يف املستدرك ١٠/٣٤٤٥وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

:  وانظـر. بـه {من طريق محاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عبـاس 
 .٤/٥٥٧تفسري ابن كثري 

 אW
البـدر املنـري : صحيح ألن محاد بن زيد سمع من عطـاء بـن السـائب قبـل االخـتالط, انظـر سنده

٩/٦٨٦.  
 . , ووافقه الذهبي)صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : (  ~قال احلاكم 
 ). د اختلط فيه عطاء بن السائب وق: (  ٨/٢٥٤يف املجمع  ~ قال اهليثمي

 

حي



@
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كان : جممع بن جارية بن عامر األنصاري األويس , صحايب , قال ابن إسحاق: جممع بن جارية هو  )١(

. جممع حدثاً قد مجع القرآن وكان أبوه جارية ممن اختذ مسجد الرضار وكان جممـع يصـيل هبـم فيـه
 .٥/٥٥٧, اإلصابة  ٤/٤٩, أسد الغابة ٣/٤١٨االستيعاب : انظر

نان )٢( جَ فعالن من الضجن بالتحريك, حرة شامل مكة يمر الطريق بنصفها الغـريب عـىل مسـاحة : ضَ
 . كم عىل طريق املدينة تعرف اليوم بحرة املحسنية ٥٤

 . ١٨٣معجم املعامل اجلغرافية ص : انظر 
 ). د(ما بني القوسني سقط من  )٣(
 ). ١(تح آية سورة الف )٤(
 . ٥/٢٧٧النهاية .التهنئة خالف التعزية )٥(

 W
حـدثني جممـع بـن : أخربنا حممد بن عمـر قـال :  ~قال  ٤/٣٧٢أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

 . يعقوب عن أبيه عن جممع بن جارية فذكره
 W

 .ـ حممد بن عمر هو الواقدي
ع األنصاري حفيد الصحايب جممع بن جارية ـ جممع بن يعقوب بن   . kí‹ÔnÛa٦٤٩٠@. صدوق: جممّ

ع األنصاري   .kí‹ÔnÛa٧٨٣٢@. مقبول: ـ يعقوب بن جممّ
 אW

 . سنده ضعيف جداً حلال الواقدي
 ٧/٣٨٤, وابـن أيب شـيبة يف املصـنف )١٥٤٧٠(٢٤/٢١٢احلديث أخرجه أمحد يف املسند : قلت 

, والـدارقطني يف سـننه )٢٧٣٦(, وأبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب فيمن أسهم له سمهاً )٣٦٨٣٤(
, واحلاكم يف )٣٧٧٨( ٤/٤٥٩, واألوسط )١٠٨٢( ١٩/٤٤٥, والطرباين يف الكبري  )٤١٣٣( ٤/٥٩

ي

ي



@

 

……………………………………………………………  
, )١٢٨٦٩( ٦/٥٩٩, والبيهقي يف السـنن الكـرب )٣٧١١( ٢/٤٩٨, و)٢٥٩٣( ٢/١٤٣املستدرك 
مـن حـديث جممـع بـن جاريـة ) ٦١٩٤( ٤/٢٥٠, وأبو نعيم يف املعرفة ٤/٢٣٩, و٤/١٥٦والدالئل 

 . وليس فيه الشاهد بل يف تقسيم األسهم يف اجلهاد ويف سنده اضطراب واضح
 . ٥/٧١٩, البناية رشح اهلداية ٦/٦٨, فتح الباري ٣/٢٩٤, زاد املعاد ٣/٤١٦نصب الراية : انظر

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 ).٤(سورة الرشح آية  )١(

 W
, وكام يف ١٠/٣٤٤٥م يف تفسريه بدون سند , وابن أيب حات٢٢/٤٩٤أخرجه ابن جرير يف التفسري 

, من طريـق عمـرو بـن احلـارث , )٣٣٨٢( ٨/١٧٥, وابن حبان يف صحيحه ٤/٥٥٧تفسري ابن كثري 
)  ٩٥٢, ٩٥١(, واآلجري يف الرشيعة )٣٢٦(, واخلالل يف السنة )١٣٨٠(٢/٥٢٢وأبو يعىل يف املسند 
 . من طريق ابن هليعة

 . به  عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري −ة عمرو بن احلارث وابن هليع −مها 
إىل أيب نعيم يف الـدالئل وابـن املنـذر وابـن  ١٥/٤٩٨يف الدر املنثور  ~اجلالل السيوطي  عزاهو
 . مردويه

 W
 . kí‹ÔnÛa٥٠٠٤@. ثقة فقيه حافظ:ـ عمرو بن احلارث هو ابن يعقوب األنصاري موالهم البرصي 

 .هو ابن سمعان أبو السمح املرصي القايض ـ دراج
 . ـ أبو اهليثم هو سليامن بن عمرو الليثي املرصي

 אW
 . ضعيف لضعف رواية دراج عن أيب اهليثم

 ). رواه أبو يعىل وإسناده حسن : (  ٨/٢٥٤يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 ). ١٧٤٦(السلسلة الضعيفة : وانظر

 



@
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 W

يف الـدر  ~وطي له اجلالل السـي عزاهبدون سند , و ١٠/٣٤٤٥أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه 
 ). عبد بن محيد وابن عساكر : ( وزاد  ١٥/٤٩٨املنثور 

مـن طريـق  ٧/٦٣من طريق يزيد, والبيهقي يف الدالئل  ٢٤/٤٩٤وأخرجه ابن جرير  يف التفسري 
 . عبدالوهاب بن عطاء

 . به ~مها عن سعيد عن قتادة 
 W

 .ـ يزيد هوابن زريع البرصي
 .اب بن عطاء هو اخلفاف البرصيـ عبدالوه

 .ـ سعيد هو ابن أيب عروبة البرصي
 אW

 . ~سنده صحيح إىل قتادة 
 



@
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 W

, ٤/٥٥٧يف التفسـري  ~, وابـن كثـري ٤٤/١٩٤يف إمتاع األسامع  ~أليب نعيم املقريزي  عزاه
 . ١٥/٤٩٩يف الدر  ~, واجلالل السيوطي ٩/٣٦٩والبداية والنهاية 

محد الغطريفـي حـدثنا موسـى بـن حدثنا أبو أ: وقال أبو نعيم يف دالئل النبوة :  ~قال ابن كثري 
حدثنا نرص بـن محـاد عـن عـثامن بـن عطـاء عـن : سهل اجلويني حدثنا أمحد بن القاسم بن هبرام اهليتي 

 . فذكره.. الزهري عن أنس
 W

وقـال . أثنى عليه اإلسامعييل والسهمي:ـ أبو أمحد الغطريفي هو حممد بن أمحد بن حسني اجلرجاين 
ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه قيل إنه اختلط : (  ~, وقال ابن حجر )احلافظ املتقن : (  ~الذهبي 

, اللسـان ٣/٩٤١, تـذكرة احلفـاظ ٣٨٧تـاريخ جرجـان ص : انظر. ثم ردَّ هذا احلافظ وأجاب عنه). 
٥/٣٦. 

 .مل أجد ترمجته: موسى بن سهل اجلوين−
  .مل أجد ترمجته: ـ أمحد بن القاسم

kí‹ÔnÛa@@. ضـعيف, أفـرط األزدي فـزعم أنـه يضـع: بن عجالن البجيل البرصـي ـ نرص بن محاد 

٧١٠٩. 
 .  ـ عثامن بن عطاء هو ابن أيب مسلم اخلراساين

 אW
 . سنده ضعيف 
هذا إسناد فيه غرابة, ولكن أورد لـه شـاهداً مـن : (  ٩/٣٦٩يف البداية والنهاية  ~قال ابن كثري

أ

ك



@
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اسم ابن بنت منيع البغوي عن سليامن بن داود الزهراين عن محاد بـن زيـد عـن عطـاء بـن طريق أيب الق

دالئل ( السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه , وقد رواه أبو زرعة الرازي يف كتاب 
حـدثنا حدثنا هشام بن عامر الدمشقي حدثنا الوليد بـن مسـلم : بسياق آخر, وفيه انقطاع فقال ) النبوة 

 .الخ.. ) شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء اخلراساين حيدث عن أيب هريرة وأنس بن مالك
 



@
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) ( باإلرساء, وما رأ من آيات ربـه الكـرب باب خصوصيته ( من  ١/١٧١اخلصائص : انظر )١(

 ). حديث أيب هريرة 
خرج ابن جرير وابن أيب حاتم وابن مردويه والبزار وأبو يعىل والبيهقـي مـن طريـق أ: (  ~قال  

 . فذكره طويالً جداً ) أيب العالية عن أيب هريرة 
 ). ب(و) أ(زيادة من  )٢(
 .مل أقف عليه هبذا اللفظ )٣(

 

أ
أ

ي

أ



@
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 . فقلت) ج(يف ) ١(

 W
 . ن املنذرمن طريق زياد ب) ٣٠٥٤( ٣/١٨١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
, وأبو نعيم )١٨٢٠(, وابن األعرايب يف معجمه )٣٠٥٥( ٣/١٨١وأخرجه أيضاً الطرباين يف الكبري

 . من طريق داود بن اجلارود) ١٧٨٩( ٢/٣١يف املعرفة 
 . به  مها عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد

 W
 . ـ زياد بن املنذر هو أبو اجلارود األعمى

 .مل أجد له ترمجة: اجلارود  ـ داود بن
 . عامر بن واثلة بن عبداهللا الليثي:ـ أبو الطفيل هو 

 אW
 .ألعمى, وجهالة داود بن اجلارودسنده ضعيف جداً حلال أيب اجلارود ا

  ).٣٧٠١(وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
 



@
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 W

 ). ٦٢٩( ١/٣٦٧, والطرباين يف األوسط )١١٧٠( ١/٣٠٧أخرجه الدارقطني يف السنن 
 واخلطيـب يف الكفايـة يف علـم الروايـة  ,)٢٠٠٢٣( ١٠/١٠٦وأخرجه البيهقي يف السنن الكرب

)٨١٥ .( 
من طريق سلمة بن صالح األمحر عن يزيد بن أيب خالد عن عبدالكريم أيب أمية عن ابن بريـدة عـن 

 . وعند الطرباين واخلطيب اضطراب يف السند. به بنحوه  أبيه بريدة
 W

ليس بشئ, قال أمحـد بـن : ليس بثقة, وقال : ـ سلمة بن صالح األمحر قايض واسط, قال ابن معني 
. وقـال النسـائي.. واهي احلديث, ذاهب احلديث اليكتب حديثـه: ليس بشئ, وقال أبو حاتم : حنبل 
 . ضعيف
, اللسان ٣/٢٧١, امليزان ٤/٣٥٣, الكامل ١/٣٣٨, املجروحني ٤/١٦٥اجلرح والتعديل : انظر

٣/٨٠ . 
 .ةمل أجد له ترمج: ـ يزيد بن أيب خالد 

 . kí‹ÔnÛa٤١٥٦@. ضعيف: ـ عبدالكريم أبو أمية هو ابن أيب املخارق 
 .مل يظهر يل من هو ? هل هو سليامن أو عبداهللا ابنا بريدة بن احلصيب: ـ ابن بريدة 

 אW
 . سنده ضعيف جداً 

:  ٣/٣٩٨التفسري يف  ~, وقال ابن كثري )إسناده ضعيف : ( وضع السابقيف امل ~قال البيهقي
رواه الطـرباين يف : (  ٢/١٠٩يف املجمـع  ~وقـال اهليثمـي). هذا حديث غريب وإسناده ضـعيف ( 

 ). األوسط وفيه عبدالكريم بن أيب املخارق وهو ضعيف لسوء حفظه, وفيه من مل أعرفهم 
 .    ١/٣٥٠تنقيح حتقيق أحاديث التعليق : وانظر. يزيد بن أيب خالد: لعل أراد هبذا : قلت 

 



@
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 W

 . ١/٣٠يف الدر املنثور  ~اجلالل السيوطي −البن مردويه  عزاه
عن إسامعيل بن إبراهيم , وإبراهيم بـن عبدالصـمد يف ) ٣١٦(ضائل القرآن وأخرجه أبو عبيد يف ف

 . من طريق املعتمر بن سليامن) ٢١٢٤( ٤/١٩, والبيهقي يف الشعب )٨٤(أمايل أيب إسحاق 
 . به {مها عن ليث عن جماهد عن ابن عباس 

 W
 .ـ إسامعيل بن إبراهيم هو ابن علية

 .ميتيهو ال ـ املعتمر بن سليامن
 . ـ ليث هو ابن أيب سليم

 אW
 .سنده ضعيف حلال ليث
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 W

 ). ٤٦(, والفريايب يف فضائل القرآن ) ٣٤٥(أبو عبيد يف فضائل القرآن أخرجه 
 مـن طريـق عـيل بـن يزيـد عـن القاسـم عـن أيب أمامـة عـن ) ٣٤٥(وأخرجه الطرباين يف الـدعاء

 . بـه  علـي
 W

 . ـ عيل بن يزيد هو األهلاين
 . ـ القاسم هو أبو عبدالرمحن صاحب أيب أمامة

 אW
 . سنده ضعيف, وقد مرّ معنا هذا السند كثرياً 

 



@
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 W

حـدثنا احلجـاج عـن ابـن :  ~, قال )٣٤٦(سالم يف فضائل القرآن أخرجه أبو عبيد القاسم بن 
 . فذكره.. جريج قال أخربين عطاء أنه سمع مغيثاً القاص الشامي خيرب كعب

 W
 .ـ حجاج هو ابن حممد املصييص األعور

 . عبدامللك بن عبدالعزيز املكي: ـ ابن جريج هو 
 . ـ عطاء هو ابن أيب رباح

 . kí‹ÔnÛa٦٨٢٧@. ثقة: يث هوابن سمي األوزاعي الشامي ـ مغ
 אW

 . سنده صحيح إىل كعب لترصيح ابن جريج بالتحديث
 



@
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 W

, ويف السـنن )٢١٧٨( ٤/٦٠, والبيهقي يف الشـعب )٢٣٢٥١( ٣٨/٢٨٧أخرجه أمحد يف املسند 
 ٥/٤٧٤, ويف الدالئل )١٠٦١( ١/٣٤١, و)١٠٢٣( ١/٣٢٨الكرب. 

, و) ٧٧٤٨( ٢/١٧١وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  , والنسـائي يف )٣١٦٤٠( ٦/٣٠٨خمترصاً
 ــن خزيمــة يف الصــحيح )٨٠٢٢( ٥/١٥الكــرب ــان يف الصــحيح )٢٦٤(و) ٢٦٣(, واب ــن حب , واب

وهو يف صحيح مسلم كتاب . من طريق أيب مالك األشجعي) ٦٤٠٠( ١٤/٣١٠, و)١٦٩٧( ٤/٥٩٥
 . أطول منه ولكن مل يذكر هذه اخلصلة) ٥٢٢(الصالة 

 . من طريق نعيم بن أيب هند) ٧٤٨٩( ٨/٢٤١وأخرجه الطرباين يف األوسط 
, وابـن األعـرايب )٤١٥٧( ٥/٨٧, واألوسط )٣٠٢٥( ٣/١٦٩جه أيضاً الطرباين يف الكبري وأخر
 . من طريق سعيد بن أيب بردة خمترصاً ) ١٢٦٧(يف املعجم 

 . به  ثالثتهم عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليامن
 W

 .ـ أبو مالك األشجعي هو سعد بن طارق الكويف
 .األشجعي: هو ـ نعيم بن أيب هند

 .األشعري: ـ سعيد بن أيب بردة هو
 .أبو مريم العبيس الكويف: ـ نعيم بن حراش هو

 אW
 .سنده صحيح

 ). ٢٨٥( ١/٣١٥, وإرواء الغليل )٤٢٢٣(يف صحيح اجلامع   ~وصححه األلباين
  ) .٥٥٧(ويأيت معنا احلديث إن شاء اهللا بلفظ أطول منه رقم : قلت 
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 W
 : أخرجه أمحد يف املسند يف أربعة مواضع 

 من طريق منصور بن املعتمر عن ربعي بن حـراش عمـن حدثـه عـن أيب ذر) ٢١٣٤٣( ٣٥/٢٧٣
 زيد بن ظبيان أوعن رجل عن أيب ذر : وفيه الترصيح باسمه ) ٢١٣٤٤(مرفوعاً مثله, و. 

مـن طريـق منصـور عـن ربعـي عـن أيب ذر ) ٧٦٠٢(وأخرجه أمحد بن منيع كام يف إحتـاف اخلـرية 
 . مبارشة ً

, والبيهقي يف الشعب  ٣/٣٨٩وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري  , وابـن )٢١٨٢( ٤/٦٢معلقاً
 − بـدون شـك −من طريق منصور بن ربعي عن زيد بن ظبيـان  ١/٣٦٥مردويه كام يف تفسري ابن كثري 

 . عن أيب ذر
من طريق منصور عن ربعي عن خرشة بن احلر عن املعـرور ) ٢١٥٦٤( ٣٥/٤٤٦و) ٢١٣٤٥(و 

 . بن سويد عن أيب ذر
عن خرشة بن احلر أو املعرور بن سويد, وكـذا جـاء احلـديث يف علـل  ٦/١٦٥ويف أطراف املسند 

ساخ مع اعتبـار عـدم وجـود عن خرشة واملعرور, فلعل ما يف املسند حتريف من الن ٦/٢٣٩الدارقطني 
 . رواية خلرشة  عن املعرور, واهللا تعاىل أعلم

ــرآن ص  ــائل الق ــد يف فض ــو عبي ــه أب ــتدرك ٢٣٣وأخرج ــاكم يف املس ) ٢٠٦٦( ١/٧٥٠, واحل
من طريق عبداهللا بن صالح عن معاويـة بـن صـالح ) ٢١٨١( ٤/٦٢, والبيهقي يف الشعب )٢٠٦٧(و

مرسالً بدون ذكر ) ٢٠٦٧(يب ذر رفعه إال عند أيب عبيد واحلاكم عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري عن أ
 .أيب ذر
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول  

 .ـ ربعي بن حراش هو أبو مريم العبيس
 .kí‹ÔnÛa٢١٤٢@. مقبول: ـ زيد بن ظبيان الكويف 
 .الفزاري: ـ خرشة بن احلر هو
 . kí‹ÔnÛa٦٧٩٠@. ثقة: أبو أمية الكويف  ـ املعرور بن سويد
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 :الطريق الثاين 

 .ـ عبداهللا بن صالح هو املرصي كاتب الليث
 .ـ معاوية بن صالح هو ابن حدير احلميص

 .ـ أبو الزاهرية هو حدير احلميص
 .احلميص: ـ جبري بن نفري هو

 אW
 . سبق معنا ومنها ما يأيت إن شاء اهللاصحيح لغريه لتعدد طرقه ولشواهده منها ما 

 ). ١٦٠١(, وضعفه يف ضعيف اجلامع )١٤٨٢(السلسلة الصحيحة : انظر
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 . رروا النظر فيهام استخراجاً ملعانيها مرة بعد أخرأي ك: ترددوا ) ١(
 W

حدثنا أمحد بن رشدين املرصي ثنـا أمحـد :  ~قال ) ٧٨١( ١٧/٢٨٣أخرجه الطرباين يف الكبري 
.. بن صالح ثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث بن سويد املهري عن أيب اخلري عـن عقبـة بـن عـامر

 . فذكره
 W

 .مل أجد له ترمجة: ـ عمرو بن احلارث بن سويد املهري 
 . kí‹ÔnÛa٦٥٤٧@. ثقة فقيه: ـ أبو اخلري هو مرثد بن عبداهللا اليزين 

 אW
 . سنده ضعيف جلهالة عمرو بن احلارث

بن سـويد املهـري مل  رواه الطرباين وفيه عمرو بن احلارث: (  ٦/٣١٢يف املجمع  ~قال اهليثمي
 ). أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح 
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يـة وشـهد بيعـة معقل بن يسار بن عبـداهللا املـزين صـحايب أسـلم قبـل احلديب: معقل بن يسار هو )١(

 . الرضوان, مات يف البرصة يف آخر خالفة معاوية وقيل بعدها
 .٦/١٤٦, اإلصابة ٤/١٧١, أسد  الغابة ٣/٤٨٥االستيعاب : انظر  

 W
 ).٢٠٨٧( ١/٧٥٧, و)٢٠٥٣( ١/٧٤٦أخرجه احلاكم يف املستدرك 

, والطـرباين يف )٦٨٤(يـوم والليلـة , وابن السني يف عمل ال)١١٧(وأخرجه املروزي يف قيام الليل 
, والبيهقـي يف السـنن )٢٠٨٧( ١/٧٥٧, و٥/٥٢٧, وابن عدي يف الكامـل )٥٢٥( ٢٠/٢٢٥الكبري 

 ٢٢٥٧( ٤/١٠٨, و)٢٢٤٩( ٤/١٠٤, و)٢١٤٩( ٤/٣٩, والشـعب )١٩٧٠٦( ١٠/١٥الكرب( ,
أيب امللـيح عـن معقـل  من طريق عبيد اهللا بن أيب محيد عن). ٢١٢( ١/٢١١واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 

 . فبمثله) ٢٢٥٧(إحد روايتيه, و) ٢٢٤٩(بن يسار بنحوه إال عن ابن عدي والبيهقي يف  الشعب 
 W

 . kí‹ÔnÛa٤٢٨٥@. مرتوك احلديث:ـ عبيد اهللا بن أيب محيد اهلذيل البرصي 
 . kí‹ÔnÛa٨٣٩٠@. ثقة: ـ أبو املليح هوابن أسامة اهلذيل, ويف اسمه خالف 

אW
 . سنده ضعيف جداً حلال عبيد اهللا

تركـوا : عبيـداهللا قـال أمحـد : ( بقولـه  ~تعقبه الـذهبي ) صحيح اإلسناد : (  ~قال احلاكم 
 ). حديثه 

وقـال ). فيه عبيداهللا بـن أيب محيـد أمجعـوا عـىل ضـعفه : (  ١/١٧٠يف املجمع  ~وقال اهليثمي 
 ). ٢٨٨٦(السلسلة الضعيفة : وانظر). ضعيف ) : ( ٩٥٠(عيف اجلامع يف ض ~األلباين 

 . نفسه الباب يف يغني عنه األحاديث الصحيحة األخر: قلت 
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 W

حـدثنا حسـن بـن الربيـع وأمحـد بـن :  ~قال ) ٨٠٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة 
اس احلنفي قاال  حدثنا األحوص عن عامر بن رزيق عن عبداهللا بن عيسى عن سعيد بـن جبـري عـن :جوّ

باب مـن السـامء  هذا: نقيضاً من فوقه, فرفع رأسه فقال  بينا جربيل قاعدٌ عند النبي : ابن عباس قال 
 . لن تقرأ بحرف ٍ منهام إال أُعطيته: فذكره وفيه .. فتح اليوم مل يفتح قطُّ يوم إال اليوم, فنزل منه ملك

 
 

ي
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 . ساقطة من مجيع النسخ, وأثبتها من مصادر احلديث) الطوال(كلمة )   ١(

 W
 ١/٢٧٢, والسـنن الصـغري )٢١٩٢( ٤/٧١, ويف الشـعب ٥/٤٧٥أخرجه البيهقي يف الـدالئل 

)٩٧٨ .( 
, والطربي يف )١٦٥٣٤(٤/١٠٧, وأمحد يف املسند )١١٠٥( ٢/٣٥١وأخرجه الطياليس يف املسند 

مـن طريـق ) ١٨٦( ٢٢/٧٥, والطـرباين يف الكبـري )١٣٧٩(, والطحاوي  يف املشـكل ١/٩٦التفسري 
 . عمران القطان

, ويف مسـند )١٨٧( ٢٢/٧٦, والطرباين أيضاً يف الكبـري  ١/٩٦وأخرجه الطربي أيضاً يف التفسري 
 . من طريق سعيد بن بشري) ٢٧٣٤( ٤/٦٢الشاميني 

 . به  ن أيب املليح عن واثلة بن األسقعمها عن قتادة ع
 W

 .ـ عمران القطان هو ابن دوار
 .ـ سعيد بن بشري هو األزدي موالهم الشامي

 אW
 . سنده حسن بمجموع طريقيه

 .. ). رواه أمحد وفيه عمران القطان: (  ٧/٤٦يف املجمع  ~قال اهليثمي 
ــا  ٣/٤٦٩السلســلة الصــحيحة : , وانظــر)١٠٥٩(يف صــحيح اجلــامع  ~ين وصــححه األلب

)١٤٨٠ .( 
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 ).٨٧(سورة احلجر, آية  )١(

 F٥٠٦WE
 .١٤/١٠٨أخرجه ابن جرير يف التفسري 
من طريق هشيم عن احلجاج عن الوليد بـن العيـزار ) ٢٢٠٠( ٤/٧٥وأخرجه البيهقي يف الشعب 

 . به {عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
, وساقه بالسند السابق ابن كثري ٨/٦٤٨يف الدر املنثور  ~البن مردويه اجلالل السيوطي  عزاهو

 . ٢/٦١٣يف التفسري 
 W

 .ـ هشيم هو ابن بشري
  من هو ? هل هو ابن أرطأة, أو أبو الصلت الكويف ? أوغريمها ? مل يتبني يل: ـ احلجاج 

 .kí‹ÔnÛa٧٤٤٦@. ثقة: ـ الوليد بن العيزار العبدي الكويف 
 אW

 . سنده ضعيف إن كان ابن أرطأة, وصحيح إن كان أبو الصلت, واهللا أعلم, وانظر ما بعده
 

 F٥٠٧WE
 ). ٣٣٥٢( ٢/٣٨٦أخرجه احلاكم يف املستدرك 

من ) ٢١٩٣( ٤/٧٢بدون سند, والبيهقي يف الشعب  ٧/٢٢٧٢وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 
 . به {طريق جرير عن األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

بعض األئمة تأيت معنا يف احلديث الـذي بعـده, وانظـر متـام خترجيـه ويف احلديث زيادة وردت عن 
 . هناك
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 W

 . ٨/٦٤٨دويه كام يف الدر املنثورللجالل لسيوطي أخرجه ابن مر
, والطـربي يف )١٤٥٩(وأخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصالة باب مـن قـال هـي مـن الطـول 

 . , هبذا اللفظ١٤/١٠٨التفسري 
‰  :® ôوأخرجه النسائي يف السنن الصغر كتاب الصـالة بـاب تأويـل قـول اهللا  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ 

$Yèö7y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sV yϑø9 $# 〈 )٩١٦( ١/٣١٨, والكــرب )ــظ  ٣/٢٤٦, والطحــاوي يف املشــكل )٩٨٧ : بلف
 ). سبعاً من املثاين الطول أويت النبي (

 . {كلهم من طريق جرير عن األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
 بلفظ ) ٩١٧(وأخرجه النسائي أيضاً يف الصغر :® $Yèö7y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sV yϑø9  . السبع الطول: قال  〉 #$

 . من طريق رشيك عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل 
 : الطريق األول 

 . kí‹ÔnÛa٦٦٣٨@. ثقة: ـ مسلم البطني هوابن عمران أبو عبداهللا الكويف 
 :الطريق الثاين 

 .ايضـ رشيك هوابن عبداهللا الق
 .ـ أبو إسحاق هو السبيعي

 אW
 . سنده صحيح بمجموع الطريقني

. ووافقه الذهبي; يشريان هبذا إىل لفظهام) حديث صحيح عىل رشط الشيخني : (  ~قال احلاكم 
 ). ١٢٩٥(وصححه األلباين كام  يف صحيح سنن أيب داود 

باللفظ األول عزاه ف ٨/٦٤٨ثة يف الدر املنثور فاظه الثالهذا احلديث بأل ~ذكر السيوطي : قلت 
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إىل الفريايب وأيب داود والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم والطرباين وابن مردويـه واحلـاكم 

 . والبيهقي يف الشعب
 .باللفظ الثاين إىل البيهقي يف الشعبعزاه و
 . ي يف الشعبباللفظ الثالث إىل ابن مردويه والبيهقعزاه و
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 F٥٠٩WE

 . ٨/٦٣٧يف الدر املنثور  ~البن مردويه اجلالل السيوطي عزاه 
 

 F٥١٠WE
 ).١٤١٣( ٣/٨١أخرجه البيهقي يف الشعب 

مـن طريـق ) ١٧٢١(والديلمي يف مسند الفردوس  ١/٢٩٠وأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات 
 . به  مسلمة بن عيل اخلشني عن زيد بن واقد عن القاسم بن خميمرة عن أيب هريرة

 ). احلكيم الرتمذي يف النوادر(: وزاد  ٥/٦٠البن عساكر اجلالل السيوطي يف الدر املنثور  عزاهو
 W

ّ هو  يلَ  .اخلشني البالطي :ـ مسلمة بن عُ
 . kí‹ÔnÛa٢١٥٨@. ثقة: ـ زيد بن واقد القريش 

 . kí‹ÔnÛa٥٤٩٥@. ثقة فاضل: ـ القاسم بن خميمرة اهلمداين 
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال مسلمة اخلشني
ـيلَ ّ : ( يف املوضع السابق  ~يقال البيهق ونسـب ). ضـعيف عنـد أهـل احلـديث :مسلمة بـن عُ

تفـرد بـه : ال يصـح : ( يف املوضـع السـابق  ~السيوطي يف الدر تضعيفه للبيهقي, وقال ابن اجلوزي 
مسلمة من رجال ابـن ماجـه : ( فقال  ١/٢٥٠يف الآللئ  ~, خالف السيوطي )مسلمة وهو مرتوك 

 ). واهللا أعلم 
 ). ١٦٠٥(السلسلة الضعيفة : وانظر) . ٩٠(ضعيف اجلامع ) موضوع : ( ~ قال األلباينو

 



@
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نس بن مالك وابن عمر وابن الزبري وغـريهم, ثابت بن أسلم البناين أبو حممد البرصي, رو عن أ )١(

كان ثقـة عابـداً مـات سـنة بضـع وعرشـين . ورو عنه شعبة وجعفر بن سليامن ومعمر وغريمها
 . ومائة

 . ٢/٣, التهذيب ٤/٣٤٢, هتذيب الكامل ٣/١٨٠, احللية ٧/٢٣٢طبقات ابن سعد : انظر 
 W

بـدون اجلملـة . من طريـق عبدالسـالم بـن مطهـر) ٤١٠٠( ٢/٦٢٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
مها عن جعفر . من طريق سيار بن حاتم باجلملة األخرية ٤/٧٥األخرية, والديلمي يف مسند الفردوس 

 . به  بن سليامن عن ثابت البناين عن أنس بن مالك
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٠٧٥@. صدوق:ـ عبدالسالم بن مطهر األزدي البرصي 
نَزي البرصي ـ سيّ   .kí‹ÔnÛa٢٧١٤@. صدوق له أوهام: ار بن حاتم العَ

 . ـ جعفر بن سليامن هو الضبعي أبو سليامن البرصي
 אW

 .سنده صحيح لغريه
, وهـذا احلـديث سـاقط مـن تلخـيص املسـتدرك )صحيح عىل رشط مسـلم : (  ~قال احلاكم

بدون اجلملة األخرية حيـث قـال ) ٢٣٦٤( ٥/٤٨٠الصحيحة وصححه األلباين يف السلسلة . للذهبي
 . فمثله يستشهد به وال تقبل زيادته عىل األوثق منه:عن سيّار بن حاتم  ~

للحاكم فقط, ومل أجده يف كتاب  عزاه, و١٠/٥٤١طي يف الدر املنثور واحلديث ذكره السيو: قلت 
 . اهللا مجيعاً الزهد وزوائده لإلمامني أمحد وابنه عبداهللا رمحهم 

 



@
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مـن الـيمن يف السـفينة,  صحايب, وكان ممن قدم عىل رسـول اهللا :عبدالرمحن بن غنم األشعري  )١(

. ٤/٢٩٣, اإلصـابة ٣/١٤٧, أسـد الغابـة ٢/٣٩٠االسـتيعاب :انظـر. مات سنة ثامن وسـبعني
 . فقد ترجم له أيضاً يف القسم الثالث وأشار إىل أنه من زياداته ٥/٨٢اإلصابة أيضاً : وانظر

 W
حدثناه عن حممـد بـن عمـرو :  ~قال ) ٤٧١٨( ٣/٣٠٢أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف املعرفة 

الرازي ثنا أبو إسامعيل الرتمذي ثنا حممد بن عبيد بن ميمون املديني ثنا حممد بـن سـلمة عـن حممـد بـن 
ثْتُ عن عبدالرمحن بن خباب األشـ: إسحاق عن عبدالرمحن بن احلارث قال  دِّ محن عري عـن عبـدالرحُ

إىل حممد بن الربيـع اجليـزي وابـن : (  ٤/٢٩٤ابن حجر يف اإلصابة  عزاهو. فذكره.. وكانت له صحبة
 ). منده من طريق ابن إسحاق 

 W
 .مل أجد ترمجته: ـ حممد بن عمرو 

 . حافظثقة : حممد بن إسامعيل بن يوسف السلمي البغدادي : ـ أبو إسامعيل الرتمذي هو 
 .kí‹ÔnÛa٦١٢١@. صدوق خيطئ:ـ حممد بن عبيد بن ميمون املدين أو املديني التبان 

 . احلراين: ـ حممد بن سلمة هو 
 .ـ حممد بن إسحاق هو ابن يسار

 . kí‹ÔnÛa٣٨٣٢@. التابعني ثقات كبار من وكان رؤية له: املخزومي هشام بن احلارث ـ عبدالرمحن بن
 . kí‹ÔnÛa٣٨٥٢@. صحايب: لمي ـ عبدالرمحن بن خبّاب الس

 אW
 . سنده ضعيف



@
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 W

 .٥/٤٨٤أخرجه البيهقي يف الدالئل 
). ٣١٦٧٦( ٦/٣١٤املصـنف  , وابـن أيب شـيبة يف)٢٤٩( ١/٣٠٢وأخرجه الطياليس يف املسـند 

 . من طريق املسعودي) ١٠٠٨(, والطحاوي يف املشكل )يوم القيامة ( بدون كلمة 
من طريق قيس بن الربيع, واخلطيـب يف تارخيـه ) ١٠٢٥٦( ١٠/١٤٢وأخرجه الطرباين يف الكبري 

 . من طريق محاد بن سلمة ١٢/٣١٠
 . إال عند الطرباين مرفوعاً  ه موقوفاً مثل  عن ابن مسعود ثالثتهم عن عاصم عن زر

 W
 .عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة: ـ املسعودي هو 

صدوق تغَّري ملا كرب وأدخل عليه ابنه مـا لـيس مـن : ـ قيس بن الربيع هو األسدي أبوحممد الكويف 
 .kí‹ÔnÛa٥٥٧٣@. حديثه فحدث به

 .ـ محادة بن سلمة هو ابن دينار البرصي
 .ابن أيب النجود ـ عاصم هو

 .ـ زر هو ابن حبيش
 אW

 .سنده حسن
ى يـحي, )ى احلـامين وهـو ضـعيف يـحيين وفيه رواه الطربا: (  ٨/٢٥٥يف املجمع   ~قال اهليثمي

 .احلامين هو الراوي عن قيس بن الربيع يف سند الطرباين السابق
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 W

 .٥/٤٨٥, والدالئل )٣٦٠( ١/٥٦١أخرجه البيهقي يف الشعب 
 ٤/٦١٢, واحلــاكم يف املســتدرك )٣٩٨( ١١٨وأخرجــه ابــن املبــارك يف الزهــد زوائــد نعــيم ص

عـن برشـ بـن شـغاف عـن من طريق مهدي بن ميمون عن حممد بن عبداهللا بـن أيب يعقـوب ) ٨٦٩٨(
 .به  عبداهللا بن سالم

 W
 .هو األزدي البرصي: ـ مهدي بن ميمون 

 . ـ حممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب التميمي البرصي
 . kí‹ÔnÛa٦٨٩@. ثقة: ـ برش بن شغاف ضبي برصي 

 אW
 . سنده صحيح إىل عبداهللا بن سالم

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وليس بموقوف فإن عبداهللا بن سـالم : (  ~قال احلاكم 
 ). يف غريموضع  عىل تقدمه يف معرفة قديمة من مجلة الصحابة, وقد أسنده بذكر رسول اهللا 

 ). صحيح : (  ~وقال الذهبي 
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 .بترصف  ٤٥دالئل النبوة ص  )١(
 ).٢٦(سورة ص آية  )٢(
 ). ٣(سورة النجم آية  )٣(
 ). ٢١(سورة الشعراء آية  )٤(
ـــة  )٥( ـــال آي (øŒÎ ® −) ٣٠(ســـورة األنف uρ ãä3ôϑtƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρ ãx x. x8θ çGÎ6ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρ r& x8θ ã_Ìøƒä† 4 

tβρ ãä3ôϑtƒuρ ãä3ôϑtƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ ç öyz t⎦⎪ ÌÅ6≈ yϑø9 $# 〈  . 
 ). ٤٠(سورة التوبة آية  )٦(
 ). ١٣(سورة حممد آية  )٧(
يقول تعاىل آمراً عباده املؤمنني إذا أراد أحدهم أن يناجي : ( ٤/٣٤٤يف التفسري  ~قال ابن كثري  )٨(

ة تطهـره وتزكيـه وتؤهلـه ألن أن يساره فيام بينه وبينه, أن يقدم بني يدي ذلك صـدق رسول اهللا 
 ).يصلح هلذا املقام 

 ). ١٢(لة آية دسورة املجا )٩(
 

$

$
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‰pκš$ ®: يعني قولـه تعـاىل )١( r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ãΛ ä⎢ ø‹yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9 $# (#θãΒ Ïd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθøg wΥ Zπ s%y‰ |¹ 4 〈 

 ).١٢(سورة املجادلة آية 
 ). جبن: (, ويف تفسري ابن كثري)ضنَّ : (, ويف صحيفة عيل)صرب: (اء يف تفسري الطربيج )٢(

 W
عـن عبـداهللا بـن صـالح , وابـن جريـر يف التفسـري  ٣٧١أخرجه أبو عبيد القاسـم يف ناسـخه ص 

٢٢/٤٨٤  عـن  عن معاوية عن عيل) ٢٣٣(عن عيل عن أيب صالح, والبيهقي يف املدخل للسنن الكرب
 . به.. ابن عباس
ابـن كثـري يف للصـحيفة  عـزاه, وكـذا ٤٨٥عيل بن أيب طلحـة ص وهو موجود يف صحيفة : قلت 

 ٤/٧٦, وابـن حجـر يف الكـاف الشـاف ٣/٤٣٠الزيلعي يف ختريج الكشاف  عزاه, و٤/٣٤٥التفسري 
 . للطربي وابن مردويه من طريق عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس

البن املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه عن ابن  عزاه, و١٤/٣٢٤در املنثور وأورده السيوطي يف ال
 .عباس حاتم عن ابن أيب البن عزاهو ,١٩٢ص النزول النقول يف أسباب يف لباب نحوه  عباس, وكذا أورد

 W
 .kí‹ÔnÛa٤٧٤١@. صدوق: ـ عيل هو ابن سهل الرميل 

 .كاتب الليثـ أبو صالح هو عبداهللا بن صالح 
 . ـ معاوية هو ابن صالح بن حدير احلرضمي

 .ـ عيل هو ابن أيب طلحة
 אW

 ., ويتقو باألثر الذي بعدهسنده ضعيف حلال أيب صالح
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 W

عبد بن محيد وابن املنـذر وابـن ( لسعيد بن منصور, وزاد  ١٤/٣٢٦السيوطي يف الدر املنثور عزاه 
,  ٢/٢٨٠ريه وأخرجه بنحـوه عبـدالرزاق يف تفسـ. ٦٥١هو موجود يف تفسري جماهد ص , و)أيب حاتم 

والطـربي يف التفسـري . من طريق سـليامن األحـول ٤٨٠ومن طريق ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن ص 
هـو وسـليامن بـن األحـول عـن . من طريق عيسى وورقاء وشبل بن عباد عن ابن أيب نجيح ٢٢/٤٨٤

 . عن ابن أيب نجيح عن جماهد ٤/٣٤٤جماهد بنحوه, وذكر نحوه ابن كثري يف التفسري 
 W

 .kí‹ÔnÛa٥٣٣٤@. ثقة: ابن ميمون اجلُريش املكي يعرف بابن داية : ـ عيسى هو 
 .kí‹ÔnÛa٧٤٠٣@. صدوق, يف حديثه عن منصور لني:ـ ورقاء هو ابن عمر اليشكري 

 .املكي : ـ شبل بن عباد هو
 .عبداهللا املكي: ـ ابن أيب نجيح هو

 .kí‹ÔnÛa٢٦٠٨@. ثقة ثقة: ـ سليامن األحول هوابن أيب مسلم املكي
 אW

 .~سنده صحيح إىل جماهد 
, وعبد بن محيد يف )٣٢١١٧( ٦/٣٧٦يف املصنف وجاء سبب هذا التخفيف فيام رواه ابن أيب شيبة 

, والنسائي يف خصـائص عـيل )٦٦٨(, والبزار يف املسند )٣٣٠٠(, والرتمذي يف اجلامع )٩٠(املنتخب 
و )٦٩٤١(, وابن حبان يف الصحيح ٢٨/٢١, والطربي يف التفسري )٤٠٠(وأبو يعىل يف املسند  ,)١٥٢(
عـيل بـن , من طريق سامل بن أيب اجلعد عن عيل بن علقمة عن ٦/٣٥٠وابن عدي يف الكامل , )٦٩٤٢(

‰pκš$ ®: ملـا نزلـت: أيب طالب  ريض اهللا عنـه قـال r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ãΛ ä⎢ ø‹yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9 $# (#θãΒ Ïd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ 

óΟä31uθøg wΥ Zπ s%y‰ ال : قلت) فنصف دينار?: (ال يطيقونه, قال: قلت) ما تر? دينار?( قال يل النبي  〉 4 ¹|
Λ÷ ®: , قال فنزلت)إنك لزهيد: (شعرية, قال: قلت) فكم?: (يطيقونه, قال ä⎢ ø) x ô© r& u™  …〈 قـال . اآليـة

  kí‹ÔnÛa@@.مقبـول: األنـامري: وسنده ضعيف ألن عـيل بـن علقمـة هـو .ه األمةفبي خفّف اهللا عن هذ
 ).٦٥٢(وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي . ٤٧٧٢



@
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 .بترصف ٤٦دالئل النبوة ص )١(
 ).٧(سورة احلرش, آية  )٢(
 ).٨٠(سورة النساء, آية  )٣(
 ).٢١(سورة األحزاب, آية  )٤(
%ô‰s% ôMtΡ ®) : ٤(سورة املمتحنة, آيـة  )٥( x. öΝä3 s9 îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµyè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝÍηÏΒ öθs)Ï9 $ ¯ΡÎ) (# äτℜ u™ tç/ 

öΝä3Ζ ÏΒ $ £ϑÏΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ ä3 Î/ # y‰t/ uρ $ uΖ oΨ÷t/ ãΝä3 uΖ ÷t/ uρ äο uρ≡y‰yè ø9 $# â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4© ®Lym (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 
ÿ… çν y‰ômuρ ωÎ) tΑ öθs% tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ¨β tÏøó tGó™V{ y7s9 !$ tΒ uρ à7Î= øΒ r& y7s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ( $ uΖ −/ §‘ y7ø‹ n= tã $ uΖ ù= ©.uθs? y7ø‹ s9 Î)uρ $ oΨö; tΡr& 
y7ø‹ s9 Î)uρ ç ÅÁ yϑø9 $# 〈 . 

 . ٤٧دالئل النبوة ص )٦(

$

$



@

 

……………………………………………………………  
 ).٩٢(, واملائدة )١٢(التغابن  )٧(
 ).١(األنفال  )٨(
 ).٧١(التوبة  )٩(
 ).١٥(احلجرات  )١٠(
 ).١(التوبة  )١١(
 ).٣(التوبة  )١٢(
 ).٢٤(األنفال  )١٣(
 ).٣٦(األحزاب  )١٤(
 ).٤(, واحلرش )١٣(ال األنف )١٥(
 ).١٣(األنفال  )١٦(
 ).٦٣(التوبة  )١٧(
 ).١٦(التوبة  )١٨(
 ).٣٣(املائدة  )١٩(
 ).٢٩(التوبة  )٢٠(
 ).١(األنفال  )٢١(
 ).٤١(األنفال  )٢٢(
 ).٥٩(النساء  )٢٣(
 ).٥٩(التوبة  )٢٤(
 ).٥٩(التوبة  )٢٥(
 ).٧٤(التوبة  )٢٦(
 ).٩٠(التوبة  )٢٧(
 ).٣٧(األحزاب  )٢٨(
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)١( − 
 ).١٤٤(سورة البقرة  )٢(
 ).١٣١(طه سورة  )٣(
 ).٩٧(سورة مريم  )٤(
 ).٢٩(سورة اإلرساء  )٥(
 ).٣−١(سورة الرشح  )٦(
 ).٩٧(سورة البقرة  )٧(
 ).٤(سورة القلم  )٨(
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 W

 .من طريق عبدالرمحن بن مالك بن مغول ١/٢٣١أخرجه البزار يف زوائده 
, وأبـو نعـيم يف احلليـة ٤/١٤١, و العقييل يف الضـعفاء )١١٤٢٢( ١١/١٧٩والطرباين يف الكبري 

 .من طريق حممد بن جميب ٨/١٦٠
 .مها عن وهيب عن عطاء عن ابن عباس به

من طريق املعىل بن هالل عـن ليـث عـن جماهـد عـن ابـن ) ١٢٩٨(وأخرجه اآلجري يف الرشيعة 
 .بنحوه {عباس 

 W
: كذاب, وقال مرة: مرتوك, وقال أبو داود: قال أمحد والدارقطني: عبدالرمحن بن مالك بن مغول−

, الكامـل ٢/٦١, املجـروحني ٥/٢٨٦اجلرح والتعديل : انظر. مرتوك: يضع احلديث, وقال أبو حاتم
 .٣/٤٩١, اللسان ٤/٣١١, امليزان ٥/٤٦٩

 ).متييز( kí‹ÔnÛa٦٢٦٦@.  مرتوك: حممد بن جميب الثقفي−
 .وهيب هو ابن الورد املكي−
 .عطاء هو ابن أيب رباح−

 :الطريق الثاين
 .kí‹ÔnÛa٦٨٠٧@.  اتفق النقاد عىل تكذيبه: املعىل بن هالل الطحاوي−
 . سليمليث هو ابن أيب−
 אW

 .سنده موضوع
حممد بـن جميـب الثقفـي وهـو كـذاب, ورواه : رواه الطرباين وفيه «:  ٩/٥قال اهليثمي يف املجمع 

 . »البزار بعناه وفيه عبدالرمحن بن مالك بن مغول, وهو كذاب 
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 W

, وأبـو نعـيم يف احلليـة )٢٤٦(أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب السنة باب من كره أن يوطأ عقباه 
٧/١١٧. 

ــند  ــد يف املس ــكل )١٤٥٥٦( ٢٢/٤٢٠و) ١٤٢٣٦( ٢٢/١٣٩وأمح ــاوي يف رشح املش , والطح
, واحلاكم ٩٤ص , وأبو الشيخ يف أخالق النبي )٦٣١٢( ١/٢١٨ن يف صحيحه , وابن حبا)٢٠٧٥(

 .من طرق عن سفيان الثوري به) ٧٧٥٢( ٤/٣١٣و) ٣٥٤٤( ٢/٤٤٦يف املستدرك 
ا يف املسند   .من طريق أيب عوانة مطوالً بنحوه) ١٥٢٨١( ٢٣/٤١٩وأمحد أيضً

ا   .وهمن طريق شعبة بنح) ٧٧٥٣( ٤/٣١٣واحلاكم يف املستدرك أيضً
 .  ثالثتهم عن األسود عن نبيح عن جابر بن عبداهللا

 W
 .kí‹ÔnÛa٥٠٦@.  ثقة: األسود هو ابن قيس العبدي−
نَزي−  .kí‹ÔnÛa٧٠٩٣@.  مقبول: نُبيح هو ابن عبداهللا العَ
 אW

 .ضعيف حلال نُبيحه سند
 .الذهبيووافقه  »صحيح اإلسناد  «: قال احلاكم

 . »هذا إسناد رجاله ثقات  «:  ٦٥وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه ص
ـن) ٢٢٥١٠( ٣٧/١٨٧و) ٦٥٤٩( ١١/١٠٧ويف الباب أحاديث أخـر انظـر املسـند : قلت  حتسّ
 .احلديث
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 W

 ٢/٧٨٩, وعبداهللا بن أمحد يف زوائده عىل الفضائل )٤٩٠١( ٣/٢٢٠أخرجه احلاكم يف املستدرك 
 .طريق كثري النواء عن املسيب بن نجيةمن ) ٦٠٤٨( ٦/٢١٦, والطرباين يف الكبري )١٠٨٢(

ــن عســاكر يف تارخيــه ترمجــة عمــر  ــالل ) ١٣/١/١٢/٢(وأخرجــه اب وعــامر ) ٣/٢٣٠/٢(وب
, )٢٧٧( ١/٢٨٠, ويف الفضـائل )١٢٦٣( ٢/٤١٤, وأمحد يف املسـند  ٣١٠/٠١) ١٢/٢/٣٠٩/٢(

اهللا بـن أمحـد يف , وعبد)١٤٢١( ٢٣٣, ويف اآلحاد واملثاين ٦٠٣ص) ١٤٢١(وابن أيب عاصم يف السنة 
, والبزار )٢٧٤( ١/٢٧٩, و)١٠٩( ١/١٦٧, وزوائده عىل الفضائل )٦٦٥( ٢/٩١زوائده عىل املسند 

ــند  ــا )٢٣٢٥, ٢٣٢٢(, والطحــاوي يف املشــكل )٨٩٦( ٣/١٠٩يف املس ــري أيضً ــرباين يف الكب , والط
كثري النـواء  من طريق ١/١٢٨, وأبو نعيم يف احللية ٧/٢٠٣, وابن عدي يف الكامل )٦٠٤٩( ٦/٢١٦

م طويـل أى بن يحيأُدخل بني كثري وعبداهللا شخص يدعى ) ٢٣٢٥(عن عبداهللا بن مليل, ويف الطحاوي 
 .الثاميل وحكم عليه الطحاوي باجلهالة

 ٢٣٤, وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )٣٧٨٥(وأخرجه الرتمذي يف اجلامع أبواب املناقب باب 
ــا , وا لطــرباين يف الكبــري أي)١٤٢٠( , )٣٣٦٣( ٢/٤٥٧, وأبــو نعــيم يف املعرفــة )٦٠٤٧( ٦/٢١٥ضً
 .من طريق كثري النواء عن أيب إدريس عن املسيب بن نجية) ٤٥٠٧( ٣/٢٣٤و

, وعبداهللا يف زوائـده عـىل )٢٧٥( ١/٢٧٩, والفضائل )١٢٠٦( ٢/٣٨٤وأخرجه أمحد يف املسند 
−٢٣٢٣(لطحـاوي يف املشـكل , وا)٢٧٦( ١/٢٨٠, وزوائده عىل الفضائل )١٢٧٤( ٢/٤١٨املسند 
 ., من طريق سامل بن أيب حفصة عن عبداهللا بن مليل)١٧٥٣(, واآلجري يف الرشيعة )٢٣٢٤

 .به  املسيب بن نجية وعبداهللا بن مليل عن عيل بن أيب طالب −مها 
 W

 :للحديث طريقان مها كالتايل
 −:الطريق األول

اء التيمي الكويفكثري النواء هو ابن إسامعيل أو −  .ابن نافع النّوَّ
ار أو مساور−  .kí‹ÔnÛa٧٩٢٨@.  صدوق, يتشيع: أبو إدريس هو املرهبي الكويف اسمه سوّ
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 .kí‹ÔnÛa٦٦٧٧@.  مقبول: املسيب بن نجيّة الكويف خمرضم−

 −:الطريق الثاين
كر فيه ابن أيب حاتم ابن أيب طويل, مل يذ: وسامه ابن أيب حاتم وابن حبان: ى بن أم طويل الثاميليحي−

, وذكره ابن حبان يف الثقات ا وال تعديالً  .ال جرحً
 .٧/٦٠٥, والثقات ٩/١٦٠اجلرح والتعديل : انظر
kí‹ÔnÛa@.  سامل بن أيب حفصة هو العجيل أبو يونس الكويف, صدوق يف احلديث إال أنه شيعي غاىل−

٢١٧١. 
رح وال تعـديل, وذكـره ابـن حبـان يف ذكره البخاري وابن أيب حاتم بـدون جـ: عبداهللا بن مليل−

 .تابعي ثقة: ويص اهللا عباس: الثقات وقال الدكتور
, وذيــل الكاشــف ٥/٤٣, الثقــات ٥/١٦٨, اجلــرح والتعــديل ٥/١٩٢التــاريخ الكبــري : انظــر

 .١٦٨, ١/١٦٧, وحتقيق فضائل الصحابة لإلمام أمحد )٥٨٩( ٢٧٣, وتعجيل املنفعة ص١٦٦ص
 אW

 :سنده ضعيف; للعلل التالية
 .ضعف كثري النواء−١
فأتيتـه أسـأله عنـه : االنقطاع بني سامل وعبداهللا بن مليل, فقد جـاء يف املشـكل للطحـاوي قـال−٢

 .فوجدهتم يف جنازة فحدثني رجل عنه
حيتمل أن يكون ذلك الرجل الذي أخـذه عنـه هـو كثـري : ومن هو الذي سمع منه? قال الطحاوي

 .النواء
 .طويل واهللا تعاىل أعلمأم ى بن يحي: وربام يكون: لتق
االضطراب الكبري احلاصل يف تعداد أسامء الرفقاء األربعة عرش, فقد بلغ عـددهم مـن جممـوع −٣

 :هم الروايات السابقة تسع عرشة صحابيًا 
 :األربع عرشة الواردون يف النص يضاف إليهم

 .حذيفة بن اليامن−١
 .بالل بن رباح−٢
 .هللا بن مسعودعبدا−٣



@

 

……………………………………………………………  
 .مصعب بن عمري−٤
 .أبو ذر الغفاري−٥

 ).حديث حسن غريب من هذا الوجه: (قال الرتمذي
 ..).بل كثري النّواء واهٍ : (, وتعقبه الذهبي بقوله)صحيح اإلسناد: (وقال احلاكم
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 ).أ(كامل احلديث ساقط من )  ١(

 W
حـدثنا أبـو عبـداهللا عبيـد اهللا بـن :  ~قـال  ٢/٦٠٨أخرجه الدارقطني يف املؤتلف واملختلـف 

حدثنا عبدالرمحن بن معاوية العتبي حدثنا زهري بن عبّـاد حـدثنا حممـد بـن : عبدالصمد بن املهتدي قال
 .فذكره... عن جعفر بن حممد احلريش يزيد عن أبيه 

 W
عبيداهللا بن عبدالصمد بن املهتدي باهللا, أبو عبداهللا اهلاشمي, كان ثقة, ويتفقه بمذهب الشافعي, −

, تـاريخ اإلسـالم ١٠/٣٥٢تـاريخ بغـداد : انظر.  مات يف شهر رمضان سنة ثالث وعرشين وثالثامئة
٧/٤٧٨. 

 .د ترمجتهمل أج: عبدالرمحن بن معاوية−
 .مل أجد ترمجته: زهري بن عبّاد−
 .مها ضعيفان: حممد بن احلريش بن يزيد, واحلريش بن يزيد, قال الدارقطني−

 .٢/٢٢٧, اللسان ٢/٢٢٠, امليزان ٢/٤٠٢, اإلكامل ٢/٦٠٨املؤتلف واملختلف : انظر
 .هو الصادق: جعفر بن حممد−
 אW

 .سنده ضعيف
 وهـو خترجيـه عىل أقف مل: (٢/٦٠٨الدكتور موفق عبدالقادر األستاذ املؤتلف واملختلف  قال حمقق

 ).حريش بن حممد وابنه حريش لضعف ضعيف حديث
 

أ
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 .مجيع النسخ بياض يف)  ١(

 W
 ١٣/١٣٢, وابــن حبــان يف صــحيحه )٩٥٩٨( ١٥/٣٦٦أخرجــه هبــذا اللفــظ أمحــد يف املســند 

 .وغريهم) ١٣٤٣( ٢/٥٣٢, والبيهقي يف الشعب ٧/٩١, وأبو نعيم يف احللية )٥٨١٧(
ــات  ــن ســعد يف الطبق ــرد ١٠٧, ١/١٠٦وأخرجــه بالشــطر األول اب , والبخــاري يف األدب املف

 , والرتمذي يف اجلامع أبواب األدب باب ما جاء يف كراهية اجلمع بـني اسـم النبـي )٨٤٤( ٢١٩ص
ا )٢٨٤١(وكنيته   ).٥٨١٤( ١٣/١٣٢, وابن حبان أيضً

 .  من طرق عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة
ا  يب من طريق حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أ) ٥٨١٥( ١٣/١٣٣وأخرجه ابن حبان أيضً

 .هريرة بنحوه
 W

 .حممد بن عجالن هو املدين−
 .kí‹ÔnÛa٤٥٣٤@. ال بأس به: عجالن املدين, موىل فاطمة بنت عقبة: أبوه هو−
 .هو ابن أيب سعيد كيسان, أبو سعد املدين: سعيد املقربي−
 אW

 .لغريه بشواهده حسناحلديث 
 ).حديث صحيحهذا : (وقال الرتمذي

ة شوا  .نفسه البابهد تأيت معنا إن شاء اهللا يف وللحديث عدّ
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 W

ــن )٢٣٠٨١( ٣٨/١٧٤و) ١٥٧٢٤( ٢٥/٩أخرجــه أمحــد يف املســند  ــات , واب ســعيد يف الطبق
, وابـن قـانع يف )١٤٨٤(, والروياين يف املسند )٢٥٩١٩( ٥/٢٦٦, وابن أيب شيبة يف املصنف ١/١٠٧

 ).١٢٤(معجم الصحابة 
 .به ~من طريق عبدالكريم اجلزري عن عبدالرمحن بن أيب عمرة عن عمه 

 W
 .هو ابن مالك اجلزري: عبدالكريم−
هو عبدالرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري املدين, كـذا نسـبه :  عمرةعبدالرمحن بن أيب−

 ., وذكر أنه رو عن عمه عبدالرمحن بن أيب عمرة٥/٣٢٦البخاري يف التاريخ الكبري 
. , ومل يذكر أنه رو عن عمه بل ذكـر أنـه رو عـن عمـر٥/١٢٢وترجم له ابن حبان يف الثقات 

ا يف  عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرة األنصاري, وذكر أنه رو : أن اسمهوذكر  ٧/٧٨وترجم له أيضً
 .عن عمه عبدالرمحن

 .لألول مثل ابن حبان:  ٥/٢٦٥وترجم ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل 
 ,  ولـد يف عهـد النبـي : هو عبدالرمحن بـن أيب عمـرة هـو األنصـاري النجـاري, يقـال: عمه−

 .kí‹ÔnÛa٣٩٦٩@.  ليست له صحبة: وقال ابن أيب حاتم
ذكـر مـن الـرواة  ٥/٢٧٣وعبدالرمحن هذا عندما ترجم له ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل : قلت

 .عبدالكريم اجلزري: عنه
 .رغم أنه من رشطه) األول(ومل أجد يف تعجيل املنفعة البن حجر ترمجة لعبدالرمحن بن أيب عمرة 

 אW
 .راب يف شخص عبدالرمحن بن أيب عمرة األنصاري, وإلرسالهسنده ضعيف; لالضط

 .نفسه البابويتقو بام ورد يف 
 ).رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: ( ٨/٤٨قال اهليثمي يف املجمع 
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 .هناك فراغ) ب(بدون فراغ, ويف ) د(و) أ(يف )  ١(

 W
 ).٢١٢١(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ما ذُكر يف األسواق 

 .بـه  حدثنا مالك بن إسامعيل حدثنا زهري عن محيد عن أنس:  ~قال 
ا يف  , ويف كتاب املناقب باب كنيـة النبـي )٢١٢٠( نفس الكتا ب والباب وورد يف البخاري أيضً

 .  ومها من طريق شعبة عن محيد عن أنس. يف السوق كان النبي : بلفظ) ٣٥٣٧(
حدثني أبو كريب حممد بن العـالء :  ~قال ) ٢١٣١(وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اآلداب 

حـدثنا مـروان : قـاال −حدثنا, واللفـظ لـه : ال ابن أيب عمرأخربنا, وق: قال أبو كريب −وابن أيب عمر 
 . بـه  يعنيان الفزاري عن محيد عن أنس
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 ).هو أنس بن فضالة قاله ابن منده: ( ١٨٣قال سبط ابن العجمي يف التوضيح ص )١(
 ).اسم الرجل املذكور مل أقف عليه: ( ١٠/٥٨٦وقال ابن حجر يف الفتح  
 .هد يوم أحدأنس بن فضالة هو ابن عدي األنصاري الظفري, صحايب, استش: قلت 
 .١/٢٧٤, اإلصابة ١/١٤٧, أسد الغابة ١/٢٠١االستيعاب : انظر 
, وكذا نقل عنـه تلميـذه سـبط )القاسم: (أن اسمه ١٠/٥٨٦و ٦/٢٥١رجح ابن حجر يف الفتح  )٢(

 .١٨٣ابن العجمي يف التوضيح ص
 ).حممد بن أنس بن فضالة(ترجم له حتت اسم  ٦/٤ويف اإلصابة  
 .٤/٥٩, وأسد الغابة ٣/٤٢١االستيعاب : وانظر 
حتت اسـم  ٥/٣٩٠, وابن حجر يف اإلصابة ٣/٤٦٦ثم ترجم له مقتضبًا ابن األثري يف أسد الغابة  

 ).القاسم األنصاري(
ا ابن حجر مقتضبًا حتت اسم    .٥/٣٩يف اإلصابة ) عبدالرمحن األنصاري(وذكره أيضً
ا  شهد فتح مكة وعمره عرشـ سـنني  صحايب: حممد بن أنس بن فضالة األنصاري الظفري: وعمومً

 .ثم املشاهد بعدها
 .انظر ما سبق يف ترمجته 

 W
من طريق أيب ) ٧٧٣٦(من طريق النرض بن شميل و) ٧٧٣٥( ٤/٣٠٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .الوليد
يب سـمعنا سـامل بـن أ: كالمها عن شعبة عن قتادة ومنصور وسليامن وحصني بن عبـدالرمحن قـالوا

 .بـه  اجلعد حيدث عن جابر بن عبداهللا
 . بنحوه, ويف بعض ألفاظه زيادةنييحواحلديث يف الصح: قلت

 .أخرجه البخاري يف صحيحه يف سبعة مواضع
 ).٦١٩٦, ٦١٨٩, ٦١٨٧, ٦١٨٦, ٣٥٣٨, ٣١١٥, ٣١١٤(أحاديث 

 .وله أطراف) ٢١٣٣(وأخرجه مسلم يف صحيحه حديث 
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 W

 :من طريقني
 .عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر: الطريق األول

 .رواه عنه قتادة ومنصور وسليامن وحصني
 .عن حممد بن املنكدر عن جابر: الطريق الثاين

 .رواه عنه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم عند مسلم فقط
 ).سم ابنك عبدالرمحن: (ويف هذا الطريق زيادة

 אW
 .يـــــحسنــده صح
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من روايـة الربيـع  ٧/٤٦٢ فتح العزيزاإلمام الرافعي يف كتابه :  ~نقل هذا القول عن الشافعي  )١(

 .٩/٥١٩الشافعي, وأسنده عنه البيهقي يف السنن الكرب  عن
ا )٢( ئر األعصـار مـن غـري ويشبه أن يكون هذا اظهر ألن الناس ما زالوا يكتنون به يف سـا: وقال أيضً

  .انتهى. إنكار
, )هذا التأويـل واالسـتدالل ضـعيف: (كتاب النكاح ١١٦٨وقال النووي يف روضة الطالبني ص         

 ).فيه خمالفة ألصل احلديث: (٤٢٣ذكار صوقال يف األ
 .٤/١١٦, حاشية اخلريش ٥/١٣, مواهب اجلليل ٤٥٤ص قوانني األحكام  :انظر مذهب مالك )٣(
 .~, ومل يذكر أين حكاه الشيخ زكي الدين املنذري ٢٨٤غاية السول البن امللقن ص: انظر )٤(
 :حاصل ما ذكره أهل العلم يف هذه املسألة هو )٥(
ا أو أمحد أو غري ذلك من األسـامء, أو مل −١  ا, سواء كان اسمه حممدً حتريم التكني بأيب القاسم مطلقً

 .وهو قول الشافعي, وروي عن طاووس وابن سريين, وهو مذهب أهل الظاهر. يكن له اسم
ا أو غريه−٢  ا سواء كان اسمه حممدً : وهو مذهب مالك قال القايض عياض. جواز التكني به مطلقً

 .قال مجهور السلف وفقهاء األمصار ومجهور العلامء, ورجحه النووي وبه
التفرقة بني من اسمه حممد وآمحد فال جيوز, وبني غريمها فيجوز, وهـذا هـو الـذي أشـار إليـه −٣ 

 .الرافعي بقوله السابق, وضعف هذا النووي وتعقبه اخليرضي ورجحه اإلسنوي الشافعي
 . ل أخرستة أقوا ١٤/١١٢وذكر النووي يف رشح صحيح مسلم  

, اللفـظ املكـرم ٩/٥١٩, السنن الكرب للبيهقي ١٠/٥٨٧فتح الباري : انظر مع املراجع السابق         
  .وقد أطال يف هذه املسألة ٣٧١ص

 جمموعـة ممـن تسـمى باسـم النبـي  ٢٨٥يف كتابه غايـة السـول ص ~ذكر ابن امللقن : فائدة          
حممد بن أيب بكر الصديق, وحممد بن طلحة بن عبيداهللا, وحممد بن سـعد بـن  :وتكنى بكنيته منهم

: وانظـر .أيب وقاص, وحممد بن عبدالرمحن بن عوف, وحممد بـن جعفـر بـن أيب طالـب وغـريهم
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 .٣٧٣اللفظ املكرم ص

 :فائــــدة 
املسمى الفوائد يف حاشيته  ~العالمة املحدث الفقيه أبو الفيض حممد ياسني الفاداين شيخ الذكر  

 .; وعدهتم مخسة عرشقرب ظهوره ) حممد(ذكر عدة من تسمى باسم :  ١/٥٤اجلنية 
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 . ~القائل هو املؤلف اجلالل السيوطي  )١(
أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم بن زيد األنصاري اخلزرجي البخاري, أمري املدينة ثم قاضـيها,  )٢(

سـنة عرشـين : سنة سـبع عرشـة ومائـة, وقيـلأحد األئمة األثبات, يعد يف صغار التابعني, مات 
 .  ومائة

 .١٢/٣٤, التهذيب ٥/٣١٣, السري ٣٣/١٣٧, هتذيب الكامل ٩/٣٣٧اجلرح والتعديل : انظر 
 W

 .٥/٦٩أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 من طريق أسامة بن زيد عن أيب) ٢٨٩٥(وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه كام يف املطالب العالية 

 .بكر بن حممد بن عمرو بن حزم به
 W

 .kí‹ÔnÛa٣١٧@.  صدوق هيم: هو الليثي موالهم أبو زيد املدين: أسامة بن زيد−
 .هو ابن عمرو بن حزم األنصاري: أبو بكر بن حممد−
 אW

 .سنده حسن
 ).هذا إسناد حسن: (قال ابن حجر يف املطالب العالية
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 W

و يعىل يف املسـند , وأب٢/٤٨٥, وابن عدي يف الكامل )١٩٨٧(أخرجه البزار كام يف كشف األستار 
إليه عزاه من طريق أيب داود الطياليس وقد ) ٧٧٩٥( ٤/٢٣٥, واحلاكم يف املستدرك )٣٣٨٦( ٦/١١٦

 .عن احلكم بن عطية) ٢٧٩٦(ابن حجر يف املطالب العالية 
, عنه أيضاً عن ثابـت )١٥٩١(, وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ١/٢٥٨وأخرجه العقييل يف الضعفاء 

 .به  بن مالكالبناين عن أنس 
 W

 . kí‹ÔnÛa١٤٥٥@. صدوق له أوهام: احلكم بن عطية هو العييش البرصي−
 אW

 .سنده ضعيف لتفرده عن ثابت بأحاديث هذا أحدها
احلكم بـن عطيـة وثقـه : ( ~, وقال الذهبي)تفرد احلكم بن عطية عن ثابت : (~قال احلاكم
رواه : ( ٨/٤٨يف املجمـع  ~, وقال اهليثمـي)ال يتابع عليه : (~, وقال العقييل)ني بعضهم وهو ل

 ).أبو يعىل والبزار وفيه احلكم بن عطية وثقه ابن معني وضعفه غريه 
 ).سنده لني : (١٠/٥٨٨يف الفتح  ~وقال ابن حجر 

املصـنف  وللحديث شاهد حسن موقوف عـىل أيب العاليـة الريـاحي عنـد ابـن أيب شـيبة يف: قلت
تفعلـون رشاً : حدثنا الفضل بن دكني عن أيب خلدة عن أيب العالية قـال: ~قال ) ٢٥٨٩٩( ٥/٢٦٤

 .من ذلك, تسمون أوالدكم أسامء األنبياء ثم تلعنوهنم 
 

أ
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 W

أن يوسف بن : حدثنا غسان بن عبيد اهللا قال: ~قال ) ٣٨٨٣( ٩/٣٢٧أخرجه البزار يف املسند 
 .فذكره  بن أيب املوال عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عبدالرمحنأن : نافع قال

 W
 .ن عبيد ; الرقي املوصيلاب: كذا جاء اسمه يف املسند, ويف مراجع ترمجته: غسان بن عبيد اهللا−

ضـعيف, ورو عنـه عبـاس : ثم حرقت حديثه, وقال ابـن معـني.. كتبنا عنه: قال أمحد بن حنبل
وذكـره , الضعف عىل حديثه بنيّ : صالح ضعفه أمحد , وقال ابن عدي: قال الدارقطني. ثقة: وآخر, قال

, ٥/٤٠٢, امليـزان ٧/١١٣امل الك, ٩/١, الثقات ٧/٥١اجلرح والتعديل : انظر. ابن حبان يف الثقات
 .٤/٤٩١اللسان 
يوسف بن نافع بن عبداهللا بن نـافع بـن ثابـت : ورد اسمه يف مسند البزار كالتايل: يوسف بن نافع−

يوسف بـن نـافع : (قال ٩/٢٨١بن عبداهللا بن الزبري; مل أجد ترمجته سو ما ذكره ابن حبان يف الثقات 
ا يرو عن أيب أسامة وأهـل العـراق, رو عنـه يعقـوب بـن املدين أبو يعقوب قدم البرصة وحدثهم هب

 .مل نظفر به: , وقال حمقق الثقات)سفيان الفاريس 
 .kí‹ÔnÛa٤٠٢١@. صدوق ربام أخطأ: بن أيب املوال موىل آل عيل عبدالرمحن−
 .املدين: عبيد اهللا بن أيب رافع هو −
 אW

 .سنده ضعيف
رواه البزار عن شيخه غسان بن عبيد وثقه ابن حبان وغـريه : ( ٨/٤٨املجمع  يف ~قال اهليثمي 

 )وفيه ضعف 
 

ت
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 W

حدثنا أمحد بن النرض العسـكري : ~قال ) ١١٠٧٧( ١١/٧١أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 .فذكره.. {ثنا أبو خثيمة مصعب بن سعيد ثنا موسى بن أعني عن ليث عن جماهد عن ابن عباس 

 W
كان من ثقات الناس, مات بالرقة : قال ابن املنادي: املقرئ نزيل الرقة : أمحد بن النرض العسكري−

 .٦/٦٩٦, تاريخ اإلسالم ٦/٤١٣تاريخ بغداد : انظر.هـ ٢٩٠سنة 
سـئل أيب عنـه فقطـب وجهـه : قال ابن أيب حـاتم: مصعب بن سعيد أبو خثيمة الرضير املصييص−
, وقال ابن حبان: وقال ربام أخطـأ يعتـرب حديثـه إذا : عبداهللا بن جعفر الرقي أحب إيلّ منه وكان صدوقاً

حيـدث : يف آخر عمره, وقال ابن عدي وقد كف, رو عن الثقات وبني السامع يف خربه ألنه كان مدلساً 
 .والضعف عىل حديثه بنيّ : عن الثقات باملناكري ويصحف عليهم, ثم قال

, اللسـان ٦/٤٣٥, امليـزان ٨/٨٩, الكامـل ٩/١٧٥, الثقـات ٨/٣٠٩اجلـرح والتعـديل : انظر
٦/٥٥. 

 .موسى بن أعني هو اجلزري−
 .ليث هو ابن أيب سليم−
 . جماهد هو ابن جرب املكي−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال مصعب بن سعيد وليث بن أيب سليم
 ).رواه الطرباين وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف : ( ٨/٤٩يف املجمع  ~قال اهليثمي 

إليـه ابـن حجـر يف املطالـب العاليـة  عـزاه, و)٧٨٨(جاء يف مسند احلـارث بـن أيب أسـامة : قلت
 .مثله  رفعه إىل النبي عن النرض بن شفي ) ٢٣٤٢(

 .وسنده ضعيف جلهالة النرض بن شفي
 .٦/٢١١ترمجة اخلصيب بن جحدر, و ٢/٤٥٩, واللسان ٢/٤٤١امليزان : انظر

 

ي
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 W
: الحدثنا احلسن بن عيل املعمري قـ: ~قال ) ٢٢٧( ٢٢/٩٤أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

مثـل   عن عمر بن موسى عـن القاسـم عـن واثلـة عبدالرمحنثنا عيل بن ميمون الرقي ثنا عثامن بن 
 .حديث ابن عباس

 W
كان من أوعية العلم يُـذكر بـالفهم ويوصـف : ( احلسن بن عيل املعمري البغدادي, قال اخلطيب−

 .فيه بعضهم, وتكلم )باحلفظ ويف حديثه غرائب وأشياء ينفرد هبا 
 ., وأطال يف ترمجته٢/٦٢, اللسان ٢/٢٥٣, امليزان ١٣/٥١٠, السري ٧/٣٦٩تاريخ بغداد : انظر
 .عيل بن ميمون الرقي هو العطار−
صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء : هو ابن مسلم احلراين املعروف بالطرائفي عبدالرمحنعثامن بن −

 .kí‹ÔnÛa٤٤٩٤@. إىل الكذب, وقد وثقه ابن معني واملجاهيل فضعّف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمري
منكر : ليس بثقة, وقال البخاري: قال ابن معني: عمر بن موسى هو ابن وجيه الشامي األنصاري−

كـان ممـن : مرتوك احلديث ذاهب احلديث كان يضع احلديث, وقال ابن حبان: احلديث, وقال أبو حاتم
هـو يف عـداد مـن يضـع احلـديث متنـاً : ك, وقال ابـن عـديفاستحق الرت.. يروي املناكري عن املشاهري

 .واسناداً 
, ٢/٨٦, املجـروحني ٦/١٣, الكامـل ٦/١٣٣, اجلرح والتعـديل ٦/١٩٧التاريخ الكبري : انظر

 .٢٠٧, ذيل الكاشف ص٤/٣٨٠, اللسان ٥/٢٧١امليزان 
 .صاحب أيب أمامة عبدالرمحنابن : القاسم هو−
 אW

 .موضوع حلال عمر بن موسى بن وجيه سنده
 )رواه الطرباين وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو كذاب : ( ٨/٤٩يف املجمع  ~قال اهليثمي 
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 .حممد بن إسامعيل الدييل موالهم: ابن أيب فديك هو )١(
ضعيف, وذكره الطويس يف رجـال الشـيعة, : جمهول, وقال األزدي: جهم بن عثامن, قال أبو حاتم )٢(

اه: (وقال الذهبي  ).ال يدر من هو, وبعضهم وهّ
 .٢/١٧٥, اللسان ٢/١٥٩ان , امليز٢/٥٢٢اجلرح والتعديل : انظر 
أبـو ( ١/٥٨٧كذا ورد يف اآلحاد واملثاين ويف املعرفة ; وجاء يف اإلصابة البـن حجـر : ابن جشيب )٣(

 ., وأظنه خطأ من النساخ, ومل أجد له ترمجة)جشيب
يف قسم التابعيني الذين رووا عـن الصـحابة  ٤/١٢٠ذكره ابن حبان يف الثقات : جشيب : أبوه هو )٤(

 .جشيب الشامي عريف العرفاء يروي عن أيب الدرداء رو عنه معاوية بن صالح: وقال
: ابن منـده قولـهعن يف القسم األول من حرف اجليم, ونقل  ١/٥٨٧وذكره ابن حجر يف اإلصابة  

إن كان جشيب هذا هو الذي رو عنـه سـعيد بـن سـويد فهـو تـابعي قـديم مـن أصـحاب أيب (
 ).الدرداء

 .فيه ابن جشيب ال يعرف, وأبيه جمهول: مل نظفر به, وقال حمقق املعرفة: وقال حمقق الثقات 
 W

و ١٧٢٠( ١/٥١٠, وأبــو نعــيم يف املعرفــة )٢٨٠٠(أخرجــه ابــن أيب عاصــم يف اآلحــاد واملثــاين 
 . من طريق ابن أيب فديك عن جهم بن عثامن عن ابن جشيب عن أبيه به) ١٧٢١

 .~ه اجلالل السيوطي الذي ذكرنفسه املخرج  وهو
 אW

 .سنده ضعيف جلهالة جهم بن عثامن, وابن جشيب, وإلرساله
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 W

, ويف الدعوات الكبـري ٦/١٦٦, والبيهقي يف الدالئل ٦/٢٠٩أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 
 ). ٤٩٤٥( ٣/٣٦٧, وأبو نعيم  يف املعرفة )١٩٣(

 ٢٨/٤٨٠, و)١٧٢٤٠(٢٨/٤٧٨ املسـند , وأمحـد يف)٣٧٩(وأخرجه عبد بن محيـد يف املنتخـب 
, وابـن )٣٥٧٨(, والرتمذي يف اجلامع أبواب الـدعوات بـاب يف دعـاء الضـيف )١٧٢٤٢, ١٧٢٤١(

, والنسائي يف السنن الكـرب )١٣٨٥(ماجه يف السنن كتاب إقامة الصالة باب ما جاء يف صالة احلاجة 
, )١٢١٩(ن خزيمـة يف الصـحيح , واب)٦٥٩(, وعمل اليوم والليلة )١٠٤٩٥(و) ١٠٤٩٤( ٦/١٦٨

كلهم من طريق شعبة ومحـاد بـن سـلمة ) ١٩٠٩( ١/٧٠٠, و)١١٨٠( ١/٤٥٨واحلاكم يف املستدرك 
 .عن أيب جعفر عن عامرة بن خزيمة
 ).٤٩٤٤( ٣/٣٦٧, وأبو نعيم يف املعرفة ٦/١٦٧وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

 والطـرباين يف )٦٦٠(والليلـة , وعمـل اليـوم )١٠٤٩٦( ٦/١٦٩وأخرجه النسـائي يف الكـرب ,
مـن طـرق عـن أيب ) ١٩٣, ١٩, ٩( ١/٧٠٧, واحلاكم يف املسـتدرك )٢٨٣١١( ٩/٣٠املعجم الكبري 

 .جعفر أيضاً عن أيب  أمامة بن سهل بن حنيف
 به وبنحوه  عن عثامن بن حنيف −عامرة وأبو أمامة−كالمها 

 W
 .kí‹ÔnÛa٥١٩٠@صدوق :  األنصاري اخلطميعمري بن يزيد بن عمري: أبو جعفر هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٨٤٤@. ثقة: عامرة بن خزيمة بن ثابت األنصاري −
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معروف بكنيته معدود يف الصحابة له رؤيـة ومل يسـمع : أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد−

 . .@kí‹ÔnÛa٤٠٢من النبي 
 אW

 .سنده حسن
:  ~, وقـال احلـاكم)ا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجـههذ: ( ~قال الرتمذي

: أيضـاً  ~, وقـال احلـاكم  ~, ووافقـه الـذهبي)حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجـاه(
حديث صـحيح عـىل رشط : (أيضاً   ~وقال احلاكم  ~, ووافقه الذهبي)حديث صحيح اإلسناد(

 شيخالوانظر كالم ). بإسناد صحيح: (يف الدالئل ~, وقال البيهقي  ~, ووافقه الذهبي )البخاري
 .٣٦صالح آل الشيخ يف هذه مفاهيمنا ص 
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 W

 .من طريق إسامعيل وأمحد ابنا شبيب عن أبيهام ٦/١٦٨أخرجه البيهقي يف الدالئل 
 ).٤٩٤٧(و) ٤٩٤٦( ٣/٣٦٨وأبو نعيم يف املعرفة 

مـن طريـق ) ٦٥٦(, والدعاء ١/١٨٣, والصغري )٨٣١١/١( ٩/٣٠وأخرجه الطرباين يف الكبري 
 . وهب عن شبيبابن 

عن روح بن القاسم عن أيب جعفر اخلطمي عن أيب أمامة بن سـهل بـن حنيـف بـه إال ابـن وهـب 
 .وصله إىل عثامن بن حنيف به

 W
إسامعيل بن شبيب ويقال ابن شيبة, أو ابن إبراهيم : إسامعيل بن شبيب, مل أجد ترمجته, وليس هو−

, اللسـان ٣٩١و ١/٣٧٢, امليـزان ١/٥٠٨, الكامـل ١/٨٣الكبـري  الضـعفاء: بن شيبة الطائفي انظر
 .٥٢٧, و١/٥٠٨

خي
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 .kí‹ÔnÛa٤٦@. أمحد بن شبيب بن سعيد احلبطي, صدوق−
 .ابن وهب هو عبداهللا بن وهب املرصي−
kí‹ÔnÛa@@. ال بأس بحديثه من رواية ابنه عنـه ال مـن روايـة ابـن وهـب: شبيب بن سعيد احلبطي−

٢٧٣٩. 
 .kí‹ÔnÛa١٩٧٠@ثقة حافظ : و التميمي أبو غياثروح بن القاسم ه−
 אW

فإسامعيل ال يعرف, وشبيب بن سعيد تفرد بالقصة وخالف مـن هـو : السند ضعيف واملتن  منكر 
أوثق منه كام مر معنا يف احلديث الذي قبله, ورواية ابن وهب عن شبيب متكلم فيها بالنكارة , واشرتط 

 . صحة رواية أمحد عن أبيه شبيب هو رواية شبيب عن يونس بن يزيد وليست هذه منهاالطرباين يف
−٩/٣٠للطـرباين , وكالم حمقق املعجـم الكبـري ٨٨يف كتابه التوسل ص ~وانظر كالم األلباين 

 .٣٨صالح آل الشيخ يف هذه مفاهيمنا ص  شيخالوكالم . ٣٢−٣٠
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يف إمتـاع األسـامع  ~العالمـة املقريـزي:  ~نقل هـذا الكـالم عـن العـز ابـن عبـد السـالم  )١(

يف اللفظ  ~, والعالمة اخليرضي٢٩٧يف غاية السول ص  ~, والعالمة ابن امللقن ١٠/٣١٢
يف  ~, والفقيـه الرشـبيني ٢/١٧٠يف فـيض القـدير  ~, والعالمة املنـاوي ٤٠٤املكرم ص 

, والعالمـة ٢/١٠٨ يف حواشيه عىل حتفة املحتـاج ~, والفقيه الرشواين ١/١٨٤مغني املحتاج 
 .٦/٧١٦يف رد املحتار  ~ابن عابدين 

 .ذلك وليه ونحو نبيه أو بحق أو وليه أن يسأل العبد ربه حاجته مقسامً بنبيه أو( ويشار هنا إىل مسألة  
اللهـم إين أقسـمت : كذا وكـذا; أو يقـول مقسـامً  اللهم إين أسألك بحق نبينا : أن يقول −: مثل 

 ).اجتيعليك بفالن أن تقيض ح
 : واملسألة عىل قولني مشهورين 
وأشـهر مـن نـافح عنـه بشـدة شـيخ . وكذا بذاته بعـد مماتـه   منع التوسل بدعاء النبي: أوالً  

 . اإلسالم ابن تيميه وهو قول أئمة الدعوة واملفتى به يف بالدنا احلبيبة اململكة العربية السعودية
وأشهر من نافح عنه بشدة تقي . بعد مماته واملعرب عنه باجلاه جواز التوسل بدعاء النبي وبذاته : ثانياً  

 . الدين السبكي 
شـيخ لذه مفاهيمنـا لالتوسل حكمه وأقسامه للباحث عيل أبـو لـوز , هـ: تفصيل املسألة يف : انظر 

 . صالح بن عبد العزيز آل الشيخ , التأمل يف حقيقة التوسل للدكتور عيسى بن عبداهللا احلمريي
  

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 .ري املاوردي ومل أجدهبحثت يف مطبوع تفس) ١(
, ٢٩٥يف غايـة السـول ص  ~نقل هذا الكالم أيضاً عن املاوردي يف تفسريه, العالمة ابن امللقـن) ٢(

 .٣٩٧يف اللفظ املكرم ص ~والعالمة اخليرضي
 ).٢/٤٨٩(املحصول لإلمام الرازي : انظر) ٣(
 ?اخلطأ يف اجتهاد النبي هل جيوز :هذه مسألة أصولية مهمة عنون هلا علامء األصول بقوهلم:قلت 
 ال? أم منه  ووقع هل االجتهاد جائز للنبي:وهذه املسألة مبنية عىل مسألة أصولية أخر أال وهي 
 :ولتحرير حمل النزاع يف هذه املسائل أقول 
 .يف األمور الدنيوية للنبي اتفق العلامء عىل جواز االجتهاد : أوالً  
 .يف حتقيق مناط احلكم ومنه فصل اخلصومات للنبي الجتهاد جواز ا اتفق العلامء عىل: ثانياً  
 :يف غري ذلك عىل مذهبني اختلف العلامء يف جواز اجتهاده : ثالثاً  
 .وهو قول مجهور العلامء وهو احلق وصححه السيوطي جيوز االجتهاد للنبي −١ 
ر املاتريـدي مـن وهو مذهب بعض الشافعية وحكي عن أيب منصـو ال جيوز االجتهاد للنبي −٢ 

 .احلنفية وهو ظاهر مذهب ابن حزم
أم ال? عـىل  اختلف أصحاب املذهب األول يف الفقرة السابقة يف هل وقع االجتهـاد منـه : رابعاً  

 :مذهبني
وهو مذهب كثري من أهل العلم منهم ابن احلاجب واآلمـدي والفخـر  أن االجتهاد وقع منه −١ 

 .ن قدامة وصححه السيوطي وهو احلقالرازي وأبو اخلطاب الكوذاين واب
 .وهو مذهب بعض الشافعية وبعض احلنابلة أن االجتهاد مل يقع من النبي −٢ 
 اختلف أصحاب املذهب األول يف الفقرة السابقة هل جيوز اخلطأ يف اجتهاد رسـول اهللا : خامساً  

 :هنا عىل مذهبني ~وهي املسألة التي أشار اجلالل السيوطي 
وهو قول اجلمهور ومنهم ابن احلاجب واآلمدي حيث نقله عن أكثـر  اخلطأ يف اجتهاده  جيوز−١ 

ت
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قـال : (٥٠٩أصحاب الشافعي, واحلنابلة وأصحاب احلديث قال املجد ابن تيميـة يف املسـودة ص

 ).أصحابنا وأكثر الشافعية وأهل احلديث جيوز ذلك لكن ال يقر عليه
ذهب بعـض الشـافعية اختـاره الـرازي والتـاج السـبكي وهـو مـ ال جيوز اخلطأ يف اجتهاده −٢ 

 .والربماوي والزركيش والقايض أبو يعىل وأبو اخلطاب الكلوذاين وصوبه السيوطي
 .اخلالف يف املسألة السابقة والتي قبلها لفظي, ويف األوىل اخلالف معنوي: سادساً  
 .عىل خطأ إمجاعاً  ال يقر النبي : سابعاً  
, التمهيـد ٢/٤٨٩, املحصـول ٢/٣٥٥, املستصـفى ٧٦اللمع ص: قوال انظرولبيان أدلة هذه األ 

, ٤/٢١٦, اإلحكـام ٢/٣٠٣, خمترص ابن احلاجب مـع رشح العضـد ٥/١٥٨٦, العدة ٣/٤٢٢
ــة الســول  ــودة ص٦/٢١٨, البحــر املحــيط ٤/٥٣٧هناي ــاطع ٥٠٩, املس , رشح الكوكــب الس

, املهـذب يف علـم ٣٩٠٥ −٨/٣٨٨٩, التحريـر رشح التحبـري ٤/٤٨٠, الكوكب املنري ٢/٧٤١
 . ٢٣٤٨ −٥/٢٣٣٧أصول الفقه املقارن 

 : ٢/٧٤١يف هذه املسألة قوله يف الكوكب الساطع  ~ومن نظم اجلالل السيوطي 
 وجـائـز وواقـع للهـــادي.:.     واملرتضـى جتزي االجتهــاد     
 ا فقدوالرابع الوقف وللخط.:.     ثالثها يف احلـرب واآلراء قـد    
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فلام كانت حملتهن رفيعة ناسب أن جيعل الذنب لـو وقـع مـنهم خملفـاً صـيانة : (~ابن كثري قال  
 ).جلناهبم وحجاهبم الرفيع

يف أعىل عليني, فوق منـازل مجيـع اخلالئـق يف الوسـيلة  فإهنن يف منازل رسول اهللا : (وقال أيضاً  
 ).شتي هي أقرب منازل اجلنة إىل العرال

ÿ…çµ ®: تأمالت يف قوله تعاىل: (, وبحث٣/٥٣٠ تفسري ابن كثري: انظر  ã_≡ uρ ø— r& uρ öΝ åκçJ≈ yγ̈Β é& 3 〈  للدكتور
 . ٢٦٥جملة البحوث اإلسالمية ص) ٥٣(العدد . عبد الرزاق البدر
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سـاقه هبـذا  ~نظر تعليقي عىل احلديث, مع العلم أن اجلـالل السـيوطي كذا يف مجيع النسخ, وا )١(

 .٢/٨٦٨, ورشح الكوكب الساطع ١٩اللفظ أيضاً يف إمتام الدراية ص
 W

خـري نسـائها : (بلفـظ) ٣٨٧٧( <أخرجه الرتمذي يف اجلامع أبواب املناقب باب فضل خدجيـة 
من طريق هارون بن إسحاق اهلمداين عن عبدة بن ) بنت عمران خدجية بنت خويلد, وخري نسائها مريم

 .سليامن
وإذ قالت املالئكـة يـا مـريم إن : (واحلديث يف صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب: قلت

عن أمحد بن أيب رجاء عن النرض وكتاب مناقب األنصار باب تـزويج النبـي ) ٣٤٣٢) (…اهللا اصطفاك
  عن صدقة عن عبدة) ٣٨١٥( <خدجية وفضلها. 

عن ابن أيب شـيبة عـن عبـداهللا بـن نمـري وأيب ) ٢٤٣٠(ويف صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 
ري ووكيع وأيب معاوية, وعن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة نموعن أيب كريب عن أيب أسامة وابن أسامة, 

 .بن سليامن
ن سليامن وأبو معاوية حممـد بـن خـازم أبو أسامة محاد بن أسامة وعبداهللا بن نمري وعبدة ب−ستتهم 

عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبري عن عبداهللا بن جعفـر  −والنرض بن شميل ووكيع بن اجلراح
 .باللفظ الذي ذكرته  عن عيل بن أيب طالب

) ٧٤١٤( ٥/١٤٩فقد أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصـحابة  ~وأما اللفظ الذي ساقه السيوطي 
 .حممد بن كناسة عن هشام بسندهمن طريق 

kí‹ÔnÛa@@. صدوق عارف بـاآلداب: حممد بن عبداهللا بن عبد األعىل األسدي: وحممد بن كناسة هو
٦٠٢٧. 

وقد خالف من هو أوثق منه فحديثه إذاً حديث شاذ, والصحيح ما رواه اجلامعة عن هشام بن عروة 
 .باللفظ الذي ذكرته

أيضـاً إىل  ~بـاللفظ الـذي سـاقه السـيوطي ) ٤٣٨١: (اليـةابن حجر يف املطالب الععزاه وقد  
خـري : (من طريق عروة عن عبـداهللا بـن جعفـر عـن عـيل بلفـظ) ت(وقد أخرجه : الرتمذي حيث قال

 ).نسائها مريم, وخري نسائها فاطمة
 .وهذا املرسل يفرس هذا املتصل يشري إىل احلديث الذي بعده
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 W

قـال ) ٤٣٨١(, وهو يف املطالب العالية البـن حجـر )٩٧٧(أخرجه احلارث بن أيب سامة يف املسند 
 ..حدثنا عبيد اهللا بن حممد أنبأ محاد عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره: ~
 W

ثقـة جـواد رمـي بالقـدر ومل : بن عائشة التيمـي العبيشـعبيد اهللا بن حممد : بن حممد هو عبيد اهللا−
 .kí‹ÔnÛa٤٣٣٤@. يثبت
 .محاد هو ابن سلمة−
 אW

 .سنده ضعيف إلرساله
 ).هذا مرسل صحيح اإلسناد: (يف املطالب العالية ~قال ابن حجر 

بسـند : (٢/٨٦٨ورشح  الكوكـب السـاطع  ١٩يف إمتام الدرايـة ص  ~الل السيوطيوقال اجل
 ).صحيح لكنه مرسل
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 W

 ). ٧٣٧٠(٥/١٣٦أشار إليه يف معرفة الصحابة , و٥/٧١أخرجه أبو نعيم يف احللية 
 ١٨/٢٧٩, وأمحد وابنه عبداهللا يف زوائده عىل املسـند )١١٦٨( ١٨/١٦١وأخرجه أمحد يف املسند 

 ٢/٩٦٧, وأمحد يف الفضـائل )١٣٣١( ٢/٩٤٨, وأمحد وابنه عبداهللا يف زوائده عىل الفضائل )١٧٥٦(
)١٣٦٠( ٥/١٤٥, والنسائي يف الكرب )مـن طريـق ) ١١٦٩( ٢/٣٩٥بو يعىل يف املسـند , وأ)٨٥١٤

 .من طريق منصور بن أيب األسود) ٤٧٣٣( ٣/١٦٨وأخرجه احلاكم يف املستدرك .يزيد بن أيب زياد
 .ويف بعضها زيادة. به  بن أيب نُعم عن أيب سعيد اخلدري عبدالرمحنكالمها عن 

 W
 .يفيزيد بن أيب زياد هو اهلاشمي موالهم الكو−
 .kí‹ÔnÛa٦٨٩٦@. صدوق رمي بالتشيع: منصور بن أيب األسود الليثي الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٤٠٢٨@. صدوق: بن أيب نعم البجيل الكويف عبدالرمحن−−

 אW
 .سنده حسن ملتابعة منصور بن أيب األسود ليزيد بن أيب زياد

 .فقه الذهبيووا) هذا حديث صحيح اإلسناد: ( ~وقال احلاكم 
 ).وأبو يعىل ورجاله رجال الصحيح رواه أمحد: (٩/٢٠١يف املجمع   ~وقال اهليثمي

 :هبا إىل درجة الصحيح منها رتقيللحديث شواهد كثرية ي
 .وإسناده صحيح) ٢٣٣٢٩( ٣٨/٣٥٣حديث حذيفة بن اليامن عند اإلمام أمحد يف املسند −١
٢− وإسناده صحيح) ٨٥١٢( ٥/١٤٥حديث عائشة عند النسائي يف الكرب. 
 .وإسناده ضعيف) ٨٥١٣( ٥/١٤٥حديث أم سلمة عند النسائي يف الكرب أيضاً −٣
 ., وإسناده ضعيف٣/٢٦٤حديث فاطمة عند الطربي يف التفسري −٤

 .٢/٤٣٨, والسلسلة الصحيحة لأللباين ١٦٢, ١٨/١٦١حتقيق املسند : وانظر

أ
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 W

 فضائل اخللفـاء الراشـدين , ويف)٧٣٧٣( ٥/١٣٧, و)٣٥٥( ١/١٠٩أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
 ١/١٠٨, والطـرباين يف املعجـم الكبـري )٢٩٥٩(وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين  ).١٤١(
, )٢٢٧(والدواليب يف الذرية الطاهرة , ٣/٢١٧ابن عدي يف الكامل و, )١٠٠١( ٢٢/٤٠١, و)١٨٢(

من طريق عبداهللا بن حممد بـن ) ٤٧٣٠( ٣/١٦٧, واحلاكم يف املستدرك )٣١(وابن الغطريف يف جزئه 
سامل عن حسني بن زيد عن عمر بن عيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن احلسني عن احلسني بـن 

 .به  بعيل عن عيل بن أيب طال
 W

 . kí‹ÔnÛa٣٣٣٦@. ثقة ربام خالف:عبد اهللا بن حممد بن سامل الزبيدي الكويف القزاز املفلوج −
 .kí‹ÔnÛa١٣٢١@. بام أخطأرصدوق : حسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب−
 .kí‹ÔnÛa٤٩٥٠@. صدوق فاضل: عمر بن عيل بن احلسني بن عيل اهلاشمي−
 .الصادق: جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل أيب طالب هو−
 .حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب أبو جعفر الباقر: أبوه هو−
. ثقة ثبت عابد فقيه فاضـل مشـهور: عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي زين العابدين−
@kí‹ÔnÛa٤٧١٥. 
 .ورحيانته سبط رسول اهللا : اشمياحلسني بن عيل بن أيب طالب اهل−
 אW

تفرد برواية هذا احلديث العرتة الطيبة خلفهم عن سلفهم حتى : ( ~قال أبو نعيم. ضعيفسنده 
بل حسني بن : (خالفه الذهبي بقوله) حديث صحيح اإلسناد: ( ~وقال احلاكم). ينتهي إىل النبي 

 ).إسناده حسن: (٩/٢٠٣يف املجمع   ~وقال اهليثمي).حيتج به زيد منكر احلديث ال حيل أن
هذا حديث صحيح اإلسناد, ورو من طرق عـن ): (١٨٢( ١/١٠٨جاء يف املعجم الكبري : قلت

, وهذا احلديث أحسن يشء رأيته, وأصح إسناد قرأته انتهـى ) عيل, رواه احلارث عن عيل ورو مرسالً
 .كذا يف هامش األصل
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 W

, )١٤٠(, ويف فضـائل اخللفـاء ٤/١٨٨, ويف احللية )٧٣٧٢( ٥/١٣٧أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
, )٤٠٥٨(طالـب العاليـة البـن حجـر , وأبو يعىل كام يف امل)١٨٢٩( ٥/٢٢٣وأخرجه البزار يف املسند 

, وابــن )١٠١٨( ٢٢/٤٠٦, و)٢٦٢٥( ٣/٤١, والطــرباين يف الكبــري ٣/١٨٤والعقــييل يف الضــعفاء 
, )٩(, ويف فضـائل فاطمـة )١٨٢(, وابن شاهني يف رشح مذاهب أهل السنة ٦/١١٨عدي يف الكامل 

, وابـــن اجلـــوزي يف )٤٧٢٦( ٣/١٦٥, واحلـــاكم يف املســـتدرك )٣٣٩, و٣٣٨(ومتـــام يف فوائـــده 
 ., من طريق معاوية بن هشام عن عمرو بن غياث١/٤٢٢املوضوعات 

من طريق حفص بن عمر األييل عن عبـد امللـك ) ١٠(وأخرجه ابن شاهني أيضاً يف فضائل فاطمة 
 .بن الوليد بن معدان وسالم بن سليامن القاري

 .به  دثالثتهم عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبداهللا بن مسعو
من طريق أيب نعيم عن عمرو بن غياث عـن  ٦/١١٨ورو مرسالً عن ابن عدي يف الكامل أيضاً 

 ).١٨٢٩( ٥/٢٢٣عاصم عن زر به وإىل هذه الرواية أشار البزار يف املسند 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .معاوية بن هشام هو القصار الكويف−
منكـر : قـال أبـو حـاتم والبخـاري: عمر بن غيـاث احلرضـمي الكـويف: بن غياث ويقالعمرو −

منكر احلديث جداً عىل قلة روايتـه, يـروي عـن : وكان مرجئاً , وقال ابن حبان: احلديث, زاد أبو حاتم
 .ضعيف: عاصم ما ليس من حديثه, وقال البزار والدارقطني

 .٤/٣٦٧, اللسان ٥/٢٦١, امليزان ٢/٨٨, املجروحني ٦/١٢٨اجلرح والتعديل : انظر
 :الطريق الثاين

, وقال العقـييل: حفص بن عمر األييل, قال أبو حاتم− حيـدث بالبواطيـل وقـال : كان شيخاً كذاباً
أحاديثه كلهـا إمـا منكـر : وقال ابن عدي.ذاهب احلديث: كان يكذب, وقال أبو أمحد احلاكم: الساجي

 .أقرب املتن أو منكر اإلسناد وهو إىل الضعف
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 .٢/٣٧١, اللسان ٢/٣٢٤, امليزان ٣/٢٨٦, الكامل ٣/١٨٣اجلرح والتعديل : انظر
 .kí‹ÔnÛa٤٢٢٧@. ضعيف: عبد امللك بن الوليد بن معدان الضبعي−
 .kí‹ÔnÛa٢٧٠٥@. صدوق هيم: سالم بن سليامن املزين القارئ−
 .أبو نعيم هو الفضل بن دكني−
 אW

جداً حلال عمرو بن غياث وحفص بن عمر وعبـد امللـك بـن الوليـد, وهـل يصـح  سنده ضعيف 
 متابعة سالم بن سليامن لعمرو بن غياث وعبدامللك بن الوليد?

 .ال يصح متابعته هلام لوصفه بالوهم
تفـرد بـه معاويـة وفيـه : (, وخالفه الذهبي بقوله )هذا حديث صحيح اإلسناد: ( ~قال احلاكم

 ).هو واهٍ بمرةضعف عن ابن غياث و
 ).هذا غريب من حديث عاصم عن زر تفرد به معاوية: (  ~وقال أبو نعيم األصبهاين

عمـرو بـن عتـاب : رواه الطرباين والبزار بنحـوه, وفيـه : (٩/٢٠٢يف املجمع   ~وقال اهليثمي
 .ابن عياش وهو ضعيف: وقيل

 .٣٩٢جموعة ص, الفوائد امل١/٤١٧, تنزيه الرشيعة ٥/٦٦العلل للدارقطني : وانظر
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 .٧/١٣٦فتح الباري : انظر )١(
? أو بناته  ام أفضل زوجات رسول اهللا وهنا إشارة ملسألة خالفية وهي أهي   مجيعاً
أطلـق  ٥/١٢٣يف فـتح العزيـز  ~عـىل أن اإلمـام الرافعـي : الصحيح التفصيل يف هذه املسألة  

, ٧/١٢عىل سائر النساء, وتابعه عليه اإلمـام النـووي يف الروضـة  تفضيل زوجات رسول اهللا 
فـإن اسـتثنيت فاطمـة : (, وتابعه عليه فقـال٧/١٣٦ونقل هذا الكالم احلافظ ابن حجر يف الفتح 

 ).لكوهنا بضعة فأخواهتا شاركنها
حتقيـق  ٢/٨٦٦يف كتابه رشح الكوكب الساطع نظـم مجـع اجلوامـع  ~وذكر اجلالل السيوطي  

 : حيث قال نظامً  <املسألة وبني أن الصواب القطع بتفضيل فاطمة 
 خدجية مع ابنـة الصـــــديق   .:.  وأفضل األزواج بالتحقيـق                 
 ويف عائشة وابنته اخللف قفـي .:.    وفيهــام ثالثــها الـوقـــف                
 بل وعىل مريم الغـــــــــراء.:.    واملرتىض تقـــدم الزهــراء                

ائشة أفضل مـن فاطمـة اخلالف يف كون ع: (٣/١٦١يف بدائع الفوائد  ~وقال اإلمام ابن القيم  
, فالتفضيل بدون التفصيل ال يستقيم, فإن أريـد  أو فاطمة أفضل إذا حرر حمل التفضيل صار وفاقاً

فذلك أمر ال يطلع عليه إال بالنص ألنه بحسـب تفاضـل أعـامل  بالفضل كثرة الثواب عند اهللا 
وارحـه, واآلخـر أرفـع القلوب ال بمجرد أعامل اجلوارح, وكم من عاملني أحدمها أكثر عمـالً بج

درجة منه يف اجلنة, وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فال ريب أن عائشة أعلم وأنفع لألمة وأدت 
إىل األمة من العلم ما مل يؤد غريها واحتاج إليها خاص األمة وعامتها, وإن أريـد بالتفضـيل رشف 

وذلـك اختصـاص مل  بـي األصل وجاللة النسب فال ريب أن فاطمة أفضل فإهنا بضـعة مـن الن
يرشكها فيه غري إخوهتا, وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء األمـة, وإذا ثبتـت وجـوه التفضـيل 

: ( وموارد الفضل وأسبابه صار الكالم بعلم وعدل ثم نقل عـن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة قولـه 
ة وتاثريهـا يف أول بـأن سـبق خدجيـ: وسئل عن خدجية وعائشة أميّ املؤمنني أهيام أفضل? فأجاب

اإلسالم ونرصها وقيامها يف الدين مل ترشكها فيه عائشة وال غريهـا مـن أمهـات املـؤمنني, وتـأثري 
عائشة يف آخر اإلسالم ومحل الدين وتبليغه إىل األمة وإدراكها من العلم ما مل ترشـكها فيـه خدجيـة 
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ئت بغريه من التفضـيل مطلقـاً مل وال غريها مما متيزت به عن غريها, فتأمل هذا اجلواب الذي لو ج

 ).ختلص من املعارضة
 .فإنه مهم ٢/٨٧٦, رشح الكوكب الساطع ٢٧٢, اللفظ املكرم ص٢٣٠غاية السول ص: وانظر 

 W
حدثنا سويد أخربنا الوليد بن حممد عـن الزهـري : ~قال ) ٦( ١/١٨أخرجه أبو يعىل يف املسند 

عـىل  <ابنتـه حفصـة   فذكره وفيه قصته عـرض عمـر.. حيدث أن عمر حدثني سامل أنه سمع أباه
 .ثم  عىل رسول اهللا  {عثامن ثم أيب بكر 

 W
 .سويد هو ابن سعيد اهلروي احلدثاين−
 .kí‹ÔnÛa٧٤٥٣@. مرتوك: الوليد بن حممد هو املوقري أبو برش البلقاوي−
 אW

 .اً حلال الوليد بن حممدسنده ضعيف جد
أصله يف الصحيح بغري هـذا السـياق وأتـم منـه, ) (٤٥٣٧(يف املطالب العالية  ~قال ابن حجر 

 ).والوليد بن حممد مرتوك احلديث
 .~أصل احلديث يف الصحيح ولكن بدون الشاهد كام قال ابن حجر : قلت
 ).٥١٤٥ −٥١٢٩ − ٥١٢٢− ٤٠٠٥(صحيح البخاري :  انظر
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ومن أسلم من أهـل الكتـاب, ورجـل كانـت عنـده أمـة فأعجبتـه فأعتقهـا ثـم : (تكملة احلديث )١(

 ).تزوجها, وعبد مملوك أد حق اهللا وحق سادته
خمطـوط ) مطلع البدرين فيمن يـؤيت أجـره مـرتني: (مؤلف بعنوان ~ للجالل السيوطي: قلت 

 .موجود نسخة عندي, وطبع أخرياً 
رضـوان اهللا علـيهن حيـث قـال  جاء يف آخره نظم للسيوطي فيهم صدره بزوجات رسـول اهللا  

~: 
 يثنى هلم أجر خـذوه حمـــققا.:.     وجـمع أتى فــيام روينـاه أهنم    

 عىل زوجها أو للقريب تصدقا.:.          اخللق أوهلم ومنفأزواج خري
 .٨٩, فتح الكريم املنان ص٤/١٦٥دليل الفاحلني : انظر 

 W
 حـدثنا أمحـد بـن رشـدين ثنـا : ~قـال ) ٧٨٥٦( ٨/٢١٢أخرجه الطـرباين يف املعجـم الكبـري 

 حـر عـن عـيل بـن يزيـد عـن القاسـم عـن ى بـن أيـوب عـن عبيـد اهللا بـن زيحيسعيد بن أيب مريم أنا 
 .فذكـره.. أيب أمامة 

 אW
 . سنده ضعيف ألجل عيل بن يزيد , وخطأ عبيد اهللا بن زحر

 ).فيه عيل بن يزيد األهلاين وهو ضعيف وقد وثق: ( ٤/٢٦٠يف املجمع   ~قال اهليثمي
 

أ
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: ٦/٢٤٨يف معامل التنزيل  ~, وقال البغوي١٢/٢٦, الدر املنثور ١٩/٩٠تفسري الطربي : انظر )١(

يف   ~, وقـال الزخمرشـي)مكـان كـل حسـنة عرشـين حسـنة: أي مثيل أجر غريها, قال مقاتل(
وإنام ضوعف أجرهن لطلبهن رضا رسول اهللا بحسن اخللق وطيب املعـارشة : (٣/٢٥٩الكشاف 

والقناعة وتوفرهن عىل عبادة اهللا والتقو.( 
أنـه يكـون هلـن مـن : ومعنى إتياهنن األجر مـرتني: (٤/٣٦٤يف فتح القدير  ~وقال الشوكاين  

 ).لطاعةاألجر عىل الطاعة مثالً ما يستحقه غريهن من النساء إذا فعلن تلك ا
يضـاعف هلـا العـذاب عـىل : (١٩/٩٠يف التفسـري  ~املراجع السابقة , وقال ابـن جريـر: انظر )٢(

 ).فجورها يف اآلخرة ضعفني
 :ويف مضاعفة الثواب والعقاب حكم عظيمة منها: قلت 
 .ما خصهن اهللا تعاىل به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن−١ 
 .دنيا وأزواجاً يف اآلخرةأزواجاً يف ال اصطفاؤهن لرسوله −٢ 
 .ما جعلهن للمؤمنني أمهات حمرمات−٣ 
 .لرشف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن عىل سائر النساء−٤ 
 .لكوهنن يف مهبط الوحي ومنزل أوامر اهللا ونواهيه−٥ 
 .٢٧٧, اللفظ املكرم ص٦/٢٠٤, زاد املسري ٢٥/٢٠٧تفسري الرازي : انظر 
, ودليله أنـه مل يـرد دلـيالً عـىل هـذا, ٤/٣٨٢يف املحرر الوجيز  ~ضعف هذا القول ابن عطية  )٣(

إىل ابـن املنـذر  ١٢/٢٦, وعـزاه  السـيوطي يف الـدر ٢/١١٥أخرج عبد الرزاق يف التفسري : قلت

ي
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 ).عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة: (وابن أيب حاتم عن قتادة قال

 .فقد نقله عن مقاتل أيضاً  ٢٧٨اللفظ املكرم ص: انظر )٤(
جيعـل عـذاهبن ضـعفني : (عن سعيد بن جبري قـال ١٢/٢٦خرج ابن أيب حاتم كام يف الدر املنثور أ )٥(

 .٢٥٤يف كتاب غاية السول ص) ٣(, وانظر حاشية )وجيعل عىل قذفهن احلد ضعفني
 ~, للقـايض عيـاض اليحصـبي املـالكي هو كتاب الشفا بتعريف حقوق سـيدنا املصـطفى  )٦(

 .ات الطبعاتوالكتاب جد مشهور ومطبوع عرش
ل, .. روي عن مالك: (~, ومما قاله القايض عياض ٤٠٥الشفا ص: انظر )٧( تـِ ومن سـب عائشـة قُ

ãΝ ®: ألن اهللا يقـول: من رماها فقد خالف القرآن, وقال ابن شعبان عنه: قيل له مل? قال ä3ÝàÏètƒ ª!$# 
βr& (#ρ ßŠθãès? ÿ⎯Ï&Î# ÷WÏϑÏ9 # ´‰ t/ r& βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈 ]ثـم ذكـر ). فمن عاد ملثلـه فقـد كفـر] ١٧: النور

ففيها قوالن  ومن سب غري عائشة من أزواج النبي : (ثم نقل.. دليالً آخر عىل هذا ~القايض 
 ).أهنا كسائر الصحابة جيلد حد املفرتي: بسب حليلته, واآلخر يقبل ألنه سب النبي : أحدمها

 . ٢٥٤ية السول صيف غا ~نقل هذا عنه أيضاً ابن امللقن )٨(
; كان من أئمة املذهب علامً وزهداً قىضـ  ~ابن القاص أمحد بن أيب أمحد الطربي الشافعي: وهو  

 . هـ , له كتاب التلخيص ٣٣٥عمره يف التدريس والوعظ والتصنيف , تويف سنة 
 .١/١٠٦, طبقات ابن قايض شهبة ٢/١٠٣طبقات ابن السبكي : انظر 
أمجـع : (١/٣٨٨يف كشف الظنون  ~الفروع ; قال عنه حاجي خليفة التلخيص يف : وكتابه هو  

 ).كتاب يف فنه لألصول والفروع عىل صغر حجمه وخفة محله
 ., وهذه مسألة جديدة منفصلة عن املسألة السابقة)٦٥(الزمر آية  )٩(
) ئاً دخل النارمن لقي اهللا ال يرشك به شيئاً دخل اجلنة, ومن لقيه يرشك به شي: ( قال رسول اهللا ) ١٠(

 .{من حديث جابر بن عبداهللا ) ٩٣(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإليامن 
 .القائل هو صاحب التلخيص أيضاً ) ١١(
 ).  ٧٤(سورة اإلرساء ) ١٢(
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 W

 ).١٦(أخرجه ابن جرير الطربي يف رصيح السنة
, وابـن شـاهني يف رشح مـذاهب أهـل ٣/٢٩٠) ٢٧٦٣(وأخرجه البزار كام يف كشف األستار ح 
, وأبو نعـيم )١١٥٤, و١١٥٣(, واآلجري يف الرشيعة ٢/٤١, وابن حبان يف املجروحني )١٥٧(السنة 
, واخلطيـب يف )٢٣٣٤(, والاللكـائي يف رشح أصـول االعتقـاد )١٠٤(ئل اخللفـاء الراشـدين يف فضا

من طرق عن عبداهللا بن صالح عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بـن  ٣/١٦٢تاريخ بغداد 
 .به  املسيب عن جابر بن عبداهللا

 W
 .عبداهللا بن صالح هو كاتب الليث−
 .kí‹ÔnÛa٧٠٨٤@. ثقة عابد: يزيد هو الكالعي املرصينافع بن −
 .زهرة بن معبد هو ابن عبداهللا القريش التيمي−
 אW

وقـال . ليس لـه أصـل: موضوع, وقال أبو زرعة: وقال النسائي. سنده ضعيف حلال عبداهللا بن صالح 
يف زوائـد خلـدون األحـدب / وحكـم عليـه دبن صالح هبذا اخلـربقامت القيامة عىل عبداهللا : الذهبي 

 .بالوضعتاريخ بغداد 
, زوائـد ٥/٢٣٠, هتذيب التهـذيب ١٠/١٦, جممع الزوائد ٤/١٢٢, امليزان ٢/٤١املجروحني : انظر

 .٢/٤٥١تاريخ بغداد 
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 .وىف) أ(ة يف نسخ )١(
إىل مسألة التفضيل بني الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن بعدهم ومـا  ~يشري اجلالل السيوطي  )٢(

قاهلـا مـرتني أو ) خري الناس قرين ثم الذين يلـوهنم: (هو ما عليه مجهور العلامء حلديث ~ذكره 
, واحلديث أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الشهادات باب شهد عىل شهادة جور إذا ال ي: ثالثاً

مـن طريـق شـعبة بـن ) ٢٥٣٥(وله أطراف, ومسلم يف الصحيح كتاب الفضائل ) ٢٦٥١(أشهد 
به وبنحوه, ولـه روايـات  {احلجاج عن أيب مجرة عن زهدم بن مرضب عن عمران ابن حصني 

ـدَّ أحـدهم: (أخر وحلديث د ذهبـاً مـا بلـغ مُ وال  ال تسبوا أصجايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُ
, ومسـلم يف )٣٦٧٣(باب  أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب فضائل أصحاب النبي ) نصيفه

 .به  اخلدري سعيد من طرق عن األعمش عن ذكوان عن أيب) ٢٥٤١(الصحيح كتاب الفضائل 
 ).فسائر الصحابة أفضل من غريهم: (١٨يف إمتام الدراية ص ~وقال اجلالل السيوطي  
 : ~الل السيوطي ومن مجيل نظم اجل 

 فعمر فاألمـــوي فعلــي.:.    وأفضل األمة صديق ييل    
 فأحد فالبيعـــة الزكيـــة.:.    فســائر العرشة فالبدرية    

 .٤/١٦٧, إعالم املوقعني ١/٧, زاد املعاد ٢/٨٦٣رشح الكوكب الساطع  : انظر 
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 W

 ).١٦١١٧( ٢٦/٤١أخرجه أمحد يف املسند 
, واحلـارث بـن أيب )٢١٩٦( ٦/١٥٦, والبزار يف املسـند )٥٢١(وأخرجه عبد بن محيد يف املسند  

, ٥٩٧(ح املشـكل , والطحـاوي يف رش)١١٨٣(, والفاكهي يف أخبار مكة )بغية ٣٩٥(أسامة يف املسند 
, والطـرباين يف ٣/٣٢٢, وابـن عـدي يف الكامـل )١٦٢٠( ٤/٤٩٩, وابن حبـان يف الصـحيح )٥٩٨

, وابن عبد الـرب )٣٨٤٦( ٦/٤٠, والشعب )١٠٢٧٨( ٥/٤٠٤, والبيهقي يف السنن ١٣/٢٦٨الكبري 
 ., من طرق عن محاد بن زيد عن حبيب املعلم٦/٢٤يف التمهيد 

 .١٣/٢٧٠, والطرباين يف الكبري )١٤٦٤( ٢/٧٠٧ وأخرجه الطياليس يف املسند
 .٣/٣٢٢, واحللية )٤١٦٣( ٣/١٤٧, وأبو نعيم يف املعرفة )٣٨٤٧( ٦/٤٠والبيهقي يف الشعب 

 .من طريق الربيع بن صبيح
 .جعن ابن جري) ٩١٣٣( ٥/١٢١وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف 

 .باحمن طريق املثنى بن الص) ١٨١٦(وأخرجه الدارقطني يف العلل 
  .من طريق كثري بن شنظري ٧/٢٠٨وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 .مخستهم عن عطاء بن أيب رباح

, والطــرباين يف ١/٢٤٥, والطحــاوي يف املشــكل )٩٧٠( ٢/١٧٩وأخرجــه احلميــدي يف املســند 
 ., من طريق زياد بن سعد١٣/١٦٨الكبري 

زيـاد وابـن جـريج عـن  −اعن ابن جريج مهـ) ٩١٣٤( ٥/١٢١وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف 
 .سليامن بن عتيق

عن عبداهللا بن الزبري به وبنحوه مرفوعاً إال روايـة ابـن  −عطاء بن أيب رباح وسليامن بن عتيق−مها 

أ
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 . جريج عن عطاء وسليامن فموقوفة عىل ابن الزبري

 W
 :للحديث طريقان مها كالتايل

 :الطريق األول
 .هممحاد بن زيد هو ابن در−
 .kí‹ÔnÛa١١١٥@. صدوق: حبيب املعلم أبو حممد البرصي−
 .السعدي البرصي: الربيع بن صبيح هو−
 .ابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي−
 .kí‹ÔnÛa٦٤٧١@. ضعيف اختلط بأخرة وكان عابداً : املثنى بن الصباح اليامين−
 .kí‹ÔnÛa٥٦١٤@. صدوق خيطئ: كثري بن شنظري املازين−
 :ريق الثاينالط
 .kí‹ÔnÛa٢١٨٠@. ثقة ثبت : زياد بن سعد اخلراساين−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٩٣@. صدوق: سليامن بن عتيق املدين−
 אW

 .صحيح لغريه وال يرض اإلسناد وجود بعض املتكلم فيهم حلصول متابعة غريهم هلم  
علم هـذا احلـديث وجـوده ومل خيلـط يف أسند حبيب امل: (٦/٢٥يف التمهيد  ~قال ابن عبد الرب 

 ).لفظه وال معناه
رواه أمحـد والبـزار والطـرباين يف الكبـري بنحـو البـزار : (  ٥−٤/٤يف املجمـع  ~وقال اهليثمي 

 ).٣٨٤١(صحيح اجلامع : انظر) صحيح: ( ~وقال األلباين ).ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح
, )١١٩٠(ث أيب هريـرة يف صـحيح البخـاري وللحـديث شـواهد كثـرية جـداً منهـا حـدي: قلت

 .بالشطر األول فقط) ١٣٩٤(وصحيح مسلم 
 ٣/١٥٨املسـند : انظـر. وساق اإلمام أمحد يف املسند احلديث عن تسعة من أصحاب رسول اهللا 

)١٦٠٥.( 
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 ).د(ما بني القوسني سقط من  )١(
 ).ولوال أين أخرجت منك ما خرجت: (يف احلديث زيادة هي  )٢(

 W
 ). ٣٩٢٥( −أخرجه الرتمذي يف اجلامع أبواب املناقب باب يف فضل مكة

اب املناسـك بـاب فضـل , وابن ماجه يف السنن كتـ)٢٥١٠( ٢/١٩٣وأخرجه الدرامي يف السنن 
, )٣٧٠٨( ٩/٢٢, وابـن حبـان يف الصـحيح )٤٢٥٢( ٢/٤٧٩, والنسائي يف الكـرب )٣١٠٨(مكة 

, واملـزي  يف هتـذيب ٦/٣٢, و٢/٢٨٩, وابن عبد الرب يف التمهيد )٤٢٧٠( ٣/٨واحلاكم يف املستدرك 
 .من طريق عقيل ١/٧٤, وتقي الدين الفايس يف شفاء الغرام ١٥/٢٩٢الكامل 

, والطـرباين يف مسـند ١/١٤٤, والفسوي يف املعرفة والتاريخ )١٨٧١٥( ٣١/١٠د يف املسند وأمح
, ٢/٥١٧, والبيهقي يف الدالئل )٥٨٢٧( ٣/٤٨٩, واحلاكم يف املستدرك )٣٠٣٤(, ٤/١٧٤الشاميني 

, والفـايس يف ١٥/٢٩٢, واملزي يف التهـذيب ٢٦/١٥, واالستذكار ٢/٢٨٨وابن عبد الرب يف التمهيد 
 ., من طريق شعيب١/٧٤الغرام  شفاء

, وإليـه أشـار ١٥/٢٩٢, واملزي يف التهذيب ٨/٢٥٥وابن خزيمة يف صحيحه كام يف إحتاف املهرة 
 .من طريق يونس) ٣٩٢٥(الرتمذي يف اجلامع 

 .من طريق أيب منيع) ٢٥١٤(والفاكهي يف أخبار مكة 
 .من طريق ابن أيب ذئب) ٦٢٢(وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

, والنسـائي يف الكـرب )١٨٧١٦( ٣١/١٢, وأمحـد يف املسـند )٤٩١(وعبد بن محيد يف املنتخـب 
, واملزي )٢/٩٧(, وابن قانع يف معجم الصحابة )٦٢١(, وابن أيب عاصم يف اآلحاد )٤٢٥٣( ٢/٤٧٩

 . من طريق صالح بن كيسان ١/٧٤, والفايس )١٥/٢٩٢يف التهذيب 
 .من طريق معمر) ٤٢٥٤( ٢/٤٨٠والنسائي يف الكرب  ,)١٨٧١٨( ٣١/١٤وأمحد يف املسند 

بـه إال أن معمـراً وهـم   عن عبداهللا بن عـدي عبدالرمحنسبعتهم عن الزهري عن أيب سلمة بن 
عـن أيب : عن الزهري عن أيب سلمة عن بعضهم, وعند النسائي: فخالف البقية فقال عند أمحد يف املسند

 .هريرة

أ
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, والبيهقــي يف الــدالئل )٨٨٦٨( ٥/٢٧بــد الــرزاق يف املصــنف وثالثــة رواه مرســالً كــام عنــد ع

٢/٥١٨. 
 ).وهذا وهم من معمر, واهللا أعلم: ( ~وقال البيهقي

 W
 .عقيل هو ابن خالد األييل−
 .شعيب هو ابن أيب محزة−
 .يونس هو ابن يزيد األييل−
 :أبو منيع هو−
 .ذئب ابن أيب عبدالرمحنابن أيب ذئب هو حممد بن −
 .kí‹ÔnÛa٢٨٨٤@. ثقة ثبت فقيه: صالح بن كيسان املدين−
 .معمر هو ابن راشد البرصي−
 אW

 .سنده صحيح
وحديث الزهري عن أيب سـلمة : (ثم قال) هذا حديث حسن صحيح غريب: ( ~قال الرتمذي 

 ).عن عبداهللا بن عدي بن محراء عندي أصح
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 ).أ(ما بني القوسني زيادة من ) ١(
 ).فأسكنه اهللا املدينة: (يف احلديث زيادة) ٢(

 W
 .من طريق احلاكم ٢/٥١٩ئل , والبيهقي يف الدال)٤٢٦١( ٣/٤أخرجه احلاكم يف املستدرك 

أخربنا احلسن بن سـفيان ثنـا : أخربنا األستاذ أبو الوليد وأبو بكر بن عبداهللا قاال: ~قال احلاكم 
 .فذكره.. موسى األنصاري ثنا سعد بن سعيد املقربي حدثني أخي عن أيب هريرة 

 W
اإلمام األوحد احلافظ املفتي شيخ خراسـان . وريحسان بن حممد بن أمحد النيساب: أبو الوليد هو−

, السـري ٣/٨٩٥, تذكرة احلفاظ ٦/٣٩٦املنتظم : انظر. هـ ٣٤٩هـ, مات سنة ٢٧٠ولد بعد . الشافعي
 .٢/٣٨٠, الشذرات ١/١٢٦, طبقات ابن قايض شهبة ١٥/٤٩٢

 .مل أجد ترمجته: أبو بكر بن عبداهللا −
 ..النسائي: احلسن بن سفيان هو−
 .مل أجد ترمجته. أبو موسى األنصاري: ويف دالئل البيهقي: نصاريموسى األ−
 .kí‹ÔnÛa٢٢٣٦@. لني احلديث: سعد بن سعيد املقربي املدين أبو سهل−
 .kí‹ÔnÛa٣٣٥٦@. مرتوك. أخوه هو عبداهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي−
 אW

 .ضعالذهبي بالو بل حكم عليهسنده ضعيف جداً 
: ~الـذهبيقـال , و)ن بيـت أيب سـعيد املقـربيهذا حديث رواته مدنيون م: ( ~قال احلاكم

 ).لكنه موضوع فقد ثبت أن أحب البالد إىل اهللا مكة, وسعد ليس بثقة(
 ).هذا حديث غريب جداً : (٤/٥٠٧يف البداية والنهاية  ~وقال ابن كثري 
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 W

 ).١٠٢٦٥( ١٦/١٨٤أخرجه أمحد يف املسند 
من طريق فليح عن عمر بن العالء الثقفي عن أبيه عـن  ٦/١٨وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

 .به  أيب هريرة
 W

 .kí‹ÔnÛa٥٤٤٣@. صدوق كثري اخلطأ: فليح هو ابن سليامن اخلزاعي املدين−
إن مل يكن أخو األسود فـال أدري, حديثـه يف أهـل املدينـة, : قال البخاري: عمر بن عالء الثقفي−

ال أدري هـو شـيخ مـدين, وذكـره ابـن : قلت أليب هو أخو األسود بن العالء فقال: وقال ابن أيب حاتم
 .ن يف الثقاتحبا

, تعجيــل املنفعــة ٧/١٧٣, الثقــات ٦/١٢٥, اجلــرح والتعــديل ٦/١٨٠التــاريخ الكبــري : انظــر
 .٣٣٣ص

ذكره البخاري وابن أيب حاتم بدون جـرح وال تعـديل, وذكـره . أبوه هو العالء بن جارية الثقفي−
 .ابن حبان يف الثقات

 .٣٣٣, تعجيل املنفعة ٥/٢٤٩قات , الث٦/٣٦٢, اجلرح والتعديل ٦/٥١٠التاريخ الكبري : انظر
إىل عمر بن شبه يف كتاب مكة, وذكـره  عزاهو: ١٠/٢٠٢واحلديث ذكره ابن حجر يف الفتح : قلت

رجالـه رجـال : (عن أبيه عن أيب هريـرة, وقـال عبدالرمحنن بعن رسيج عن فليح عن العالء : ادهبإسن
 ).الصحيح

من صـاحب كتـاب مكـة, أو مـن ابـن حجـر  كذا قال ابن حجر وهو وهم إما: ( قال حمقق املسند
 ).فاحلديث ال يعرف إال عن عمر بن العالء عن أبيه

 אW
 .سند احلديث ضعيف

, وذكـر مكـة يف هـذا لـيس : (١٩/١٨٩قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية  هـذا غريـب جـداً
 ).حمفوظاً 
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, وأيب )٧٢٣٤(ريـرة مـن طريـق نعـيم بـن عبـداهللا واملحفوظ ليس فيه ذكر مكة من حـديث أيب ه

اظ   .كلها يف املسند) ٨٩١٧(, وأيب صالح )٨٣٧٣(عبداهللا القرّ
: ~قـال ) ١٨٨٠(وجاء يف صحيح البخاري كتاب فضائل املدينة باب ال يدخل الدجال املدينة 

:  قال رسول اهللا: الق  هريرة حدثني مالك عن نعيم بن عبداهللا املجمر عن أيب: حدثنا إسامعيل قال
, وهـو يف )٧١٣٣, ٥٧٣١(, ولـه أطـراف )عىل أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال(

 ).١٣٧٩(صحيح مسلم كتاب احلج 
 : وجاء احلديث عن بعض الصحابة منهم 

ليس من بلد إال سيطؤه الـدجال إال : (بلفظ) ١٨٨١(أنس كام يف صحيح البخاري الكتاب السابق 
, وله أطراف وهو يف صـحيح )…مكة واملدينة, ليس من نقاهبا نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسوهنا 

 ). ٢٩٤٣(مسلم 
 . طرف منه) ٢٩٤٣(وفاطمة بنت قيس يف صحيح مسلم 

 ).٢٦٠٤٧( ٤٣/١٧١وعائشة بنت الصديق يف املسند 
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: هنا إىل مسألة التفضيل بني مكة واملدينة وقد ألـف فيهـا كتابـاً سـامه ~يشري  اجلالل السيوطي  )١(

 .مطبوع وهو) احلجج املبينة يف التفضيل بني مكة واملدينة(
إىل أن مكة أفضـل مـن : وقد ذهب مجهور أهل العلم وهو املذهب عند احلنفية والشافعية واحلنابلة 

 .املدينة وهذا هو القول األول
 . أن املدينة أفضل ~مذهب املالكية ورواية عن أمحد : والقول الثاين 
 وأين حمل النزاع بني القولني?  
واستدراك حمل هذا اخلـالف : (~حيث قال ٤٧ج املبينة صنص عليه السيوطي يف رسالته احلج 

, وقـال القـايض )نبه عىل ذلـك القـايض عيـاض وغـريه بـل وأفضـل مـن الكعبـة يف غري قربه 
, )أفضـل بقـاع األرض اجتمعوا عىل أن موضع قربه : (٤/٥١١يف إكامل املعلم  ~عياض

 .٣/٥٠٣, والقرطبي يف املفهم  ٧/٤٦٦ونقله عنه النووي يف املجموع 
وال خـالف أن موضـع قـربه أفضـل بقـاع : (٢٨١أيضـاً يف كتابـه الشـفا ص ~وقال القـايض  

 ). األرض
, واحلـافظ  ٢/٢٨٩اإلمام مالك فيام نقله عنه احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد : وممن ذهب إىل هذا  

ىل مكـة أين من فضل املدينة ع: ( ~ حيث قال اإلمام مالك ١/٢٠السخاوي يف التحفة اللطيفة 
, واحلافظ ابن بطال املالكي, واحلافظ أبو الوليد الباجي )ال أعلم بقعة فيها قرب نبي معروف غريها 

, واإلمـام القـرايف املـالكي يف ١/٢٦٠املالكي كام نقل ذلك عنهام احلـافظ ابـن كثـري يف الفصـول 
ي الـدين السـبكي , واإلمـام تقـ٧/٤٦٦, واإلمام النووي الشافعي يف املجموع ٣/٣٧٨الذخرية 

, واحلافظ ابن كثـري الشـافعي يف ٣/٧٠الشافعي, والفقيه الربهان ابن مفلح احلنبيل يف كتابه املبدع 
حيث مل يعقـب عـىل كـالم القـايض  ٣/٦٨, واحلافظ ابن حجر الشافعي يف الفتح ٤/٥٠٧البداية 

لكي يف كتـاب كفايـة عياض وكأنه اسرتضاه , واحلافظ السخاوي الشافعي, والفقيه أبو احلسن املا
, واحلـافظ السـمهودي يف كتابـه ٢/٧, واإلمام الزرقاين املالكي يف رشح املوطـأ ٢/٥٣٤الطالب 

تاريخ املدينة , والتاج الفاكهي يف كتابه تاريخ مكة, والعالمة أبو عبد اهللا املواق املالكي يف مواهـب 
, والفقيه ابن عابـدين احلنفـي ٢٥/١١٢, واإلمام األلويس احلنفي يف روح املعاين ٣/٣٤٤اجلليل 

, واحلـافظ املنـاوي ١/٤٨٢, والفقيـه الرشـبيني الشـافعي يف مغنـي املحتـاج ٢/٦٢٦يف احلاشية 
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, والشيخ الطحطـاوي احلنفـي يف حاشـيته عـىل مراقـي الفـالح ٦/٢٦٤الشافعي يف فيض القدير 

 . اهللا مجيعاً  وغريهم رمحهم ١/٤٥, والشيخ النفراوي املالكي يف الفواكه الدواين ١/٧٠
) مل يقبضـه إال يف أحـب البقـاع إليـه: ( عنـدما قـال  وهلذا القول أثر من قول أيب بكر الصـديق 

 ٤/٢٦٣أخرجه النسائي يف الكرب والطـرباين يف الكبـري ٣/٣٩٥, والبيهقي يف السنن الكـرب ,
 ). ثقات رجاله: (٥/١٨٢من طريق سامل بن عبيد األشجعي, وقال اهليثمي يف املجمع  ٧/٦٥

, ٦/٣٧٠انظر مصنف ابـن أيب شـيبة .  وعائشة الصديقة  وجاء نحوه عن عيل بن أيب طالب 
   . ٨/٢٩٧و ١/٤٦ومسند أيب يعىل 

: حمـل اخلـالف يف املجـاورة أهيـام أفضـل ? قلـت: خالف هذا مجاعة من أهل العلم فقالوا: ولكن  
 .٩/٧١نصاف , واإل٣١/١٢٠الفروع : فخرج بذلك قضية موضع قربه, انظر

ـل : (كام يف املوضع السابق مـن اإلنصـاف ~وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه   ال أعلـم أحـداً  فضّ
ا ومل يسبقه أحد إليه وال وافقه أحد عليه  ). الرتبة عىل الكعبة إال القايض عياضً

 .ومن سقت أسامئهم وبخاصة من كان قبل القايض عياض يرد عىل هذا : قلت معقباً  
يل هو أبو الوفا عيل بن عقيل بن حممد البغدادي احلنبيل اإلمـام العالمـة الفقيـه البحـر مـن ابن عق )٢(

الفنون عد باملئات من املجلدات ; تـويف سـنة : أذكياء العامل وكان يتوقد ذكاءاً , من أعظم مصنفاته 
ــة : انظــر. هـــ٥١٣ ــنهج األمحــد ٣/١١٨ذيــل طبقــات احلنابل , ١٩/٤٤٣, الســري ٢/٢٥٢, امل
 . ٤/٣٥ات الشذر

) : الفنـون(يف هـذا املوضـوع هـو مـا ذكـره يف كتابـه  ~ونص كالم أيب الوفا ابن عقيل احلنبيل  
الكعبة أفضل من جمرد احلجرة فأما وهو فيها فـال واهللا وال العـرش ومحلتـه واجلنـة ألن بـاحلجرة (

 .٩/٧١يف اإلنصاف   ~نقله عنه اإلمام املرداوي احلنبيل ) جسداً لو وزن به لرجح
وحاشـا أن : (٤/٨٦يف حاشـية الـروض  ~ وتعقب هذا مجاعة من أهل العلم ; قال ابن قاسـم 

 , وكذا عرشه ومالئكته وجنته, أمـا رسـول اهللا يكون بيت املخلوق أفضل من بيت اخلالق 
 ).فهو أفضل اخللق عىل اإلطالق بإمجاع املسلمني

حاجة إىل هذا التكلف الذي ذكره ابن عقيـل يف ال : (٢١٤يف مفيد األنام ص ~وقال ابن جارس  
 ). فإنه من اإلطراء حق نبينا 

كالم ابن عقيل والقايض عياض وغريهم ممن ذكرهتم كان عىل البقعة التي فيها جسد النبـي : قلت  
 وليس الرتاب الذي حتته فإن النبي أن اهللا حـرم عـىل : ( أصالً كام هو بجسده كام أخرب بنفسه
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مل ولن يكون تراباً أبداً فام املانع مـن صـحة كالمهـم  فإن النبي) تأكل أجساد األنبياء األرض أن 

 .واهللا تعاىل أعلم
عىل نص كالم ابن عقيل يف كتابه الفنـون حيـث قـال يف كتابـه احلـج  ~مل يقف السيوطي : تنبيه 

أنـه أفضـل مـن : يلبل رأيت بخط القايض تاج الدين السبكي عن ابن عقيل احلنـب: (٤٨املبينة ص
 ).العرش
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 .لعله بدل الوضوء) د(كذا يف مجيع النسخ, ويف حاشية  )١(
, والـرتاب طهـوراً سـبق ذكرهـا يف عـددإحالل الغنائم, وجعل األ: هي )٢( مـن  رض كلها مسـجداً

 .من هذا البحث ٨٤٨ انظر ص. األحاديث السابقة
 ).باب ذكره يف التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلة( ١/١٠اخلصائص  )٣(
# θßϑ£ϑu‹tFsù#) ®: أن التــيمم املــأمور بــه يف قولــه تعــاىل ~وذكــر ابــن تيميــة : قلــت  Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ 

(#θßs|¡ øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 〈  هو من خصـائص املسـلمني وممـا :  ٦سورة املائدة آية
 .٢١/٣٤٧جمموع الفتاو : انظر. فضلهم اهللا به عىل غريهم من األمم

  

 W
للطـرباين عزاه , وكذا )رواه الطرباين يف الكبري وإسناده منقطع( ٢/٩٠يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 ).١٤٧٩٢(يف مجع اجلوامع   ~اجلالل السيوطي
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 يشري هنا إىل مسألة هل الوضوء من خصائص هذه األمة?  )١(
 :واملسألة عىل قولني مشهورين مها 
وشيخ اإلسالم ابن  ~الوضوء من خصائص هذه األمة, وأشهر من قال به العالمة احلليمي −١ 

 .~تيميه 
خصائص هذه األمة, وإنام الذي من خصائصها هو الغرة والتحجيل, وأشهر  ليس الوضوء من−٢ 

 .~, والعيني ~, وابن حجر ~, وابن امللقن ~من قال به اإلمام النووي 
 .وهو املشهور من قول العلامء: ~قال ابن العطار 
 .وكل له دليل 
,جممـوع الفتـاو  ٣/١٣٥سـلم , رشح النـووي عـىل صـحيح م٢/٣٢للحليمـي املنهاج : انظر 

, حتفـة ٢/٢٥٠, عمـدة القـاري ١/٢٨٤, فتح الباري  ١/٤١٣, اإلعالم البن امللقن  ٢٣/١٦٧
 .١/١٨٢, توضيح األحكام للبسام ٣/١٨٦األحوذي 

 .بياض يف جبهة الفرس, وقيل غري ذلك: الغرة )٢(
 .بياض يكون يف قوائم الفرس كلها, وقيل ذلك: التحجيل )٣(
 .١/٤٠٥, اإلعالم البن امللقن ٣/٣٥٤, ١/٣٤٦النهاية : رتني انظر للفق 
أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغر املحجلون من آثار الوضوء  )٤(

 .به  من طريق نعيم املجمر عن أيب هريرة) ٢٤٦(, ومسلم كتاب الطهارة )١٣٦(
 .حلديث املذكورهذا اعرتاض أصحاب القول الثاين مستدلني با )٥(
 .املراجع السابقة: انظر 
 .٩٧٠ يأيت خترجيه مفصالً بعد قليل ص )٦(

 

ي
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وهـو حـديث : (١/٢٨٥ص كالمه كـام يف الفـتح , ون~هذا ليس نص كالم احلافظ ابن حجر  )١(

ضعيف كام تقدم ال يصح االحتجاج به لضعفه, والحتامل أن يكون الوضوء من خصائص األنبياء 
 ).دون أممهم إال هذه األمة

لو صـح الحتمـل : (١/٨١٣يف اإلعالم  ~, وقال ابن امللقن~القائل هو اجلالل السيوطي  )٢(
بخالف هذه األمة ويف هذا رشف عظيم هلذه األمة حيث استووا مع  اختصاص األنبياء دون أممهم

 ).األنبياء يف هذه اخلصوصية وامتازت بالغرة والتحجيل
 ).باب ذكره يف التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلة: (١/١٠اخلصائص : انظر )٣(
ده وابـن عسـاكر عـن وأخرج الدارمي يف مسن: (١/١٠يف اخلصائص  ~قال اجلالل السيوطي  )٤(

 ..).ويوضئون أطرافهم: وفيه .. كعب قال
: وأخرج الزبري بن بكار يف أخبار املدينة وأبو نعيم عن ابن مسعود قـال: (١/١١أيضاً  ~وقال  )٥(

 ).…ويوضئون أطرافهم : وفيه.. قال رسول اهللا 
 .ا البحثمن هذ ٩٧٣ ص: ظران )٦(
كامل األثر عـن  ~عندما ذكر اجلالل السيوطي  بحث آخر الإن شاء اهللا يف ويأيت خترجيه مفصالً  

 .ومنه هذه اجلملة التي معنا ~وهب بن منبه 
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 W

من طريق ابن هليعة عن عبـداهللا بـن هبـرية ) ٣٦٧٤( ٤/٣٩٦أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 
 .به  عن ابن بريدة عن أبيه بريدة

 W
 .عبداهللا بن هبرية هو السبئي احلرضمي−
 .عبداهللا بن بريدة بن احلصيب: ابن بريدة هو−
 אW

 .سنده ضعيف حلال ابن هليعة
 :وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة منهم

لكامـل , وابـن عـدي يف ا)٢٠٣٦( ٣/٤٣٣عبداهللا بن عمر فـيام أخرجـه الطياليسـ يف املسـند −١
مـن ) ٣٨٠( ١/١٣٠, والبيهقـي يف السـنن الكـرب )٢٥٤( ١/٨٢, والدارقطني يف السـنن ٤/٣٠٧

 .طريق سالم الطويل
, والعقـييل يف )٤١٩(مـا جـاء يف الوضـوء مـرة : وأخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب الطهارة بـاب

 ١/٢٢٥عجــم , وابــن األعــرايب يف امل)٥٥٩٨( ٩/٤٤٨, وأبــو يعــىل يف املســند )٢/٢٨٨(الضــعفاء 
 ١/٥٤, والبيهقـي يف السـنن الصـغري ٢/١٦١, وابن حبـان يف املجـروحني )٧٤٨( ٢/٩٠, و)١٤١(
 ).حممد بن الفضل: (من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي وقرن الدارقطني معه) ٩٤(

: به وبنحوه زاد عبد الرحيم بن زيد يف روايتـه <عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر 
 ).ء إبراهيم خليل اهللاووضو(

 .سالم الطويل هو ابن سليم املدائني−
 .ابن ابن أيب احلواري: عبد الرحيم بن زيد العمي هو−

ت



@
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 .kí‹ÔnÛa٤٠٥٥@. كذبوه: العبدي الكويف موالهم : حممد بن الفضل أظنه−
 .زيد العمي هو ابن أيب احلواري−

 .ن ابن عمر ومل يلحقهسنده ضعيف جداً حلال هؤالء والنقطاعه فمعاوية مل يسمع م
 .٢٨٢جامع التحصيل ص: انظر
٢− مـن طريـق عبـد ) ٩٤( ١/٥٤حديث أنس بن مالك فيام أخرجـه البيهقـي يف السـنن الكـرب

 .الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك بمثل حديث ابن عمر
مـن طريـق عبـداهللا بـن سـليامن بـن ) ٢٣(وفيام أخرجه ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعامل 

 .ى عن أنس بن مالك بهيحياألشعث عن حممد بن مصفى عن ابن أيب فديك عن طلحة بن 
 .هو اإلمام أبو داود السجستاين: عبداهللا بن سليامن األشعث−
 .احلميص القريش: حممد بن مصفى هو−
 .حممد بن إسامعيل بن مسلم املدين: ابن أيب فديك هو−
 .kí‹ÔnÛa٣٠٣٧@. صدوق هيم: بن النعامن الزرقي األنصاري ىيحيطلحة بن −

 .سنده ضعيف النقطاعه فطلحة مل يدرك أنساً 
, والعقـييل يف الضـعفاء )٤٢٠(حديث أيب بن كعب فيام أخرجه ابن ماجـه يف املوضـع السـابق −٣

دة عـن من طريق عبداهللا بن عـرا) ١٥(, واآلجري يف األربعني )٢٥٩(, والدارقطني يف السنن ٢/٢٨٨
 .زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمري عن أيب كعب بمثل حديث ابن عمر

 .kí‹ÔnÛa٣٤٧٤@. ضعيف: عبداهللا بن عرادة هو الشيباين البرصي−
 .سنده ضعيف

مـن ) ٨٩(حديث زيد بن ثابت وأيب هريرة فيام أخرجه احلسـن اخلـالل يف الكجـالس العرشـة −٤
عـن  عبـدالرمحنعيل بن احلسن عن مالك بن أنس عـن ربيعـة بـن أيب طريق حممد بن عمر بن نافع عن 

 .به {سعيد بن املسيب عن زيد وأيب هريرة 
 .مل أجد ترمجته: حممد بن عمر بن نافع−
 .متييز ٤٧١٠ kí‹ÔnÛa. صدوق: عيل بن احلسن هو التميمي املعروف بكراع−

 .سنده ضعيف



@
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, وقـال ٣/١٣٦يف رشح مسـلم  ~ووي واحلديث له طرق كثرية وروايات متعددة, وضعفه النـ

احلديث الذي رواه ابن ماجه وغريه حديث ضعيف عند : (٢٣/١٦٨يف جمموع الفتاو  ~ابن تيمية 
 ).أهل العلم باحلديث ال جيوز االحتجاج بمثله

, وذكـره بجميـع طرقـه )غريب بجميع هـذا اللفـظ : (١/٧٢يف نصب الراية  ~وقال الزيلعي 
 .عاً وضعفها مجي

حـديث ضـعيف بمـرة ال يصـح مـن مجيـع هـذه : (٣/٣١٩يف البدر املنـري  ~وقال ابن امللقن 
 .١/٤١٣, وضعفه يف اإلعالم )الطرق

 .١/١٤٠, والتلخيص ١/٢٨١يف الفتح  ~وضعفه ابن حجر 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 ).نعم(بدل ثم ) ب(و) أ(يف  )١(
ومل .. فقد أخرب اهللا عن األنبياء بالسجود املجرد: (٢٣/١٦٧يف جمموع الفتاو  ~قال ابن تيمية  )٢(

 وليس عند أهل الكتاب خرب عن أحـد مـن األنبيـاء أنـه كـان يتوضـأ.. يكونوا مأمورين بالوضوء
وأيضاً فإبراهيم : (٢٣/١٧٢االستدالل عىل كالمه إىل أن قال  ~, ثم أطال ..) املسلمنيوضوء 

 ..)والنبيون بعده كانوا يطوفون بغري وضوء, كام كانوا يصلون بغري وضوء
 

 

ك



@
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الذي فدي من الذبح هو إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم ; وليس إسحاق بـن إبـراهيم علـيهام  )١(

 .٤/١٦تفسري ابن كثري : السالم انظر
 W

: حـدثني القاسـم بـن جعفـر قـال: ~قـال : ١/٢٢٦معـاين اآلثـار أخرجه الطحاوي يف رشح 
 .فذكره.. عبيد اهللا بن حممد بن عائشة عبدالرمحنسمعت أبا : سمعت بحر بن احلكم الكيساين يقول

 W
قدم بغداد : أظنه هو القاسم بن جعفر بن حممد العلوي احلجازي قال اخلطيب : القاسم بن جعفر−

 .١٢/٤٣٤تاريخ بغداد : انظر. ا عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها مناكريوحدث هب
 .مل أجد ترمجته: بحر احلكم الكيساين−
 .عبيد اهللا بن حممد بن عائشة هو العييش−
 אW

 .سنــــده ضعيــــف
 



@
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 .غري واضحة يف النسخ, والتصحيح من مصادر احلديث )١(
ا  ا من ثلثه: انتصف, وقيلإذا : وأهبار الليل اهبريارً لسان العـرب : انظر.  إذا ذهب عامته وبقي نحوً

١/٥١٥. 
 ., وهذا لفظ اإلمام مسلمفرجعنا فرحني بام سمعنا من رسول اهللا : قال أبو موسى )٢(

 W
حـدثنا : ~قـال ) ٥٦٧(أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب مواقيت الصالة باب فضل العشاء 

 .وفيه قصة.. فذكره   أخربنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى : ن العالء قالحممد ب
وحـدثنا أبـو : ~قال ) ٦٤١(وأخرجه أيضاً مسلم يف الصحيح كتاب املساجد ومواضع الصالة 

 هفـذكره وفيـ.. وسـىحدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عـن أيب م: عامر األشعري وأبو كريب قاال
 .نفسها قصةال

 

أ
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 W

 ).١١٠٧٣( ٦/٣١٣والنسائي يف السنن الكرب  ,)٣٧٦٠( ٦/٣٠٤أخرجه أمحد يف املسند 
 ٩/٢٠٦, وأبـو يعـىل يف املسـند )٣٧٥(, والبزار يف املسند )٣٥٠(وأخرجه ابن أيب شيبة يف املسند 

, والواحدي يف )١٢٢٦(, وابن أيب حاتم يف التفسري )١٢٨(, واحلارث بن أيب أسامة يف املسند )٥٣٠٦(
مـن ) ١٥٣٠( ٤/٣٩٧, وابن حبان يف الصـحيح )٦٣١( , والشايش يف املسند١١٤أسباب النزول ص

 .عبدالرمحنطرق عن شيبان بن 
ويف , ٤/١٨٧من طريق نرص بن طريف وأبو نعيم يف احلليـة  ٣/٤٠١وأخرجه الطربي يف التفسري 

 .من طريق عكرمة بن إبراهيم) ٤٥١٨( ٣/٢٣٦املعرفة 
 .ثالثتهم عن عاصم

, وأبو نعيم يف احللية )١٠٢٠٩( ١٠/١٣١ين يف الكبري , والطربا٣/٤٠١والطربي أيضاً يف التفسري 
 .من طريق عبيد اهللا بن زحر عن األعمش ١١٥, والواحدي أيضاً يف أسباب النزول ص٤/١٨٧

 .به  عن زر عن ابن مسعود −عاصم واألعمش−مها 
 W

 .هو أبو معاوية النحوي عبدالرمحنشيبان بن −
مـن : ال يكتب حديثه, وقال ابن معـني: قال أمحد: القصاب الباهيلنرص بن طريف هو أبو جزي −

سـكتوا عنـه : ليس بيشء مـرتوك احلـديث وقـال البخـاري: املعروفني بوضع احلديث, وقال أبو حاتم
 .قد أمجعوا عىل ضعفه, وباجلملة فحديثه مردود وال يقبل بحال: ذاهب, وقال ابن عدي

املجـروحني  ٤/٢٩٦, الضعفاء للعقـييل ٨/٤٦٦لتعديل , اجلرح وا٨/١٠٥التاريخ الكبري : انظر
 .٦/٢٠٠, اللسان ٧/٢١, امليزان ٨/٢٧٤, الكامل ٣/٥٢

يف حفظـه : لـيس بيشـء, وقـال العقـييل: عكرمة بن إبراهيم هو األزدي املوصيل قال ابـن معـني−
ار ويرفـع كان ممن يقلب األخب: ليس بثقة, وقال ابن حبان: اضطراب, وقال النسائي ضعيف, وقال مرة

 .املراسيل ال جيوز االحتجاج به

ي
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, املجـروحني ٧/١١, اجلرح والتعديل ٧/٥٠, والتاريخ الكبري ٣/٤١١التاريخ البن معني : انظر

, تعجيل املنفعة ١٩٨, ذيل الكاشف ص٤/٢٢١, اللسان ٥/١١٢, امليزان ٦/٤٨٧, الكامل ٢/١٨٨
 .٣٢٢ص

مـن : (عند حتقيقـه للحـديث حيـث قـال ٦/٣٠٤ولعجيب حاهلام مل يرش إليهام حمقق املسند : قلت
 ., ومل يذكر خمرجه من عاصم إال شيبان)طريق عاصم به

 .عاصم هو ابن هبدلة املعروف بابن أيب النجود−
 .عبيد اهللا بن زحر هو اإلفريقي−
 אW

 . عاصم بن أيب النجود: صحيح لغريه ملتابعة األعمش
خصني من مثل نرص بن طريف وعكرمة بن إبراهيم , وال خطأ عبيد اهللا وال يرض احلديث وجود ش

 .بن زحر ; فحديثه مع املتابعة حسن
: رواه أمحد وأبو يعىل والبـزار والطـرباين يف الكبـري وقـال: ( ١/٣١٢يف املجمع  ~ قال اهليثمي

يف إسناد الطرباين رجال أمحد ثقات ليس فيهم غري عاصم بن أيب النجود وهو خمتلف يف االحتجاج به, و
 ).عبيد اهللا بن زحر وهو ضعيف 

 . أي احلديث الذي قبلهنييحومما يقوي احلديث ما سبق معنا من حديث أيب موسى يف الصح: قلت
 



@
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 W

, وابـن أيب شـيبة يف )٤٢١(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصالة باب يف وقت العشـاء اآلخـرة 
 ).٢١٢١( ١/٦٦٢الكرب  , والبيهقي يف السنن)٨٠٨٣( ٢/١٩٩, و)٣٣٤٦( ١/٢٩٢املصنف 

, )١٣٧٠−١٣٦٩(, والشايش يف املسـند )٢٢٠٦٧ −٢٢٠٦٦( ٣٦/٣٨٦وأخرجه أمحد يف املسند 
ــار ٢/٣١٣والفســوي يف تارخيــه  , والطــرباين يف الكبــري )٩٩٣( ٣/٢٧, والطحــاوي يف مشــكل اآلث

حريـز من طرق عن  ٩/٢٣٨, وأبو نعيم يف احللية )١٠٥٦( ٢/١٣٤, ويف الشاميني )٢٣٩( ٢٠/١٢٠
 .بن عثامن عن راشد بن سعد

مـن طريـق )٢٠٠٢( ٣/١٦٥, ويف الشـاميني )٢٤٠( ٢٠/١٢٠وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري 
 .عبداهللا بن صالح عن معاوية بن صالح عن مالك بن زياد

 .به  عن عاصم بن محيد عن معاذ بن جبل −راشد ومالك−مها 
 W

 : للحديث طريقان مها كالتايل
 :الطريق األول

 .حريز بن عثامن هو الرحبي احلميص−
 .راشد بن سعد هو املقرئي احلميص−

 :الطريق الثاين
 .عبداهللا بن صالح هو أبو صالح املرصي املرصي كاتب الليث−
 .معاوية بن صالح هو ابن حدير احلميص−
شامي وكان من حرس  أبو هاشم: (, وقال ابن أيب حاتم )مرسل: (قال البخاري : مالك بن زياد −

 . , وذكره ابن حبان يف الثقات)عمر بن عبد العزيز
 .٧/٤٦٢, الثقات ٨/٢٠٩, اجلرح والتعديل ٧/٣١٣التاريخ الكبري : انظر
 .السكوين احلميص: عاصم بن محيد هو−



@
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 אW

 .صحيح لغريه من الطريقني
 .وله شواهد سبق معنا بعضها يف هذا الباب

 



@
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 ).د(مابني القوسني سقط من  )١(

 W
دثنا أبـو وح: ~قال ) ٨٥٦(حديث حذيفة وأيب هريرة أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلمعة 

حدثنا ابن فضيل عـن أيب مالـك األشـجعي عـن أيب حـازم عـن أيب : كريب واصل بن عبد األعىل قاال
 .هريرة

 .فذكره: وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قاال
حدثنا أبو كريب أخربنا ابن أيب زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفـة : قال

 .بمعنى حديث ابن فضيل 
−٨٩٦−٨٧٦−٢٣٨(ه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة يف تسـعة مواضـع هـي وأخرجه بنحو

 ).٨٥٥(, ومسلم يف صحيحه )٧٤٩٥−٧٠٣٦−٦٦٢٤−٣٨٤٦−٢٩٥٦


 

ك



@
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احلنفي البرصي ثم اخلراساين , رو عن أنس بن مالـك واحلسـن : أنس البكري ويقال  الربيع بن )١(

. هــ ١٤٠هـ أو سنة ١٣٩البرصي وغريمها , رو عنه األعمش وابن املبارك وغريمها , مات سنة 
 .٣/٢١٤, التهذيب ٩/٦٣هتذيب الكامل : انظر

 W
وقد روي من وجه غري مسند إىل النبـي : (~ل قا ٦٤/١٨٧أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

 ( وساقه من طريق عبداهللا بن أيب جعفر الرازي عن أبيه عن الربيـع بـن أنـس فـذكره طـويالً وفيـه ,
 .الشاهد

 W
 .kí‹ÔnÛa٣٢٥٧@. صدوق خيطئ: عبداهللا بن أيب جعفر الرازي−
 .kí‹ÔnÛa١٨٨٢@. هام ورمي بالتشيعصدوق له أو: الربيع بن أنس البكري أو احلنفي−
 אW

 .سنده ضعيف إلرساله
خمتلفة حيـث  وجاء احلديث موصوالً بلفظ قريب جداً إال أن اخلمس الذي جاء هبا النبي : قلت

 ).اجلامعة والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد: (جاءت 
ي يف اجلامع أبواب األدب, باب مـا جـاء يف , والرتمذ)١٧١٧٠( ٢٨/٤٠٤أخرجه أمحد يف املسند 

ى بن أيب كثـري يحيمن طريق  ٦٤/١٨٤, وابن عساكر يف تارخيه )٢٨٦٣(مثل الصالة والصيام والصدقة 
بن زكريا  حييىإن اهللا أمر : (قال أن النبي   عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن احلارث األشعري

 ).بخمس كلامت فذكره مطوالً 
 .الطائي موالهم الياممي: كثري هو بن أيب حييى−
 .kí‹ÔnÛa٢١٤٠@. ثقة: زيد بن سالم احلبيش−

ك

ي
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 .kí‹ÔnÛa٦٨٧٩@. ثقة يرسل: ممطور األسود احلبيش أبو سالم−
 .kí‹ÔnÛa١٠١٤@. صحايب تفرد بالرواية عنه أبو سالم: احلارث األشعري−

 .سنده صحيــــــح
 ).حديث حسن صحيح غريب: ( ~قال الرتمذي 

أراد االستزادة يف التخريج فلرياجع حتقيق املسـند املوضـع السـابق, وحتقيـق الرتمـذي  ومن: قلت
 .للدكتور بشار عواد ٤/٥٤٤
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 W

 ٢/٨٢عـن عـيل بـن عاصـم, والبيهقـي يف السـنن ) ٢٥٠٢٩( ٤١/٤٨١أخرجه أمحد يف املسـند 
 . من طريق سليامن بن كثري) ٧٠٧( ٣٩٢, ٤/٣٩١, والشعب )٢٤٤٢(

وفيه . به… <بن األشعث عن عائشة عن عمر بن قيس عن حممد  عبدالرمحنمها عن حصني بن 
 .قصة
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٧٥٨@. صدوق خيطئ ويرص ; رمي بالتشيع: عيل بن عاصم هو الواسطي التيمي−
 .kí‹ÔnÛa٢٦٠٢@. ال بأس به يف غري الزهري: سليامن بن كثري العبدي −
 .هو السلمي عبدالرمحنحصني بن −
 .kí‹ÔnÛa٤٩٥٨@. دوق ربام وهم ورمي باإلرجاءص: عمر بن قيس املارص أبو الصباح−
 .kí‹ÔnÛa٥٧٤٢@. مقبول: حممد بن األشعث هو ابن قيس الكندي−
 אW

حديثا حذيفة وأيب هريرة اللذان سبقا يف : لغريه بشواهد منهاسن لدرجة احل رتقيويضعيف, سنده 
 .أول الباب, ومنها احلديث التايل
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 .تعليقي عىل احلديث: كذا يف مجيع النسخ, ولكن باللفظ املذكور مل خيرجه ابن ماجه انظر )١(

 W
: ~قـال ) ٨٥٧(اجلهـر بـآمني : ة فيها بابأخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب إقامة الصالة والسن

حدثنا خالد بن : حدثني مروان بن حممد وأبو مسهر قاال: حدثنا العباس بن الوليد اخلالل الدمشقي قال
مـا حسـدتكم : (حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فذكره بلفظ: يزيد بن صبيح املري قال

 )., فأكثروا من قول آمنياليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل قول آمني
 W

 .kí‹ÔnÛa٣١٩١@. صدوق: العباس بن الوليد هو ابن صبح اخلالل الدمشقي−
 .kí‹ÔnÛa٦٥٧٣@. ثقة: مروان بن حممد هو ابن حسان األسدي الطاطري−
 .عبداألعىل بن مسهر الدمشقي: أبو مسهر هو −
 .شقياملري الدم: خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح هو−
 .طلحة بن عمرو هو ابن عثامن احلرضمي املكي−
 .عطاء هو ابن أيب رباح−
 אW

وإسـناد : (١٤١يف الزوائـد ص ~قـال البوصـريي .سنده ضعيف جداً حلال طلحة بـن عمـرو
 ).حديث ابن عباس ضعيف التفاقهم عىل ضعف طلحة بن عمرو

, )٥٧٩(أخرجـه إسـحاق بـن راهويـه يف املسـند :  ~واللفظ الـذي ذكـره السـيوطي  −:قلت
املوضع السابق من طريق عبد الصـمد ) ٨٥٦(, وابن ماجه يف السنن )٩٨٨(والبخاري يف األدب املفرد 

 .وسنده صحيح.بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن عائشة به
صحيح رجاله ثقات, احـتج مسـلم بجميـع  هذا إسناد: (١٤١يف الزوائد ص ~قال البوصريي 

: , وانظـر)٩٨٨(, وصـحيح األدب املفـرد )٥٦١٣(يف صحيح اجلـامع   ~وصححه األلباين) رواته
 ).٦٩٢(السلسلة الصحيحة 
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 W

, ومـن )١٨٩٦( ٣/١١٣, ويف مسـند الشـاميني )٤٩٠٧( ٥/٤٧٣أخرجه الطـرباين يف األوسـط 
نـا : حدثنا عمرو بن إسحاق قال:  ~, قال الطرباين )١١٧(طريقه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار 

ثنا عيسـى بـن يزيـد أن طاوسـاً أبـا : بن احلارث عن عبداهللا بن سامل عن الزبيدي قال نا عمرو: أيب قال
ثه يرده إىل معاذ بن جبل عبدالرمحن  . فذكره وفيه قصة.. حدثه أن منبهاً أبا وهب حدّ

 ..).ال يرو هذا احلديث عن معاذ بن جبل إال هبذا اإلسناد: (قال الطرباين يف األوسط
 W

 .ابن إبراهيم احلميص: مرو بن إسحاق هوع−
, وأطلق حممد بـن عـوف أنـه يكـذب: إسحاق بن إبراهيم بن العالء احلميص− . صدوق هبم كثرياً
@kí‹ÔnÛa٣٣٠. 
 .kí‹ÔnÛa٥٠٠١@. مقبول: عمرو بن احلارث بن الضحاك احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٣٣٣٥@. ثقة رمي بالنصب: عبداهللا بن سامل األشعري احلميص−
 .kí‹ÔnÛa٦٣٧٢@. ثقة ثبت: حممد بن الوليد بن عامر احلميص: ي هوالزبيد−
عيسى بن بكر بن داب فهـو : ويف طبقته): (١١٧(عيسى بن يزيد قال ابن حجر يف نتائج األفكار −

 ).ضعيف وإال فمجهول
منكـر : منكر, وقال أبو حـاتم: قال البخاري: عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي املدين −:قلت

التـاريخ الكبـري : انظـر. ث, وأطال ابن حجر يف ترمجته يف اللسان وهـو مـن زوائـده عـىل امليـزاناحلدي
 .٤/٤٧٧, لسان امليزان ٢/٢٤٣, الضعفاء واملرتوكني ٦/٣٩١, اجلرح والتعديل ٦/٤٠٢

 .طاووس هو ابن كيسان اليامين−
وقال ابـن . أهل اليمن يعد يف: منبه بن كامل والد وهب بن منبه قال البخاري: منبه أبو وهب هو−

: سمعت أيب يقـول: رو عن معاذ بن جبل رو عنه طاووس, زاد ابن أيب حاتم: أيب حاتم وابن حبان
ال أعلم أحداً رو عن منبه هذا, والرواية عن ابنيه وهب ومهام , وذكره ابـن حبـان يف الثقـات, وقـال 

حي
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 ).وال نعلم منبهاً أسند حديثاً غري هذا: (الطرباين يف األوسط

 .٥/٤٦٥, الثقات ٨/٤١٨, اجلرح والتعديل ٨/٧٣التاريخ الكبري : انظر
 אW

 .سنده ضعيف
يف نتـائج األفكـار  ~وقـال ابـن حجـر ). إسناده حسن: (٢/١١٣يف املجمع  ~قال اهليثمي

وإال  رواته موثقون إال عيسى, ويف طبقته عيسـى بـن يزيـد بـن بكـر بـن داب فهـو ضـعيف): (١١٧(
 ).فمجهول
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 .وهو) ب(يف )١(
 W

) ٥٤٥(إليه ابن حجر كام يف املطالب العالية  عزاه, و)١٦٧(أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف املسند 
 .بلفظه

, والبيهقي يف الشعب ٤/٢١٣, وابن عدي يف الكامل ٣/١٥٠١وأخرجه ابن خريمة يف الصحيح 
 .به  ى عن أنس بن مالكيحي بنحوه, من طرق عن زريب أيب) ٢٧٠٨( ٤/٣٩٢

 W
ى البرصي موىل آل املهلب إمام مسـجد هشـام يحيزريب بن عبداهللا األزدي موالهم أبو : زريب هو−

 .kí‹ÔnÛa٢٠١٣@. ضعيف: بن حسان
 אW

 .سند احلديث ضعيف حلال زريب
 ).لضعف زريبمل يثبت ): (٥٤٥(يف املطالب   ~قال ابن حجر

 ).١٥١٦(السلسلة الضعيفة : , وانظر)١٥٥٨(يف ضعيف اجلامع  ~وضعفه األلباين 
 

ث

آ
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 .يعني الثالث اآليات من آخر سورة البقرة )١(

 W
, و) ٧٧٤٨( ٢/١٧١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصـنف  , والبيهقـي يف )٣١٦٤٠( ٦/٣٠٨خمترصـاً

, والـــدالئل )٢١٧٨( ٤/٦٠, والشـــعب )١٠٦١( ١/٣٤١, و)١٠٢٣( ١/٣٢٨الكـــرب  الســـنن
 .به  ش عن حذيفةخرايق أيب مالك األشجعي عن ربعي بن , من طر٥/٤٧٤

 ).٥٠٠(وسبق معنا خترجيه مفصالً حتت رقم : قلت
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, خادم رسـول اهللا  أبو عمري بن أنس بن مالك األنصاري النجاري, أكرب ولد أنس بن مالك  )١(

 .اسمه عبداهللا وذكره ابن عبد الرب فيمن ال يعرف له اسم يف كتابه االستغناء: قال أبو أمحد احلاكم
, ١/٣٤٥, الكنــى أليب أمحــد ٩/٤١٦رح والتعــديل الكنــى, اجلــ ٦٣التــاريخ الكبــري ص: انظــر 

, هتــذيب الكــامل )٢٢٣٥( ٣/١٤٧٤االســتغناء يف معرفــة املشــهورين مــن محلــة العلــم بــالكنى 
 .١٢/١٦٨, التهذيب ٣٤/١٤٢

 .مل أقف عىل تسميتهم: عمومة يل من األنصار  )٢(
لـف يف ضـبطها وأشـهرها فرس يف احلديث أنه الشبور, وهو البوق, وهـذه اللفظـة قـد اخت: القنع )٣(

 .١/١٣٠معامل السنن للخطايب : , وانظر٤/١١٥النهاية . وأكثرها النون
النهايـة . خشبة طويلة ترضب بخشبة أصغر منها والنصار يعلمون هبا أوقات صالهتم: الناقوس )٤(

٥/١٠٦. 
 عبداهللا بن زيد زيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي احلارثي, عرف برائي األذان, وهو غريبن عبداهللا  )٥(

, مـات باملدينـة صحايب شهد بدراً وسائر املشاهد مـع رسـول اهللا. املازين راوي حديث الوضوء
 . هـ وهو ابن أربع وستني سنة, وصىل عليه عثامن بن عفان أمري املؤمنني٣٢سنة 

 .٤/٨, اإلصابة ٢/٦٠٢, أسد الغابة ٣/٤٥االستيعاب : انظر 
مَّ باألمر هي: مهتم )٦( ن هَ  .٥/٢٧٤النهاية . م إذا عزم عليهمِ

 W
 ).٤٩٨(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصالة باب بدء األذان 

  حـدثنا : ~قـال أبـو داود ) ١٨٣٤( ١/٥٧٤ومن طريقه أخرجـه البيهقـي يف السـنن الكـرب 
 : ن أيب برشـ, قـال زيـادحـدثنا هشـيم عـ: عباد بن موسى اخلتيل وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قاال
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أن عمر بـن : فذكر مثله وفيه زيادة: أخربنا أبو برش عن أيب عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار قال

 .كذلك رأ األذان  اخلطاب
 W

 .kí‹ÔnÛa٣١٤٣@. ثقة: عباد بن موسى اخلتيل−
 .٢٠٥٦@kí‹ÔnÛa. ثقة حافظ): شعبة الصغري(زياد بن أيوب البغدادي −
 .هشيم هو ابن بشري الواسطي−
ثقة مـن أثبـت النـاس يف سـعيد بـن جبـري, : جعفر بن إياس أبو برش بن أيب وحشية: أبو برش هو−

 .kí‹ÔnÛa٩٣٠@. وضعفه شعبة يف حبيب بن سامل ويف جماهد
 .kí‹ÔnÛa٨٢٨١@. ثقة: اسمه عبداهللا: أبو عمري بن أنس بن مالك األنصاري قيل−
 אW

 :سنده صحيح, وله روايات أخر انظر مثالً 
 .١/٢٧٢, تنقيح حتقيق أحاديث التعليق ١/٣٣٢نصب الراية 

 .١/٢٦٤, إرواء الغليل ١/٣٥٥تلخيص احلبري 
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 .١/٦٤, زاد املسري  ١/١٨١, البحر املحيط ١/٢٧٧, الكشاف ٣/٥٤معامل الغيب : انظر )١(
 ).٤٣(سورة البقرة , آية  )٢(
وقيل إنام ذكر الركوع ألنه لـيس يف صـالهتم ركـوع, : (١/٦٤يف زاد املسري  ~ال ابن اجلوزي ق )٣(

 ).واخلطاب لليهود
اليهـود ال ركـوع يف صـالهتم فخـص اهللا الركـوع بالـذكر : (٣/٤٥يف تفسريه  ~وقال الرازي  

 ).حتريضاً هلم عىل اإلتيان بصالة املسلمني
 

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 .~القائل هو اجلالل السيوطي ) ١(

 W
يق سليامن من طر) ٧٢٤٩( ٨/١٢٤, والطرباين يف األوسط )٨١٤( ٣/٥٦أخرجه البزار يف املسند 

 .فذكره.. الزمن عن زاذان عن عيل بن أيب طالب   عبدالرمحنبن قرم عن أيب اجلحاف عن أيب 
 ).أبو اجلحاف(ويف سند البزار سقط 

 W
 .kí‹ÔnÛa٢٦٠٠@. يسء احلفظ يتشيع: أبو داود البرصي: سليامن بن قرم هو−
 .kí‹ÔnÛa١٨٠٥@. ق شيعي ربام أخطأصدو: داود بن أيب عوف التميمي: أبو اجلحاف هو−
كـذا جـاء يف مسـند البـزار وأوسـط الطـرباين, وجـاء يف كشـف األسـتار : الزمن عبدالرمحنأبو −

أبـو ) : ٢١٩( ١/١٨٨, وخمترص زوائد البـزار البـن حجـر ١/٢٩٣, وجممع الزوائد )٣٤٠( ١/١٧٢
 .عبدالرحيم الزمن, ولعله األقرب

فإن كان هو خالد بن يزيد فهو ثقة مـن رجـال الصـحيح, : (١/٢٩٣يف املجمع   ~قال اهليثمي 
 ).ومل أجد أبو عبد الرحيم يف كتب الرجال غريه, ومل أجد أبو عبد الرحيم يف امليزان وهو جمهول

 ).أبو عبد الرحيم ال أعرفه وال أعرف اسمه): (٢١٩( ١/١٨٨وقال ابن حجر يف خمترص الزوائد 
خالد بن يزيد اجلمحي السكسكي, أبـو عبـد الـرحيم : هليثمي هوخالد بن يزيد الذي ذكره ا: قلت
 .kí‹ÔnÛa١٦٩١@. ثقة فقيه: املرصي

وليس هو املراد فمثله ال خيفى عىل احلافظ ابن حجر ومن قبله احلافظ اهليثمي, ثم إنه غري معـروف 
 .بالرواية عن زاذان

 .١٩٧٦›ÔnÛa@kí. صدوق يرسل وفيه شيعية: أبو عمر الكندي البزاز: زاذان هو−
 אW

 .سند احلديث ضعيف جلهالة أيب عبد الرحيم, وسوء حفظ سليامن, واحتامل خطأ أيب اجلحاف
 .ثم ذكركالمه السابق..) رواه البزار والطرباين يف األوسط: (١/٢٩٣يف املجمع   ~قال اهليثمي
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 .١/٦٤, زاد املسري ١/١٨١, البحر املحيط ١/٢٧٧, الكشاف ٣/٤٥تفسري الرازي : انظر )١(
لَـك احلنفـي : ابن فرشته هو )٢( عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين املعـروف بـابن مَ

مع البحرين وملتقى النهـرين يف الفقـه رشح جم: اإلمام العامل الفقيه األصويل املحدث من مصنفاته 
وجممع البحرين لإلمام مظفر الدين أمحد بـن عـيل . هـ ٨٠١احلنفي وهو املشار إليه هنا , تويف سنة 

 .هـ٦٩٤املعروف بابن الساعايت تويف سنة 
, ٧/٣٤٢, الشـذرات ١٠٧, الفوائد البهيـة ص ٣٠الشقائق النعامنية لطاش كربي زاده ص : انظر 

 . ٢/٤٩٧كشف الظنون : وملجمع البحرين ورشوحه انظر. ٤/٥٩األعالم 
 بنحو هذا اللفظ, أخرجه البخاري يف الصـحيح كتـاب الصـالة بـاب نييحجاء احلديث يف الصح )٣(

حدثنا : حدثنا ابن املهدي قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: ~قال ) ٣٩١(فضل استقبال القبلة 
من صىل صـالتنا واسـتقبل قبلتنـا : (نس بن مالك بلفظ منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أ

 ..).وأكل ذبحتنا فذلك املسلم
كتـاب ) ٥٥٦٣(, و..)فـإذا قالوهـا وصـلوا صـالتنا واسـتقبلوا قبلتنـا(عن أنس بلفظ ) ٣٩٢(و 

مـن ) ١٩٦١(األضاحي باب من ذبح قبل الصالة أعاد, وهو يف صحيح مسلم كتـاب األضـاحي 
, وعند مسـلم )من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا: (اء بن عازب بلفظطريق فراس عن عامر عن الرب

 ).ووجه قبلتنا(
 

 



@
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 W

 ٢٤٤٣( ٢/٨٢أخرجه البيهقي يف السنن الكرب .( 
من طريق مسلم بن إبـراهيم عـن عبـداهللا بـن ميرسـة عـن  ١/٤٣٠وأخرجه ابن عدي يف الكامل 

عند البيهقي بلفظـه, وعنـد ابـن  <إبراهيم بن أيب حرة, عن جماهد عن حممد بن األشعث عن عائشة 
 .سالم واألذان فقطعدي بلفظ فيه اختالف حيث ذكر ال

 ).حممد بن األشعت: (وعند ابن عدي أيضاً أسقط
 W

 .kí‹ÔnÛa٦٦١٦@. ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة: مسلم بن إبراهيم هو األزدي الفراهيدي−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٥٢@. ضعيف: عبداهللا بن ميرسة هو احلارثي−
ثقـة ال : ثقة قليل احلديث, وقـال أبـو حـاتم: ثقة, وقال أمحد: قال ابن معني: إبراهيم بن أيب حرة−

أرجو أنـه ال بـأس بـه, وذكـره السـاجي يف : بأس بحديثه, وذكره ابن حبان يف الثقات, وقال ابن عدي
 .الضعفاء
, امليـزان ١/٤٣٠الكامـل  ٦/٩, الثقـات ٢/٩٦, اجلرح والتعـديل ١/٢٨١التاريخ الكبري : انظر

 .٣٤, ذيل الكاشف ص١/١٤٢, اللسان ١/١٤٥
 .جماهد هو ابن جرب املكي−
 .حممد بن األشعت هو الكندي−
 אW

سنده ضعيف لضعف عبداهللا بن ميرسة, ولكن مع األحاديث التي سبقت معنا يف باب اختصاصـه 
  احلديث إىل احلسن لغريه بالنظر ملجموع ما ورد من األحاديث يف  رتقي, ي٩٧٧باجلمعة والتأمني ص

 .الباب
, ٦٩١(السلسـلة الصـحيحة : , وانظـر)٤٧٥٧(يف ضعيف اجلـامع  ~واحلديث ضعفه األلباين

٦٩٢.( 



@
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جيد القارئ أن اليهود حسدونا  مما سبق من أحاديث تتعلق بحسد اليهود ألمة سيدنا حممد : قلت

 :يف ستة أمور هي كالتايل
 .  يوم اجلمعة−١
 .  القبلة واستقبال الكعبة−٢
 .  السالم−٣
 .  منيالتأ−٤
 .  قول اللهم ربنا لك احلمد−٥
 .إقامة الصفوف−٦

, والسادسة ٩٨٠ذكر مخساً يف باب واحد انظره صهلذه الست بابني ف ~وعقد اجلالل السيوطي 
 .قول اللهم ربنا لك احلمد يف باب مستقل انظر أول الباب: وهي
 

 



@
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 W

 ٣/٢٣١, ومسـند الشـاميني )٧١٦٤( ٧/٢٩٠الطـرباين يف املعجـم الكبـري : أخرجه هبـذا اللفـظ
 ).٧١٦٥( ٧/٢٩٠, وبنحوه أيضاً الطرباين يف الكبري )٢١٤٩(

عن هالل بن ميمون عن يعىل بن شداد عن أبيـه أو غـريه مـن  من طريق مروان بن معاوية الفزاري
 .; شك هالل أصحاب النبي 

 . , وانظر خترجيه هناكنفسه الطريقمعنا يف احلديث الذي بعده من ويأيت : قلت
 

 



@
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 W

, والبيهقي يف السنن الكرب )٦٥٢(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصالة باب الصالة يف النعل 
٤٢٥٧( ٢/٦٠٥.( 

, وابن حبان يف الصحيح )٥٤٢(, والدواليب يف الكنى )٣٤٨٠( ٨/٤٠٥وأخرجه البزار يف املسند 
 ).٩٥٦( ١/٣٩١, واحلاكم يف املستدرك )٢١٨٦( ٥/٥٦١

مروان بن معاوية الفزاري عن هالل بن ميمون عن يعىل بن شداد عن أبيه شـداد بـن من طرق عن 
 .به وبنحوه  أوس

 ., وقد انفرد بإخراجها حيث مل ترد عند غريه)والنصار: (وجاء يف صحيح ابن حبان
 W

 .مروان بن معاوية هوالفزاري−
 .kí‹ÔnÛa٧٣٤٧@. صدوق: هالل بن ميمون اجلهني−
 .kí‹ÔnÛa٧٨٤٣@. صدوق: عىل بن شداد بن أوس األنصاريي−
 אW

 .سنده حسن
 ).صحيح): (٣٢١٠(يف صحيح اجلامع  ~وصححه احلاكم ووافقه الذهبي, وقال األلباين

 



@
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, ومنه سـمي حمـراب املسـجد وهـو املوضع العايل املرشف وهو صدر امل: املحراب هو  )١( جلس أيضاً

 .١/٣٥٩النهاية . صدره وأرشف موضع فيه 
 ).٣٩(سورة آل عمران آية  )٢(
اجلهني, أبو سلمة الكويف رو عن أيب بردة بن أيب موسى,  عبدالرمحنموسى بن عبداهللا ويقال ابن  )٣(

ما رأيت : د, قال مسعر بن كدامبن أيب ليىل ونافع موىل ابن عمر وغريهم كان من العبا عبدالرمحنو
 .هـ١٤٤موسى اجلهني إال وهو يف اليوم اآليت خري منه يف اليوم املايض مات سنة 

, التهـذيب ٢٩/٩٥, هتـذيب الكـامل ٤/٢٣, حليـة األوليـاء ٣/٢٣٤طبقـات ابـن سـعد : انظر 
١٠/٣١٦. 

 .٢/١٥٤النهاية . املذابح مجع مذبح وهي املقاصري, وقيل املحاريب )٤(
 W

حدثنا وكيع, قال أبو إرسائيـل عـن : ~قال ) ٤٦٩٩( ١/٤٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .فذكره.. موسى اجلهني

 W
 .وكيع هو ابن اجلراح−
صـدوق يسء احلفـظ نسـب إىل الغلـو يف : إسامعيل بن خليفـة العبيسـ الكـويف: أبو إرسائيل هو−
 .kí‹ÔnÛa٤٤٠@. التشيع
 .kí‹ÔnÛa٦٩٨٥@. ثقة عابد: اجلهني الكويف عبدالرمحنابن : موسى اجلهني هو ابن عبداهللا ويقال−
 אW

 .سنده ضعيف إلرساله, وحلال أيب إرسائيل
 

ت



@
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سامل بن أيب اجلعد رافع الغطفاين األشعجي موالهم الكويف, رو عن عمـر ومل يدركـه, وثوبـان,  )١(

وعيل بن أيب طالب, وأيب هريرة ورو عنه األعمش وأيب إسحاق السبيعي ومنصـور بـن املعتمـر 
 .سبع أو ثامن وتسعني هجرية وغريهم, كان ثقة إال أنه يرسل كثرياً مات سنة

 ..٣/٣٧٦, التهذيب ١٠/١٣٠, هتذيب الكامل ٦/٢٩١طبقات ابن سعد : انظر 
 W

حدثنا هشيم بن بشري قال ثنا عبيـدة عـن : قال ) ٤٦٩٨( ١/٤٠٨أخرجه ابن أيب شيبه يف املصنف 
 . فذكره..سامل بن أيب اجلعد 

 W  
 . ريهشيم هو ابن بش−
 kí‹ÔnÛa٤٤١٦@. ضعيف واختلط بأخرة : عبيدة هو ابن معتب الضبي الكويف الرضير −
 אW

موصوالً, وبه يرتقي للحسـن ) ٥٦٩(له, ويأيت معنا يف حديث سنده ضعيف حلال عبيدة , وإلرسا
 .لغريه

 



@
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 W
حدثنا عبداهللا بن إدريس عن مطرف : ~قال ) ٤٧٠٠( ١/٤٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .فذكره..   قال عبداهللا: عن إبراهيم قال
 W

 .عبداهللا بن إدريس هو األودي أبو حممد الكويف−
 .kí‹ÔnÛa٦٧٠٥@. ثقة فاضل: مطرف هو ابن طريف الكويف−
 .أظنه ابن يزيد النخعي: إبراهيم−
 אW

 .سنده ضعيف النقطاعه بني إبراهيم النخعي وابن مسعود
 



@
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 W

حدثنا ابـن إدريـس عـن ليـث عـن : ~قال ) ٤٧٠١( ١/٤٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .فذكره..    قيس عن أيب ذر

 W
 .ابن إدريس هو عبداهللا بن إدريس األودي−
 .ابن أيب سليم: ليث هو−
 .قيس هو ابن عباد الضبعي−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال ليث
 



@
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 W
حدثنا إسامعيل بن : حدثنا وكيع قال: ~قال ) ٤٦٩٣( ١/٤٠٨أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .فذكره..  إبراهيم بن املهاجر عن أبيه عن عيل بن أيب طالب
 W

 .وكيع هو ابن اجلراح−
 .kí‹ÔnÛa٤١٧@. ضعيف: جر البجيلإسامعيل بن إبراهيم بن مها−
 .kí‹ÔnÛa٢٥٤@. صدوق لني احلفظ: إبراهيم بن مهاجر البجيل: أبوه هو−
 אW

سنده ضعيف حلال إسامعيل وأبيه إبراهيم ولالنقطاع بني إبـراهيم وبـني عـيل بـن أيب طالـب فهـو 
 .١٤١, جامع التحصيل ص١/١٥١هتذيب التهذيب : انظر. يروي عن طبقة إبراهيم النخعي

 
 



@
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صالح : هرم, األول أشهر, قال أبو حاتم−٢هرمز −١خمتلف يف اسمه عىل قولني : أبو خالد الوالبي )١(

 .مات سنة مائة. احلديث, وذكره ابن حبان يف الثقات
هتـذيب التهـذيب . ٣٣/٢٧٥, هتـذيب الكـامل ٥/٥١٤, الثقات ٩/١٢٠اجلرح والتعديل : انظر 

١٢/٧٤. 
 W

 :مل أجد يف املصنف أثراً عن احلسن وأما البقية فهي كالتايل
حـدثنا هشـيم : ~قال ) ٤٧٩٧( ١/٤٠٨أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف : إبراهيم النخعي) ١
 .إبراهيم أنه كان يكره الصالة يف الطاق أخربنا مغرية عن: قال

 .ابن بشري: هشيم هو−
 .ابن مقسم الضبي: مغرية هو−

 .سنده ضعيف لتدليس مغرية عن إبراهيم وعدم ترصحيه هنا بالتحديث
حـدثنا وكيـع : ~قال ) ٤٦٩٦( ١/٤٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف : سامل بن أيب اجلعد) ٢
ن عبد امللك بن سعيد بن أبجر عن نعيم بن أيب هند عن سامل بن أيب اجلعد حدثنا حسن بن صالح ع: قال
 .ال تتخذوا املذابح يف املساجد: قال

 .وكيع هو ابن اجلراح−
 .kí‹ÔnÛa١٢٥٠@. ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع: حسن بن صالح هو ابن حيّ اهلمداين−
 .kí‹ÔnÛa٤١٨١@. ثقة عابد: عبد امللك بن سعيد بن أبجر هو الكويف−
 .هو; النعامن بن أشيم الكويف: نعيم بن أيب هند −

 .سنده صحيح إىل سامل بن أيب اجلعد
حـدثنا عبـد : ~قـال ) ٤٧٠٢( ١/٤٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصـنف : أبو خالد الوالبي) ٣

, ويقـوم رأيت أبا خالد الوالبي ال يقوم يف الطاق: عن إسامعيل بن عبد امللك قال عبدالرمحناحلميد بن 
 .قِبَل الطاق

ـمني: هو احلامين لقبه عبدالرمحنعبد احلميد بن − kí‹ÔnÛa@@. صـدوق خيطـئ ورمـي باإلرجـاء: بَشْ

٣٧٧١. 



@
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ريا − فْ  .kí‹ÔnÛa٤٦٥@. صدوق كثري الوهم −مصفر−إسامعيل بن عبد امللك هو ابن أيب الصُّ
 .الكويفهو أبو خالد الوالبي −

 .سنده حسن إىل أيب خالد الوالبي


 



@
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 ).أ(احلديث بكامله ساقط من  )١(

 W
مـن طريـق ) ٤٣٠٤( ٢/٦١٦, والبيهقـي يف السـنن ٨/٦٠أخرجه الطرباين كام يف جممع الزوائـد 

 {ن نعيم بن أيب هند عن سامل بن أيب اجلعد عن عبداهللا بن عمرو بن مغراء عن ابن أبجر ع عبدالرمحن
 .مرفوعاً 

 W
 .الدويس الكويف: هوبن مغراء  عبدالرمحن−
 .ابن أبجر هو عبد امللك بن سعيد−
 אW

 .سنده حسن
مغـراء وثقـة ابـن حبـان  بـن عبـدالرمحنرواه الطرباين وفيه : (٨/٦٠يف املجمع  ~قال اهليثمي

 ).وغريه, وضعفه ابن املديني يف روايته عن األعمش, وليس هذا منها
 



@
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 ).ال حول وال قوة إال باهللا(قول : احلوقلة )١(
 ).إنا هللا وإنا إليه راجعون(قول : االسرتجاع )٢(
 .من هذا البحث ٨٧٥انظر ص )٣(

 W
 ).٣٢٤(ويف الدعاء) ١٢٤١١( ١٢/٤٠اين يف املعجم الكبري أخرجه الطرب

: ثنـا أيب: حدثني حممد بن خالد بن عبـداهللا الواسـطي: حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل : ~قال 
حدثني عمر بن اخلطاب رجل من أهل الكوفة عن سفيان بن زياد عن سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس 

 .فذكره.. {
 W

 .ابن اإلمام: عبداهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين −
 .kí‹ÔnÛa٥٨٤٦@. ضعيف: حممد بن خالد بن عبداهللا الواسطي هو الطحان−
 .الطحان الواسطي عبدالرمحنخالد بن عبداهللا بن : أبوه هو−
 عمر بن اخلطـاب العنـربي: متييز ( ٧/٤٤٢قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب : عمر بن اخلطاب−

خالد بن سويد التيمي, رو عن أبيه, رو عنه حفيـده حممـد : الكويف يعرف بابن أيب خرية, اسم جده
بن إسامعيل, وأخرج الدارقطني يف غرائب مالك عن أمحد بن حممد بن سعيد عن حممد بن إسامعيل بـن 

ألنصاري عن بن سعيد  ا حييىعمر بن اخلطاب بن خالد بن سويد التيمي العنربي عن جده عن أبيه عن 
, وأورد اخلطيب يف املتفق من طريق  الدارقطني  .ومل يذكره يف التقريب). مالك حديثاً

 .kí‹ÔnÛa٢٤٤٤@. العصفري ; ثقة : سفيان بن زياد هو −



@

 

……………………………………………………………  
 אW

 . عمر بن اخلطاب: سنده ضعيف لضعف حممد بن خالد الطحان, وجهالة 
 ).فيه حممد بن خالد الطحان وهو ضعيف: ( ٢/٣٣٠يف املجمع   ~قال اهليثمي

 
 



@
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 ).٨٤(سورة يوسف آية )١(
 ).د(احلديث بكامله ساقط من )٢(
 W

من طريـق عبـد الـرزاق,  ١٣/٣٩, وابن جرير يف التفسري ١/٣٢٧أخرجه عبد الرزاق يف التفسري 
 . ٢/٧٠٨وابن جرير أيضاً يف التفسري 

مـن طريـق وكيـع, والبيهقـي يف الشـعب ) ١١٨٨١( ٧/٢١٨٥وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 
 .ن طريق عبد امللك بن عمروم) ٩٢٤٢( ١٢/١٧٨

بـه, وعنـد ابـن  ~ثالثتهم عن سفيان الثوري عن سفيان بن زياد الصعفري عن سعيد بن جبري 
 .جرير املوضع الثاين وكيع عن سفيان العصفري مبارشة

 W
 .وكيع هو ابن اجلراح−
 .القييس أبو عامر العقدي: عبد امللك بن عمرو هو−
 אW

 .سنده صحيح إىل سعيد بن جبري
 



@
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 F٥٧٢WE

حدثنا وكيع عن زياد بـن أيب مسـلم : ~قال ) ٢٤٦٣( ١/٢١٥أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .فذكره.. سمعت أبا العالية: قال
 W

 .kí‹ÔnÛa٢١٠٠@. صدوق فيه لني: لصفارأبو عمر الفراء البرصي ا: زياد بن أيب مسلم هو−
 אW

 .سنده حسن إىل أيب العالية
 

 F٥٧٣WE
 .بالسند املذكور)٤٣٣١( ٢/٣٢٤أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 

 W
 .رصيابن راشد الب: معمر هو−
 .ابن أيب عياش: أبان هو−
 אW

 .سنده صحيح إىل أبان, ولكن حديث أبان بن أيب عياش ضعيف جداً لرتك روايته
 

ي
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 ).أ(ما بني القوسني ساقط من نسخة  )١(
 ).كره يف التوراة واإلنجيل وسائر  كتب اهللا املنزلةباب ذ( ١/١٠اخلصائص  )٢(
 ).٧٨(سورة احلج, آية  )٣(
 ).١٤٣(سورة البقرة, آية  )٤(
 ).٦٠(سورة غافر, آية  )٥(

 W
بدون سند, وذكـره احلـافظ ابـن كثـري يف ) ١٨٤٤٣( ١٠/٣٢٦٨أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

قال اجلالل السيوطي و. رواه ابن أيب حاتم.. قال كعب األحبار, وذكره : قال قتادة: قال ٤/٩٠التفسري 
وأخرج الفريايب وسعيد بن منصور وعبد بـن محيـد وابـن أيب حـاتم عـن : (٢/٢٢يف الدر املنثور  ~
 ..).فذكره.. كعب

 
 

$
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 ).٤٦(سورة القصص آية )١(
 W

, والبيهقــي يف )٣٥٣٥( ٢/٤٤٣, واحلــاكم يف املســتدرك )١١٣٨٢( ٦/٤٢٤أخرجــه النســائي 
 .٧/٣٦٦عيم يف احللية , وأبو ن١/٥٣٨١الدالئل 

مـن ) ١٦٩٤٦( ٩/٢٩٨٣, وابـن أيب حـاتم يف التفسـري ١٨/٢٦٢وأخرجه ابن جرير يف التفسري 
 . طرق عن محزة الزيات عن األعمش عن عيل بن مدرك

 .من طريق حرملة بن قيس النخعي ١٨/٢٦٢وأخرجه أيضاً ابن جرير 
 .به  عن أيب زرعة عن أيب هريرة −عيل وحرملة−كالمها 

 W
 .١٥١٨@kí‹ÔnÛa .وهم ربام زاهد صدوق :الكويف عامرة أبو القارئ الزيات حبيب ابن هو الزيات محزة−
 .kí‹ÔnÛa٤٧٩٦@. ثقة: عيل بن مدرك النخعي الكويف−
, وقال : قال أمحد بن حنبل: حرملة بن قيس النخعي كويف− : بـن معـني  حييـىما أر بحديثه بأساً

 .حبان يف الثقاتثبت , وذكره ابن 
 .٦/٢٣٣, الثقات ٣/٢٧٣, اجلرح والتعديل ٣/٦٨التاريخ الكبري : انظر
 .kí‹ÔnÛa٨١٠٣@. ثقة: أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبداهللا البجيل−
 אW

 .صحيح لغريه من الطريقني
 

.



@

 

……………………………………………………………  

 
أبـو شـعيب ; صـحايب أسـلم قـديامً : عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر السلمي, أبو نجيح ويقال )١(

 .بمكة, مات يف أواخر خالفة عثامن
 .٤/٥٤٥, اإلصابة ٣/٣٨٩, أسد الغابة ٣/٢٧١االستيعاب : انظر 
 .)٤٦(سورة القصص آية  )٢(

 W
ثنـا احلسـني بـن : حدثنا حبيب بن احلسن: ~قال ) ٤٩٩٨( ٣/٣٨٦أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 

ثنا حممد بن يوسـف الفريـايب عـن : ثنا إبراهيم بن زكريا األمحر: عيل اخلرقي ثنا إسحاق بن زياد القطان
 .فذكره.. سفيان الثوري عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن عمرو بن عبسة 

 .إىل ابن مردويه وأيب نرص السجزي يف اإلبانة ١١/٤٧٢يف الدر املنثور  ~السيوطي  عزاهو
 W

ضعفه الربقاين ووثقه ابن أيب الفـوارس واخلطيـب وأبـو : حبيب بن احلسن هو أبو القاسم القزاز−
 .٣/٢٨, الشذرات ٢/٢٠٦, اللسان ٢/١٩٢امليزان : انظر. نعيم

من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبـل : هو احلسني بن إسحاق أبو عيل اخلرقي: احلسني بن عيل اخلرقي−
 .١/٣٩٢, املنهج األمحد ١/٣٤٢, املقصد األرشد ١/١٣٣طبقات احلنابلة : انظر. ~
 .مل أجد ترمجته: إسحاق بن زياد القطان−
 و غريه?إبراهيم بن زكريا األمحر هل هو املكفوف البرصي العجيل أ−

 ).جمهول, واحلديث الذي رواه منكر: سألت أيب عنه فقال: (قال ابن أيب حاتم
 .١/١٤, املغني ١/٤١٢, الكامل ٢/١٠١اجلرح والتعديل : انظر
 .الفريايب: حممد بن يوسف هو−
 .سلمة بن دينار األعرج: أبو حازم هو−
 .سهل بن سعد هوالساعدي الصحايب−
 אWسنده ضعيف. 

 

.
أ
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 W
 ٤/٢٧١, واحلــاكم يف املســتدرك )٤١٢٤( ٧/١٩٣, و)٣٥٦٨( ٦/٣٧أخرجــه أمحــد يف املســند 

)٧٦١٣−٧٦١٢.( 
ــن أيب شــيبة يف املصــنف  ــدي يف املســند ٣٦٢, و٩/٣٦١وأخرجــه اب , )١٠٥( ١/٢١٢, واحلمي

, )٤٢٥٢(, وابن ماجه يف السنن كتـاب الزهـد بـاب ذكـر التوبـة ٣/٣٧٧البخاري يف التاريخ الكبري و
, )٥١٢٩( ٩/٦٤, و)٤٩٦٩( ٨/٣٨٠, وأبو يعىل يف املسـند )١٤−١٣(والقضاعي يف مسند الشهاب 

, والبغـوي يف ٢/١٩٩, والطحـاوي يف رشح املشـكل ٣٦٢, و٣/١٣٥والفسوي يف املعرفة والتـاريخ 
ــ ــة )١٣٠٧(نة رشح الس ــيم يف احللي ــو نع ــنن ٨/٣١٢, وأب ــي يف الس −٢٠٥٥٨( ١٠/٢٥٩, والبيهق
 ., من طريق عبد الكريم اجلزري)٢٠٥٦٠−٢٠٥٥٩

 .من طريق خصيف) ٤٠١٦−٤٠١٤( ٧/١١٥وأمحد يف املسند 
 .كالمها عن زياد بن أيب مريم

البخـاري يف , و)٢٢٧٦( ٢/٧٧, والطياليسـ يف املسـند ٧/١١٣وأخرجه أمحـد أيضـاً يف املسـند 
مـن طريـق  ١/٣٣, والطرباين يف الصغري )٥٠٨١( ٩/١٣, وأبو يعىل يف املسند ٣/٣٧٥التاريخ الكبري 

 .عبد الكريم اجلزري عن زياد بن اجلراح
 .به  عن عبداهللا بن معقل عن عبداهللا بن مسعود −زياد بن أيب مريم وزياد بن اجلراح−مها

 W
. ثقـة مـتقن −هو ابن مالك أبو سعيد اخلرضمي باخلـاء والضـاد املعجمتـني عبد الكريم اجلزري −
@kí‹ÔnÛa٤١٥٤. 
 .اجلزري عبدالرمحنخصيف هو ابن −
 .kí‹ÔnÛa٢٠٩٩@. وثقه العجيل: زياد بن أيب مريم اجلزري−
 .kí‹ÔnÛa٢٠٦١@. ثقة: زياد بن اجلراح اجلزري−
 .kí‹ÔnÛa٣٦٣٤@. ثقة: عبداهللا بن معقل هو ابن مقرن املزين−
 אW

اختلف أهل العلم يف احلكم عىل هذا احلديث اختالفاً واسعاً بسبب هل زيـاد بـن أيب مـريم : قلت 
ي أهنا شخصان خمتلفان  .هو ابن اجلراح أو مها شخصان خمتلفان ? والذي ترجح لدّ
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عـىل قـولني مشـهورين ابـن أيب مـريم أو ابـن اجلـراح? : ثم وقع خالف ثان هل راوي حديثنا هو

لْـتُ إىل احـتامل صـحة الطـريقني  أتوقف عن ترجيح أحدمها لعدم وضوح أي الطـريقني أحفـظ وإن مِ
 .وأهنام حمفوظان

وسند احلديث إن رجحنا أن الراوي عن ابن معقل هو ابن أيب مريم فاحلديث حسـن, وإن رجحنـا 
 .ابن اجلراح فاحلديث صحيح

 .٥٥٣بي, وكذا البوصريي يف زوائد ابن ماجه صواحلديث صححه احلاكم ووافقه الذه
, اجلـرح )١٧٧(ى بن معـني يحي, تاريخ ٣/٣٧٣التاريخ الكبري للبخاري : املسألة مفصلة يف : انظر

, هتـذيب ٥/١٩٣كالمها البن أيب حاتم, العلـل للـداقطني  ٢/١٠١, علل احلديث ٣/٥٢٨والتعديل 
مسـند ) ٣٥٦٨(يق الشيخ أمحد شاكر عىل رقـم , تعل٣/٣٨٤, هتذيب التهذيب ٩/٥١١الكامل للمزي 

, وقد أطالوا النفس يف خترجيه, وتعليق حمققي صحيح ابن ٦/٣٧اإلمام أمحد, وكذا تعليق حمققي املسند 
 .٩/١٣, و٣٨١, ٨/٣٨٠, وتعليق حمقق مسند أيب يعىل ٢/٣٧٧حبان 

ن طريـق مـ) ٦١٤, ٦١٢( ٣٧٩, و٢/٣٧٧وللحديث طريق آخر ورد عند ابن حبان يف صحيحه 
 .مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود به

 .مل يسمع من ابن مسعود عبدالرمحنوهو سند ضعيف النقطاعه فخيثمة بن 
 .١٧٣, جامع التحصيل ص٥٤املراسيل البن أيب حاتم ص: انظر

ويف الباب عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك, وعائشة بنت الصديق, وأيب هريـرة, ووائـل 
 .مجيعاً انظرها يف املراجع السابقة ن حجر, وأبو سعد األنصاري وعبداهللا بن عباس ب
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 ).أ(ما بني القوسني من احلديث السابق إىل هنا ساقط من نسخة  )١(
سأله من يف الساموات واألرض كل يوم هـو ي( هذا يف تفسري قوله تعاىل  ~ نقل اإلمام الزخمرشي )٢(

يكون الندم توبة يف هذه األمـة ألن اهللا تعـاىل خـص : (, حيث قال)٢٩(سورة الرمحن آية ) يف شأن
   .٤/٤٦الكشاف : انظر..). هذه األمة بخصائص مل يشاركهم فيها األمم
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هــ, ٣٨٠كتاب التعرف ملذهب التصوف للشيخ أيب بكر حممد بن إبراهيم الكالبـاذي تـويف سـنة  )١(

لوال التعرف ملا عرف التصوف, ولـه : وهو كتاب خمترص مشهور, اعتنى بشأنه املشايخ, وقالوا فيه
 .١/٣٤٨كشف الظنون : انظر.ها رشح القايض عالء الدين القونويعدة رشوح من

عيل بن إسامعيل بن يوسف القونوي الشافعي الفقيه األصـويل : والقايض عالء الدين القونوي هو 
 .هـ ٧٢٩من مؤلفاته االبتهاج يف انتخاب املنهاج , تويف سنة 

 .٤/٢٦٤, األعالم ٣/٢٤الدرر الكامنة : انظر 
 ).ب(وسني ساقط من ما بني الق )٢(
, والرشح لإلمام النووي ~املجموع رشح املهذب يف فقه الشافعية لإلمام أيب إسحاق الشريازي  )٣(

قبل إمتامه حيث وصل فيه إىل باب الربا من كتاب البيوع, ثم أمته من  ~, ومات احلافظ النووي 
ب اإلجارة من كتاب البيوع, ثـم مـات بعده اإلمام عيل بن عبد الكايف السبكي ; ووصل فيه إىل با

, ثم أتى بعده العالمة حممد بن بخيت املطيعي وأعانه اهللا عىل إمتام الكتـاب, وقـد طبـع ~أيضاً 
الكتاب كامالً مع التتامت عدة طبعات أمهها الطبعة الرشعية بمكتبة اإلرشاد بمحافظة جـدة عـام 

 .هـ يف أربعة وعرشين جملداً ١٤١٢
 .٦/٤٨٨املجموع  )٤(
هذا أحـد : (٣/٢٣يف التمهيد  ~, وقال ابن عبد الرب )٧١٥( ٢/٢٩٢املوطأ مع رشح الزرقاين  )٥(

وليس منها حـديث منكـر وال : األحاديث التي ال توجد يف غري املوطأ ال مسنداً وال مرسالً ثم قال
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شـواهد مـن  وهلـذا احلـديث: (٣٢٤يف تنوير احلوالك ص  ~, وقال السيوطي )ما يدفعه أصل

 .٢/٢٩٢رشح الزرقاين عىل املوطأ : , وانظر..)حيث املعنى مرسلة
 ~, وهو تفسري مسند ألفه اجلالل السيوطي )ترمجان القرآن يف التفسري املسند: (هذا الكتاب هو ) ٦(

ولكن ملا رأ قصوراً عن حتصيله ورغبةً يف االقتصار عىل متون األحاديث واآلثار خلص منه كتابه 
 .املعروف بالدر املنثور يف التفسري باملأثور, وهو مطبوع متداول اجلامع

 .٥٦٢و١/٣٣٣كشف الظنون : انظر 
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 ).١٨٤−١٨٣(سورة البقرة آيتا  )١(
: الثانيـة . فـرض صـيام عاشـوراء: األوىل : العلامء إىل أن الصيام فرض عىل مراحـلذهب بعض  )٢(

. فرض صيام رمضان عىل التعيني : الثالثة . فرض صيام رمضان عىل التخيري بني الصيام واإلطعام 
 .٢/٢٦٢, الروض املربع ١٢٣/ ٤, فتح الباري ١/٢٢٨تفسري ابن كثري : انظر

 F٥٧٨WE
عن إسامعيل بـن أيب الشـامي عـن أنـس ) ٦٤٧( ١/١٧٣سند الفردوس أخرجه الديلمي كام يف م

يف كنـز العـامل   ~التقـي اهلنـديو ,٦/٣٧١يف الـدر املنثـور   ~جلالل للسيوطيعزاه ا, ومرفوعاً 
 .لديلمي يف الفردوس عن أنس إىل ا): ٢٤٠٤١(

 W 

 −إسامعيل بن مسلم السكوين أبو احلسن بن أيب زيـاد الشـامي, : يل بن أيب الشامي هوإسامع
تقـدم يف  :)٤٨٦(بعد ترمجـة  قال ابن حجر يف التقريب. مرتوك يضع احلديث: قال الدارقطني

إسـامعيل بـن زيـاد أو ابـن أيب زيـاد الكـويف قـايض ): ٤٤٦(إسامعيل بن زياد, وقال يف ترمجة 
.٣٠١و  ١/٢٧٠هتذيب التهذيب : وانظر. املوصل, مرتوك كذبوه

 אW 

 وانظر)موضوع): (١٦٦٩(, قال األلباين يف ضعيف اجلامع سنده موضوع, وآفته إسامعيل , :
).٣١٠٦( ٧/١٠٦السلسلة الضعيفة 

 
 F٥٧٩WE

وعن قتادة من طريـق عبـد الـرزاق  .عن عبداهللا بن عباس بنحوه ٢/٢٥١أخرجه ابن جرير يف التفسري 
لعطاء أبـو جعفـر  عزاهو.عن معمر عن قتادة به: ~قال ) ١٧٤(, وهو يف تفسري عبد الرزاق ٢/٢٥١

$

ث
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 .بدون سند ٧٥النحاس يف الناسخ واملنسوخ ص

 אW
 . صحيح إىل ابن عباس وإىل قتادة سنده
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 ).١٨٣(سورة البقرة آية  )١(
 ..).وجعل يقلب عليهم يف الشتاء والصيف فلام رأوا ذلك اجتمعوا: (يف تفسري الطربي زيادة )٢(
كذا ورد اسمه يف مجيع النسخ, ويف مطبوع تفسري ابن جرير وهذه كنيته التي اشتهر هبـا, واملشـهور  )٣(

رصمة بن أنس أو ابن أيب أنس أو ابـن قـيس بـن مالـك األويس : قيس بن رصمة ويقال: أن اسمه
األنصاري أبو قيس ; صحايب, ويف حتديد من الذي حصلت له القصة خالف واسع تعرض له ابـن 

 .يف اإلصابة ~حجر 
 .٣/٣٤١, اإلصابة ٢/٤٤٧, أسد الغابة ٢/٢٩٠االستيعاب : انظر 
 .وأرضاه  عمر بن اخلطاب هو أمري املؤمنني )٢(
: وقصة قيس بن رصمة أخرجها البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب قول اهللا جل ذكـره: قلت 

أحــل لكــم ليلــة : (, وكتــاب التفســري بــاب)١٩١٥) (١٨٧(البقــرة ..) أحــل لكــم ليلةالصــيام(
عن عبيد اهللا بن موسى عن إرسائيل عن أيب إسـحاق عـن الـرباء بـن عـازب ) ٤٥٠٨..) (الصيام

وإن قيس بن رصمة األنصاري كان صائامً فلام حرض اإلفطار أتى امرأتـه فقـال : (فذكر قصته وفيها
فجاءتـه  −وكان يومه يعمل فغلبتـه عينـاه −ال, ولكن أنطلق فاطلب لك: أعندك طعام? قالت: هلا

فنزلـت هـذه  خيبة لك, فلام انتصف النهار غيش عليه فذكر ذلـك للنبـي : امرأته فلام رأته قالت
 .اآلية..) يلة  الصيامأحل لكم ل: (اآلية

) ٥٠٦(وأما قصة عمر بن اخلطاب فأخرجها أبو داود يف السنن كتاب الصـالة بـاب كيـف األذان  
فجاء : (وفيه −عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أيب ليىل عن معاذ بن جبل

حوا نزلت عليه هـذه اآليـة فلام أصب.. إين قد نمت, فظن أهنا تعتل فأتاها: عمر فأراد امرأته فقالت

ي
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وهذا احلديث مشهور عـن : (٨/٣١يف الفتح  ~قال ابن حجر ..) أحل لكم ليلة  الصيام: (فيها

 ).من غري معاذ أيضاً  هفكأنه سمع.. بن أيب ليىل لكنه مل يسمع من معاذ عبدالرمحن
 . عدة شواهد للحديث ~ثم ذكر ابن حجر  

 W
ثنا عمـرو : حدثني موسى بن هارون قال: ~قال  ٢/٢٥٠الطربي يف التفسري أخرجه ابن جرير 

 .فذكره.. ثنا أسباط عن السدي: بن محاد قال
 W

 ).متييز( ٧٠٢٢ kí‹ÔnÛa. ثقة حافظ كبري: موسى بن هارون بن عبداهللا احلامل−
 .ابن طلحة القناد: عمرو بن محاد هو−
 .دايناهلم: أسباط بن نرص هو−
 אW

 .سنده حسن إىل السدي
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 ., والتصحيح من مصادر احلديث)أجله(يف النسخ  )١(

 W
 .٢/٣٤٢أخرجه األصبهاين يف الرتغيب 

, والبـزار يف )٧٩١٧( ١٣/٢٩٥, وأمحد يف املسند )٣١٦(وأخرجه احلارث بن أيب أسامة يف املسند 
, )٢٥٥٣( ٤/١٤٢يف املشـكل  , والطحـاوي)١٨(, وابن أيب الدنيا يف فضـائل رمضـان )٩٦٣(املسند 

, ويف فضـائل )٣٣٣٠( ٥/٢١٩, والبيهقـي يف الشـعب ١١٢وحممد بن نرص املروزي يف قيام الليل ص
من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن أيب ) ٢٦(, وابن شاهني يف فضائل شهر رمضان )٣٨(األوقات 

 .به  عن أيب هريرة عبدالرمحنهشام عن حممد بن األسود عن أيب سلمة بن 
 W

 .٧٢٩٢ kí‹ÔnÛa. مرتوك: هشام بن زياد بن أيب يزيد أبو املقدام املدين: هشام بن أيب هشام هو−
 .ين حممد بن األسود الزهرحممد ب: حممد بن األسود هو−
 אW

 .سنده ضعيف جداً حلال هشام املذكور
 ).يه هشام بن زياد أبو املقدام وهو ضعيفف: (٣/١٤٠يف املجمع  ~قال اهليثمي 
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 W

 ).٧٥٢٩( ٤/٢٤٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 
لضحايا بـاب مـا جـاء يف , وأبو داود يف السنن كتاب ا)٦٥٧٥( ١١/١٣٩وأخرجه أمحد يف املسند 

, والنسائي يف الضغر كتاب الصيد والـذبائح بـاب مـن مل جيـد األضـحية )٢٧٨٩(إجياب األضاحي 
)٤٣٧٠( ٣/٥٢, ويف السنن الكرب )٢/٣٢٠, ويف املعـاين )٤٨٢٠(, والطحاوي يف املشكل )٤٤٥٥ 
ــند . ــزار يف املس ــنن )٢٤٥٩( ٦/٤٢٩والب ــدارقطني يف الس ــان يف , وا)٤٧٠٤( ٤/١٨٧, وال ــن حب ب

من طريق عياش بن ) ١٩٠٢٩ −١٩٠٢٨( ٩/٤٤٢, والبيهقي يف السنن )٥٩١٤( ١٣/٢٣٥الصحيح 
 .عباس عن عيسى بن هالل عن عبداهللا بن عمرو به

 W
 .عياش بن عباس هو القتباين املرصي−
 .عيسى بن هالل هو الصديف املرصي−
 אW

 .عيسى بن هالل سنده حسن حلال
 ).١٤٧٩(ختريج املشكاة له : وانظر)١٢٦٥(يف ضعيف اجلامع  ~وضعفه األلباين
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 .السحور) د(يف نسخة ) ١(

 W
حدثنا قتيبة بـن سـعيد حـدثنا ليـث :  ~قال )  ١٠٩٦(يام أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الص

 ..عن موسى  بن عيل عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص فذكره
وحدثنيه أبو الطـاهر أخربنـا ابـن : ى وأبو بكر بن أيب شيبة مجيعاً عن وكيع, ح حييى بن يحيوحدثنا 

 .إلسنادوهب كالمها عن موسى بن عيل هبذا ا
 

 

أ
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 W

ه , وابـن ماجـ) ٢٣٥٣( أخرجه أبو داود يف السنن كتاب الصوم باب مايستحب من تعجيل الفطر 
 ). ١٦٩٨( يف السنن كتاب الصيام باب ماجاء يف  تعجيل اإلفطار 

, ) ٩٨١٠(  ١٥/٥٠٣, وأمحـد يف املسـند ) ٨٩٤٤(  ٢/٢٧٨وأخرجه ابن أيب شـيبة يف املصـنف  
 وابـن ) ١١٠(  ١/١٩٧, وابـن األعـرايب يف املعجـم ) ٣٣١٣(  ٢/٢٥٣والنسائي يف السنن الكـرب ,

ــان يف الصــحيح ) ٢٠٦٠(  ٣/٢٧٥خزيمــة يف الصــحيح   ٨/٣٧٧, و) ٣٥٠٣(  ٨/٢٧٣, وابــن حب
) ٨١١٩( ٤/٣٩٩, والبيهقي يف السـنن الكـرب ) ١٥٧٣(  ١/٥٩٦, واحلاكم يف املستدرك ) ٣٥٠٩(

 . به  من طرق عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة)  ٣٦٣٣(  ٥/٤١٣ويف الشعب 
 ).والنصار ( : إال عند ابن ماجه والنسائي يف الكرب فبدون لفظ 

 W
 .ابن علقمة بن وقاص الليثي: حممد بن عمرو هو −
 .ابن عبدالرمحن الزهري: أبو سلمة هو −
 אW

 .سنده حسن
 .ووافقه الذهبي) حديث صحيح عىل رشط مسلم : (  ~قال احلاكم 

 )  رشط الشيخني إسناده صحيح عىل(  ٢٤٨يف الزوائد ص ~وقال البوصريي 
 .من رواة الشيخني بل من رواة اجلامعةليسا حممد بن عمرو بن علقمة وأبو سلمة : قلت 
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 ). ٧١(سورة البقرة آية  )١(
 ).٢(سورة الكوثر آية  )٢(

 W
حدثنا أيب ثنا مقاتل بن حممـد عـن : (  ~قال )  ٧٣٦(  ١/١٠٠أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

 ).نحر فيكم كان الذبح فيهم وال: ( قال ) فذبحوها : ( وكيع عن سفيان عن رجل من خثعم عن جماهد 
إىل ابن املنذر يف تفسريه ومل يذكر عكرمـة بـل  ١/٤١٥يف الدر املنثور  ~اجلالل السيوطي عزاهو

 .  إىل عكرمة بدون سندعزاه ) :  ٥٤١( اقترص عىل جماهد, ويف غريب احلديث البن قتيبة 
 W

كـان ثقـة : فقيها, وقال أبـو زرعـة  كان ثقة: قال أبو حاتم : مقاتل بن حممد النرص أباذي الرازي −
 .٨/٣٥٥اجلرح والتعديل : انظر. مأموناً 

 .وكيع هو ابن اجلراح−
 .ابن سعيد الثوري: سفيان هو −
 אW

 . سنده ضعيف جلهالة الرجل اخلثعمي
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 W
, والرتمـذي يف اجلـامع أبـواب ) ٣٢٠٨(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب احلنـائز بـاب يف اللحـد 

, والنسائي يف السنن كتـاب اجلنـائز بـاب اللحـد ) ٍ ١٠٤٥..ٍ( اللحد اجلنائز باب ماجاء يف قول النبي 
, ) ١٥٥٤(تحباب اللحـد , وابن ماجه يف السـنن كتـاب اجلنـائز بـاب ماجـاء يف اسـ) ٢٠١١(والشق 

 ١٢٣٩٦(  ١٢/٣٦, والطرباين يف املعجم الكبري ) ٢١٣٦(  ١/٦٤٨والنسائي أيضا يف السنن الكرب  (
  من طريق حكام بن سلم الرازي عن عيل بن عبداألعىل عـن ) ٦٧١٨(  ٣/٥٧٢والبيهقي يف الكرب ,

 .  به {أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
 W

 .kí‹ÔnÛa١٤٣٧@. ثقة له غرائب: حكام بن سلم الرازي الكناين −
  kí‹ÔnÛa٤٧٦٣@. صدوق ربام وهم: عيل بن عبد األعىل هو ابن عامر الثعلبي األحول −
 . kí‹ÔnÛa٣٧٣١@. صدوق هيم: عبد األعىل بن عامر الثعلبي −
 אW

حسن لغريه لشواهده األخر. 
حديث حسن غريب من هـذا : ( , ويف نسخة )حديث غريب من هذا الوجه (  : ~قال الرتمذي

 ) الوجه 
وصـححه ابـن السـكن, وحسـنه الرتمـذي كـام : (  ٤/١٢٥يف نيل األوطار   ~وقال الشوكاين

). وجدنا ذلك يف بعض النسخ الصحيحة من جامعه, ويف إسناده عبد األعىل بـن عـامر وهـو ضـعيف 
 )   هو الصواب  −وما أثبتناه : (  ٢/٣٥١حتقيقه جلامع الرتمذي  وقال الدكتور بشار عواد يف

 ). حديث حسن غريب ٍ: ( , ال )حديث غريب : ( قلت يعني 
 .احلديث الذي بعده: , وانظر) ٥٤٨٩( يف صحيح اجلامع  ~وصححه األلباين 

 
 
 
 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

مـن طريـق ) ٢٣٣٠( ٢/٣٢٠, والطرباين يف الكبـري )١٩١٥٨( ٣١/٤٩٦أخرجه أمحد يف املسند 
 .    احلجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة

 . , من طريق أيب جناب٤/٢٠٣, وأبو نعيم يف احللية )١٩١٧٦( ٣١/٥١٢وأمحد أيضاً 
, وابــن )٧٠٤( ٢/٥٤, والطياليســ يف املســند )١٩٢١٣( ٣١/٥٤٥, و)١٩١٥٩( ٣١/٤٩٦وأيضــاً 

, وابـن أيب شـيبة يف املصـنف )٦٣٨٥( ٣/٤٧٧, وعبـدالرزاق يف املصـنف ٢/٢٩٤سعد يف الطبقات 
, )١٥٥٥(, وابن ماجه يف السنن كتاب اجلنائز بـاب مـا جـاء يف اسـتحباب اللحـد ) ١١٦٢٧( ٣/١٤

 ٣١٩, ٣١٨, ٢/٣١٧لطرباين يف الكبري , ا)٢٨٣١(و) ٢٨٣٠(و) ٢٨٢٨(والطحاوي يف رشح املشكل 
, وابن عـدي ) ٢٣٢٨− ٢٣٢٦ − ٢٣٢٥ − ٢٣٢٤ − ٢٣٢٣ − ٢٣٢٢ − ٢٣٢١ − ٢٣٢٠ − ٢٣١٩(

 ٦/١٦٣, ويف الشــعب )٦٧١٩( ٣/٥٧٢, والبيهقــي يف الســنن الكــرب ٢٨٥, ٦/٢٨٣يف الكامــل 
 . من طرق عن أيب اليقظان عثامن البجيل) ٤٠٠٩(

, والطحـاوي يف )٨٢٧( ٢/٥٣, واحلميدي يف املسند )١٩١٧٧( ٣١/٥١٤وأمحد أيضاً يف املسند 
من طريق ثابت بن أيب صفية, وليس يف ) ٢٣٢٩( ٢/٣٢٠, والطرباين يف الكبري )٢٨٢٩(رشح املشكل 
 . املسند الشاهد
 عن زاذان عن جرير بن عبداهللا الـبجيل −عمرو بن مرة وأبو جناب وأبو اليقظان وثابت  −أربعتهم 
  فبلفظه) ١٩٢١٣(إال عند أمحد ) لشق لغرينا وا: ( بلفظ. 
 W

 .ـ احلجاج بن أرطأة هو النخعي الكويف
يل املرادي: ـ عمرو بن مرة هو  . اجلَمَ

 . ٧٥٣٧ kí‹ÔnÛa. ضعفوه لكثرة تدليسه: ى بن أيب حية الكلبي يحي: ـ أبو جناب هو 
 .عثامن بن عمري البجيل: ـ أبو اليقظان هو

 .kí‹ÔnÛa٨١٨@. ضعيف رافيض: هو ابن أيب صفية الثاميل ـ ثابت 
 .ـ زاذان هو أبو عمر الكندي البزاز
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 אW

سند احلديث ضعيف إال إذا حسنا طريق احلجاج بن أرطأة عن عمرو بـن مـرة, ثـم األحاديـث يف 
 . الباب بمجموع الطرق والشواهد تصل لالحتجاج والعمل عليه

ده ما سبق معنا من حديث ابن عباس احلديث الذي قبل هـذا, وانظـر بقيتهـا يف املسـند فمن شواه
 . ٣١/٤٩٧لإلمام أمحد 

وإسناد حـديث جريـر بـن عبـداهللا ضـعيف : (  ٢٢٥يف زوائد ابن ماجه ص  ~قال البوصريي 
 ). التفاقهم عىل تضعيف أيب اليقظان واسمه عثامن بن عمري 

, نصب الراية ٢/٢٥٦تلخيص احلبري : وانظر). ٥٤٩٠(امع يف صحيح اجل ~وصححه األلباين 
 ). ١٤٤(, أحكام اجلنائز لأللباين ٤/١٢٥, نيل األوطار ٢/٣٠٢
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ى التميمـي يـحيى بـن يـحيوحـدثنا :  ~قـال ) ١١٦٢(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الصيام 
أخربنا محاد بن زيد عن غيالن عن عبداهللا بن معبد الزمـاين : ى حيييقال . وقتيبة بن سعيد مجيعاً عن محاد 

 . فذكر نحوه.. عن أيب قتادة
حدثنا حممد بن جعفر : ثنى وحممد بن بشار واللفظ البن املثنى قاال حدثنا حممد بن امل:  ~ثم قال 

فذكره, وفيـه .. سمع عبداهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري: حدثنا شعبة عن غيالن بن جرير 
 . تقديم وتأخري
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ان من علامء الشافعية وممن جـاء بعـد اجلـالل السـيوطي; كل من وقفت عليه يف ذكر هذه املسألة ك )١(

, والعالمـة ٢/١١٧مثل الفقيه شهاب الدين قليويب يف حاشيته املشهورة عىل رشح اجلـالل املحـيل 
, والعالمة عبداهللا حجازي الرشقاوي يف حاشيته عـىل ١/٤٤٦اخلطيب الرشبيني يف مغني املحتاج 

ن حممد شطا الـدمياطي يف حاشـيته عـىل إعانـة الطـالبني , والعالمة عثامن ب٢/٣٢٠حتفة الطالب 
وليس املراد   لسان نبينا , واعرتض العالمة حجازي بأن صوم عاشوراء أيضاً رشع عىل٢/٤٤٣

 .منع  األولويةأنه من رشيعة موسى فقط, وأن صومنا له تبع ملوسى لكن هذا ال ي
إن يـوم عاشـوراء منسـوب إىل : يف ذلـك وقد قيـل يف احلكمـة: ( ٤/٢٩٢قال ابن حجر يف الفتح  )٢(

 ).فلذلك كان أفضل , ويوم عرفة منسوب إىل النبي موسى 
وأما حديث سلامن فقـد ضـعفه : ( ٢١/١٧٠يف جمموع الفتاو  ~قال شيخ اإلسالم ابن تيميه ) ٣(

مل يـؤمر  حيب موافقة أهل الكتاب فـيام بعضهم, وقد يقال كان هذا يف أول اإلسالم ملا كان النبي 
لئن عشت إىل قابـل ألصـومن : ( فيه بشئ, وهلذا صام عاشوراء ملا قدم املدينة ثم إنه قال قبل موته 

, ٢٦٤, و٢١/٢٢٧املجمــوع : وانظــر ). مــع العــارش ألجــل خمالفــة اليهــود : يعنــي ) التاســع 
 . ٢٢/٣١٩و
 W

 ). ٦٥٤٦( ٣/٦٩٩أخرجه احلاكم يف املستدرك 
, وأبـو داود يف )٢٣٧٢٢( ٣٩/١٣٥, وأمحد يف املسند )٦٩٠( ٢/٤٦ياليس يف املسند وأخرجه الط

, والرتمذي يف اجلامع أبواب األطعمـة بـاب )٣٧٦١(السنن كتاب األطعمة باب غسل اليد قبل الطعام 
− ٢٥١٩( ٦/٤٨٦, والبزار يف املسند )١٨٨(, والشامئل )١٨٤٦(ماجاء يف الوضوء قبل الطعام وبعده 

, ومتـام يف فوائـده ٧/١٦٧, وابـن عـدي يف الكامـل )٦٠٩٦( ٦/٢٣٨والطرباين يف الكبـري , )٢٥٢٠
)٩٦٤ −٩٦٣ ( ٧/٤٥٠, والبيهقي يف السنن الكرب )واآلداب )٥٤٢١( ٨/٥, والشـعب )١٤٦٠٤ ,
ــنة )٥٣٦( ــوي يف رشح الس ــة )٢٨٣٤ − ٢٨٣٣(, والبغ ــل املتناهي ــوزي يف العل ــن اجل  ٢/١٦٢, واب
 . به  بن الربيع عن أيب هاشم عن زاذان عن سلامن من طرق عن قيس) ١٠٨٠(
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 W

 .ـ قيس بن الربيع هواألسدي
 .kí‹ÔnÛa٨٤٢٥@. ثقة : أبو هاشم الرماين الواسطي−
 . زاذان هو أبو عمر الكندي−
 אW

 . سنده ضعيف حلال قيس
يف  ~يف اجلـامع, وكـذا البيهقـي  ~مـذي, وبـه أعلـه الرت)هو ضعيف : (  ~قال أبو داود 

يف ضعيف اجلـامع  ~, وضعفه األلباين  ~وأبوحاتم  ~السنن, وهذا احلديث أنكره اإلمام أمحد
)٢٣٣١.( 

, السلسـلة الضـعيفة ١٠/١٦٦, هتذيب السنن البـن القـيم ) ١٥٠٢(العلل البن أيب حاتم : انظر
 ). ٣٩٠(, والصحيحة )١٦٨(

 ). الخيرج اإلسناد عن حد احلسن : ( لفاً ما سبق خما ~وقال احلافظ املنذري
 . ٣/١٥٠الرتغيب والرتهيب : انظر

 



@

 

……………………………………………………………  

 
 W

إبـراهيم عـن احلكـم بـن من طريق احلاكم بسنده إىل عيسى بن  ٤/١٤٣أخرجه الديلمي يف الفردوس 
, وعـزاه للحـاكم اجلـالل عبداهللا عن الزهري عن سعيد بـن املسـيب عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا مثلـه

, ٢/٤٤٨, والعجلـوين يف كشـف اخلفـاء )٩٦٨٢( ٦/٤٨٧السيوطي يف اجلامع الصـغري مـع الفـيض 
 .٥/٢١٢والزبيدي يف إحتاف السادة املتقني 

  W
: منكر احلديث, وقال ابن معـني: هو ابن طهامن اهلاشمي; قال البخاري والنسائي: براهيمعيسى بن إ −

اجلـرح والتعـديل : انظـر. مرتوك, رو عن احلكـم بـن عبـداهللا: ليس بيشء, وقال أبو حاتم والنسائي
 .٤/٤٥٦, اللسان ٥/٣٧١, امليزان ٦/٢٧١
 .األييل: احلكم بن عبداهللا هو −
אW

, إحتاف السادة )٢٩٠١( ٢/٤٤٨, كشف اخلفاء )٩٦٨٢( ٦/٤٨٧فيض القدير : انظر. سنده موضوع
, )٤٧٦٣(القســم األول  ١٠/٣٠٧, السلســلة الضــعيفة )٦١٥٩(, ضــعيف اجلــامع ٥/٢١٢املتقــني 

, ختـريج األحاديـث الواقعـة يف اإلحيـاء )٢٨٧٢٠( ١١/٢٣٥موسوعة األحاديث واآلثـار الضـعيفة 
١٩١١( ٢/٩٠٢.( 
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  .وإباحة بدون الباء) د(و) ب(يف  )١(
ليم القرظي  )٢( ذكـره ابـن حجـر يف اإلصـابة يف القسـم . تابعي مشهور ثقة عامل:حممد بن كعب بن سُ

لد يف آخر خالفة عيل بن أيب طالب سنة أربعني, ومـات . الرابع منها فيمن ذكر من الصحابة غلطاً  وُ
 ). ٦٢٥٧(, التقريب ٦/٢٧٣, اإلصابة ٣/٤٣٣تيعاب االس: انظر. هـ١٠٨سنة 

 ). ٢٣٨(سورة البقرة آية  )٣(
 W

نا أبو معرش عن حممد :  ~قال ) ٤٠٧( ٣/٩٢٢أخرجه سعيد بن منصور يف سننه كتاب التفسري 
 . فذكره: بن كعب قال 

 W
 .عبدالرمحننجيح بن : ـ أبو معرش هو

 אW
 . سنده ضعيف حلال أيب معرش

كنا نـتكلم يف الصـالة يكلـم :  من حديث زيد بن أرقم قال نييحوللحديث شاهد يف الصح: قلت 
≈θÝàÏ#) ®: أحدنا أخاه يف حاجته حتى نزلت هذه اآلية ym ’n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘sÜó™ âθø9 $# (#θãΒθ è%uρ ¬! 

t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% 〈 صحيح البخاري كتاب العمـل يف الصـالة بـاب مـا ينهـى مـن الكـالم يف . مرنا بالسكوتفأ
, )٤٥٣٤(أي مطيعـني ) وقومـوا هللا قـانتني ( , وكتاب التفسري يف سورة البقـرة بـاب )١٢٠٠(الصالة 

من طريق إسامعيل بن أيب خالد عن احلارث بـن شـبيل عـن أيب ) ٥٣٩(وصحيح مسلم كتاب املساجد 
 .  عن زيد بن األرقمعمرو الشيباين
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 W

حـدثني : سـني قـال ثنـا احل: حدثنا القاسم قـال :  ~قال  ٤/٣٧٨أخرجه ابن جرير يف التفسري
كان أهل دين يقومون فيها عاصـني فقومـوا : ( قال ابن عباس فذكره بلفظ : قا ل جحجاج عن ابن جري

 ). أنتم هللا مطيعني 
 W

). العالمة الثقة : (وثقة اخلطيب, وقال الذهبي : ـ القاسم هوابن احلسن اهلمداين البغدادي الصائغ 
 . ١٣/١٥٨, السري ١٢/٤٣٢تاريخ بغداد : انظر

 . kí‹ÔnÛa١٣٠٦@. ال بأس به: ـ احلسني هو ابن برش الطرطويس 
 .  ـ احلجاج هو ابن حممد املصييص األعور

 אW
 .ضعيف لالنقطاع بني ابن جريج وابن عباسسنده 

 

أ
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 .٣/١٨٣ ~عارضة األحوذي للقايض ابن العريب : انظر )١(
كـان النـاس يف : (  ١٧٣تابه األركان األربعـة صيف ك ~العالمة أبو احلسن الندويشيخ القال  )٢(

ين بـني إمسـاك شـامل عـن املـأكول واملرشـوب, وبـني تقليـل مـن الطعـام  كثري من األديان خمريَّ
 ).…والرشاب, وكانوا مأمورين برتك بعض املطعومات, واختيار بعضها 

 ). أ(كامل الباب ساقط من نسخة  )٣(
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 ).١١٠(سورة آل عمران آية  )١(
 ).  ٤٠, ٣٢, ٢٢, ١٧(سورة القمر آيات  )٢(
 ).٧٨(سورة احلج آية  )٣(
. لبرصـة ومـات بخراسـانمعاوية بن حيدة بن معاوية القشريي جد هبز بن حكيم, صـحايب نـزل ا) ٤(

 . ٦/١١٨, اإلصابة ٤/١٥٣, أسد الغابة ٣/٤٧٠االستيعاب : انظر
 W

, والرتمــذي يف اجلــامع )٢٠٠٤٩( ٢٤٥/ ٣٣, و)٢٠٠٢٩( ٣٣/٢٣١أخرجــه أمحــد يف املســند 
, وابن ماجه يف السنن كتاب الزهد صـفة أمـة )٣٠٠١(أبواب تفسري القرآن باب ومن سورة آل عمران 

 ). ٦٩٨٧( ٤/٩٤, واحلاكم يف املستدرك )٤٢٨٨ − ٤٢٨٧( حممد 
, وعبـدالرزاق يف التفسـري )٣٨٢(, ويف الزهد زيادات نعـيم )١٠٨(وأخرجه ابن املبارك يف املسند 

ي يف , والطـرب)٢٧٦٠١( ٢/٢٤٧ املسـند , والـدارمي يف)٤٠٩(, وعبد بـن محيـد يف املسـند ١/١٣٠
 ١٩/٤١٩, والطـــرباين يف الكبـــري )٩٠٣ −  ٩٠٠( املســـند , والرويـــاين يف٦٧٦, ٥/٦٧٥التفســـري 

, والبيهقــي يف )١٤٣٧( ٢/٢٤٥, ويف األوســط )١٠٢٥ −١٠٢٤ − ١٠٢٣( ١٩/٤٢٢, و)١٠١٢(
 كلهم من أحد عرش طريقاً ١/٣, وابن اجلوزي يف مقدمة املوضوعات )١٧٧١٧( ٩/٨السنن الكرب ,

 . عن هبز بن حكيم

أ



@
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, وعبد بن محيـد يف املسـند )٢٠٠٢٥( ٣٣/٢٢٨, و)٢٠٠١٥( ٣٣/٢١٩وأخرجه أمحد يف املسند 

, واحلـاكم يف املسـتدرك )١٣٠( ١٩/٤٢٤, والطـرباين يف الكبـري )٩١٧(, والروياين يف املسند )٤١١(
 . من طريق سعيد بن إياس اجلريري) ٦٩٨٨( ٤/٩٤

 . من طريق سويد بن حجري) ١٠٣٧( ١٩/٤٢٦وأخرجه كذلك الطرباين يف الكبري 
 . به وبنحوه  عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة −هبز واجلريري وسويد  −ثالثتهم 

 W
 .ابن معاوية القشريي: ـ هبز بن حكيم هو

 .ـ سعيد بن إياس اجلريري
 .الباهيل: ـ سويد بن حجري هو

 . kí‹ÔnÛa١٤٧٨@. صدوق. ـ حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي
 אW

 . سنده حسن
 ). هذا حديث حسن : (  ~قال الرتمذي
صحيح, تابعه اجلريري : (  ~, وقال الذهبي )هذا حديث صحيح اإلسناد : (  ~وقال احلاكم

 ). عن حكيم بن معاوية 
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 W

حدثنا أيب ثنا أمحد بن عبدالرمحن ثنا :  ~قال ) ٣٩٧٣( ٣/٧٣٣أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 
 . فذكره.. أيب العالية عن أيب بن كعب  نعبداهللا بن أيب جعفر عن أبيه عن الربيع ع

 W
تكي لقبه محدون   .kí‹ÔnÛa٦٦@. صدوق:ـ أمحد بن عبدالرمحن هو الدشْ

 . ـ عبداهللا بن أيب جعفر هو الرازي
 . kí‹ÔnÛa٨٠١٩@. صدوق سيئ احلفظ خصوصاً عن مغرية: ـ أبو جعفر الرازي التميمي موالهم 

 .ابن أنس البكر ي: ـ الربيع هو
هران الر  . ياحيـ أبو العالية هو رفيع بن مِ

 אW
 . ضعيفسنده 

من طريق ابن أيب جعفر عن أبيه عن الربيـع مـن قولـه  ٥/٦٧٤يف التفسري  يوقد أخرج مثله الطرب
 . بدون وصله إىل أيب بن كعب
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 .بته من مصادر احلديث, وما أث) بل ( يف مجيع النسخ   )١(
 ). باب ذكره يف التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلة: ( ١/١٠اخلصائص : انظر )٢(
 ). بأن أمته خري األمم, وآخر األمم  باب اختصاصه : ( من هذا البحث ١٠٣٣ص: انظر )٣(

 W
, وابن أيب شـيبة يف املصـنف )٤٦٢٣(أخرجه إسحاق بن راهويه كام يف املطالب العالية البن حجر 

عـن  −عن أيب سنان, وعند ابن أيب شـيبة  −كالمها عن يعىل بن عبيد عند إسحاق ). ٣١٧٩٣( ٦/٣٣١
 . فذكره.. عن عبداهللا بن مالك عن مكحول −أيب سفيان 

 W
 . الشيباين األكربرضار بن مرة الكويف : الصواب عن أيب سفيان وهو : ـ أبو سنان أو أبو سفيان 

 .مل أجد ترمجته: ـ عبداهللا بن مالك
 .ـ مكحول هو أبو عبداهللا الشامي

 אW
مكحول عـن أيب بكـر : قال أبو زرعة: (١٠/٢٦١, قال يف هتذيب التهذيب رسالهسنده ضعيف إل

 ).مرسل.. وعمر
 

أ

ي

آ



@

 

……………………………………………………………  

 
بة  )١( ذَ  .٣/١٩٥النهاية . طرف الشيئ −العَ
أي طرفهـا : ( ٨/١٤٦يف مرقاة املفـاتيح ~طرف العاممة, قال العالمة عيل القاري  −واملراد هبا  

 ).الذي يسمى العالمة والعذبة 
العذبـة : ( ٦/٢٢٧يف كتابه الدين اخلالص  ~العالمة حممود حممد خطاب السبكيشيخ الوقال  

طرف العاممة املرسل عـىل العنـق فأسـفل إىل : بفتح الذال املعجمة وهي لفة طرف الشيئ, ورشعاً 
ما الطرف األعىل الذي مل يصل إىل العنق فيسمى وأ −بضم ففتح  −وتسمى أيضاً ذؤابة .. نحو ذراع

 ). عذبة لغة ال رشعاً 
بة  ~وقد ساق : قلت  بحـث  ~, وللسيوطي ٢٤٧ − ٦/٢٢٧عدة مسائل مهمة يف شأن العذَ

 . انظرمها إن شئت ٤٧١ − ١/٤٦٨ماتع عن العذبة موجود يف احلاوي للفتاوي 
مشـدودة اإلزار يف :, واملـراد ١/٤٤النهايـة . هيئـة االئتـزازاحلالـة و: االئتزاز من اإلزرة بالكرس  )٢(

 . األوساط
 . ١١٠, املصباح املنري ص ٥/١٨٥النهاية .سيامء من الوسم وهو العالمة )٣(

التسـويم اإلعـالم مـن السـومة : ( ٦/٢٢١يف الدين اخلـالص  ~وقال العالمة حممود السبكي 
 ). وهي العالمة 

 ). ره يف التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلة باب ذك: (  ١/١٠اخلصائص  )٤(
 ).ويأتزرون عىل أوساطهم: (عن كعب وفيه) ٧( ١/١٠إىل ما أخرجه الدارمي يف سننه  ~يشري  )٥(
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 W

: قـال ) ٤١٩٤(بدون سـند, ويف كنـز العـامل ) ٢٨٨( ١/٨٩أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 
وعزاه السيوطي للديلمي يف الفردوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وساق اجلالل السيوطي 

 .سنده من مسند الفردوس ٢/٢٢٥يف الآليل املصنوعة  ~
ى بـن السـكن عـن أيب العـوام يـحيمها من طريق ) ٧٨٠٣( ٨/٣٩٥وأخرجه الطرباين يف األوسط 

 . عمران القطان عن املثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به
 W

: ليس بالقوي, وضعفه صالح جـزرة, وقـال اهليثمـي : قال أبو حاتم : ى بن السكن البرصي يحيـ 
, وخالفهم ابن حبان فذكره يف الثقاتضعيف ج  . داً
, اللسـان ٧/١٨٣, امليـزان ٥/١٢٣, املجمـع ٩/٢٥٣, الثقـات ٩/١٥٥اجلرح والتعـديل : انظر

٧/٣٣٩ . 
 . ـ عمران القطان هو ابن دوار أبو العوام البرصي

 . ـ املثنى بن الصبّاح هو اليامين
 אW

 .سنــــده ضعيــــف
رواه الطرباين يف األوسط, وفيه املثنى بن الصباح وثقه ابن : (  ٥/١٢٣يف املجمع  ~اهليثميقال 

 ) ى بن السكن ضعيف جداً يحيمعني وضعفه أمحد ومجهور األئمة حتى قيل إنه مرتوك, و
املثنـى : قال احلافظ ابن حجر يف زهر الفردوس : (  ٢/٢٢٥يف الآليلء  ~قال اجلالل السيوطي 

 ).    أعلم ضعيف, واهللا
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 W

ى بن عـثامن بـن صـالح ثنـا يحيحدثنا :  ~قال ) ١٣٤١٨( ١٢/٣٨٣أخرجه الطرباين يف الكبري 
 . فذكره {عيسى بن يونس عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر حممد بن الفرج اهلاشمي ثنا 

 W
 . ٤/٤٧٨, اللسان ٥/٣٩٥امليزان : انظر.  جمهول: قال الدارقطني. ـ عيسى بن يونس

 .kí‹ÔnÛa٦٤٥١@. ثقة ثبت: ـ مالك بن مغول الكويف 
 אW

 . سنده ضعيف
 ). جمهول : فيه عيسى بن يونس, قال الدارقطني : (  ٥/١٢٠جمع يف امل ~قال اهليثمي

مـن ) ٥٨٥١( ٨/٢٩٥, والبيهقـي يف الشـعب ٢/١١٤وله شاهد عند ابن عدي يف الكامل : قلت 
 عن األحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بـن الصـامت −أيضاً  −طريق عيسى بن يونس 

 به . 
 .kí‹ÔnÛa٢٩٠@. عيف احلفظاحلميص ; ض: األحوص بن حكيم هو −

 . ـ خالد بن معدان هو الكالعي
: انظـر).واألحوص ضـعيف : ( يف رشح الرتمذي  ~وقال الزين العراقي. وسنده ضعيف أيضاً 

يف أحاديـث ذكرهـا يف ) ٧١٧(يف املقاصد احلسـنة  ~وذكره احلافظ السخاوي . ٤/٣٤٤فتح القدير 
يف احلـاوي  ~, وقال اجلالل السيوطي)من بعض  كله ضعيف, وبعضه أوهى: (فضل العاممة ثم قال

يف ضـعيف  ~وضعفه األلبـاين).رواه الطرباين يف الكبري وفيه عيل بن يونس وهو جمهول : ( ١/٤٧٠
): ٦٦٩( ٢/١١٩وقال أيضاً يف السلسة الضعيفة .من حديث ابن عمر وحديث عبادة) ٣٧٧٠(اجلامع 

, تذكرة املوضوعات ١٨٧, الفوائد للشوكاين ص ١٣١, احلبائك ص ٢/٢٢٠الآللئ : وانظر). منكر ( 
 . ٢/٩٤, كشف اخلفا ١٥٥للفتني ص 
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 W

حدثنا مقدام نا سعيد بن عفري نا سـهل :  ~قال ) ٨٨٩٦( ٩/٤١٦أخرجه الطرباين يف األوسط 
 ). وأرخى له أربع أصابع: (فذكره وفيه  <أبو حريز موىل املغرية عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 

 W
وا تكلم: حاتم أيب ابن ليس بثقة, وقال: قال النسائي: الرعيني املرصي عيسى بن داود ابن ـ مقدام هو

 . ٦/١١٤, اللسان ٦/٥٠٧, امليزان ٣/١٣٧, الضعفاء واملرتوكني ٨/٣٠٣اجلرح والتعديل : انظر. فيه
 .ـ سعيد بن عفري هو ابن كثري بن عفري املرصي

يروي عن الزهري العجائب وعن غريه من الثقـات : قال ابن حبان : ـ سهل أبو حريز موىل املغرية 
عامة ما يرو ال يتابع عليه وهو : وقال ابن عدي . جاج به بحالما ال أصل له من حديث ال جيوز االحت

 . إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق
 .٣/١٤١, اللسان ٣/٣٣٧, امليزان ٤/٥١٧, الكامل ١/٥٣٤٨املجروحني : انظر

 אW
 . سنده ضعيف جداً 

ط عن شيخه مقـدام بـن داود وهـو رواه الطرباين يف األوس: (  ٥/١٢يف املجمع  ~قال اهليثمي 
 ! وكيف غاب مثل سهل أيب حريز عىل احلافظ اهليثمي ? : قلت ). ضعيف 

من طريق مندل بن عيل العنـزي عـن أيب  فـروة عـن  ٣/١٣١وله شاهد عند ابن سعد يف الطبقات 
ن عـوف عمم عبدالرمحن ب رأيت رسول اهللا : قيس أيب مرثد عن عطاء بن أيب رباح  عن ابن عمر قال 

 .  هكذا تعمم: بعاممة سوداء وقال 
 . kí‹ÔnÛa٦٨٨٣@. ضعيف: ـ مندل بن عيل العنزي 

 .يزيد ين سنان التميمي الرهاوي:ـ أبو فروة هو 
يروي عن عطاء بـن أيب ربـاح : ( ابن حبان يف الثقات : قيس بن مرثد قال : قيس بن أيب مرثد هو −

 ). رب بحديثه من غري رواية  أيب فروة عنه رو عنه يزيد بن سنان أبو فروة اجلزري يعت
 . ٤/٥٧٣, اللسان ٧/٢٣١, اإلكامل ٢/٣٣٩, املعرفة والتاريخ ٧/٣٢٩الثقات : انظر

 .وسنده ضعيف
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يف زاد املعـاد  ~تلميـذه اإلمـام ابـن القـيم  ~نقل هذا الكالم عن شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  )١(

يـذكر يف  −كان شيخنا أبو العباس ابن تيميه قدس اهللا روحه يف اجلنة : (  ~حيث قال  ١/١٣١
املنام الذي رآه باملدينة ملـا رأ رب إنام اختذها صبيحة  سبب الذؤابة شيئاً بديعاً ملا رأ أن النبي 

فوضـع يـده بـني .ال أدري ?: ياحممد فيم خيتصم املأل األعىل ? قلـت : ( العزة تبارك وتعاىل فقال 
:  احلديث, وهو يف الرتمذي , وسئل عنه البخـاري فقـال.. ) كتفيَّ فعلمت ما بني السامء واألرض

تفيه, وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة اجلهال الذؤابة بني ك خىفمن تلك احلال أر: قال . صحيح
 . إنتهى) وقلوهبم, ومل أر هذه الفائدة يف إثبات الذؤابة لغريه 

دفع املالمة يف اسـتخراج أحكـام : ( يف كتابه  ~ونقل كالم ابن القيم السابق احلافظ ابن اهلادي  
فهـم  لذؤابة هلذا الوضع, فكأنـه إنام أرخى ا فكأنه رأ أن النبي : ثم قال  ١١٥ص ) العاممة 

 . أن اهللا أراد منه أن يرخي الذؤابة
وبلغنا يف ذلك عن الويل العراقي أنه سمع : (  ٣/١١٩٨يف األجوبة املرضية  ~وقال السخاوي  

ثم ذكـر .. احلافظ أبا املعايل ابن عساكر حيكي عن مجاعة من أكابر أصحاب التقي ابن تيمية أنه قال
 . بن القيممثل كالم ا

له وال يسـمى جتسـيامً حْ ورأيتهم يتكامتونه ويعدونه فائد عظيمة, وإن ثبت فهو رَ : قال ابن عساكر  
وكذا يف اللباس مـن رشح الرتمـذي : ويف آخر كالمه ذكر.. بل هو مؤول بام قال أهل احلق يف اليد 

 ).للعراقي
تعاىل  ~أبو الفضل العراقي  قال احلافظ: (  ٧/٧٧يف سبل اهلدي والرشاد  ~وقال الصاحلي  

, وقال احلافظ أبو زرعة بن احلـافظ أيب الفضـل العراقـي :  : يف تذكرتـه  ~مل نجد ملا ذكره أصالً
إن ثبت ذلك فهو وصفه وليس يلزم منه التجسـيم ألن الكـف : بعدما ساق ما تقدم عن ابن تيميه 

اكت عن التأويل مع نفي الظاهر, كيفام كان فهو يقال فيه ما قاله أهل احلق يف اليد ما بني متأول وس
) نعمة عظيمة ومنه جسيمة حلَّت بني كتفيه فقابلها إكرام ذلك املحلَّ الذي حطّت فيه تلك النعمة 

 . انتهى حمل الغرض منه
 : تتامت ملا سبق : قلت  
ن ومـن سـورة أخرجه الرتمذي يف اجلامع تفسـريالقرآ ~احلديث الذي استدل به ابن تيميه ) ١ 

فوضع يده بني كتفي حتى وجدت بردها بني ثـدي : ( وفيه : من حديث ابن عباس ) ٣٢٣٣(ص 
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ثم ساق الرتمذي له لفظاً آخر عن ابن .. ) أو قال يف نحري فعلمت ما يف الساموات وما يف األرض

هـذا حـديث حسـن صـحيح, : ( قال أبو عيسـى ) ٣٢٣٥(, وعن معاذ بن جبل )٣٢٣٤(عباس 
وقـد رشح هـذا .. ). هذا حديث حسن صحيح: مد بن إسامعيل عن هذا احلديث, فقالسألت حم

اختبـار األوىل يف رشح حـديث اختصـام : ( يف جزء سامه  ~احلديث احلافظ ابن رجب احلنبيل 
 . من حديث معاذ) ٢٢١٠٩( ٣٦/٤٢٢واحلديث أخرجه أيضاً أمحد يف املسند ). املأل األعىل 

وذلـك كنايـة : ( قـال ) فوضع يده بني كتفـي : ( تعليقاً عىل مجلة  ~القاريقال العالمة عيل ) ٢ 
عن ختصيصه إياه بمزيد من الفضل عليه وإيصال الفيض إليه فإن من شأن املتلطف بمن حينو عليه 

 ). أن يضع كفه بني كتفيه تنبيهاً عىل أنه يريد بذلك تكريمه وتأييده

 . ١/١٣١قي زاد املعاد, , كالم حمق٨/١٤٨مرقاة املفاتيح : انظر 
 : عقيدة أهل السنة واجلامعة يف اليد هي كالتايل ) ٣ 
إثبات اليدين هللا تعاىل بالنصوص الثابتة يف الكتاب والسـنة وإمجـاع السـلف مـن غريحتريـف وال  

تعطيل والتكييف والمتثيل ومها يدان حقيقتان هللا تعاىل يليقان به سبحانه, وقد رصفها املعطلة من 
ية واملعتزلة واملاتريدية ومتأخري األشاعرة عن معناها احلقيقي, وأشهر مـا أولـوا بـه صـفة اجلهم

: انظـر تفصـيل املسـألة. اليدين أهنا القدرة أو النعمة, وهذا تأويل مل يدل عليه دليل رشعي أوعقيل
, لوامـع األنـوار البهيـة ٣١٤, األسامء والصـفات للبيهقـي ص ٦/٣٦٢جمموع فتاو ابن تيميه 

 . ١/٢٢٨لسفاريني ل
نقل كالم ابن تيميه وتعقيب العراقي العالمة شهاب الدين ابن حجر اهليتمـي يف كتابـه أرشف ) ٤ 

; وليته مل ينقله فقد جترأ كثرياً عىل ابن تيميه وابن القيم حتى كاد  ١٧٢الوسائل إىل فهم الشامئل ص
, وقد رد عليه العالمة عيل القـارئ يف خيرجهام من الدين ساحمه اهللا وغفر لنا وله وجلميع املسلمني 

ب أرشف الوسـائل فهـو ما سطره حمقق كتـا: رداً مجيالً بديعاً , وانظر  ١/٢٠٧كتابه مجع الوسائل 
 .جيد يف بابه
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 ).وفقئ العني): (د(ويف ) ب(كذا يف ) وهني العني من النظر إىل ما ال حيل (زيادة ) د(و) ب( يف )١(
 ). ٧٨(سورة احلج آية  )٢(
 ).١٨٥(سورة البقرة آية  )٣(
 ).٢٨٦(سورة البقرة آية  )٤(
 ). ١٥٧(سورة األعراف آية  )٥(
θ#) ®) : ١٨٦(سورة البقرة آية  )٦( ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ä© ötƒ 〈 . 

 

r

ت
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 W

 .معلقاً ن ابن سريين ع) ١٤٠٣٣( ٨/٢٥٠٦أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 
 .به ~من طريق ابن فضيل عن أشعث عن ابن سريين . ١٠/٤٩٦وأخرجه الطربي يف التفسري 

 W
 .حممد بن فضيل بن غزوان: ـ ابن فضيل هو 

اين: و ـ أشعث ه  .أشعث بن عبداهللا احلُدَّ
 . حممد بن سريين: ـ ابن سريين هو 

 אW
 . حسنالطربي  سند
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 ).٢٨٣(سورة البقرة  )١(
 . تأيت) أ(يف  )٢(
 ). ٢٨٥(سورة البقرة  )٣(
 ). ٢٨٦(سورة البقرة  )٤(

 W
إىل الفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر عن حممـد  ٣/٤١٥يف الدراملنثور  ~اجلالل السيوطيعزاه 
 . بن كعب به

طريق أخر; قال حممد بن : (١/٦٥٣كتابه العجاب يف بيان األسباب يف  ~قال احلافظ ابن حجر
نا قبيصة نا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالـد بـن : نا الثوري , وقال عبد بن محيد : يوسف الفريايب 

 ). فذكره.. مرثد عن حممد بن كعب 
 W
 .kí‹ÔnÛa٥٥١٣@. صدوق ربام خالف ابن عقبة بن حممد السوائي أبو عامر الكويف ;: قبيصة هو−
 .الربذي: موسى بن عبيدة هو−
 . مل أجد ترمجته: خالد بن مرثد−

 אW
 .سنده ضعيف حلال الربذي وجهالة خالد بن مرثد

 

أ

.
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 ).٢٨٤(سورة البقرة آية  )١(
 .يعني مل يدخل من شك وضعف إيامن: واملعنى  )٢(
z⎯tΒ#u™ ãΑθ ®: تذكر آية يف صحيح مسلم مل  )٣( ß™ §9$# 〈  ذكرتبل :® Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ 〈  وفيهـا

 :® Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡tFø.$# 3 $ oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) 
!$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 〈  ـــال ـــت : ق ـــد فعل $ ® .ق oΨ −/u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn= tã #\ô¹ Î) $ yϑ x. …çµ tFù= yϑ ym ’ n?tã 

š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ $ uΖÎ= ö6 s% 4 〈  ــال ــد فعلــت: ق $ ®. ق uΖ−/u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯Ïµ Î/ ( ß#ôã $#uρ $ ¨Ψ tã 
öÏøî $#uρ $ oΨ s9 !$ uΖôϑ ym ö‘ $#uρ 4 〈 قد فعلت: اآلية قال . 

 W
عن ابن أيب شيبه وأيب كريب وإسحاق وإبـراهيم, ) ١٢٦(جه مسلم يف الصحيح كتاب اإليامن أخر

 . عن حممود بن غيالن) ٢٩٩٢(والرتمذي يف اجلامع أبواب تفسري القرآن باب ومن سورة البقرة 
 . فذكراه..{أربعتهم عن وكيع عن سفيان عن آدم بن سليامن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
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 .فراغ) ب(و) أ(ويف ) د(زيادة من )  ١(

 W
 : أخرجه البخاري يف الصحيح يف ثالثة مواضع هي كالتايل 

حدثنا احلميدي :  ~قال ) ٢٥٢٨(يان يف العتاق والطالق ونحوه ـ كتاب العتق باب اخلطأ والنس
 . فذكره بنحوه  حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام :  ~قال ) ٥٢٦٩(ـ كتاب الطالق باب يف اإلغالق والكره 
 .فذكره  عن أيب هريرةحدثنا قتادة عن زرارة بن أوىف 

ى يـحيحدثنا خـالد بـن :  ~قال ) ٦٦٦٤(ـ كتاب اإليامن والنذر باب إذا حنث ناسياً يف األيامن 
 . فذكره..حدثنا مسعر حدثنا قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة يرفعه

يبـة بـن حدثنا سعيد بن منصـور وقت:  ~قال ) ١٢٧(وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإليامن 
ي  ربَ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن :قالوا ) واللفظ لسعيد ( سعيد وحممد بن عبيد الغُ

 .ثم ساق له عدة طرق. أيب هريرة فذكره
 

 

أ
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, ومل ينسب يف املراجع اآلتية يف التخـريج إىل اإلمـام أمحـد, ٢/٢١٠كذا يف مجيع النسخ, واملطبوع  )١(

 .واهللا تعاىل أعلم
 W

). ٢٨٠١( ٢/٢١٦, واحلـاكم يف املسـتدرك )٧٢١٩( ١٦/٢٠٢أخرجه ابـن حبـان يف الصـحيح 
, والـدارقطني يف ١/٢٧٠, والطـرباين يف املعجـم الصـغري ٣/٩٥وأخرجه الطحـاوي يف رشح املعـاين 

ــل )٤٣٠٦( ٤/٩٩الســنن  ــن عــدي يف الكام  ٧/٥٨٤, والبيهقــي يف الســنن الكــرب ٣/٢١٣, واب
 . من طريق برش بن بكر ١٠/٢٠٥, وابن حزم يف املحىل )٢٠٠١٣( ١٠/١٠٤, و)١٥٠٩٤(

 ). أيوب بن سويد : ( وعند احلاكم قرن مع برش 
, والعقـييل يف )٢٠٤٥(ن ماجه يف السنن كتاب الطـالق بـاب طـالق املكـره والنـايس وأخرجه اب

, والبيهقي ٣/٢١١, وابن عدي يف الكامل )٨٢٦٩( ٩/١٢٨, والطرباين يف األوسط ٤/١٥٤الضعفاء 
 من طريق الوليد بن مسلم) ١٥٠٩٥( ٧/٥٨٤يف السنن الكرب. 

 . به {د بن عمري عن ابن عباس ثالثتهم عن األوزاعي عن عطاء بن أيب رباح عن عبي
 ). عبيد بن عمري ( وخالف الوليد بن مسلم يف هذا السند فأسقط 

عـن ابـن : من طريق الوليد بن مسلم فقـال ) ٨٢٧١( ٩/١٢٨وأخرجه الطرباين أيضاً يف األوسط 
 .جريج عن عطاء عن ابن عباس به

عن سعيد بن جبري عـن ابـن  من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه) ٢١٥٨( ٣/٨١وأيضاً 
 .عباس به

من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العالف عن ) ١١٢٧٤( ١١/١٣٣ويف الكبري له أيضاً 
 . ابن عباس به

 W
 : للحديث عن ابن عباس ثالثة طرق هي كالتايل 

 :الطريق األول 
 .ـ برش بن بكر هو التِّنَّييس البجيل
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مرييـ أيوب بن سويد ه  .و الرميل احلِ

 . ـ الوليد بن مسلم هوالقريش الدمشقي
 .عبدالرمحن بن عمرو: ـ األوزاعي هو 
 .عبدامللك بن عبدالعزيز: ـ ابن جريج هو 

 . ـ عطاء هوابن أيب رباح
ه غريه يف كبـار التـابعني,  ـ عبيد بن عمري هو ابن قتادة الليثي ولدعىل عهد النبي  قاله مسلم وعدّ

 .kí‹ÔnÛa٤٣٨٥@. أهل مكة, جممع عىل ثقتهوكان قاصّ 
 : الطريق الثاين 

 .العمي: ـ عبدالرحيم بن زيد هو
 .والد عبدالرحيم: ـ زيد العمي هو
 :الطريق الثالث 

 .الزنجي: ـ مسلم بن خالد هو 
ال :كيـف حالـه ? قـال : هو مكي, قيل له :قال أمحد بن حنبل : ـ سعيد هو ابن أيب صالح العالف 

 . ا علمت أحداً رو عنه غري مسلم بن خالدأدري ? وم
 . ٣٢٧− ٣٢٥جامع العلوم واحلكم ص : انظر

 אW
وصـححه احلـاكم عـىل . سنده صحيح من الطريق األول إال من رواية الوليد بن مسـلم فمنقطعـة

 . رشط الشيخني ووافقه الذهبي
سناد طريق ابن ماجه صحيح إن سـلم مـن إ: ( ٢٨٨يف زوائد ابن ماجه ص  ~وقال البوصريي

اإلنقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمري يف الطريق الثاين, وليس ببعيد أن يكون السـقط 
 ). من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية

, ومن الثالث سنده ضعيف أيضاً  : ~مام أمحدقال اإل. وأما من الطريق الثاين فسنده ضعيف جداً
 . ٣٢٥جامع العلوم واحلكم ص: انظر). وليس هذا مرفوعاً إنام هو عن ابن عباس قوله ( 

  ~وهذا احلديث اختلف فيه النقاد بني مصحح وحمسن وبني مضعف, قال ابن أيب حـاتم: قلت 
ديث مل يسمع األوزاعي هـذا احلـ: هذه أحاديث منكرة كأهنا موضوعة, وقال أيب ) : ( ١٢٩٦(يف العلل 
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عن عطاء, أنه سمعه من رجل مل يسمه, أتوهم أنه عبداهللا بن عامر أو إسامعيل بن مسلم, وال يصح هذا 

 ). احلديث وال يثبت إسناده 
هـذا إسـناد صـحيح يف ظـاهر األمـر : (  ٣٢٥يف جامع العلوم واحلكـم ص  ~وقال ابن رجب

صحيح عىل رشطهام كذا قال, ولكـن : , وقد خرجه احلاكم وقال نييحورواته كلهم حمتج هبم يف الصح
ورجاله ثقات إال أنه أعل بعلة غري قادحة فإنه : (  ٥/١٩١يف فتح الباري  ~وقال ابن حجر). له علة 

من رواية الوليد عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس, وقد رواه برش بن بكر عن األوزاعي فزاد عبيد 
 ) واحلاكم والطرباين وهو حديث جليل  بن عمري بني عطاء وابن عباس, أخرجه الدارقطني

, وابن رجـب يف جـامع العلـوم واحلكـم ٢/٦٤وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي يف نصب الراية 
, والشوكاين يف نيل ١/٢٨١, وابن حجر يف تلخيص احلبري ٣/٨٣, وابن امللقن يف البدر املنري ٣٢٧ص 

 . ٧/٢٢األوطار 
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 W

حـدثنا :  ~قـال ) ٢٠٤٣(أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب الطالق باب طالق املكره والنايس 
كر اهلذيل عن شهر بن حدثنا أبو ب: حدثنا أيوب بن سويد قال :إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب قال 

 . حوشب عن أيب ذر الغفاري فذكره
 W

 . kí‹ÔnÛa٢٤٢@. صدوق تكلم فيه الساجي:ـ إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب 
 . ـ أيوب بن سويد هو الرميل

 . ـ أبو بكر اهلذيل هو األخباري
 .األشعري الشامي: ـ شهر بن حوشب هو

 אW
 . سنده ضعيف جداً حلال اهلذيل

إسناد حديث إيب ذر ضعيف التفاقهم عىل ضـعف أيب : (  ٢٨٨يف الزوائد ص ~قال البوصريي 
 ). بكر اهلذيل 

 .وانظرماسبق ذكره يف احلديث الذي قبله حديث ابن عباس
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 ).د(زيادة من ) أمحد (  )١(
يستحب عند جتدد النعم واندفاع النقم وهومذهب احلنفيـة والشـافعية واحلنابلـة, : سجود الشكر )٢(

, ١/٤٥٦مـذهب احلنفيـة رشح فـتح القـدير : انظـر. , وخالفت املالكيـةاستدالالً بفعل النبي 
, ١/٤٢٢ , الرشـح الصــغري١/٣٥١, ومــذهب املالكيـة اخلــريش ٢/١١٩حاشـية ابــن عابـدين 

, املبـدع ٢/٣٧١, ومـذهب احلنابلـة املغنـي ٣/٥٢١, املجمـوع ١/١٣٤ومذهب الشافعية األم 
٢/٣٣  . 

 W
, )٩٢٧( ١/٦٨٢, وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيـات )٢٣٣٣٦( ٣٨/٣٦١أخرجه أمحد يف املسند 

ة عن ابـن هبـرية عـن أيب متـيم خمترصاً من طريق ابن هليع) ٧٠٦١( ٤/١٢٥٥وابن أيب حاتم يف التفسري 
 . به  عن سعيد عن حذيفة بن اليامن

 W
 .kí‹ÔnÛa٣٦٧٨@. ثقة:ـ ابن هبرية هو عبداهللا بن هبرية بن أسعد احلرضمي املرصي 

 . kí‹ÔnÛa٣٥٦٤@. ثقة خمرضم عبداهللا بن مالك بن أيب األسحم: ـ أبو متيم اجليشاين هو 

أ

ت

ي
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كام جاء الترصيح به عند أيب بكر الشـافعي وابـن أيب حـاتم, مـع العلـم أن ـ سعيد هو ابن املسيب 

 ). مل نتبينه : ( حمققي املسند قالوا 
 אW

 . سنده ضعيف, فيه ابن هليعة
 ). رواه أمحد وفيه ابن هليعة وفيه كالم : (  ٢/٢٨٨يف املجمع   ~قال اهليثمي

, ومسـند )١٩٩( ٢٠/١٠٢ل عنـد الطـرباين يف املعجـم الكبـري وله شاهد من حيث معاذ بن جبـ
من طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن احلجاج بن عثامن السكسكي عن ) ١٠٣٢( ٢/١٢٢الشاميني 

 . معاذ بن جبل بنحوه
وسنده ضعيف لتدليس بقية وقد عنعنه, واحلجـاج بـن عـثامن خمتلـف يف إدراكـه ملعـاذ بـن جبـل 

الشاميني, وذكر ابن حبان أنه يروي املراسيل, وذكرابن أيب حاتم عـن أبيـه أنـه  فذكرالبخاري أنه يعد يف
 .رو عن معاذ بن جبل

رواه الطرباين يف الكبري عن حجاج بـن عـثامن السكسـكي (  ٢/٢٨٨يف املجمع  ~وقال اهليثمي
 ). عنعنه  عن معاذ, ومل يدرك معاذاً فقد ذكره ابن حبان يف أتباع التابعني, وهو من طريق بقية وقد

 . ٦/٢٠١, الثقات ٣/١٦٤, اجلرح والتعديل ٢/٣٧٥التاريخ الكبري : وانظر
 . ٣٨/٣٦١انظر كالم حمققي املسند عىل احلديث . ولبعض ألفاظه شواهد
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 . عتبـة البـاب التـي يوطـأ عليهـا: عتبة الباب العليا وقـد تسـتعمل يف السـفىل, وقيـل : األُسكفة  )١(

 .١٠٧املصباح ص
 ). ١٣٥(سورة آل عمران آية  )٢(

 W
 . ٤/٢٩يف الدر املنثور  ~البن املنذر احلافظ السيوطي عزاه 

من طريـق عبـدالرزاق عـن  −ظ خمتلف عام هنا بلف) ٦٧٤٢( ٩/٣٤٥وأخرجه البيهقي يف الشعب 
سورة النساء آيـة .. ) ومن يعمل سوءاً جيز به: (معمر عن أيوب عن ابن سريين عن ابن مسعود وفيه آية 

)١١٠.( 
 ). ٨٧٩٤( ٩/١٥٨, والطرباين يف الكبري )٢٠٢٧٤( ١١/١٨٢يف مصنف عبدالرزاق  وهو

 אW
إال أن ابن سـريين : ( بقوله  ٧/١١أعله يف جممع الزوائد  ~احلافظ اهليثميسنده صحيح إال أن 

 ). ما أظنه سمع من ابن مسعود 
 

ك
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tΒ⎯ ®: , وتكملتهـا )١١٠(سورة النساء آية  )١( uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ #¹™þθ ß™ ÷ρ r& öΝÎ= ôàtƒ …çµ |¡øtΡ ¢ΟèO ÌÏøó tG ó¡o„ ©!$# Ï‰Éf tƒ ©!$# 

#Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘ 〈 . 
 W

 . ٢/٤١٠أخرجه ابن جرير يف التفسري 
أبيـه عـن  من طريـق ابـن أيب جعفـر عـنا مه) ١٠٧٦( ١/٢٠٣وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

 . همثلالربيع عن أيب العالية 
 W

 .عبداهللا بن أيب جعفر الرازي: ـ ابن أيب جعفر هو 
 . أبو جعفر الرازي التميمي موالهم: ـ أبوه هو 

 .الربيع بن أنس البكري: ـ الربيع هو 
 .رفيع بن مهران الرياحي: ـ أبو العالية هو 

 אW
 .سنده ضعيف إلرساله فأبو العالية معروف بكثرة اإلرسال

 إسناده ابن حجر يف العجب العجاب    .١/٣٥٢وقوّ
من ) ٢٣٣(يف صحيحه كتاب الصالة  ~أخرجها اإلمام مسلم..) والصلوات اخلمس : ( ومجلة 

 . حديث أيب هريرة
 

ك

أ

ي

r
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 W

 ). ٥٣٢( ١/١١١أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 
من طريق إرسائيل, واملروزي يف تعظـيم قـدر  مها) ٣٤٣٤( ٢/٤١١وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 .من طريق زكريا بن أيب زائدة ) ٦٩١(الصالة 
. همثلـ  كالمها عن أيب إسحاق عن عامرة بن عبد وأيب عبدالرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب

 ). بدون عامرة بن عبد : ( وعند املروزي 
 W

 .ن أيب إسحاق السبيعيإرسائيل بن يونس ب: ـ إرسائيل هو 
 .اهلمداين:ـ زكريا بن أيب زائدة هو

 .ـ أبو إسحاق هو السبيعي
 . kí‹ÔnÛa٤٨٥٣@. مقبول: ـ عامرة بن عبد الكويف 

 . , وهو تصحيف من النساخ)عامرة بن عمرو السلويل : ( وجاء يف املستدرك  
 . عبداهللا بن حبيب السلمي: ـ أبو عبدالرمحن هو

 אW
 .ضعيفسنده 

 . , ووافقه الذهبي)صحيح عىل رشط الشيخني : ( ~قال احلاكم 
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سنة , وحسنة أمهام ; اختلف يف اسم أبـيهام وممـا قيـل يف أخو رشحبيل بن ح: بن حسنة عبدالرمحن )١(

 . ابن املطاع بن عبد اهللا الغطريف ; صحايب مل يرو عنه إال زيد بن وهب : ذلك 
 . ٤/٣٠٢, اإلصابة ٣/١٠٩, اسد الغابة ٢/٣٧١االستيعاب : انظر 

 W
 ).٣٤٦(د يف البول أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب الطهارة وسننها باب التشدي

ــند   ــد يف املس ــه أمح ــند )١٧٧٦٠(و) ١٧٧٥٨( ٢٩/٢٩٣وأخرج ــدي يف املس  ٢/١٣٢, واحلمي
, وأبو داود يف السنن كتـاب )١٢٠٣٨( ٣/٥٤و) ١٣٠٣( ١/١١٤, وابن أيب شيبة يف املصنف )٩٠٦(

سرت يسـترت هبـا البول إىل ال −, والنسائي يف السنن كتاب الطهارة )٢٢(الطهارة باب اإلسترباء من البول 
, وأبـو يعـىل يف املسـند )٢٥٨٨(, وابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين )٢٦( ١/٦٩, والكرب له )٣٠(
ــة )٩٣٢( ٢/٢٣٢ ــان يف )٥٢٠٦(, والطحــاوي يف املشــكل ١/٨٤, والفســوي يف املعرف ــن حب , واب

, ٦٥٧( ١/٢٩٤, واحلـاكم يف املسـتدرك )١٣١(, وابن اجلارود يف املنتقى )٣١٢٧( ٧/٣٩٧الصحيح 
, ويف إثبات عذاب القـرب ١/١٠٤, والبيهقي يف السنن )٤٥٩٩( ٣/٢٦٣, وأبو نعيم يف املعرفة )٦٥٨و
من طريق األعمش عن زيد بـن وهـب عـن عبـدالرمحن بـن  ١/٣٣٧, وابن املنذر يف األوسط )١٣٠(

 . به  حسنة
 W

 . اجلهني الكويف: ـ زيد بن وهب هو 
 אW

 .سنده صحيح
ووافقـه ) هذا حـديث صـحيح اإلسـناد, ومـن رشط الشـيخني إىل أن يبلـغ : (  ~قال احلاكم 

 . الذهبي
 ).وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغريه: ( ١/٣٩٢يف الفتح  ~وقال احلافظ ابن حجر

 .٩٣اإللزامات والتتبع ص: انظر
 

 

أ
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 W

 ). ٥٩٦٤( ٣/٥٢٨أخرجه احلاكم يف املستدرك 
ـــند  ـــه الطياليســـ يف املس ـــند )٥٢١( ١/٤١٩وأخرج ـــد يف املس , )١٩٥٣٧( ٣٢/٣٠٦, وأمح

مــن ) ٤٤٥( ١/١٥١ , والبيهقــي يف الســنن الكــرب)١٩٧١٤( ٣٢/٤٨٥, و)١٩٥٦٨( ٣٢/٣٣٩و
 . طريق عن شعبة بن احلجاج عن أيب التياح عن رجل

من طريق حممد بن إسحاق عن عبدالرمحن بن األسود عن  ١/٣٣٦وأخرجه ابن املنذر يف األوسط 
 . أبيه

من طريق عـيل بـن عاصـم الواسـطي عـن خالـد ) ٧٢٨٤( ١٣/٢٧١وأخرجه أبو يعىل يف املسند 
 . يب بردةاحلذاء عن توبة العنربي عن أ

 . ثالثتهم عن أيب موسى األشعري به إال عند أيب يعىل فبنحوه
 W

 :ـ للحديث عن أيب موسى ثالثة طرق هي كالتايل 
 :الطريق األول 
 .يزيد بن محيد الضبعي: ـ أبو التياح هو

اس بالبرصـة سمعت رجالً أسود كان مع ابـن عبـ: ( مل أقف عىل اسمه, جاء يف املستدرك : ـ رجل 
 . , وبنحوه يف املسند لإلمام أمحد والطياليس)حدث بأحاديث عن أيب موسى 

 : الطريق الثاين 
 . ابن يسار: ـ حممد إسحاق هو 

 . kí‹ÔnÛa٣٨٠٣@.  ثقة: ابن األسود بن يزيد النخعي : ـ عبدالرمحن بن األسود هو 
 .األسود بن يزيد بن قيس النخعي: ـ أبوه هو 

 :  الطريق الثالث
 .الواسطي: ـ عيل بن عاصم هو

 .ابن مهران البرصي: ـ خالد احلذاء هو 

أ



@
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 .kí‹ÔnÛa٨٠٨@. ثقة: ـ توبة العنربي 

 אW
 . صحيح لغريه بمجموع طرقه

 . ووافقه الذهبي) صحيح اإلسناد : (  ~قال احلاكم 
, وصـحيح )٢٢٦(باطة قـوم جاء يف صحيح البخاري كتاب الوضوء بـاب البـول عنـد سـ: قلت 

كان أبو موسى األشعري : طرف منه, من طريق منصور عن أيب وائل قال ) ٢٧٣(مسلم كتاب الطهارة 
دُ يف البول ويقول  ـدَّ ليته أمسـك : إن بني إرسائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة : يُشَ

ـباطة قوم فبال قائامً  أتى رسول اهللا   . اريوهذا لفظ البخ. سُ
وفعل أيب موسـى ورفعـه إىل رسـول اهللا   وقد ذكر بعض أهل العلم تعارضاً بني حديث حذيفة

 .١/٣٩٤فتح الباري : انظر . 
 



@
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رب جربيـل ورب : يومئذ إال قال يف دبر الصـالة  فام صىل بعد(  :يف السنن الكرب للنسائي زيادة  )١(

 ). ميكائيل وإرسافيل, أعذين من حر النار وعذاب القرب 
 W

 ). ١٣٠٧( ١/١١٥أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
مـن طريـق يعـىل عـن ) ٩٩٦٦( ٦/٤٠, و)١٢٦٨( ١/٤٠٠جه النسائي يف السنن الكـرب وأخر

 .  <قدامة بن عبداهللا عن جرسة عن عائشة 
 W

 .ابن عبيد الطنافيس: ـ يعىل هو 
 .kí‹ÔnÛa٥٥٢٧@. مقبول: ابن عبداهللا بن عبدة العامري البكري : ـ قدامة بن عبداهللا هو 

, : مقبولة, ويقال : دجاجة العامرية بنت : ـ جرسة هي   .kí‹ÔnÛa٨٥٥١@إن هلا إدراكاً
 אW

 .سنـــده حســــــن
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 ).٢٢٢(سورة البقرة آية ) ١(

 W
, ومسلم يف الصحيح كتاب )١٣٥٧٦( ٢١/١٩٨, و)١٢٣٥٤( ١٩/٣٥٦أخرجه أمحد يف املسند 

, والنسـائي )٢٩٧٨ − ٢٩٧٧( , والرتمذي يف اجلامع أبواب التفسري ومن سورة البقرة )٣٠٢(احليض 
, )٢٨٩( )).. ويسـألونك عـن املحـيض ((: يف السنن الصغر صفة الوضوء باب تأويل قوله عز وجل 

 ٥/٣٤٥, و)٢٨١( ١/١٢٦, ويف السـنن الكـرب لـه )٣٦٩(ائض وكتاب احليض باب ما ينال من احل
, وابن ماجه يف السنن أبواب التيمم بـاب ماجـاء يف مؤاكلـة احلـائض )١١٠٣٧( ٦/٣٠١, و)٩٠٩٧(

 ). ٦٤٤(وسؤرها 
, وكتاب النكاح )٢٥٨(وأخرجه أبو داود يف السنن كتاب الطهارة باب مؤاكلة احلائض وجمامعتها 

من طرق عن محـاد بـن ) ١٠٥٣( ١/١٦٨, والدارمي يف السنن )٢١٦٥(رشهتا باب إتيان احلائض ومبا
 . به  سلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك

 .  ١٩/٣٥٦كالم حمققي مسند أمحد : ولإلستزادة يف خترجيه انظر
 

 

ت
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إن النصـار كـانوا جيـامعوهنن وال : وقيل : (  ١/٣٦١يف الكشاف  ~قال جار اهللا الزخمرشي  )١(

وقـال ). يبالون باحليض, واليهود كانوا يعتزلوهنن يف كل شيئ فـأمراهللا باإلقتصـاد بـني األمـرين 
روي أن اليهود واملجوس كانوا يبالغون يف التباعـد عـن : (  ٦/٦٣يف تفسريه  ~الفخر الرازي 

 .. ).املرأة حال حيضها, والنصار كانوا جيامعوهنن واليبالون باحليض
 .١/٢٥٦, تفسري البغوي ٣/٧٢١تفسريالرازي : وانظر

 . ١/٤٦٩النهاية .مجع حائض, وجتمع كذلك عىل حوائض: احلُيَّض  )٢(
اليهود يـرون املـرأة : (  ١/٣٥٩يف كتابه توضيح األحكام  ~العالمة عبداهللا البسام  خشيالقال  )٣(

أمـا .. احلائض رجساً نجساً فيعزلوهنـا ويعتزلوهنـا فبـدهنا نجـس وثياهبـا نجسـة وفرشـها نجسـة
 النصار : فلدهيم التساهل والتفريط فإهنم يستحلون مجاعهـا يف فرجهـا عـىل مـا فيـه مـن األذ
فهو الوسط بني الغلو واجلفاء وديـن العـدل يف األمـور كلهـا, فاحلـائض : أما اإلسالم . .والدنس

إىل  )).. فاعتزلوا النساء يف املحـيض ((: قال تعاىل . حمصورة نجاستها يف فرجها فقط فهذا هو املحرم
 . ~آخر كالمه 
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 ).٢٢٣(سورة البقرة آية  )١(
مقبالت مدبرات من دبرها بعـد أن يكـون للفـرج, قـال ابـن ) : ٣١٠٥(جاء يف مستدرك احلاكم  )٢(

ائتها عىل كل حال إذا كـان ) : ( ٢٤١٤(ويف املسند ). وإنام كانت من قِبَل دبرها يف قبلها : (عباس 
 .يج للحديثما يأيت من ختر: انظر. وله ألفاظ آخر). يف الفرج 

 W
, واحلـاكم يف املسـتدرك )٢١٦٤(أخرجه أبو داود يف السنن كتاب النكاح بـاب يف جـامع النكـاح 

ى يـحيمن طريق أيب األصبغ عبدالعزيز بـن ) ١٤١٠٧( ٧/٣٧١, والبيهقي يف السنن )٢٧٩١( ٢/٢١٢
 . احلراين عن حممد بن سلمة

, )١١٠٩٧( ١١/٧٧, والطرباين يف الكبـري )٣١٠٥( ٢/٣٠٧وأخرجه بنحوه احلاكم يف املستدرك 
). يونس بن بكري(, من طريق عبدالرمحن بن حممد املحاريب, زاد ابن جرير ٣/٧٥٥والطربي يف التفسري 

 .ثالثتهم عن حممد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن جماهد
حسـن بـن من طريق رشد بـن سـعد عـن ) ٢٤١٤( ٤/٢٣٦وأخرجه بلفظ خمتلف أمحد يف املسند 

ــان والطــربي  ــن أيب حــاتم يف التفســري ٢/٣٩٧ثوب , واخلرائطــي يف مســاوئ )٢١٣٠( ٢/٤٠٤, واب
مـن طريـق ابـن هليعـة عـن يزيـد بـن أيب ) ١٢٩٨٣( ١٢/٢٣٦, والطرباين يف الكبري )٤٦٦(األخالق 
 . ى املعافري عن حنشيحيحسن ويزيد عن عامر بن  −مها .حبيب

امع أبواب تفسـري القـرآن بـاب ومـن تفسـري سـورة البقـرة وأخرجه بنحوه كذلك الرتمذي يف اجل
)٢٩٨٠( ٥/٣١٤, والنسائي يف السنن الكرب )من طريق يعقوب بن ) ١١٠٤٠( ٦/٣٠٢, و)٨٩٧٧

 . عبداهللا عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري
 . وبنحوه قريبٍ منه. به  عن ابن عباس −جماهد وحنش وسعيد بن جبري  −ثالثتهم 

 W
 : للحديث عن ابن عباس ثالثة طرق وهي كالتايل 

 :الطريق األول 
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 .kí‹ÔnÛa٤١٣٠@. صدوق ربام وهم: ى أبو األصبغ احلراين يحيـ عبدالعزيز بن 

 .ـ حممد بن سلمة هو ابن عبداهللا احلراين
 .٣٩٩٩@kí‹ÔnÛa. البأس به وكان يدلس قاله أمحد: ـ عبدالرمحن بن حممد املحاريب الكويف 
 .ـ يونس بن بكري هو الشيباين الكويف

 .ابن يسار: ـ حممد بن إسحاق هو 
ــله: ـ أبان بن صالح بن عمري القريش موالهم  قهُ األئمة ووهم ابن حـزم فجهّ وابـن عبـدالرب . وثّ

 .kí‹ÔnÛa١٣٧@. فضعفه
 : الطريق الثاين 

 .ـ رشد ين بن سعد هو أبو احلجاج املرصي
 . kí‹ÔnÛa١٢١٩@. صدوق فاضل:وزين ـ احلسن بن ثوبان اهل

 . ـ يزيد بن أيب حبيب هو أبو رجاء املرصي
 .kí‹ÔnÛa٣١١٢@. ثقة: ى املعافري أبو خنيس يحيـ عامر بن 

 . kí‹ÔnÛa١٥٧٦@. ثقة: ـ حنش هو ابن عبداهللا أبو رشدين الصنعاين 
 : الطريق الثالث 

 .ـ يعقوب بن عبداهللا هو األشعري القمي
 . kí‹ÔnÛa٩٦٠@. صدوق هيم:املغرية هواخلزاعي ـ جعفر بن أيب 

 אW
: ~, وقـا ل احلـاكم)حديث حسـن غريـب: (~قال الرتمذي. طرقه عصحيح لغريه بمجمو

 . , ووافقه الذهبي)صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم(
 : لبقـرة بـاب وله شواهد منها ما أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري, ومن تفسـري سـورة ا

® öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó ö̂ym öΝä3 من طريـق سـفيان عـن ) ١٤٣٥(, ومسلم يف صحيحه كتاب النكاح )٤٥٢٨( 〉 … 9©
 : إذا جامعهـا مـن ورائهـا جـاء الولـد أحـول, فنزلـت : كانت اليهود تقول : ابن املنكدر عن جابر قال 

® öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï© ( … 〈 . 
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مرة بن رشاحيل اهلمداين البكييل أبو إسامعيل الكويف املعروف بمرة الطيب ومرة : هلمداين هو مرة ا )١(

اخلري لقب بذلك لعبادته, رو عن أيب بكر وعمر وعيل وأيب ذر وحذيفة وابن مسعود وغريهم من 
 وغريمهـا , كـان يصـيل عبدالرمحنالصحابة الكرام , رو عنه إسامعيل بن أيب خالد واحلصني بن 

, التهـذيب ٢٧/٣٧٩هتذيب الكامل : انظر. هـ٧٦كل يوم ستامئة ركعة وقيل غري ذلك , مات سنة 
١٠/٨١ . 

 ). ٢٢٣(سورة البقرة آية  )٢(
 W

حدثنا عباد بن العوام عن احلصني :  ~قال ) ١٦٦٦٤( ٣/٥٠٩أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 . فذكره.. عن مرة اهلمداين

 W
 . ابن عمر أبو سهل الواسطي: ـ عباد بن العوام هو

 .حصني بن عبدالرمحن السلمي: ـ احلصني هو 
 .مرة بن رشاحيل اهلمداين يقال له مرة الطيب -
 אW

 .سنده صحيح إىل مرة اهلمداين
 



@

 

……………………………………………………………  

 
اخلـوف , كـانوا يرتهبـون بـالتخيل مـن : هي من رهبنة النصار , وأصلها من الرهبة : الرهبانية  )١(

عـن اإلسـالم وهنـى  فنفاها النبـي.. عن أهلها  أشغال الدنيا وترك مالذها والزهد فيها والعزلة
 .  ٢/٢٨٠النهاية . املسلمني عنها 

 .وانتظار الصلوات اخلمس) د(يف  )٢(
 W

ثنـا : ثنـا أبـو قتيبـة : حدثنا حممد بن عيل :  ~قال ) ٤٩٤١( ٣/٣٦٦أخرجه أبو نعيم يف املعرفة 
ابة بن مسعود التنوخي عن جدته عن يزيد الرقايش عن أنس حدثني ثو: ثنا ابن وهب : عمرو بن سواد 

 .فذكره.. مات ابنٌ لعثامن بن مظعون فاشتد حزنه عليه حتى اختذ مسجداً يف داره يتعبد فيه: قال 
 . إىل احلاكم يف تارخيه) ٨٦٧٣(وعزاه يف كنز العامل 

 W
ثقـة , وقـال ابـن أيب : الناقـد ; قـال أبـو نعـيم  ابن حبيش بن أمحد أبو احلسني: ـ حممد بن عيل هو 

 .هـ٣٥٩كان شيخاً ثقة صاحلاً , مات سنة : الفوارس 
 .   ٨/١٣٩, تاريخ اإلسالم ٣/٨٦تاريخ بغداد : انظر 

 . مل أجد ترمجته: ـ أبو قتيبة
اد   .بن األسود العامريا: هوـ عمرو بن سوّ

 .عبداهللا بن وهب املرصي: ـ ابن وهب هو 
منكر احلديث, ومل يذكر ابـن أيب حـاتم فيـه : قال ابن يونس يف تارخيه : بن مسعود التنوخي ـ ثوابة 

, وذكره ابن حبان يف الثقات  . جرحاً والتعديالً
, لســان امليــزان ٢/٩٦, امليــزان ٨/١٥٨, و٦/١٣٠, الثقــات ٢/٤٧٠اجلــرح والتعــديل : انظــر

٢/١٠٣ . 
 مل أتبينها : ـ جدته 

 . أبانـ يزيد الرقايش هو ابن 

ت
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 אW

 :  سنده ضعيف, وله شواهد منها 
حـدثني ابـن : أخربنا رشدين بن سعد قـال : قال ) ٨٤٥( ٢٩٠ما أخرجه ابن املبارك يف الزهد ص

إن ترهب :ائذن يف الرتهب فقال  −وفيه  −:  أنعم عن سعد بن مسعود أن عثامن بن مظعون أتى النبي 
ساجد انتظار الصالة, وفيه كذلك ما يأيت معنا يف احلديث الذي بعد هذا بحـديث أال أمتي اجللوس يف امل

 . إن سياحة أمتي اجلهاد يف سبيل اهللا: ائذن يل يف السياحة فقال : وهو 
 . ـ رشدين بن سعد هو أبو احلجاج املرصي
 . ـ ابن أنعم هو عبدالرمحن بن زياد اإلفريقي

: ذكره البخاري بدون جرح وال تعديل, وقال ابن أيب حاتم: يـ سعد بن مسعود هو الكندي التجيب
كان عمر بن عبد العزيز بعث سعد بن مسعود يفقهم ويعلمهم دينهم, وذكره ابن حبان يف الثقات, ولـه 

, اإلصـابة ٤/٢٩٧, الثقـات ٤/٩٤, اجلـرح والتعـديل ٤/٦٤التاريخ الكبري : انظر. ذكر يف الصحابة
٣/٦٩ . 

 . ين وابن أنعم والنقطاعه بني سعد بن مسعود وبني عثامن بن مظعونسنده ضعيف حلال رشد
 . وله شواهد آخر تأيت معنا يف األحاديث التي بعده إن شاء اهللا
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 W

 ). ٤٢٠٤( ٧/٢١٠, وأبو يعىل يف املسند )١٣٨٠٧( ٢١/٣١٧أمحد يف املسند أخرجه 
, وابـن عـدي يف الكامـل )٣٣(, وابن أيب عاصم يف اجلهـاد )٢١٦(وأخرجه ابن املبارك يف اجلهاد 

من طريق ابن املبارك, وقرن معه ابن عدي ) ٢٩٢٣( ٦/٩٥, والبيهقي يف الشعب ٥/٣٨١, و٤/١٤٩
ثالثـتهم عـن .عـن وكيـع) ١٩٣٢٦( ٤/٢١١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف و. أبا إسحاق الفزاري: 

 . سفيان عن زيد العمي
 . عن حممد بن فضيل عن احلجاج بن دينار) ٢٣٠٩(وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه 

إال وكيـع عـن سـفيان, . بـه  عـن أيب إيـاس عـن أنـس −احلجاج بن دينار وزيد العمي  −مها 
 . مرسالً واحلجاج عن أيب إياس ف

 W
 .إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري: ـ أبو إسحاق الفزاري هو 

 .ـ وكيع هو ابن اجلراح
 .ـ سفيان هوابن سعيد الثوري
 .ـ زيد العمي هو ابن احلواري

 . ـ حممد بن فضيل بن غزوان هو الضبي
 . ـ احلجاج بن دينار هو الواسطي

 .kí‹ÔnÛa٦٧٦٩@. ثقة: قرة املزين معاوية بن : ـ أبو إياس هو 
 אW

 . يف املوصول ضعف زيد العمي, واملرسل إلرساله:سنده ضعيف 
وفيه زيد العمي وثقه أمحد وغـريه, .. رواه أمحد وأبو يعىل: (  ٥/٢٧٨يف املجمع   ~قال اهليثمي

يف ضـعيف اجلـامع  ~األلبـاين وقـال).  وضعفه أبو زرعة وغـريه, وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح 
 .وله شاهد يأيت معنا يف احلديث الذي بعده). ضعيف جداً ) : ( ١٩٢٤(
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 W

 ). ٢٤٨٦(جلهاد باب يف النهي عن السياحة أخرجه أبوداود يف السنن كتاب ا
, )٢٣٩٨( ٢/٨٣, واحلاكم يف املسـتدرك )١٠٠٢٧( ٦/١٨٨٩وأخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري 

 مـن طريـق ) ٣٩٢٢( ٦/٩٤ , ويف الشعب) ١٨٥٠٧ − ١٨٥٠٦( ٩/٢٧١والبيهقي يف السنن الكرب
 . رأيب اجلامه

مـن ) ١٥٢٢( ٢/٣٧٢, ويف مسند الشاميني )٧٧٦٠( ٨/١٨٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 . طريق حممد بن عائذ

 . عن اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث عن القاسم: مها 
من طريق أيب اليامن عن عفري بـن معـدان عـن ) ٧٧٠٨( ٨/١٦٨وأخرجه الطرباين أيضاً يف الكبري 

 . سليم بن عامر
 . به  عن أيب أمامة −القاسم وسليم  −مها 

 W
 :للحديث عن أيب أمامة طريقان مها كالتايل 

 :الطريق األول 
 .حممد بن عثامن التنوخي: ـ أبو اجلامهر هو 

 .الدمشقي: ـ حممد بن عائذ هو 
 .الغساين موالهم: ـ اهليثم بن محيد هو 

 .احلرضمي الدمشقي: ـ العالء بن احلارث هو 
 . أمامةابن عبدالرمحن صاحب أيب: ـ القاسم هو 

 :الطريق الثاين 
 .احلكم بن نافع: ـ أبو اليامن هو 

 .احلميص: ـ عفري بن معدان هو
 .الكالعي: ـ سليم بن عامر هو
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 אW

 . صحيح لغريه من الطريقني
يف املجمـع  ~وقال اهليثمـي . ووافقه الذهبي) هذا حديث صحيح اإلسناد : (  ~قال احلاكم 

 ).٢٠٩٣(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ). وفيه عفري بن معدان وهو ضعيف  : ( ٥/٢٧٨
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نصاري املازين املدين, رو عن أنس عامرة بن غزية بن احلارث بن عمرو النجاري األ )١(

, ونعيم املجمر, والربيع بن سربة, وغـريهم, رو عنـه معتمـر بـن  بن مالك مرسالً
 . هـ١٤٠ى بن أيوب وغريهم, تويف سنة يحيسليامن والدراوردي و

التهـذيب  ٢١/٢٥٨, هتـذيب الكـامل ٦/٣٦٨, اجلـرح والتعـديل ٦/٥٠٣التاريخ الكبري : انظر
٧/٣٥٧ . 
 W

 . أخربين عامرة بن غزية فذكره: قال ) ٢١٧(أخرجه ابن املبارك يف اجلهاد 
 W

 .kí‹ÔnÛa٤٨٥٨@. البأس به وروايته عن أنس مرسلة:ـ عامرة بن غزية بن احلارث األنصاري 
 אW

 . سنده ضعيف إلرساله
 .٢٤٢جامع التحصيل ص : وانظر
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 W
ثنا : ثنا أبو أمحد قال: حدثنا أمحد بن إسحاق قال :  ~قال  ١٢/١٥أخرجه ابن جرير يف التفسري 

 . فذكرته <إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبداهللا عن عائشة 
 W

. سحاق هو أمحد بن إسحاق بن احلُصـني السـلمي الرسـماري بضـم مهملـة وبفتحهـاـ أمحد بن إ
 .kí‹ÔnÛa٦@. صدوق: وحكي كرسها وإسكان الراء 

 .حممد بن عبداهللا بن الزبري أبو أمحد الزبريي: ـ أبو أمحد أظنه 
 .kí‹ÔnÛa٢٧٢@. مرتوك احلديث: ـ إبراهيم بن يزيد اخلُوزي املكي 

 . kí‹ÔnÛa٧٤٣٣@. ثقة: أيب مغيث العبدري موالهم املكي  ـ الوليد بن عبداهللا بن
 אW

, <سنده ضعيف جداً حلال إبراهيم بن يزيد, والنقطاعه بـني الوليـد بـن عبـداهللا وبـني عائشـة 
 . , ومل يتكلم عىل سنده٢/٤٣١واحلديث ذكره ابن كثري يف التفسري 
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 ).١٧٨(سورة البقرة آية ) ١(

 W
 : أخرجه البخاري يف صحيحه يف موضعني مها كالتايل 

$ ®كتاب تفسري القرآن, سورة البقـرة بـاب  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$#… 〈 
سمعت : سمعت جماهداً قال : حدثنا سفيان, حدثنا عمرو, قال : حدثنا احلميدي :  ~قال ) ٤٤٩٨(

 .فذكره {ابن عباس 
يبـة بـن حـدثنا قت:  ~قـال ). ٦٨٨١(كتاب الديات, باب من قتل له قتيل فهـو بخـري النظـرين 

 .فذكره {سعيد, حدثنا سفيان عن عمرو عن جماهد عن ابن عباس 
 

 

ي
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 ).٤٥(سورة املائدة آية )  ١(
 ).١٧٨(سورة البقرة آية)  ٢(

 W
 . ٣/١١٣أخرجه ابن جرير يف التفسري 

ـــدالرزاق يف التفســـري  , والطـــرباين يف )١٨٤٥٠( ١٠/٨٥, ويف املصـــنف ١/٦٧وأخرجـــه عب
من طريق عن ابـن أيب نجـيح عـن ) ٣٠٨٢( ٣/٦٩, والدارقطني يف السنن )١١١٥٥( ١١/٩٤الكبري

 .به {جماهد عن ابن عباس 
 W

 .ـ ابن أيب نجيح هو عبداهللا أبو يسار املكي
 .ـ جماهد هو ابن جرب املكي

 אW
 . سنده صحيح إن سلم من تدليس ابن أيب نجيح, وقد عنعنه يف مجيع الطرق

 : يف شأن أن بني إرسائيل ليس هلم قصاص أو العفو ٨/٤٧١وجاء يف تفسري الطربي أيضاً 
فيام أخرجه عن املثنى عن عبداهللا بن صالح عن معاوية بن صالح عن عيل بـن أيب طلحـة عـن ابـن 

 .لالنقطاع بني عيل وابن عباسوسنده ضعيف . به {عباس 
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سم للواجب عىل ما دون النفس, ودية اجلراحات, والذي يأخذه املشرتي مـن البـائع ا: أرش) ١( 

  .١/٣٩, النهاية ٢٩٥أنيس الفقهاء ص: انظر. إذا اطلع عىل عيب يف البيع
 W

 . عن برش بن معاذ عن يزيد ٣/١١٣أخرجه ابن جرير يف التفسري    
عـن احلسـن بـن حممـد بـن الصـباح عـن ) ١٥٨٦( ١/٢٩٦وأخرجه ابـن أيب حـاتم يف التفسـري 

 . عبدالوهاب
 . مها عن سعيد بن قتادة به

 . إىل الزجاجي يف أماليه ٢/١٥٧وعزاه اجلالل السيوطي يف الدر املنثور 
 W

 .ـ يزيد هو ابن زريع
 . kí‹ÔnÛa١٢٨١@. ثقة: ـ احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين أبو عيل البغدادي 

 . عبدالوهاب هوابن عطاء اخلفافـ 
 . ـ سعيد هو ابن أيب عروبة

 אW
 . سنده صحيح إىل قتادة
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 ماحكم نكاح النرصانية ? وماحكم نكاح األمة ? : ألتان فقهيتانهاتان مس )١(

.. ليس بني أهل العلم بحمد اهللا اختالف يف حكم حرائر نساء أهل الكتاب: (  ~قال ابن قدامة  
اليهـود والسـامرة, : أهل التوراة واإلنجيـل, فأهـل التـوراة محكمهم ههذا وأهل الكتاب الذين 

 ). من وافقهم يف أصل دينهم من اإلفرنج واألرمن وغريهم وأهل اإلنجيل النصار و
ـد فيـه   جِ وأما نكاح األمة فإن كان املراد بالنكاح الزواج فإنه حيل للمسلم نكاح األمة املسلمة إذا وُ

عدم الطول, وخوف العنت, وهذا قول عامة العلامء ال نعلم بينهم اختالفاً فيه, ولكن إذا : رشطان
دم الرشطان أو أح  .دمها مل حيل نكاحهام للحر هذا قول اجلمهور, وخالفت احلنفية عُ

 . وإن كان املراد بالنكاح ملك اليمني فال خالف فيه أياً كانت األمة مسلمة او كتابية 
, ٣٠٦− ٢/٢٩٧, مذهب املالكية املدونة ٢/١٠٩مذهب احلنفية تبيني احلقائق : انظر هذه املسائل 

وقــد رشح هــذه . ٥٥٥− ٩/٥٤٥مــذهب احلنابلــة املغنــي  ,٢٧− ٦/١٣مــذهب الشــافعية األم 
− ٢/٧٩٤يف كتابه اجلامع املاتع أحكام أهـل الذمـة  ~املسائل وبينها العالمة احلافظ ابن القيم 

٨٠٩ . 
 W

 .عن وكيع ) ١٩٠٥٨( ٣/٤٥٣أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
عن سـفيان عـن  −وكيع وعبدالرزاق  −مها  ).١٣٠٨٧( ٧/٢٦٤وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف 

 . ليث عن جماهد
 W

 .ابن سعيد الثوري: ـ سفيان هو 
 . ـ ليث هو ابن أيب سليم

 אW
 . سنده ضعيف جداً حلال ليث
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 ).د(ما بني القويس ساقط من  )١(
 ...يا داود: وهب بن منبه أن اهللا قال وأخرج البيهقي عن  −زيادة ) ب(يف  )٢(

 W
 .,١/٣٧٩أخرجه البيهقي يف الدالئل 

مـن طريـق  ٣/٣٩٦, وابن عساكر يف تارخيه ٥/٣٨٤, واحللية )٣٣(وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل 
 . به إال عند أيب نعيم فبلفظ خمتلف ~عبد املنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه 

 W
: كان يكذب عىل وهب بن منبه, وقال البخاري : قال أمحد بن حنبل : ـ عبداملنعم بن إدريس اليامين 

يضع احلديث عىل أبيه وعىل غـريه مـن : منكر احلديث, وقال ابن حبان :ذاهب احلديث, وقال أبوحاتم 
 . الثقات ال حيل اإلحتجاج به وال الرواية عنه

, ٧/٣٥, الكامـل ٢/١٥٧, املجـروحني ٦/٦٧, اجلرح والتعـديل ٦/١٣٨كبري التاريخ ال: انظر
 .٤/٩١, اللسان  ٤/٤١٩امليزان 

 . kí‹ÔnÛa٢٩٤@. ضعيف: إدريس بن سنان أبو إلياس الصنعاين : ـ أبوه 
 אW

 .سنده موضوع
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 ). باب ذكره يف التوراة واإلنجيل وسائر كتب اهللا املنزلة : (  ١/١٠اخلصائص : انظر )١(
 . ١/١١حديثنا السابق وعزاه إىل أيب نعيم, من حديث أيب هريرة  ~حيث ذكر اجلالل السيوطي  
مصـلياً عـىل رسـول اهللا ومسـلامً وهبذا يتم بحمده تعاىل حتقيق هذا القسم, فاحلمد هللا أوالً وآخـراً  

 .آمني. وعىل آله وصحبه وإيانا معهم
 

 



@
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اللهم لك احلمد بعدد من محدك, ولك احلمد بعدد من مل حيمدك, ولك احلمد بعدد 
من حتب أن حيمدك, اللهم صل عىل نبينا حممد بعددمن صىل عليه, وصل عىل نبينا حممـد 

 .ىل نبينا حممد بعدد من حتب أن يصيل عليهبعدد من مل يصل عليه, وصل ع
وبعد هذه الرسالة والرحلة املاتعة ألحاديث هذا القسم مـن الكتـاب, وبعـد هـذا 
البيان أمسك للقلم العنان وأكتفي بام حصل وكان, إذ فيه الغنية لإلنسـان, لكونـه وافيًـا 

ا  عن النقصان, كام هو جيل لد أهل هذا الشأن, ولـيس وراء ذلـ ك إال أن أرفـع وعاريً
أكف الرضاعة لإلله املالك أن يعم النفع هبذا البحث كاتبه وقارئـه ومقتنيـه إنـه عـىل مـا 

 .يشاء قدير وباإلجابة جدير
إن ذلك مل يكن عبثًا بـل : هذا واهللا إين ألعلم أن الرسالة قد تضخمت غري أين أقول

ا أن أوجزها بحسب املسـتطاع وا ا ممـا ملقتىض احلال, فلقد حاولت جاهدً خترصـت كثـريً
اء ذلك أن يقال إين قرصت عن البيـان وعـىل أي : كنت أطنبت فيه, وإين ألخشى من جرّ

حال فإن عمل اإلنسان يتطرق إليه النقد من حيث الزيادة والنقصان واإلخالل والغلـط 
قط, ولكن من بذل جهده ونصح يف عمله واجتهد فيام ير, فإنه مأجور  واإلسقاط والسَّ

 . تعاىلإن شاء اهللا
). ومن اعرتف بالتقصري خال من التأنيب : (  ~وقديامً قال أبو الفرج األصبهاين 

 .٥مقاتل الطالبني ص
 :وقد توصلت إىل أهم نتائج بحثي وهي كالتايل

اهتامم أهل العلم بفن اخلصائص واملعجزات النبوية منذ وقت قديم, ومـا ذاك )  ١
 . لنبي املجبتى إال إلظهار مكانة احلبيب املصطفى وا

 :اختلفت أنظار الباحثني واملؤلفني يف هذا الفن عىل أربعة طرق)  ٢
 .جمال عقدي فيام خيتص باخلصائص التفضيلية والعقدية −أ 

 .جمال فقهي فيام خيتص باخلصائص الترشيعية وبخاصة يف األنكحة −ب 



@

 

 .جمال حديثي فيام خيتص بدراسة أحاديث دالئل النبوة واملعجزات −ج 
, وأمحد اهللا أنْ كان قسمي الـذي  جمال تارخيي فيام خيتص بدراسة سرية النبي  −د 

 .حققته يدخل يف كل ما سبق
امتياز هذا الكتاب باجلمع واإلحاطة يف  هذا الباب ومل يفته ترصحيًا إال القليـل )  ٣

ا فلعيل أجزم بعدم فواته شيئًا يذكر ا, وأما تلميحً  .جدً
ا) ٦٢٤(سم املحقق بلغت أحاديث الق)  ٤  .حديثًا وأثرً
حديثًا, وباقيهـا ) ٦٤( أو أحدمها نييحيف الصح) ١٨٠(بلغ عدد الصحيح منها  −
 .خارجها
 .حديثًا حسنًا إما لذاهتا أو لغريها) ١٥٥(و −
ا, ومن هذه الضعاف عدد كبري من املراسيل) ١٨٥(و −  .حديثًا ضعيفً
ا) ٧١(و − ا شديدً ا ضعفً  .حديثًا ضعيفً
ا) ١٧(و −  .حديثًا موضوعً
حديثًا مل أمتكن من احلكم عليها لعدم وقويف عىل احلديث أو عـىل بعـض ) ١٦(و −
 .رجاله
اطلعت عىل عمل بعض الزمالء يف قسم الكتاب والسنة بتحقيق دالئل النبـوة )  ٥

, وإن هذا املرشوع ليرس كل من اطلع عليـه فيهـا حبـذا لـو هيـتم بتحقيـق  ~للبيهقي 
 .ي اهتمت هبذا الفن وهو جمال خصب للدراسة والتحقيقالكتب الت
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 ١٠٧٥ .............................................................. أبدلنا اهللا بذلك اجلهاد يف سبيل اهللا �

 ٩٠١ ............................................................................. أبرش بنورين أوتيتهام �

 ٣١١ ................................................................... أبو هريرة أعلمنا برسول اهللا  �

 ٣١٠ ............................................................................ أبو هريرة وعاء العلم �

 ١٥٩ ................................................................... أتتكم الفتن كقطع الليل املظلم �

 ٥٧٨ ......................................................................... فدعا لولده أتى النبي  �

 ٧٩٠ .......................................... ومعي كتاب أصبته من بعض أهل الكتاب أتيت النبي  �

 ٥٧٢, ٥٧١, ٥٧٠, ٥٦٨ .................................................... أجدتَ ال يفضض اهللا فاك �

 ٢٣٢ .......................................................................... أحد هؤالء النفر يف النار �

 ١٤٨ ................................................................................ أحذركم سبع فتن �

 ٣٩٦ .................................................................... أخاف عىل أمتي تكذيبًا بالقدر �

ا �  ٤٠٢ ............................................................................ أخاف عىل أمتي ثالثً

 ٦٤٢ ................................................................................... أخذها داء غزة �

 ٢٨٥ ............................................................. آخر الكالم يف القدر لرشار هذه األمة �

ر رسول اهللا  �  ٩٧٨ ................................................................... صالة العتمة أخّ

ر رسول اهللا  �  ٩٧٦ .................................................................. صالة العشاء أخّ

 ١٨٢ ...................................................................... آخر رشاب ترشبه من الدنيا �

 ٨٦٢ ............................................................ أخرجه اهللا تعاىل من مكة خمرج صدق �

ا يف النار �  ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٣ .......................................................... آخركم موتً

 ٤١٩ ............................................ إذا أبغض املسلمون علامءهم وأظهروا عامرة أسواقهم �

 ٤٩١ .............................................................. إذا اقرتب الزمان كثر لبس الطيالسة �

 ٨٨٦ ........................................................................... إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي �

 ٤١١ .................................................. أنت ظامل: إذا رأيت أمتي هتاب الظامل أن تقول له �
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 ٤٧٧ ....................................................... إذا رأيت األمة تلد ربتها فذاك من أرشاطها �

 ١١٠ ................................................................ إذا رأيت الناس يقتتلون عىل الدنيا �

 ٣٠١ ............................................................... ا تشابه منهإذا رأيتم الذين يتبعون م �

ا فال ترضبونه وال حترمونه �  ٩٣٢ ........................................................ إذا سميتم حممدً

 ٤٧٦ ................................................................. إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة �

 ١٠٦ ....................................................... إذا كنت يف أرض فسمعت رجلني خيتصامن �

 ٤٤٥ ...................................................................... إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا �

 ٩٥ ........................................................................... إذا وضع السيف يف أمتي �

 ٥٦٧ ...................................... يف حجره أذكر أين غالمٌ مخايسّ أو سدايسّ أجلسني النبي  �

 ٢٠٥ .............................................................................. أرأيتكم ليلتكم هذه �

 ٥١٢ ................................................................ أراكم سترشفون مساجدكم بعدي �

 ٩٥٢ ....................................................................... أربعة يؤتون أجرهم مرتني �

 ٧١٦ ......................................................................... أر رؤياكم قد تواطأت �

 ٧١٧ ............................................... أر يف املنام أن الناس يسلكون يف صدع جبل وعر �

 ٩٨٠ ................................................................ أضلّ اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا �

 ٩٧٥ ................................................................ بالعشاء أهبار الليل أعتب النبي  �

 ١٠٠٦ ........................................................ أعطيت أمتي شيئًا مل يعطه أحد من األمم �

 ١٠٢٢ ........................................................... أعطيت أمتي يف رمضان مخس خصال �

 ٩٨٧ ............................................................................ أعطيت ثالث خصال �

ا مل يعطها أحدٌ قبيل من األنبياء �  ٧٩٤ ....................................................... أعطيت مخسً

ا مل يعطهن أحدٌ من األنبياء قبيل �  ٧٩٢ ...................................................... أعطيت مخسً

ا مل يُع �  ٨٥٦, ٨٥٥ ........................................................... طهن نبي قبيلأُعطيت مخسً

 ٩٠٠ ............................................................................ أعطيت فاحتة الكتاب �

 ٨٧٢ ................................................................... أعطيت فواتح الكلم وجوامعه �

 ٨٥٢ ................................................................ أعطيت ما مل يُعط أحد من األنبياء �



@

 

 ٩٠٢ ............................................................... أعطيت مكان التوراة السبع الطوال �

 ١٠١٠ ................................................................. أعطيت هذه األمة ثالث خصال �

 ٨٩٧, ٨٩٦ .................................................. أعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة �

 ٨٩٣ ..................................................................... آية من كتاب اهللاأغفل الناس  �

 ٧٨٤ ......................................................................... أقرأين جربيل عىل حرف �

 ٦٨٦ ................................................................ أال أعلمك كلامت إذا قلتهن نمت �

 ٢٩٨ .................................................................. أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه �

اأهلم إسامعيل هذا  �  ٧٣٩ ................................................................... اللسان إهلامً

 ٧٠٩ .............................................. أليس قد مكث بعده سنة فصىل كذا وكذا من سجدة �

 ٣٠٦ ................................................ قد خربنا أنه سيصيبنا بعد أثره أما أن رسول اهللا  �

 ١٢٧ .................................................................... أما أنك ستخرج عليه وتقاتله �

ا �  ١٤٤ ........................................................................ أما أنك ستلقى بعد جهدً

 ٢٤١ ........................................................................... أما إنه سيذهب برصك �

 ٢١٤ ....................................................................... أما ترىض أن يبلغ ما بلغت �

 ١٠٤٨ .............................................................. أما علينا من حرج أن نزين أو نرسق �

 ٨٢٧ ............................................................. أما فتنة القرب فبي تفتنون عني تُسألون �

 ٨٢٦ ........................................................................ أمر اهللا تعاىل أن هياب نبيه �

 ١٣٦ ................................................................... بقتال الناكثني أمر رسول اهللا  �

 ١٣٨ ................................................................... بقتال الناكثني أمر رسول اهللا  �

 ١٠٢٣ ............................................................................ أمرت بعيد األضحى �

 ١٤٠ ............................................................................. أمرت بقتال الناكثني �

 ٧١٤ ................................................................... أمرنا أن نسبح يف دبر كل صالة �

 ٣٦٨ ......................................... إن أخوف ما أخاف عىل أمتي تأخريهم الصالة عن وقتها �

 ٤٦٤ ...................................................... إن أخوف ما أخاف عىل أمتي عمل قوم لوط �

 ٣٩٧ ............................................... إن أخوف ما أخاف عىل أمتي يف آخر زماهنا النجوم �
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 ٩٧٤ ....................................................... إن آدم ملا تيب عليه عند الفجر صىل ركعتني �

ل به عيلَّ ابني صاحب البعريإن أفضل ما  �  ٨١٨ ..................................................... فُضِّ

 ٩١٠ ............................................................. إن أكرم خليقة اهللا عىل اهللا أبو القاسم �

 ٢٨٨ .................................................................. إن أمتي ال تزال متمسكة بدينها �

ا من أمتي يأتون بعدي �  ٣١٢ .................................................................... إن أناسً

ر مائة إال سنة � مّ ا عُ  ٦٠٤ ......................................................................... أن أنسً

 ٢٤٨ .................................................................. إن أهل الكتاب تفرقوا يف دينهم �

 ١٥٥ ........................................................ إن أول من يبدل سنتي رجال من بني أمية �

 ٩٥٥ ............................................................... إن اختار أصحايب عىل مجيع العاملني �

 ٥٠٩ ............................................................. إن استحلت أمتي ستًا فعليهم الدمار �

 ١٤٢ .......................................................................... أن األمة ستغدر يب بعده �

 ٦٩١ ..................................................................... إن الدنيا أدبرت عني وتولّت �

 ٦٢٣ ................................................................ قد دعا لك بالربكة إن الرسول  �

 ٥١٥ .......................................................... إن الساعة ال تقوم حتى ال يقسم مرياث �

 ٢١٩ .............................................................. إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل �

 ٨٧ ................................................................................ إن الفتن قد ظهرت �

 ٨٤٩ ....................................................... إن اهللا أعطى موسى الكالم وأعطاين الرؤية �

 ٩١٧ ......................................................................... إن اهللا أيدين بأربعة وزراء �

 ٧٣١ ...................................................................... إن اهللا اختذ صاحبكم خليالً  �

 ٧٢٩ .............................................................................. إن اهللا اختذين خليالً  �

 ٨٠٧ ........................................................................ إن اهللا بعثني رمحةً للعاملني �

 ١٠٥٥ ......................................................... إن اهللا جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان �

 ١٠٥١ ..................................................... إن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما حدثت به أنفسها �

ا عىل أهل السامء وعىل األنبياء � ل حممدً  ٧٩٨ ............................................. إن اهللا تعاىل فضّ

ب موسى نجيا �  ١٠٨٢ ............................................................... إن اهللا تعاىل ملا قرّ
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ا �  ٣٦٤ ..................................................................... إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعً

 ٧٨٢ ................................................................. إن اهللا لو أغفل شيئًا ألغفل الذرة �

 ١٠٥٢ ............................................................إن اهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان �

 ١٠١٨ ................................................................... إن اهللا وهب ألمتي ليلة القدر �

 ٣٤٣ ................................ إن اهللا يبعث إىل هذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها �

 ٩١٢ ......................................................... إن املسلمني أكثروا املسائل عىل رسول اهللا �

 ٤٣٨ ....................................................................... إن الناس شجرة ذات جنى �

 ٥٦٦ ............................................................ دعا له أن يبارك له يف ولده أن النبي  �

 ٦١٢ ................................................................. دعا له بالربكة يف بيعه أن النبي  �

 ٦٧٠ ............................................................ كان إذا دعا لرجل أصابته أن النبي  �

 ١٠٦٥ ................................................ أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يواكلوها �

 ٩٨٥ ................................................ إن اليهود مل حيسدوا املسلمني عىل أفضل من ثالث �

 ٦٥٤ ................................................... إين أرصع: فقالت أن امرأة سوداء أتت النبي  �

 ١٣٠ .......................................................................... إن بني إرسائيل اختلفوا �

 ١٠٦٢ .................................... إن بني إرسائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه باملقراض �

 ٤٨٢, ٤٧٩ .......................................................... إن بني يدي الساعة سنني خداعة �

 ٨٦٠ ........................................................................... إن جربيل أتاين فبرشين �

 ٧٩٧ .................................................... اخرج فحدث بنعمة اهللا: إن جربيل أتاين فقال �

 ٧٣٥ ........................................... أن ذا القرنني قدمَ فوجد إبراهيم وإسامعيل يبنيان البيت �

 ٧٨٤ ........................................................ القرآن عىل حرفإن ريب أرسل إيل أن أقرأ  �

 ٣٦٧ ..................................................................... إن رجاالً سرتتفع هبم املسألة �

 ٦٩٨ ......................... كانوا يرون الرؤيا عىل عهد رسول اهللا  أن رجاالً من أصحاب النبي  �

 ١٠٧٠ ............................................................. إن رهبانية أمتي اجللوس يف املساجد �

ك أن تكوين زوجتي يف اجلنة فال تزوجي بعدي �  ٨٣١ ............................................. إن رسّ

ا دعا عىل رجل فجاءته ناقة فقتلته �  ٥٥٩ ........................................................ أن سعدً
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 ٢٣٠ ........................................................................ أن سمرة كان أصابه كزاز �

 ١٠٦٤ ........................................................................ من البول إن عذاب القرب �

 ٩٣٠ ................................................. أن عمر بن اخلطاب مجع كل غالم اسمه اسم نبي �

 ٩٤٨ ......................................................................... إن فاطمة حصنت فرجها �

 ٤٦٦ .................................................... إن يف أمتك ثالثة أعامل مل تعمل هبا األمم قبلها �

 ٢٦٦ ........................................................................... إن فيك من عيسى مثال �

ا من أمتي يرشبون اخلمر �  ٣٨٥, ٣٨٤ ........................................................... إن قومً

ا �  ٤٠٩ ....................................................................... إن هلذا الدين إقباالً وإدبارً

ا أعطي أربع آيات مل يعط �  ٨٩٥ ....................................................... هن موسىإن حممدً

ا أكرم اخللق عىل اهللا �  ٩٠٩ ...................................................................... إن حممدً

 ١٠٠١, ٩٩٩ .......................................... إن من أرشاط الساعة أن تتخذ املذابح يف املساجد �

 ٤٧٥ .............................................................. مإن من أرشاط الساعة أن يرفع العل �

 ٤٩٩ ............................................................ إن من أرشاط الساعة أن يسلم الرجل �

 ٤٨٣ ......................................................... إن من أرشاط الساعة الفحش والتفحش �

 ٤٣٠, ٤٢٩ ................................................................. إن من ورائكم أيام الصرب �

 ١٣٤ .............................................................. إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن �

 ٥٦٠ .................................................................. إن هذا املال مالنا نعطيه من شئنا �

 ٩٨١ ........................................................... ى بن زكريا أرسل بخمس كلامتيحيأن  �

ا �  ٨٠٢ ............................................................................... أنا أكثر األنبياء تبعً

 ٨٠٠ ....................................................... أنا رسول من أدركت حيًا ومن يولد بعدي �

 ٥٣٨ ..................................................................... إنا سألنا اهللا من فضله ورمحته �

 ٢٥٢ ..................................................................... أنتم أشبه األمم ببني إرسائيل �

 ٧٨١ ................................................................... أنزل اهللا يف هذا القرآن كل علم �

 ٧٧٩ ........................................................................ أنزل اهللا مائة وأربعة كتب �

 ٨٩٢ .................................................... أُنزل عيلَّ آية مل تنزل عىل نبي بعد سليامن غريي �
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 ١٢٦ ........................................................................ إنك تقاتلني وأنت ظامل يل �

 ١٠٣٧ .......................................................................... إنكم تتمون سبعني أمة �

 ٣٠٥ ......................................................................... إنكم ستلقون بعدي أثره �

ا �  ٨٠٩ .................................................................... إنام بعثت رمحةً ومل أبعَث عذابً

ا �  ٣٨٨ ........................................................ إنه أتى البرصة وهبا عبداهللا بن عباس أمريً

ا يف التجارةأنه كان رجالً جمدو �  ٦٢٦ .................................................................. دً

 ٦٩٣ ............................................... يف سفر أنه كان مع ناسٍ من أصحاب رسول اهللا  �

ع اهللا به عىل هذه األمة نكاح األمة والنرصانية �  ١٠٨٠ .......................................... إنه مما وسّ

 ١٩٢ ............................................................. امأهنب مسلم بن عقبة املدينة ثالثة أي �

 ٢٦٤ .................................................................................. أهنم كالب النار �

 ٩٨٣ ................................................ إهنم ال حيسدونا عىل يشء كام حسدونا عىل اجلمعة �

 ٩٠٨ ........................................................ إين أبرشك أنه ليس أحد أكرم عىل اهللا منك �

ا يقال هلا البرصةإين ألعرف أ �  ٣٢٢ ................................................................. رضً

 ٦٠٦ ............................................................ يفَّ ويف مايل إين ألعرف دعوة النبي  �

ا من املثاين أويت رسول اهللا  �  ٩٠٣ ................................................................. سبعً

 ٨٧٤ ...................................................................... أويت نبيكم مفاتيح كل يشء �

 ٨٦٨ ............................................................................. أوتيت بمقاليد الدنيا �

 ٨٧٣ .......................................................................... أوتيت مفاتيح كل يشء �

 ٩٩٢ ..................................................................... أول صالة ركعنا فيها العرص �

 ٤٥٨ ......................................................... أول ما يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة �

 ٤٦٧ ............................................. يقفأ أمتي عن اإلسالم كام يكفأ اإلناء يف اخلمرأول ما  �

 ٢١٢ ............................................................. أوما ترضني أن يعيش كام عاش خاله �

 ٨٩٤ .................................................... آية الكريس أعطيها نبيكم من كنز حتت العرش �

 ١١٨ ..................................................................... أيتكن صاحبة اجلمل األدبب �

 ٨٥  ............................................................... أيكم حيفظ قول رسول اهللا يف الفتنة �



@

 

 ١٧٤ ............................................................................. أهيا الناس لن تراعوا �

 ١٠٤٢ .......................................................... ائتزروا كام رأيت املالئكة تأتزر عند ربه �

 ٢٦٣ ............................................ لذين ذكرهم رسول اهللا ابتغوا فيهم إن كانوا القوم ا �

 ٩٠٦ ........................................................................... اختذ اهللا إبراهيم خليالً  �

 ١٠٠٠ .............................................................................. اتقوا هذه املحاريب �

 ١٠٠٥ ................................................................................ اتقوا هذه املذابح �

 ٦٦٣ ..................................................................... اادع اهللا أن يرزقني ماالً وولدً  �

 ٩٣٦ .......................................................................... ادع اهللا تعاىل أن يعافيني �

 ٦٨٣ ............................................................... اذهبوا به إىل عامرة بن حزم, فلريقه �

 ٢١٠ ................................................................... ارجع معه فإنه يوشك أن هيلك �

 ٨٩  ...................................................................... ارصف وجهك حيث شئت �

 ٦٨٤ ..................................................................................... اعرضها عيلَّ  �

 ٢٤٦ ................................................... افرتق اليهود عىل إحد أو اثنتني وسبعني فرقة �

 ٧٣٧ ............................................ انطلق إبراهيم عليه السالم يمتار فلم يقدر عىل الطعام �

 ٨٢  ............................................................................ شهيدةانطلقوا نزور ال �

 ١١٤ .................................................................................. انظري يا محرياء �

 ٨٤  ............................................................... انكم مقهورون مستضعفون بعدي �

 ٩٨٩ ....................................................... بالصالة كيف جيمع الناس هلا اهتم النبي  �

 ١٠٠٩ ......................................................... الصالة بأي يشء كان األنبياء يستفتحون �

 ٦١٤ ..................................................................... بارك اهللا لك يف صفقة يمينك �

 ٦١١ ..................................................................................... بارك اهللا لك �

 ٦٢٢, ٦٢١, ٦٢٠  ........................................................... بارك اهللا لكام يف ليلتكام �

 ١٠٣١ ................................................................. بركة الطعام الوضوء قبله وبعده �

 ٨٠١ .............................................................................. بُعث إىل الناس كافّة �

 ٦٢٤ ............................................................. حكيمَ ابن حزام بدينار بعث النبي  �



@

 

 ٩٦  ............................................................................ بني يدي الساعة اهلرج �

 ٥٢٥ ............................ يف بعض أسفاره إذ احتاج الناس إىل وضوء بينا نحن عند رسول اهللا  �

 ٣٤٧ .............................................................. تدرون ما هذا? تذهبون اخلري فاخلري �

 ٨٩٩ ................................................................... ترددوا اآليتني من سورة البقرة �

 ٤٠٦ ......................................................... زينة الدنيا سنة مخس وعرشين ومائةترفع  �

 ٩٥١ ...................................................................... تزوج حفصة خري من عثامن �

 ٢٠٦ ........................................................... تسألون عن الساعة وإنام علمها عند اهللا �

 ٣٥٩, ٣٥٧ .................................................................... تسمعون ويسمع منكم �

 ٩٢٦ .................................................................. تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي �

ا ثم تلعنوهنم �  ٩٣١ .............................................................. تسمون أوالدكم حممدً

 ١٥٢ ...................................................................... تعوذوا باهللا من رأس الستني �

 ١٢٤ .............................................................................. تقاتله وأنت له ظامل �

 ١٨٤ ........................................................... تقتلك الفئة الباغية ترشب رشبة ضياح �

 ١٧٨ ............................................................................... تقتلك الفئة الباغية �

 ١٨٠ ............................................................................... تقتلني الفئة الباغية �

 ٩٨  ............................................................................ تقع الفتن كأهنا الظلل �

 ١٠٢ ................................................................ تكون فتنة يكون أسلم الناس فيها �

 ٢٦٢ ................................................................ مترق مارقة عند فرقة من املسلمني �

 ٢٩٠ ............................................................................... ثقلت ميمونة بمكة �

 ٣٩٨ ................................................... ثالثٌ من فعل اجلاهلية ال يدعهن أهل اإلسالم �

ا أخاف عىل أمتي �  ٣٩٤ ............................................................................ ثالثً

 ١٨٩ ......................................................... جاء تأويل هذه اآلية عىل رأس ستني سنة �

 ١١٢ ................................................................... جاهد هبذا السيف يف سبيل اهللا �

 ٢٢٠ ..................................................... حدثني من رآ قاصا يقص يف مسجد اخليف �

 ٧٧٦ .................................................... حفظه اهللا تعاىل من الشيطان فال يزيد فيه باطالً  �



@

 

 ٦٦٥ .................................................................. احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار �

 ٦٤٤ .............................................................................. خالف خالف اهللا به �

 ٩٩٧ ........................................................ خفافهمخالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف  �

 ٣٨٠ ........................................................................ خذوا العطاء ما دام عطاءً  �

ا حلاجته بالبقيع �  ٥٧٥ .................................................................. خرج املقداد يومً

 ٩٤٤ ................................................................................. خري نسائها مريم �

 ٢٢٢ ..................................................................... خريكم قرين ثم الذين يلوهنم �

 ٩٠٦ ...................................................................................دُخرت لنبيكم  �

 ٧٧٨ .................................................... دخل هيودي عىل مأمون فتكلم فأحسن الكالم �

 ٩٧٠ ................................................... بوضوء فتوضأ واحدة واحدة دعا رسول اهللا  �

 ٦١٣ ............................................................ فقتيأن يبارك يل يف ص دعا يل النبي  �

 ٦٧١ ................................................................... ولولدي دعاء يل رسول اهللا   �

 ٢٣٩ ........................................................ ذاك جربيل ولن يموت حتى يذهب برصه �

� ١٠٢١ ..................................................................... الذين من قبلنا هم النصار 

 ١٠٤٤ ...................................................................... نيرأيت أكثر املالئكة معتم �

 ٧١٣ ............................................................ رأيت البارحة أين أصيل خلف شجرة  �

 ٧٠٧ .......................................................... رأيت رؤيا فقصصتها عىل رسول اهللا  �

 ٧٠٣ ................................................................ رؤيا رأيت عىل عهد رسول اهللا  �

 ٧٠٠ ........................................................ أن يف يدي رسقة من حريررأيت يف املنام ك �

 ٧١١ .............................................................. )ص(رأيت يف املنام كأين أقرأ سورة  �

 ٧٠١ ........................................................ رأيت كأين يف روضة وسط الروضة عمود �

 ٣٧٦ ............................................................. رب يمني ال تصعد إىل اهللا هبذه البقعة �

 ٥٣٣ ........................ عىل املنرب يستسقي ربام ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل وجه رسول اهللا  �

يه يا عائشة � دِّ  ٨٧٠ .................................................................................... رُ

 ٨٨٧ ................................................................... رفع اهللا ذكره يف الدنيا واآلخرة �



@

 

 ١٠٣٠ ........................................... يكفر السنة املاضية: اء فقالسئل عن صيام يوم عاشور �

 ٨٨٣ .................................................... سألت ريب مسألة وددت أين مل أكن سألته إياها �

 ١٧٠, ١٦٩ ................................................................. بأصحابه ساق رسول اهللا  �

 ٣٣٢ ............................................................... ن من املرشقسبتنى مدائن بني هنري �

 ٩٠٤ .................................................................. السبع الطوال أعطي موسى ستا �

 ٣٣٠ ................................................................... ستبنى مدينة بني دجلة ودجيل �

 ١٠٠ ............................................................................ ستكون أحداث وفتن �

 ١٠٤ ................................................................................. ستكون أربع فتن �

 ١٤٧ ..................................................................... ستكون فتن وستحاجّ قومك �

 ٣٥٠ .......................................................... ستكون معادن وسيحرضها رشار اخللق �

ا �  ٣٢٨ .............................................................................. ستمرصون أمصارً

ا فلم يرفع سجد رسول اهللا  �  ١٠٥٦ ............................................................... يومً

 ٩٢٥ ................................................................... سموا باسمي وال تكنوا بكنيتي �

 ٣٦٣ ..................................................................... سيأتيكم من اآلفاق يتفقهون �

 ١٠٧٣ .................................................................. سياحة أمتي اجلهاد يف سبيل اهللا �

 ١٠٧٦ ........................................................................ سياحة هذه األمة الصيام �

 ٤٤٨ ................... جيء أقوام يف آخر الزمان وجوههم وجوه اآلدميني وقلوهبم قلوب الشياطنيسي �

 ٢٤٥ .................................................................................. سيذهب برصي �

 ١٩٤ ............................................................... سيقتل بعذراء ناس يغضب اهللا هلم �

 ٢٠٣ ...................................................................... سيكون أمراء تغشلهم أشياء �

 ١٧٦ .................................................................. سيكون بعدي رجل من التابعني �

 ٣٨٣ .......................................................................... سيكون بعدي سالطني �

 ١٢٣ .................................................................... سيكون بينك وبني عائشة أمر �

 ٢١٧ .............................................................. سيكون يف آخر أمتي ناس حيدثونكم �

 ٢٧٩ ............................................................. سيكون يف أمتي أقوام يكذبون بالقدر �



@

 

 ٢٨٧ ..................................................................... سيكون يف أمتي مسخ وقذف �

 ٢٨١ ....................................................................... سيكون يف هذه األمة مسخ �

 ٣١٣ ...................................................................... سيكون قوم يناهلم اإلخصاء �

 ٢٠٢ ........................................................................ وركم بعدي أمراءسييل أم �

 ٣٧٧ ............................................................................. سيليكم أمراء بعدي �

 ٣٢٤ ............................................................................ سينزل هبم باليا عظام �

 ٥٥٧ ...................................................................................... شاه وجهكِ  �

 ٥٢٨ ......................................................... قحوط املطر شكا الناس إىل رسول اهللا  �

 ٨٠٦ ..................................................... صفوف أهل األرض عىل صفوف أهل السامء �

 ٩٥٧ ..............................................صالةٌ يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة يف غريه �

 ٩٩٦ .............................................................. صلوا يف نعالكم وال تشبهوا باليهود �

 ٢٧٧, ٢٧٥, ٢٧٤ ........................................ هلام يف اإلسالم نصيب صنفان من أمتي ليس �

 ٣١٦ ..................................................................... صنفان من أهل النار مل أرمها �

 ٨٦٩ ........................................................ عرض عيلَّ ريب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبًا �

رضت عيلَّ أمتي البارحة �  ٨٩١ ........................................................................ عُ

 ١٠٤٣ ........................................................................ عليكم بالعامئم وارخوها �

 ٥١٨ ................................................................................ الغزو خريٌ لوديك �

 ٣٠٢ ....................................................................... فإذا رأيتم الذين جيادلون به �

 ٩٤٦ ...................................................................... ء أهل اجلنةفاطمة سيدة نسا �

 ١٠٢٤ ......................................................... فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب �

 ٩٦٧ .................................................................................... فُضلت بأربع �

 ٨١٥ ........................................................................ فُضلت عىل آدم بخصلتني �

 ٨١٤ .................................................................... فُضلت عىل األنبياء بخصلتني �

 ٨٥٨ ...................................................................... فُضلت عىل األنبياء بخمس �

 ٨٥٤ ........................................................................ فُضلت عىل األنبياء بستّ  �



@

 

 ٨٨٠ ........................................................................ فُضلت عىل األنبياء بستٍّ  �

 ٩٨٨ ........................................................................ فُضلت عىل الناس بثالث �

 ٦٠٠ ............................................................................... فواهللا إنّ مايل لكثري �

 ٨٤٧ ................................................................. نحلت إبراهيم خلتي: قال يل ريب �

 ١٩١ ...................................................................... قتل يوم احلرة سبعامئة رجل �

 ٥٣٤ .................................... فخرج من املدينة إىل البقيع قحط الناس عىل عهد رسول اهللا  �

 ٦٠١ ...................................................... قد دفن من صلبي إىل مقدم احلجاج البرصة  �

 ٢٧٣, ٢٧١ ......................................................... القدرية واملرجئة جموس هذه األمة �

 ١٠٣٤ ............................................. املدينة والناس يتكلمون يف الصالة قدم رسول اهللا  �

 ٨٠  ............................................................. قري يف بيتك فإن اهللا يرزقك الشهادة �

 ٥٥٦ ................................................................................... قطع اهللا قرنكِ  �

 ٦٧٦ .......................................... قل أعوذ بكلامت اهللا التامات التي جياوزهن برٌّ وال فاجر �

 ٦٩٤ ..................................................... باطل فقد أكلت برقية حق قل فمن أكل برقية �

 ٣٤٨ ....................................................... قوم يستنون بغري سنتي وهيتدون بغري هديي �

 ٨٤٨ ...............................................................كلم اهللا موسى تكليامً : قيل للنبي  �

 ١٠٧٩ .............................................................. كان أهل الكتاب إنام هو القصاص �

 ١٠٦٧ .................................................. كان أهل الكتاب ال يأتون النساء إال عىل حرف �

 ٧٨٣ .......................................... كان الكتاب األول ينزل من باب واحد عىل حرف واحد �

 ٩١٨ .............................................................. إذا مشى مشى أصحابه كان النبي  �

 ١٠٦٩ ..................................................................... ن اإلبراككان اليهود يكرهو �

 ١٠٥٨ ................................... كان بنو إرسائيل إذا أذنب أحدهم ذنبًا أصبح وقد كتب كفارته �

 ١٠٦١ ............................................................... كان بنو إرسائيل إذا أصاهبم البول �

 ١٧٣ ........................................................................ يف سفر كان رسول اهللا  �

 ١٠٧٨ .................................................................. كان عىل بني إرسائيل اقتصاص �

 ١٠٧٧ .......................................................... كان يف بني إرسائيل القصاص يف القتىل �



@

 

ا حيمل يف السنة الفاكهة مرتني �  ٦٠٣ .................................................... كان ألنس بستانً

 ١٠٢٦ ........................................................ م النحركان لبني إرسائيل الذبح وأنتم لك �

 ١٠٤٠ .............................................................. كان لعمر عىل رجل من اليهود حق �

 ٩١٣ ............................................................. تصدق بدينار كان من ناجى النبي  �

 ٧٢٠ ..................................................................... كان نبيًا رسوالً كلمه اهللا قبالً  �

 ٥٨٢ ..................................................... فعطس النبي  ني يدي النبي كان هيودي ب �

 ٦٧٢ ................................................ بعضهن إىل بعض كانت تنقل كالم أزواج النبي  �

 ٧٤١ ............................................. كانت لغة إسامعيل درست فجاء هبا جربيل فحفظنيها �

ة يوم األربعاء �  ١٩٣ .................................................................... كانت وقعة احلرّ

 ٨٢٣ ........................................... يا حممد يا أبا القاسم فنهاهم اهللا عن ذلك: كانوا يقولون �

 ١٠١٢ ...................................................... كتاب كتبه اهللا قبل أن خيلق خلقه بألفي عام �

 ١٠١٨ ...................................................... كتب عليكم الصيام ثالثة أيام من كل شهر �

 ١٠٠٣, ١٠٠٢ ..................................................................... كره الصالة يف الطاق �

 ١٠٣٥ ....................................................................... كل أهل دين يقومون فيها �

 ٦٤١ ...................................................................................... كل بيمينك �

 ٩١٩ ........................................................................ كل نبي أعطي سبعة رفقاء �

ا عند شيخ يف املسجد احلرام أكتب عنه �  ٢٢١ ................................................ كنت جالسً

 ٥١٩ ....................................................... كنت يف الكوفة وأنا صبيٌّ يف مسجد اجلامع �

 ٢٥٥ ............................................... كيف أنت إذا افرتقت هذه األمة عىل ثالث وسبعني �

 ٢٩٢ ............................................. ت يا أبا رحيانة يوم متر عىل قوم قد صربوا دابةكيف أن �

 ١١٦ ......................................................... كيف بإحداكن إذا نبحتها كالب احلوأب �

 ٢٩٣ .................................................................... كيف بك إذا رفض بك بعريك �

 ٤١٤ ............................................................ كيف بكم أهيا الناس إذا طغى نساؤكم �

 ٦٤٧ ................................................................................. ال أشبع اهللا بطنه �

ته األرض �  ٦٤٣ .................................................................................. ال أقرّ



@

 

 ٣٠٠ ................................................................. ال ألفني أحدكم متكئًا عىل أريكته �

 ١٤٥ ..................................................................... ال تأتِ العراق فإنك إن أتيته �

 ٢٥٣ .......................................................... ال ترتك هذه األمة شيئًا من سنن األولني �

 ٩٢٤, ٩٢٣ ............................................................... ال جتمعوا بني اسمي وكنيتي �

 ٣٨٧ ......................................................... ال تذهب األيام والليايل حتى يقوم القائم �

 ٩٩٨ .............................................. أمتي بخري ما مل يتخذوا يف مساجدهم مذابحال تزال  �

 ٤٢٤ ................................................... ال تزال األمة عىل رشيعة ما مل تظهر فيهم ثالث �

 ٣٣٩ ....................................... ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق حتى تقوم الساعة �

 ٣٣٧ ........................................ ة من أمتي ظاهرين عىل احلق حتى يأيت أمر اهللاال تزال طائف �

 ٣٤١ ........................................................... ال تزال عىل هذه األمر عصابة من أمتي �

ا �  ١٦٤ ................................................................................... ال تسبوا قريشً

 ٦٧٣ ............................................................................ ال تسبيها فإهنا مأمورة �

 ٩٣  .................................................................................. ال تصيبكم فتنة �

 ٦٥٨ .................................................................. ال تغسل ابني باملاء البارد فيقتله �

 ٨٢٥, ٨٢٤ .............................................. يا رسول اهللا: يا حممد, ولكن قولوا: ال تقولوا �

 ٥١٧ .......................................................... تخذ املساجد طرقًاال تقوم الساعة حتى ت �

 ٣١٩ ..................................................... ال تقوم الساعة حتى خترج نار بأرض احلجاز �

ا � ا وأهنارً  ٥١٦, ٥٠٦ ..................................... ال تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجً

 ٥٠٤ ............................................ الساعة حتى ال يسلم الرجل إال عىل من يعرفال تقوم  �

 ٥١٠ ..................................................... ال تقوم الساعة حتى يباهى الناس يف املساجد �

 ٤٩٦ ......................................................... ال تقوم الساعة حتى يتسافدوا يف الطريق �

اال تقوم الساعة حتى جيعل كتاب ا �  ٤٨٧ ......................................................... هللا عارً

 ٤٦٠ ..................................................ال تقوم الساعة حتى خيرج قومٌ يأكلون بألسنتهم  �

 ٤٩٨ ..................................................... ال تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها �

 ٢١٨ ................................................... ال تقوم الساعة حتى يطوف إبليس يف األسواق �
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 ٤٨٨ ....................................................... ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل �

 ١٢٩ .................................................................. ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان �

 ٥٠٧ ............................................................... ال تقوم الساعة حتى يقرتب الزمان �

 ٤٩٠ ............................................................ د غيظًاال تقوم الساعة حتى يكون الول �

 ٤٢٣ ............................................ ال تنقيض الدنيا حتى يقع هبم اخلسف واملسخ والقذف �

 ٣٤٥ ...................................................... ال خيرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره �

ا �  ٢٨٣ ...................................................................... ال يزال أمر هذه األمة مقاربً

 ١٥٧ ............................................................ ال يزال هذا األمر معتدالً قائامً بالقسط �

ل الناس الفطر � ا ما عجّ  ١٠٢٥ .................................................. ال يزال هذا الدين ظاهرً

 ٣٣٨ ........................................................................... ال يزال هذا الدين قائامً  �

ة �  ٤٤٠ ........................................................................... ال يزداد األمر إال شدّ

 ٢٥٧ ........................................................................... لتتبعن سنن من قبلكم �

 ٢٥١ ...................................................................... لرتكبن سنن من كان قبلكم �

 ٢٥٠ .......................................................................... لتسلكن سنن من قبلكم �

 ١٢٨ ............................................................................. لتقاتلنه وأنت ظامل له �

 ٤٢٧ ............................................................... قضن عر اإلسالم عروة عروةلتن �

 ١٠٢٨ .................................................................. اللحد لنا والشق ألهل الكتاب �

 ١٠٢٧ .......................................................................... اللحد لنا والشق لغرينا �

 ٢٣٣ ........................................................... لرضس أحدهم يف النار أعظم من أحد �

 ٦١٨ .................................................................. اهللا أن يبارك لكام يف ليلتكام لعلّ  �

ا يكذبون بقدر اهللا �  ٢٧٨ ........................................... لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قومً

 ٢١١ .............................................................. لعلك أن خيلو لك وجهك يف عامك �

ا يصلون الصالة لغري و �  ٢٠١ ............................................... قتهالعلكم ستدركون أقوامً

ا لرجوت أن أصيب حتته ذهبًا وفضة �  ٦١١ .................................. لقد رأيتني ولو رفعت حجرً

تّعت بسمعي وبرصي إال بدعاء النبي  �  ٦١٠ .......................................... لقد علمت ما مُ
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 ٨٦٧ ..................................................................... لقد هبط عيل ملك من السامء �

 ٤٠٤ ............................................................ لكل أمةٍ أجل وإن أجل أمتي مائة سنة �

 ١٠٧٢ ................................................................................ لكل نبي رهبانية �

 ٩٩٤ ............................................................. مل حتسدنا اليهود بيشء حسدنا بثالث �

 ٧٥ ...................................................................... مل تظهر الفاحشة يف قوم قط �
 ٤٢٦ .............................................. مل تفنى أمتي حتى يظهر فيهم التاميز والتاميل واملعامع �

 ١٠٣٩ ............................................... مل تكن أمة أكثر استجابة يف اإلسالم من هذه األمة �

 ٢٠٧ .......................................................... غريي مل يبق أحد ممن لقي رسول اهللا  �

 ١٠٠٨ ........................................................... مل يعط أحد االسرتجاع غري هذه األمة �

 ١٠٠٩ ................................................................ مل يعط التكبري أحد إال هذه األمة �

 ٨٥٠ ............................................................................ ملا أرسي يب قربني ريب �

 ٧٤٢ .............................................. ملا أويت يعقوب عليه السالم إن يوسف أكله الذهب  �

 ٨٧١ ............................................................ بالفاقّة ملا عيَّـر املرشكون رسول اهللا  �

 ٢٣٤ .......................................... مكة جعل أهل مكة يأتون بصبياهنم ملا فتح رسول اهللا  �

 ٨٨٨ ........................................................ ملا فرغتُ مما أمرين اهللا به من أمر السموات �

 ٢١٥ ............................................................. ملا قتل الضحاك بن قيس بمرج راهط �

 ١٩٠ .................................................................. ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة �

 ٨٨٤ ............................................................ ملا كنا بضجنان رأيت الناس يركضون �

 ٢٢٩ .................................................................................. ملا مرض سمرة �

β ®ملا نزلت هذه اآلية  � Î)uρ (#ρ ß‰ö7 è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρ r& çνθ à÷‚è? Νä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( 〈 ....................... ١٠٥٠ 

 ٧٣٦ ........................................................................ ملا هرب إبراهيم من كوثى �

 ٧٦٢ ................................................. ملا ولد عيسى مل يبق يف األرض صنمٌ إال خر لوجه �

 ٤٥٥ ......................................................... لن تذهب الدنيا حتى تكون لكع بن لكع �

 ٣٣٣ ............................................................ لن يعجز اهللا هذه األمة من نصف يوم �

 ٣٣٤ .................................................... لن يعجزين عند ريب أن يؤجل أمتي نصف يوم �
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ا اللهم أذقت أول قريش �  ٦٢٩ ..................................................................... عذابً

 ٦٥٢ ......................................................................... اللهم أطل شقاءه وبقاءه �

 ٦٠٢ ...................................................................... اللهم أطل عمره وأكثر ماله �

 ٦٣٠ .......................................................................... اللهم أعذين من شيطانه �

 ٦٣٩ ............................................................................... اللهم أقبل بقلوهبم �

 ٥٩٨ ............................................................................ اللهم أكثر ماله وولده �

 ٦٠٥ ............................................................................ اللهم أكثر ماله وولده �

 ٦٣٧, ٦٣٦ ................................................ اللهم ألف بينهام وحبّب أحدمها إىل صاحبه �

 ٥٧٧ ............................................................................... ابهاللهم أمتعه بشب �

ا فأطل عمره �  ٥٥١ ................................................................... اللهم إن كان كاذبً

ا فأعم برصه �  ٥٥٣ ................................................................... اللهم إن كان كاذبً

ا �  ٥٦٤ .................................................................... اللهم إن كان هذا يشتم أقوامً

 ٥٥٨ .............................................................. ا من أوليائكاللهم إن هذا يشتم وليً  �

 ٩٦١ .......................................................... اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إيل �

م دم ثعلبة عىل املرشكني �  ٥٨٠ ............................................................ اللهم إين أحرّ

 ٦٠٩ ......................................................... اللهم إين أسألك مثل ما سألك صاحباي �

 ٥٣٦ .............................................................اللهم إين أسألك من فضلك ورمحتك �

ه إليك بنبيك �  ٩٣٨ ............................................................. اللهم إين أسألك وأتوجّ

 ١٨٥ ........................................................................ اللهم أولعت قريش بعامر �

ا �  ٥٣٥ ................................................................... اللهم اجعل رزق آل حممد قوتً

 ٥٤٠ ............................................................. اللهم اخرج ما يف صدر عمر من غل �

 ٥٨٨ ........................................................................ اللهم اذهب عنه الشيطان �

 ٥٤٧, ٥٤٦ ............................................................. اللهم استجب لسعد إذا دعاك �

 ٥٤٥ ....................................................................... اللهم استجب له إذا دعاك �

 ٥٢٤ ............................................................................. −ثالثًا−اللهم اسقنا  �
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ا �  ٥٢٦ ............................................................. اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانً

 ٥٣٢, ٥٣٠ ..................................................................... اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا �

 ٥٤١ ................................................................................ اللهم اشفه وعافه �

 ٥٩٤ ............................................................... اللهم اعطه احلكمة وعلمه التأويل �

 ٦٣٢ .................................................................................. اللهم اقطع أثره �

 ٦٤٨ ........................................................................... اللهم امأله علامً وحلامً  �

 ٥٨٣ ....................................................................................... اللهم اهده �

 ٥٩٧ ......................................................................... اللهم بارك فيه وانرش منه �

 ٦٣٤ ..................................................................... اللهم بارك ألمتي يف بكورها �

 ٦١٦ ........................................................................... اللهم بارك له يف جتارته �

 ٦٥٥ ................................................................................. اللهم بارك له فيه �

اال �  ٦٣١ .................................................................................... لهم زده تيهً

د سهمه وأجب دعوته �  ٥٤٨ .................................................................. اللهم سدّ

 ٦٣٨ ........................................................................... اللهم سلمهم وغنمهم �

ق قوله ولفظه �  ٦٤٦ ......................................................................... اللهم صدّ

 ٥٩٦ ......................................................................... اللهم علمه تأويل القرآن �

 ٦٧٤ .................................................................... اللهم فارج اللهم كاشف الغمّ  �

 ٥٩١, ٥٩٠ ....................................................................... اللهم فقهه يف الدين �

 ٦٥١ ................................................................................. اللهم قبّح شعره �

 ٦٧٩ .............................................................................. اللهم قني رشَّ نفيس �

 ٥٥٤ ....................................................................... اللهم كف لسانه ويده عني �

 ٦٢٧ ................................................................. اللهم كام أذقت أول قريش نكاالً  �

 ١٥٤ ....................................................................... اللهم ال تدركني سنة ستني �

 ٧١٨ ............................................................................... اللهم وليديه فاغفر �

 ١١٩ ........................................................... لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تغزوكم �
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 ٦٨١ ............................... أعوذ بكلامت اهللا التامة من رش ما خلق, مل ترضه: لو قال حني أمسى �

 ٣٦٥ .............................................................................. لو كان العلم بالثريا �

ا خليالً غري �  ٧٣٣ .................................................................... ريب لو كنت متخذً

 ٦٨٩ .......................... وكتاب أمري املؤمنني فيك; كان يل ولك شأن لوال خدمتك لرسول اهللا  �

 ٣٥٥ .................................................................. ليأتني عىل أحدكم يوم ألن يراين �

 ٣٥٤ ...................................................ليأتني عىل الناس زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال �

 ٤٣٦ ........................................................ ليأتني عىل الناس زمان يكذب فيه الصادق �

 ٤٣٣ ................................................. ليأتني عليكم زمان تغبطون فيه الرجل بخفة احلاذ �

 ٣٦٠ ............................................................................. ليبلغ الشاهد الغائب �

 ٥٤٣ ...................................................................... ن أهل اجلنةليدخلن رجل م �

 ١٠٥ .......................................................................... لريتدن أقوام بعد إيامهنم �

 ١٩٩ ..................................................................... ليس عليك من مرضك بأس �

 ١٠٧ .................................................................... ما أحد من الناس تدركه الفتنة �

 ٢٦١ ..................................................... ية أرعى غنامً يلما أدري إال أين كنت يف اجلاهل �

 ١٠٥٩ ............................................................ ما أعطاكم اهللا خري كانت بنو إرسائيل �

 ١٠٤٩ ........................................................ ما بعث اهللا من نبي وال أرسل من رسول �

 ٢٧٠ ............................................................. ما بعث اهللا نبيًا قط إال ويف أمته قدرية �

ر أمته الدجال �  ٨٧٥ .................................................................ما بُعث نبيٌّ إال حذّ

 ١٠٦٠ ..............................................................يقتل بعضكم بعضا: ما توبتنا ? قال �

 ٩٨٤ ..................................................................... ما حسدتكم اليهود عىل يشء �

 ٨١٣ ........................................................ ما حلف اهللا بحياة أحدٍ قط إال بحياة حممد �

ا أكرم عليه من حممد �  ٨١٢ ................................................ ما خلق اهللا تعاىل وما ذرأ نفسً

 ٥١٤ ............................................................................. ما ساء عمل قومٍ قط �

قت � دِّ ق نبيٌّ من األنبياء ما صُ دِّ  ٨٠٤ .............................................................. ما صُ

 ٦٠٧ .............................................. ه األرض مؤمنٌ وال مؤمنة إال وهو حيبنيما عىل وج �
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 ٧٨  ........................................................................... ما فشا الزنا يف قوم قط �

 ١٨٧ ..................................................................................... ما مات عامر �

 ٧٧٥ ............................................... ما من األنبياء نبيٌ إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش �

 ٧٨٦ .......................................................... ما من اللغة يشءٌ إال منها يف القرآن يشء �

 ٩٢٢ .................................................. ما من نبي إال وخلّف يف أهل بيته دعوة مستجابة �

 ٨١٧, ٨١٦ .................................................. ما منكم من أحدٍ إال ومعه قرينه من اجلن �

 ٤٤٣ ....................................................... متى يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر �

 ٧٢٢ ..................................................................... مثلت يل أمتي يف املاء والطني �

 ٩٦٢ ................................................................... املدينة ومكة حمفوفتان باملالئكة �

 ٣٦١ ...................................................................... مرحبًا بوصية رسول اهللا  �

 ٩٤٥ ............................................................................. مريم خري نساء عاملها �

 ٥٩٣ ........................................................... مسح رسول اهللا رأيس ودعا يل باحلكمة �

 ٧٨٠ ...................................................................... من أراد العلم فعليه بالقرآن �

 ٤٩٥ ............................................... بن ليلتنيمن أرشاط الساعة أن يروا اهلالل فيقولوا ا �

 ٤٨٥ ................................................ من أعالم الساعة أن يكون الولد غيظًا واملطر قيظًا �

 ٢٩٥ .................................................................... من أمتي من يتكلم بعد املوت �

 ٨١٠ .......................................................... من آمن متّت له الرمحة يف الدنيا واآلخرة �

 ٦٤٩ ................................................................. من احتكر عىل املسلمني طعامهم �

 ٤٩٢ ............................................................... من اقرتاب الساعة أن ترفع العرشة �

 ٤٩٤ ............................................................ من اقرتاب الساعة أن ير اهلالل قبالً  �

 ٥٠٥ ......................................................... من اقرتاب الساعة كثرة املطر وقلة النبات �

ى باسمي يرجو بركتي �  ٩٣٥ ................................................................... من تسمّ

ه أن ينظر إىل رجل �  ١٦٦ ........................................................................ من رسّ

 ٦٦١, ٦٥٩ ...................................................................... من هذا أكله األسود �

لد له ثالث � ا فقد جهلمن وُ  ٩٣٤, ٩٣٣ ......................................... ة فلم يسمِّ أحدهم حممدً
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 ٩٠٧ ................................................................................. موسى صفي اهللا �

 ٣٠٨ ........................................................................... موىل القوم من أنفسهم �

 ١٠١٣ ....................................................................................... الندم توبة �

 ٧٨٦, ٧٨٥  .................................................................... زل القرآن بكل لسانن �

ه مسرية شهرين نُرص رسول اهللا  �  ٨٥٧ ....................................................... عىل عدوّ

 ٨٦٣ .................................................................................. نُرصت بالرعب �

ا سمع مقالتي فوعاها � ـر امرءً  ٦٦٧ .................................................................. نضّ

 ١٠١١ .................................................. نودوا يا أمة حممد استجبت لكم قبل أن تدعوين �

 ٩١  ................................................................................... هذا غلق الفتنة �

 ١٤٩ ...................................................................... هالك أمتي عىل يدي أغيلمة �

 ٤٠٠ ............................................................................. هالك أمتي يف ثالث �

 ٦٩٦ .............................................................................. هو أمان من الرسق �

 ٩٠٣ ................................................................................ هي السبع الطوال �

 ٩٠  ............................................................. والذي نفيس بيده ال ينسلخ ذو احلجة �

 ٩٥٩ ............................................................................. واهللا إنك خلري أرض �

 ١٣٣ ........................................................ يني وبني رسول اهللاواهللا إهنا للعالمة التي ب �

 ٣٥٦ .......................................................................... وددت أين رأيت إخواين �

 ١٠٣٣ ....................................................... الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسنتان �

 ٤٠٦ ..................................................................... وكل ما توعدون يف مائة سنة �

 ١٦٠ .................................................................... رش قد اقرتبويل للعرب من  �

 ٢٥٩ ..................................................................... ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل �

 ٢٤٩ ............................................................ يأيت عىل أمتي ما أتى عىل بني إرسائيل �

 ٤١٣ ......................................................يأيت عىل الناس زمان ال يأمرون فيه بمعروف �

 ٤٧٣ ...................................................... يأيت عىل الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه �

 ٤٥٠ ................................................................... يأيت عىل الناس زمان هم ذئاب �
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 ٤١٧ ............................... يأيت عىل الناس زمان يتحلقون يف مساجدهم وليس مهتهم إال الدنيا �

 ٤٧٠ ...................................................... تخذ امللوك احلج نزهةيأيت عىل الناس زمان ي �

 ٤٥١ .......................................... يأيت عىل الناس زمان خيري فيه الرجل بني العجز والفجور �

ا يصيل هبم �  ٣٩٢ ...................................... يأيت عىل الناس زمان يقومون ساعة ال جيدون إمامً

 ٤٦٩ .................................. يكون حديثهم يف مساجدهم يف أمر دنياهميأيت عىل الناس زمان  �

 ٨٠٣ .................................................. يأيت معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل �
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אאא

  =أ  = 

 ٣٩٧، ٢٠٧أبان بن أيب عياش العبدي١

 ٦١٣أبان بن صالح بن عمري القريش٢

 ٣٨٥أبان بن عثامن بن عفان املدين٣

 ٢٢٨)غري منسوب(إبراهيم ٤

 ١١٨إبراهيم بن أيب أسيد عن جده٥

 ٥٦٠إبراهيم بن أيب حرة٦

 ٢٢٧إبراهيم بن أيب عبلة الشامي٧

 ٤٦١يفإبراهيم بن أمحد الصواف الكو٨

 ٢٤٠إبراهيم بن أمحد بن عمرو اهلذيل٩

 ٢٣٠إبراهيم بن أسباط بن السكن الكويف١٠

 ٤٢٢إبراهيم بن إسحاق الغسييل١١

 ٤٤١ى بن سلمة بن كهيليحيإبراهيم بن إسامعيل بن١٢

 ٢٦٦إبراهيم بن احلجاج السامي١٣

 ١٢٥إبراهيم بن احلسن١٤

 ١٤٣إبراهيم بن احلسن الثعلبي١٥

 ٢٤٢م بن احلسن بن عثامن الزهريإبراهي١٦

 ١٧٩إبراهيم بن احلسني١٧

 ٢٣٠إبراهيم بن احلسني األنطاكي١٨



@

 

אאא
 ٤٤٣إبراهيم بن احلكم بن أبان العدين١٩

 ٣٢٢إبراهيم بن العالء بن زبريق احلميص٢٠

 ١٩٥إبراهيم بن املستمر الناجي٢١

 ٦٩إبراهيم بن املنذر األسدي احلزامي٢٢

 ٣٨٥إبراهيم بن املولد٢٣

 ٤٣إبراهيم بن بشار الرمادي٢٤

 ٤٥٥إبراهيم بن حرمة أو رصمة األنصاري٢٥

 ١٠٧إبراهيم بن محزة بن حممد الزبريي٢٦

 ٥٧٦إبراهيم بن زكريا األمحر٢٧

 ٤٢٢إبراهيم بن سعد الزهري٢٨

 ٥٧إبراهيم بن سعيد اجلوهري٢٩

 ١٢٩إبراهيم بن عبداهللا الكجي٣٠

 ٣٣١السعديإبراهيم بن عبداهللا بن يزيد٣١

 ٨٥إبراهيم بن حممد بن زياد األهلاين٣٢

 ٤٠٧إبراهيم بن حممد بن طلحة التيمي٣٣

 ٣٥٩إبراهيم بن حممد بن عبدالعزيز الزهري٣٤

 ٤٢٥إبراهيم بن حممد بن عرق٣٥

 ٦٠٤إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب٣٦

 ٣٠٨إبراهيم بن مرزوق األموي٣٧

 ٥٦٧إبراهيم بن مهاجر البجيل٣٨

 ١٥٢إبراهيم بن موسى التميمي٣٩

 ٢٨٠إبراهيم بن موسى الثوري٤٠



@

 

אאא
 ٢٠١إبراهيم بن نشيط الوعالين٤١

 ٤٤٣ى العدينيحيإبراهيم بن٤٢

 ٦١٩إبراهيم بن يزيد اخلُوزي املكي٤٣

 ٣٩إبراهيم بن يزيد النخعي٤٤

 ٤١٤إبراهيم بن يزيد بن رشيك التيمي٤٥

 ٣٩٣إبراهيم بن يوسف احلرضمي٤٦

 ٤٠٧اهيم موىل آل طلحةإبر٤٧

 ١٧٠أبو بكر بن أيب مريم الغساين٤٨

 ٧٩أبو بكر بن عياش األسدي٤٩

 ٥األجلح بن عبداهللا بن حجية٥٠

 ٦٤أمحد بن أيب بكر بن احلارث الزهري٥١

 ٦١٩أمحد بن إسحاق بن احلصني السلمي٥٢

 ٥٠أمحد بن احلسن احلريي٥٣

 ٤٢٧أمحد بن احلسني بن نرص احلذاء٥٤

 ٤٢٢بن اخلرض النيسابوري الشافعي أمحد٥٥

 ٣٤٣أمحد بن اخلليل البغدادي٥٦

 ٢١٠أمحد بن الفرج أبو عتبة احلميص احلجازي٥٧

 ٤٩٤أمحد بن القاسم٥٨

 ٥٢٨أمحد بن النرض العسكري٥٩

 ٢١٩أمحد بن بكر الباليس٦٠

 ٢١٠أمحد بن حازم بن حممد الغفاري٦١

 ٤١٥أمحد بن خازم املعافري٦٢



@

 

אאא
 ٥٣٢بيب بن عيد احلبطيأمحد بن ش٦٣

 ٥٩٤أمحد بن عبدالرمحن الدشتكي محدون٦٤

 ٢٣١أمحد بن عبدالرمحن بن يزيد احلراين٦٥

 ٢٦٩أمحد بن عبداهللا بن مهدي٦٦

 ٤١٠أمحد بن عبداهللا بن يونس الريبوعي٦٧

 ٣٤أمحد بن عبيد الصفار٦٨

 ٢٢٦أمحد بن عثامن بن حكيم األودي٦٩

 ٤٦٩عيلأمحد بن عيل األنصاري أبو٧٠

 ١١أمحد بن عمرو بن حفص القطراين٧١

 ١٧٥أمحد بن عمرو بن عبداهللا املرصي٧٢

 ٢٤٦أمحد بن عمري بن جوصا الكاليب٧٣

 ٤٢٤أمحد بن حممد بن إسامعيل٧٤

 ١٥٧أمحد بن حممد بن أنس القربيطي٧٥

 ١١٦أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين٧٦

 ٢٤٠أمحد بن حممد بن زياد ابن األعرايب٧٧

 ٢٣٦أمحد بن حممد بن سعدان٧٨

 ١٦٣أمحد بن حممد بن هارون أبو بكر اخلالل٧٩

 ١٦٠ى بن محزةيحيأمحد بن حممد بن٨٠

 ٣٨٥أمحد بن مروان الدينوري٨١

 ٤٢٥أمحد بن نرص النيسابوري اخلفاف٨٢

 ٤٢٣ى بن احلجاج األصبهاين الشيباينيحيأمحد بن ٨٣

 ٢٣٢ى بن خالد بن حيانيحيأمحد بن ٨٤



@

 

אאא
 ١٩٠ى بن شعبةيحيأمحد بن ٨٥

 ٣٩٣)محدان(أمحد بن يوسف األزدي٨٦

 ١٩٠أمحد بن يوسف املنبجي٨٧

 ٤٢أمحد بن يونس التميمي٨٨

 ١٦٣األحنف بن قيس السعدي٨٩

 ٥٩٧األحوص بن حكيم احلميص٩٠

 ٦٢٤إدريس بن سنان الصنعاين٩١

 ١٣٩أرطأة بن املنذر احلميص٩٢

 ١١٢األزهر بن عبداهللا احلرازي٩٣

 ٢٤١أزهر بن مروان الرقايش٩٤

 ٥٢٥أسامة بن زيد الليثي موالهم املدين٩٥

 ٤٢٥أسباط بن نرص اهلمداين٩٦

 ٥٥٥إسحاق بن إبراهيم بن العالء احلميص٩٧

 ٤٣إسحاق بن أيب إرسائيل٩٨

 ٢٥٦إسحاق بن أيب الفرات املدين٩٩

 ٣٠٥إسحاق بن إسامعيل الطالقاين٠٠

 ٤٧٧احلريبإسحاق بن احلسن بن ميمون٠١

 ٤٤١إسحاق بن برش أبو حذيفة البخاري٠٢

 ٥٤إسحاق بن راهويه احلنظيل٠٣

 ٥٧٦إسحاق بن زياد القطان٠٤

 ٢١١إسحاق بن سليامن الرازي٠٥

 ٢٢إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة٠٦



@

 

אאא
 ٢إسحاق بن عبداهللا بن كيسان٠٧

 ٣٧٣إسحاق بن وحيش بن حرب٠٨

 ٢٣٦إسحاق بن وهب بن زياد العالف٠٩

 ١٢٣إسحاق بن يوسف الواسطي األزرق١٠

 ٣١٠)أسد السنة(أسد بن موسى األموي١١

 ٦٦إرسائيل بن يونس السبيعي١٢

 ٢٦٦أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري١٣

 ٢١أسلم العدوي موىل عمر١٤

 ١٤٢أسلم العدوي موىل عمر١٥

 ١٠٧إسامعيل بن إبراهيم اهلاليل١٦

 ٥٦٧بجيلإسامعيل بن إبراهيم بن مهاجر ال١٧

 ١١٣إسامعيل بن أيب أويس١٨

 ٩٨إسامعيل بن أيب حكيم القريش موالهم١٩

 ٢٠إسامعيل بن أيب خالد٢٠

 ١٠٧إسامعيل بن إسحاق القايض٢١

 ٥٤إسامعيل بن أمية األموي٢٢

 ٣٤إسامعيل بن الفضل العبدي٢٣

 ٣٩٣إسامعيل بن هبرام اهلمداين٢٤

 ٤٠٧إسامعيل بن جعفر األنصاري٢٥

 ٥٦٣يل بن خليفة العبيس الكويفإسامع٢٦

 ٢٢إسامعيل بن رافع املدين٢٧

 ٣٧إسامعيل بن رجاء بن ربيعة٢٨



@

 

אאא
 ٢٧١إسامعيل بن زكريا اخللقاين٢٩

 ٤١إسامعيل بن سامل األسدي٣٠

 ٥٣٢إسامعيل بن شبيب٣١

 ٤٢٥إسامعيل بن عبدالرمحن السدي٣٢

 ٣١٤إسامعيل بن عبداهللا بن خالد الرقي٣٣

 ٣١٤بداهللا بن زرارة الرقيإسامعيل بن ع٣٤

 ٥٦٨إسامعيل بن عبدامللك بن أيب الصفريا٣٥

 ١٨إسامعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر٣٦

 ١٩٧إسامعيل بن عبيداهللا بن رفاعة العجالين٣٧

 ٤٩إسامعيل بن عمر الواسطي٣٨

 ٨٩إسامعيل بن عياش احلميص٣٩

 ٢٤٠إسامعيل بن جمالد اهلمداين٤٠

 ١٨٨املكيإسامعيل بن مسلم٤١

 ١٠٠إسامعيل بن موسى الفزاري٤٢

 ٢٤٥إسامعيل بن نرص العبدي٤٣

 ٤٤١ى بن سلمة بن كهيليحيإسامعيل بن٤٤

 ٤٩األسود بن عامر الشامي٤٥

 ٥١٨األسود بن قيس العبدي٤٦

م الكويف٤٧  ٢٦٨األسود بن هالل املحاريب أبو سالّ

 ٢٦٨األسود بن يزيد النخعي٤٨

 ١٣أسيد بن املتشمس٤٩

 ٣٧١األشعث األنصاري٥٠



@

 

אאא
 ٢٤١أشعث بن براز البرصي السعدي٥١

 ٢٠األشعث بن سليم بن أيب الشعثاء٥٢

 ٤٣١أشعث بن سوار الكندي النجار٥٣

 ٦١أشعث بن عبدامللك احلُمراين٥٤

 ٣٨األصبغ بن بناتة الكويف٥٥

 ١٩٧األعشى بن عبدالرمحن بن مكحل٥٦

 ١٢٠أفلح بن عبداهللا٥٧

 ٧٨العييشأمية بن بسطام٥٨

 ٩٨أنس بن حكيم الضبي البرصي٥٩

 ١٢٨أنس بن عياض الليثي٦٠

 ٥٢٤أنس بن فضالة بن عدي األنصاري٦١

 ١٦٤أنيس بن سوار اجلرمي٦٢

 ٩٩أوس بن خالد ابن أيب أوس احلجازي٦٣

 ٤٥٣أوس بن عبداهللا الربعي أبو اجلوزاء٦٤

 ١٤٩، ١٤٤أيوب بن أيب متيمة السختياين٦٥

 ٦٩املعامري األنصاريأيوب بن بشري٦٦

 ٤٤٧أيوب بن خالد بن صفوان األنصاري٦٧

 ٢٢٧أيوب بن سويد الرميل٦٨

 ٤٨٠أيوب بن هنيك٦٩

 ٦٩أيوب عبدالرمحن بن صعصعة٧٠

  =ب =  

 ١٣١بحر السقاء ابن كنيز٧١
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אאא
 ٥٤٧بحر بن احلكم الكيساين٧٢

 ١٠٨بحري بن سامل أبو عبيد٧٣

 ٤٤٥بحري بن سعد أبو خالد احلميص٧٤

 ١٩٥الرباء بن عبداهللا بن يزيد الغنوي٧٥

 ١٢٧برد بن سنان الدمشقي٧٦

 ٢١٤بركة بن حممد احللبي٧٧

 ٢١٩بزيغ أبو اخلليل اخلصاف٧٨

 ١٠٨بسام بن عبداهللا الصرييف٧٩

 ٢١٧بسطام بن حبيب٨٠

 ٤٢٧برش بن أمحد بن برش اإلسفراييني٨١

 ١٦٠برش بن املفضل الرقايش٨٢

 ٣٧٩برش بن حرب األزدي٨٣

 ٣٩٧برش بن سلم البجيل٨٤

 ٥١٤برش بن شغاف الضبي البرصي٨٥

 ٤٦٠برش بن عامرة املكتب الكويف٨٦

 ٤٧بشري بن أيب عمرو اخلوالين٨٧

 ٢بشري بن املهاجر الكويف٨٨

 ٨٩بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري٨٩

 ٢٦٨بشري بن سلامن الكندي٩٠

 ٣٩٥بشري بن يسار احلارثي٩١

 ٢١٠بقية بن الوليد٩٢

 ٣٠٩بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي٩٣



@

 

אאא
 ٢٢٧بكر بن سهل الدمياطي٩٤

 ٢٤٩، ١٧٧بكر بن سوادة اجلذامي٩٥

 ٣٧١بكر بن شداخ ويقال بكري الليثي٩٦

 ٤٠٨بكر بن عبداهللا املزين٩٧

 ١٥٤بكر بن عمر أبو الصديق الناجي٩٨

 ٣٩بكري بن ربيعة٩٩

 ٢٠٠ى العبيسحييبالل بن ٢٠٠

 ٣٠١بن محدان الواسطي البغداديبنان بن حممد٢٠١

 ٢٤٠بيان بن برش األمحيس٢٠٢

  =ت =  

 ٦١٠توبة العنربي٢٠٣

  =ث =  

 ٥٨٧ثابت بن أيب صفية الثاميل٢٠٤

 ١٣ثابت بن أسلم البناين٢٠٥

 ١٠٥ثابت بن احلجاج الكاليب٢٠٦

 ٢٠٠ثابت بن السمط٢٠٧

 ٤٢٥ثابت بن عجالن احلميص٢٠٨

 ٣١٨ريثابت بن يزيد بن وديعة األنصا٢٠٩

 ٣٨٣ثعلبة بن حاطب أو ابن أيب حاطب األنصاري٢١٠

 ٢٠ثعلبة بن ضبيعة الثعلبي٢١١

 ٤١ثعلبة بن يزيد احلامين٢١٢

 ٣٣٦ثاممة بن عبداهللا بن أنس بن مالك٢١٣



@

 

אאא
 ٦١٥ثوابة بن مسعود التنوخي٢١٤

 ٧٠ثور بن زيد الدييل٢١٥

 ٢٦٣ثور بن يزيد احلميص٢١٦

  =ج =  

 ١٠٠جابر بن عمرو أبو الوازع٢١٧

 ٥٦ اجلارود٢١٨

 ٢٤٤اجلارود بن يزيد٢١٩

 ٢٥١جامع بن سوداة٢٢٠

 ٢٧٥جبارة بن املغلّس احلامين٢٢١

 ١٩٠جبري بن عبيدة, ويقال عبدة الشاعر٢٢٢

 ١١٧جبري بن نفري احلرضمي٢٢٣

 ٣٤جرير بن عبداحلميد الضبي٢٢٤

 ٥٣٠جشيب الشامي٢٢٥

 ١٣٤اجلعد بن عبدالرمحن بن أوس٢٢٦

 ٦١٣ة اخلزاعيجعفر بن أيب املغري٢٢٧

 ٤٦٦جعفر بن أيب عثامن الطياليس٢٢٨

 ٥٥٨جعفر بن إياس ابن أيب وحشية٢٢٩

 ٤١٤جعفر بن الزبري احلنفي الدمشقي٢٣٠

 ٣٨٧جعفر بن الزبري بن العوام٢٣١

 ٢٢جعفر بن برقان الرقي٢٣٢

 ١٨٠جعفر بن حيان السعدي٢٣٣

 ٣٠جعفر بن سليامن الضبعي٢٣٤



@

 

אאא
 ٣٢٤جعفر بن عبداهللا األنصاري٢٣٥

 ٢٩٨جعفر بن عون املخزومي٢٣٦

 ٤٢٢)جعفر الصادق(جعفر بن حممد بن عيل بن احلسن٢٣٧

 ٤٠جعفر بن مروان٢٣٨

 ٣٤٣اجلعيد بن عبدالرمحن الكندي٢٣٩

 ٣مجيــــــــع٢٤٠

 ٢٠٩جنادة األزدي٢٤١

 ٥٨جندب بن كعب بن عبداهللا األزدي٢٤٢

 ٢٠٤جندل بن والق التغلبي٢٤٣

 ٥٣٠جهم بن عثامن٢٤٤

 ٤٨٤سعيد األزديجويرب بن ٢٤٥

 ٧٠جويرية بن أسامء الضبعي٢٤٦

  =ح =  

 ٣١٠حاتم بن إسامعيل املدين٢٤٧

 ٣٢٩اجلالب املروزيحاتم بن العالء٢٤٨

 ٥٥٢احلارث األشعري٢٤٩

 ٣٠٩احلارث بن برصاء الليثي٢٥٠

 ٣٨احلارث بن حصرية٢٥١

 ٤٤احلارث بن عبداهللا األعور٢٥٢

 ٧٦احلارث بن يزيد احلرضمي٢٥٣

 ٢٦٣بن يزيد احلميص السكويناحلارث ٢٥٤

 ٤٢٤حامد بن حممود بن حرب املقرئ٢٥٥



@

 

אאא
 ٣٠٧ى بن هانئ البلخييحيحامد بن ٢٥٦

 ٣٩٣حبان بن هالل البرصي٢٥٧

 ٣١٢حبان بن يسار الكاليب٢٥٨

 ٦٦حبة بن جوين العرين٢٥٩

 ٥٤١حبيب املعلم أبو حممد البرصي٢٦٠

 ٤١حبيب بن أيب ثابت الكويف٢٦١

 ٥٧٦لقاسم القزازحبيب بن احلسن أبو ا٢٦٢

 ١٣حبيب بن الشهيد٢٦٣

 ١٦٢حبيب بن محاز األسدي٢٦٤

 ٢٣٤حبيب بن عبيد الرحبي احلميص٢٦٥

 ٢٦٧حبيب بن فروخ احلدثي٢٦٦

 ٨٦حبيب بن مسلمة الفهري٢٦٧

 ٣٤حبيب بن يسار الكويف٢٦٨

 ٣٢١احلجاج بن أرطأة النخعي٢٦٩

 ٣٦٦احلجاج بن احلجاج الباهيل٢٧٠

 ٩٩طيحجاج بن املنهال األنام٢٧١

 ١٠٨حجاج بن متيم اجلزري٢٧٢

 ٢٤٤احلجاج بن دينار الواسطي٢٧٣

 ١٣٩حجاج بن فرافصة الباهيل٢٧٤

 ٨٧حجاج بن حممد املصييص٢٧٥

 ٣٩٧احلجاج بن يوسف الثقفي٢٧٦

 ١٠٠ حجر٢٧٧



@

 

אאא
 ٧٥حجر بن عدي الكندي٢٧٨

 ٢٤٠حجني بن املثنى الياممي٢٧٩

 ٢١٢حديج بن أيب عمرو٢٨٠

 ٤٣٠حديج بن معاوية بن حديج٢٨١

 ٢٦حدير احلرضمي احلميص٢٨٢

 ٣٧٣حرب بن وحيش بن حرب احلميص٢٨٣

 ١١٩حرقوص بن زهري السعدي٢٨٤

 ١٥٠حرملة بن عمران التجيبي٢٨٥

 ٥٧٥حرملة بن قيس النخعي٢٨٦

 ٢١٨حريز بن املسلم الصنعاين٢٨٧

 ١٤٦حريز بن عثامن الرحبي٢٨٨

 ٥٢٠احلريش بن يزيد٢٨٩

 ١٩٩حسان بن غالب٢٩٠

 ٥٤٣ن أمحد النيسابوريحسان بن حممد ب٢٩١

 ١١احلسن بن أيب احلسن البرصي٢٩٢

 ٢٩٣احلسن بن احلارث األهوازي٢٩٣

 ١٥٢احلسن بن احلسن الطويس٢٩٤

 ١٢٥احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب٢٩٥

 ٢٨٩احلسن بن الربيع البجيل٢٩٦

 ٢٥٩احلسن بن الصباح البزار٢٩٧

 ٤٢٩احلسن بن الفضل أبو عيل البجيل٢٩٨

 ٦١٣ثوبان اهلوزياحلسن بن٢٩٩



@

 

אאא
 ١٤٦احلسن بن جابر اللخمي٣٠٠

 ٢٢٨احلسن بن حفص اهلمداين٣٠١

 ٣٠٦احلسن بن داود بن حممد املنكدر٣٠٢

 ٢٩٧احلسن بن زيد بن احلسن املدين٣٠٣

 ٣٤٣احلسن بن سفيان النسائي٣٠٤

 ٥٦٨حسن بن صالح بن حيّ اهلمداين٣٠٥

 ٣١٦احلسن بن عبيداهللا النخعي٣٠٦

 ٢٩٩لوايناحلسن بن عيل احل٣٠٧

 ٥٢٩احلسن بن عيل املعمري البغدادي٣٠٨

 ٣٠٧احلسن بن عيل بن زياد الرسي٣٠٩

 ٤٤١احلسن بن عيل بن عفان العامري٣١٠

 ٣٤٧احلسن بن عامرة البجيل٣١١

 ٢٩٧احلسن بن عمر الفزاري أبو املليح٣١٢

 ٢١٦احلسن بن عمرو الفقيمي٣١٣

 ٢١٠احلسن بن قتيبة املدائني٣١٤

 ٣٥٣سفرايينياحلسن بن حممد اإل٣١٥

 ٦٢٢احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين٣١٦

 ٤٠٩احلسن بن حممد بن عبيداهللا املكي٣١٧

 ٢احلسن بن مسلم بن ينّاق٣١٨

 ٢٣٣احلسني بن أيب الرسي العسقالين٣١٩

 ٤٨٩احلسني بن إسامعيل٣٢٠

 ٣١٢احلسني بن احلسن بن أيوب الطويس٣٢١



@

 

אאא
 ٥٧احلسني بن الرماس العبدي٣٢٢

 ٢٢٨الوليد القريش كميلاحلسني بن٣٢٣

 ٥٩٢احلسني بن برش الطرسويس٣٢٤

 ٥٣٦حسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب٣٢٥

 ٣٣٠حسني بن عبداهللا بن عبيداهللا بن عباس اهلاشمي٣٢٦

 ٤٣١احلسني بن عيل العجيل٣٢٧

 ٥٧٦احلسني بن عيل اخلرقي٣٢٨

 ٤٢٨احلسني بن فهم البغدادي٣٢٩

 ٤٧٧ملروزي التميميحسني بن حممد ا٣٣٠

 ٥٧احلسني بن حممد بن هبرام التميمي٣٣١

 ٢احلسني بن واقد املروزي٣٣٢

 ١٢٣احلرشج بن نباتة األشجعي الواسطي٣٣٣

 ٢٦٨حصني بن عبدالرمحن السلمي٣٣٤

 ٤٤١حصني بن نمري الواسطي الرضير٣٣٥

 ١٣حطان بن عبداهللا الرقايش٣٣٦

 ١٦٦حفص بن النرض بن أنس٣٣٧

 ٤٠حفص بن راشد٣٣٨

 ١٠حفص بن عثامن٣٣٩

 ١٤٤حفص بن عمر٣٤٠

 ٥٣٧حفص بن عمر األييل٣٤١

 ٤٣٢حفص بن عمر احلويض أبو عمر٣٤٢

 ٥٩حفص بن عمر بن ميمون الصنعاين العدين٣٤٣



@

 

אאא
 ١٩٢حفص بن غياث النخعي٣٤٤

 ١حفص بن غيالن٣٤٥

 ١٤٥حفص بن يزيد٣٤٦

 ٥٨٦حكام بن سلم الرازي الكناين٣٤٧

 ٤٤٣احلكم بن أبان العدين٣٤٨

 ٢٥٧احلكم بن بشري بن سلامن الكويف٣٤٩

 ١٣٤احلكم بن سعيد األموي٣٥٠

 ٣٩٦احلكم بن ظهري الفزاري٣٥١

 ٣٩٠احلكم بن عبداهللا األييل٣٥٢

 ١٢٤احلكم بن عبدامللك القريش٣٥٣

 ١٨٧احلكم بن عبدة الرعيني٣٥٤

 ٢احلكم بن عتيبة الكندي٣٥٥

 ٥٢٦احلكم بن عطية العييش البرصي٣٥٦

 ٥٢قنطرياحلكم بن موسى ال٣٥٧

 ٨٩احلكم بن نافع البهراين٣٥٨

 ١٤٥احلكم بن هشام الثقفي٣٥٩

 ٣٩حكيم بن جبري األسدي٣٦٠

 ٥٩٣حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي٣٦١

 ٤٨محاد بن أسامة القريش موالهم٣٦٢

 ١٣محاد بن سلمة بن دينار٣٦٣

 ٢١٨محاد بن عبدالرمحن الكلبي٣٦٤

 ٥٧٥محزة بن حبيب الزيات القارئ٣٦٥



@

 

אאא
 ٣١٣بن عون بن عبداهللا املسعودي محزة٣٦٦

 ٤٨٩محزة بن مالك األسلمي٣٦٧

 ١٣محيد الطويل البرصي٣٦٨

 ٣٧محيد بن أيب غنية األصبهاين٣٦٩

 ١٣٤محيد بن زياد أبو صخر٣٧٠

 ٣٥٩محيد بن حممد بن عبدالعزيز الزهري٣٧١

 ٢٣٨محيد بن هانئ اخلوالين٣٧٢

 ١٤٤محيد بن هالل العدوي٣٧٣

 ٦١٣رشد بن الصنعاينحنش بن عبداهللا أبو٣٧٤

 ٤١حيان بن حصني األسدي٣٧٥

 ٥٩حيان بن عبداهللا العدوي٣٧٦

 ١٥٣حيدرة بن أمحد٣٧٧

 ٤٧حيوة بن رشيح التجيبي٣٧٨

 ٥٣حيي بن هانئ املرصي٣٧٩

  =خ =  

 ٤٠٠خارجة بن الصلت الربمجي٣٨٠

 ٢٩٥خالد بن أيب بكر بن عبيداهللا العمري٣٨١

 ٢٣١خالد بن أيب يزيد احلراين٣٨٢

 ٣٦٠الد بن أسيد بن أيب العيصخ٣٨٣

 ٢١٨خالد بن الزبرقان الكلبي٣٨٤

 ٥١خالد بن دينار التميمي٣٨٥

 ٦٥خالد بن عبداهللا الواسطي٣٨٦



@

 

אאא
 ١٥٧خالد بن عبداهللا بن يزيد القرسي٣٨٧

ذري٣٨٨  ١٥خالد بن عرفطة العُ

 ٤٢٧خالد بن قيس بن رباح احلداين٣٨٩

 ٣١٩خالد بن خملد القطواين٣٩٠

 ٦٠٠خالد بن مرثد٣٩١

 ٤٤٥خالد بن معدان الكالعي احلميص٣٩٢

 ١٢٦خالد بن مهران احلذاء٣٩٣

 ١٤٥خالد بن نافع األشعري٣٩٤

 ٢٨٧خالد بن نزار األييل٣٩٥

 ٥٥٩خالد بن يزيد اجلمحي السكسكي٣٩٦

 ١خالد بن يزيد الدمشقي٣٩٧

 ١٩٥خالد بن يزيد الغنوي٣٩٨

 ٢٢٧خالد بن يزيد بن صبيح٣٩٩

 ١٩٧خالد بن يوسف السمتي٤٠٠

 ٤٠٥خرشة بن احلر الفزاري٤٠١

 ٣١٨خزيمة بن جنادة٤٠٢

 ٢٣٥خصيف بن عبدالرمحن اجلزري٤٠٣

 ٢٩٤خطاب بن واثلة بن األسقع٤٠٤

 ٢٣٣خلف بن متيم الكويف٤٠٥

 ٣٤٩خليفة املخزومي موالهم الكويف٤٠٦

 ٢٦خيثمة بن عبدالرمحن اجلعفي٤٠٧

  =د =  



@

 

אאא
 ٥٥٩داود بن أيب عوف أبو اجلحاف التميمي٤٠٨

 ٢٣٧د بن أيب هند القشرييداو٤٠٩

 ٤٩٥داود بن اجلارود٤١٠

 ١٠٢داود بن املحرب البكراوي٤١١

 ٨٥داود بن رشيد اخلوارزمي٤١٢

 ٨٦داود بن عبدالرمحن العطار٤١٣

 ٣٣٢داود بن عطاء املزين املدين٤١٤

 ٢١٥داود بن مهران الدباغ٤١٥

 ١٠٨دحية بن خليفة الكلبي٤١٦

 ٣٦٨دُخني بن عامر املرصي٤١٧

 ١٣٠أبو السمح القاصدراج ٤١٨

  =ذ =  

 ٥٥ذكوان السامن الزيات٤١٩

 ١١٩ذو اخلويرصة٤٢٠

  =ر =  

 ١٧٠راشد بن سعد املقرئ٤٢١

 ١٤٠راشد بن كيسان العبيس٤٢٢

 ١٠٣رافع بن خديج األنصاري٤٢٣

 ٣٢٤رافع بن سنان األويس٤٢٤

 ١٤٣ربعي بن حراش العبيس٤٢٥

 ٥٥٢الربيع بن أنس البكري احلنفي٤٢٦

 ٤٠بن سعد اجلعفيالربيع ٤٢٧



@

 

אאא
 ١٧٥الربيع بن سليامن املرادي٤٢٨

 ٤٠الربيع بن سهل الفزاري٤٢٩

 ٤٢٩الربيع بن صبيح السعدي٤٣٠

 ١٢٧الربيع بن نافع احللبي٤٣١

 ٣١ربيعة بن احلارث٤٣٢

 ٤٠ربيعة بن ناجذ٤٣٣

 ٤٢٤ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب اإليادي٤٣٤

 ٣٧رجاء بن ربيعة الزبيدي٤٣٥

 ٢٩٩د العذريرجاء بن حمم٤٣٦

ال بن عنفوة احلنفي٤٣٧  ١٠٣رجّ

 ٣١٧الرحال بن املنذر بن كريز٤٣٨

 ١٧رشدين بن سعد املرصي٤٣٩

 ٧٧رفاعة بن شداد البجيل٤٤٠

 ٣٩١، ٥١رفيع بن مهران الرياحي٤٤١

 ٥٣٢روح بن القاسم التميمي٤٤٢

 ٤٦٣روح بن عبادة بن العالء القييس٤٤٣

  =ز =  

 ٣٥٣زائدة بن أيب الرقاد٤٤٤

 ١٦٢زائدة بن قدامة الثقفي٤٤٥

 ٥٥٩زاذان أبو عمر الكندي٤٤٦

 ٢٢٣زبان بن فائد املرصي٤٤٧

 ٢٩٣زبيد بن احلارث اليامي٤٤٨



@

 

אאא
 ٣٤٨الزبري بن اخلريت البرصي٤٤٩

 ٣٣٢الزبري بن بكار األسدي املدين٤٥٠

 ٣٠٣الزبري بن عدي اهلمداين٤٥١

 ٧٩زر بن حبيش األسدي٤٥٢

 ٥٥٦زريب بن عبداهللا األزدي٤٥٣

 ٢٦٠فر بن عبدالرمحن بن أردكز٤٥٤

 ١٢٩زكريا بن منظور القرظي٤٥٥

 ٣٤ى الكندي األعمىيحيزكريا بن ٤٥٦

 ٢١٦ى بن صبيح املعروف بزمحويهيحيزكريا بن ٤٥٧

 ٢٥٧زنيج أبو غسان الرازي٤٥٨

 ١٣زهدم بن مرضب اجلرمي٤٥٩

 ٣٥٤زهرة بن معبد التيمي أبو عقيل٤٦٠

 ٣٢٨زهري بن حرب أبو خيثمة النسائي٤٦١

 ٥٢٠زهري بن عبّاد٤٦٢

 ٤٧٠زهري بن حممد التميمي أبو املنذر اخلراساين٤٦٣

 ١٩٧زهري بن معاوية بن حديج الكويف٤٦٤

 ٢٣٦زياد بن أيب زياد اجلصاص الواسطي٤٦٥

 ١٥٠زياد بن أيب سفيان٤٦٦

 ٥٧٧زياد بن أيب مريم اجلزري٤٦٧

 ٥٧٢زياد بن أيب مسلم الصغار٤٦٨

 ٥٥٨−الصغريشعبة−زياد بن أيوب البغدادي٤٦٩

 ١٦٦زياد بن األبرص٤٧٠



@

 

אאא
 ٥٧٧زياد بن اجلراح اجلزري٤٧١

 ٥٦زياد بن املنذر أبو اجلارود األعمى٤٧٢

 ٥٤١زياد بن سعد اخلراساين٤٧٣

 ٣٠٤زياد بن عبداهللا البكائي الكويف٤٧٤

 ٣٥٣زياد بن عبداهللا النمريي٤٧٥

 ١٠٢زياد بن عبيداهللا الزيادي٤٧٦

 ٤٥٨زياد بن عالقة الثعلبي٤٧٧

 ٦٦زيد احلجام الكويف٤٧٨

 ١٥٤زيد العمي ابن أيب احلواري٤٧٩

 ٢٦زيد بن أيب أنيسة اجلزري٤٨٠

 ١٠٥زيد بن أيب الزرقاء٤٨١

 ٧٨زيد بن أرقم بن زيد اخلزرجي٤٨٢

 ٢١زيد بن أسلم العدوي٤٨٣

 ٢٢زيد بن احلباب العكيل٤٨٤

 ٢٠٨زيد بن احلريش األهوازي٤٨٥

 ٥٥٢زيد بن سالم احلبيش٤٨٦

 ٥٠١ن الكويفزيد بن ظبيا٤٨٧

 ٥زيد بن عيل بن احلسني٤٨٨

 ٥١٠زيد بن واقد القريش٤٨٩

 ٢٢٦زيد بن وهب اجلهني الكويف٤٩٠

 ٢٠١ى بن عبيد اخلزاعييحيزيد بن ٤٩١



@

 

אאא
  =س = [

 ٣٣٢ساعدة بن عبيداهللا٤٩٢

 ٤٤١سامل أبو محاد٤٩٣

 ١٤٧سامل بن أيب أمية املدين٤٩٤

 ٢٣سامل بن أيب اجلعد الكويف٤٩٥

 ٥١٩حفصة العجيلسامل بن أيب٤٩٦

 ٢٩٠سامل بن عبداهللا بن عمر املدين٤٩٧

 ١٠٨سامل بن عجالن األفطس٤٩٨

 ٣٢١سربة بن أيب سربة اجلعفي٤٩٩

 ١٧٧سحيم املدين موىل بني زهرة٥٠٠

 ١١ى الشيباينيحيالرسي بن٥٠١

 ٢٤٢رسيج بن النعامن اجلوهري٥٠٢

 ١٤٥رسيج بن يونس البغدادي٥٠٣

 ٢٧٢سعد بن سعيد األنصاري٥٠٤

 ٥٤٣سعد بن سعيد املقربي أبو سهل املدين٥٠٥

 ٢٠٣سعد بن طارق الكويف٥٠٦

 ٦١٥سعد بن مسعود الكندي التجيبي٥٠٧

 ٩سعد بن نوفل اجلاري٥٠٨

 ٤٧٩سعدان بن الوليد٥٠٩

 ٢٨٠سعيد بن أبان بن سعيد األموي٥١٠

 ٩٢سعيد بن أيب أيوب املرصي٥١١

 ٢٣٧سعيد بن أيب خرية٥١٢



@

 

אאא
 ٢٥٦سعيد بن أيب سعيد املقربي٥١٣

 ٦٠٣سعيد بن أيب صالح العالف٥١٤

 ١٧٣سعيد بن أيب عروبة البرصي٥١٥

 ١١٦سعيد بن أيب مريم٥١٦

 ٢٠١سعيد بن أيب هالل الليثي٥١٧

 ٥٥سعيد بن أيب هند الفزاري٥١٨

 ٢٠٣سعيد بن أوس العبيس٥١٩

 ٥٨سعيد بن إياس اجلريري٥٢٠

مس التميمي٥٢١  ١٧٩سعيد بن اخلِ

 ٣٠٠بقالسعيد بن املرزبان أبو سعد ال٥٢٢

 ٥٤سعيد بن املسيب٥٢٣

 ١٧٣سعيد بن بشري األزدي٥٢٤

 ٤٢سعيد بن جبري األسدي٥٢٥

 ١٢٣سعيد بن مجهان األسلمي٥٢٦

 ٢٣٣سعيد بن زكريا املدائني٥٢٧

 ٢٤٠سعيد بن زنبور البغدادي٥٢٨

 ٣٣٦سعيد بن زيد األزدي٥٢٩

 ٤٧٠سعيد بن سلمة بن أيب احلسام املدين٥٣٠

 ١٦٤سعيد بن سليامن الربعي٥٣١

 ١٨٧)سعدويه(سعيد بن سليامن الواسطي٥٣٢

 ٢١٠سعيد بن سنان احلنفي٥٣٣

 ٣٠٨سعيد بن عامر الضبعي٥٣٤



@

 

אאא
 ١٨سعيد بن عبدالعزيز التنوخي٥٣٥

 ٤٠سعيد بن عبيد الطائي٥٣٦

 ٢٥٦سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي٥٣٧

 ٣٣٦سعيد بن عثامن البرصي٥٣٨

 ١٩٢سعيد بن عمرو األشعثي٥٣٩

 ٣٦١سعيد بن غزوان٥٤٠

 ٢٥٩سعيد بن غنيم الكالعي٥٤١

 ٦٥سعيد بن فريوز الكويف أبو البخرتي٥٤٢

 ١سعيد بن كثري بن عفري٥٤٣

 ٣٧٢سعيد بن حممد الوراق٥٤٤

 ٣٣٦سعيد بن مهران٥٤٥

 ١٦٥سعيد بن هبرية املروزي٥٤٦

 ٢٤٢ى بن احلسن الزهرييحيسعيد بن ٥٤٧

 ٩٧سعيد بن يزيد األزدي أبو سلمة٥٤٨

 ٣٦١نمرانسعيد موىل يزيد بن٥٤٩

 ١٤سفيان بن حسني٥٥٠

 ٤٨٩سفيان بن محزة بن سفيان األسلمي٥٥١

 ٥٧٠سفيان بن زياد العصفري٥٥٢

 ٢٠سفيان بن سعيد الثوري٥٥٣

 ١٤سفيان بن عيينة اهلاليل٥٥٤

 ٣٢٦سقري العبدي٥٥٥

 ١٩٠السكن بن نافع٥٥٦



@

 

אאא
م بن سلم الطويل٥٥٧  ١٥٤سالّ

م بن سليم احلنفي الكويف٥٥٨  ١٥٤سالّ

م بن٥٥٩  ٥٣٧سليامن املزين القارئ سالّ

م بن مسكني بن ربيعة األزدي٥٦٠  ٣٤٠سالّ

 ١٣٢سالمة بن أيب عمرة اخلراساين٥٦١

 ٢٥١سلم بن سامل البلخي٥٦٢

م أبو املسيب الواسطي٥٦٣  ٤٣٢سلم بن سالّ

 ٤٥١سلامن أبو حازم األشجعي الكويف٥٦٤

 ٣٨سلمة بن الفضل األبرش٥٦٥

 ٣٧٣سلمة بن برش الدمشقي٥٦٦

 ١٢٩ن دينار األعرجسلمة ب٥٦٧

 ٤٩٦سلمة بن صالح األمحر قايض واسط٥٦٨

 ٤٠سلمة بن كهيل احلرضمي٥٦٩

 ٣٢٥سليم بن عامر الكالعي٥٧٠

 ١٩٨سليم بن مطري٥٧١

 ٥٢سليامن بن أيب داود احلراين٥٧٢

 ٩٥سليامن بن أيب سليامن الشيباين٥٧٣

 ٥١٦سليامن بن أيب مسلم األحول٥٧٤

 ١٧٣سليامن بن الربيع العدوي٥٧٥

 ٣٣٠سليامن بن بالل التميمي املدين٥٧٦

 ١٢٨سليامن بن جعفر األسدي٥٧٧

 ٢١٨سليامن بن حبيب املحاريب٥٧٨



@

 

אאא
 ١٣٦سليامن بن حرب األزدي٥٧٩

 ١١سليامن بن داود أبو الربيع الزهراين٥٨٠

 ١٧٥سليامن بن داود املهري٥٨١

 ٢٢٢سليامن بن داود الياممي٥٨٢

 ٣٢٢سليامن بن سليم الكلبي الشامي٥٨٣

 ٣٢٦ليامن بن رصد اخلزاعيس٥٨٤

 ٦٧سليامن بن طرخان التيمي٥٨٥

 ٢١٠سليامن بن عبدالرمحن الدمشقي٥٨٦

 ٢٩٤سليامن بن عبدالرمحن بن عيسى التميمي٥٨٧

 ٤٦٦سليامن بن عبيد الناجي البرصي٥٨٨

 ٥٤١سليامن بن عتيق املدين٥٨٩

 ٤٠٦سليامن بن عطاء بن قيس القريش٥٩٠

 ١٠٧عباسسليامن بن عيل بن عبداهللا بن٥٩١

 ١٣٠سليامن بن عمرو الليثي٥٩٢

 ٥٥٩سليامن بن قرم أبو داود البرصي٥٩٣

 ٥٥٣سليامن بن كثري العبدي٥٩٤

 ٧سليامن بن مهران األعمش٥٩٥

 ٢٠١سليامن بن موسى األموي٥٩٦

 ٩٧سمرة بن جندب الفزاري٥٩٧

 ٣٣٦سنان بن ربيعة الباهيل٥٩٨

 ٢١٦سنان بن هارون الربمجي٥٩٩

 ٥٩٨ىل املغريةسهل أبو حريز مو٦٠٠



@

 

אאא
 ٢٢سهل بن أيب الصلت٦٠١

 ٣٩٥سهل بن أيب حثمة األنصاري٦٠٢

 ٢٣٦سهل بن سعيد٦٠٣

 ٢٢٦سهل بن عامر البجيل٦٠٤

 ٢٨٦سهل بن عبدالرمحن السندي ابن عبدويه الرازي٦٠٥

 ٢٢٣سهل بن معاذ بن أنس اجلهني٦٠٦

 ٢٧١سهيل بن أيب صالح املدين٦٠٧

 ٣٠٣سوار بن عبداهللا بن سوار العنربي٦٠٨

 ٩٢سويد بن سعيد اهلروي احلدثاين٦٠٩

 ١٩٨سويد بن عبدالعزيز الدمشقي٦١٠

 ٣٤سويد بن غفلة اجلعفي٦١١

 ٢٦٨سيار أبو محزة الكويف٦١٢

 ٥١١سيّار بن حاتم العنَزي البرصي٦١٣

 ١٦٠سيّار بن سالمة الرياحي٦١٤

 ١٦٧سيف بن حممد الكويف٦١٥

 ٢٥٨سيف بن مسكني األسواري٦١٦

  =ش =  

 ٣٤٣بن يزيد الكنديالسائب ٦١٧

ار املدائني٦١٨  ٢١٦شبابة بن سوّ

 ٣٢٨شبل بن عباد املكي٦١٩

 ٢٥٧شبيب بن برش البجيل٦٢٠

 ٥٣٢شبيب بن سعيد احلبطي٦٢١



@

 

אאא
 ٣٩٢شبيب بن شيبة التميمي٦٢٢

 ٣٤٧شبيب بن غرقدة٦٢٣

 ١٧٥رشاحيل بن يزيد املعافري٦٢٤

 ٢٨٨رشحبيل بن السمط الكندي٦٢٥

 ١٦٠رشحبيل بن مسلم اخلوالين٦٢٦

 ١٧٠رشيح بن عبيد احلميص٦٢٧

 ٨٥رشيح بن يزيد احلميص احلرضمي٦٢٨

 ٧٧رشيك بن عبداهللا النخعي٦٢٩

 ١٩٧رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر٦٣٠

 ٢شعبة بن احلجاج٦٣١

 ١٤شعيب بن أيب محزة٦٣٢

 ٣٤٧شعيب بن إسحاق البرصي٦٣٣

 ٢٠٠شعيب بن حرب املدائني٦٣٤

 ٢٦٩شعيب بن عمر األزرق٦٣٥

 ٢٦٩مرو بن سليم األنصاريشعيب بن ع٦٣٦

 ٣٩١شعيب بن حممد بن عبداهللا٦٣٧

 ٧شقيق بن سلمة الكويف٦٣٨

 ٢٥٥شمر بن يقظان الشامي٦٣٩

 ١٤٠شمعون بن زيد األزدي٦٤٠

 ١٢٧شهاب بن خراش الواسطي٦٤١

 ١٩٠شهر بن حوشب األشعري٦٤٢

 ١٣٦شيبان بن أيب شيبة األبيل٦٤٣



@

 

אאא
 ١٨٤شيبان بن عبدالرمحن التميمي٦٤٤

  =ص =  

 ٥٤٢صالح  بن كيسان املدين٦٤٥

 ٣٩٣صالح بن أيب صالح املدين٦٤٦

ي٦٤٧  ١٦٣صالح بن بشري املُرّ

 ٢٧٤صالح بن رستم أبو عام اخلزاز البرصي٦٤٨

 ١٨٠صالح بن رستم الدمشقي٦٤٩

 ٤٥٥صالح بن معاذ٦٥٠

 ٢٨٨صخر بن حرب أبو سفيان٦٥١

 ٣٦٢صخر بن وداعة الغامدي٦٥٢

 ٢٢٧صدقة بن خالد الدمشقي٦٥٣

 ٢٣٠صدقة بن عبداهللا السمني الدمشقي٦٥٤

 ٢٢٧صدقة بن يزيد اخلراساين٦٥٥

 ٨صدقة بن يسار اجلزري٦٥٦

 ١١١صفوان بن عمرو السكسكي٦٥٧

 ٣٠٩صفوان بن عيسى الزهري٦٥٨

 ٤٦٥صلة بن زفر العبيس الكويف٦٥٩

  =ض =  

 ٣٥٦الضحاك بن عثامن بن عبداهللا األسدي٦٦٠

 ٩٠الضحاك بن قيس الفهري٦٦١

 ٢٩ك بن خملد الشيباينالضحا٦٦٢

 ٢الضحاك بن مزاحم اهلاليل٦٦٣



@

 

אאא
 ٤٥٢رضار بن مرة أبو سنان الكويف٦٦٤

 ٣٢٢ضمرة بن ثعلبة البهزي السلمي٦٦٥

 ٨١)أبو املثنى(ضمضم األملوكي٦٦٦

  =ط =  

 ٣٥٧طارق بن عبدالرمحن البجيل األمحيس٦٦٧

 ٢٨٧طاهر بن خالد بن نزار األييل٦٦٨

 ٢طاوس بن كيسان اليامين٦٦٩

 ٤٧٠الطفيل بن أيبّ بن كعب األنصاري٦٧٠

 ١٠٣الطفيل بن عمرو الدويس٦٧١

 ٢٦٥طلحة بن أيب حدرد األسلمي٦٧٢

 ٣٥٧طلحة بن عمرو احلرضمي٦٧٣

 ٥٤٦ى بن النعامن الزرقي األنصارييحيطلحة بن ٦٧٤

 ٤٠٧ى بن طلحة التيمييحيطلحة بن ٦٧٥

  =ظ =  

 ٢٩)أبو األسود(ظامل بن عمرو الدؤيل٦٧٦

  =ع =  

 ٢١١عائذ اهللا بن عبداهللا أبو إدريس اخلوالين٦٧٧

 ٣٩عائذ بن حبيب املالح٦٧٨

 ٧عاصم بن أيب النجود٦٧٩

 ١٧٩عاصم بن روبة أبو اجلهم٦٨٠

 ٤٦٢عاصم بن شربمة٦٨١

 ٢٤٥عاصم بن عبيد اجلهني٦٨٢



@

 

אאא
 ١٩٦عاصم بن عبيداهللا العدوي٦٨٣

 ١٠٧عاصم بن عيل الواسطي٦٨٤

 ٨٨نصاريعاصم بن عمر بن قتادة األ٦٨٥

 ١٧٩عاصم بن يوسف الريبوعي٦٨٦

 ٣١١عامر بن سعد بن أيب وقاص٦٨٧

 ٣٣٠عامر بن سيار الدارمي٦٨٨

 ٨عامر بن رشاحيل الشعبي٦٨٩

 ٨٤عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي٦٩٠

 ٢٦عامر بن واثلة الليثي٦٩١

 ٦١٣ى املعافري أبو خنيسيحيعامر بن ٦٩٢

 ١٨٧عبّاد بن العوام الواسطي٦٩٣

 ٣٨٥بن شيبان األنصاري عباد٦٩٤

 ٢٧٣عباد بن كثري الرميل٦٩٥

 ٥٥٨عباد بن موسى اخلتيل٦٩٦

 ١٩٥عباد بن يعقوب الكويف٦٩٧

 ٣١٦العباس بن الفضل العدين٦٩٨

 ٥٠العباس بن الوليد البريوين٦٩٩

 ٥٥٤العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي٧٠٠

 ٢٤٠العباس بن محدان٧٠١

 ٢٦٤العباس بن ذريح الكلبي٧٠٢

 ٣٠٠اس بن موسى الرازيالعب٧٠٣

 ٣٥٠عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج٧٠٤



@

 

אאא
 ٢١٧عبد ربه بن عبيد األزدي٧٠٥

 ٢١٦عبد ربه بن نافع احلناط٧٠٦

 ٢٦٨عبداألعىل بن احلكم الكلبي٧٠٧

 ٥٨٦عبداألعىل بن عامر الثعلبي األحول٧٠٨

 ١٨عبداألعىل بن مسهر الغساين٧٠٩

 ٢٧عبداجلبار بن العباس الشبامي٧١٠

 ٢٣داجلبار بن الورد املكيعب٧١١

 ٢١١اخلزاعيعبداحلكيم بن منصور٧١٢

 ١١٧عبداحلميد بن إبراهيم احلميص٧١٣

 ٣٢٤عبداحلميد بن جعفر األنصاري٧١٤

 ٣٢٤عبداحلميد بن سلمة األنصاري٧١٥

 ٣٧٥عبداحلميد بن عبدالرمحن احلامين٧١٦

مني٧١٧  ٥٦٨عبداحلميد بن عبدالرمحن احلامين بَشْ

 ١٦٦و هانئعبداخلالق أب٧١٨

 ٣٨٥عبدالرمحن بن أبان بن عثامن املدين٧١٩

 ٥٢٧عبدالرمحن بن أيب املوال موىل آل عيل٧٢٠

 ٥٢٢عبدالرمحن بن أيب عمرة األنصاري املدين٧٢١

 ٥٢٢عبدالرمحن بن أيب عمرة األنصاري املدين عم األول٧٢٢

 ١٤٦عبدالرمحن بن أيب عوف اجلريش٧٢٣

 ١٢٨عبدالرمحن بن أيب ليىل٧٢٤

 ٥٣٥دالرمحن بن أيب نُعم البجيلعب٧٢٥

 ٢٦٦عبدالرمحن بن آدم البرصي٧٢٦



@

 

אאא
 ٣٦٢عبدالرمحن بن إسحاق الواسطي٧٢٧

 ٤١٥عبدالرمحن بن األسود٧٢٨

 ٦١٠عبدالرمحن بن األسود بن يزيد النخعي٧٢٩

 ١٩٦عبدالرمحن بن احلارث بن عبيد٧٣٠

 ٥١٢عبدالرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي٧٣١

 ٤٧٤ضل بن موفق الثقفيعبدالرمحن بن الف٧٣٢

 ٦٧عبدالرمحن بن املبارك العييش الطفاوي٧٣٣

 ١٤٢عبدالرمحن بن املغرية األسدي احلزامي٧٣٤

 ٢٤٦عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان العنيس٧٣٥

 ٦٨عبدالرمحن بن ثروان األودي٧٣٦

 ١٦٩عبدالرمحن بن جبري بن نفري٧٣٧

 ٢٨٦عبدالرمحن بن حرملة بن عمرو املدين٧٣٨

 ٦٠٩محن بن حسنةعبدالر٧٣٩

 ٣١عبدالرمحن بن محدان اجلالب٧٤٠

 ١٤عبدالرمحن بن خالد بن مسافر٧٤١

 ٥١٢عبدالرمحن بن خبّاب السلمي٧٤٢

 ٤عبدالرمحن بن خالد األنصاري٧٤٣

 ١١٢عبدالرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي٧٤٤

 ٤٥٩عبدالرمحن بن زيد بن أسلم العدوي٧٤٥

 ٣٩٤عبدالرمحن بن سهل األنصاري٧٤٦

 ١٦بدالرمحن بن رشيح املعافريع٧٤٧

 ٣٩عبدالرمحن بن صالح األزدي٧٤٨



@

 

אאא
 ١٧٤عبدالرمحن بن عائذ الثاميل٧٤٩

 ٣١٨عبدالرمحن بن عائذ الثاميل٧٥٠

 ٣٧٤)جردقة(عبدالرمحن بن عبداهللا البرصي٧٥١

 ٣٩٦، ١٣٣عبدالرمحن بن عبداهللا بن سابط اجلمحي٧٥٢

 ١٤٤عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة املسعودي٧٥٣

 ٨٠عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود٧٥٤

 ٦٢عبدالرمحن بن عبيد٧٥٥

 ٣١٠)ابن أيب لبيبة(عبدالرمحن بن عطاء القريش املديني٧٥٦

 ١٤عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي٧٥٧

 ٥١٢عبدالرمحن بن غنم األشعري٧٥٨

 ٥١٧عبدالرمحن بن مالك بن مغول٧٥٩

 ٦١٣عبدالرمحن بن حممد املحاريب٧٦٠

 ٥٧مسعود العبديعبدالرمحن بن٧٦١

 ٥٢٠عبدالرمحن بن معاوية٧٦٢

 ٣٠٠الكويفالدويسعبدالرمحن بن مغراء٧٦٣

 ١٥عبدالرمحن بن ملّ النهدي٧٦٤

 ٢٧٢عبدالرمحن بن مهدي البرصي٧٦٥

 ١١٧عبدالرمحن بن نجيح الدمشقي٧٦٦

 ١٨عبدالرمحن بن يزيد بن جابر األزدي٧٦٧

 ١٩٢عبدالرمحن جليس ملسعر بن كدام٧٦٨

 ٢٣٧م بن سليامن الكناينعبدالرحي٧٦٩

 ٥٤عبدالرزاق بن مهام الصنعاين٧٧٠



@

 

אאא
 ٣٢عبدالسالم البجيل٧٧١

 ٥١١عبدالسالم بن مطهر األزدي البرصي٧٧٢

 ٣٠٩عبدالصمد بن الفضل بن موسى البلخي٧٧٣

 ٢١٧عبدالعزيز بن أيب بكرة الثقفي٧٧٤

 ٤٢٢عبدالعزيز بن أيب ثابت ابن عمران الزهري٧٧٥

 ٣٤٠يلةعبدالعزيز بن أيب مج٧٧٦

اد٧٧٧  ٤١٠عبدالعزيز بن أيب روّ

 ١٥٣عبدالعزيز بن أمحد التميمي الكتاين٧٧٨

 ٢٢٥عبدالعزيز بن إسامعيل بن عبيداهللا بن أيب املهاجر٧٧٩

 ٣٨عبدالعزيز بن اخلطاب الكويف٧٨٠

 ٤١عبدالعزيز بن سياه األسدي٧٨١

 ١٦٦عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي٧٨٢

 ١٠٧عبدالعزيز بن حممد الدراوردي٧٨٣

 ٤٤١عبدالعزيز بن مسلم القسميل املروزي٧٨٤

 ٦٢ىيحيعبدالعزيز بن٧٨٥

 ٦١٣ى احلراينيحيعبدالعزيز بن٧٨٦

 ١٨عبدالغفار بن إسامعيل بن عبيداهللا٧٨٧

 ٢٧٠عبدالغفار بن القاسم٧٨٨

 ٤٤٢عبدالغفار بن داود احلراين٧٨٩

 ١٧٠عبدالقدوس بن احلجاج احلميص٧٩٠

 ٢٦٤صيلعبدالكبري بن املعايف املو٧٩١

 ٤٩٦عبدالكريم بن أيب املخارق٧٩٢



@

 

אאא
 ١٦عبدالكريم بن احلارث املرصي٧٩٣

 ٢٤٦عبدالكريم بن محزة السعدي احلداد٧٩٤

 ٢٧٥عبدالكريم بن عبدالرمحن البجيل٧٩٥

 ٣٧٤عبدالكريم بن عبداملجيد البرصي٧٩٦

 ٢٠٤عبدالكريم بن مالك اجلزري٧٩٧

 ٥٧٧عبدالكريم بن مالك اجلزري اخلرضمي٧٩٨

 ٩٩٠صاللطيف بن عبدالعزيز احلنفي ابن فرشتهعبد٧٩٩

 ٤٢٨عبداللن بن هارون الرشيد أبو العباس املأمون٨٠٠

 ١٠٥عبداهللا اهلمداين أبو موسى٨٠١

 ١١٤عبداهللا بن أيب أويس املدين٨٠٢

 ٤٠٠عبداهللا بن أيب السفر الثوري٨٠٣

 ٥٥٢عبداهللا بن أيب جعفر الرازي٨٠٤

 ٣٩٣عبداهللا بن أيب صالح املدين٨٠٥

 ٦٤عبداهللا بن أيب عبيدة٨٠٦

 ١٤٩عبداهللا بن أيب مليكة التميمي٨٠٧

 ٢٤٠عبداهللا بن أمحد بن املستورد األشجعي٨٠٨

 ١٥٣عبداهللا بن أمحد بن عمر السمرقندي٨٠٩

 ٢٨٩عبداهللا بن إدريس األودي٨١٠

 ٢٩عبداهللا بن األجلح الكندي٨١١

 ١٦٢عبداهللا بن احلارث الزبيدي٨١٢

 ١٩٩جزءعبداهللا بن احلارث بن٨١٣

 ٢٣٣عبداهللا بن الرسي األنطاكي٨١٤



@

 

אאא
 ١٦٦عبداهللا بن الصباح البرصي٨١٥

 ٢١عبداهللا بن املبارك املروزي٨١٦

 ١٦٠عبداهللا بن بجري التيمي٨١٧

 ٢عبداهللا بن بريدة بن احلصيب٨١٨

 ٨٥عبداهللا بن برس املازين٨١٩

 ٣١٥عبداهللا بن جراد أبو قتادة احلراين٨٢٠

 ٣١٥نتفق العقييلعبداهللا بن جراد بن امل٨٢١

 ٣٤٩عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب٨٢٢

 ٢٠٠عبداهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص٨٢٣

 ٤عبداهللا بن داود اخلريبي٨٢٤

 ٩عبداهللا بن دينار العدوي٨٢٥

 ٤٤٧عبداهللا بن رافع املخزومي موىل أم سلمة٨٢٦

 ٢٦عبداهللا بن رجاء الغداين٨٢٧

 ٨٨عبداهللا بن رواحة األنصاري٨٢٨

 ٧٦عبداهللا بن زرير الغافقي٨٢٩

 ٤٠٦عبداهللا بن زمل اجلهني٨٣٠

 ١٣٣عبداهللا بن زياد بن سليامن بن سمعان املخزومي٨٣١

 ٢٧٤عبداهللا بن زيد بن عمرو اجلرمي٨٣٢

 ٥٥٥عبداهللا بن سامل األشعري احلميص٨٣٣

 ٤٠٨عبداهللا بن سعد املزين املدين٨٣٤

 ٣٣٠ى الرقييحيعبداهللا بن سعد بن٨٣٥

 ٥٤٣داهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربيعب٨٣٦



@

 

אאא
 ١٩٠عبداهللا بن سفيان الفداين٨٣٧

 ٤٠٤عبداهللا بن سالم بن احلارث اإلرسائييل٨٣٨

 ٢١١عبداهللا بن سلمة املرادي الكويف٨٣٩

 ٣٠٣عبداهللا بن سوار العنربي٨٤٠

 ٣٥٩عبداهللا بن شبيب الربعي٨٤١

 ٤٠٧عبداهللا بن شداد بن اهلادي الليثي٨٤٢

 ٢٤١بن شقيق العقييل عبداهللا٨٤٣

 ١٦عبداهللا بن صالح املرصي٨٤٤

 ١٠٠عبداهللا بن طاووس بن كيسان اليامين٨٤٥

 ١٨٨عبداهللا بن عامر بن زرارة احلرضمي٨٤٦

 ١٩٨عبداهللا بن عبدالرمحن بن يزيد األزدي٨٤٧

 ٥٥عبداهللا بن عبدالعزيز العمري٨٤٨

 ١٩٥عبداهللا بن عبدالقدوس التميمي٨٤٩

 ١٤٠ األصمعبداهللا بن عبداهللا٨٥٠

 ١٨٤عبداهللا بن عبداهللا الرازي٨٥١

 ١٢٩عبداهللا بن عبدالوهاب احلجبي٨٥٢

 ٤٢٤عبداهللا بن عبدالوهاب اخلراساين٨٥٣

 ٨٦عبداهللا بن عبيداهللا بن أيب مليكة٨٥٤

 ٨٠عبداهللا بن عثامن بن خثيم املكي٨٥٥

 ٥٤٦عبداهللا بن عرادة الشيباين البرصي٨٥٦

 ٢٩٠كويفعبداهللا بن عقيل الثقفي ال٨٥٧

 ٢٧٢عبداهللا بن عمر املدين٨٥٨



@

 

אאא
 ١٣٠عبداهللا بن عمر بن أبان مشكدانه٨٥٩

 ١١٣عبداهللا بن عمرو بن عوف املزين٨٦٠

 ١٤٤عبداهللا بن عمري بن سويد اللخمي٨٦١

 ٢٢١عبداهللا بن عياش بن عباس القتباين٨٦٢

 ٢عبداهللا بن كيسان املروزي٨٦٣

 ١٧عبداهللا بن هليعة املرصي٨٦٤

 ٥٩٥مالكعبداهللا بن٨٦٥

 ٦٠٥عبداهللا بن مالك بن أيب األسحم اجليشاين٨٦٦

ر اجلزري٨٦٧  ٣٧٥عبداهللا بن حمرَّ

 ٢٩عبداهللا بن حممد الرقايش٨٦٨

 ١٣١عبداهللا بن حممد الليثي٨٦٩

 ٤٢٤عبداهللا بن حممد بن زكريا األصبهاين٨٧٠

 ٥٣٦عبداهللا بن حممد بن سامل الزبيدي املفلوج٨٧١

 ٢٤٤بن أيب طالبعبداهللا بن حممد بن عقيل٨٧٢

 ٢٣١عبداهللا بن حممد بن عيل احلراين٨٧٣

 ٢٨٦عبداهللا بن حممد بن عمر بن حاطب اجلمحي٨٧٤

 ٢٠٠املكيعبداهللا بن حمرييز اجلمحي٨٧٥

 ٢٥١ب القعنبيعنعبداهللا بن مسلمة بن ق٨٧٦

 ٥٧٧عبداهللا بن معقل بن مقرن املزين٨٧٧

 ٥١٩عبداهللا بن مليل٨٧٨

 ٥٦٠رثيعبداهللا بن ميرسة احلا٨٧٩

 ٥عبداهللا بن نمري اهلمداين٨٨٠



@

 

אאא
 ١٠٣عبداهللا بن نوح٨٨١

 ٥٠٦عبداهللا بن هبرية بن أسعد احلرضمي٨٨٢

 ٣٥٤عبداهللا بن هشام بن زهرة التيمي٨٨٣

 ١٩٧عبداهللا بن واقد بن احلارث اهلروي٨٨٤

 ١٦عبداهللا بن وهب املرصي٨٨٥

 ١٠٨عبداهللا بن يامني٨٨٦

 ١١١ى اهلوزينيحيعبداهللا بن٨٨٧

 ٣٤بداهللا بن يزيد املعافريع٨٨٨

 ٤٧عبداهللا بن يزيد املقرئ٨٨٩

 ١٢٤عبداهللا بن يسار املكي ابن أيب نجيح٨٩٠

 ٢٢٧عبداهللا بن يوسف التنييس٨٩١

 ٤١٩عبداملؤمن بن خالد املروزي٨٩٢

 ٢١٨عبداملجيد بن عبدالعزيز بن أيب رواد٨٩٣

 ٤٣عبدامللك بن أعني الكويف٨٩٤

 ٥٣٧ن الضبيعبدامللك بن الوليد بن معدا٨٩٥

 ٣٧عبدامللك بن محيد اخلزاعي٨٩٦

 ٢١٤عبدامللك بن زيد العدوي املدين٨٩٧

 ٥٦٨عبدامللك بن سعيد بن أبجر الكويف٨٩٨

 ٣٨٩عبدامللك بن عبد ربه أبو إسحاق٨٩٩

 ٥٥)ابن جريج(عبدامللك بن عبدالعزيز املكي٩٠٠

 ٨٨عبدامللك بن عمرو القييس أبو عامر العقدي٩٠١

 ٣٠٢، ٨٩مري اللخميعبدامللك بن ع٩٠٢



@

 

אאא
 ٢٥٦عبدامللك بن قدامة اجلمحي٩٠٣

 ٤٢٥عبدامللك بن حممد احلمريي٩٠٤

 ١٣عبدامللك بن حممد الرقايش٩٠٥

 ٢٩عبدامللك بن مسلم الرقايش٩٠٦

 ٤٢١عبدامللك بن معن املسعودي٩٠٧

 ٣٧٦عبدامللك بن هارون بن عنرتة الشيباين٩٠٨

 ٣٧١عبدامللك بن يعىل الليثي٩٠٩

 ٦٢٤بن إدريس اليامينعبداملنعم ٩١٠

 ١٤٠عبدالواحد بن زياد العبدي٩١١

 ٩٢عبدالواحد بن عبداهللا النرصي٩١٢

 ١٤عبدالواحد بن قيس السلمي٩١٣

 ٤٦٦عبدالواحد بن واصل احلداد البرصي٩١٤

 ٢٥٨عبدالوارث بن إبراهيم العسكري٩١٥

 ٣٠٣عبدالوارث بن سعيد العنربي٩١٦

 ٢٤٦عبدالوهاب بن احلسن الكاليب٩١٧

 ٤١٦دالوهاب بن الضحاك العريضعب٩١٨

 ٥١عبدالوهاب بن عبداملجيد الثقفي٩١٩

 ١٩٠عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف٩٢٠

 ٤١٩عبدالوهاب بن معاوية املروزي٩٢١

 ١٧٦عبدالوهاب بن نجدة احلوطي٩٢٢

 ٢٠٨عبدان بن أمحد األهوازي٩٢٣

 ٢٦٦عبدة بن سليامن الكاليب الكويف٩٢٤



@

 

אאא
 ٢٤٥عبيد اجلهني٩٢٥

 ٣٣٢ى بن سليم البغدادييحينعبيد اهللا ب٩٢٦

 ٢٨٨عبيد بن أيب اجلعد الغطفاين٩٢٧

 ١٩٦عبيد بن أيب عبيد موىل أيب رهم٩٢٨

 ٤١٤عبيد بن اخلشخاش٩٢٩

 ٦٠٣عبيد بن عمري الليثي٩٣٠

 ٢٤٠عبيد بن حممد بن صبيح٩٣١

 ١٩٧عبيداهللا بن رفاعة األنصاري:عبيد ويقال٩٣٢

 ١٤١عبيداهللا بن أيب جعفر املرصي٩٣٣

 ٥٠٣داهللا بن أيب محيد اهلذيلعبي٩٣٤

 ١٤٧عبيداهللا بن أيب رافع املدين٩٣٥

 ٤٠٩عبيداهللا بن أيب يزيد املكي٩٣٦

 ٤٨٩عبيداهللا بن أمحد٩٣٧

 ٢٥٠عبيداهللا بن املغرية بن أيب بردة الكناين٩٣٨

 ٢٠٩عبيداهللا بن جنادة بن مالك٩٣٩

 ٢١٥عبيداهللا بن زحر اإلفريقي٩٤٠

 ١٥٠يانعبيداهللا بن زياد بن أيب سف٩٤١

 ٤٢٢عبيداهللا بن سعد بن إبراهيم الزهري٩٤٢

 ١٠٠عبيداهللا بن سعيد الكويف٩٤٣

 ١عبيداهللا بن سعيد بن كثري٩٤٤

 ٣٩٣عبيداهللا بن عبدالرمحن األشجعي٩٤٥

 ٥٢٠عبيداهللا بن عبدالصمد بن املهتدي باهللا اهلاشمي٩٤٦



@

 

אאא
 ٢١٦عبيداهللا بن عبداهللا الربعي٩٤٧

 ١٢٠ة اهلذيلعبيداهللا بن عبداهللا بن عتب٩٤٨

 ٢٠١عبيداهللا بن عبيد الكالعي٩٤٩

 ٢١عبيداهللا بن عمر العمري٩٥٠

 ٦٢عبيداهللا بن عمر بن ميرسة القواريري٩٥١

 ٢٦عبيداهللا بن عمرو الرقي٩٥٢

 ٥٣٤عبيداهللا بن حممد بن عائشة التيمي العييش٩٥٣

 ٢٧٢عبيداهللا بن مسلم احلرضمي٩٥٤

 ٩٧عبيداهللا بن معاذ العنربي٩٥٥

 ٢الكويفالعبيسبن باذام بن موسىعبيداهللا٩٥٦

 ٢٧٢عبيـــــــــدة٩٥٧

 ٢٠٩عبيدة بن األسود بن سعد اهلمداين٩٥٨

 ١٤٤عبيدة بن محيد الكويف احلذاء٩٥٩

 ١٢٢عبيدة بن عمرو السلامين٩٦٠

 ٥٦٤عبيدة بن معتب الضبي الرضير٩٦١

 ٢٤٩عتّاب بن زياد املروزي٩٦٢

داين٩٦٣  ٢٠١عتبة بن أيب حكيم اهلمْ

 ٣٨٦ة بن عبداهللا بن عتبة اهلذيل أبو العميسعتب٩٦٤

تي بن ضمرة السعدي٩٦٥  ٢٥٨عُ

 ٣١١)غري منسوب(عثمـــــــان٩٦٦

 ٤٣٣العامريعثامن بن حسان٩٦٧

 ٢٦٦عثامن بن حكيم األنصاري الكويف٩٦٨



@

 

אאא
 ٢٢٠عثامن بن عاصم األسدي٩٦٩

 ٥٢٩عثامن بن عبدالرمحن بن مسلم احلراين٩٧٠

 ٣١زادعثامن بن عبداهللا بن خر٩٧١

 ١عثامن بن عطاء اخلراساين٩٧٢

 ٢٢٤عثامن بن كثري بن دينار٩٧٣

 ٣٢٤عثامن بن مسلم البتي٩٧٤

 ١٠عثامن بن مظعون اجلمحي٩٧٥

 ٣٦٨عثامن بن نعيم الرعيني املرصي٩٧٦

 ٣٢٩عثامن بن هنيك األزدي البرصي٩٧٧

 ٥٢١عجالن املدين موىل فاطمة بنت عقبة٩٧٨

 ٢٦٩العداء بن خالد العامري٩٧٩

 ٣٤٦عروة بن اجلعد البارقي٩٨٠

 ١٤عروة بن الزبري بن العوام٩٨١

 ٢٧٣عروة بن رويم اللخمي٩٨٢

 ٧عزرة بن قيس٩٨٣

 ١٧٠عصام بن خالد احلرضمي٩٨٤

 ٢٥عصام بن قدامة البجيل٩٨٥

 ١عطاء بن أيب رباح٩٨٦

 ١عطاء بن أيب مسلم اخلراساين٩٨٧

 ٢٧عطاء بن السائب الكويف٩٨٨

 ٤٤عطاء بن مسلم اخلفاف٩٨٩

 ٤٦٠عطية بن احلارث أبو روق الكويف٩٩٠



@

 

אאא
 ١٣٠عطية بن سعد العويف٩٩١

 ٢١عفان بن مسلم الصفار٩٩٢

 ١١٧عفري بن معدان احلرضمي٩٩٣

 ٣٨عقاب بن ثعلبة٩٩٤

 ٣٥عقبة بن مكرم العمي٩٩٥

 ١٤عقيل بن خالد٩٩٦

 ٥٤٩عكرمة بن إبراهيم األزدي املوصيل٩٩٧

 ٤٢٥عكرمة بن خالد بن العاص املخزومي٩٩٨

 ٢٥ة موىل ابن عباسعكرم٩٩٩

 ٢٣١العالء بن احلارث احلرضمي الدمشقي٠٠٠

 ١٠٨العالء بن برد بن سنان٠٠١

 ٥٤٤العالء بن جارية الثقفي٠٠٢

 ٢٥٧العالء بن خالد األسدي٠٠٣

 ٣١٢العالء بن عبداجلبار العطار٠٠٤

 ٤٠٠عالقة بن صحار السليطي٠٠٥

 ٤١٩علباء بن أمحد اليشكري٠٠٦

 ٣٩علقمة بن قيس النخعي٠٠٧

 ٣٩٦علقمة بن مرثد احلرضمي٠٠٨

 ١٥٣عيل بن إبراهيم بن العباس العلوي٠٠٩

 ٣٦٣عيل بن أيب عيل اللهبي٠١٠

 ٣٥عيل بن أيب فاطمة الكويف٠١١

 ٣٤عيل بن أمحد بن عبدان٠١٢



@

 

אאא
 ٢٤٩عيل بن إسحاق السلمي موالهم املروزي٠١٣

 ١٠١٣صعيل بن إسامعيل بن يوسف القونوي٠١٤

 ٥٤٦ععيل بن احلسن التميمي كرا٠١٥

 ١٩٢عيل بن احلسن احلرضمي٠١٦

 ٢٤٦عيل بن احلسن الربعي الدمشقي٠١٧

 ٤٨١عيل بن احلسني بن شقيق املروزي٠١٨

 ٥٣٦عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب زين العابدين٠١٩

 ١٦٦عيل بن احلسني بن مطر الدمهي٠٢٠

 ٤٢٣عيل بن احلسني بن واقد املروزي٠٢١

 ٤١٠عيل بن الفضيل بن عياض٠٢٢

 ٣٦٦يل بن بحر بن بري البغداديع٠٢٣

 ٢١٩عيل بن بندار الزاهد٠٢٤

 ١٩٨عيل بن حجر بن إياس السعدي٠٢٥

 ٤٣١عيل بن حرب بن حممد الطائي٠٢٦

يل بن رباح اللخمي٠٢٧  ٢٤٠عُ

 ٤٠عيل بن ربيعة الوالبي٠٢٨

 ١٣عيل بن زيد بن جدعان٠٢٩

 ٣٠٠عيل بن سعيد بن بشري الرازي٠٣٠

 ٥١٥عيل بن سهل الرميل٠٣١

 ٥٥٣عيل بن عاصم الواسطي٠٣٢

 ٥٨٦عيل بن عبداألعىل الثعلبي٠٣٣

 ٤٢٨عيل بن عبداهللا بن إبراهيم اهلاشمي٠٣٤



@

 

אאא
 ١٠٧عيل بن عبداهللا بن عباس اهلاشمي٠٣٥

 ١٤٥عيل بن عبيداهللا الغطفاين٠٣٦

 ١٦٠عيل بن عثامن بن عبداحلميد الالحقي٠٣٧

 ٣٨عيل بن غراب الفزاري٠٣٨

 ٩٠اريعيل بن حممد املدائني األخب٠٣٩

 ٢٥١عيل بن حممد بن أمحد املرصي٠٤٠

 ٢٥١عيل بن حممد بن برشان البغدادي٠٤١

 ٣٥٣عيل بن حممد بن عيل اإلسفراييني٠٤٢

 ٥٧٥عيل بن مدرك النخعي الكويف٠٤٣

 ٢١٥عيل بن يزيد األهلاين الدمشقي٠٤٤

 ١٠٧عامر بن أيب عامر موىل بني هاشم٠٤٥

 ١٦٦عامر بن زريب الرضير٠٤٦

 ١٦٧الضبيعامر بن سيف٠٤٧

 ٢٣عامر بن معاوية الدهني٠٤٨

 ٢٦٢عامرة بن أيب ذر٠٤٩

 ١٨٧عامرة بن جوين أبو هارون العبدي٠٥٠

 ٣٦٢عامرة بن حديد البجيل٠٥١

 ٣٩٤عامرة بن حزم بن زيد األنصاري٠٥٢

 ٥٣١عامرة بن خزيمة بن ثابت األنصاري٠٥٣

 ٦٠٨عامرة بن عبد الكويف٠٥٤

 ٦١٨يعامرة بن غزية بن احلارث األنصار٠٥٥

 ١٣٧عمر بن أيب خليفة العبدي٠٥٦



@

 

אאא
 ٣٨٥عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي٠٥٧

 ١٠٥عمر بن أيوب العبدي٠٥٨

 ٥٧٠عمر بن اخلطاب العنربي الكويف ابن أيب خرية٠٥٩

 ٥٤٤عمر بن العالء الثقفي٠٦٠

 ٢٦٨عمر بن املغرية برصي٠٦١

 ٢٧عمر بن اهلجنّع٠٦٢

 ٢٧٣عمر بن حفص بن غياث الكويف٠٦٣

 ٢٩٠بن محزة بن عبداهللا العمري عمر٠٦٤

 ١٤٦عمر بن رؤبة٠٦٥

 ٣٨٥عمر بن سليامن بن عاصم بن عمر بن اخلطاب٠٦٦

 ١٦٤عمر بن شبه النمريي٠٦٧

 ١١٢عمر بن عبداحلكم٠٦٨

 ٥٣٦عمر بن عيل بن احلسني اهلاشمي٠٦٩

 ٥٥٣عمر بن قيس املارص٠٧٠

 ٢٤٠عمر بن حممد بن احلسن ابن التل٠٧١

 ٥٢٩ه الشامي األنصاريعمر بن موسى بن وجي٠٧٢

 ٢١٨عمر بن هارون األنصاري٠٧٣

 ١٦٨ىيحيعمر بن ٠٧٤

 ٢١٠عمر بن يونس اليامين٠٧٥

 ٢٠٣عمران بن حصني الضبي٠٧٦

 ١٨٧عمران بن دوار القطان البرصي٠٧٧

 ١٢٦عمران بن زيد الثعلبي٠٧٨



@

 

אאא
 ٧٧عمران بن سعيد البجيل٠٧٩

 ١٨٥عمران بن حممد بن عبدالرمحن٠٨٠

 ١٣٦العطارديعمران بن ملحان٠٨١

 ٩٢عمران بن موسى بن جماشع اجلرجاين٠٨٢

 ١٣٩عمرو بن أيب سفيان الثقفي٠٨٣

 ٣٣٠عمرو بن أيب عمرو املدين٠٨٤

 ٣٩٢عمرو بن أيب قيس الرازي٠٨٥

 ٣١٨عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العالء٠٨٦

 ١٧٧عمرو بن احلارث املرصي٠٨٧

 ٥٥٥عمرو بن احلارث بن الضحاك احلميص٠٨٨

 ٥٠٢ن احلارث بن سويد املهريعمرو ب٠٨٩

 ٤٩٢عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري٠٩٠

 ٢٧٣عمرو بن احلصني النمريي٠٩١

 ١٦عمرو بن احلمق اخلزاعي٠٩٢

 ١٣٠عمرو بن القاسم بن حبيب التامر٠٩٣

 ٢٩٤عمرو بن برش بن الرسح العبيس٠٩٤

 ١٩٩عمرو بن جابر أبو زرعة املرصي٠٩٥

 ٢٢٧عمرو بن جارية اللخمي٠٩٦

 ٣٤٩عمرو بن حريث املخزومي٠٩٧

 ٣٩٥عمرو بن حزم بن زيد األنصاري٠٩٨

 ٤٢٥عمرو بن محاد القناد الكويف٠٩٩

 ٢٠٤عمرو بن خالد احلراين١٠٠



@

 

אאא
 ١٠٨عمرو بن دينار املكي١٠١

 ٤١٩عمرو بن رافع القزويني١٠٢

 ١٧٥العامريبن األسودادعمرو بن سو١٠٣ّ

 ٢١٦عمرو بن شعيب بن حممد١٠٤

 ٣٩١ن حممد بن عبداهللاعمرو بن شعيب ب١٠٥

 ٤٤عمرو بن عبداهللا أبو إسحاق السبيعي١٠٦

 ٥٧٦عمرو بن عبسة بن خالد السلمي١٠٧

 ١٨٠عمرو بن عبيد العبشمي١٠٨

 ١٧٠عمرو بن عثامن احلميص١٠٩

 ٤٢٣عمرو بن عيل الفالس البرصي١١٠

 ١١٣عمرو بن عوف املزين١١١

 ٥٣٧عمرو بن غياث احلرضمي الكويف١١٢

 ٢٦٣ثور الكندي احلميصعمرو بن قيس بن١١٣

 ٤٥٣عمرو بن مالك النكري البرصي١١٤

م البرصي١١٥ رِّ ـخَ  ١٢٦عمرو بن مُ

 ٢٦عمرو بن مرة احلجيل١١٦

 ١٨٠عمرو بن مرثد الدمشقي١١٧

 ٣٦٦عمرو بن مرزوق الباهيل١١٨

 ٢٧٦عمرو بن ميمون األودي١١٩

 ١٧٤عمري بن األسود العنيس١٢٠

 ٣٢١عمري بن سعيد النخعي١٢١

 ٥٠هانئ القريش عمري بن١٢٢



@

 

אאא
 ٥٣١عمري بن يزيد بن عمري األنصاري١٢٣

 ١٦عمرية بن عبداهللا املعافري١٢٤

 ١٣٧عنبسة احلداد١٢٥

 ٢٣٣عنبسة بن عبدالرمحن األموي١٢٦

 ١٣٧عنبسة بن مهران١٢٧

 ٣٧٦عنرتة بن عبدالرمحن الشيباين١٢٨

 ٣٢٦العوام بن حوشب الشيباين١٢٩

 ١٣عوف بن أيب مجيلة األعرايب١٣٠

 ٢٥٥بن مالك األشجعيعوف ١٣١

 ٢١٩عون بن أيب جحيفة السوائي١٣٢

 ٢٢١عياش بن عباس القتباين١٣٣

 ٢٦٨عياش بن عمرو العامري الكويف١٣٤

 ٩٥عيسى بن أيب فاطمة الفزاري١٣٥

 ٤٠٧عيسى بن طلحة التيمي١٣٦

 ٧٧البجيلعيسى بن عبدالرمحن السلمي١٣٧

 ١٨٥عيسى بن عبدالرمحن بن أيب ليىل١٣٨

 ٤٦١الرمحن بن فروة الزرقيعيسى بن عبد١٣٩

 ٤٨٩عيسى بن عيل بن عيسى الوزير١٤٠

 ٤٢٨عيسى بن حممد بن أمحد الطوماري١٤١

 ٥١٦عيسى بن ميمون اجلريش١٤٢

 ٢٢١عيسى بن هالل الصديف١٤٣

 ٥٥٥عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي١٤٤



@

 

אאא
 ٥٩٧عيسى بن يونس١٤٥

  =غ =  

 ١٣٧غالب بن متيم١٤٦

 ٤٢٥ أبو مالكغزوان الغفاري الكويف١٤٧

 ٣٦١غزوان بن الشامي١٤٨

 ٥٢٧غسان بن عبيد الرقي املوصيل١٤٩

 ٧٧غياث بن إبراهيم النخعي١٥٠

 ١٠٨غيالن بن عمرو بن سويد١٥١

  =ف =  

 ٣٨٤فائد بن عبدالرمحن الكويف العطار١٥٢

 ١٠٨فرات بن السائب اجلزري١٥٣

 ١٠٤فرات بن حيان اليشكري١٥٤

 ٤٨٨يفى اهلمداين الكويحيفراس بن ١٥٥

 ١٥٢فردوس بن األشعري١٥٦

 ١فروة بن قيس املكي١٥٧

 ٣٧٤فروخ موىل عثامن١٥٨

 ٣٤٢الفضل بن العالء الكويف١٥٩

 ١٠٨الفضل بن حبيب الرساج١٦٠

 ٤الفضل بن دكني١٦١

 ٤٢الفضل بن عمرية البرصي١٦٢

 ٣١٣الفضل بن عون املسعودي١٦٣

 ٤٥الشعراينالفضل بن حممد بن املسيب١٦٤



@

 

אאא
 ٢السيناينالفضل بن موسى١٦٥

 ٤٧٤الفضل بن موفق بن أيب املتئد الثقفي١٦٦

 ٢٨الفضيل بن سليامن البرصي١٦٧

 ٢٧٣الفضيل بن عمرية الطفاوي١٦٨

 ١٨٤الفضيل بن عياض التميمي١٦٩

 ٣٧فطر بن خليفة أبو بكر احلناط١٧٠

 ٢٦فلفلة بن عبداهللا اجلعفي١٧١

 ٦٩فليح بن سليامن اخلزاعي املدين١٧٢

 ٢٦٩ن شعيبفهد بن البخرتي ب١٧٣

 ٩٩فهد بن عوف١٧٤

 ٢٦٦الفهم بن عبدالرمحن١٧٥

 ١٠٥فياض بن حممد الرقي١٧٦

  =ق =  

 ١٧٩قارظ بن شيبة الليثي١٧٧

 ٥٩٢القاسم بن احلسن اهلمداين الصائغ١٧٨

 ١٣١القاسم بن العالء١٧٩

 ٢٠٩القاسم بن الوليد اهلمداين١٨٠

 ٥٤٧القاسم بن جعفر بن حممد العلوي١٨١

 ١٣م التميميالقاسم بن عاص١٨٢

 ٢١٥القاسم بن عبدالرمحن الدمشقي١٨٣

 ٨٠القاسم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود١٨٤

 ٢٤٤القاسم بن عبدالواحد املكي١٨٥



@

 

אאא
 ٢٨٧القاسم بن مربور األييل١٨٦

 ٢٠١القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق١٨٧

 ٥١٠القاسم بن خميمرة اهلمداين١٨٨

 ٣٢٨ى بن عطاء اهلاليليحيالقاسم بن١٨٩

 ٣٠٤قبيصة بن جابر األسدي الكويف١٩٠

 ٦٠٠قبيصة بن عقبة السوائي الكويف١٩١

 ٢٦قتادة بن دعامة السدويس١٩٢

 ٣٤قتيبة بن سعيد البغالين١٩٣

 ٦١١قدامة بن عبداهللا العامري البكري١٩٤

 ١٠قدامة بن مظعون اجلمحي١٩٥

 ١٠قدامة بن موسى اجلمحي١٩٦

 ١٠٨قرة بن خالد السدويس١٩٧

 ١١٨أنس األنصاري قريش بن١٩٨

 ١٣١قرين بن سهل بن قرين١٩٩

 ١٧٤القعقاع بن حكيم الكناين٢٠٠

 ٣٦٩قيس اخلزاعي أو األسلمي٢٠١

 ١٢٤قيس املدائني أبو مريم الثقفي٢٠٢

 ٣٤٢قيس املدين أبو حممد٢٠٣

 ٢٤قيس بن أيب حازم البجيل٢٠٤

 ٥٩٨قيس بن أيب مرثد٢٠٥

 ٥١٣قيس بن الربيع األسدي الكويف٢٠٦

 ١٥٠خرشة القييس قيس بن٢٠٧



@

 

אאא
 ٥٨٠قيس بن رصمة أبو ابن أنس األنصاري٢٠٨

باد الضبعي٢٠٩  ٢٦٦قيس بن عُ

  =ك =  

 ٤٩كامل بن العالء التميمي٢١٠

 ١٧كامل بن طلحة اجلحدري٢١١

 ١٢٥كثري النـــواء٢١٢

 ٤١٠كثري بن أفلح املدين٢١٣

 ٤٨٩كثري بن زيد األسلمي٢١٤

 ٥٤١كثري بن شنظري املازين٢١٥

 ١١٣عبداهللا املزينكثري بن ٢١٦

 ٢٣١كثري بن حمارب الدمشقي٢١٧

 ١٧٤كثري بن مرة احلرضمي٢١٨

 ٥٨ىيحيى أبويحيكثري بن ٢١٩

 ١٤كرز بن علقمة اخلزاعي٢٢٠

 ٣١٧كريز بن سامة العامري٢٢١

 ٩كعب بن ماتع احلمريي٢٢٢

 ٢٨٨كعب بن مرة البهزي السلمي٢٢٣

 ٦٧كلثوم بن جرب البرصي٢٢٤

 ١٧٤سدرةكلثوم بن حممد بن أيب٢٢٥

 ٦٢الكنـــــــود٢٢٦

 ٢٥٦كيسان أبو سعيد املقربي٢٢٧

  =ل =  



@

 

אאא
 ٥٩الحق بن محيد السدويس٢٢٨

 ٣٤٨ملازة بن زبّار األزدي أبو لبيد٢٢٩

 ٦٢ى أبو خمنفيحيلوط بن ٢٣٠

 ١ليث بن أيب سليم٢٣١

 ١٦الليث بن سعد الفهمي٢٣٢

  =م =  

 ٢١مؤمل بن إسامعيل البرصي٢٣٣

 ٢٦١ن الثقفياملؤمل بن عبدالرمح٢٣٤

 ٢٠١مالك بن أيب مريم٢٣٥

 ١مالك بن أنس٢٣٦

 ١٦٣مالك بن دينار البرصي٢٣٧

 ٣١٢مالك بن ربيعة السلويل٢٣٨

 ٥٥٠مالك بن زياد أبو هاشم٢٣٩

 ٥٩٧مالك بن مغول الكويف٢٤٠

 ١٨٠مبارك بن فضالة البرصي٢٤١

 ٥٤١املثنى بن الصباح اليامين٢٤٢

 ٥٣جماشع بن عمرو٢٤٣

 ٤٨اهلمداينجمالد بن سعيد٢٤٤

 ٢جماهد بن جرب املكي٢٤٥

 ٣١٥جماهد بن سليم٢٤٦

ع بن جارية األنصاري٢٤٧  ٤٩١جممّ

 ٢٤٢جممع بن سمعان التيمي٢٤٨



@

 

אאא
ع األنصاري٢٤٩ ع بن يعقوب بن جممّ  ٤٩١جممّ

 ١٧٤حمفوظ بن علقمة احلرضمي٢٥٠

 ٢٣١حممد بن أبان البخيل محدويه٢٥١

 ٤٦١حممد بن أبان بن صالح اجلعفي الكويف٢٥٢

 ١٣٦حممد بن أبان بن عمران الواسطي٢٥٣

 ٢٩٩حممد بن إبراهيم أبو أمية الطرسويس٢٥٤

 ٢٢٨حممد بن إبراهيم بن أرومة٢٥٥

 ١٩٣حممد بن إبراهيم بن احلارث املدين٢٥٦

 ٢١حممد بن إبراهيم بن دينار املدين٢٥٧

 ٤٢١حممد بن أيب عبيدة املسعودي٢٥٨

 ٢٢٠حممد بن أيب عون النسوي٢٥٩

 ٢٨ى األسلمييحيحممد بن أيب٢٦٠

 ٤٩٤حممد بن أمحد بن حسني اجلرجاين٢٦١

 ١٥٣حممد بن أمحد بن عبيد العثامين٢٦٢

 ٦١حممد بن إدريس احلنظيل٢٦٣

 ٢٣٣حممد بن إسامعيل٢٦٤

 ٣٨٥حممد بن إسامعيل الصائغ البغدادي٢٦٥

 ٢١٤حممد بن إسامعيل بن مسلم بن أيب فديك٢٦٦

 ٤٢٤حممد بن إسامعيل بن يوسف السلمي٢٦٧

 ٥٢٤حممد بن أنس بن فضالة األنصاري الظفري٢٦٨

 ١٥٢حممد بن أنس موىل آل عمر٢٦٩

 ٥٥٣حممد بن األشعث بن قيس الكندي٢٧٠



@

 

אאא
 ٥٢٠حممد بن احلريش بن يزيد٢٧١

 ٢٤٠حممد بن احلسن بن الزبري التِل٢٧٢َّ

 ٣٨٧حممد بن احلسن بن زبالة أبو احلسن املدين٢٧٣

 ٤٨٩حممد بن احلسني الفاريس٢٧٤

 ٣٠١بن احلكمحممد ٢٧٥

 ٢١٨حممد بن الزبرقان األهوازي٢٧٦

 ٣٨حممد بن الصباح اجلرجرائي٢٧٧

 ٢٦٣حممد بن الصباح الدواليب٢٧٨

 ٩٤حممد بن الصلت الكويف أبو جعفر األصم٢٧٩

 ٣٢٢حممد بن العالء بن زبريق احلميص٢٨٠

 ٢١٨حممد بن الفرج البغدادي األزرق٢٨١

 ٣٧٩حممد بن الفضل السدويس٢٨٢

 ٥٤٦الفضل العبدي موالهم الكويف حممد بن٢٨٣

 ٢٠٦حممد بن القاسم األسدي٢٨٤

 ٤٥حممد بن املؤمل املارسجيس٢٨٥

 ٣٧٣حممد بن املبارك الصوري٢٨٦

 ٢١٩حممد بن املسيب األرغياين٢٨٧

 ٣٧٥حممد بن املعىل اهلمداين٢٨٨

 ١٣١حممد بن املنكدر املدين٢٨٩

 ٤٥٦حممد بن الوليد بن أبان القالنيس٢٩٠

 ٤٧٩الوليد بن عامر احلميص الزبيدي حممد بن٢٩١

 ١٣٥حممد بن بشار البرصي بندار٢٩٢



@

 

אאא
 ٢٠حممد بن برش العبدي٢٩٣

 ١٢٠حممد بن بكار بن الريان٢٩٤

 ١٢٧حممد بن جحادة٢٩٥

 ٦٢حممد بن جعفر٢٩٦

 ١٩٠)غندر(حممد بن جعفر اهلذيل٢٩٧

 ٢٨٦حممد بن محاد الطهراين٢٩٨

 ٣٨حممد بن محيد الرازي٢٩٩

 ١١زم الرضيرحممد بن خا٣٠٠

 ٢٣١حممد بن خالد اجلَنَدي٣٠١

 ٥٧٠حممد بن خالد بن عبداهللا الطحان الواسطي٣٠٢

 ٣١٩حممد بن خالد بن عثمة احلنفي٣٠٣

 ٣٠١حممد بن خفنان٣٠٤

 ١٤حممد بن راشد٣٠٥

 ٣٢٣حممد بن رزام السليطي٣٠٦

 ٢٣٣حممد بن زاذان املدين٣٠٧

 ٨٥حممد بن زياد األهلاين احلميص٣٠٨

 ٢٩٣زياد الربمجيحممد بن ٣٠٩

 ١٢٧حممد بن زياد اجلمحي موالهم٣١٠

 ١٠٠حممد بن سعيد األصبهاين٣١١

 ٢٨٠حممد بن سعيد بن حسان الشامي املصلوب٣١٢

 ٢٤٥حممد بن سعيد بن هناد٣١٣

 ٢٣١حممد بن سلمة بن عبداهللا احلراين٣١٤



@

 

אאא
 ٥٢حممد بن سليامن احلراين٣١٥

 ١٥٣حممد بن سليامن الربعي٣١٦

 ٣١ن العابدحممد بن سليام٣١٧

 ٢٦٠حممد بن سليامن بن والبة٣١٨

 ١٠٣حممد بن سهل بن أيب حثمة٣١٩

 ٢٠حممد بن سريين األنصاري٣٢٠

 ٢١٠حممد بن شعيب بن شابور الدمشقي٣٢١

 ١٤حممد بن شهاب الزهري٣٢٢

 ٩٠حممد بن صالح اهلاشمي٣٢٣

 ٨٨حممد بن صالح بن دينار التامر٣٢٤

 ٤٢٩حممد بن صالح بن هانئ النيسابوري٣٢٥

 ٢٩٣حممد بن عامر٣٢٦

 ١٦٣حممد بن عباد املهلبي٣٢٧

 ١٩٧حممد بن عباد بن الزبرقان املكي٣٢٨

 ٢٢٠حممد بن عبد ربه أبو نميلة٣٢٩

 ٣٠٤حممد بن عبد وس بن كامل السلمي٣٣٠

 ٢٦٧حممد بن عبدالرمحن٣٣١

 ١٩حممد بن عبدالرمحن بن أيب ذئب املدين٣٣٢

 ٣١٠حممد بن عبدالرمحن بن أيب لبيبة٣٣٣

 ١٢٨حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل٣٣٤

 ٤٠٨حممد بن عبدالرمحن بن عوف القريش٣٣٥

 ٧٥حممد بن عبدالرمحن بن نوفل املدين٣٣٦



@

 

אאא
 ١٦٦حممد بن عبدالرمحن ثعلب البرصي٣٣٧

 ٢٣٣)صاعقة(ى البغدادييحيحممد بن عبدالرحيم أبو٣٣٨

 ٢٤٠حممد بن عبداهللا٣٣٩

 ٣١٦رصيحممد بن عبداهللا التميمي العمي الب٣٤٠

 ٥٠حممد بن عبداهللا احلاكم٣٤١

 ٤٩حممد بن عبداهللا الزبريي٣٤٢

 ٤٧٧حممد بن عبداهللا الشافعي البغدادي٣٤٣

 ١٣٣حممد بن عبداهللا القرمطي٣٤٤

 ٢٤١حممد بن عبداهللا املخرمي أبو جعفر البغدادي٣٤٥

 ١٦٥حممد بن عبداهللا بن أيب سعيد اخلزاعي٣٤٦

 ٣٦٥لتميميحممد بن عبداهللا بن أيب يعقوب ا٣٤٧

 ٦١حممد بن عبداهللا بن املثنى األنصاري٣٤٨

 ٣٢٣حممد بن عبداهللا بن زياد أبو سلمة األنصاري البرصي٣٤٩

 ١٣١حممد بن عبداهللا بن سليامن احلرضمي٣٥٠

 ٤٧٩حممد بن عبداهللا بن عباس اهلاشمي٣٥١

 ١٧٧حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم املرصي٣٥٢

 ٣٩١عاصحممد بن عبداهللا بن عمرو بن ال٣٥٣

 ٣٢٩حممد بن عبداهللا بن قهزاذ املروزي٣٥٤

 ٢٠١حممد بن عبداهللا بن مسلم الزهري٣٥٥

 ٤٦٩حممد بن عبداهللا صاحب الشامة٣٥٦

 ٢٩٩حممد بن عبدالوهاب العبدي٣٥٧

 ٣٧٨حممد بن عبدالوهاب العبدي٣٥٨



@

 

אאא
 ٣٩حممد بن عبيد املحاريب٣٥٩

 ٥١٢حممد بن عبيد بن ميمون املدين٣٦٠

 ٢١٥اهللا الفزاريحممد بن عبيد٣٦١

 ٤١٥حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع املدين٣٦٢

 ٧١حممد بن عثامن التنوخي٣٦٣

 ٢٥حممد بن عثامن بن كرامة الكويف٣٦٤

 ٩٢حممد بن عجالن املدين٣٦٥

 ١٥٣حممد بن عصمة اخلراساين٣٦٦

 ١٥٧حممد بن عيل٣٦٧

 ٢٣٥حممد بن عيل الصائغ املكي٣٦٨

 ٤٧٠، ١٠٩حممد بن عيل بن أيب طالب٣٦٩

 ٤٢٢حممد بن عيل بن احلسن أبو جعفر الباقر٣٧٠

 ٦٢حممد بن عيل بن احلسن املروزي٣٧١

 ٦١٥حممد بن عيل بن حبيش الناقد٣٧٢

 ١٥٢حممد بن عيل بن عبداهللا بن عباس٣٧٣

 ٣٣٢حممد بن عيل بن مهدي٣٧٤

 ٣٩٤حممد بن عامرة بن عمرو بن حزم٣٧٥

 ٦٤حممد بن عمر الواقدي٣٧٦

 ١٨٥حممد بن عبدالرمحن الكويفحممد بن عمران بن٣٧٧

 ٥١٢حممد بن عمرو الرازي٣٧٨

 ٤٦٤حممد بن عمرو بن عطاء العامري٣٧٩

 ١١٠حممد بن عمرو بن علقمة الليثي٣٨٠



@

 

אאא
 ١٥٣حممد بن عوف بن أمحد املزين٣٨١

 ٥٩ حممد بن عيسى بن عبداهللا العلوي عن أبيه عن أبيه عن جده عن أبيه٣٨٢

 ٤حممد بن فضيل بن غزوان٣٨٣

 ٦٩د بن فليح املدينحمم٣٨٤

 ٣٤٢حممد بن قيس املدين القاص٣٨٥

 ٢٦٣حممد بن كثري الصنعاين٣٨٦

 ٣٨حممد بن كثري القريش٣٨٧

 ١٩٧حممد بن كثري بن أيب عطاء الثقفي٣٨٨

 ٥١٧حممد بن جميب الثقفي٣٨٩

 ٣١١حممد بن حممد بن األسود الزهري٣٩٠

 ٤٢٧حممد بن حممد بن محزة اإلسفراييني الفقيه٣٩١

 ٢٦٩بن حممد بن مرزوق الباهيل حممد٣٩٢

 ٥٥حممد بن مسلم بن تدرس املكي٣٩٣

 ١٩٨حممد بن مطري٣٩٤

 ٢٣٥حممد بن معاوية النيسابوري٣٩٥

 ٢٨٠الذهيل األصبهاينحممد بن معمر٣٩٦

 ٢٥٧حممد بن معمر بن ربعي البحراين٣٩٧

 ٢٦٥حممد بن معن بن حممد الغفاري٣٩٨

 ٤٤١حممد بن مهران اجلامل الرازي٣٩٩

 ١٥٧حممد بن نوح اجلنديسابوري٤٠٠

 ٧٢ى بن إسامعيليحيحممد بن ٤٠١

 ٣٩٥ى بن سهل األنصارييحيحممد بن ٤٠٢



@

 

אאא
 ٢٦٧ى بن كثري احلراين لؤلؤيحيحممد بن ٤٠٣

 ٣٣١حممد بن يزيد بن إبراهيم التسرتي٤٠٤

 ١٥٠حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي٤٠٥

 ٤٠٩حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي٤٠٦

 ١٩٥زيد بن سنان اجلزريحممد بن ي٤٠٧

 ٥٠حممد بن يعقوب النيسابوري األصم٤٠٨

 ٣٧٨حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين ابن األخرم٤٠٩

 ٩٥حممد بن يوسف الرساج٤١٠

 ٢٣٨حممد بن يوسف الصباح٤١١

 ٤٩حممد بن يوسف الفريايب٤١٢

 ٢٨٦حممد بن يوسف املديني٤١٣

 ١٣١حممد بن يونس العصفري٤١٤

 ٣٨كديميحممد بن يونس ال٤١٥

 ٣٣٧حممود بن غيالن العدوي موالهم٤١٦

 ٣٠٤)منّويه(حممود بن حممد الواسطي٤١٧

 ١٠٤خملد بن قيس٤١٨

 ٣٨خمنف بن سليم٤١٩

ول بن إبراهيم احلناط٤٢٠  ٤١٥خمُ

 ٢٩٣مرة بن رشاحيل الكويف٤٢١

 ٥٠٢مرثد بن عبداهللا أبو اخلري املزين٤٢٢

 ١٨٠مرزوق أبو عبداهللا احلميص٤٢٣

 ٩٠حلكم األمويمروان بن ا٤٢٤



@

 

אאא
 ١٤٦مروان بن رؤبة التغلبي٤٢٥

 ١٠٨مروان بن شجاع اجلزري٤٢٦

 ٥٥٤مروان بن حممد بن حسان األسدي٤٢٧

 ١١٧املستلم بن سعيد الثقفي٤٢٨

 ١١٦املستورد بن شداد الفهري٤٢٩

 ٢٤١مسدد بن مرسهد بن مرسبل األسدي٤٣٠

 ٢٥١مسعدة بن صدقة٤٣١

 ٢٩٣مسعر بن كدام اهلاليل٤٣٢

ادمسعود ب٤٣٣  ٣٨١ن أوس بن سوّ

 ١٥٢مسعود بن سليامن٤٣٤

 ٥٦٠مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي٤٣٥

 ٤٠٧مسلم بن أيب مريم املدين٤٣٦

 ١٩٧مسلم بن خالد املخزومي الزنجي٤٣٧

 ٧٣مسلم بن عقبة٤٣٨

 ٥٠٨مسلم بن عمران البطني أبو عبداهللا الكويف٤٣٩

 ٣٩مسلم بن كيسان املالئي٤٤٠

 ٤٠٦ن ربعي اجلهنيمسلمة بن عبداهللا ب٤٤١

يل اخلشني٤٤٢  ٢٥٥مسلمة بن عُ

 ٩٠مسلمة بن حمارب الزيادي٤٤٣

 ٤٠٥املسيب بن رافع األسدي٤٤٤

 ٥١٩املسيب بن نجيّة الكويف٤٤٥

 ٣٩١املسيب بن واضح السلمي احلميص٤٤٦



@

 

אאא
 ١٠٣مسيلمة بن حبيب الكذاب٤٤٧

 ٢١٥املشمعل بن ملحان الطائي٤٤٨

 ٢٨٩مرصف بن عمرو اليامي اهلمداين٤٤٩

 ٨٣٤صمصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري األسدي٤٥٠

 ٣٠٣، ٢٤٢مصعب بن سعد بن أيب وقاص٤٥١

 ٥٢٨مصعب بن سعيد أبو خيثمة املصييص٤٥٢

 ٣٩١مصعب بن شيبة العبدري٤٥٣

 ٢٢٩مصعب بن عبداهللا بن أيب أمية٤٥٤

 ٢٠٩مصعب بن عبيداهللا بن جنادة٤٥٥

 ٢١٤مصعب بن مصعب بن عبدالرمحن بن عوف٤٥٦

 ٢١٥مطرح بن يزيد الكويف٤٥٧

 ٥٦٥مطرف بن طريف الكويف٤٥٨

 ٢٢٩مطلب بن شعيب مروزي٤٥٩

 ١٩٨مطري بن سليم٤٦٠

 ٩٧معاذ بن معاذ العنربي٤٦١

 ٣٨٣معان بن رفاعة السالمي٤٦٢

 ٧٧معاوية بن أيب سفيان٤٦٣

 ٥٩٣معاوية بن حيدة القشريي٤٦٤

 ١٤٦معاوية بن صالح بن حدير٤٦٥

 ١٦٢لبمعاوية بن عمرو بن امله٤٦٦

 ٦١٦معاوية بن قرة املزين٤٦٧

 ٢٤٧معاوية بن هشام القصار الكويف٤٦٨



@

 

אאא
 ١٤ىيحيمعاوية بن٤٦٩

 ٨املعتمر بن سليامن التيمي٤٧٠

 ١١٧معدان بن سليم احلرضمي٤٧١

 ٥٠١املعرور بن سويد الكويف أبو أمية٤٧٢

 ١١املعىل بن زياد العربي٤٧٣

 ٥١٧املعىل بن هالل الطحاوي٤٧٤

 ١٨٨بن سويد الكويفاملعىل بن هالل٤٧٥

 ١٤معمر بن راشد البرصي٤٧٦

 ٩القزازاملدينمعن بن عيسى٤٧٧

 ٢٣١معن بن عيسى املدين القزاز٤٧٨

 ٤٩٩مغيث بن سمي األوزاعي الشامي٤٧٩

 ١٦٣املغرية بن حبيب األزدي٤٨٠

 ٦٢املغرية بن حممد٤٨١

 ٣٩١املغرية بن مسلم القسميل٤٨٢

 ٧٣املغرية بن مقسم الضبي٤٨٣

 ٣٦٨ة بن هنيك املرصياملغري٤٨٤

 ٤٥٨املفضل بن صدقة احلنفي أبو محاد الكويف٤٨٥

 ٢٩املفضل بن فضالة املرصي٤٨٦

 ٥٨٥مقاتل بن حممد النرص أباذي٤٨٧

 ٣١٩املقداد بن األسود الكندي٤٨٨

 ٥٩٨مقدام بن داود بن عيسى الرعيني٤٨٩

 ١٤٦املقدام بن معديكرب٤٩٠



@

 

אאא
 ٣٢٨ى اهلاليليحيمقدم بن حممد بن٤٩١

 ١٥٢سم بن بجرةمق٤٩٢

 ٥٢مكحول أبو عبداهللا الشامي٤٩٣

 ٢٣٧مكي بن إبراهيم البلخي٤٩٤

 ٣٠٩مكي بن إبراهيم بن بشري البلخي٤٩٥

 ٥٥٢ممطور األسود أبو سالم احلبيش٤٩٦

 ٢٦٣منبه بن عثامن الدمشقي٤٩٧

 ٢٦٢املنترص بن عامرة بن أيب ذر٤٩٨

 ٢٩منجاب بن احلارث التميمي٤٩٩

 ٥٩٨مندل بن عيل العنزي٥٠٠

 ٤٢٥املنذر بن النعامن األفطس٥٠١

 ٣١٧املنذر بن كريز العامري٥٠٢

 ٩٧املنذر بن مالك العبدي البرصي أبو نرضة٥٠٣

 ٥٣٥منصور بن أيب األسود الليثي٥٠٤

 ٨١منصور بن املعتمر السلمي٥٠٥

 ٣٨٩منصور بن محزة بن أنس بن مالك٥٠٦

 ١٠٨املنهال بن بحر العقييل٥٠٧

 ١٣٧منيع بن عبدالرمحن٥٠٨

 ١٣٧منيع بن عبداهللا٥٠٩

 ٥١مهاجر بن خملد موىل البكرات٥١٠

 ٣٦٥مهدي بن ميمون األزدي٥١١

 ٥٤٣موسى األنصاري٥١٢



@

 

אאא
 ٢١٨موسى بن أيب عيسى٥١٣

 ١٦٦موسى بن أيب عيسى احلناط٥١٤

 ٢٩٧موسى بن أعني اجلزري٥١٥

 ١٦٦موسى بن أنس األنصاري٥١٦

 ٤٩٤موسى بن سهل اجلوين٥١٧

 ٥٦٣عبدالرمحن اجلهنيموسى بن عبداهللا أو ابن٥١٨

 ١٩٣موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي٥١٩

 ٣٠١موسى بن عقبة األسدي٥٢٠

يل اللخمي٥٢١  ٢٤٠موسى بن عُ

 ١٠موسى بن قدامة٥٢٢

 ١٠٧موسى بن ميرسة الدييل٥٢٣

 ١٥٣موسى بن ميمون املرئي٥٢٤

 ٥٨٠موسى بن هارون بن عبداهللا احلامل٥٢٥

 ٣١٩موسى بن يعقوب الزمعي٥٢٦

 ٦٥ن يعقوب أبو مجيلةميرسة ب٥٢٧

 ٤١٤ميكــــــال٥٢٨

 ٢٦٨ميمون أبو محزة األعور٥٢٩

 ٤٢ميمون الكردي٥٣٠

 ٢٠٨ميمون بن زيد أبو إبراهيم السقا٥٣١

 ١٠٨ميمون بن مهران اجلزري٥٣٢

 ١٥٣ميمون بن موسى املرئي٥٣٣

 ٤٩مينا موىل ضباعة٥٣٤



@

 

אאא
 ٣٠٦مينا موىل عبدالرمحن بن عوف٥٣٥

  =ن =  

 ٣١٤النابغة اجلعدي٥٣٦

 ١٢٩نافع أبو عبداهللا املدين موىل ابن عمر٥٣٧

 ٢٠٢نافع بن احلارث أبو داود األعمى٥٣٨

 ١ابن كثري−أو−نافع بن عبداهللا٥٣٩

 ١٧٣نافع بن عمر بن عبداهللا املكي٥٤٠

 ٥٤٠نافع بن يزيد الكالعي املرصي٥٤١

نَزي٥٤٢  ٥١٨نبيح بن عبداهللا العَ

 ٤٣٧نبيط بن رشيط أو نبيط عن جابان٥٤٣

 ١٢٠نجيح بن عبدالرمحن السندي٥٤٤

 ١٣١نزار بن حيان األسدي٥٤٥

 ٤٩٤نرص بن محاد بن عجالن البجيل٥٤٦

 ٣١٨نرص بن خزيمة٥٤٧

 ٥٤٩نرص بن طريف أبو جزي القصاب الباهيل٥٤٨

 ١٧٤نرص بن علقمة احلرضمي٥٤٩

 ٣٨٥نرص بن حممد الطويس العطار٥٥٠

 ٢١٦النرض بن إسامعيل البجيل٥٥١

 ١٦٦مالكالنرض بن أنس بن٥٥٢

 ١٦٦النرض بن حفص بن النرض٥٥٣

 ٥٦النرض بن محيد الكويف٥٥٤

 ٥٢٨النرض بن شفي٥٥٥



@

 

אאא
 ٨٨النعامن بن بشري بن سعد األنصاري٥٥٦

 ٣٦٢النعامن بن ثابت أبو حنيفة٥٥٧

 ٣٦٢النعامن بن سعد بن حبته٥٥٨

 ١٢٤نعيم بن حكيم املدائني٥٥٩

 ٤٥نعيم بن محاد اخلزاعي٥٦٠

 ٣٩١عنفيع الصائغ أبو راف٥٦١

 ٤٠١هنشل بن سعيد بن وردان٥٦٢

 ٤٢٤نوح بن حبيب القوميس البذيش٥٦٣

 ١٨٧نوح بن قيس بن رياح األزدي٥٦٤

  =هـ =  

 ٢٨٧هارون بن سعيد األييل٥٦٥

 ١٣٥هارون بن معروف املروزي٥٦٦

 ١٢٨هارون بن موسى الفروي٥٦٧

 ٢١٠هارون بن هارون التميمي٥٦٨

 ١٦٤هاشم بن القاسم احلراين٥٦٩

 ٢٩٠بن القاسم بن مسلم البغدادي هاشم٥٧٠

 ٣٢٨هاشم بن خملد الثقفي٥٧١

 ٣٠٩هاشم بن هاشم الزهري٥٧٢

 ١٥٣هبة اهللا بن أمحد البغدادي٥٧٣

 ٥٧اهلذيل بن بالل املدائني٥٧٤

 ٦٨هزيل بن رشاحبيل األودي٥٧٥

 ١٧٣هشام بن أيب عبداهللا الدستوائي٥٧٦



@

 

אאא
 ٥٢هشام بن الغاز الدمشقي٥٧٧

 ٢٠هشام بن حسان٥٧٨

 ٥٨١هشام بن زياد أبو املقدام املدين٥٧٩

 ١٦٠هشام بن عبدامللك الطياليس٥٨٠

 ٢٨٧هشام بن عروة بن الزبري األسدي٥٨١

 ١٣٩هشام بن عامر السلمي٥٨٢

 ٦٢هشام بن حممد بن السائب الكلبي٥٨٣

 ٣٦٦هشام بن يوسف الصنعاين٥٨٤

 ٤٨هشيم بن بشري الواسطي٥٨٥

ل بن زياد السكسكي٥٨٦ قْ  ١٣٠اهلِ

 ٥٦٢بن ميمون اجلهنيهالل ٥٨٧

 ٨١هالل بن يساف الكويف٥٨٨

 ٣٠٦مهام بن نافع الصنعاين٥٨٩

 ٢١٨ىيحيمهام بن ٥٩٠

 ٢٦ى اهلوذييحيمهام بن ٥٩١

 ٧٧هنيدة بن خالد اخلزاعي٥٩٢

 ٥١هوذة بن خليفة الثقفي٥٩٣

 ٤٥١هياج بن بسطام الربمجي٥٩٤

 ١اهليثم بن محيد الغساين٥٩٥

وذي٥٩٦  ١٩٨اهليثم بن خارجة املرَّ

 ٢٦٤اهليثم بن خالد املصييص٥٩٧

 ٢٤٦اهليثم بن مروان العنيس٥٩٨



@

 

אאא
  =و =  

 ٩٢واثلة بن األسقع٥٩٩

 ٢٩٤واثلة بن اخلطاب بن واثلة٦٠٠

 ٣٦٥واصل موىل أيب عيينة٦٠١

 ٣٧٣وحيش بن حرب احلبيش٦٠٢

 ٣٧٣وحيش بن حرب بن وحيش احلميص٦٠٣

 ٥١٦ورقاء بن عمر اليشكري٦٠٤

 ٧وضاح اليشكري أبو عوانة٦٠٥

 ١٩٨الوضني بن عطاء الدمشقي٦٠٦

 ٤وكيع بن اجلراح٦٠٧

 ٦٧الوليد بن العباس النريس٦٠٨

 ٥٠٦الوليد بن العيزار العبدي٦٠٩

 ٣٩الوليد بن محاد٦١٠

 ٤٨٩الوليد بن رباح املدين٦١١

 ٣٤٩الوليد بن رسيع الكويف٦١٢

 ٢٩٤الوليد بن سليامن بن أيب السائب٦١٣

 ١٥٥الوليد بن عبدالرمحن اجلريش٦١٤

 ٦١٩الوليد بن عبداهللا بن أيب مغيث٦١٥

 ٤الوليد بن عبداهللا بن مجيع٦١٦

 ١٠٥الوليد بن عقبة األموي٦١٧

 ٤٥الوليد بن عياش٦١٨

 ٤٧الوليد بن قيس التجيبي٦١٩



@

 

אאא
 ٥٣٨الوليد بن حممد املوقري أبو برش البلقاوي٦٢٠

 ٥٠الوليد بن مزيد البريويت٦٢١

 ٥٢الوليد بن مسلم الدمشقي٦٢٢

 ٢٦٣هشامالوليد بن ٦٢٣

 ٦٥وهب بن بقية الواسطي٦٢٤

 ٧٠وهب بن جرير بن حازم٦٢٥

 ٤٢٥وهب بن منبه اليامين٦٢٦

 ٣٩٣وهيب بن خالد الباهيل٦٢٧

  =ي =  

 ١٠٨يامني والد عبداهللا٦٢٨

 ٣٩١حيبى بن جعدة املخزومي٦٢٩

 ٣٩٢حيبى بن يعىل التيمي أبو املحيّاة٦٣٠

 ٣٧٨ى بن إبراهيم النيسابوري املزكييحي٦٣١

 ١٩٠ى بن أيب احلجاج األهتمي البرصييحي٦٣٢

 ٤٩ى بن أيب بكرييحي٦٣٣

 ٥٨٧ى بن أيب حية الكلبييحي٦٣٤

 ٣٩١ى بن أيب طالبيحي٦٣٥

 ٢٢٢ى بن أيب كثري الياممييحي٦٣٦

 ٢٦٨ى بن آدم الكويفيحي٦٣٧

 ٤٢٨ى بن أكثم بن حممد التميمييحي٦٣٨

 ٥١٩ى بن أم طويل الثاميليحي٦٣٩

 ٢٢٣ى بن أيوب الغافقييحي٦٤٠



@

 

אאא
 ٥٩٦ى بن السكن البرصييحي٦٤١

 ١٠ى بن املتوكل املدينيحي٦٤٢

 ١٦٤ى بن بسطام بن حريث الزهراينيحي٦٤٣

 ٣٢٠ى بن محزةيحي٦٤٤

 ٥٢ى بن محزة احلرضمييحي٦٤٥

 ٣٩٧ى بن خليف بن عقبة السعدييحي٦٤٦

 ٢٠٣ى بن زكريا بن أيب زائدةيحي٦٤٧

 ٤٢ى بن سعيد التيمييحي٦٤٨

 ٤٥ى بن سعيد العطاريحي٦٤٩

 ٢٨٠)اجلمل(ى بن سعيد بن أبان األموييحي٦٥٠

 ١١٢ى بن سعيد بن قيس األنصارييحي٦٥١

 ٤٠ى بن سلمة بن كهيليحي٦٥٢

 ١٩٧ى بن سليم الطائفييحي٦٥٣

 ٢٢٩ى بن سليم بن زيديحي٦٥٤

 ٢٣٢ى بن سليامن اجلعفي الكويفيحي٦٥٥

 ٣٨٥ى بن عباد بن شيبانيحي٦٥٦

 ١١٧ى بن عبدالباقي األذينيحي٦٥٧

 ٦٥ى بن عبداحلميد احلامينيحي٦٥٨

 ٣١٠ى بن عبدالرمحن بن لبيبةيحي٦٥٩

 ٢٠٩ى بن عبدالرمحن بن مالك األرحبييحي٦٦٠

 ٤٨٠ى بن عبداهللا البابلتييحي٦٦١

 ٧٤ى بن عبداهللا بن بكري املرصييحي٦٦٢



@

 

אאא
 ٢٤٦ى بن عبداهللا بن حممد بن سعيديحي٦٦٣

 ١٩٩ى بن عثامن بن صالح املرصييحي٦٦٤

 ٥٨و النرض صاحب البرصيى بن كثري أبيحي٦٦٥

 ١٩٦ى بن حممد بن قيس املحاريبيحي٦٦٦

 ٣٠١ى بن هانئ املرادييحي٦٦٧

 ٣٢٦ى بن يعمر البرصييحي٦٦٨

 ١٩٢يزيد بن أبان الرقايش٦٦٩

 ١٩يزيد بن أيب حبيب املرصي٦٧٠

 ٤٤٣يزيد بن أيب حكيم العدين٦٧١

 ٤٩٦يزيد بن أيب خالد٦٧٢

 ٢١١يزيد بن أيب زياد٦٧٣

 ٣١٢مريم الدمشقييزيد بن أيب٦٧٤

 ١٤٠يزيد بن األصم البكائي٦٧٥

 ٣٦١يزيد بن هبرام املعقد٦٧٦

 ١٢٧يزيد بن حصني٦٧٧

 ١٢٤يزيد بن محيد الضبعي٦٧٨

 ١٢٦يزيد بن زريع البرصي٦٧٩

 ٨٩يزيد بن سعيد النحوي القريش موالهم٦٨٠

 ١٩٥يزيد بن سنان الرهاوي٦٨١

 ٤١٤يزيد بن رشيك التيمي٦٨٢

 ١٣٦ري الفراءيزيد بن صالح اليشك٦٨٣

 ٢٩يزيد بن صهيب الفقري٦٨٤



@

 

אאא
 ١يزيد بن عبدالرمحن الدمشقي٦٨٥

 ١٩٣يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد٦٨٦

 ٤٧٥يزيد بن عبداهللا بن خصيفة املدين٦٨٧

 ٢٨٦يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدي٦٨٨

 ٢٩٨يزيد بن عطاء اليشكري٦٨٩

 ٣٩يزيد بن قيس٦٩٠

 ٤٥١يزيد بن كيسان اليشكري٦٩١

 ٣٢١يزيد بن مالك اجلعفي٦٩٢

 ١٩٨يزيد بن مرثد اهلمداين٦٩٣

 ٣٦١يزيد بن نمران املذحجي٦٩٤

 ٢٠يزيد بن هارون الواسطي٦٩٥

 ٦٧)أبو غادية(يسار بن سبع٦٩٦

 ٤٢٢يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري٦٩٧

 ٦٤يعقوب بن أيب سلمة املاجشون٦٩٨

 ٢٦٥يعقوب بن محيد بن كاسب املدين٦٩٩

 ٩٠الثقفييعقوب بن داود٧٠٠

 ١يعقوب بن عبداهللا القمي٧٠١

 ٢١٨يعقوب بن عبيد النهرتريي٧٠٢

 ١٩٠يعقوب بن غيالن٧٠٣

ع األنصاري٧٠٤  ٤٩١يعقوب بن جممّ

 ٣١٤يعىل بن األشدق العقييل٧٠٥

 ٥٦٢يعىل بن شداد بن أوس األنصاري٧٠٦



@

 

אאא
 ٧يعىل بن عبيد الكويف٧٠٧

 ١٠٨يعىل بن عطاء العامري٧٠٨

 ٤٠٨اليامن بن نرص الكعبي٧٠٩

 ١٩٧يوسف بن خالد السمتي٧١٠

 ٣٢٠يوسف بن سليامن٧١١

 ١١٧يوسف بن عبدالرمحن٧١٢

 ٢٤٣يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البرصي٧١٣

 ٣٦٤يوسف بن حممد بن املنكدر٧١٤

 ٧٣يوسف بن موسى القطان٧١٥

 ٥٢٧يوسف بن نافع بن عبداهللا املدين٧١٦

 ٣١٠يوسف بن يزيد بن كامل القراطييس٧١٧

 ٣٥٣عقوب األزدييوسف بن ي٧١٨

 ٦٤يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاجشون٧١٩

 ٧٤٧صيوشع بن نون بن أفراييم٧٢٠

 ٣٥يونس بن بكري الشيباين٧٢١

 ١٩٥يونس بن خباب التميمي٧٢٢

 ١٣يونس بن عبيد العبدي٧٢٣

 ١٣١يونس بن حممد بن مسلم البغدادي٧٢٤

 ٢٤١يونس بن حممد بن مسلم البغدادي املؤدب٧٢٥

 ٢١١رسة بن حلبسيونس بن مي٧٢٦

 ١٤يونس بن يزيد٧٢٧



@

 

 אW
אא
 ٨١ابن أم حرام األنصاري−أبو أيب ابن امرأة عبادة٧٢٨

 ٤١أبو إدريس األودي٧٢٩

 ٥١٩أبو إدريس املرهبي الكويف٧٣٠

 ١٠٣و أرو الدويسأب٧٣١

 ١٦٣أبو إسحاق الطربي٧٣٢

 ٢٨أبو أسامء موىل بني جعفر٧٣٣

 ٥٣١أبو أمامة بن سهل بن حنيف٧٣٤

 ٢٢٧أبو أمية الشعباين٧٣٥

 ٢٦١أبو أمية بن يعىل٧٣٦

 ٤٣٢أبو أمية بن يعىل الثقفي٧٣٧

 ١٠٠ أبو أمني٧٣٨

 ١٠٠أبو أويس٧٣٩

 ٣٨٠أبو احلسن موىل أم قيس بنت حمصن٧٤٠

 ٢٢٨اء الكويفأبو الزعر٧٤١

 ١٢٤أبو السوار العدوي البرصي٧٤٢

 ٦٢أبو الغنائم٧٤٣

 ٤٢٩أبو القاسم بن حبيب٧٤٤

 ٥٠٣أبو املليح ابن أسامة اهلذيل٧٤٥

 ٢٠أبو بردة بن أيب موسى٧٤٦

 ٣٧٤أبو بكر احلنفي أو الباهيل٧٤٧

لمى بن عبداهللا, وقيل:أبو بكر اهلذيل قيل٧٤٨  ٣٧١ روح:اسمه سُ



@

 

אא
 ٣٠٧النيسابوريأبو بكر بن إسحاق٧٤٩

 ٥٤٣أبو بكر بن عبداهللا٧٥٠

 ٢٣٤أبو بكر بن عبداهللا بن أيب مريم الغساين٧٥١

 ٣٨٦أبو بكر بن عمرو الثقفي٧٥٢

 ٣٩٤أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري٧٥٣

 ٣٠٨أبو بلح الفزاري الكويف الواسطي٧٥٤

 ٣٧٦أبو ثروان الراعي التميمي٧٥٥

 ٣٠أبو جرو املازين٧٥٦

 ٥٩٤جعفر الرازي التميمي موالهمأبو ٧٥٧

 ٢٩أبو حرب بن أيب األسود٧٥٨

 ٦٧ حفص بن عبداهللا:عبداهللا بن حفص وقيل−أبو حفص٧٥٩

 ١٢٤أبو حية بن قيس الوادعي٧٦٠

 ٥٦٨،٢٠٦الكويفأبو خالد الوالبي٧٦١

 ١٤٧أبو رافع موىل النبي٧٦٢

 ٥٧٥أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجيل٧٦٣

 ٣٨أبو زيد األحول٧٦٤

 ٢٣٢أبو سعيد التغلبي٧٦٥

 ٢٣٨أبو سعيد الغفاري٧٦٦

 ٢١٤، ١٠٦أبو سلمة بن عبدالرمحن٧٦٧

 ١هو نافع بن مالك املدين:أبو سهيل بن مالك٧٦٨

 ٣٨أبو صادق األزدي٧٦٩

 ٤٣١أبو صفوان٧٧٠



@

 

אא
 ٣٩أبو عبدالرمحن احلارثي٧٧١

 ٥٥٩أبو عبدالرمحن الزمن٧٧٢

 ١٥٧أبو عبدالرمحن املقرئ الطربي٧٧٣

 ١٨عبداهللا األشعري أبو٧٧٤

 ٣٨٦أبو عبيدة بن حذيفة بن اليامن٧٧٥

 ٦٤أبو عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس٧٧٦

 ١٧٥أبو علقمة الفاريس قايض أفريقية٧٧٧

 ٢٣٧أبو عمر اجلديل٧٧٨

 ٤١٤أبو عمرو الشامي السيباين٧٧٩

 ٥٥٨أبو عمري بن أنس بن مالك األنصاري٧٨٠

 ١٦أبو عمرية٧٨١

 ١٧٩أبو غطفان املدين٧٨٢

 ٦١٥ أبو قتيبة٧٨٣

 ٣٤١أبو كثري السحيمي الياممي٧٨٤

 ١٢٨أبو ليىل األنصاري٧٨٥

 ٩٩أبو حمذورة٧٨٦

 ٦٢ أبو حمكم٧٨٧

 ٣٥أبو مريم الثقفي٧٨٨

 ٥١أبو مسلم اجلذمي٧٨٩

 ٢٠١أبو مسلم اخلوالين٧٩٠

 ٤٠٦أبو مشجعة بن ربعي اجلهني٧٩١

 ٣٩٧أبو موسى٧٩٢



@

 

אא
 ١٣٩أبو موسى احلكمي٧٩٣

 ٥٨٩اين الواسطيأبو هاشم الرم٧٩٤

 ٣٧٤ى األعرج املعرقبيحيأبو ٧٩٥

 ١٩٥ى التيمييحيأبو ٧٩٦

 ٣٧٤ى املكييحيأبو ٧٩٧

 ٣١٢ى بن أيب مرسةيحيأبو ٧٩٨

 ١٠١أبو يزيد املديني٧٩٩

 ١٣٩ابن أيب البكرات٨٠٠

 ٢٢٨ابن األبرق٨٠١

 ٢٢٨ابن األمحس٨٠٢

 ٥٣٠ابن جشيب٨٠٣

 ٥٢ابن غنيم البعلبكي٨٠٤

 ٤والد ليىل بنت مالك٨٠٥

 אW
אא
 ٣٦٩أم األسود اخلزاعية٨٠٦

٨٠٧٢٨٠أم الدرداء الصغر 

 ٢٦١أم الفرات٨٠٨

عرية أو شقرية األسدية٨٠٩  ٣٧٧أم زفر سُ

 ٣١٣أم عبداهللا بنت محزة بن عبداهللا بن عتبة٨١٠

 ٣٨٧عروة بنت جعفر بن الزبريأم ٨١١

 ٢٦١أم عيسى الفزارية٨١٢



@

 

אא
 ٢٠٥أم غراب طلحة٨١٣

 ٣٨٠أم قيس بنت حمصن األسدية٨١٤

 ٣٠٥أم موسى رسية عيل بن أيب طالب٨١٥

 ٣٦٩أم نائلة اخلزاعية٨١٦

 ٣أم ورقة بنت نوفل٨١٧

 ١٩٨أمة الرمحة بنت حممد بن مطري العذرية٨١٨

 ٧٨أنيسة بنت زيد٨١٩

 ٦١١ة العامريةجرسة بنت دجاج٨٢٠

 ٣٩١حفصة بنت سريين٨٢١

 ٧٨محادة بنت زيد٨٢٢

 ١٠٧زينب بنت سليامن العبايس٨٢٣

 ٣٦٨سبيعة بنت احلارث األسلمية٨٢٤

 ٢٠٥سالمة بنت احلر الفزارية٨٢٥

 ٣١٩ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب٨٢٦

 ٢٤٢عائشة بنت سعد بن أيب وقاص٨٢٧

 ٢٠٥عقيلة الفزارية٨٢٨

 ٨٨نصاريةعمرة بنت رواحة األ٨٢٩

 ٣١٩قريبة بنت عبداهللا بن وهب٨٣٠

 ٣١٩كريمة بنت املقداد بن األسود٨٣١

 ٦٤لؤلؤة موالة أم احلكم بنت عامر بن يارس٨٣٢

 ٥لبابة بنت احلارث أم الفضل اهلاللية٨٣٣

 ٣٨١ليىل بنت اخلطيم األنصارية٨٣٤



@

 

אא
 ٤ليىل بنت مالك٨٣٥

 ٦٤موالة عامر٨٣٦

 ١٥٧جدلميسون ابنة بحدل, أو ميسور بنت ب٨٣٧

 ٧٨نباتة بنت برير٨٣٨

 ١٩٣هند بنت احلارث اخلثعمية٨٣٩
 



@
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אא

א
١٥١ أثرة١
٣٨٤ أججت٢
٢٥ األدبب٣
٦٤ األدم٤
٦٣٢ أرش٥
٣٩٧ األرنبة٦
١٤ األساود٧
٦٠٦ األسكفة٨
٢٢١أسنمة البخت٩
٢٣٨ األشر١٠
٤٠٦ أشغوا١١
٧٧ أعنة اخليل١٢
٤٠٦ أقىن١٣
٥٥ أكباد١٤
٣٧٩ أم ملدم١٥
٣١٣ أم ولد١٦
٦٧ أولعت١٧
٣٩٧ أيهان١٨
٣٨٤ احتضر١٩
٣٧٤ احتكر٢٠
٢٠٦االستسقاء باألنواء٢١
٤٠٦ انتقع٢٢
١٦٢ البخت٢٣

אא
א

 ٦٠ بدا٢٤
 ٥٨ برهة٢٥
 ٢٣٨ البطر٢٦
 ٢٣٨ البغي٢٧
 ٢٥٥ التافه٢٨
 ٩٦٥ص التحجيل٢٩
 ٢٦٠ التحوت٣٠
 ١١٩ رتدرد٣١
 ١١٩ التراقي٣٢
 ٢٦٦تسافد احلمري٣٣
 ٥ تفليه٣٤
 ٥ تكحله٣٥
 ٤٧٨ تنتثلوا٣٦
 ٤٩١ التهنئة٣٧
 ٦٣ التواتر٣٨
 ٣٦٠ تيها٣٩ً
 ٨٥ ثؤلول٤٠
 ٢٨٣ مثال٤١
 ٤٠٦ اجلادة٤٢
 ٤١٢ جبل وعر٤٣
 ٣٧٤ اجلذام٤٤
 ٣١٩ جرذ٤٥
 ٣٨٣ اجلزية٤٦



@

 

אא
א

٤٠٢حديث السن٤٧
٧٥٥ص احلصور٤٨
٤٠٦ محم٤٩
٢٢٣ احلنث٥٠
٢٠٤صل الطيورحوا٥١
٢٠٦حيف السلطان٥٢
٢٢٣ اخلبث٥٣
٣١٩ خربة٥٤
١٥٧ اخلصي٥٥
٤١٦ اخللة٥٦
١٠٥ اخللوق٥٧
١١٩ اخلوارج٥٨
٢٣٥ داروك٥٩
٢٢٢ الدفر٦٠
٣٩٧ دونك٦١
٣٩٠ ذبابة٦٢
٣٥٤ الراحلة٦٣
٨١٥ص راعنا٦٤
١٢٤ الرافضة٦٥
٣٧١ الربالت٦٦
٦٠ الرجز٦٧
٤٠٦ الرعلة٦٨
٤١٣ الرواجب٦٩
٢٥٥ ةالرويبض٧٠
٤٠٥ زجل٧١

אא
א

 ٤٠٥ زلق٧٢
 ١٢٤ الزنادقة٧٣
 ٥٨ ساق٧٤
 ٥٦ السب٧٥
 ٧٩ سبحة٧٦
 ١٠٨ ستسود٧٧
 ٤٠٣ سرقة٧٨
 ٤٠٦ سري عنه٧٩
 ٤٢٠ السريانية٨٠
 ٤٧٩ السفة٨١
 ٤٢١ السقاء٨٢
 ٢٢٣ السقار والصغار٨٣
 ٤٠٦ مسار٨٤
 ١١٦سنن األولني٨٥
 ٤٢١ السهلة٨٦
 ١٠٣٧ص سيماء٨٧
 ٤٠٦ شارف٨٨
 ٢٣٥ شاطر٨٩
 ٤٠٦ ثنش٩٠
 ١٥٨ الشرطة٩١
 ١٢٤ شنآين٩٢
 ١٤١ صربوا٩٣
 ٤٠٦ الضغث٩٤
 ٦٦ الضياح٩٥
 ٨٧ الضيعة٩٦



@

 

אא
א

١ الطاعون٩٧
٥٦ طباق٩٨
٢٠٦الطعن يف النسب٩٩
٤٨٧ الطيالسة١٠٠
١٤ الظلل١٠١
٢٣٥ عارم١٠٢
٣٥١ العارية١٠٣
٤٢٠ عرباين١٠٤
٣٩٧ العتو١٠٥
٤٠٦ عجفاء١٠٦
١٠٣٧ص العذبة١٠٧
٢٨٣ العذراء١٠٨
٤١٢ العذق١٠٩
١١٩ عضدال١١٠
٣٨٤ العقوق١١١
٢٨٣ العلهز١١٢
٣١٩ غرائر١١٣
٩٦٥ص الغرة١١٤
٢٨٣ الغسل١١٥
٤٠٦غضارة عيشها١١٦
٣٨٤ الغالم١١٧
٢٨٣ الغري١١٨
٣٨٣ الغرية١١٩
١٠٠ الغيظ١٢٠
١ الفاحشة١٢١

אא
א

 ٣٢٦ فارفضضت١٢٢
 ١٠١ فجعل١٢٣
 ٢٥٧ الفحش١٢٤
 ٢٨٣ الفسل١٢٥
 ١ فشا١٢٦
 ٤١٤ قبال١٢٧ً
 ١٢٤ القدرية١٢٨
 ١١٥ القذذ١٢٩
 ٨٥ القرن١٣٠
 ٤٠٢ قرون البئر١٣١
 ٢٥٧قطيعة الرحم١٣٢
 ١٠٤ القفا١٣٣
 ٥٥٨ القنع١٣٤
 ٤٠١ الكارة١٣٥
 ١٠٢ الكزاز١٣٦
 ٤٠٦ الكأل١٣٧
 ٢٨٩ ال خيطر هلم فحل١٣٨
 ٢٣٥ ال يزعون١٣٩
 ٤٠٦ الحب١٤٠
 ٣٥٩ الك١٤١
 ٢٢٩ اللكع١٤٢
 ٤٢١ متراكبا١٤٣
 ٢٤٥ املتسمنون١٤٤
 ٣٥٦ جمدود١٤٥
 ٩٩٥ص احملراب١٤٦
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אא
א

١٢٢خمرج اليدين١٤٧
٥٦٣ املذابح١٤٨
٦٤ املذقة١٤٩
٤٠٦ املرتع١٥٠
٤٠٦ املرج١٥١
١٢٤ املرجئة١٥٢
٥٩ املرسل١٥٣
٤١٣ املشقص١٥٤
٢٩٣ مصلية١٥٥
٤٠٢ مقمعة١٥٦
٥٥٨ مهتم١٥٧
٢٣٠ناقدم ناقدوك١٥٨
٥٥٨ الناقوس١٥٩
٢٤٥ النباشون١٦٠
١٩٦ النخس١٦١
٤٠٦ الندى١٦٢
٧٨٧ص النسخ١٦٣
٢٢٣ نشء١٦٤
٥ نعاك١٦٥

אא
א

 ٢٠٦ النياحة١٦٦
 ٢٣٨ اهلرج١٦٧
 ٤٢٨ الوراق١٦٨
 ٢٥٣ وسد١٦٩
 ٧٥٣ص الوصال١٧٠
 ٤٠٤ وصيف١٧١
 ٢٨٣ الوطبة١٧٢
 ٢٦٠ الوعول١٧٣
 ٣٨٣ ويح١٧٤
 ١٠٣٧ص يأتزرون١٧٥
 ٩٦ يؤمتنون١٧٦
 ٢٨٣ يئط١٧٧
 ١٢٤ يبهيت١٧٨
 ١١١ يتجارى الكلب بصاحبه١٧٩
 ١٧٥جيدد هلا دينها١٨٠
 ٣٠٢ يغمزهن١٨١
 ١٢٤ يقرظين١٨٢
 ٢٤٦ يكفأ١٨٣
 ٤٢١ ميتار١٨٤
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אאא

א
 ٢٩٤ أهل الصفة١

 ١٠٩ حبرية طربية٢

 ١٦٣ البصرة٣

 ١٦٢ بصرى٤

 ١٦٧ بغداد٥

٦ـيل٤٠٧ ب 

 ٣٧٩ بين عصية٧

 ٣٧٦ بين عمرو بن متيم٨

 ٦٠ جلوالء٩

 ٥٨ اجلمل١٠

 ٣٩٥ حرة األفاعي١١

 ٦٩ حرة زهرة١٢

 ٩٠ محص١٣

 ٢٤ احلوأب١٤

 ١٦٧ دجلة١٥

 ١٦٧ دجيل١٦

 ١٢٠ الربذة١٧

אאא
א

 ١٤٠ سرف١٨

 ٤٩١ جنانض١٩

 ١٦٧ الصراة٢٠

 ٦٥، ٣٦ صفني٢١

 ٣٦٨ غزة٢٢

 ٤٢٠ الفرات٢٣

 ٥٨ القادسية٢٤

 ١٦٧ قطربل٢٥

 ٣٤٨ الكناسة٢٦

 ٤٢٠ كوثى٢٧

 ١٦٣ الكوفة٢٨

 ٩٠ مرج راهط٢٩

 ٧٥ مرج عذراء٣٠

 ٩٤ مسجد اخليف٣١

 ٣٠٢ مسجد بين عبس٣٢

 ٦٢ اوند٣٣

 ١٦٢ ورقان٣٤
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١- אאK 
٢− א  א سيد كرسـوي : للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق: א

 .هـ١٤١٣, ١حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٣− א א א א : ــداهللا ــداهللا احلســني بــن عب للحــافظ أيب عب
 .هـ١٤٠٣, ١الفريوائي, اجلامعة السلفية, بناريس, اهلند, ط عبدالرمحن: قاين, حتقيقاجلور

٤−  א א  א א    א  
א هـ١٤٠٦, ١أبو لبابة حسني, دار اللواء, الرياض, ط/ د: א. 

٥−    אא   א كتاب الضـعفاء وأجوبتـه عـىل : قيقمع حت: א
سعدي اهلاشمي, من منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينـة /د: أسئلة الربذعي, دراسة وحتقيق

 .هـ١٤٠٢املنورة 

٦−  א א א א عـادل : للحافظ أمحد البوصريي, حتقيق: א
 .هـ١,١٤١٩سعد و السيد حممود إسامعيل, دار الرشد, الرياض, ط

٧−  א א    لإلمام حممـد مرتىضـ الزبيـدي, دار : א
 . مصورة عن طبعة بوالق.هـ١٤١٤إحياء الرتاث العريب, بريوت, 

٨−  א א א  א للحافظ ابن حجر, حتقيق مجاعـة : א
 .هـ١٤١٥, ١حف الرشيف, املدينة, طمن الباحثني, جممع امللك فهد لطباعة املص

٩−  אא א الشـيخ : لإلمام اجلالل السـيوطي, ضـبطه وكتـب حواشـيه: א
 .هـ١٤٠٥, ١إبراهيم العجوز, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

١٠−  א لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي, مكتبة الرتاث اإلسالمي, القاهرة: א. 

١١−  א   א א  للعالمــة عبــد اهللا بــن الصــديق : א
 .هـ١٤٢٦, ١عبد اهللا حلمي الرشيف, دار الفتح, األردن, ط: الغامري, حتقيق

١٢− א א  א   لإلمـام بـدر الـدين الزركيشـ, : א
 .ـه١٤٠٥, ٤سعيد األفغاين, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط/ عناية 
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١٣− א א    א  א لإلمام حممد بن : א
 .هـ١٤١٨, ١حممد إسحاق, دار الراية, الرياض, ط: السخاوي, حتقيق عبدالرمحن

١٤− א א :للحافظ أيب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بـن خملـد الشـيباين, حتقيـق :
 .هـ١٤١١, ١ة, الرياض طباسم فيصل اجلوابرة, دار الراي

١٥−   א    : ,عفـر بـن حيـان األصـبهاين أليب الشيخ عبداهللا بن جَ
ج أحاديثه  .هـ١٤١٧, ١بدر بن عبداهللا البدر, مكتبة الرشد, الرياض, ط: حققه وخرّ

١٦−    אأليب عروبة احلسني بن حممد بن أيب معرشـ مـودود احلـراين, : א
 .هـ١٤١٩, ١عبدالرحيم حممد أمحد القشقري, رشكة الرياض, الرياض, ط/ د: قيقحت

١٧−  א א   א  א : للباحـث سـليامن
 . هـ١٤٢٢, ١بن حممد الدبيخي, مكتبة دار البيان احلديثة, الطائف, ط

١٨− א אمحدي بن عبد املجيد السـلفي,  :لإلمام سليامن بن أيوب الطرباين, حتقيق: א
 ., مصورة عن طبعة اإلرشاد ببغداد٢مطبوع بآخر املعجم الكبري, ط

١٩− א أليب عبداهللا حممد بـن عبدالواحـد بـن أمحـد احلنـبيل املقـديس, حتقيـق: א :
 .هـ١٤١٠, ١عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش, مكتبة النهضة احلديثة, مكة املكرمة, ط

٢٠− א אא   صالح بن حامد الرفاعي, مطبوعات مركز / للدكتور: א
 .هـ١٤١٥, ٢خدمة السنة والسرية, املدينة املنورة, ط

٢١−  א  :١حممد نارص الدين األلباين, مكتبة املعارف, الريـاض, ط: تأليف ,
 .هـ١٤١٢

٢٢−  אא    :حممـد حممـود / د: يل, حتقيـقللحافظ ابـن رجـب احلنـب 
 .وعندي خمطوطته. هـ١٤٠٧, ١الوائيل, ط

٢٣−  א  א إبراهيم بن صالح اخلضـريي, دار الفضـيلة / د: א
 .هـ١٤٢١, ٢للنرش, الرياض, ط

٢٤− א א   א  : حتقيـق)ابـن اخلـراط(لعبـد احلـق األشـبييل , :
 .هـ١٤١٦لسامرائي, مكتبة الرشد, الرياض, محدي السلفي, صبحي ا
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٢٥−   א  א ازدهار بنـت حممـود املـدين, / د: إعداد: א
 .هـ١٤٢٢, ١دار الفضيلة للنرش والتوزيع, الرياض, ط

٢٦− א   حممـد أمحـد : البـن حـزم, عـيل بـن حـزم الظـاهري, حتقيـق: א
 .هـ١٣٩٨, ١, مرص, طعبدالعزيز, مكتبة عاطف

٢٧− א صـبحي السـامرائي, مؤسسـة الرسـالة, : أليب إسحاق اجلوزجاين , حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٥, ١بريوت, ط

٢٨−   حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممـد الغـزايل, دار الكتـب العلميـة, : א
 . هـ١٤١٨, ١بريوت, ط

٢٩−  عـيل حممـد دنـدل, دار الكتـب العلميـة, : قيقأليب زيد النمريي البصريي, حت: א
 .ت.لبنان, د −بريوت

٣٠−   :ــس, : أليب الوليــد حممــد بــن عبــداهللا األزرقــي, حتقيــق لْحَ  رشــدي الصــالح مَ
 .هـ١٤١٤, ٦مطابع دار الثقافة, مكة املكرمة, ط

٣١−   :دهـيش,  عبدامللك بن عبداهللا بـن: أليب عبداهللا حممد بن إسحاق الفاكهي, حتقيق
 .هـ١٤٠٧, ١مكتبة النهضة احلديثة, مكة املكرمة, ط

٣٢−  א   א א : للباحث أمحد بـن عبـد العزيـز احلـداد, دار الغـرب
 .م١٩٩٦, ١اإلسالمي, ط

٣٣−  א  א :صـالح الونيـان, دار املسـلم, / د: أليب الشيخ األصبهاين, حتقيـق
 .هـ١٤١٨, ١الرياض, ط

٣٤− א      א   :أبو اخلطاب عمرو بن احلسن : أماله
مجـال عـزون, مؤسسـة الريـان للطباعـة : األندليس السبتي الشهري بابن دحية الكلبـي, تعليـق

 .هـ١٤٢١, ١والنرش, ط
٣٥− א א  א حممد نارص الـدين األلبـاين, املكتبـة اإلسـالمية, عـامن: א− 

 .هـ١٤٠٩, ٢ط األردن,
٣٦− אحممـــد عبـــد القـــادر عطـــا, دار الكتـــب العلميـــة, : أليب بكـــر البيهقـــي, حتقيـــق: א 

 .هـ١٤٠٦, ١بريوت, ط
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٣٧−  א א : أبو سعد عبدالكريم بن حممد بن منصور السـمعاين, دار الكتـب
 .هـ١٤٠١, ١العلمية, بريوت, ط

٣٨− א حممد فـؤاد عبـدالباقي, دار البشـائر, : ي, حتقيقلإلمام حممد بن عبداهللا البخار: א
 .هـ١٤٠٩, ٣بريوت, ط

٣٩− א   د: أليب إسامعيل عبداهللا بن حممد األنصاري اهلروي, حتقيق: א /
 .هـ١٤٠٤, ١عيل بن حممد بن نارص الفقيهي, ط

٤٠− א    يد عمـر, حممـد سـع: للحافظ أيب يعىل اخللييل حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٩, ١مكتبة الرشد, الرياض, ط

٤١− א א     حممـد نـارص الـدين األلبـاين, : تـأليف: א
 .هـ١٤٠٥, ٢زهري الشاويش, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط: بإرشاف

٤٢− א א :رة, يوسف الدخيل, مكتبة الغرباء, املدينـة املنـو: أليب أمحد احلاكم, حتقيق
 . هـ١٤١٤, ١ط

٤٣−   א م له: تأليف: א قه وقدّ نظر : حممد بن إسحاق األصبهاين, حقّ
 .هـ١٤١٢, ١حممد الفاريايب, مكتبة الكوثر,  اململكة العربية السعودية, ط

٤٤−        א   א 
   أمحد ابن عدي اجلرجاين, دراسة وحتقيق ورشحلإلمام أيب: א  :

 .هـ١٤١٤, ١عامر حسن صربي, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط/ د
٤٥−  السيد أمحد صـقر, طبـع يف : لإلمام أيب احلسن عيل بن أمحد الواحدي, حتقيق: א

 .هـ١٣٨٩, ١مرص, ط
٤٦−  א   خليل مـأمون : اجلزري, حتقيقالبن األثري عيل بن حممد : א

 . هـ١٤٢٢, ٢شيحا, دار املعرفة,بريوت, ط
٤٧− אא א  א نور الدين عيل حممد بـن سـلطان املشـهور بمـال : א

 .هـ١٤٠٦, ٢حممد لطفي الصباغ, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط: عيل القاري, حتقيق

٤٨−  א     א :لإلمام أيب حامد الغـزايل, رتبـه :
 .هـ١٤٠٦, ١حممود سعيد ممدوح, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط
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٤٩− א א : قه وخـرج أحاديثـه لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حقّ
مكتبـة  فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي,: عبداهللا بن حممد احلاشدي, قدم له: وعلق عليه

 .هـ١٤١٣, ١اململكة العربية السعودية, ط −السوادي للتوزيع, جدة
٥٠− صبحي السـامرائي, عـامل الكتـب, بـريوت, : لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل, حتقيق: א

 .هـ١٤٠٥, ٢ط
٥١− א   عـادل عبـد املوجـود : للحافظ ابن حجر العسقالين, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٥, ١العلمية, بريوت, طوعيل معوض, دار الكتب 

٥٢−  א  א  ــع : א للجــالل الســيوطي, خمطــوط بيــدي, وطب
 .هـ١٤١٥عبد القادر أمحد عبد القادر, جملة احلكمة, العدد الثالث حمرم : بتحقيق

٥٣− א א   א  : ملحمد األمني الشـنقيطي, دار إحيـاء الـرتاث
 .هـ ١٤١٧, ١وت, طالعريب, بري

٥٤− א אא אא :حممـود حسـن نصـار : البن طـاهر القيرسـاين املقـديس, حتقيـق
 . هـ١٤١٩, ١والسيد يوسف, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٥٥−  א  א א :ــن موســى الرشــيف, دار : للباحــث حممــد ب
 .هـ١٤١٩, ١األندلس اخلرضاء, جدة, ط

٥٦− م ١٩٩٢, ١٠خلري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت ط: א. 

٥٧− א א  عبـد العزيـز بـن : للعالمة عيل بن عمر ابن امللقن, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٧, ١أمحد املشيقح, دار العاصمة, الرياض, ط

٥٨−   א    :للحافظ حممد بن خلف األيب, دار الكتـب 
 .ت.العلمية, بريوت, د

٥٩−   א   عـادل بـن : لعالء الـدين مغلطـاي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٢٢, ١حممد وأسامة بن إبراهيم, مكتبة الفاروق احلديثة, القاهرة, ط

٦٠−  א א  :ى يـحيد : للقـايض عيـاض بـن موسـى اليحصـبي, حتقيـق
 .هـ١٤١٩, ١رة, طإسامعيل, دار الوفاء, القاه
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٦١− א   א  א א  ،א א א :
 .هـ١٤١١, ١لألمري احلافظ ابن ماكوال, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٦٢− אא א :مقبـل بـن هـاري : أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني, حتقيـق
 .هـ١٤٠٥, ٢مية, بريوت, طالوادعي, دار الكتب العل

٦٣−  א א א  ،אא ،א ،א   
   אא א :أمحد معبد عبدالكريم, مكتبة أضواء السـلف, / للدكتور

 .هـ ١٤٢٥, ١الرياض, ط
٦٤− ــة: א ــافعي, بعناي ــس الش ــن إدري ــد ب ــام حمم ــار,: لإلم ــري النج ــد زه ــة,  حمم  دار املعرف

 .ت.بيـروت, د
٦٥− א محـدي عبداملجيـد : للحافظ أمحد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٦املكتب اإلسالمي, ) ١٥٠−٧١(السلفي, نرش منه الشيخ محدي من احلديث 
٦٦− ــه: א ــى ب ــد, اعتن ــن حمم ــدامللك ب ــن برشــان عب ــوطن, : الب ــزازي, دار ال ــادل الع  ع

 .هـ١٤١٨, ١ط الرياض,
٦٧− ١جمدي فتحـي السـيد, دار الصـحابة, طنطـا, ط: للحسن بن حممد اخلالل, حتقيق: א ,

 .هـ١٤١١
٦٨− إبراهيم العتيبي, املكتبـة : ى البَيِّع, حتقيقيحيللحسني بن إسامعيل املحاميل, رواية ابن : א

 .هـ١٤١٢, ١اإلسالمية, عامن, ط

٦٩− حمي الدين حممد العبشمي, تصوير عامل الكتب, : رتيبى بن احلسني الشجري, تييحل: א
 . د,ت. بريوت

٧٠− א  א אא  ــن ضــيف اهللا / د: دراســة: א ــداهللا ب عب
 .هـ١٤٢١, ١الرحييل, دار األندلس اخلرضاء للنرش والتوزيع, جدة, ط

٧١− א א    א Fא  E: تـأليف :
ن, ط/د اب حممود احلَمْش, دار الفتح للدراسات والنرش, عامّ دَ  .هـ١٤٢٣, ١عَ

٧٢− א א  א א  א إيـاد : للباحـث: א
 .هـ١٤١٧, ١خالد الطباع, دار القلم, دمشق, ط
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٧٣− א א  א א   א  : للــدكتور
 . هـ١٤١٥, ١بديع السيد اللحام, دار قتيبة, دمشق, ط

٧٤− א     א ٢لعبـدالغني الـدقر, دار القلـم, دمشـق, ط: א ,
 .هـ١٤١٠

٧٥− א א   א  :أمحـد بـن عبـد العزيـز احلـداد, دار : للباحث
 .هـ١٤٢٣, ١البشائر, بريوت, ط

٧٦−  א    א    אא אא א 
א :حممـد عبـد احلميـد, دار الكتـب العلميـة, : لتقي الدين أمحد بن عيل املقريزي, حتقيـق

 .هـ١٤٢٠, ١بريوت, ط
٧٧− א א قاسـم عـيل سـعد, دار البشـائر اإلسـالمية, : للحافظ الذهبي, حتقيق: א

 .هـ١٤٠٦, ١بريوت, ط
٧٨− אא :حممـد خليـل هـراس, دار الفكـر, القـاهرة, : أليب عبيد القاسـم بـن سـالم, حتقيـق 

 .هـ١٤٠١ط 
٧٩− אشـاكر ذيـب خيـاط, مركـز امللـك فيصـل للبحـوث / د: حلميد بن زنجويه, حتقيق: א

 .هـ١٤٠٦, ١والدراسات اإلسالمية, الرياض, ط

٨٠− א   א   الدين مغلطاي, حتقيق للحافظ عالء: א :
 .هـ١٤٢٠, ١مجاعة من الباحثني, مكتبة الرشد, الرياض, ط

٨١− عبداهللا عمر البارودي, دار اجلنـان بـريوت, : لعبد الكريم السمعاين, تقديم وتعليق: א
 .هـ١٤٠٨, ١ط

٨٢− אعبداهللا اجلبوري, املكتـب اإلسـالمي, بـريوت, : أليب بكر أمحد بن أيب عاصم, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٥, ١ط

٨٣− אمشعل بن بـاين : لإلمام احلافظ أيب عروبة احلسني بن أيب معرش احلراين, حتقيق وتعليق: א
 .هـ١٤٢٤, ١لبنان, ط −اجلربين املطريي, دار ابن حزم, بريوت

٨٤−  א    :تقـي / د: للعالمة حممد زكريا الكاندهلوي, اعتنى بـه
 .هـ١٤٢٤, ١دمشق, طالدين الندوي, دار القلم, 
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٨٥− א  א א א : لإلمام أيب بكر حممـد بـن إبـراهيم بـن املنـذر
 .هـ١٤١٣, ١صيفر أمحد حممد حنيف, دار طيبة, الرياض, ط: النيسابوري, حتقيق

٨٦− א א       א  א    
אمجـال عـزون, مكتبـة العمـرين احلديثـة, : دحية الكلبي, حتقيـق أليب اخلطاب ابن: א

 .هـ١٤٢٠, ١اإلمارات العربية املتحدة, ط
٨٧− א  א א  א  شاكر حممود عبد : تأليف: א

 .املنعم, دار الرسالة للطباعة, بغداد
٨٨− א     ر, مكتبــة الرشــد, زهــري عــثامن نــو/ للــدكتور: א

 .هـ١٤١٨, ١الرياض, ط
٨٩− عبـد املعطـي أمـني . د: أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب القرطبي, حتقيق: א

 .هـ١٤١٤, ١قلعجي, توزيع مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٩٠− א   א   א  : ,البـن عبـد الـرب النمـري
 .هـ١٤٠٥, ١السواملة, دار ابن تيميه, الرياض, طعبد اهللا / د: حتقيق

٩١− א   عـيل حممـد : أليب عمر ابـن عبـدالرب القرطبـي, حتقيـق: א
 .هـ ١٤٢٢, ٢معوض, وعادل أمحد عبداملوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٩٢− ق اجلديـدة, أمحـد عصـام الكاتـب, دار اآلفـا: ألمحد بن احلسـني البيهقـي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠١, ١بريوت, ط

٩٣− א     : أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن خليل سبط ابن
 .هـ١٤٠٨فواز أمحد زمريل, دار الكتب العريب, بريوت, : العجمي, حتقيق

٩٤−  א    א     : ــن  أليب املحاســن يوســف ب
ـــداهل ـــن عب ـــن ب ـــقاحلس د, حتقي ـــربِّ ـــابن املُ ـــروف ب ـــاس, دار / د: ادي املع  ويص اهللا عب

 .هـ١٤٠٩, ١الراية, الرياض, ط
٩٥−  א    א     : ــن  أليب املحاســن يوســف ب

ــق ــق وتعلي د, حتقي ــربِّ ــابن املُ ــروف ب ــداهلادي املع ــن عب ــن ب ــدالرمحن / د: احلس ــة عب  روحي
 هـ١٤١٣, ١لبنان, ط −لمية, بريوتالسويفي, دار الكتب الع
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٩٦− א א Fא  אאE : ,أليب بكر أمحد بن عمرو بـن عبـداخلالق البـزار
 .هـ١٤٠٩حمفوظ الرمحن زين اهللا, مؤسسة علوم القرآن, دمشق, / د : حتقيق

٩٧− א א   حممـد مصـطفى, : للعالمة حممد بن إياس احلنفي, حتقيق: א
 .م١٩٦٠طبع بالقاهرة, 

٩٨− א אالبن قيم اجلوزية, دار الكتاب العريب, بريوت, د, ت: א. 

٩٩− א א   א  א   : ــد الســالم ــن عب للعــز ب
 .حممد نارص الدين األلباين, دار املكتب اإلسالمي, بريوت, د, ت: الدمشقي, حتقيق

١٠٠− א א  א : ,للعالمة حممد بن أمحد بن رشد القرطبي, حتقيـق مجاعـة
 .هـ١٤١٥, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط

١٠١− אא א :عبـداهللا بـن / د: للحافظ أيب الفداء إسامعيل بـن كثـري الدمشـقي, حتقيـق
 .هـ١٤١٧, ١عبداملحسن الرتكي, هجر للطباعة والنرش والتوزيع, ط

١٠٢− א א    א  لإلمـام حممـد بـن عـيل الشـوكاين, : א
 .هـ١٤٢٠, ١مجاعة من الباحثني, دار الكتب العلمية, بريوت, ط: حتقيق

١٠٣−  א   א  א : أليب إسحاق احلويني, مكتبة
 .هـ١٤١٠, ١الرتبية اإلسالمية, مرص, ط

١٠٤− رصـ رشحهـا للشـيخ إبـراهيم البـاجوري, مكتبـة لإلمام البوصـريي, وهبامشـها خمت: א
 .هـ١٤٢٠اآلداب, القاهرة, 

١٠٥− א א :١حممد سعيد بخاري, دار الوطن, الريـاض, ط/ د: للحسني املروزي, حتقيق ,
 .هـ١٤١٩

١٠٦− א א :عـامر أمحـد حيـدر, مؤسسـة الكتـب : ألمحد بن احلسـني البيهقـي, حتقيـق
 .هـ١٤٠٦, ١الثقافية, ط

١٠٧−  א  א  للحافظ نور الـدين عـيل بـن سـليامن اهليثمـي, : א
, ١حسني أمحد صالح الباكري, مركز خدمة السنة والسرية النبوية, املدينة املنورة, ط/ د : حتقيق
 .هـ١٤١٣
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١٠٨−  א אא  א  אحلامد بن حممد األنصاري, مكتبـة : א
 .هـ١٤٠٥, ١ملدينة املنورة, طالغرباء األثرية, ا

١٠٩−  אא   حممـد أمـني كتبـي, : للحافظ ابـن حجـر العسـقالين, بعنايـة: א
 .هـ١٣٧٨وعبدالوهاب عبداللطيف, مطبعة مصطفى البايب, 

١١٠− א  א١للعالمة أيب حممد حممود بن أمحد العينـي, دار الفكـر, بـريوت, ط: א ,
 .م١٩٨٠

١١١−  א א אא   للحافظ أيب احلسن عـيل بـن حممـد : א
, ١احلسني آيات سـعيد, دار طيبـة, الريـاض, ط: , حتقيق)رسالة دكتوراه(ابن القطان الفايس, 

 .هـ١٤١٨
١١٢− א א :سيف الكاتب, دار الكتـاب العـريب, : إلبراهيم بن حممد احلسيني, حتقيق

 .هـ١٤٠١بريوت, 
١١٣− א א     א    للحـافظ : א

 .هـ١٤١٠, ١كامل احلوت, دار اجلنان, بريوت, ط: أيب زرعة العراقي, حتقيق

١١٤− א   للدكتور عيسى بن عبـد اهللا بـن مـانع احلمـريي, دار قرطبـة, : א
 .هـ١٤٢٢, ١بريوت, ط

١١٥−   ت.تيبة الدينوري, دار الكتاب العريب, بريوت, دالبن ق: א. 
١١٦−    خليــل : بــن عمــرو, حتقيــق عبــدالرمحنللحــافظ أيب زرعــة : א

 .املنصور, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان
١١٧−   א    للحافظ العامل أيب حفـص عمـر بـن أمحـد : א

عبداملعطي أمـني قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, / د: ه وعلقه عليهاملعروف بابن شاهني, حقق
 .هـ١٤٠٦, ١لبنان, ط −بريوت

١١٨−   א אא :عبد الرحيم القشقري, : أليب حفص بن شاهني, حتقيق
 .هـ١٤٠٩, ١ط

١١٩−  א   Fא אE :صالح بن فتحي هلل, الفاروق احلديثة : حتقيق
 .هـ١٤٢٤, ١اعة والنرش, القاهرة, طللطب
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١٢٠−  א ، א أمحد حممد نور سيف, من منشـورات / د : دراسة وحتقيق: א
ــــة, ط ــــة املكرم ــــالمي, مك ــــرتاث اإلس ــــاء ال ــــي وإحي ــــث العلم ــــز البح  , ١مرك

 .هـ١٣٩٩
١٢١−  א  ة, عبد الفتاح فتحي عبد الفتـاح, دار الكتـب العلميـ/ د: حتقيق: א

 .هـ١٤٢١, ١بريوت, ط
١٢٢−  א رمضـــان عبـــدالتواب, دار املعـــارف : كـــارل بـــروكلامن, ترمجـــة: א 

 .ت., د٢بمرص, ط
١٢٣−  א  א א :عمـر : للحافظ حممد بن أمحد الذهبي, حتقيـق

 .هـ١٤١٣, ١تدمري, دار الكتاب العريب, بريوت, ط

١٢٤−  א  א א :د: للحافظ حممد بـن أمحـد الـذهبي, حتقيـق .
 .هـ١٤٢٤, ١دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط. بشار عواد معروف

١٢٥− א ــق: א ــاري, حتقي ــامعيل البخ ــن إس ــد ب ــام حمم ــراهيم : لإلم ــن إب ــد ب  حمم
 .هـ١٤١٨, ١اللحيدان, دار الصميعي, الرياض, ط

١٢٦−  אא ني ترمجة فهمي أبو الفضل, اهليئة املرصية العامـة للتـأليف لفؤاد سزك: א
ـــاهرة,  ـــ, الق ـــة١٩٧١والنرش ـــام : م, وترمج ـــة اإلم ـــارش جامع ـــازي, الن ـــود حج  حمم

 .هـ١٤٠٣, ١حممد بن سعود اإلسالمية, ط
١٢٧−  احلــافظ نــور الــدين : لإلمــام احلــافظ أمحــد بــن عبــداهللا العجــيل, برتتيــب: א 

عبـداملعطي /د: ي, وتضـمينات احلـافظ ابـن حجـر العسـقالين, حتقيـقعيل بن أيب بكر اهليثم
 .هـ١٤٠٥, ١قلعجي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

١٢٨−  حممد حمي الدين عبد احلميد, دار الكتب العلمية, : للجالل السيوطي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٨, ١بريوت, ط

١٢٩− א א Fא  א אE :البخـاري,  إسامعيل بن حممد داهللاعب أليب
 .هـ١٤٠٦, ١حممود إبراهيم زايد, دار املعرفة, بريوت, ط: حتقيق

١٣٠− א א Fא אE : ,للمؤرخ عبد اهللا بـن فـتح اهللا الغيـاثي البغـدادي
 .م١٩٧٥طارق احلمداين, مطبعة أسعد وجامعة بغداد, : حتقيق
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١٣١− א حممد بن إسامعيل البخاري, دار الكتب العلمية, بـريوت,  لإلمام أيب عبداهللا: א
 .د, ت

١٣٢−  فهـيم حممـد شـلتوت, نرشـه السـيد : لعمر بن شبه النمريي البرصي, حتقيـق: א
 .١حبيب حممود أمحد, ط

١٣٣−  للحافظ السمهودي, دار الكتب العلمية, بريوت, د, ت: א. 
١٣٤−  א   البغـدادي,  اخلطيـب عـيل بـن بكـر أمحـد احلافظ أيب لإلمام: א

 .هـ١٤٢٢, ١ط. بشار عواد, دار الغرب اإلسالمي, بريوت. د: دراسة وحتقيق
١٣٥−   : حممــد عبــد املعيــد / حلمــزة بــن يوســف الســهمي, طبــع حتــت مراقبــة د 

 .هـ١٤٠٧, ٤بريوت, ط. خان, عامل الكتب
١٣٦−     :٢ضــياء العمــري, دار طيبــة, الريــاض طأكــرم / د : حتقيــق , 

 .هـ١٤٠٥
١٣٧−   :عمر بن غرامة العمري, دار الفكـر, بـريوت, : أليب القاسم بن عساكر, حتقيق

 .م  ١٩٩٥, ١ط
١٣٨−     אא         

אא  :رتاث , بـريوت, منشـورات أمحد حممد نور سيف, دار املـأمون للـ: حتقيق
 .املركز العلمي بمكة

١٣٩−   א  :بر الربعـي, حتقيـق عبـداهللا احلمـد, دار العاصـمة : البن زَ
 .هـ١٤١٠, ١بالرياض, ط

١٤٠−  א : ــطي ــلم الواس ــل(ألس ــق)بحش ــب, : , حتقي ــامل الكت ــواد, ع ــوركيس ع  ك
 .هـ١٤٠٦, ١بريوت, ط

١٤١− א א  :حمد بن احلبيب اهليلـة, مؤسسـة الفرقـان للـرتاث اإلسـالمي, مل
 .م١٩٩٤, ١ط

١٤٢−     א      אنظـر : حققـه: א
 .هـ١٤١٠حممد الفريايب, 
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١٤٣−     א א أمحد حممد نور سيف, مكتبة الدار / د: حتقيق: א
 .هـ١٤٠٨, ١باملدينة املنورة, ط

١٤٤−     א א  :أمحد حممد نور سيف, دار املأمون / د: حتقيق
 .ت.للرتاث, دمشق, د

١٤٥−     א א  :حممد كامل القصار, جممع اللغة العربية : حتقيق
 .هـ١٤٠٥بدمشق, 

١٤٦− א א  : مكتبـة الرشـد, الريـاض,  اجلديع, عبدالرمحنللدكتور نارص بن
 .هـ١٤٢١, ٥ط

١٤٧− א      אــالحي, : א ــيف اهللا الشّ ــن ضَ ــد ب  خلال
 .هـ١٤٢١, ١لبنان, ط −مؤسسة الرسالة, بريوت

١٤٨−  א  א ملحمد عمـرو عبـد اللطيـف, مكتبـة : א
 .هـ١٤١٠, ١التوعية اإلسالمية, القاهرة, ط

١٤٩− א  حممــد إبــراهيم : لربهــان الــدين ســبط ابــن العجمــي, حتقيــق: א
 .هـ١٤١٤, ١املوصيل, مؤسسة الريان, بريوت, ط

١٥٠−  א   للفقيه فخر الـدين الزيلعـي, دار املعرفـة, بـريوت, : א
 .هـ١٣١٣مصورة عن طبعة بوالق سنة 

١٥١−   صاحلة عبداحلكيم رشف, النارش : محد الذهبي, حتقيقملحمد بن أ: א
  . هـ١٣٨٩, ١اهلندي, ط −رشف الدين الكتبي, بومباي 

١٥٢− א  مجاعـة بـاحثني, : للعالمة أيب احلسن عالء الدين املرداوي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٢٤مكتبة الرشد, الرياض, 

١٥٣− א  א مد بن منصـور السـمعاين, حتقيـقأليب سعد عبدالكريم بن حم: א :
 .هـ١٣٩٥, ١منرية ناجي سامل, مطبعة اإلرشاد, بغداد, ط

١٥٤− א  هـ١٤٢٣, ١للجالل السيوطي, املكتبة العرصية, بريوت, ط: א. 
١٥٥− א       : ,لبكـــر أبـــو زيـــد, دار اهلجـــرة, الثقبـــة 

 .هـ١٤١٢, ١ط 
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١٥٦−   بشار عواد معروف, والشـيخ شـعيب األرنـاؤوط, مؤسسـة / د: א
 .هـ١٤١٧, ١الرسالة, بريوت, ط

١٥٧−  א     : ,نـوادر (للفريوزباديّ جمد الدين حممد بـن يعقـوب
 .هـ١٣٩٢, ٢عبدالسالم هارون, ط: , حتقيق)املخطوطات املجموعة األوىل

١٥٨−  א   حلافظ حممد بن عبدالرمحن املباركفوري, لإلمام ا: א
 .هـ١,١٤١٠دار الكتب العلمية, بريوت, ط

١٥٩−  א    ترتيب خالد الرباط, دار بلنسية, الرياض, : א
 .هـ١٤٢٠, ١ط

١٦٠−  אא  אللحافظ أيب احلجـاج يوسـف بـن عبـدالرمحن املـزي, : א
الدين, إرشاف زهري الشاويش, املكتب اإلسـالمي, بـريوت, الـدار عبد الصمد رشف : حتقيق

 .هـ١٤٠٣, ٢القيمة, بمباي, اهلند, ط 
١٦١−  א    א אقـه : تأليف: א ويل الدين أبو زرعـة العراقـي, حقّ

عـيل عبدالباسـط مزيـد, / نافز حسـني محـاد, د/ رفعت فوزي عبداملطلب, د/ د: وعلق عليه
 .هـ١٤٢٠, ١نجي بالقاهرة, طمكتبة اخلا

١٦٢−  א    א للحافظ أيب الفداء ابـن كثـري : א
 .  هـ١٤١٦, ٢عبد الغني الكبييس, دار ابن حزم, بريوت, ط/ د: الدمشقي, حتقيق

١٦٣− א א   א السـخاوي, حتقيـق  عبدالرمحنلإلمام أيب : א
 .هـ١٣٩٩, ١وين, دار الثقافة, القاهرة, طأسعد طرابز

١٦٤−  א   عبـداهللا بـن : البن امللقن عمر بن عـيل األندليسـ, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٦, ١سعاف اللحياين, دار حراء, مكة املكرمة, ط

١٦٥−  א   للحافظ أمحد بن عيل بن حجـر العسـقالين, حتقيـق: א :
س بن غنيم, طبع يف مكتبة التـابعني يف القـاهرة, ومكتبـة الصـحابة يف اإلمـارات, غنيم بن عبا

 .هـ١٤١٩

١٦٦−   ســليامن : جلــامل الــدين عبــد اهللا بــن يوســف الزيلعــي, حتقيــق: א
 .هـ١٤١٦, ١الطبييش, مكتبة طيبة, الرياض, ط
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١٦٧−    א   ن األلباين, للشيخ نارص الدي: א
 . هـ١٤٠٥, ١طبع املكتب اإلسالمي, ط

١٦٨−  א א א   א א  א :
 .هـ١٤٢٠, ١حممد بن عبدالكريم بن عبيد, مكتبة الرشد, الرياض, ط/ د: إعداد

١٦٩−  א א אא   ن للحــافظ أيب الفضــل زيــ: א
 .هـ١٤١٩, ١حممد بن نارص العجمي, دار البشائر, بريوت, ط: الدين العراقي, حتقيق

١٧٠−   א للحافظ أمحد بن عـيل بـن حجـر العسـقالين, حققـه: א :
 .هـ١٤١٣, ١مشهور بن حسن بن حممود بن سلامن, مكتبة الغرباء األثرية, ط

١٧١−  אא    אأمحــد عمــر / د: الســيوطي, حتقيــقللجــالل : א
 .هـ١٤١٤هاشم, دار الكتاب العريب, بريوت, 

١٧٢− א  א F، ، ، ،א א E :
 . هـ١٤١٢, ١مسفر بن غرم اهللا الدميني, ط/ د: إعداد

١٧٣− א    :دي, املطبعـة عزيـز اهللا العطـار: لعبد الكريم القزوينـي, حتقيـق
 .هـ١٤٠٤العزيزية, حيدر آباد اهلند 

١٧٤−  للحافظ شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي, دار الكتب العلمية, بريوت, : א
 . مصورة عن نسخة حيدر آباد الدكن

١٧٥−  א א   א   : للحافظ حممد بـن
 .هـ١٤١٥, ١ي, دار الصميعي, الرياض, طمحدي السلف: طاهر القيرساين, حتقيق

١٧٦−   الـذهبي,  عـثامن بـن أمحـد بـن حممـد عبداهللا أيب الدين شمس لإلمام: א
, ١غنيم عباس غنيم وجمدي السيد أمني, الفاروق احلديثة للطباعة والنرش, القـاهرة, ط: حتقيق
 .هـ١٤٢٥

١٧٧− א بريوت, د, تدار املعرفة, , للدكتور شوقي ضيف: א. 
١٧٨− אא א  أيب الفضـل عبـد املحسـن احلسـيني, : اسـتدراك وحتقيـق: א

 .هـ١٤١٣, ١مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط
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١٧٩−   א صــبحي الســامرائي, وأبــو : أليب طالــب القــايض, حتقيــق: א
, ١لنهضـة العربيـة, طاملعاطي النوري, وحممود حممد الصعيدي, نرشـ عـامل الكتـب ومكتبـة ا

 .هـ١٤٠٩
١٨٠− א   א א  :صـالح : أليب حفـص بـن شـاهني, حتقيـق

 .هـ١٤١٥, ١الوكيل, دار ابن اجلوزي, الدمام, ط
١٨١− א א  א للحـافظ عبـدالعظيم املنـذري, دار إحيـاء : א

 . هـ١٣٨٨, ٣الرتاث العريب, بريوت, ط
١٨٢−    א جاسـم الفجـي, دار ابـن : أليب عيل اجلياين, حتقيـق: א

 .هـ١٤٢٩, ١حزم, بريوت, ط
١٨٣−   א   אא    א   :أمحـد بـن  نعيم أليب

 .هـ١٤٠٩, ١عبداهللا يوسف اجلديع, دار العاصمة, ط: عبداهللا األصبهاين, حتقيق
١٨٤−    א    א א   

 اإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي, اعتنى هبا: تصنيف: א :
 .هـ١٤٢٣, ١الرشيف حاتم عارف العوين, دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع, مكة املكرمة, ط

١٨٥−     :لبكر الشهري, أضواء السـلف, الريـاض, ى بن عبداهللا ايحي/ د
 .هـ١٤١٩, ١ط

١٨٦−  א א  א للحافظ ابـن حجـر العسـقالين, حتقيـق: א :
 .هـ١٤١٦, ١أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية , بريوت , ط

١٨٧−   א א א  : ,للحافظ ابن حجر العسـقالين
 .طه عبد الرؤوف سعيد, املكتبة األزهرية, القاهرة, د, ت: حتقيق

١٨٨−     א  א א ــداد: א / د: إع
فضيلة الشيخ أمحد معبد عبدالكريم, دار الفضـيلة, الريـاض, : عبداهللا بن مراد السلفي, تقديم

 .هـ١٤١٨, ١ط
١٨٩−  سـعيد الـرمحن القزقـي, املكتـب : حتقيـقللحافظ ابـن حجـر العسـقالين, : א

 .هـ١٤٠٥, ١اإلسالمي, بريوت, ط
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١٩٠−  א F אE : لإلمام احلسني بن مسعود البغوي, حتقيـق حممـد النمـر
 .هـ١٤١٣, ١وآخرون, دار طيبة, الرياض, ط

١٩١−  א א Fא א   אE : بـن  عبـدالرمحنلإلمام ابن اجلوزي
 .هـ١٤١٥, ١عيل, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

١٩٢−    هـ١٤٠٥, ٤للعالمة حممود اآللويس, دار إحياء الرتاث, ط: א. 

١٩٣−  א F א   אE : لإلمام أيب جعفـر حممـد بـن جريـر
 .ـه١٤٢٢عبد اهللا الرتكي, توزيع رابطة العامل اإلسالمي,/ الطربي, حتقيق د

١٩٤−  א ــق: א ــاتم, حتقي ــن أيب ح ــزار : الب ــة ن ــب, مكتب ــد الطي  أســعد حمم
 .هـ١٤١٧, ١مصطفى الباز, مكة املكرمة, ط

١٩٥−  א هـ١٤١٢, ٢للحافظ ابن كثري, دار اخلري, بريوت, ط: א. 
١٩٦−  مصـطفى مسـلم, مكتبـة الرشـد, : لعبدالرزاق بـن مهـام الصـنعاين, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٠, ١الرياض, ط

١٩٧−  א Fא א  א E : حتقيــق الشــيخ مــروان حممــد
 . هـ١٤١٦, ١الشغار, دار النفائس, بريوت, ط

١٩٨−  حممد عوامـة, دار الرشـيد, حلـب, : للحافظ ابن حجر العسقالين, حتقيق: א
 .٤ط

١٩٩− א  אא א א :بـن الغنـي بـن نقطـة, دار احلـديث,  ملحمـد
 .هـ١٤٠٧بريوت 

٢٠٠−  عبدالقيوم عبد رب النبي : البن نقطة حممد بن عبدالغني البغدادي, حتقيق: א
, ١وحممد صالح املراد, مركز إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي بجامعـة أم القـر, مكـة املكرمـة, ط

 .هـ١٤٠٨
٢٠١− א א    אא א : ,للحافظ ابن حجر العسقالين

 .هـ١٤١٦, ١حسن عباس قطب, مؤسسة قرطبة, بريوت, ط: اعتنى به

٢٠٢−   א  يـارس : لإلمام شمس الدين الذهبي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٩, ١إبراهيم, مكتبة الرشد, الرياض, ط
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٢٠٣−   א  א   :دين أيب عبـداهللا لإلمـام شـمس الـ
 .هـ١٤٢٢, ١عطا اهللا بن عبدالغفار السندي, أضواء السلف, الرياض, ط:الذهبي, حتقيق

٢٠٤− א   للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشـيخ, دار التوحيـد, : א
 .هـ١٤٢٣, ١الرياض, ط

٢٠٥− א   א  א א :أسـامة بـن : قيقأليب عمر بن عبد الرب, حت
 .هـ١٤٢٠, ١إبراهيم , الفاروق احلديثة للطباعة والنرش , القاهرة , ط

٢٠٦−  א    : للحافظ سبط ابن العجمي, حتقيق مشهور حسـن
 .هـ١٤١٥, ١سلامن, دار الصميعي, الرياض, ط

٢٠٧− א א   א  א א א  א 
א  عبد الباسط بن يوسف الغريب, دار الراوي للنرشـ : مجع وترتيب: א

 .هـ١٤٢١, ١والتوزيع, الدمام, ط
٢٠٨−  א א  א א البن عراق الكناين, حتقيق: א :

, ٢ت, طعبــد الوهــاب عبــد اللطيــف وعبــداهللا حممــد الصــديق, دار الكتــب العلميــة, بــريو
 .هـ١٤٠١

٢٠٩−  א   لشـمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عبـداهلادي : א
 .هـ١٤٠٩, ١أيمن شعبان, دار الكتب العلمية, بريوت, ط: احلنبيل, حتقيق

٢١٠−  حممود شاكر, من منشورات جامعة اإلمـام حممـد : أليب جعفر الطربي, حتقيق: א
 .بن سعود اإلسالمية بالرياض

٢١١−  א א :أليب زكريا النووي, دار الكتب العلمية, بريوت. 
٢١٢−  مصـطفى عبـد القـادر عطـا, دار : للحافظ ابن حجر العسـقالين, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٥, ١الكتب العلمية, بريوت, ط

٢١٣−  א א هذبه وخرج أحاديثه الشيخ عبد اهللا التليـدي, دار :  א
 .هـ١٤١٠, ٢لبشائر اإلسالمية, طا

٢١٤−  א   للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي, حتقيق: א :
 .٢بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط/ د
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٢١٥− א א :أيب األشبال حسن مندورة, مكتبة التوعية : أليب الشيخ األصبهاين, حتقيق
 .هـ١٤٠٨, ١اإلسالمية, مرص, ط

٢١٦− א   א   :حممـد خليـل : البن خزيمة حممد بن إسحاق, حتقيـق
 .هـ١٤٠٨هراس, دار اجليل, بريوت, 

٢١٧−  א    אא    : البن نـارص
 .هـ١٤١٤, ١حممد نعيم العرقسويس, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط: الدين الدمشقي, حتقيق

٢١٨− א  א للحافظ سبط ابن العجمي, حتقيق أرشف صالح, : א
 .هـ١٤٢٢, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٢١٩− א   د حممـد رضـوان الدايـة, دار : لإلمـام املنـاوي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٠, ١الفكر, دمشق, ط

٢٢٠− א א א    :صالح بن حامد الرفاعي, مـن : اسةمجع ودر
 .هـ١٤١٣منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, 

٢٢١− ملحمد بن حبان أيب حاتم البستي, مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنيـة, حيـدر آبـاد, : א
 .هـ١٣٩٣, ١الدكن, اهلند ط

٢٢٢−  א   א   :ي, دار إحيـاء ملبارك بن حممد بن األثري اجلـزر
 .هـ١٤٠٣, ٣الرتاث العريب, بريوت, ط

٢٢٣−  א    أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي, دار الكتـب : א
 .هـ١٤١٢, ١العلمية, بريوت, ط

٢٢٤−  א   אللحافظ صالح الدين بن خليل العالئـي, حتقيـق: א :
 .هـ١٤٠٧, ٢, بريوت, طمحدي عبد املجيد السلفي, عامل الكتب

٢٢٥−  א א      א لإلمـام احلـافظ : א
شـعيب : زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي الشهري بابن رجب, حتقيق

 .هـ١٤١٢, ٢األرناؤوط, إبراهيم باجس, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط
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٢٢٦− א א א א א א א א  
 א א   א سليم بـن عيـد اهلـاليل, : صنّفه: א

 .هـ١٤١٨, ٣دار ابن اجلوزي, الدمام, ط
٢٢٧−   א  :أيب األشـبال الـزهريي, دار : أليب عمـر بـن عبـد الـرب, حتقيـق 

 . هـ١٤١٤, ١ابن اجلوزي, الدمام, ط
٢٢٨− א  א א :,مجع وترتيب جمموعـة مـن العلـامء, عـامل الكتـب, بـريوت 

 .هـ١٤١٢, ١ط 
٢٢٩− א  للقرطبي حممد بن أمحد األنصاري, دار الكتب العلميـة, بـريوت, : א

 .هـ١٤١٤, ١ط
٢٣٠−     :١ند, طاهل−أليب املؤيد حممد بن حممود اخلوارزمي, حيدرآباد ,

 .هـ١٣٣٢
٢٣١− א א : البن أيب حاتم الرازي, دار الكتب العلمية, مصورة جملس دائرة املعـارف

 .العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند, د, ت
٢٣٢−    א א     :أيب بكـر أمحـد بـن : انتقـاء

 .هـ١٤١٤, ١بدر البدر, مكتبة الرشد, الرياض, ط: مردويه, حتقيق
٢٣٣−  א  :حسـن  عـامر /د: حتقيـق اجلرجـاين, الغطريـف بـن أمحـد بن حممد لإلمام

 .هـ١٤١٧, ١صربي, دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط
٢٣٤−  א  :بــدر عبــداهللا البــدر, دار النفــائس, : أليب بكــر القطيعــي, حتقيــق 

 .هـ١٤١٤, ١الكويت, ط
٢٣٥−  حممد ياسـني : بن حممد بن عبدالعزيز البغوي أبو القاسم, حتقيقلإلمام عبداهللا : א

 .هـ١٤٠٧, ١حممد إدريس, مكتبة ابن اجلوزي, الدمام, ط

٢٣٦−  א   :نسخة الكرتونية. 
٢٣٧−     ))     أيب نعـيم األصـبهاين, : تأليف:  )) א

م له األثريـة, املدينـة  الغربـاء مكتبـة سـلامن, بن حسن بن مشهور: أحاديثه وخرج نصه وضبط قدّ
 .هـ١٤١٣, ١املنورة, ط
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٢٣٨−         الشيخ اإلمام احلافظ : تصنيف: א
ج أحاديثـهيحيأبو زكريا  م له وعلّق عليه وخرّ ه, قدّ نْدَ مشـهور حسـن سـلامن, مؤسسـة : ى بن مَ

 .هـ١٤١٢, ١لبنان, ط −الريان, بريوت
٢٣٩−   א  ))  א א   ((  : للحافظ أيب عمرو أمحد بن حممد

 .هـ١٤١٥, ١بدر البدر, دار ابن حزم, بريوت, تط: املدين, حتقيق
٢٤٠− א   א : ,ملحمد بن طاهر القيرساين, دار الكتب العلميـة, بـريوت

 .هـ١٤٠٥, ٢ط

٢٤١−  א   رشح اإلمــام عبــد : لإلمــام عــيل القــاري, وهبامشــه: א
 . ت.د. الروؤف املناوي, دار األقىص, القاهرة

٢٤٢− אא א    البـن تيميـه, حتقيـق مجاعـة مـن البـاحثني, دار : א
 .هـ١٤١٩ ٢العاصمة, الرياض, ط

٢٤٣−  א   א א    ــيم : א ــن الق الب
, ٢شعيب األرنـاؤوط وعبـد القـادر األرنـاؤوط, دار العروبـة, الكويـت, ط: اجلوزية, حتقيق

 .هـ١٤٠٧

٢٤٤−  א א  א א   : للدكتور فاروق عبـد
 .هـ١٤١٣, ١املعطي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٢٤٥−  א א F     א אE :
 .هـ١٤١٠للدكتور طاهر سليامن محوده, املكتب اإلسالمي, بريوت, 

٢٤٦−  א א F א  אE : للـدكتور مصـطفى
 . هـ١٤١٥, ١الشكعة, الدار املرصية اللبنانية, القاهرة, ط

٢٤٧−  א א F א אE :بو الفتح, دار للدكتور حممد جالل أ
 .النهضة العربية, بريوت, د, ت

٢٤٨−  א א   אא للدكتور عبد العال سـامل مكـرم, : א
 .هـ١٤١٩, ١مؤسسة الرسالة, بريوت, ط
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٢٤٩−  א א   א للدكتور حممد عبـد الوهـاب : א
 .هـ١٤١١فضل, القاهرة, 

٢٥٠−  א  F א  א אE : ,ملحمد أمني الشهري بابن عابـدين
 .  هـ١٤١٥, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٢٥١−  א   אلإلمام أيب الربكات أمحد الدردير, عـىل قصـة املعـراج : א
  .هـ١٣٨٠للعالمة نجم الدين الغيطي, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, 

٢٥٢−   א هـ١٤١٤للعالمة ابن قاسم احلنبيل, دار العاصمة, الرياض, : א . 
٢٥٣−  א   حممد بن عبداهلادي السـندي الكبـري, مطبـوع مـع : א

 .عبد الفتاح أيب غدة: طبعة). املجتبى(سنن النسائي 

٢٥٤− א  :د احلميد, املكتبة العرصية, حممد حمي الدين عب: للجالل السيوطي, حتقيق
 .هـ١٤١٦

٢٥٥− א א  א   א : ,ــاء ــيوطي, دار الوف ــالل الس للج
 .هـ١٤٢٢, ١املنصورة, ط

٢٥٦−  אא   : لإلمـام أيب حممـد عـيل بــن أمحـد بـن سـعيد بـن حــزم
وي حسن, منشـورات حممـد عـيل بيضـون: األندليس, حتقيق َ , دار الكتـب العلميـة, سيِّد كرسْ

 .هـ١٤٢١, ١لبنان, ط −بريوت
٢٥٧−  א  : ,أليب جعفر حممد بن سليامن بن حبيب بن جبري املصييص األسدي

ــــق ــــد الســــعدين, أضــــواء الســــلف, : حتقي ــــن عبداحلمي ــــدالرمحن مســــعد ب  أيب عب
 .هـ١٤١٨, ١الرياض, ط

٢٥٨−     :ل الشـيخ, دار إشـبيليا للنرشـ عبـداهللا بـن وكيِّـ/ د: حتقيق وتعليق
 .هـ١٤١٩, ١والتوزيع, الرياض, ط

٢٥٩−  א    א :حممـد أبـو : جلالل الدين السـيوطي, حتقيـق
 .هـ١٣٨٧, ١الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية, ط

٢٦٠−  א  يـة, للحافظ أيب نعـيم األصـبهاين, دار الكتـب العلم: א
 .بريوت
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٢٦١−   א א  א  للـدكتور سـعدي أبـو جيـب, دار : א
 .هـ١٤١٣, ١املناهل, دمشق, ط

٢٦٢− אم١٩٧٤, ١باكستان, ط −ى بن آدم القريش, املكتبة العلمية, الهورييحل: א. 

٢٦٣− א للجالل السيوطي, دار الكتاب العريب, بـريوت, مصـورة عـن طبعـة : א
 . هـ١٣٢٠ر آباد الدكن, رجب حيد

٢٦٤−   א  : ,للحـافظ أيب موسـى املـديني, مكتبـة التوبـة, الريـاض
 .هـ ١٤١٠اململكة العربية السعودية, 

٢٦٥−  א  א    א א : للباحـث الصـادق
 .هـ١٤٢١, ١بن حممد بن إبراهيم, مكتبة الرشد, الرياض, ط

٢٦٦− א א Fאא אE :للعالمة أمحد بن عيل املقريزي, دار صادر. 
٢٦٧−  א א   א א אא  ?א א? : 

 .هـ١٤١٠, ١محدي عبداملجيد, مكتبة الرشد, الرياض, ط: للحافظ ابن املُلقن, حتقيق

٢٦٨−  א  א א:  للرشيف الدكتور حاتم بن عارف العوين, دار
 .هـ١٤٢١, ١عامل الفوائد, مكة, ط

٢٦٩−    ألمحــد بــن عبــداهللا اخلزرجــي, قــدم لــه عبــد الفتــاح : א 
 .هـ١٤١١, ٤أبو غدة, دار البشائر, بريوت, ط

٢٧٠− א אא א א   ــ: للباحــث: א ــراهيم حيي ى بــن إب
 .هـ١٤١٧, ١ى, دار اهلجرة, الثقبة, طيحييلا

٢٧١−   بـدر البـدر, الـدار السـلفية, : ملحمـد بـن إسـامعيل البخـاري, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٥, ١الكويت, ط

٢٧٢− א ــر, : א ــيوطي, دار الفك ــدين الس ــالل ال ــامل ج ــن الك ــدالرمحن ب ــافظ عب  للح
 . م١٩٩٣بريوت, 

٢٧٣− אא    אعبـداهللا : للحافظ ابـن حجـر العسـقالين, تصـحيح: א
 . هـ١٣٨٤هاشم املدين, مطبعة الفجالة, القاهرة, 
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٢٧٤− حممد سـعيد البخـاري, / د: لإلمام احلافظ سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٧, ١دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط

٢٧٥− אא بدر بن عبداهللا البـدر, منشـورات مركـز : حتقيقألمحد بن احلسني البيهقي, : א
 .هـ١٤٠٩, ١املحفوظات والرتاث, الكويت, ط

٢٧٦−  عبد املعطي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, : ألمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٦, ١بريوت, ط 

٢٧٧−  دار للحافظ ابن كثري الدمشقي, من إعـداد حممـد بـن عبـد احلكـيم القـايض: א , 
 . هـ١٤٢٠, ١الكتاب املرصي, القاهرة, ط

٢٧٨−  حممـد رواس قلعـه جـي وعبـد الـرب . د: للحافظ أيب نعيم األصـبهاين, حتقيـق: א
 . هـ١٤١٩, ٤عباس, دار النفائس, بريوت, ط

٢٧٩−    א     للدكتور أمحد حممـود شـيمي, دار : א
 . هـ١٤٢٢, ١ت, طالكتب العلمية, بريو

٢٨٠−   א   : ــدار وحممــد ــاحثني أمحــد اخلازن للب
 .هـ١٤٠٣, ١الشيباين, مكتبة ابن تيميه, الكويت, ط

٢٨١−   א א ملحيي الدين عطية وآخرين, دار ابـن حـزم, : א
 .هـ١٤١٦, ١بريوت, ط

٢٨٢− א א א :إلمـام احلـافظ شـمس الـدين بـن عـثامن الـذهبي ا: تـأليف
م له: الدمشقي, حققه ووضع فهارسه وأرشف عليه فضيلة : جلنة من العلامء بإرشاف النارش, قدّ

 .هـ١٤٠٨, ١لبنان, ط −الشيخ خليل امليس, دار القلم, بريوت

٢٨٣− א א   א   ــة حممــود حممــد الســبكي, : א للعالم
 .هـ١٤١١, ٤ حممود السبكي, املكتبة املحمودية, القاهرة, طتصحيح أمني

٢٨٤− لشهاب الدين القرايف, مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السـميع إمـام, دار : א
 .هـ١٤٠٢, ١الغرب اإلسالمي, بريوت, ط
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٢٨٥−  א א  א ،א   א  
א א  عبـدالرمحن الفريـوائي, : حممد بن طاهر املقديس, حتقيق: א

 .هـ١٤١٦, ١دار السلف, ط
٢٨٦−    :سـيد كرسـوي حسـن, : ألمحد بن عبداهللا أيب نعيم األصبهاين, حتقيق

 .هـ١٤١٠, ١لبنان, ط −دار الكتب العلمية, بريوت
٢٨٧−  אא א    :ظ أيب حممد عبـداهللا بـن حممـد لإلمام احلاف

مسـعد : املعروف بأيب الشـيخ, ويليـه جـزء فيـه عـوايل أيب الشـيخ, حققهـا وخـرج أحاديثهـا
 .هـ١٤١٧, ١لبنان, ط −عبداحلميد حممد السعدين, دار الكتب العلمية, بريوت

٢٨٨−   א א  א  :محـاد : أليب حفص بـن شـاهني, حتقيـق
 .هـ١٤١٩, ١أضواء السلف, الرياض, طاألنصاري, 

٢٨٩−   א  :طارق حممد سلكوع العمودي, مكتبة : أليب نعيم األصبهاين, حتقيق
 .هـ١٤١٨, ١الغرباء األثرية باملدينة املنورة, ط

٢٩٠−      א א : ,ضـمن (للعالمة حممد بـن أمحـد الـذهبي
عبدالفتاح أبـو غـدة, مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية, : عناية, ب)أربع رسائل يف علوم احلديث

 .هـ١٤١٠, ٥حلب, ط
٢٩١−  ضمن موسوعة رسائله(البن أيب الدنيا, : א.( 
٢٩٢−  نجم عبدالرمحن خلف, / د: لعبداهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا القريش, حتقيق: א

 .دار الراية, الرياض

٢٩٣−   ابن رجب احلنبيل, حتقيق أسامة بن حسن وحازم  رمحنعبدالللحافظ :א
 .هـ١٤١٧,  ١عيل, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٢٩٤−  אعبدالقيوم عبـد رب النبـي, : أليب الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٦, ١جامعة أم القر, مكة املكرمة, ط

٢٩٥−    א  :حممد هبة اهللا بن أمحد بن حممـد األكفـاين, للحافظ أيب 
 .هـ١٤٠٩, ١عبداهللا بن أمحد احلمد, دار العاصمة, الرياض, ط: حتقيق
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٢٩٦− א  א   א א : أليب عبداهللا عبدالسالم بن حممد بن عمر
 .هـ١٤١٧, ١لبنان, ط −علوش, دار ابن حزم للطباعة والنرش, بريوت

٢٩٧−   א :عبداهللا الليثي, دار املعرفة, بـريوت, : أليب نرص الكالباذي, حتقيق
 .هـ١٤٠٧, ١ط

٢٩٨−    :عبـداهللا الليثـي, دار املعرفـة, بـريوت, : أليب بكر بن منجويه, حتقيـق
 .  هـ١٤٠٧, ١ط

٢٩٩− א  ية, بدر بن عبداهللا البدر, الـدار السـلف: للدارمي عثامن بن سعيد, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٥, ١الكويت, ط

٣٠٠− א هـ١٤٠٥, ١للجالل السيوطي, دار إحياء العلوم, بريوت, ط: א . 
٣٠١− א א   א ملحمــد بــن جعفــر الكتــاين, دار : א

 هـ١٤٠٠, ٢الكتب العلمية, بريوت, ط
٣٠٢− א א   א א   :قاسـم عبـدالرمحن لإلمـام أيب ال

جمـدي بـن : بن عبداهللا بن أمحد بن أيب احلسن اخلثعمي السهييل, علّـق عليـه ووضـع حواشـيه
 .١لبنان, ط −منصور بن سيد الشوري, دار الكتب العلمية, بريوت

٣٠٣− א א   א  :جاسـم الـدورسي, دار البشـائر : حتقيـق
 .هـ١٤٠٨, ١اإلسالمية, بريوت, ط

      א  א א  אא א −٣٠٤
אهـ١٤٠٥, ١حممد شكور حممود, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط: حتقيق: א. 

٣٠٥− א א  א للفقيه منصور بن يونس البهويت, ختريج عبد القـدوس : א
 .هـ١٤١٧, ١حممد نذير, دار املؤيد, الرياض, ط

٣٠٦− א א    ــق: א ــة, حتقي ــيم اجلوزي ــن ق ــادر : الب ــد الق ــعيب وعب  ش
 .هـ١٤٠٨, ١٦األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٣٠٧−   א   א  א أيب األشـبال أمحـد : إعداد: א
 .هـ١٤٢٠, ١شاغف, دار الوطن للنرش, الرياض, ط



@

 

٣٠٨− حبيـب الـرمحن األعظمـي, دار الكتـب العلميـة, :  بن املبارك املروزي, حتقيقلعبداهللا: א
 .ت.بريوت, د

٣٠٩− هـ١٤٠٣, ١لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, دار الكتب العلمية, بريوت, ط: א. 
٣١٠− ــق: א ــن الرســي الكــويف, حتقي ــاد ب ــام هن ــدالرمحن: لإلم ــاء,  عب ــوائي, دار اخللف  الفري

 .هـ١٤٠٦, ١ط
٣١١− حافظ أيب بكر عمرو بن أيب عاصم الضـحاك بـن خملـد الشـيباين, حتقيـق عبـدالعيل لل: א

 .هـ١٤٠٨, ٢عبداحلميد حامد, دار الريان للرتاث, القاهرة, ط
٣١٢− ومي, دار أطلـس للنرشـ : للحافظ أيب حاتم الرازي, حتقيـق: א منـذر سـليم حممـود الـدُّ

 .هـ١٤٢١, ١والتوزيع, الرياض, ط

٣١٣− א أيب بكر البيهقي, دار الكتب العلمية, بريوت, د, تللحافظ : א. 

٣١٤− א  א  א للدكتور خلدون األحدب, دار األندلس, جـدة, : א
 .هـ١٤١٠, ١ط

٣١٥− א   א   א ى بن عبـداهللا الشـهري, يحي: إعداد: א
 .هـ١٤٢٢, ١مكتبة الرشد, الرياض, ط

٣١٦− א א      عامر حسن صـربي, / د: ترتيب وختريج: א
 .هـ١٤١٠, ١دار البشائر اإلسالمية, بريوت, ط

٣١٧−  א א   : للـدكتور خليـل إبـراهيم مـال خـاطر, دار
 .هـ١٤٢٤, ٢القبلة, جدة, ط

٣١٨− א   ،א  א  א א :يق, حممد عـيل قاسـم حتق
 .هـ١٤٠٣, ١العمري, ط

٣١٩− א א   ،       : حتقيق أمحد حممـد
 .هـ١٤٠٨, ١نور سيف, مكتبة الدار, املدينة النبوية, ط

٣٢٠− א ،א  א      אد عبد : حتقيق: א
 . هـ١٤٠٤, ١ستان, طالرحيم القشقري, الهور باك
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٣٢١− א א א  א א :موفق عبد القـادر عبـداهللا, : حتقيق
 .هـ١٤٠٤, ١مكتبة املعارف, الرياض, ط

٣٢٢− א  א א   א  א א :
 .هـ١٤٠٤, ١موفق عبداهللا عبد القادر, مكتبة املعارف, ط: حتقيق

 Wא א  א      ،   א −٣٢٣
 .هـ١٤٠٤, ٤موفق عبداهللا عبد القادر, مكتبة املعارف, الرياض, ط: حتقيق

٣٢٤− א    א   אא  א אأليب : א
بـدالقادر, دار الغـرب اإلسـالمي, موفق بن عبـداهللا بـن ع: عبداهللا احلاكم النيسابوري, حتقيق

 .هـ١٤٠٨, ١بريوت, ط
٣٢٥− א א      א   א: عيل  بن أمحد بكر أليب

 .هـ١٤٠٢, ١حممد بن مطر الزهراين, دار طيبة للنرش والتوزيع, ط: اخلطيب البغدادي, حتقيق
٣٢٦−  א   אא   افظ ابن حجر العسقالين, صححه للح: א

خليل إبراهم مال خاطر, مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية, / د: وعلق عليه
 .هـ١٤٠٨, ٤ط

٣٢٧−  א א    عـيل : حممـد بـن يوسـف الصـاحلي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٤, ١معوض وعادل عبد املوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٣٢٨− א אא  א عبــدالرمحن/ د: البــن محيــد احلنــبيل, حتقيــق: א 
 .هـ١٤١٥, ١العثيمني, دار الرشد, الرياض, ط

٣٢٩− אא א   ــأليف: א ــن حــزم : ت ــالل, دار اب  ســعد فهمــي أمحــد ب
 .هـ١٤١٧, ١لبنان, ط −للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت

٣٣٠−  א א : ,حممد نارص الدين األلبـاين, املكتـب اإلسـالمي, بـريوت
 .هـ١٣٩٩, ١ط

٣٣١−  א حممد نارص الدين األلبـاين, منشـورات جلنـة إحيـاء السـنة, : א
 .هـ١٤٠٨, ١أسيوط, ط



@

 

٣٣٢−  א אא   אא אא : ,للمؤرخ عبد امللك العصامي املكي
 .م١٩٨٠, ١ة, طاملطبعة السلفي

٣٣٣− א א  א א   א ملحمد بن أيب بكر الشيل : א
 .احلرضمي, طبعة خاصة

٣٣٤− حممـد بـن سـعيد بـن سـامل القحطـاين, / د: لعبداهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل, حتقيق: א
 .هـ١٤١٤, ٢املؤمتن للتوزيع, ط

٣٣٥− عاصم الضحاك بن خملد الشيباين, ومعهللحافظ أيب بكر عمرو بن أيب: א  : א 
  ـــريوت, : א ـــب اإلســـالمي, ب ـــاين, املكت ـــدين األلب ـــارص ال  ملحمـــد ن
 .هـ١٤١٩, ٤ط

٣٣٦− عطيـة بـن عتيـق الزهـراين, دار الرايـة, / د: أليب بكر أمحد بن حممـد اخلـالل, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٥, ٢الرياض, ط

٣٣٧−   א : داود سليامن بن داود السجستاين, تعليق عزت الـدعاس وآخـر, للحافظ أيب
 .هـ١٣٨٨, ١نرش حممد عيل السيد, ط

٣٣٨J   א : للحافظ أيب داود سليامن بن داود السجستاين, بإرشاف صالح بن عبد العزيز
Kهـ١٤٢٠, ١آل الشيخ, دار السالم, الرياض, ط

٣٣٩−  א  : ــد ــن يزي ــداهللا حممــد ب ــقللحــافظ أيب عب ــن ماجــة, حتقي ــؤاد : ب  حممــد ف
 .عبد الباقي, دار الكتب العلمية, بريوت

٣٤٠J  א  : للحافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجة, بإرشاف صالح بن عبـد العزيـز
K هـ١٤٢٠, ١آل الشيخ, دار السالم, الرياض, ط

٣٤١−  א Fא אE :أمحـد  :أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي, حتقيـق
 . حممد شاكر, دار الكتب العلمية, بريوت

٣٤٢−  א Fא אE : أليب عيسى حممد بـن عيسـى الرتمـذي, بـإرشاف
 .هـ١٤٢٠, ١صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, دار السالم, الرياض, ط

٣٤٣−  א٤بـريوت, ط الكتـب, عـامل دار للحافظ أيب عمر عيل بن عمر الدارقطني,: א ,
 .هـ١٤٠٦
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٣٤٤−  אللحافظ أيب حممد الدارمي, طبع بعناية حممد أمحد دمهان, دار الكتب العلمية, : א
 .بريوت

٣٤٥− א عبد السالم عبد الشايف وأمحد قباين, دار : ألمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق:  א
 .هـ١٤١٢, ١الكتب العلمية, بريوت, ط

٣٤٦− א عبد الغفار البنداري وسيد كرسوي, دار . د: قيقالنسائي, حت عبدالرمحنأليب : א
 .هـ ١٤١١, ١الكتب العلمية, بريوت, ط

٣٤٧− א حممد عبد القادر عطـا, وبذيلـه تعليقـات : ألمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٤, ١ابن الرتكامين, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٣٤٨−  א FאE : أبو غـدة, : النسائي, اعتنى به عبد الفتاح نعبدالرمحللحافظ أيب
 .هـ١٤٠٩, ٢مكتبة املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط

٣٤٩−  א א FאE : النسائي, بإرشاف صالح بـن  عبدالرمحنللحافظ أيب
 .هـ١٤٢٠, ١عبد العزيز آل الشيخ, دار السالم, الرياض, ط

٣٥٠− א אא  א א א א :أليب عمــرو الــداين, حتقيــق : 
 .هـ١٤١٦, ١رضاء اهللا املباركفوري, دار العاصمة, الرياض, ط/ د

٣٥١−     :سـعد عبـداهللا آل : للحافظ سعيد بـن منصـور اخلراسـاين, حتقيـق
 .هـ١٤١٤, ١الرياض, ط −محيد, دار الصميعي 

٣٥٢−   مجاعة, مؤسسة الرسالة, بريوت, : يقللعالمة حممد بن أمحد الذهبي, حتق: א
 .هـ١٤١٠, ٧ط

٣٥٣− א א   א א Fא E :اهللا  رزق مهدي /د: إعداد
 .هـ١٤١٢, ١أمحد, مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, ط

٣٥٤− א م١٩٧٦للدكتور عدنان حممد السامن, دار الرسالة, بغداد, :א. 
٣٥٥− א א     : ,البن العامد احلنبيل, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

 . د, ت

٣٥٦−   א  א א :لإلمام أيب القاسم هبة اهللا الاللكائي, حتقيق :
 .هـ١٤١٦, ٤أمحد بن سعد الغامدي, دار طيبة, الرياض, ط/ د
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٣٥٧−   א א   سعدي اهلاشمي, طيبـة / د: تأليف: א
 .ت.الطيبة, مطابع الصفا, مكة املكرمة, د

٣٥٨−   لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف, دار الفكـر, بـريوت, : א
 .هـ١٤١٨, ١ط

٣٥٩−  א   الشيخ شمس الدين حممـد بـن عبـداهللا : تأليف: א
عبداهللا بـن عبـدالرمحن اجلـربين, مكتبـة العبيكـان, : نبيل, حتقيق وختريجالزركيش املرصي احل

 .هـ١٤١٣, ١الرياض, ط
٣٦٠−  زهـري الشـاويش, وشـعيب : أليب حممـد احلسـني بـن مسـعود البغـوي, حتقيـق: א

 .هـ١٤٠٣, ٢األرناؤوط, املكتب اإلسالمي, بريوت, , ط

٣٦١−  א   א א :يوســف عــيل : طي, حتقيــقللجــالل الســيو
 . هـ١٤١٣, ٢بديوي, دار ابن كثري, دمشق, ط

٣٦٢−  א א   אحممـد / د.أ: للجالل السـيوطي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٢٦, ١إبراهيم احلفناوي, دار السالم, القاهرة, ط

٣٦٣− א א  א ه رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني, اعتنى بـ: א
ج أحاديثه وأرشف عىل طبعه خالد بـن عـيل / سليامن بن عبداهللا بن محود أبا اخليل, د/ د: وخرّ

يْقح, مؤسسة آسام للنرش, الرياض, ط  .هـ١٤١٦, ٤بن حممد املشَ
٣٦٤−  א   Fא     אE : أليب

 . زكريا النووي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

٣٦٥−    א    حممـد : لإلمام عيل القـاري, حتقيـق: א
 .نزار وهيثم نزار, دار األرقم, بريوت, د, ت

٣٦٦−    א :أيب املنـذر خالـد بـن : لإلمام أيب حممد حممود بن أمحـد العينـي, حتقيـق
 .هـ١٤٢٠, ١إبراهيم املرصي, مكتبة الرشد, الرياض, ط

٣٦٧−   א : البن بطال أيب احلسن عيل بـن خلـف بـن عبـدامللك, ضـبط نصـه
 .هـ١٤٢٠, ١أبو متيم يارس بن إبراهيم, مكتبة الرشد, الرياض, ط: وعلق عليه
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٣٦٨−   مهام عبد الرحيم سعيد, مكتبـة / د : للحافظ ابن رجب احلنبيل, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٧, ١املنار االردن, ط

٣٦٩−   شـعيب األرنـاؤوط, مؤسسـة الرسـالة, : عفر الطحاوي, حتقيقأليب ج: א
 . هـ١٤١٥, ١بريوت, ط

٣٧٠−   شـعيب األرنـاؤوط, مؤسسـة الرسـالة, : أليب جعفر الطحاوي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٥, ١بريوت, ط

٣٧١−  אא حممد بن عبد العزيز اخلالدي, : للعالمة حممد الزرقاين املالكي, ضبط: א
 .هـ١٤١٧, ١كتب العلمية, بريوت, طدار ال

٣٧٢−    :١ملحمد بن عبـد البـاقي الزرقـاين, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, ط ,
 .هـ١٤١١

٣٧٣− عبـد اهللا الـدميجي, دار الـوطن, الريـاض, / د: لإلمام أيب احلسني اآلجري, حتقيق: א
 .هـ١٤١٨, ١ط

٣٧٤−  خمتـار النـدوي, الـدار السـلفية, : قيـقأليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي, حت: א
 .هـ١٤٠٩, ١بومباي اهلند, ط

٣٧٥− א    א  א   : للقـايض عيـاض
 . هـ١٤٢٥, ١بريوت , ط –بن موسى اليحصبي, املكتبة العرصية , صيدا 

٣٧٦−  א  Fא א  א אאE: بلبـان  بـن عـيل :برتتيب
, ١شـعيب األرنـاؤوط, مؤسسـة الرسـالة, بـريوت, ط: , حتقيق)א(الفاريس املسمى 

 .هـ١٤٠٨
٣٧٧−  א  :مصـطفى األعظمـي, املكتـب : حممد بن إسحاق بـن خزيمـة, حتقيـق

 . هـ١٤٠٠اإلسالمي, بريوت, 
٣٧٨−  א א  اجلبيل,  ملحمد نارص الدين األلباين, دار الصديق,: א

 .هـ١٤١٥, ٢ط
٣٧٩−  لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي, دار السالم للنرشـ : א

 .هـ١٤١٧, ١والتوزيع, الرياض, ط
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٣٨٠−  א א  حممـد نـارص الـدين األلبـاين, : حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٦, ٢املكتب اإلسالمي, بريوت, ط

٣٨١−  א א  :املكتــب اإلســالمي, . ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين
 .هـ١٤٠٢, ٣بريوت, ط

٣٨٢−    א : ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبية
 .هـ١٤٠٩, ١العريب لدول اخلليج, الرياض, ط

٣٨٣−   א  :يش, مكتـب ملحمد نـارص الـدين األلبـاين, إرشاف زهـري الشـاو
 .هـ١٤٠٨, ١الرتبية العريب لدول اخلليج, الرياض, ط

٣٨٤−   ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبية : א
 .هـ١٤٠٨, ١العريب لدول اخلليج, الرياض, ط

٣٨٥−   ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبية : א
 .هـ١٤٠٩, ١ريب لدول اخلليج, الرياض, طالع

٣٨٦−   : لإلمام احلافظ أيب احلسـني مسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري, دار
 .هـ١٤١٩, ١السالم, الرياض, ط

٣٨٧−   : لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجـاج القشـريي النيسـابوري, حقـق
حه ورقمه وعلق عليه  −بـدالباقي, دار الكتـب العلميـة, بـريوتحممد فؤاد ع: نصوصه وصحّ

 . ت.لبنان, د

٣٨٨− א א   للشـيخ مقبـل بـن هـادي الـوادعي, مكتبـة صـنعاء : א
 .هـ١٤٢٤, ٢األثرية, ط

٣٨٩−  א א  א א  :حممـد نـارص الـدين األلبـاين, دار : تأليف
 .هـ١٤٢٢, ١الصميعي للنرش والتوزيع, الرياض, ط

٣٩٠−       א  :دار الكتب العلمية, بريوت, د, ت. 
٣٩١− أبـو إسـحاق احلـويني, دار الكتـاب : لعبداهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا, حتقيق: א

ا ضمن موسوعة رسائله−. هـ١٤١٠, ١العريب, بريوت, ط  .−طبع أيضً
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٣٩٢− א ـاوي, راجعـه لإلمام حممد بن إسـامعيل البخـ: א اري, حتقيـق, بـوران الضَّ
 .هـ١٤٠٤, ١الشيخ عبدالعزيز عز الدين السريوان, عامل الكتب, بريوت, ط: وفهرسه

٣٩٣− א لإلمـام : الضعفاء واملرتوكـني: لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري, ويليه: א
 .هـ١٤٠٦, ١لبنان, ط − حممود إبراهيم زايد, دار املعرفة, بريوت: أمحد بن عيل النسائي, حتقيق

٣٩٤− א عبـد املعطـي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, : أليب جعفر العقييل, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٤, ١بريوت, ط

٣٩٥− א א :حممـد : أليب عبدالرمحن أمحد بن شـعيب بـن عـيل النسـائي, حتقيـق
 .هـ١٤٠٦, ١إبراهيم زايد, دار املعرفة, بريوت, ط 

٣٩٦− א א :موفق بن عبداهللا بن عبد القادر, مكتبة : أليب عمر الدارقطني, حتقيق
 .هـ١٤٠٤, ١املعارف, الرياض, ط

٣٩٧− א אأبـو عبـداهللا القـايض, دار الكتـب : , أليب الفرج بن اجلوزي, حتقيـق
 .هـ١٤٠٦, ١العلمية, بريوت, ط

٣٩٨−  א ملحمد نارص الـدين األلبـاين, دار لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري: א ,
 .هـ١٤١٤, ١الصديق اجلبيل, ط

٣٩٩−  א א  : ,ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين, املكتــب اإلســالمي
 .هـ١٣٩٩, ٢بريوت, ط

٤٠٠−    א : ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبيـة
 .هـ١٤١٢, ١, طالعريب لدول اخلليج, الرياض

٤٠١−   א  : ملحمد نـارص الـدين األلبـاين, إرشاف زهـري الشـاويش, مكتـب
 .هـ١٤١١, ١الرتبية العريب لدول اخلليج, الرياض, ط

٤٠٢−   ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبية : א
 .هـ١٤١١, ١العريب لدول اخلليج, الرياض, ط

٤٠٣−   ملحمد نارص الدين األلباين, إرشاف زهري الشاويش, مكتب الرتبيـة : א
 .هـ١٤١١, ١العريب لدول اخلليج, الرياض, ط
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٤٠٤−  א א  א א  :حممـد نـارص الـدين األلبـاين, دار : تأليف
 .هـ١٤٢٢, ١الصميعي للنرش والتوزيع, الرياض, ط

٤٠٥− א א  א א السـخاوي, دار  عبـدالرمحنللحـافظ أيب : א
 .مكتبة احلياة, مصورة عن طبعة القديس, بريوت, د, ت

٤٠٦−  ــدين الســيوطي, حتقيــق: א ــة : للحــافظ جــالل ال  عــيل حممــد عمــر, مكتب
 .هـ١٣٩٣, ١وهبة, القاهرة, ط

٤٠٧−  ــىل, تصــحيح: א ــن أيب يع ــد اب ــ: أليب احلســني حمم ــد حام ــي, حمم  د الفق
 .ت.مطبعة السنة املحمدية بمرص, د

٤٠٨−  א عبـد الفتـاح احللـو : لتاج الدين عبد الوهاب السبكي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٣, ٢وحممود الطناحي, دار هجر, القاهرة, ط

٤٠٩−  أليب بكر بن أمحد بن حممد املعروف بن قايض شـهبة الدمشـقي, تعليـق: א :
 .هـ١٤٠٧, ١, عامل الكتب, بريوت, طعبدالعليم خان

٤١٠− א هـ١٣٩٠, ١للعالمة عبد الوهاب الشعراين, مكتبة القاهرة, ط: א. 
٤١١− א د: ملحمد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي املعروف بابن سعد, حتقيق: א /

 .د, ت. إحسان عباس,حممد عبدالقادر عطا, دار الفكر, بريوت

٤١٢− א ملحمد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي املعروف بـابن سـعد, حتقيـق: א :
 .هـ١٤١٨, ١عيل حممد عمر, دار الوفاء, القاهرة, ط

٤١٣− א א Fא א  אE  :د: البن سعد, دراسة وحتقيق /
 .هـ١٤١٤, ١حممد بن صامل السلمي, مكتبة الصديق, الطائف, ط

٤١٤−  א  אא  :ـــق : أليب الشـــيخ األصـــبهاين, حتقي
 .هـ ١٤١٢, ١عبدالغفور البلويش, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٤١٥−   أكـرم البـويش, : البن عبـد اهلـادي الدمشـقي الصـاحلي, حتقيـق: א
 . هـ١٤٠٩, ١وإبراهيم الزيبق, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٤١٦− أكرم ضياء العمـري, دار طيبـة, الريـاض, / د: ي, حتقيقخليفة بن خياط العصفر: א
 .هـ١٤٠٢, ٢ط
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٤١٧− א  א  א     :عبدالباسط بن يوسف : إعداد
 .هـ١٤٢١, ١الغريب, دار الراوي للنرش والتوزيع, الدمام, ط

٤١٨−   ))    א ((  : أيـوب لإلمام احلافظ سـليامن بـن أمحـد بـن
عيل بن حسن بن عيل احللبي األثري, املكتب اإلسالمي ودار : الطرباين, حققه وخرج نصوصه

 .هـ١٤١٠, ١عامر, ط
٤١٩− صـالح املزيـد, مكتبـة العلـوم واحلكـم, املدينـة : أليب عبيد القاسم بن سالم, حتقيق: א

 .هـ١٤١٤, ٢املنورة, ط
٤٢٠− א     :,حممد السـعيد بـن بسـيوين : حتقيق للحافظ حممد بن أمحد الذهبي

 .هـ١٤٠٥, ١زغلول, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
٤٢١−  אא א    א א  أليب أســامة : א

 .هـ١٤٢٢, ١لبنان, ط −سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن حزم, بريوت

٤٢٢− א   أمحد عيل سـري / د: سني الفراء, حتقيقللقايض أيب يعىل حممد بن احل: א
 .هـ١٤١٠, ١املباركي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٤٢٣− ٢أليب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم للخطايب البستي, املطبعة السلفية, القاهرة, ط: א ,
 .هـ١٣٩٩

٤٢٤−  عمـرو عـيل عمـر, : أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٨, ١تبة السنة, القاهرة, طمك

٤٢٥−   א אللدكتور أكرم ضـياء العمـري, مكتبـة العلـوم واحلكـم, املدينـة : א
 .هـ١٤١٤, ١املنورة, ط

٤٢٦− א א   א : ,للـدكتور سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور, دار النهضـة
 . م١٩٦٥, ١القاهرة, ط

٤٢٧− ١رضا اهللا املياركفوري, دار العاصمة, الرياض, ط: قيقأليب الشيخ األصبهاين, حت: א ,
 .هـ ١٤٠٨

٤٢٨−  هـ١٤٠٥, ١البن أيب حاتم الرازي, دار املعرفة, بريوت, ط: א . 
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٤٢٩− א א  א אخليل املـيس, دار : أليب الفرج بن اجلوزي, حتقيق: א
 . هـ١٤٠٣, ١الكتب العلمية, بريوت, ط

٤٣٠− א אא  א للحافظ أيب احلسن عيل بن عمر الدار قطني, حتقيق: א :
 .حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي, دار طيبة, الرياض, السعودية/ د

٤٣١− א  ويص اهللا عباس, املكتب اإلسـالمي : لإلمام أمحد بن حنبل, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٨, ١بريوت, دار اخلاين, الرياض, ط

٤٣٢− א :٢حممد مصطفى األعظمي املكتـب اإلسـالمي, ط: لعيل بن عبداهللا بن املديني, حتقيق ,
 .م ١٩٨٠

٤٣٣−  א   أبو حممد حممود بن أمحـد بـن موسـى العينـي, دار : א
 .هـ١٣٩٩الفكر, بريوت, 

٤٣٤− א  אא א א אא :رفعت فوزي عبداملطلب, / د: حتقيق
 .هـ١٤١٥, ١مكتبة اخلانجي, القاهرة, ط

٤٣٥−  א א : ــدالرمحنأليب ــق عب ــائي, حتقي ــادة/ د: النس ــاروق مح ــة . ف  مؤسس
 .هـ١٤٠٧, ٣الرسالة,  بريوت, ط

٤٣٦−  א א :بشـري عيـون, دار البيـان, دمشـق, : للحافظ أيب بكر بن السني, حتقيـق
 .هـ١٤٠٧, ١ط

٤٣٧− אא  אא   א א   א   :تـأليف :
 . هـ١٤١٨القايض أيب بكر العريب, طبع ونرش وزارة الشؤون اإلسالمية, الرياض, 

٤٣٨−  א    א :  أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي, دار الفكر
 .هـ١٣٩٩, ٣بريوت, ط

٤٣٩− نجم عبـدالرمحن خلـف, دار ابـن القـيم, / د: قيقالبن أيب الدنيا عبداهللا بن حممد, حت: א
 .هـ١٤١٠, ١الدمام, ط

٤٤٠−   א   א א א : للحافظ أيب الفـتح ابـن سـيد النـاس
ج أحاديثه وعلق عليه حممد العيد اخلطـراوي, حميـي الـدين / د: اليعمري, حقق نصوصه وخرّ

 .هـ١٤١٣, ١مستو, دار ابن كثري, دمشق, ط
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٤٤١−  א   عبـد اهللا بحـر الـدين عبـد : لإلمام ابن امللقن, حتقيق: א
 .هـ١٤٢٢, ٢اهللا, دار البشائر, بريوت, ط

٤٤٢−  אحممـد خرشـايف, مكتبـة : ى بن عيل بن عبداهللا القريش أبو احلسني, حتقيـقييحل: א
 .هـ١٤١٧, ١العلوم واحلكم, املدينة املنورة, ط

٤٤٣−  سليامن العابد, من منشورات مركز البحث / د: يب إسحاق احلريب, حتقيقأل: א
 .هـ١٤٠٥, ١العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي, مكة املكرمة, ط

٤٤٤−  عبـدالكريم إبـراهيم العزبـاري, : أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٣دار الفكر, دمشق, 

٤٤٥−  بن سالم اهلروي, طبع حتت مراقبة حممد عبد املعني خان, أليب عبيد القاسم : א
 .  هـ١٣٨٧, ١مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد, الدكن اهلند, ط

٤٤٦−  ملحمد بن عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري, دار الكتب العلمية, بريوت, : א
 .هـ١٤٠٨, ١ط

٤٤٧−  א  ى يــحي/ د: البغــدادي أمحــد بــن عــيل, حققــهللخطيــب : א
 .هـ١٤٢٢, ١الشعري, مكتبة الرشد, الرياض, ط

٤٤٨− א א א אא   א ــن : א أليب القاســم ب
, ١بشكوال, حتقيق, عز الـدين عـيل السـيد, وحممـد كـامل الـدين, عـامل الكتـب, بـريوت, ط

 .هـ١٤٠٧
٤٤٩−  א   א أليب إسحاق احلويني األثـري, دار الكتـاب : א

 .هـ١٤٢٣العريب, بريوت, 
٤٥٠− فـاروق عبـد العلـيم موسـى, أضـواء : أليب بكر حممد بن عبداهللا البزار, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٦, ١السلف, الرياض, ط

٤٥١− لإلمام تقي الدين السبكي, دار املعرفة, بريوت, د, ت: א. 
٤٥٢− حة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز, مؤسسة الدعوة اإلسـالمية الصـحفية, لسام: א

 .هـ١٤١٤, ٣الرياض, ط
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٤٥٣− א عـيل رضـا, دار املـأمون, : لإلمام أيب عبد اهللا حممد السـخاوي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٦,  ١دمشق, ط

٤٥٤−  א  א א :قتيبة نظـر  أيب :قيقحت األصبهاين, إسحاق بن حممد منده البن
 .هـ١٤١٧, ١حممد الفاريايب, مكتبة الكوثر, الرياض, ط

٤٥٥−  א   فضـيلة : للحـافظ ابـن حجـر العسـقالين, تعليـق: א
 .هـ١٤٠٧, ١الشيخ عبد العزيز بن باز, دار الريان للرتاث القاهرة, ط

٤٥٦−  א    أيب : احلنـبيل, حتقيـقلإلمام احلـافظ ابـن رجـب : א
 .هـ١٤٢٥, ٣معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد, دار ابن اجلوزي, الدمام, ط

٤٥٧−  א للحافظ املناوي, خمطوط مصور من دار الكتب املرصية: א. 

٤٥٨−  א א   א   للشـيخ العالمـة أمحـد : א
 .د, ت. جابر جربان, مطابع الصفا, مكة

٤٥٩−  א   بـن حسـن بـن حممـد بـن عبـد  عبـدالرمحنللشيخ : א
 . هـ١٤١٩, ٤آل فريان, دار عامل الكتب, الرياض, ط عبدالرمحنالوليد بن / د: الوهاب, حتقيق

٤٦٠−  א   א א : للحافظ حممد بن عبدالرمحن السـخاوي, دار
 .هـ١٤٠٣, ١طالكتب العلمية, بريوت, 

٤٦١−  א  א א   لشريويه بن شـهردار : א
فواز أمحـد الزمـريل, وحممـد املعتصـم بـاهللا البغـدادي, دار الكتـاب العـريب, : الديلمي, حتقيق

 .هـ١٤٠٧, ١بريوت, ط
٤٦٢− هـ١٣٦٠عزت العطار, طبع بمرص سنة : لإلمام ابن القيم اجلوزية, تصحيح: א. 

٤٦٣− هـ١٤٠٧, ١لشمس الدين ابن مفلح احلنبيل, دار الكتاب العريب, ط: א. 
٤٦٤−  لضياء الدين حممد بن عبدالواحـد السـعدي املقـديس, دار الغـد العـريب, : א

 .ت.القاهرة, د
٤٦٥−  ويص اهللا بـن حممـد عبـاس, / د : أليب عبداهللا أمحـد بـن حنبـل, حتقيـق: א

 .هـ١٤٠٣, ١بريوت, طمؤسسة الرسالة, 
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٤٦٦−   حممـد : لضياء الدين حممد الواحد بن أمحـد املقـديس احلنـبيل, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٥, ١مطيع احلافظ, دار الفكر, سورية, ط

٤٦٧−  أليب عبيد القاسم بن سالم, نسخة الكرتونية: א. 

٤٦٨−  دار حـافظ, جـدة, مسفر الغامـدي: البن الرضيس حممد بن أيوب, حتقيق: א ,
 .هـ١٤٠٨, ١ط

٤٦٩−  ملحمد بن نرص الفريايب, نسخة الكرتونية:א. 
٤٧٠−   :ا ودراسة للدكتور حممد بن عبداهللا الغبـان, دار ابـن اجلـوزي, الريـاض, / مجعً

 .هـ١٤٢١, ١ط

٤٧١− א א :عادل بن يوسف العزازي, دار ابـن اجلـوزي, : للخطيب البغدادي, حتقيق
 .هـ١٤١٧, ١مام, طالد

٤٧٢− א א   א للعالمة حممد بن احلسن الفايس, دار الكتـب : א
 .هـ١٤٢٢, ١العلمية, بريوت, ط

٤٧٣−  א א   א  א א 
א :ض, علوي السـقاف, دار اهلجـرة للنرشـ والتوزيـع, الريـا: أرشف عليه وراجعه

 .هـ١٤١١, ١ط
٤٧٤−   به: א : لإلمام احلافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن عيل ابن اجلوزي, رتّ

 .هـ١٤٠٩, ١لبنان, ط −رياض عبداهللا عبداهلادي, دار البشائر اإلسالمية, بريوت

٤٧٥−  א אKK :إحسـان / د: للعالمـة املحـدث عبـد احلـي الكتـاين, حتقيـق
 .هـ١٤٠٢, ٢غرب اإلسالمي, بريوت, طعباس, دار ال

٤٧٦−  א א א א F אE : مطبعـة دار الكتـب
 .هـ١٣٧٥, ١املرصية, ط

٤٧٧−   א א א א   א :
ن, مشـهور حسـن آل سـلام: حممد نارص الدين األلباين, اعتنى به وعلّـق عليـه: وضعه العالمة

 .هـ١٤٢٢, ١مكتبة املعارف للنرش والتوزيع, الرياض, ط
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٤٧٨−   א א    : أليب بكـر حممـد بـن خـري بـن عمـر بـن خليفـة
 .هـ١٣٩٩, ٢األشبييل, دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, ط

٤٧٩− هـ١٤١٥ملحمد بن إسحاق بن النديم, دار الكتب العلمية, بريوت, : א. 
٤٨٠− אא א  א عبدالرمحن : ملحمد بن عيل الشوكاين, حتقيق: א

 .هـ١٣٩٢, ٢املعلمي وعبدالوهاب عبداللطيف, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط
٤٨١− אمحدي السلفي, مكتبـة الرشـد, الريـاض, : أليب القاسم متام بن حممد الرازي, حتقيق: א

 .هـ١٤١٤, ٢ط
٤٨٢−  א  א أمحـد : لعالمة حممد عبدالرؤوف املنـاوي, ضـبطهل: א

 .هـ١٤١٥, ١عبد السالم, دار الكتب العلمية, بريوت, ط
٤٨٣− א ــريوت, ط: א ــالة, ب ــة الرس ــادي, مؤسس ــريوز آب ــدين الف ــد ال  , ٢ملج

 .هـ١٤٠٧

٤٨٤−  א א   : ,للعالمة أمحـد تيمـور باشـا, املطبعـة السـلفية
 .هـ١٣٤٦القاهرة, 

٤٨٥− א       :أليب بكر بن العريب املعـافري, دراسـة وحتقيـق :
 .م١٩٩٢, ١لبنان, ط −حممد عبداهللا ولد كريم, دار الغرب اإلسالمي, بريوت/د

٤٨٦− אא  السعيد زغلول, دار الكتب : أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٥, ١العلمية, بريوت, ط

٤٨٧− אא  سـعدي زغلـول, دار : لإلمام حممد بـن إسـامعيل البخـاري, ختـريج: א
 .احلديث, توزيع املكتبة التجارية, مكة املكرمة

٤٨٨−  عبداملجيـد طعمـة حلبـي, : لإلمام أيب الفـداء إسـامعيل بـن كثـري, حتقيـق: א 
 .هـ١٤٢١, ٦لبنان, ط −دار املعرفة, بريوت

٤٨٩−  א א  א אخليـل : جلـالل الـدين السـيوطي, حتقيـق: א
 .هـ١٤٠٥, ١امليس, املكتب اإلسالمي, بريوت, ط

٤٩٠−  א א  :١مسفر بن غرم اهللا الدميني, نرش املؤلف نفسـه, ط/ د: إعداد ,
 .هـ١٤١٢
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٤٩١− א א  א  א   :ــافظ ابــن ح  جــر تصــنيف احل
 .هـ١٤٠١, ١العسقالين, مكتبة ابن تيمية القاهرة, ط

٤٩٢− א     א  א للحـافظ حممـد بـن أمحـد الـذهبي, : א
 .هـ١٤١٣, ١حتقيق, حممد عوامة, رشكة دار القبلة, مؤسسة علوم القرآن ط

٤٩٣− א א    ملعرفـة, ألمحد بـن حجـر العسـقالين, دار ا: א
 .ت.بريوت, د

٤٩٤− א   لإلمام احلافظ أيب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين, دار الفكـر, : א
 .هـ١٤٠٩, ٣بريوت, ط

٤٩٥− א   لإلمام احلافظ أيب أمحـد عبـداهللا بـن عـدي اجلرجـاين, حتقيـق : א
األستاذ الـدكتور : يف حتقيقه عادل أمحد عبداملوجود, الشيخ عيل حممد معوّض, شارك: وتعليق

 عبـــدالفتاح أبـــو ســـنَّة, منشـــورات حممـــد عـــيل بيضـــون, دار الكتـــب العلميـــة, 
 .هـ١٤١٨, ١لبنان, ط −بريوت

٤٩٦−  א  א א א : أليب حاتم حممد بـن حبـان
 .هـ١٤٠٢, ٢حممود إبراهيم زايد, دار الوعي, حلب, ط: البستي, حتقيق

٤٩٧−  א  א אא  א للحافظ نور الـدين عـيل بـن أيب : א
 .هـ١٣٩٩, ١حبيب الرمحن األعظمي, مؤسسة الرسالة, ط: بكر اهليثمي, حتقيق

٤٩٨−  אא    א للعالمة عـالء الـدين عبـد العزيـز : א
 .هـ١٣٩٤, ١البخاري, دار الكتاب العريب, بريوت, ط

٤٩٩− א א    صـبحي : لربهـان الـدين احللبـي, حتقيـق: א
 .السامراين, مطبعة العاين, بغداد

٥٠٠−  א  א  א  א   א :
 .هـ١٣٥١, ٣إلسامعيل العجلوين, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, ط

٥٠١−  א   א א : ,حلــاجي خليفــة, دار الفكــر, بــريوت 
 . هـ١٤١٩
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٥٠٢−  א   א    א F א 
א אE :ى البكـري الشـهري, أضـواء يـحيى بن عبـداهللا بـن يحي: مجع وترتيب

 .هـ١٤١٨, ١السلف, الرياض, ط

٥٠٣− א   אأمحد عمـر هاشـم, / د: بغدادي, حتقيقللخطيب أمحد بن ثابت ال: א
 .هـ١٤٠٥, ١دار الكتاب العريب, بريوت, ط

٥٠٤−  א   אא א : ,لعالء الدين املتقي اهلندي, مؤسسـة الرسـالة
 . هـ١٤٠٩, ٢بريوت, ط

٥٠٥− א א :١ملحمد بن أمحد الدواليب, حتقيق نظر الفريايب, دار ابن حزم, بـريوت, ط ,
 .هـ١٤٢١

٥٠٦− א א :هـ١٤٠٤, ١ملسلم بن حجاج النيسابوري, دار الفكر, بريوت, ط. 

٥٠٧− אא א  א حممد أمني دمـج, : لنجم الدين الغزي, النارش: א
 .بريوت

٥٠٨− אא אא    א  אא ملحمـد بـن أمحـد بـن : א
م عبد رب النبي, دار املأمون للرتاث, بريوت, مـن مطبوعـات مركـز عبد القيو: الكيال, حتقيق

 .هـ١٤٠١, ١التحية العلمي بمكة, ط
٥٠٩−     ســلطان / محــزة عبــداهللا املليبــاري, د/ د: تــأليف: א

 .هـ١٤١٩, ١األردن, ط −العكايلة, دار الرازي للطباعة والنرش والتوزيع, عامن
٥١٠− א א  א א א   א א  א :

ميل, رمادي للنرش, الدمام, ط: إعداد ومان بن أمحد الرّ  .هـ١٤١٧, ١أبو عبداهللا حممد بن شُ
٥١١− א א  א صـالح عويضـة, : للجالل السيوطي, حتقيق: א

 .هـ١٤١٧, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط
٥١٢− א א  א حممـد لطفـي : ملحمد بن عبداهللا الزركيش, حتقيـق: א

 .هـ١٤١٧, ١الصباغ, املكتب اإلسالمي, ط
٥١٣− א   ت.لعز الدين ابن األثرياجلزري, بريوت, دار صادر, د: א. 

٥١٤−  א   للجالل السيوطي, دار صادر, بريوت, د, ت: א. 
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٥١٥−  م١٩٩٧, ١ملحمد بن مكرم بن منظور, دار صادر, بريوت, ط: א . 
٥١٦−  אالشـيخ عـادل أمحـد : لإلمام احلـافظ ابـن حجـر العسـقالين, دراسـة وحتقيـق: א

 .هـ١٤١٦, ١عبداملوجود, الشيخ عيل حممد معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٥١٧− א א  א د: الـدين اخليرضـي, حتقيـق للحـافظ قطـب: א .
 .هـ١٤١٧, ١مصطفى صميدة, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٥١٨− א אא א א אא א  א א   
א ٢للعالمة حممـد بـن أمحـد السـفاريني, املكتـب اإلسـالمي, بـريوت, ط: א ,
 .هـ١٤٠٥

٥١٩− א א :موفـق عبـدالقادر, : سن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني, حتقيقأليب احل
 .هـ١٤٠٦, ١دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط

٥٢٠−  א  א  : أليب السعادات هبة اهللا بـن عـيل احلسـني املعـروف بـابن
ــج, دار الكتــب العلميــة, بــريوت: الشــجري, حــرره وحققــه , ١لبنــان, ط −أمحــد حســن بسْ

 .هـ١٤١٧

٥٢١− א  لربهان الدين ابن مفلـح احلنـبيل, حتقيـق حممـد حامـد الفقـي, املكتـب : א
 .هـ١٤٠٩, ٢اإلسالمي, بريوت, ط

٥٢٢− א     א  :باسـم : للحافظ شمس الدين الـذهبي, حتقيـق
 .  هـ١٤٠٩, ١فيصل, دار الراية, الرياض, ط

٥٢٣−  א جمموعة : سة العامة للبحوث العلمية واإلفتاءالصادرة عن الرئا:א
 . من األعداد موضحة يف أماكنها يف الرسالة

٥٢٤−  אא  אللحافظ نور الدين عيل بن أيب بكـر اهليثمـي, دار الكتـب : א
 .هـ١٤٠٨العلمية, بريوت, 

٥٢٥− א ،اجلزء الرابع) ٦٤(ضمن جملة جممع اللغة العربية دمشق,  א. 
لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن رشف النووي, حتقيق وإكامل العالمة : א  א −٥٢٦

 .هـ١٤١١املطيعي, دار اإلرشاد, جدة, 
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٥٢٧−    א א  :بن حممد بـن قاسـم,  عبدالرمحن: مجع وترتيب
المية واألوقـاف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, حتت إرشاف وزارة الشئون اإلسـ

 .هـ١٤١٦والدعوة واإلرشاد, الرياض, 

٥٢٨− א א  אא אא :جممـد / د: للقايض احلسـن الرامهرمـزي, حتقيـق
 .هـ١٤٠٤, ٢عجاج اخلطيب, دار الفكر, بريوت, ط

٥٢٩− جلنة إحياء الرتاث يف دار اآلفاق اجلديـدة, منشـورات دار : أليب حممد بن حزم, حتقيق: א
 .اق اجلديدة, بريوتاآلف

٥٣٠−  حممود خاطر, حتقيق وضبط: لزين الدين حممد بن أيب بكر الرازي, ترتيب: א :
 .هـ١٤١٣محزة فتح اهللا, مؤسسة الرسالة, بريوت, 

٥٣١−  א  א   :أيمـن عـارف : تقي الدين املقريـزي, حتقيـق
 .هـ١٤١٥, ١الدمشقي, مكتبة السنة, القاهرة, ط

٥٣٢−  א  אصـربي عبـداخلالق, : للحافظ ابن حجر العسقالين, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٢, ١مؤسسة الكتب الثقافية, بريوت, ط

٥٣٣− א أليب عبـداهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن قـيم اجلوزيـة, دار الكتـب العلميـة, : א
 .هـ١٤٠٣, ١لبنان, ط −بريوت

٥٣٤− אא  א א  للحافظ أيب الفيض أمحد بن حممـد بـن : א
 .م١٩٩٦الصديق الغامري, دار الكتبي, 

٥٣٥− א   א :ربيـع بـن هـادي املـدخيل, : للحاكم النيسابوري, حتقيق
 .هـ١٤٠٤, ١مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٥٣٦− א إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس, مطبعة السعادة, د, ت: א. 
٥٣٧−  א  א      א لعبداهللا بـن : א

 .هـ١٣٩٠, ٢أسعد املكي, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, ط
٥٣٨− א١شعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بـريوت, ط: أليب داود السجستاين, حتقيق: א ,

 .هـ١٤٠٨
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٥٣٩− אر اهللا بن نعمة قوجاين, مؤسسة الرسالة, بريوت, شك: البن أيب حاتم الرازي, بعناية: א
 .هـ١٣٩٧, ١ط

٥٤٠− א א   א א : ,لصفي الـدين عبـد املـؤمن البغـدادي
 .هـ١٣٧٣, ١عيل حممد البجاوي, دار املعرفة, بريوت, ط: حتقيق

٥٤١−  א   א  א   : للعالمـة ابـن طولـون
 .طبعة خاصة. د هباء حممد الشاهد: الدمشقي, حتقيق

٥٤٢−  א   للعالمة حممد بن أمحد الشمني , مطبوع بـذيل الشـفا ,  א
 . هـ١٤٢٥, ١بريوت , ط –املكتبة العرصية , صيدا 

٥٤٣− א  א : أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم النيسـابوري, دراسـة
 .هـ١٤١١, ١صطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, طم: وحتقيق

٥٤٤− א   حممـد األشـقر, / د: حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل, حتقيق: א
 .هـ١٤١٧, ١مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٥٤٥− א   א א :الرب,  عبدالرمحن: للحافظ أيب زرعة العراقي, حتقيق
 .هـ١٤١٤, ١ر الوفاء, ودار األندلس اخلرضاء, جدة, طدا

٥٤٦−   א حممـد بـن عبداملحسـن الرتكـي, هجـر للطباعـة / د: حتقيـق: א
 .هـ١٤٢٠, ١والنرش, ط

٥٤٧−   א :ت.يعقوب بن إسحاق االسفراييني, دار املعرفة, بريوت, د: حتقيق. 
٥٤٨−    حسـني : د بن عيل بن املثنى املوصـيل, حتقيـقلإلمام احلافظ أمح: א

 .هـ١٤١٢, ١سليم أسد, دار الثقافة العربية, بريوت, ط
٥٤٩−    א :عبـد الغفـور البلـويش, توزيـع مكتبـة اإليـامن, املدينـة : حتقيق

 .هـ١٤١٢, ١املنورة, ط
٥٥٠−  א بـن عبـدالقادر,  عبـداهلادي: لإلمام احلافظ أيب احلسن بن اجلعد, حتقيق: א

 .هـ١٤٠٥, ١مكتبة الفالح, الكويت, ط
٥٥١−  א    :هـ ١٤١٤, ٢دار إحياء الرتاث, بريوت, ط. 
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٥٥٢−  א    : ,١٩٤٨حتقيق الشيخ أمحد شاكر, دار املعارف, القـاهرة− 
 .م١٩٧٧

٥٥٣−  א    :سـة الرسـالة, شعيب األرنـاؤوط وآخـرون, مؤس: حتقيق
 .هـ١٤٢١, ١بريوت, ط

٥٥٤−  حبيب الرمحن األعظمي, عامل الكتب, : لعبداهللا بن الزبري احلميدي, حتقيق: א
 .ت.بريوت, د

٥٥٥−  ــق: א ــاين, حتقي ــارون الروي ــن ه ــد ب ــر حمم ــة : أليب بك ــن عــيل, مؤسس  أيم
 .هـ١٤١٦, ١قرطبة, القاهرة, ط

٥٥٦−  لبنـان,  −ريس الشـافعي, دار الكتـب العلميـة, بـريوتلإلمام حممد بن إد: א
 .ت.د

٥٥٧−  محدي عبداملجيد : لإلمام احلافظ سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين, حتقيق: א
 .هـ١٤١٧, ٢السلفي, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

٥٥٨−  א    ــق: א ــد الســلفي, : حتقي محــدي عبداملجي
 .هـ١٤١٧, ٢بريوت, ط مؤسسة الرسالة,

٥٥٩−  א   حمفوظ زين اهللا, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة : حتقيق: א
 .هـ١٤١٠, ١املنورة, ط

٥٦٠−     :صبحي البدري السـامرائي, : لعبد بن محيد بن نرص أبو حممد, حتقيق
 .هـ١٤٠٨, ١حممود حممد خليل الصعيدي, مكتبة السنة, القاهرة, ط

٥٦١−  א   :أمحد راتب عرمـوش, دار : ملحمد بن إبراهيم الطرسويس, حتقيق
 .هـ١٣٩٣, ١النفائس, بريوت, ط

٥٦٢−   ت.د بريوت, العلمية, الكتب دار البستي, حبان بن حاتم أليب: א. 
٥٦٣− א  א   :حممـد  عـيل :حتقيق الذهبي, الدين شمس للحافظ

 .م١٩٦٢, ١البجاوي, دار إحياء الكتب العربية, ط
٥٦٤−  حممد نـارص الـدين األلبـاين, : ملحمد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي, حتقيق: א

 .هـ١٣٩٩, ٢املكتب اإلسالمي, بريوت, ط



@

 

٥٦٥−  أليب جعفر الطحاوي, مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية, حيدرآباد الـدكن, : א
 .هـ١٣٣٣, ١ط

٥٦٦−  א  א א  :ألمحد بن أيب بكـر الشـهاب البوصـريي, حتقيـق :
 .هـ١٤١٤, ١الشيخ حممد خمتار حسني, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٥٦٧− א  א א :حممد عبـد السـالم شـاهني, : أليب بكر ابن أيب شيبة, حتقيق
 .هـ١٤١٦, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٥٦٨− حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي, : لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٣, ٢بريوت, ط

٥٦٩− א א א א للحافظ ابـن حجـر العسـقالين, تنسـيق د: א /
 .هـ١٤١٩, ١سعد بن نارص الشثري, دار العاصمة, دار الغيث, الرياض, ط

٥٧٠− א :أمحد بن مريين البلويش, مكتبة الكوثر, /د: أليب سعيد أمحد بن حممد األعرايب, حتقيق
 .هـ١٤١٢, ١الرياض, ط

٥٧١−   אא א   א   :أمحــد : إعــداد
 .هـ١٤٢١, ١إسامعيل شلوكاين, صالح عثامن اللحام, دار ابن حزم, بريوت, ط

٥٧٢−   א :فضـيلة الشـيخ : أيب عبداهللا عـامر عبـداهللا فـالح, تقـديم: تصنيف
 .هـ١٤٢٠, ٢عبداهللا بن عبدالرمحن بن جربين, مكتبة العبيكان, الرياض, ط

٥٧٣− א حممود الطحان, مكتبـة املعـارف, / د: للحافظ أيب القاسم الطرباين, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٥, ١الرياض, ط

٥٧٤−  אفريـد عبـدالعزيز اجلنـدي, دار الكتـب العلميـة, : ي, حتقيقلياقوت احلمو: א
 .ت.لبنان, د −بريوت

٥٧٥−  أيب عبـدالرمحن : أليب احلسني عبدالباقي بن قانع, ضبط نصه وعلّـق عليـه: א
 .هـ١٤١٨, ١صالح بن سامل املرصاقي, مكتبة الغرباء األثرية, املدينة املنورة, ط

٥٧٦− א اين, دار الكتب العلمية, بريوت, د, تأليب القاسم الطرب: א. 
٥٧٧− א محـدي عبـد املجيـد السـلفي, : أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين, حتقيـق: א

 .هـ١٤٠٤, ٢مكتبة ابن تيمية, ط
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٥٧٨−  مكتب حتقيـق الـرتاث : عمر رضا كحالة, اعتنى به ومجعه وأخرجه: تأليف: א
 .هـ١,١٤١٤الة, بريوت, طيف مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرس

٥٧٩−  ت.لعمر رضا كحالة, مكتبة املثنى, بريوت, د: א. 
٥٨٠− א א     א أليب القاســم بــن عســاكر, : א

 .ت.سكينة الشهايب, دار الفكر, بريوت, د: حتقيق

٥٨١−  א אא אא  א بن غيث الـبالدي,  , للعالمة عاتقא
 . هـ١٤٠٢, ١دار مكة , مكة, ط

٥٨٢− א إبـــراهيم أنـــيس, الـــدكتور عبـــداحلليم منترصـــ / إخـــراج الـــدكتور: א 
عبداهللا األنصاري, إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي بقطر, : عطية الصواحلي, حممد أمحد, اعتنى به

 .ت.د
٥٨٣−     بن إبراهيم اإلسامعييل, حتقيق للحافظ أيب بكر أمحد: א :

 .هـ١٤١٠, ١زياد حممد منصور, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة املنورة, ط
٥٨٤−   مصطفى السـقا, عـامل : لعبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندليس, حتقيق: א

 .هـ١٤٠٣, ٣الكتب, بريوت, ط
٥٨٥−  א  א F א אE :ابن الصالح عـثامن بـن  أليب عمرو

 .هـ١٤٠٨عبدالرمحن الشهرزوري, دار الفكر, بريوت, 
٥٨٦−  א  א أليب الفضل حممد بن طاهر املقديس, مؤسسة : א

 .هـ١٤٠٦, ١الكتب الثقافية, بريوت, ط
٥٨٧−  אא א     للحافظ حممد بن أمحد الذهبي, حتقيـق: א: 

 .هـ١٤٠٦, ١أيب عبداهللا إبراهيم سعيد إدريس, دار املعرفة, بريوت, ط
٥٨٨−  א א :عبـداملعطي قلعجـي, دار : أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق

 .هـ١٤١١, ١الوفاء, مرص, ط
٥٨٩−  حممد حسن إسامعيل ومسعد السـعدين, دار : أليب نعيم األصبهاين, حتقيق: א

 .هـ١٤٢٢, ١العلمية, بريوت, ط الكتب
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٥٩٠−   أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم, دار الكتب العلمية, بـريوت, : א
 .هـ١٣٩٧, ٢ط

٥٩١− א א :أكرم ضـياء العمـري, مكتبـة الـدار, : ليعقوب بن سفيان الفسوي, حتقيق
 .هـ١٤١٠, ١املدينة املنورة, ط

٥٩٢− א א  :فضيلة الشيخ : مام أيب عبداهللا حممد بن عيل املازري, تقديم وحتقيقلإل
 . م١٩٩٢, ٢لبنان, ط −حممد الشاذيل النيفر, دار الغرب اإلسالمي, بريوت

٥٩٣− א   ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد املعروف بـابن قدامـة : א
 .هـ١٤١٠, ١ح احللو, دار هجر, القاهرة, طعبدالفتا/عبداهللا الرتكي, د/د: املقديس, حتقيق

٥٩٤−  א  للخطيب الرشبيني الشافعي, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, : א
 .هـ١٤١٢, ٢ط

٥٩٥− א  حـازم القـايض, دار الكتـب : للحافظ حممد بن أمحـد الـذهبي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١٨, ١العلمية, بريوت, ط

٥٩٦− א       : لإلمام احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر بن
حميى الدين مستو, يوسف بديوي, أمحـد السـيد, : إبراهيم القرطبي, حققه وعلق عليه وقدم له

 .هـ١٤١٧, ١بريوت, ط −حممود إبراهيم , دار ابن كثري, دمشق

٥٩٧−  א  א   א   א אيخ عبد اهللا للش: א
 .هـ١٤١٢, ٣بن جارس النجدي, الرياض, طبعة خاصة ط

٥٩٨− א א     א א  للحـافظ : א
, ١عبداهللا بن حممد الصديق, دار الكتب العلميـة, ط: حممد بن عبدالرمحن السخاوي, صححه

 . هـ١٤٠٧
٥٩٩− א   حممـد صـالح : مد بن أمحد الذهبي, حتقيقللحافظ شمس الدين حم: א

 .هـ١٤٠٨املرداد, منشورات اجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, 

٦٠٠− א א    א  :ــق ــح, حتقي ــن مفل ــان اب / د: للربه
 .هـ١٤١٠, ١العثيمني, دار الرشد, الرياض, ط عبدالرمحن
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٦٠١− א א א  ــق: א ــي, / د :حتقي ــن الرتك ــن عبداملحس ــداهللا ب عب
 .هـ١٤١٤, ١عبدالفتاح حممد احللو, هجر للطباعة والنرش والتوزيع, ط/د

٦٠٢−  א  :سـعاد سـليامن اخلنـدقاوي, : ملحمد بن جعفر اخلرائطي, حتقيق
 .هـ ١٤١١, ١مطبعة املدين, القاهرة, ط

٦٠٣−  א هـ١٣٩٧, ١ر املغرب, الرباط,طألمحد الرشقاوي إقبال,دا:א. 
٦٠٤− א صالح بن بن فـوزان بـن عبـداهللا آل فـوزان, دار ابـن اجلـوزي, الـدمام, : א

 .هـ١٤٢٠, ١٠ط
٦٠٥− א א :أمحـد : لإلمام أيب الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستاين, صححه وعلق عليـه

 .ت.لبنان, د −فهمي حممد, دار الكتب العلمية, بريوت
٦٠٦−        للحافظ حممـد بـن أمحـد الـذهبي, حتقيـق : א

 .هـ١٤٢٦, ١عبداهللا بن ضيف اهللا الرحييل, ط: ودراسة
٦٠٧−      :حممـد شـكور امليـاديني, : للحافظ حممد بن أمحد الذهبي, حتقيق

 .هـ١٤٠٦, ١الزرقاء, ط−مكتبة املنار, األردن
٦٠٨−    א      א  حتقيق: א :

 .هـ١٤٠٩, ١صبحي السامرائي, مكتبة املعارف, الرياض, ط

٦٠٩−  א א  א  W  , لعبد العزيز بن حممـد السـلامن, الريـاض
 . هـ١٤١٠, ١٦ط

٦١٠−  א   ن, الشـيخ إبـراهيم بـن محـد بـن سـامل بـن ضـويا: تـأليف: א 
ج أحاديثـه  حممـد عيـد العبـايس, مكتبـة املعـارف للنرشـ والتوزيـع, : حققه وعلق عليه وخـرّ

 .هـ١٤١٧, ١الرياض, ط
٦١١− א א  א א :عبـد الفتـاح أبـو غـدة, : البن قيم اجلوزية, حتقيـق

 .هـ١٤٠٢, ٢مكتب املطبوعات اإلسالمية, حلب, ط
٦١٢− א   אא  א א :صالح الدين بن أمحـد اإلدلبـي, : بقلم

 .هـ١٤١٥, ١دار اهلد للنرش والتوزيع, ط
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٦١٣− صبحي السامرائي وحممد حممد خليل, عامل الكتب, بـريوت, : لعبد بن محيد, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٨, ١ط

٦١٤− א   א א :حممد عبـد القـادر عطـا : أليب الفرج بن اجلوزي, حتقيق
 .هـ١٤١٥, ٢وآخر, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٦١٥− א  א א   א   : أليب حممـد عبـد اهللا بـن عـيل اجلـارود
 .هـ١٤٠٨, ١لبنان, ط −النيسابوري, مؤسسة الكتب الثقافية, بريوت 

٦١٦−  א جامعـة  حممد رشاد سامل, طبعـة/ د: لشيخ اإلسالم ابن تيميه, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٦, ١اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, ط

٦١٧−  א  א א  א א  א  
قاسم عيل سعد, دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث, / د: إعداد: א 

 .هـ ١٤٢٢, ١اإلمارات العربية املتحدة, ط

٦١٨−  א א  א  א     
هـ١٤١٩, ١للباحث حممد إسحاق كندو, مكتبة الرشد, الرياض, ط: א. 

٦١٩−  א א א ،  א   للدكتور : א
 .هـ١٤١٨, ١وليد العاين, دار النفائس, األردن, ط

٦٢٠−  א   א אقاسم عيل سـعد, جامعـة اإلمـام / د: إعداد: א
 .هـ١٤٠٥حممد بن سعود اإلسالمية كلية أصول الدين, سنة 

٦٢١−  א   نور الدين عرت, دار الفكـر للطباعـة والتوزيـع, / د: بقلم: א
 .هـ١٤١٢, ٣سورية, ط

٦٢٢−   א א  א  א  א 
  א א حممد بـن صـامل السـلمي, دار الرسـالة / د: تأليف: א

 .مكة املكرمة −هـ١٤١٨, ٢الرياض, ط −هـ١٤٠٦, ١للنرش والتوزيع, ط
٦٢٣− א א  א ١لنجم عبدالرمحن خلف, مكتبة الرشد, الرياض, ط: א ,

 .هـ١٤١٠
٦٢٤− א هـ١٤٠٥, ٢طيبة, الرياض, طألكرم ضياء العمري, دار : א. 
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٦٢٥− א א  א א  :للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي, حتقيـق :
 .ت.حممد عبدالرزاق ضمرة, دار الكتب العلمية, بريوت, د

٦٢٦− א א א    محـدي : للحافظ ابن حجر, حتقيق: א
 .هـ١٤١٢, ١مكتبة الرشد, الرياض, ط السلفي وصبحي السامرائي,

٦٢٧− א א    : ملحمد بن حممد الطرابليس احلطاب, دار الكتـب
 .هـ١٤١٧, ١العلمية, بريوت, ط

٦٢٨−  אدار كـرس انرتناشـيونال, : مجيل مد بك, نرشـ: املرشف العام: א
 .هـ١٤٢٠بريوت, 

٦٢٩−  א א א א :أيب هاجر حممد السعيد بـن بسـيوين : إعداد
 .هـ١٤١٠, ١زغلول, دار الفكر, بريوت, ط

٦٣٠−  א  א אא   א  : مجع جمموعة, عامل
 .هـ١٤٢٢, ١الكتب, بريوت, ط

٦٣١−  א א  א وليــد الــزبريي : مجــع وإعــداد: א
 .هـ١٤٢٢, ١لسلة تصدر عن جملة احلكمة, طوآخرون, س

٦٣٢−   א  للحافظ أيب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد بن سـفيان بـن : א
 .هـ١٤١٣, ١مصطفى عبد القادر عطا, مؤسسة الكتب الثقافية, بريوت, ط: أيب الدنيا, حتقيق

٦٣٣−      א بن طرهوين, مكتبـة  للشيخ حممد بن رزق: א
 .هـ١٤١٤, ٢العلم, جدة, ط

٦٣٤−   א    א א  א   :
إعداد جمموعة من املختصني بإرشاف الشيخ صالح بن عبد اهللا بـن محيـد, دار الوسـيلة, جـدة, 

 .هـ١٤١٩, ٢ط
٦٣٥−   א א :,مصور من مطبوعـة جملـس  أليب بكر اخلطيب البغدادي

 .هـ١٣٧٨, ١دائرة املعارف العثامنية, حيد آباد, اهلند, ط
٦٣٦− حممد عثامن, املكتبة السـلفية, املدينـة  عبدالرمحن: أليب الفرج ابن اجلوزي, حتقيق: א

 .هـ١٣٨٦, ١املنورة, ط
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٦٣٧− العـريب,  لإلمام مالك بن أنس, تصحيح حممـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء الـرتاث: א
 .ت.القاهرة, د

٦٣٨− א אא   א عيل حممد : لإلمام حممد بن أمحد الذهبي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٦, ١معوض وعادل عبد املوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٦٣٩− א א :عـيل معـوض وعـادل عبـد : البن شاهني عمر بن أمحد البغدادي, حتقيـق
 .هـ١٤١٢, ١كتب العلمية, بريوت, طاملوجود, دار ال

٦٤٠− א א :أليب عبيد القاسم بن سالم, نسخة الكرتونية. 
٦٤١−  א    ــن حجــر : א ــن عــيل ب أليب الفضــل أمحــد ب

 .هـ١٤٠٦محدي عبد املجيد السلفي, مكتبة املثنى, بغداد, : العسقالين, حتقيق
٦٤٢− א אא    א : البن تغري بردي, قدم له وعلق عليـه حممـد

 .هـ١٤١٣, ١حسني شمس الدين, دار الكتب العلمية بريوت, ط

٦٤٣−  א     لعبـد الباسـط بـن خليـل امللطـي, : א
 .هـ١٤٠٧, ١حممد كامل الدين عز الدين عيل, مكتبة الثقافة, القاهرة, ط: حتقيق

٦٤٤−  אא  אأمحد شمس الـدين, : للحافظ مجال الدين الزيلعي, حتقيق: א
 .هـ١٤١٦, ١دار الكتب العلمية, بريوت, ط

٦٤٥− א א   أمحـد : أليب الفتح بن سيد الناس اليعمري, حتقيـق: א
 .هـ ١٤٠٩, ١معبد عبد الكريم, دار العاصمة, الرياض, ط

٦٤٦−  א   א א :ـري, حتقيـق / د: للعالمة أمحد بن حممـد املقّ
 .هـ١٣٨٨إحسان عباس, دار صادر, بريوت, 

٦٤٧−  حسـن السـامعي سـويدان, دار : ملحمـد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي, حتقيـق: א
 .هـ١٤١١, ١القادري, بريوت, ط

٦٤٨− א  א بن هادي  ربيع: للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين, حتقيق: א
 .هـ١٤٠٤املدخيل, اجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, سنة 

٦٤٩− א   א א : ,أليب السعادات ابن األثري اجلزري, دار الفكر, بريوت
 .هـ١٤١٨, ١ط
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٦٥٠−  ألمري الشعراء أمحد شوقي, وعليه وضح النهج لشـيخ األزهـر سـليم البرشـي, : א
 .هـ١٤٢٠هرة, مكتبة اآلداب, القا

٦٥١− א א   א   : ,ملحمد بـن عـيل بـن احلسـن احلكـيم الرتمـذي
 .م١٩٩٢عبدالرمحن عمرية, دار اجليل, بريوت, : حتقيق

٦٥٢− א א   א للعالمة عبد القادر بن شيخ العيدروس, حتقيـق: א :
 . م٢٠٠١, ١, طأمحد حالو وحممود األرناؤوط, دار صادر, بريوت

٦٥٣−  א   طـه عبـد الـرؤوف : ملحمد بن عيل الشوكاين, حتقيـق: א
 .ت.وآخر, مكتبة الكليات األزهرية, د

٦٥٤− אא  : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي, باعتنـاء درويتـا كرافولسـكي, دار
 .هـ١٤٠١األندلس, بريوت, 

٦٥٥− א א حممـد زهـري النجـار, املؤسسـة : ابن اجلـوزي, صـححهلإلمام : א
 .د,ت. السعيدية, الرياض

٦٥٦− אא  א F E :ــأليف ــن ســليامن / د: ت ــدالعزيز ب عب
 .هـ١٤٢٥, ١السلومي, اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة, عامدة البحث العلمي, ط

٦٥٧−  א   بكـر  أيب بـن حممـد بـن أمحد الدين شمس عباسأليب ال: א 
 .ت.إحسان عباس, دار صادر, بريوت, د: ابن خلكان, حتقيق

٦٥٨- א  أم عبـداهللا بنـت : أليب حفص عمر بن بدر بن سعيد املوصيل, حتقيق: א
اد, دار العاصـمة, الريـاض, ط: حمروس العسيل, إرشاف , ١أيب عبداهللا حممـود بـن محـد احلـدّ

 .ـه١٤٠٧
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