رباعيات اإلمام النسائي في السنن الكبرى
جمعاً وتخريجاً ودراسة

"من أول كتاب الطيارة ,إلى آخر كتاب المحاربة"
استكماًل لمتطمبات الحصول عمى درجة "الماجستير"
قدمت ىذه الرسالة
ً

في الدراسات اإلسالمية – الحديث وعمومو – كمية التربية – جامعة األزىر – غزة

إعداد الطالب:
إياد عطا اهلل شعبان لقان
إشراف:
د .عبد اهلل مصطفى مرتجى

أستاذ الحديث المشارك – كمية التربية – الدراسات اإلسالمية
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اإلىداء
أىدم ىذا العمؿ إلى كؿ محب لمسنة النبكية
–عمى صاحبيا أفضؿ الصالة كالسالـ-
منافحا عنيا,
ن
كمنيجا,
متمس نكا بيا عقيدةن
ن
كعمال.
ممتزما بيا قكنًل
ن
ن

ٖ

شكر وتقدير
كعمال بقكلو تعالى          :
فانا بالجميؿ ألىمو,
ن
عر ن

 [          لقماف ,]ُْ :فغني أتقدـ بمزيد مف التقدير
م العزيزيف متعني اهلل ببركة بقائيما عمى حسف عمؿ ,كرزقني برىما ,كاإلحساف
كالشكر إلى مقاـ كالً ىد َّ
إلييما ,كمتعيما بما آتاىما مف خير ,كرزقيما حمده كشكره.
كما أتقدـ بالشكر إلى العـ أبي األمير عمر مصطفى المجايدة ,كحرمو.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمف قاؿ في حقيـ النبي " : خيركـ خيركـ ألىمو"(ُ) ,فإني أتقدـ
جيدا إًل كبذلتو معي حتى أيتً َّـ ىذا
بالتقدير كالشكر إلى مقاـ الزكجة أـ عبد اهلل ,التي ما آلت ن

المكضكع المبارؾ.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى د .عبد اهلل مصطفى مرتجى ,المشرؼ عمى ىذه الرسالة ,الذم

غمرني بحسف أخالقو كتعاممو كلطيؼ إرشاده ,حتى خرج ىذا البحث عمى ىذه الصكرة ,كاهللى أساؿ لو
الحسنى في الدنيا كاآلخرة.
كما أشكر األستاذيف الكريميف :ا .د .نافذ حسيف حماد

المناقش الخارجي

ا .د .عمي رشيد النجار المناقش الداخمي

تفضال بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة ,إلتماـ نقصيا ,لكي تخرج ىذه الرسالة عمى
المذيف
ى

أكمؿ كجو ,فجزاىما اهلل خير الجزاء.

كما أتقدـ بالشكر إلى جامعة األزىر ,متمثمة برئيسيا ا .د .عبد الخالؽ الفرا ,لما بذلو مف جيد

خصكصا ,كالى
مكما ,كقسـ الدراسات اإلسالمية
ن
لرفعة شأف الجامعة كتطكرىا ,كالى كمية التربية ع ن
األساتذة الفضالء ,كما ًل يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى عمادة الدراسات العميا ,ممثمة ا .د جياد أبك
طكيمة ,كجميع العالميف.

كما أتقدـ بالشكر إلى جميع مف كاف لو أثر في إنجاز ىذه الرسالة ,بإبداء رأم ,أك إرشاد إلى

مرجع ,أك إعارة كتاب ,أك تدقيؽ كاخراج.

كما أكجو شكرم إلى كؿ مف كقؼ بجانبي مف أىؿ بيتي خالؿ فترة البحث ,كأسأؿ اهلل أف يجيزىـ

صابر عمى صبر.
نا
عمى صبرىـ خير ما جازل
خالصا لكجيو الكريـ ,كأف يجزم جميع مف
صالحا نافعا
عمال
كاهللى أسأؿ أف يجعؿ ىذا البحث ن
ن
ن
أسيـ فيو خير الجزاء.

(ٔ) ك ٍِ ,)ٔ7ٖ/ٗ( :ؼكٝس اتِ ػثايٗ ,فاهٔ" :ؽٞػ اإلٌْاق"ٔٗ ,ؽؽٔ اىمٕثٗ ,ٜاّظه :آقاب اىىؽاػ(.)ٕٙ9
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خ :صحيح البخارم.

الرمكز المستخدمة في الرسالة

ـ :صحيح مسمـ.

د :سنف أبي داكد.

ت :سنف الترمذم.

س :سنف النسائي الصغرل.
سي :سنف النسائي الكبرل.
جو :سنف ابف ماجو.

دم :مسند الدارمي.
طا :مكطأ مالؾ.

حـ :مسند أحمد.

خزيمة :صحيح ابف خزيمة.
حب :صحيح ابف حباف.

الجاركد :المنتقى ًلبف الجاركد.

ؾ :مستدرؾ الحاكـ عمى الصحيحيف.
شيبة :المصنؼ ًلبف أبي شيبة.

عبد الرزاؽ :المصنؼ لعبد الرزاؽ.

الجعد :مسند عمي بف الجعد.
قطني :سنف الدارقطني.

طب :معجـ الكبير لمطبراني.

طس :المعجـ األكسط لمطبراني.
البحر الزخار :البحر الزخار المعركؼ بمسند البزار.
يعمى :مسند أبي يعمى.

خد :األدب المفرد لإلماـ البخارم.

النياية :النياية في غريب الحديث كاألثر.

تحفة األشراؼ :تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ.

٘

المقدمة
إف الحم ػػد هلل ,نحم ػػده كنس ػػتعينو كنس ػػتغفره ,كنع ػػكذ ب ػػاهلل م ػػف ش ػػركر أنفس ػػنا ,كس ػػيئات
أعمالنا ,مف ييده اهلل فال يمضؿ لو ,كمف يضمؿ ًل ىادم لو ,كأصمي كأسمـ عمػى المبعػكث
رحمة لمعالميف ,سيدنا محمد  كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
أما بعد
فإف اهلل  تكفؿ بحفظ كتابو الذم ً ل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كًل مف خمفػو تنزيػؿ
مف حكػيـ حميػد [ فصػمت , ]ِْ :فقػاؿ   : إنػا نحػف نزلنػا الػذكر كانػا لػو لحػافظكف 
[الحجر.]ٗ :
كيتض ػػمف ى ػػذا الكع ػػد اإللي ػػي لحف ػػظ كتاب ػػو حفػ ػظى س ػػنة نبي ػػو  , كحف ػػظ اهلل  لمس ػػنة

النبكيػػة خطػػب عجيػػب ,كاعجػػاز ظػػاىر فػػي غايػػة الكضػػكح عنػػد أىػػؿ العمػػـ بيػػا ,فػػإف اهلل قػػد

قيض لسنة النبػي  عممػاء أجػالء ,نػافحكا عػف حياضػياَّ ,
َّ
كميػزكا بػيف صػحيحيا كسػقيميا,

كمقػؿ ,كبػيف ضػابط
كبيف مقبكليا كمردكدىا ,فتفاكت الناس فػي حفظيػا كركايتيػا بػيف يمكثػر ي
كمخؿ.
ي
كمػػع تقػػادـ الػػزمف اتسػػعت الركايػػة ,كاتسػػعت األكاذيػػب كاألكىػػاـ ,فنشػػأت عمميػػات النقػػد

كالتمحيص لمراكم كالمركم ,كعمى ضكء ىذا يككف التصحيح كالتضعيؼ لألحاديث.
كقػػد سػػمؾ العممػػاء مسػػالؾ شػػتى فػػي التصػػنيؼ ,فمػػنيـ مػػف جمػػع عمػػى األبػكاب الفقييػػة,
كمػػنيـ مػػف جمػػع عمػػى األطػراؼ ,كمػػنيـ مػػف جمػػع عمػػى حػػركؼ المعجػػـ ,كمػػنيـ مػػف جمػػع
األسانيد العالية.

كمػػف العممػػاء الػػذيف كػػاف ليػػـ بػػاعه طكيػػؿ فػػي التصػػنيؼ كالتػػأليؼ كالػ َّػذب عػػف السػػنة,

ػار لممسػػمميف
اإلمػػاـ أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي ,الػػذم كانػػت مصػػنفاتو منػ نا

الم ىحدثيف.
كقدكة لمف بعده مف العمماء ك ي

ػكعا متعمقنػػا بالسػػنف الكبػػرل لإلمػػاـ
ٍّ
كتأسػ نػيا بي ػؤًلء العممػػاء ,رأل الباحػػث أف يجمػػع مكضػ ن
يجػا كد ارسػة" ,ألف
جمعػا كتخر ن
النسائي ,أًل كىك "رباعيات اإلماـ النسائي في السنف الكبػرل ن

ض َّـ بعضيا إلى بعض سيؿ الكقكؼ عمييا كحفظيا كشرحيا.
األشباه إذا ي

ٙ

موضوع الرسالة

جمع كدراسة رباعيات اإلماـ النسائي فػي السػنف الكبػرل مػف أكؿ كتػاب الطيػارة ,إلػى آخػر كتػاب

المحاربة.

أوًًل :أىمية الموضوع ,ودواعي اختياره

ُ -ييعد كتاب سنف النسائي الكبرل مف الكتب الميمة ,كالعناية بو عناية بالسنة.
ِ -التعرؼ عمى منيج اإلماـ النسائي في السنف الكبرل.
ّ -بياف مكقع سنف النسائي الكبرل مف كتب الحديث األخرل.
تأسيا بالسمؼ مف العمماء الذيف جمعكا األسانيد العالية.
ْ -ن
مكضكعا مف المكضكعات الحديثية.
ٓ -يعالج البحث
ن
ٔ -الرغبة في اًلطالع عمى المسائؿ العممية في العمؿ.

ٕ -تميز الدراسة األسانيد المختمفة مف حيث المقبكؿ كالمردكد مف رباعيات اإلماـ النسائي.
ٖ -مساعدة إلخكاني في ىذا التخصص ,آثرت الكتابة في ىذا المكضكع.

ثانيا :أىداف البحث
ً

ُ -جمػػع األسػػانيد الرباعيػػة عنػػد اإلمػػاـ النسػػائي فػػي كتػػاب مسػػتقؿ (رباعيػػات اإلمػػاـ النسػػائي فػػي
السنف الكبرل) ,مف أكؿ كتاب الطيارة إلى آخر كتاب المحاربة .

ِ -تمييز المقبكؿ مف المردكد لرباعيات اإلماـ النسائي في السنف الكبرل.
ّ -معرفة المكانة الحديثية لإلماـ النسائي.

ضـ بعضيا إلى بعض يسيؿ الرجكع إلييا كحفظيا كشرحيا.
ْ -األشباه إذا ي

ثالثًا :منيج البحث ,وطبيعة عمل الباحث

يتتبع الباحث المنيج اًلستقرائي فػي جمػع األحاديػث مػف السػنف الكبػرل لإلمػاـ النسػائي ,كترتيبيػا

حسب الكتاب كالباب ,كمػا رتبيػا اإلمػاـ النسػائي فػي السػنف الكبػرل ,مػع ذكػر اسػـ الكتػاب كالبػاب الػذم
كردت فيو.

ويتمثل منيج الباحث في النقاط التالية:

 ضبط الحديث سندان ك متنان

 تخريج الحديث مف الكتب التسعة ,كغيرىا مف المراجع األصمية قدر اًلستطاعة ,مع تخريج

المتابعات ك الشكاىد ,ك اإلشارة لممقارنة بيف ألفاظ متف الحديث ,كاذا كاف الحديث بسنده كمتنو في أم
كتاب فأقدمو عمى غيره.
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 يػػذكر الباحػػث ترجمػػة ال ػراكم (اسػػمو ,نسػػبو كنيتػػو ,لقبػػو ,تػػاري كفاتػػو إف يكجػػد) نػػاقالن أق ػكاؿ
العممػػاء فػػي ال ػراكم ك يتػػرجـ الباحػػث لمصػػحابة غيػػر المشػػيكريف ترجمػػة مختص ػرة ,أمػػا المشػػيكركف فمػػف
أترجـ ليـ.

 يقػػكـ الباحػػث بػػالحكـ عمػػى إسػػناد الحػػديث مػػع بيػػاف العمػػة  ,كذلػػؾ بػػالرجكع إلػػى كتػػب العمػػؿ

كغيرىا ,ك اإلستفادة مف أقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث.

 بياف غريب ألفاظ الحديث مف كتب غريب الحديث كشركحيا ,ككتب المغة حسب الحاجة.
 التعريؼ باألماكف كالبقاع مف كتب معاجـ البمداف.

 يستخدـ الباحث اًلختصارات لتمؾ المراجع التي تدؿ عمى اسـ الكتاب ,بشرط ذكرىا فػي أكؿ

البحث.

ابعا :الصعوبات التي واجييا الباحث:
رً

بعػػد المطالعػػة كسػؤاؿ أصػػحاب اًلختصػػاص لػػـ يػػتـ العثػػكر عمػػى أم د ارسػػة تتعمػػؽ بجمػػع رباعيػػات

اإلمػػاـ النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرل ,لػػذلؾ السػػبب آثػػر الباحػػث جمػػع تمػػؾ الرباعيػػات كد ارسػػتيا مػػع بيػػاف

الحكـ عمييا.

خامسا :خطة البحث
ً

يحتكم البحث عمى مقدمة ,كثالثة فصكؿ.

المقدمة :كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع ,كبكاعث اختياره ,كأىداؼ البحث ,كالدراسات السابقة.
الفصل األول

ترجمة اإلمام النسائي

وفيو ستة مباحث

 المبحث األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو ,ووًلدتو,و نشأتو ,وطمبو لمعمم وفيو مطمبان :
 المطمب األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو ,ووًلدتو. -المطمب الثاني  :نشأتو ,وطمبو لمعمم.

 المبحث الثاني :ذكر أشير شيوخو وتالميذه وفيو مطمبان:
 -المطمب األول :ذكر أشير شيوخو.

 -المطمب الثاني :ذكر أشير شيوخو .

 المبحث الثالث :مكانتو العممية ,و ثناء العمماء عميو  ,وفيو مطمبان:
_ المطمب األول :مكانتو العممية.

_ المطمب الثاني :ثناء العمماء عميو.

 المبحث الرابع :عقيدتو,و مذىبو الفقيي ,وفيو مطمبان:
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 -المطمب األول :عقيدتو.

 -المطمب الثاني :مذىبو الفقيي.

 المبحث الخامس :محنتو ووفاتو.

 المبحث السادس : :آثاره العممية
الفصل الثاني

دراسة كتاب السنن الكبرى

وفيو ستة مباحث





المبحث األول :تحقيق اسم الكتاب.

المبحث الثاني :أىمية كتاب السنن الكبرى.

المبحث الثالث :درجة األحاديث في السنن الكبرى.

المبحث الرابع :منزلة السنن الكبرى بين الكتب الستة
 المطمب األول :طريقتو في الترتيب والتبويب. المطمب الثاني :طريقتو في إيراد األحاديث. -المطمب الثالث :منيجو في التعميل.

 المطمب الرابع :منيجو في الجرح والتعديل . المطمب الخامس :أحكام اإلمام النسائي عمى األحاديث. المطمب السادس :بيان غريب الحديث. -المطمب السابع :الجانب الفقيي.

 -المطمب الثامن :منيجو في عرض األسانيد والمتون.



المبحث الخامس :تعريف اإلسناد ,أىميتو وفيو مطمبان:
 المطمب األول :تعريف اإلسناد. -المطمب الثاني :أىمية اإلسناد.



المبحث السادس :أنواع اإلسناد ,وفيو مطمبان:
 -المطمب األول :اإلسناد العالي.

 -المطمب الثاني :اإلسناد النازل.



المبحث السابع  :تعريف الرباعيات ,وذكر بعض مصنفات من جمع في األسانيد العالية ,وفيو مطمبان:
 -المطمب األول :تعريف الرباعيات.

 -المطمب الثاني :بعض المصنفات التي جمعت األسانيد العالية.
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الفصل الثالث

صمب المكضكع ,كتشتمؿ عمى رباعيات اإلماـ النسائي في سننو الكبرل
الدراسة التطبيقية ,كىي ي
م ػػف أكؿ كت ػػاب الطي ػػارة ,حت ػػى نياي ػػة كت ػػاب المحارب ػػة ,كق ػػد بم ػػد ع ػػدد األحادي ػػث (َُْ) ح ػػديثان ,إلت ػػزـ
الباحث األرقاـ التي اعتمدىا المحقؽ حسف شمبي ,ط .مؤسسة الرسالة ,سنة ُُِْىػ ََُِ -ـ.

الخاتمة
كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث.
سادسا :الفيارس
ً
وتشتمل عمى :
ُ -فيرس اآليات القرآنية.

ِ -فيرس األحاديث النبكية.
ّ -فيرس األعالـ.

ْ -فيرس المصادر كالمراجع.
ٓ -فيرس المكضكعات.

ٓٔ

الفصل األول

ترجمة اإلمام النسائي
وفيو ستة مباحث

 المبحث األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو ,ووًلدتو ,و نشأتو ,وطمبو لمعمم وفيو مطمبان :
 المطمب األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو  ,ووًلدتو. -المطمب الثاني  :و نشأتو ,وطمبو لمعمم.

 المبحث الثاني :ذكر أشير شيوخو وتالميذه وفيو مطمبان:
 -المطمب األول :ذكر أشير شيوخو.

 -المطمب الثاني :ذكر أشير شيوخو .

 المبحث الثالث :مكانتو العممية,و ثناء العمماء عميو  ,وفيو مطمبان:
_ المطمب األول :مكانتو العممية.

_ المطمب الثاني :ثناء العمماء عميو.

 المبحث الرابع :عقيدتو,و مذىبو الفقيي ,وفيو مطمبان:
 -المطمب األول :عقيدتو.

 المطمب الثاني :مذىبو الفقيي. المبحث الخامس :محنتو ووفاتو.
 المبحث السادس :آثاره العممية
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الفصل األول

المبحث األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو ,ووًلدتو ,و نشأتو ,وطمبو لمعمم وفيو مطمبان :

 -المطمب األول :اسمو ,ونسبو ,وكنيتو  ,ووًلدتو .

ْب ِن َعِم ٍّي ْب ِن ِس َن ِ
ان ْب ِن َب ْح ِر ْب ِن

ش َع ْي ِب
َح َم ُد ْب ُن ُ
ىو اإلمام الحافظ المتقن الثبت شيخ اإلسالم أ ْ
ار َّ
ِدي َن ٍ
س ِائي(ٕ) القاضي.
الن َ
الر ْح ََٰم ِن ,وىي التي يعبر بيا عن نفسو في كتبو
ُك ْن َيتُ ُو :أ َُبو َع ْب ِد َّ
يكلد في مدينة ىن ىسا ,سنة خمس عشرة كمائتيف(ّ) ,كقيؿ :أربع عشرة كمائتيف(ْ) ,كالػذم عميػو يجػؿ مػف
ترجـ لمنسائي أنو يكلد سنة خمس عشرة كمائتيف.
(ٔ)

قػػاؿ أبػػك بكػػر بػػف المػػأمكف" :سػػمعت أبػػا بكػػر الػػدمياطي يقػػكؿ ألبػػي عبػػد الػػرحمف النسػػائي :يكلػػدت فػػي
سنة أربع عشرة –يعني كمائتيف -ففي أم سنة يػا أبػا عبػد الػرحمف ,فقػاؿ أبػك عبػد الػرحمف :يشػبو أف يكػكف

في سنة خمس عشرة كمػائتيف ,ألف رحمتػي األكلػى إلػى قتيبػة كانػت فػي سػنة ثالثػيف كمػائتيف ,كأقمػت عنػده

سنة كشيريف"(ٓ).

كذىب ابف األثير(ٔ) ,كالسيكطي

اإلماـ النسائي نفسو.

(ٕ)

إلى أنو يكلد سنة خمس كعشريف كمائتيف ,كىك ىك ٍى هـً ,لما تقدـ عف

 -المطمب الثاني  :نشأتو ,وطمبو لمعمم .

"نشأ اإلماـ النسائي نشأة عممية ,كطمػب العمػـ فػي صػغره ,كتمقػى أصػكؿ العمػـ عمػى مشػاي بمػده,

كلما شب عف الطكؽ كبمد مبمد الشباب بدأ الرحمة في طمب الحديث ,كلػـ يتجػاكز الخامسػة عشػرة مػف

عمره ,كىذا يدؿ عمى نضكجو في ذلؾ الكقت ,كبمكغػو مبمػد مػف تأىػؿ لمػرحالت إلػى خػارج بمػده ,ككمػا

(ٔ) ٗلٕة اتِ ػٍامه ؽ ٜذانٝؿ قٍّـ(٘٘ ) ٖ٘/ؽ ٜذهظَح ٍؽَك تِ اىؼالء تِ مهٝةٗ ,اتِ ـيناُ ؽٗ ٜؽٞاخ األػٞااُ(ٔٗ ,)77/اتاِ مصٞاه ؽاٜ
اىثكاٝح ٗاىْٖاٝح(ٔٔٗ ,)ٖٔٔ/اىىنمي ٜؽ ٜاألػالً(ٔ )ٔ7ٔ/اى ٚأّٔ أؼَك تِ ػي ٜتِ ِؼٞةٗ ,ؽ ٜاىركٗ ِٝؽ ٜأـثان فىٗٗ , )ٔ97/ٕ( ِٝذاانٝؿ
ظهظاُ ( : ) ٗ9أؼَك تِ ػصَاُ تِ ِؼٞةٕٗ ,ما ف٘ه ٍهظ٘غ ,ؽبُ اىم ٛػي ٔٞظو ٍِ ذهظٌ ىيٍْائ ٜأّ أؼَك تِ ِؼٞةٍَٗ ,اِ ّآ ػيا ٚلىال
اىطثهاّ ٜؽ ٜاىَؼعٌ اىنثٞه(ٔٗ ,)ٗ8/أت٘ ػ٘اّح ؽٍٍْ ٜكٓ(ٖٗ ,)ٔٔٗ/اىكٗالت ٜؽ ٜاىنْٗ ٚاألٌَاء(ٔ ,)ٔٔ7/نفٌ(ٕٔٗ)ٗ ,أت٘ ظؼؾاه اىْؽااي
ؽ ٜاػهاب اىقهآُ(ٔٗ ,)ٕٙٔ/اىطؽاٗ ٛؽ ٜأؼناً اىقهآُ(ٕ ,)ٖٔٓ/نفٌ(ٍٗ ,)ٖٔ77ؽَك تِ اىقاٌاٌ ناٗ ٛاىٍاِْ اىنثاه ٙػاِ اإلٍااً اىٍْاائ,ٜ
(ٌ ,)7ٖ/ٔ :ٜنفٌ(ٔ) ٍِ ٌٕٗ ,ذالٍٞم اإلٍاً اىٍْائ.ٜ
(ٕ) اىٍْائ :ٜتؾرػ اىُْ٘ ٗاىٍ ِٞاىََٖيح ٗتؼك األىؼ َٕىج ٗٝاء اىٍْةٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚتياك تفهاٌااُ ٝقااه ىٖااٍَّ :ااٗ ,اىٍْاثح اىَّاٖ٘نج اىإ ٚامٓ
اىثيكج "اىٍْ٘"ٗ ,"ٛاىٍْائٌٗ ,..."ٜثة ذٍَٞرٖا تٖما االٌٌ ؽا ٜاتراكاء اإلٌاالً ,أُ اىٍَايَ ِٞىَاا أناقٗا ؽرؽٖاا مااُ نظاىٖاا ُعٞثاا ػْٖاا ,ؽؽانتاد
اىٍْاء اىغىاج ,ؽيَا ػهؽد اىؼهب لىل مؾ٘ا ػِ اىؽهب ,ألُ اىٍْائ ٜال ٝؽانتِٗ ,فاى٘ا٘ٗ :ؼْا ٕمٓ اىقهٝح ؽ ٜاىٍْاءٝ ,ؼْ ٜاىراؤـٞه ,ؼراٝ ٚؼا٘ق
ٗفااد ػااا٘ق نظااااىِٖ ,اَّاااا ٌُاااَٞد ٍَّاااا ,ألُ اىٍْااااء ماّاااد ذؽاااانب قُٗ اىهظااااه ٗ ,أػياااٌ .األٍّااااب(٘ٗ ,)ٗ8ٗ/اّظاااه اىيثااااب ؽااا ٜذٖااامٝة
األٍّاب(ٖٗ ,)ٖٓ7/ؽٞاخ األػٞاُ(ٔ ,)78/ذاض اىؼهٗي(ٔ ,)ٗٙٔ/ذ٘٘ٞػ اىَّرثٔ ؽ٘ ٜث ٛأٌَاء اىهٗاج ٗأٍّاتٌٖ ٗأىقاتٌٖ ٗمْإٌ(.)ٙ8/9
(ٖ)اىَْرظٌ( ,)ٖٔٔ/ٙاىرقٞٞك ىَؼهؽح نٗاج اىٍِْ ٗاىٍَاّٞك(ٔ ,)ٔ٘ٓ/اىناٍاو ؽا ٜاىراانٝؿ( ,)ٗ9ٓ/ٙاىا٘اؽ ٜتاى٘ؽٞااخ(ٍ ,)ٕ٘ٙ/ٙفرٕاه ذاانٝؿ
قٍّـ(ٖ ,)ٔٓٓ/ذٖمٝة اىنَاه(ٌٔٞ ,)ٖٖ8/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٕٔ٘/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ7-ٔٓٙ/اىؼثه ؽا ٜـثاه ٍاِ عثاه(ٔ,)ٗٗٗ/
ذاض اىؼهٗي(ٔٚ ,)7ٓ/ٗٓ( )ٗٙٔ/ثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن ,)ٔٗ/ٖ( ٜعاٝح اىْٖاٝح ؽٚ ٜثقاخ اىقهاء(ٔ ,)ٙٓ/اىْعً٘ اىىإاهج(ٖٚ ,)ٕٓ9/ثقااخ
اىؽؾاظ( ,)ٖٓ7ؽ ٗٞاىقكٝه(ٔ.)ٕ٘/
(ٗ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ ,)78/فاه اتِ ػطٞاح ؽا ٜؽٖهٌارٔ(ُٔٗ " :)7ٓ/ىاك ٌاْح أنتؼاح ػّاهٗ ,فٞاو ـٍَاح ػّاه ٍٗاائرٗ ,"ِٞماما فااه اىٍا ٜٚ٘ٞؽاٜ
اىركنٝة(ٕٗ ,) ٖٙٗ/فاه اتِ " :ًّ٘ٝنأٝد تفط ٜؽٍٍ٘ ٜقذ ٜأُ ٍ٘ىكٓ تٍْا ٌْح ـٍَح ػّه ٍٗائرٗ ,ِٞفٞاوٌ :اْح أنتؼاح ػّاه ٍٗاائر "ِٞمَاا
ؽٗ ٜؽٞاخ األػٞاُ (ٔ.)7ٖ/
(٘) ذانٝؿ تغكاق (ٕ , )ٗ99/اىٍَرؾاق ٍِ لٝو ذانٝؿ تغكاق(ٍ, )ٗ9/ٔ8فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ )ٔٓٓ/ذٖمٝة اىنَاه(ٔ. )ٖٖ8/
( )ٙظاٍغ األٔ٘ه ؽ ٜأؼاقٝس اىهٌ٘ه(ٔ.)ٔ9٘/
( )7ؼٍِ اىَؽا٘هج (ٔ ,)ٖ٘ٓ/تو لٕة اىٍ ٜٚ٘ٞؽ ٜاىركنٝة (ٕ )ٖٙٗ/اى ٚأّٔ ُٗىك ٌْح أنتؼاح ػّاهٗ ,فٞاو ـٍَاح ػّاه ,ؽاال أقنٍ ٛاا اىامٛ
أٗفؼٔ ؽٕ ٜما اىٌٕ٘! ٗىؼئ ٌثـ فيٌ.
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يدؿ عمى أنو قد حصَّؿ قبؿ ذلؾ ما ييعد ضركريًّا لطالب العمـ قبؿ البدء بالرحمػة ,كحفػظ القػرآف الكػريـ
كدراسة أكليات عمكـ اآللة ,كغيرىا"(ُ).

ق ػػاؿ النس ػػائي" :رحمت ػػي األكل ػػى إل ػػى قتيب ػػة كان ػػت ف ػػي س ػػنة ثالث ػػيف كم ػػائتيف(ِ) ,كأقم ػػت عن ػػده س ػػنة

كشيريف"(ّ) ,كمعمكـ عند المحدثيف أف الكاحد لـ يكف يرتحؿ حتى يسمع شيكخ بمده.

كلقد سمع اإلماـ النسائي مف يح ىم ٍيد بف مخمد (ت ِْْىػ ) ,كعمار بف الحسف (تِِْىػ) كىما مف
شػػيكخ بمػػده ,ثػػـ جػػاب الػػبالد لمسػػماع كطمػػب العمػػـ ,كطػػاؼ بيػػا حتػػى ذاع صػػيتو ,كانتشػػر ذك ػره ,قػػاؿ ابػػف

الجػكزم" :كانػت أكؿ رحمتػو إلػى نيسػابكر(ْ) ,فسػمع إسػػحاؽ بػف إبػراىيـ ,كالحسػيف بػف منصػكر ,كمحمػد بػػف
رافع كأقرانيـ ,ثـ خرج إلى بغداد

(ٓ)

فأكثر عف قتيبة ,كانصرؼ عمى طريؽ مػرك فكتػب عػف عمػي بػف حجػر

كغيره ,ثـ تكجو إلى العراؽ ,فكتب عف أبي كريب كأقرانو ,ثـ رحؿ إلى الشاـ كمصر"(ٔ).

إف اإلمػاـ النسػائي مػف المتميػزيف بػالتبكير فػي الػػرحالت ,فجػاب الػبالد ,كطػاؼ فييػػا يسػمع الحػديث كيتمقػػى
العمـ ,قاؿ المزم" :طاؼ البالد ,كسمع بخراساف(ٕ) ,كالعراؽ ,كالحجاز ,كمصر ,كالشاـ ,كالجزيرة"(ٖ).

المبحث الثاني :ذكر أشير شيوخو وتالميذه :
شي ِ
وخ ِو
المطمب األول ِ :ذ ْك ُر أَ ْش َي ِر ُ ُ
إف اإلماـ النسػائي صػاحب رحمػة طكيمػة ,كقػد جػاب الػبالد منػذ نعكمػة أظفػاره فػي تمقػي العمػـ ,كرحػؿ
إلى بالد شتى ,كقضى طكؿ عمره في طمب العمـ ,كركل عف جمع غفير مف كبار عمماء عصره ,قاؿ ابف

(ٗ)
ػاء
حص ٍكف"  ,لذلؾ مف الصعب حصر جميع شيكخو ,لكف اإلماـ النسائي كف ن
حجر" :سمع مف خالئؽ ًل يي ى
َّ
كتابػا فػي أسػماء شػيكخو ,كىػذا اعتػزاز بيػـ ,كتخميػد لػذكرىـ ,كقػد اشػتمؿ كتػاب مشػيختو
بحؽ شيكخو ,ألػؼ ن
عمى ستة كتسعيف كمائة شي  ,منيـ أربعة ليسكا مف شيكخو(َُ).

كعدد شيكخو الذيف أخرج عنيـ في المجتبى خمسة كثالثكف كثالثمائة(ُُ) ,كعدد شيكخو الػذيف أخػرج

عنيـ في السنف الكبرل ثالث كأربع مائة ,منيـ شي مبيـ(ُِ) ,كما في فيرس طبعة مؤسسة الرسالة(ُّ).

(ٔ) اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائٗ ,)ٕٓ(ٜاّظه "اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)7("ٚ
(ٕ) ٗلٕة اىٕؾك ٛؽ ٜاى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ ( )ٕ٘ٙ/ٙاى ٚأّٔ ٌَغ تؼك األنتؼٕٗ ,ِٞما ـالػ ٍا فاىٔ اىٍْائ ٜػِ ّؾٍٔ.
(ٖ) ذٖاااامٝة اىنَاااااه(ٌٔ ,)ٖٖ8/ااااٞه أػااااالً اىْااااثالء(ٗٔ ,)ٕٔ٘/ذااااممهج اىؽؾاااااظ(ٕ ,)ٙ98/ذااااانٝؿ اإلٌااااالً(ٖٕٚ ,)ٔٓ7/ثقاااااخ اىّاااااؽؼٞح
ىيٍثن.)ٔ٘/ٖ(ٜ
(ٗ) ٕٗما ـالػ ٍا فاىٔ اىٍْائ ٜػِ ّؾٍٔ أُ أٗه نؼيرٔ ماّد اى ٚفرٞثح ؽ ٜتغالُ تفهاٌاُ.
(٘) فرٞثح ىٌ ٝنِ تثغكاق ,اَّا ماُ تثغالُ ,مَا ؽ ٜذهظَح فرٞثح ,ؼكٝس نفٌ(ٕ).
( )ٙاىَْرظٌ(.)ٖٔٔ/ٙ
( )7ـهاٌاُ ٜٕ :تالق ٗاٌؼح ,أٗه ؼاكٗقٕا ٍَاا ٝيا ٜاىؼاهاؿٗ ,...آـاه ؼاكٗقٕا ٍَاا ٝيا ٜاىْٖاك ٍ ,...اِ أٍٖااخ تالقٕاا ٍّٞاات٘نٕٗ ,اهاجٍٗ ,اهٗ,
ٗتيؿٚٗ ,اىقاٍُّٗ ,اٌٗ ,هـًٍ .هأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗاىثقاع(ٔ.)ٗ٘٘/
( )8ذٖمٝة اىنَاه(ٔٗ ,)ٖٕ9/اّظه ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٕٔ7/اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ( ,)ٕ٘ٙ/ٙاىْعً٘ اىىإهج(ٖ.)ٕٓ9/
( )9ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ7/
(ٓٔ) ٕٗئالء األنتؼح أنفاً ذهاظٌَٖ ٕ.)ٔ7٘ ,ٔٓ٘ ,98 ,97(ٜ
ٗفك ؼقـ ٕمٓ اىَّٞفح اىّهٝؼ ؼاذٌ اىؼّ٘ٗ ,ٜفك ٌ٘ اىٖٞا ٍا لمهٓ اتِ ػٍامه ؽ ٜأٌَاء ِ٘ٞؾ األئَح اىُّْثوٍٗ ,ا اٌركنمٔ ٍؽَاك تاِ ٚاإه ؽاٜ
مراتٔ األٕٗاً ؽ ٜاىَّاٝؿ اىُّْثَو ػي ٚاتِ ػٍامه.
(ٔٔ) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرثٗ ,)ٔٓ(ٚاّظهٍ :قكٍح ذؾٍٞه اىٍْائ.)ٖ7/ٔ(ٜ
(ٕٔ) نفٌ(.)ٗ٘9ٙ
(ٖٔ) ؽٖهي اىٍِْ اىنثهٗ ,) ٔٗ7-8ٔ/ٔٔ(ٙفك ٗفغ ؽ ٜاىؾٖهي َٕٗاُ أِان اىَٖٞا ٍؽقـ مراب ذٍَٞح ٍّااٝؿ اىٍْاائ ,ٜاألٗه ظااء ؽا ٜاىؾٖاهي
"ٌيَٞاُ تِ قاٗق اىؼرن ٜأت٘ اىهتٞغ" ,فاه اىَؽقـ٘ٔٗ" :اتٔ "ٌيَٞاُ تِ قاٗٗق تِ ؼَاق اىَٖهٗ ,"ٛاىصاّ ٕ٘" )ٔٔٓ-ٔٓ9( ٜػثٞك تِ ػثاك
تِ ٝىٝك اىَقه٘ٔٗ ,"ٛاتٔ "ٍؽَك تِ ػثك تِ ٝىٝك".
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"كأجمع مف جمع شيكخو ىك الحافظ ابػف عسػاكر فػي المعجػـ المشػتمؿ ,فقػد ذكػر فيػو أربعػة كأربعػيف

شيخا"(ُ).
كأربعمائة ن

شيخا(ِ).
سبعا كخمسيف كأربعمائة ن
كقد بمد مف ركل عنيـ مف شيكخو ن
كقد أيفردت مصنفات مستقمة في ذكر شيكخ النسائي ,منيا:

ُ -تسػػمية شػػيكخ أبػػي عبػػد الػػرحمف النسػػائي ,ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أسػػد اٍل يجيىنً ػي( ,ت:
ّٓٗ)(ّ).
ِ -شيكخ النسائي ,ألبي عمي الحسيف بف محمد بف أحمد الغساني الجياني( ,ت.)ْ()ْٖٗ :
ّ -رجاؿ النسائي ,ألبي محمد عبد العزيز بف محمد بف معاكية الدكرقي( ,ت.)ٓ()ِْٓ :

ْ -شيكخ النسائي ,ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف ىخمىفكف األزدم( ,ت.)ٔ()ٔٓٔ :
كمػػف أراد التعػػرؼ عمػػى شػػيكخ النسػػائي فميرجػػع إلػػى تيػػذيب الكمػػاؿ ,كتيػػذيب التيػػذيب ,فػػإنيـ ذكػػركا

يجممػػة ممػػف ركل عػػنيـ النسػػائي ,كأمػػا درجػػة شػػيكخو فػػإنيـ حجػػة بالجممػػة ,قػػاؿ الػػذىبي" :النسػػائي نظيػػؼ
الشيكخ"(ٕ).
[كاليؾ جممة مف شيكخ اإلماـ النسائي الذيف تخرج بيـ ,فمنيـ األئمة:

ُ -إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد المركزم ,صاحب المسند( ,تِّٖ :ىػ) ,كقد أكثر عنو.
البغالني( ,تَِْ :ىػ) ,كقد أكثر عنو.
ِ -قتيبة بف سعيد ي
ّ -عمرك بف عمي بف بحر الفالس البصرم( ,تِْٗ :ىػ).

ْ -محمد بف إسماعيؿ البخارم ,صاحب الصحيح( ,تِٓٔ :ىػ).

ٓ -محمد بف يحيى بف عبد اهلل بف فارس الذىمي النيسابكرم( ,تِٖٓ :ىػ).

ٔ -أبك يزرعة الرازم عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد( ,تِْٔ :ىػ).
ٕ -أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ,صاحب السنف( ,تِٕٓ :ىػ).

ٖ -أبك حاتـ محمد بف إدريس بف المنذر الرازم( ,تِٕٕ :ىػ).
الم ِ
شي ِر تَ ِ
ِ
يذ ِه
المطمب الثاني  :ذ ْك ُر أَ ْ َمبمغػػا جعمػػو فريػػد عصػره ,كسػػيد مصػره ,ككانػػت
كػػاف اإلمػػاـ النسػػائي إمػػاـ عصػره فػػي كقتػػو ,فقػػد بمػػد ن

رحمة الطالب إليو متدفقة ,أياـ مكثو في مصر.

ص ٍكا ,فعمى امتداد حياتو العممية التي امتدت قرابة قػرف مػف
إف تالميذ اإلماـ النسائي أكثر مف أك يي ٍح ى
الزمف حتى أصبح كحيد عصره كفريد زمانو ,كانت الرحمة إليو مف جميػع األقطػار كليػذا يعسػر عمينػا جمػع

تالمذتو ,فمنقتصر عمى أشير تالميذه ,كىـ:

(ٔ) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٔٓ(ٚ
(ٕ) اّظهٍ :قكٍح ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٔ(ٜ
(ٖ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٍٕٔ ,)ٖٔ-قكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح(.)88
(ٗ) ٍقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح( ,)89ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٔ(ٜ
(٘) ٍقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح( ,)89ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٖٔ( ٜ
(ٍ )ٙقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح( ,)89ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٖٔ( ٜ
( )7اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ.)97/

ٗٔ

ُ -أبك بشر محمد بف أحمد بػف حمػاد الػدكًلبي ,صػاحب الكنػى كاألسػماء ,كىػك مػف أق ارنػو( ,ت:
َُّىػ).

ِ -أبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ اإلسفراييني ,صاحب المسند( ,تُّٔ :ىػ).

ّ -أبك جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ,صاحب شرح معاني اآلثار كغيرىا( ,تُِّ :ىػ).
ْ -أبك سعيد أحمد بف محمد بف زياد ,صاحب المعجـ( ,تَّْ :ىػ).

ٓ -محمد بف عمرك بف أبي جعفر العقيمي ,صاحب الضعفاء( ,تِِّ :ىػ).

ٔ -أبك سعيد عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي ,صاحب تاري مصر( ,تّْٕ :ىػ).
ٕ -أبك عمي الحسيف بف عمي النيسابكرم ,شي الحاكـ( ,تّْٗ :ىػ).
ٖ -محمد بف حباف أبك حاتـ البستي ,صاحب الصحيح( ,ت.)ّْٓ :

ٗ -أبك القاسـ سميماف بف احمد الطبراني ,صاحب المعاجـ( ,تَّٔ :ىػ).
َُ -أبك بكر أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف السني ,راكم المجتبى( ,تّْٔىػ).

ُُ -أبك أحمد عبد اهلل بف عدم الجرجاني ,صاحب الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ( ,ت ّٓٔىػ).
ُِ -محمد بف عبد الكريـ بف زكريا بف حيكيو أبك الحسف النيسابكرم( ,ت ّٔٔىػ).
ُّ -أبك القاسـ حمزة بف محمد الكناني ,ركل عنو السنف الكبرل( ,ت ّٕٓىػ).

ُْ -ابنو عبد الكريـ بف أبي عبد الرحمف النسائي ,ركل عف أبيو السنف الكبرل( ,ت ّْْىػ).
ُٓ -محمد بف معاكية بف األحمر ,ركل السنف الكبرل عنو( ,ت ّٖٓىػ).

ُٔ -محمد بف القاسـ بف سيار ,أبك عبد اهلل ,ركل عنو السنف الكبرل( ,ت ِّٕىػ).
المبحث الثالثَ :م َكا َنتُ ُو ا ْل ِع ْم ِم َّي ُة ,ثناء  ,و العمماء عميو.
المطمب األولَ :م َكا َنتُ ُو ا ْل ِع ْم ِم َّي ُةعمػر
[اإلماـ النسائي مف أبرز أئمة عصػره فػي الحػديث كفقيػو ,بػؿ صػار أكحػد زمانػو لككنػو قػد َّ
طكيال ,فكانت الرحمة إليو مف اآلفاؽ...
ن

اح عدة ,أبرزىا:
كقد برز اإلماـ النسائي في نك و
ُ -معرفة الحديث كعمكمو:

اتفؽ األئمػة عمػى أنػو إمػاـ مػف أئمػة الحػديث ,فقػد بػدأ فػي طمػب الحػديث فػي صػغره ,كبػدأ الرحمػة

كدكف كحفػظ مػف
إلى خارج بمده ,كىك في الخامسة عشرة مف عمره ,كرحؿ إلى اآلفاؽ في طمبو ,كسمع َّ
ػر مني ػػا ف ػػي كتب ػػو الكثيػ ػرة ,مني ػػا :كتاب ػػو الس ػػنف
دكف كثي ػ نا
األحادي ػػث م ػػا ًل يت ػػأتى لمثم ػػو إًل لألف ػػذاذ ,كق ػػد َّ
الكبرل ,كما أف لو مجمكعة رسائؿ في عمكـ الحديث ,كغير ذلؾ مف الكتب ,كىك في ىػذا المجػاؿ أحػد

يف كالحفاظ المتقنيف كاألعالـ المشيكريف ,كما قاؿ المزم.
الم ىب َّرًز ى
األئمة ي

٘ٔ

ِ -معرفتو بالعمؿ

"عمـ عمؿ الحديث مف أعكص عمكـ الحديث ,كلـ يخػض غمػاره إًل قمػة مػف األفػذاذ ,كىػك يقػكـ عمػى
ثالثة أسس :قكة الحفظ ,كسػعة اًلطػالع ,كالمعرفػة التامػة بػأحكاؿ الػركاة ,كاإلمػاـ النسػائي لػو القػدح المعمَّػى

في ىذه األمكر الثالثة.

كألجؿ ىذه األمكر ,فقد تميز النسائي بعمـ عمػؿ الحػديث ,كاىػتـ بػو فػي كتػاب السػنف  ,...حتػى كػأف

كتاب السنف مؤلؼ في عمـ العمؿ.
ّ -عمـ الجرح كالتعديؿ:

اإلماـ النسائي أحد أبرز أئمػة الجػرح كالتعػديؿ ,ذكػره العممػاء فػيمف يعتمػد عميػو فػي الجػرح كالتعػديؿ,

كلػػو كتػػب فػػي ذلػػؾ ,منيػػا كتابػػو الضػػعفاء كالمتػػرككيف ,كقػػد قدمػػو األئمػػة فػػي بػػاب العمػػؿ ,كفػػي بػػاب الجػػرح

كالتعديؿ عمى أئمة كبار ,أمثاؿ اإلماـ مسمـ كأبي داكد كالترمذم.

قاؿ الذىبي" :لـ يكف احد في رأس الثالثمائة أحفظ مف النسػائي ,كىػك أحػذؽ بالحػديث كعممػو كرجالػو

مف مسمـ كأبي داكد ,كمف أبي عيسى ,كىك و
جار في مضمار البخارم كأبي زرعة"(ُ).
ْ -فقو الحديث:

"إف اإلمػػاـ النسػػائي مػػف األئمػػة الػػذيف جمع ػكا بػػيف الحػػديث كالفقػػو ,كىػػك "كاف كػػاف جػػؿ اىتمامػػو منصػػبًّا
عم ػػى الح ػػديث كعمكم ػػو ,إًل أف ذل ػػؾ ل ػػـ يمنع ػػو م ػػف العناي ػػة بالفق ػػو كفركع ػػو ,كًل ري ػػب أف الفق ػػو

(ِ)

ثمػ ػرة

الحديث التي يجنييا المحدث مف مركياتو التي طالما تعب في جمعيا كتمحيصيا ,كلذا كاف المحدثكف

الكبار ىـ الفقياء ,كاإلماـ النسائي أحدىـ](ّ).
المطمب الثاني  :ثََناء ا ْلع َمم ِاء َع َم ْي ِو
ُ ُ َ

كثقو عبػدالرحمف بػف سػعيد بػف يػكنس(ْ) ,كابػف عػدم(ٓ) ,كأبػك نعػيـ األصػبياني (ٔ) ,كابػف الجػكزم(ٕ),

ظػػا ,ككػػاف
إمامػػا فػػي الحػػديث ثبتنػػا حاف ن
ػديما ,ككتػػب بيػػا ,ك يكتػػب عنػػو ,ككػػاف ن
كزاد ابػػف يػػكنس "قػػدـ مصػػر قػ ن
إمامػػا فػػي الحػػديث ثبتنػػا
خركجػػو مػػف مصػػر فػػي ذم القعػػدة سػػنة اثنتػػيف كثالثمائػػة" ,كزاد أبػػك نعػػيـ "ككػػاف ن
ظا فقيينا".
إماما في الحديث ثبتنا حاف ن
حاف ن
ظا" ,كزاد ابف الجكزم "ككاف ن
كعمػػر ,رضػػيو الحفػػاظ ,ككتابػػو
كقػػاؿ الخميمػػي" :أبػػك عبػػد الػػرحمف النسػػائي حػػافظ مػػتقف ,أقػػاـ بمص ػر َّ

ييضاؼ إلى كتاب البخارم كمسمـ كأبي داكد"(ٖ).

(ٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٖٔ/
ُّ
(ٕ) فاه اىثاؼس :ظاء ؽ ٜاىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ" ٜأُ اىؽكٝس شَهج اىؽكٝس" ٕ٘ٗ ,ـطؤٗ ,اىٕ٘اب ٍا أشثرُٔ ٗ ,أػيٌ.
(ٖ) اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ ,)ٗ8 - ٗ٘(ٜترٕهػٗ ,اّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٕ٘ – ٕٗ(ٚ
(ٗ) اىٍَااارؾاق ٍاااِ لٝاااو ذاااانٝؿ تغاااكاق(ٗ ,)ٗ9/ٔ8ؽٞااااخ األػٞااااُ(ٔ ,)78/ذٖااامٝة اىنَااااه(ٔ ,)ٖٗٓ/ذاااممهج اىؽؾااااظ(ٌٕ ,)7ٓٔ/اااٞه أػاااالً
اىْثالء(ٗٔ ,)ٖٖٔ/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ9/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ9/
(٘) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٕٔٙ/
(ِ )ٙمناخ اىمٕة(ٕ.)ٕٗٔ/
( )7اىَْرظٌ(.)ٖٔٔ/ٙ
( )8اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٔ.)ٖٗٙ/

ٔٙ

كيعتمػػد عمػػى قكلػػو فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ ,ككتابػػو فػػي السػػنف
أيضػػا" :اتفق ػكا عمػػى حفظػػو كاتقانػػو ,ي
كقػػاؿ ن
مرضػػي ,كآخػػر مػػف ركل عنػػو السػػنف ابػػف السػػني"(ُ) ,كقػػاؿ منصػػكر الفقيػػو ,كأحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة

الطحػاكم" :أبػػك عبػػد الػرحمف النسػػائي إمػػاـ مػف أئمػػة المسػػمميف"(ِ) ,كقػاؿ القاسػـ بػػف زكريػا المطػػرز(ّ)" :ىػػك

إمامػػا"(ْ) ,كقػػاؿ أبػػك عمػػي الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف زيػػد" :اإلمػػاـ فػػي الحػػديث بػػال
إمػػاـ أك يسػػتحؽ أف يكػػكف ن
(ٓ)
أيضا" :سألت النسائي ككاف مف أئمػة المسػمميف"(ٔ) ,كقػاؿ الحػاكـ" :قػاؿ أبػك عمػي الحػافظ
مدافعة"  ,كقاؿ ن
غيػػر مػرة ,يػػذكر أربعػػة مػػف أئمػػة المسػػمميف رآىػػـ ,فيبػػدأ بػػأبي عبػػد الػػرحمف"(ٕ) ,كقػػاؿ الػػدارقطني" :كػػاف أفقػػو
(ٖ)
أيضػػا" :أفقػػو مشػػاي مصػػر فػػي عص ػره,
مشػػاي مصػػر فػػي عص ػره ,كأعمميػػـ بالحػػديث كالرجػػاؿ"  ,كقػػاؿ ن
كأع ػرفيـ بالصػػحيح كالسػػقيـ ,كأعمميػػـ بالرجػػاؿ ,فممػػا بمػػد ىػػذا المبمػػد حسػػدكه ,فخػػرج إلػػى الرممػػة"(ٗ) ,كقػػاؿ

(َُ)
أيضػا :إذا ح َّػدث
كسػئؿ ن
ن
أيضا" :أبك عبد الرحمف مقدـ عمى كػؿ مػف يػذكر بيػذا العمػـ مػف أىػؿ عصػره"  ,ي
أبك عبػد الػرحمف النسػائي كابػف خزيمػة بحػديث ,أيمػا تقػدـأ قػاؿ" :أبػك عبػد الػرحمف ,فإنػو لػـ يكػف مثمػو أقػدـ

عاليػا عػف قتيبػة"(ُُ) ,كسػألو
عميو ,كلـ يكػف فػي الػكرع مثمػو ,كلػـ يحػدث بمػا حػدث ابػف لييعػة ,ككػاف عنػده ن
السػػممي :إذا حػػدث محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خزيمػػة كأحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي حػػديثنا ,مػػف تقػػدـ فييمػػاأ قػػاؿ:

إمام ػػا ثبتن ػػا مع ػػدكـ
"النس ػػائي ,ألن ػػو أس ػػند ,عم ػػى أن ػػي ًل أق ػػدـ عم ػػى النس ػػائي أح ػ نػدا ,كاف ك ػػاف اب ػػف خزيم ػػة ن
(ُِ)
أحػػد غيػػر أبػػي عبػػد
أيضػػا" :إف أبػػا بكػػر الحػػداد الفقيػػو كثيػػر الحػػديث ,كلػػـ يحػػدث عػػف ى
النظيػػر"  ,كقػػاؿ ن

الرحمف النسائي فقط" ,كقاؿ" :رضيت بو حجة بيني كبيف اهلل"(ُّ) ,كقاؿ الحاكـ" :النسائي أفقػو أىػؿ مصػر
ف ػػي عصػ ػره ,كأعػ ػرفيـ بالص ػػحيح كالس ػػقيـ م ػػف اآلث ػػار ,كأعػ ػرفيـ بالرج ػػاؿ"(ُْ) ,كق ػػاؿ الم ػػزم" :أح ػػد األئم ػػة

المبػػرزيف ,كالحفػػاظ المتقنػػيف ,كاألعػػالـ المشػػيكريف"(ُٓ) ,كقػػاؿ الػػذىبي" :الحػػافظ الثبػػت شػػي اإلسػػالـ ناقػػد

(ُٔ)
أيضػا" :كػاف مػف بحػكر العمػـ مػع الفيػـ كاإلتقػاف كالبصػر كنقػد الرجػاؿ
الحديث أبػك عبػد الػرحمف"  ,كقػاؿ ن

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔٝٗ ,)ٖٗ7-ٖٗٙ/ؾٌٖ ٍِ مالٍٔ أُ اىَعرث٘ٗ ٍِ ٚغ اإلٍاً اىٍْائ.ٜ
(ٕ) اىناٍااااو ؽاااا٘ ٜااااؼؾاء اىهظاااااه(ٔ ,)ٖٔ7/اىرقٞٞااااك ىَؼهؽااااح نٗاج اىٍااااِْ ٗاىٍَاااااّٞك(ٔ ,)ٔ٘ٔ/ذٖاااامٝة اىنَاااااه(ٔٚ ,)ٖٖٖ/ثقاااااخ اىّاااااؽؼٞح
ىيٍثن.)ٔ٘/ٔ(ٜ
(ٖ) ٕ٘ اإلٍاً اىؼالٍح اىَؽاكز أتا٘ اىقاٌاٌ ,اىقاٌاٌ تاِ ومهٝاا اىَطاهو .اّظاه :ذٖامٝة اىنَااه(ٌٖٕ ,)ٖٕ٘/اٞه أػاالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٔٗ9/ذاممهج
اىؽؾاظ(ٕ ,)7ٔ7/ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗٗ-ٕٖٗ/ٙ
(ٗ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ ,)ٖٔ8/اىرقٞٞك ىَؼهؽح نٗاج اىٍِْ ٗاىٍَاّٞك(ٔ ,)ٕٔ٘/ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٖٖ/
(٘) ذٖاااامٝة اىنَاااااه(ٔ ,)ٖٖٖ/ذااااممهج اىؽؾاااااظ(ٌٕ ,)ٙ99/ااااٞه أػااااالً اىْااااثالء(ٗٔ ,)ٖٔٔ/ذااااانٝؿ اإلٌااااالً(ٖٕٚ ,)ٔٓ8/ثقاااااخ اىّاااااؽؼٞح
ىيٍثن ,)ٔ٘/ٖ(ٜـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٔ8/
( )ٙذانٝؿ تغكاق( ,)ٕٙ9/7ذانٝؿ قٍّـ(ٓٔ ,)ٖٗ7/ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٖٖ/
(ٍ )7ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٕ ,)8اىرقٞٞك ىَؼهؽح نٗاج اىٍِْ ٗاىٍَاّٞك(ٔ ,)ٔ٘ٔ/ظاٍغ األٔ٘ه ؽ ٜأؼاقٝس اىهٌ٘ه(ٔ.)ٔ9٘/
( )8ذممهج اىؽؾاظ(ٌٕٞ ,)7ٓ/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٖٖٔ/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ9/اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٗٗ٘/
( )9ذٖمٝة اىنَاه(ٔ ,)ٖٖ8/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ8/
(ٓٔ) اىَْااارظٌ( ,)ٖٔٔ/ٙاىرقٞٞاااك ىَؼهؽاااح نٗاج اىٍاااِْ ٗاىٍَااااّٞك(ٔ ,)ٔ٘ٓ/ظااااٍغ األٔااا٘ه ؽااا ٜأؼاقٝاااس اىهٌااا٘ه(ٍٔ ,)ٔ9ٙ/فرٕاااه ذاااانٝؿ
قٍّـ(ٖ ,)ٔٓٔ/ذٖمٝة اىنَاه(ٌٔٞ ,)ٖٖٗ/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٖٔٔ/ذممهج اىؽؾاظ(ٕ ,)7ٓٓ/ذاانٝؿ اإلٌاالً(ٖٕٚ ,)ٔٓ9/ثقااخ اىّااؽؼٞح
ىيٍثن ,)ٔ٘/ٖ(ٜاى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(.)ٕ٘7/ٙ
(ٔٔ) ٌاااائاالخ اىٍااااَٖ ٜىيااااكانفطْ ,)ٖٖٔ(ٜاىرقٞٞااااك ىَؼهؽااااح نٗاج اىٍااااِْ ٗاىٍَاااااّٞك(ٍٔ ,)ٔ٘ٔ/فرٕااااه ذااااانٝؿ قٍّااااـ(ٖ ,)ٕٔٓ/ذٖاااامٝة
اىنَاه(ٔ.)ٖٖ٘/
(ٕٔ) ٌئاالخ اىٍيَ ٜىيكانفطِْ ,)ٔٓٔ(ٜه ٚاألئَح اىٍرح( ,)ٕ7-ٕٙذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٖ٘-ٖٖٗ/
(ٖٔ)ٍفرٕاااااه ذاااااانٝؿ قٍّاااااـ(ٖ ,)ٕٔٓ/ذٖااااامٝة اىنَااااااه(ٔ ,)ٖٖ٘/ذاااااممهج اىؽؾااااااظ(ٌٕ ,)7ٓٓ/اااااٞه أػاااااالً اىْاااااثالء(ٗٔ ,)ٖٕٔ/ذاااااانٝؿ
اإلٌالً(ٖٕٚ ,)ٔٓ9/ثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن ,)ٔٙ/ٖ(ٜاى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(.)ٕ٘7/ٙ
(ٗٔ) ٚثقاخ اىؽؾاظ(.)ٖٓ7
(٘ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٕ9/
(ٌٞ )ٔٙه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٕٔ٘/
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(ِ)
(ُ)
أيضػا" :لػـ
أيضا" :رحؿ الحفػاظ إليػو ,كلػـ يب ى
ػؽ لػو نظيػر فػي ىػذا الشػأف"  ,كقػاؿ ن
كحسف التأليؼ"  ,كقاؿ ن
يكف أحد عمى رأس الثالث مئة أحفظ مف النسائي ,كىك أحذؽ بالحػديث كعممػو كرجالػو مػف مسػمـ كمػف أبػي
(ّ)
أيضػػا" :الحػػافظ الحجػػة,
داكد كمػػف أبػػي عيسػػى ,كىػػك جػػارم فػػي مضػػمار البخػػارم كأبػػي زرعػػة"  ,كقػػاؿ ن
(ْ)
أيضػػا" :حػػافظ العصػػر"(ٓ) ,كسػػألو السػػبكي :أييمػػا أحفػػظ مسػػمـ بػػف الحجػػاج
صػػاحب الصػػحيح"  ,كقػػاؿ ن

صاحب الصحيح ,أك النسائيأ فقاؿ" :النسائي" ,قاؿ السبكي" :ثـ ذكرت ذلؾ لمشي اإلماـ الكالد تغمده اهلل

برحمتو ,فكافؽ عميو"(ٔ).

كقػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػػيكطي " :الحػ ػ ػػافظ شػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػػالـ أحداألئمػ ػ ػػة المبػ ػ ػػرزيف ,كالحفػ ػ ػػاظ المتقنػ ػ ػػيف كاألعػ ػ ػػالـ

المشيكريف"(ٕ).

لـ يقتصر ىذا الثناء عمى معرفة ىذا اإلماـ الجيبذ بالحديث كعممػو ,حتػى تعػدل ذلػؾ إلػى تبحػره فػي

الفقو كعمكمو .قاؿ الدارقطني" :كاف أفقو مشاي مصر فػي عصػره"(ٖ) ,كأثنػى عميػو الحػاكـ ,فقػاؿ" :النسػائي

(ٗ)
أيضػػا" :ككػػالـ أبػػي عبػػد الػػرحمف عمػػى فقػػو الحػػديث أكثػػر مػػف أف
أفقػػو مشػػاي مصػػر فػػي عص ػره"  ,كقػػاؿ ن
يذكر في ىذا المكضع ,كمف نظر في كتاب السنف لو تحيَّر في حسف كالمو"(َُ),

عممػػا مػػف أعػػالـ
فيػػذه ىػػي مكانتػػو السػػامية ,كلػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد ,بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ ليصػػبح ن
التفس ػػير ,كالن ػػاظر إل ػػى كتب ػػو ,كم ػػف أعظمي ػػا الس ػػنف الكب ػػرل يج ػػد الب ارع ػػة ف ػػي ذل ػػؾ,فيي غاي ػػة ف ػػي ج ػػكدة

التصنيؼ كحسنو.

ْى ُب ُو ا ْل ِف ْق ِيي :
يدتُ ُوَ ,مذ ّ
المبحث الرابعَ :ع ِق َ
(ٔٔ)
يدتُ ُو
-المطمب األول َ :ع ِق َ

كمنيجػا ,فكػاف رحمػو اهلل تعػالى عمػى مػذىب
كاف رحمو اهلل تعالى سػال نكا مسػمؾ أىػؿ الحػديث عقيػدةن
ن
أيضا.
أىؿ السنة كالجماعة ,كيتبيف ذلؾ مف خالؿ كتابيو السنف الكبرل كالمجتبى كغيرىما ,كمما ينقؿ عنو ن

قاؿ قاضي مصر أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف أبي العكاـ السعدم" :حدثنا أحمد بف شعيب

فالنا يقكؿ :مف
النسائي أخبرنا إسحاؽ بف راىكيو حدثنا محمد بف أعيف قاؿ :قمت ًلبف المبارؾ :إف ن
زعـ أف قكلو تعالى[         طو ]ُْ :مخمكؽ فيك كافر ,فقاؿ ابف المبارؾ:
صدؽ ,قاؿ النسائي :بيذا أقكؿ"(ُِ) ,فيا ىك يقرر مذىب أىؿ السنة كالجماعة في إثبات صفات الرب

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ.)ٕٔ7/
(ٕ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ.)ٕٔ7/
(ٖ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ.)ٖٖٔ/
(ٗ) اىناِؼ(ٔ :ٚ ,)ٔ9٘/ػ٘اٍح.
(٘) اىَؼ ِٞؽٚ ٜثقاخ اىَؽكش.)ٔٓ9(ِٞ
(ٚ )ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن.)ٔٙ/ٖ(ٜ
(ٚ )7ثقاخ اىؽؾاظ(.)ٖٓٙ
( )8ذقكً ْ (.)ٔ7
(ٚ )9ثقاخ اىؽؾاظ(.)ٖٓٙ
(ٓٔ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٕ ,)8ٖ-8ظاٍغ األٔ٘ه ؽ ٜأؼاقٝس اىهٌ٘ه(ٌٔٞ ,)ٔ9ٙ/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٔٓ/
(ٔٔ) اّظه :لـٞهج اىؼقثٍ ,)ٔ7/ٔ(ٜقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح(ٕٗ)ٍ ,قكٍح اىرؾٍٞه(.)7ٖ – ٙ9
(ٕٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٕ )7ٓٓ/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ.)ٔٓ8/
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اضحا ,كلنم ً
 , كمف نظر في كتاب النعكت لو كجد ذلؾ ًّ
ؽ نظرة سريعة عمى كتاب
جميا ك ن
(ُ)
بكب" :باب ذكر أسماء اهلل تعالى كتبارؾ"(ِ).
النعكت
يقينا ,فقد َّ
ليتضح ىذا األمر ,كيزيده ن
ى
باب "السميع القريب"(ّ) ,باب "السميع البصير"(ْ) ,باب "السؤاؿ بأسماء اهلل  كصفاتو

كاًلستعاذة بيا"(ٓ)" ,باب كممات اهلل سبحانو كتعالى"(ٔ) ,ثـ أخذ يذكر جممة مف األسماء كالصفات
التي مف بيا يقرر مذىب أىؿ السنة كالجماعة ,ثـ نذىب لنمقي نظرة سريعة عمى كتاب اإليماف

كشرائعو

(ٕ)

في المجتبى ,فنجده يبكب" :باب ذكر شعب اإليماف"(ٖ)" ,باب تفاضؿ أىؿ اإليماف"(ٗ),

"باب زيادة اإليماف"(َُ) ,كغير ذلؾ مف األبكاب كالتراجـ المكجكدة ,كالتي مف خالليا يظير أنو

عمى مذىب أىؿ السنة كالجماعة ,كأما مكقفو مف أصحاب النبي  فيك مكافؽ ألىؿ السنة
الجماعة ,فمف تأمؿ كتاب المناقب اتضح لو األمر ,فقد ذكر مناقب الصحابة ,فبدأ بأبي بكر
(ُْ)

الصديؽ(ُُ) ,ثـ عمر(ُِ) ,ثـ عثماف(ُّ) ,ثـ عمي

 , ثـ ذكر بعد ذلؾ جممة مف فضائؿ

الصحابة ,ثـ ذكر "باب مناقب أصحاب النبي  كالنيي عف سبيـ"(ُٓ) ,ثـ ساؽ تحتو جممة مف

عمكما ,كتنيى عف سبيـ كالنيؿ منيـ  أجمعيف.
األحاديث التي تبيف فضؿ الصحابة
ن
شي ِع
ام ُو ِبالتَّ َ
اتٍّ َي ُ

إف اإلمػػاـ َّ
النسػػائي خػػرج مػػف ىن ىسػػا كاسػػتقر فػػي مصػػر ,فأقػػاـ فييػػا طيمػػة حياتػػو ,كظيػػرت فييػػا
عمكمو ,كعال بيا نجمو بيف أقرانو ,كازدادت مؤلفاتو في الحديث كعمكمو ,فمما بمد ىػذا المبمػد حسػده
أىػػؿ مصػػر ,فاضػػطر لمخػػركج إلػػى الشػػاـ ,حيػػث دخػػؿ دمشػػؽ -كقيػػؿ الرممػػة -فػػي آخػػر عم ػره ,فػػي

شير ذم القعدة ,سنة اثنيف كثالثمائة(ُٔ).

فممػػا اسػػتقر فػػي دمشػػؽ ,رأل أىميػػا ينصػػبكف العػػداء لعمػػي  , فػػألَّؼ كتػػاب الخصػػائص فػػي

فضؿ عمي  كآؿ البيت  ,رجاء أف ييدييـ اهلل تعالى.

(ٔ) ٌ)ٕٖٔ/7(ٜ
(ٕ) ٌ.)ٕٖٔ/7(ٜ
(ٖ) ٌ.)ٖٕٔ/7(ٜ
(ٗ) ٌ.)ٖٕٔ/7(ٜ
(٘) ٌ.)ٔٗ9/7(ٜ
(.)ٔ٘ٔ/7(ٌٜ )ٙ
( )7ي(.)98/8
( )8ي(.)ٔٔٗ/8
( )9ي(.)ٔٔ٘/8
(ٓٔ) ي(.)ٔٔ7/8
(ٔٔ) ٌ.)ٕ9ٖ/7(ٜ
(ٕٔ) ٌ.)ٕ9ٙ/7(ٜ
(ٖٔ) ٌ.)ٖٓٗ/7(ٜ
(ٗٔ) ٌ.)ٖٓٙ/7(ٜ
(٘ٔ) ٌ.)ٖ7ٕ/7(ٜ
( )ٔٙاّظهٗ :ؽٞاخ األػٞاُ(ٔ ,)78/ذٖمٝة اىنَاه(ٔ ,)ٖٗٓ/وٗائاك اإلٍااً اىٍْاائ ٜػيا ٚاىنراة األنتؼاح ,اىٕاؽٞؽٌٗ ِٞاِْ أتا ٜقاٗق ٗاىرهٍامٛ
(ٔ.)8/
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قكمػػا ينكػػركف عمػػى أبػػي عبػػد الػػرحمف
قػػاؿ محمػػد بػػف مكسػػى المػػأمكني صػػاحب النسػػائي" :سػػمعت ن
النسائي كتاب الخصائص لعمي  , كتركو تصنيؼ فضائؿ الشػيخيف ,فػذكرت لػو ذلػؾ ,فقػاؿ" :دخمػت

الم ٍن ىح ىرؼ بيا عف عمي كثير ,فصنفت كتاب الخصائص ,كرجكت أف ييدييـ اهلل"(ُ).
دمشؽ ك ي
كقػد أثػار ىػذا الكتػاب أنصػار معاكيػة  , كأرادكا أف ينػػالكا مػف اإلمػاـ النسػائي ,فسػألكه عػف أريػػو

أس ػػا بػ ػرأس حت ػػى
ف ػػي معاكي ػػة  , كم ػػا يركم ف ػػي مناقب ػػو ,فق ػػاؿ لي ػػـ" :أًل يرض ػػى معاكي ػػة أف يك ػػكف ر ن
هيفضػػؿ"(ِ) ,كفػػي ركايػػة" :أم شػػيء أخػػرجأ (الميػػـ ًل تشػػبع بطنػػو)"(ّ) -يشػػير النسػػائي إلػػى حػػديث ابػػف
عبػػاس رضػػي اهلل عنيمػػا أنػػو قػػاؿ" :كنػػت ألعػػب مػػع الصػػبياف ,فجػػاء رسػػكؿ اهلل  فتكاريػػت خمػػؼ بػػاب,
(ْ)
طأةن ,كقاؿ :اذىب كادعي لي معاكية ,قاؿ :فجئت فقمت :ىك يأكؿ ,قاؿ :ثػـ قػاؿ
قاؿ :فجاء فى ىحطىأنًي ىح ٍ
لي :اذىب فادعي لي معاكية ,قاؿ :فجئت فقمت :ىك يأكؿ ,فقاؿً :ل أشبع اهلل بطنػو"(ٓ) -فممػا سػمعكا مػا
عميال.
قاؿ ,ما كاف منيـ إًل أف ضربكه بأيدييـ ,كداسكه بأقداميـ حتى أخرجكه مف المسجد ن

العقىبًي(ٔ)" :فما زالكا يدفعكف في حضنيو حتى أخرج مف المسجد"(ٕ).
قاؿ حمزة بف محمد ى

كمنيجا ,ككػاف عمػى مػذىب أىػؿ
قاؿ الباحث :إف اإلماـ النسائي سمؾ مسمؾ أىؿ الحديث عقيدةن
ن
السنة كالجماعة ,كلما خرج مف مصر كاتجو إلى دمشػؽ ,كجػد أىميػا ينػالكف مػف عمػي  , فػأخرج ليػـ
سببا في اتيامو بالتشيع ,كلـ
كتاب خصائص عمي  , لمذب عنو ,كبياف انحرافيـ ,ككاف ىذا الكتاب ن
يكصؼ قبؿ تأليؼ ىذا الكتاب بيذه التيمة.
يكف ى
قػػاؿ ابػػف كثيػػر" :كانػػو إنمػػا صػػنؼ الخصػػائص فػػي فضػػؿ عمػػي كأىػػؿ البيػػت ألنػػو رأل أىػػؿ دمشػػؽ

حيف قدميا في سنة اثنيف كثالثمائة عندىـ نفرة مف عمي ,كسألكه عف معاكية فقاؿ ما قاؿ"(ٖ).

قاؿ ابف الجكزم(ٗ) ,كابف خمكاف(َُ)" :كاف يتشيع" .كقاؿ الػذىبي" :فيػو قميػؿ تشػيع كانحػراؼ عمػى

خصكـ اإلماـ عمي ,كمعاكية كعمرك ,كاهلل يسامحو"(ُُ) ,كقاؿ ابف كثير" :كقد قيؿ إنػو كػاف يينسػب إلػى
شيء مف التشيع"(ُِ) ,كقاؿ ابف تى ٍغرىب ٍردم" :ككاف فيو تشيع حسف"(ُّ).
(ٔ)ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٍٔ ,)78/فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ ,)ٔٓٔ/ذٖامٝة اىنَااه(ٌٔ ,)ٖٖ8/اٞه أػاالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٕٕ9/ذاممهج اىؽؾااظ(ٕ,)ٙ99/
ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ7/اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(ٚ ,)ٕ٘7/ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن ,)ٔ٘/ٖ(ٜذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ9/
ىؼئ أناق ىَا قـيٖا ىَا ماُ ذْقو ؽٚ ٜية اىؼيٌ ٗ ,أػيٌ.
(ٕ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ.)77/
(ٖ) ً(ٗ )ٗ٘( ,)ٕٓٔٓ/مرااب اىثااه ٗأاايح ٗاٟقاب )ٕ٘( ,تاااب ٍاِ ىؼْاأ اىْثاا  ٜأٗ ٌااثٔ أٗ قػاا ػيٞاأ ٗىاا ًٞإٔااال ىامىل ماااُ ىاأ وماااج ٗأظااها
ٗنؼَح ,نفٌ(.)9ٙ
(ٗ) ٕ٘ اىٙهب تاىٞك ٍثٍ٘ٚح ت ِٞاىنرؾِ .ِٞهغ ٍٍيٌ(ٓٔ.)ٕٙٙ8/
(٘) ً )ٗ٘( ,)ٕٓٔٓ/ٗ( :مراب اىثاه ٗاىٕايح ٗاٟقاب )ٕ٘( ,تااب ٍاِ ىؼْأ اىْثاٌٗ  ٜاثٔ أٗ قػاا ػيٞأ ٗىا ًٞإٔاال ىامىل مااُ ىأ ومااج ٗأظاها
ٗنؼَٔ ,نفٌ(.)9ٙ
(ٍ )ٙؽَك تاِ ؼَاىج اىؼقثا( ٜخٕٖٗ7 :ا ) .اّظاه :ذاانٝؿ تغاكاق(ٌ ,)ٙٓ/9اٞه أػاالً اىْاثالء(٘ٔ ,)٘ٔٙ/األٍّااب(ٗ ,)ٕٖٔ/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٌَاء(ٕ.)ٖٗ8/
(ٌٞ )7ؤذ ٜذؾٕٞو لىل .
( )8اىثكاٝح ٗاىْٖاٝحٔٔ.)ٖٕٔ/
( )9اىَْرظٌ(.)ٖٔٔ/ٙ
(ٓٔ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ.)77/
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٖٔ/
(ٕٔ) اىثكاٝح ٗاىْٖاٝح(ٔٔ.)ٖٕٔ/
(ٖٔ) اىْعً٘ اىىإهج(ٖ.)ٕٓ9/

ٕٓ

كقاؿ د .فاركؽ حمادة" :إًل أف في أبي عبد الرحمف قميؿ تشيع كانحػراؼ عمػى خصػكـ عمػي,

كمعاكية كعمرك بف العاص رضي اهلل عنيما ,كلكنو ًل يغمك ليفضؿ ًّ
عميا عمى الشيخيف"(ُ).
مف خالؿ ما سبؽ ,يتبيف أف اتيامو بالتشيع يعكد ألمريف:

األول :تأليفو كتاب خصائص عمي  , كلـ يؤلؼ في فضائؿ الصحابة .

قاؿ الباحػث :إف اإلمػاـ النسػائي قػد أبػاف عػف سػبب تأليفػو ليػذا الكتػاب ,فقػاؿ" :دخمػت دمشػؽ

كاٍل يم ٍن ىح ىرؼ بيا عف عمي كثير ,فصنفت كتاب الخصائص ,كرجكت أف ييدييـ اهلل تعالى"(ِ).
ثـ إنو قد صنؼ كتاب فضائؿ الصحابة ,كبدأ بأبي بكر ثـ عمر ثـ عثماف ,ثـ جعؿ ًّ
عميا 
رابعيـ ,كىذا يدؿ عمى أنو ًل يقدـ ًّ
عميا حتى عمى عثماف.

أسػا بػرأس حتػى
الثاني :كىك كالمو في معاكية  لما يسػئؿ عػف فضػائمو ,فقػاؿ" :أًل يرضػى ر ن
يفضؿ"(ّ) ,كفي ركاية" :أم شيء أخرجأ حديث (الميـ ًل تشبع بطنو)"(ْ).
كلإلجابػػة عػػف ذلػػؾ ييقػػاؿ :إف النسػػائي لػػـ يقصػػد اإلسػػاءة لمعاكيػػة  كًل اإلتنق ػاص منػػو كًل
الطعف فيػو ,قػاؿ ابػف عسػاكر" :كىػذه الحكايػة –يعنػي كالمػو فػي معاكيػةً -ل تػدؿ عمػى سػكء اعتقػاد

أبػػي عبػػد الػػرحمف فػػي معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف ,كانمػػا تػػدؿ عمػػى الكػػؼ فػػي ذكػره لكػػؿ حػػاؿ"(ٓ) ,كركل
بسنده عف أبي الحسف عمي بف محمد القابسي ,قاؿ" :سمعت أبا عمػي الحسػف بػف أبػي ىػالؿ يقػكؿ:

يسػػئؿ أبػػك عبػػد الػػرحمف النسػػائي عػػف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف صػػاحب رسػػكؿ اهلل  , فقػػاؿ :إنمػػا
اإلسػػالـ كػػدار ليػػا بػػاب ,فبػػاب اإلسػػالـ الصػػحابة ,فمػػف آذل الصػػحابة إنمػػا أراد اإلسػػالـ ,كمػػف نقػػر
الباب إنما يريد دخكؿ الدار ,قاؿ :فمف أراد معاكية فإنما أراد الصحابة"(ٔ).

فيػػذا الكػػالـ فػػي غايػػة الجػػكدة ,ألنػػو يبػػيف بػػال شػػؾ أف اإلمػػاـ النسػػائي بػػرمء ممػػا يرمػي بػػو مػػف
التشيع ,كلك كاف عنده تشيع لما قاؿ ىذا القكؿ الذم فيو ذب كدفاع عف معاكية . 

أمػػا قكلػػو -لمػػا يسػػئؿ عػػف فضػػائؿ معاكيػػة" -أم شػػيء أخػػرجأ حػػديث (الميػػـ ًل تشػػبع بطنػػو)",
فيذه فييا منقبة لمعاكية  , قػاؿ الػذىبي" :لعػؿ ىػذه فضػيمة ,لقػكؿ النبػي " : الميػـ مػف لعنتػو أك

سببتو فاجعؿ لو ذلؾ زكاة كرحمة"(ٕ) ,كقاؿ ابف منظكر" :قاؿ بعض أىؿ العمـ :كىذه أفضػؿ فضػيمة
(ٔ) ٍقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح(ٕٗ).
(ٕ)ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٍٔ ,)78/فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ ,)ٔٓٔ/ذٖامٝة اىنَااه(ٌٔ ,)ٖٖ8/اٞه أػاالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٕٕ9/ذاممهج اىؽؾااظ(ٕ,)ٙ99/
ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ7/اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(ٚ ,)ٕ٘7/ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن ,)ٔ٘/ٖ(ٜذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ9/
ىؼئ أناق ىَا قـيٖا ىَا ماُ ذْقو ؽٚ ٜية اىؼيٌ ٗ ,أػيٌ.
(ٖ) ذقكً ْ(.)ٕٙ
(ٗ)ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٍٔ ,)78/فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ ,)ٔٓٔ/ذٖامٝة اىنَااه(ٌٔ ,)ٖٖ8/اٞه أػاالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٕ99/ذاممهج اىؽؾااظ(ٕ,)ٙ99/
ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ7/اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(ٚ ,)ٕ٘7/ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن ,)ٔ٘/ٖ(ٜذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ9/
(٘) ذٖمٝة اىنَاه(ٍٔ ,)ٖٖ9/فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ.)ٖٔٓ/
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(ٍٔ ,)ٖٗٓ-ٖٖ9/فرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ.)ٖٔٓ/
( )7ذانٝؿ اإلٌالً(ٌٖٕٞ ,)ٔٓ8/ه أػالً اىْثالء(ٗٔٗ ,)ٕٖٓ/اّظه اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(.)ٕ٘7 /ٙ
ٗاىؽكٝس أـهظٔ ,)ٕٓٔٓ/ٗ( :ً :مراب اىثه ٗاىٕيح ٗاٟقاب )ٕ٘( ,تااب ٍاِ ىؼْأ اىْثا  ٜأٗ ٌاثٔ أٗ قػاا ػيٞأ ٗىإ ًٞا٘ إٔاال ىامىل مااُ ىأ
وماج ٗنؼَح ,نفٌ(ٔٗ ,) 8ىؾظٔ "اىيٌٖ اَّا أّا تّه ,ؽؤَُّٝا نظو ٍِ اىٍَيٌَ ِٞثثرٔ أٗ ىؼْرٔ أٗ ظيكذٔ ؽاظؼيٖا ىٔ وماج ٗنؼَح".

ٕٔ

لمعاكيػػة ,ألف النبػػي  قػػاؿ" :الميػػـ إنمػػا أنػػا بشػػر أغضػػب كمػػا يغضػػب البشػػر ,فمػػف لعنتػػو أك سػػببتو

فاجعؿ ذلؾ لو زكاة كرحمة"(ُ).

كمف األدلة عمى أف النسائي لـ يكف شيعيًّا:

ُ .أنػػو لػػـ يقصػػد الني ػؿ مػػف معاكيػػة  , أنػػو أخػػرج لمعاكيػػة  فػػي سػػننو الكبػػرل ثالث ػةن كسػػتيف

(ِ)
أيضػا ثالثػة عشػر حػديثنا(ّ) ,بػؿ أخػرج حػديثنا فػي مناقػب عمػرك
حديثنا  ,كأخرج لعمػرك بػف العػاص  ن
بف العاص(ْ)  , مع أف مكقؼ الشيعة مف عمرك بف العاص معمكـ.

كاخراج النسائي ليما في السنف دليؿ عمى أنو لـ يكف في نفسو عمييما غضاضة كاهلل أعمـ.

ِ .أنو أخرج في سننو لمف يرمي بالنصب ,كالنصب "ىك يبغض أمير المؤمنيف عمي كالنيؿ منو
كاًلنحراؼ عنو ,كىك عكس الرفض ,ككالىما ضالؿ كابتعاد عف منيج اهلل في كجكب محبة
أصحاب رسكؿ اهلل  كمعرفة جيادىـ بأنفسيـ كأمكاليـ مع رسكؿ اهلل  كنصرتيـ لو"(ٓ).

قاؿ الشي محمد بف صالح العثيميف" :النكاصب ىـ الذم ينصبكف العداء آلؿ البيت كيقدحكف فييـ

كيسبكنيـ عمى النقيض مف الركافض"(ٔ).

نص عمى تكثيقو(ٖ).
كمف الذيف أخرج ليـ :إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني ,كأكثر عنو(ٕ) ,بؿ َّ

ّ" .أنو عاب بعض الركاة بشيء مف التشيع ,فكيؼ يعيب غيره بشيء ىك متصؼ بو"(ٗ).

(َُ)
أيضا" :عمي
قاؿ النسائي" :أجمح –ابف عبد اهلل -ليس بالقكم ,ككاف مسرفنا في التشيع"  ,كقاؿ ن
بف المنذر شيعي محض ثقة"(ُُ).

كبيػػذا يظيػػر أف اإلمػػاـ النسػػائي ىعمى ػـ مػػف أعػػالـ أىػػؿ السػػنة ,كأنػػو كػػاف يسػػير عمػػى تمػػؾ العقيػػدة

الصافية ,فرحمو اهلل رحمة كاسعة.

ْى ُب ُو ا ْل ِف ْق ِيي
المطمب الثاني َ :مذ ّشافعي المذىب ,كترجمكا لو في تراجـ
ذىب غير كاحد مف أىؿ العمـ إلى أف اإلماـ النسائي كاف
َّ

الشافعية ,منيـ السبكي(ُِ),كابف قاضي شيبة(ُّ) ,كغيرىما ,فإنيـ ذكركه في طبقات الشافعية.

(ٔ) ٍفرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ.)ٔٓٔ/
(ٕ) ؽٖهي اىٍِْ اىنثه.)ٗ8/ٔٔ(ٙ
(ٖ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔٔ.)ٗٗ/
(ٗ) ٌ ,)ٖٙ9/7(ٜنفٌ(ٖٕٗ.)8
(٘) اّظهٍ :قكٍح أؼ٘اه اىهظاه(ٖٔ).
(ِ )ٙهغ اىؼقٞكج اى٘اٌطٞح(ٕٗ ,)ٕ8ٖ/اّظه ٕك ٛاىٍان.)ٗ٘9(ٛ
( )7اّظه ؽٖهي اىٍِْ اىنثه.)8ٕ/ٔٔ(ٙ
( )8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٔ99/
( )9اّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٖٕ – ٖٔ(ٚ
(ٓٔ) ٌ ,)ٕٕ8/9(ٜنفٌ(.)ٖٔ77
(ٔٔ) ٍٞىاُ االػركاه(٘ ,)ٔ9ٔ/نفٌ(٘٘.)٘9
(ٕٔ) ٚثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن.)ٔٗ/ٖ(ٜ
(ٖٔ) ٚثقاخ اىّاؽؼٞح التِ فاِٖ٘ ٜثح(ٔ.)ٗٙ-ٗ٘/

ٕٕ

كلع ػػؿ مس ػػتند ىػ ػؤًلء م ػػا قال ػػو اب ػػف األثي ػػر" :ك ػػاف ش ػػافعي الم ػػذىب ,ل ػػو مناس ػػؾ ألفي ػػا عم ػػى م ػػذىب

الشافعي"(ُ) ,كذىب بعض أىؿ العمـ إلى أنو حنبمي(ِ).

متبعا لألدلة ,غير مقمد لمذىب معيف.
كالصحيح أنو كاف ن
ػامال بيػا ,مجتي نػدا غيػر مقمػد
متبعا لمسنة ,ع ن
قاؿ المباركفكرم" :كما أف البخارم رحمو اهلل تعالى كاف ن
ألحد مف األئمة األربعة كغيرىـ ,كذلؾ مسمـ كالترمػذم كأبػك داكد كالنسػائي كابػف ماجػو ,كميػـ كػانكا متبعػيف

لمسنة عامميف بيا مجتيديف غير مقمديف ألحد"(ّ).
المبحث الخامسِ :م ْح َنتُ ُو َوَوفَاتُ ُو
أقاـ اإلماـ النسائي –رحمو اهلل -في مصر فترة طكيمة ,كانت حافمة بالعمـ كالعبادة كالجياد كالتأليؼ,
فمما بمد مف العمر أكاخره ,خرج مف مصر متكجينا إلى الشاـ.
قاؿ محمد بف إسحاؽ األصبياني" :سمعت مشايخنا بمصر يذكركف أف أبا عبد الرحمف فارؽ مصػر

(ْ)
فسئؿ بيا عف معاكية بػف أبػي سػفياف كمػا ركم فػي فضػائمو ,فقػاؿ :أًل
في آخر عمره كخرج إلى دمشؽ ,ي
أسا برأس حتى ييفضَّؿ(ٓ) ,قاؿ :فما زالكا يدفعكف في حضنيو(ٔ) حتى أخرج مف المسجد ,ثـ
يرضى معاكية ر ن

يحمػػؿ إلػػى الرممػػة كمػػات بيػػا سػػنة ثػػالث كثالثمائػػة ,كىػػك مػػدفكف بمكػػة"(ٕ) ,كفػػي ركايػػة أخػػرل" :يػػدفعكف فػػي
خصييو(ٖ) ,كفي ركاية" :خصيتيو"(ٗ) ,كداسكه ثـ رحؿ إلى الرممة فمات بيا"(َُ).
كقاؿ أبك عبد اهلل بف منده عف حمزة بف محمد اٍل ىعقىبًي كغيػره" :إف النسػائي خػرج مػف مصػر فػي آخػر

أسػا بػرأس حتػى يفضػؿ,
فسئؿ بيا عف معاكيػة كمػا جػاء فػي فضػائمو ,فقػاؿ :أًل يرضػى ر ن
عمره إلى دمشؽ ,ي
فما زالكا يدفعكف في خصييو حتى أيخرج مف المسجد ,ثـ يحمؿ إلى مكة فتكفي بيا"(ُُ) ,قاؿ الذىبي معمقنػا:
"كذا في الركاية مكة ,كصكابو الرممة"(ُِ).

أما كفاتػو ,فالػذم عميػو يجػؿ مػف تػرجـ لػو أنػو تػكفي سػنة ثػالث كثالثمائػة(ُّ) .كقػد ذىػب ابػف القطػاف
الفاسي كغيره إلى أنو مات سنة اثنيف كثالثمائة(ُْ).كذىب الخزرجي إلى أنو مات سنة أربع كثالثمائة(ُٓ).

(ٔ) ظاٍغ األٔ٘ه ؽ ٜأؼاقٝس اىهٌ٘ه(ٔ.)ٔ9ٙ/
(ٕ) اّظه ٍقكٍح ذؽؾح األؼ٘ل.)ٕٗ9(ٛ
(ٖ) ٍقكٍح ذؽؾح األؼ٘ل.)ٕٗ9(ٛ
(ٗ) فاه اىكانفطْ" :ٜماُ أت٘ ػثك اىهؼَِ أؽقٔ ٍّاٝؿ ٍٕه ؽ ٜػٕهٓٗ ,أػهؽٌٖ تاىٕؽٞػ ٗاىٍق ٍِ ٌٞاٟشاانٗ ,أػيَٖاٌ تاىهظااه ,ؽيَاا تيا ٕاما
اىَثي ؼٍكٗٓ ,ؽفهض اى ٚاىهٍيح" .ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٖ9-ٖٖ8/
(٘) ٕٗمٓ اىؽناٝح ال ذكه ػيٌ٘ ٚء اػرقاق اىٍْائ ٜؽٍ ٜؼاٗٝح  , مَا ذقكً ْ(.)ٕ8
(ٕٗ )ٙنااااما ظاااااءخ أٙٝااااا ؽاااا : ٜذٖاااامٝة اىنَاااااه(ٌٔ ,)ٖٖ9/ااااٞه أػااااالً اىْااااثالء(ٗٔ ,)ٖٕٔ/ذااااانٝؿ اإلٌااااالً(ٍٖٕ ,)ٔٓ9/فرٕااااه ذااااانٝؿ
قٍّـ(ٖ ,)ٕٔٓ/ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔٗ ,)ٔ8/ؼ :ْٔٞٙأ ٛظاّثٗ ,ٔٞاّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٖٗ(ٚ
(ٍ )7ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٖ ,)8اىَْرظٌ(ٗ )ٖٕٔ-ٖٔٔ/ٙظاء ؽ" ٔٞؽكُؽِ ؽٖٞا" ٝؼْ ٜؽ ٜاىهٍياح ,اىرقٞٞاك اىَؼهؽاح نٗاج اىٍاِْ ٗاىٍَااّٞك(ٔ,)ٔ٘ٗ/
اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ( ,)ٕ٘7/ٙذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٖ9/
(ٕٗ )8نما ظاء أٙٝا ؽ :ٜاىرقٞٞك ىَؼهؽح نٗاج اىٍِْ ٗاىٍَاّٞك(ٔ ,)ٔ٘ٗ/ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)7ٓٓ/
( )9اىثكاٝح ٗاىْٖاٝح(ِٔٔ ,)ٖٕٔ/مناخ اىمٕة(ٕ ,)ٕٗٓ/ـٕ :ٔٞٞأ ٛأّص .ٔٞٞاّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٖٗ(ٚ
(ٓٔ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ.)77/
(ٔٔ)ٌااااٞه أػااااالً اىْااااثالء(ٗٔ ,)ٖٕٔ/ذااااانٝؿ اإلٌااااالً(ٖٕ ,)ٔٓ9/اىاااا٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاااااخ( ,)ٕ٘7/ٙاىْعااااً٘ اىىإااااهج(ِٖ ,)ٕٔٓ-ٕٓ9/اااامناخ
اىمٕة(ٕ.)ٕٗٔ-ٕٗٓ/
(ٕٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٌٕٞ ,)7ٓٔ-7ٓٓ/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٖٕٔ/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕٗ ,)ٔٓ9/ظاء ؽ" ٔٞؽؽَُو اى ٚاىهٍيح".
(ٖٔ)اىٍَااارؾاق ٍاااِ لٝاااو ذاااانٝؿ تغاااكاق(ٔ ,)ٗ9/ذٖااامٝة اىنَااااه(ٔ ,)ٖٗٓ/ذاااممهج اىؽؾااااظ(ٌٕ ,)7ٓٔ/اااٞه أػاااالً اىْاااثالء(ٗٔ ,)ٖٖٔ/ذاااانٝؿ
اإلٌالً(ٖٕ ,)ٔٓ9/اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(ٚ , )ٕ٘7/ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن.)ٖٙ/ٖ(ٜ
(ٗٔ) فاىٔ اتِ اىقطاُ ؽ ٜتٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(٘ٗ ,)ٖٙ9/اّظه ؽٖهٌح اتِ ػطٞح(ٔ.)7ٓ/
(٘ٔ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔٗ ,)ٔ8/فاه" :ػِ شَاُ ٗشَاٌّْ ِٞح" ,فاه اىثاؼسٕٗ :ما ٝؼْ ٜأُ اىٍْائُٗ ٜىك ٌْح ٍائرٌٗ ِٞرح ػّه.

ٖٕ

كالػ ػراجح أن ػػو م ػػات س ػػنة ث ػػالث كثالثمائ ػػة ,قال ػػو اب ػػف ي ػػكنس(ُ) ,كالطح ػػاكم(ِ),كمحم ػػد ب ػػف س ػػعدكف

العبدرم(ّ) ,,كغيرىـ.

قاؿ ابف يكنس" :تكفي بفمسطيف يكـ اًلثنيف لثالث عشرة خمت مف صفر سنة ثالث كثالث مائة"(ْ),

ككافقو أبك جعفر الطحاكم(ٓ) ,كرجحو الذىبي ,كالسبكي(ٔ).

كخػػالفيـ الػػدارقطني ,فقػػاؿ" :كػػاف أبػػك عبػػد الػػرحمف النسػػائي أفقػػو مشػػاي مصػػر فػػي عصػره ,كأعػرفيـ

فسػئؿ عػف فضػائؿ
بالصحيح كالسقيـ ,كأعمميـ بالرجاؿ ,فمما بمػد ىػذا المبمػد حسػدكه ,فػأخرجكه إلػى الرممػة ,ي
معاكيػة فأمسػؾ عنيػا ,فضػربكه فػي الجػامع ,فقػاؿ :أخرجػػكني إلػى مكػة ,فػأخرجكه كىػػك عميػؿ ,كتػكفي مقتػكنًل

شييدا ,كىك مدفكف بيف الصفا كالمركة ,ككانت كفاتو فػي شػعباف سػنة ثػالث كثالثمائػة"(ٕ) ,كذىػب إلػى ىػذا
ن
(ٗ)
(ٖ)
القكؿ ابف الجكزم  ,كابف األثير .
(َُ)

.

قاؿ الذىبي" :كىذا أصح ,فإف ابف يكنس حافظ يقظ ,كقد أخذ عف النسائي كىك بو عارؼ"
المبحث السادس  :آثَ ُارهُ ا ْل ِع ْم ِميَّة
ػار كاضػحة المعػالـ ,فػألَّؼ مؤلفػات عديػدة ,اعتمػدىا المحػدثكف مػف
[إف ألبي عبػد الػرحمف النسػائي آث نا
بعده ,ككميا تنحصر في إطار السنة النبكية الشريفة ,بيف الحديث كالعمؿ كالرجاؿ.
قاؿ ابف األثير" :لو كتب كثيرة في الحديث كالعمؿ كغير ذلؾ"(ُُ).

كاليؾ جممة مف كتب اإلماـ النسائي:

أوألً :كتب مطبوعة

ُ -السػػنف الكبػػرل(ُِ)[ :كانػػت السػػنف الكبػػرل متكاريػػة ,حتػػى َّ
ىيػػأ اهلل ألجػزاء أف تخػػرج عمػػى يػػد الشػػي عبػػد
الصمد شرؼ الديف رحمو اهلل ,الذم حققيا ,ككضع ليا مقدمة ,ككاف ذلؾ عاـ ُّْٗىػ  ,ثـ يحققت السنف
الكبرل عمى شكؿ رسائؿ عممية في كمية أصكؿ الديف بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد بالرياض] (ُّ).

ِ -السنف الصغرل (المجتبى) (ُْ) ,كىما مف أعظـ كتبو.

(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٌٔٞ ,)ٖٗٓ/ه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٖٔ/
(ٕ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ ,)78/ذٖمٝة اىنَاه(ٔ ,)ٖٗٓ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٙ8/
(ٖ) اىرقٞٞاااك ىَؼهؽاااح نٗاج اىٍااااِْ ٗاىٍَااااّٞك(ٔٗ ,)ٔ٘ٗ/اّظاااه ذٖاااامٝة اىنَااااه(ٔ ,)ٖٗٓ/ـالٔاااح ذاااامٕٞة ذٖااامٝة اىنَااااه(ٔ ,)ٔ8/األػااااالً
ىيىنمي.)ٔ7ٔ/ٔ(ٜ
(ٗ) اىَْرظٌ( ,)ٖٕٔ/ٙاىٍَرؾاق ٍِ لٝو ذانٝؿ تغكاق( )ٗ9/ٔ8ذٖمٝة اىنَاه(ٌٔٞ ,)ٖٗٓ/ه أػاالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٖٔٗ/ذاممهج اىؽؾااظ(ٕ,)7ٓٔ/
ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٕٚ ,)ٔٓ9/ثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن.)ٔٙ/ٖ(ٜ
(٘) ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٗٓ/
(ٚ )ٙثقاخ اىّاؽؼٞح ىيٍثن)ٔٙ/ٖٔ(ٜ
( )7ذٖامٝة اىنَاااه(ٔٗ ,)ٖٖ9-ٖٖ8/اّظاه :اىَْاارظٌ( ,)ٖٕٔ/ٙذاممهج اىؽؾاااظ(ٌٕ ,)7ٓٓ/اٞه أػااالً اىْاثالء(ٗٔ ,)ٖٖٔ-ٖٕٔ/اىؽطااح ؽا ٜلمااه
اىٕؽاغ اىٍرح(ٕٗ٘).
( )8اىَْاااارظٌ(ٗ ,)ٖٕٔ/ٙؽٞاااااخ األػٞاااااُ(ٔٗ ,)78 ,77/اّظااااه :ذااااانٝؿ اإلٌااااالً(ٖٕ ,)ٔٓ9/اىاااا٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاااااخ(ٚ , )ٕ٘7/ٙثقاااااخ اىّاااااؽؼٞح
ىيٍثن.)ٔٙ/ٖ(ٜ
( )9اىناٍو ؽ ٜاىرانٝؿ(.)ٙ9ٓ/ٙ
(ٓٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٔٗ/
(ٔٔ) ظاٍغ األٔ٘ه ؽ ٜأؼاقٝس اىهٌ٘ه(ٔ.)ٔ9٘/
(ٕٔ) ٗىاأ ٚثؼاااخٍ ,ااِ أتهوٕاااٍ .ٚ :ئٌٍااح اىهٌاااىحٗ ,فااك أؽااهق تؼااٗ أظااىاء اىٍااِْ اىنثااهٍْٖ ,ٙااا-ٔ :ذؾٍااٞه اىقااهآُ اىنااه -ٕ ,ٌٝاىعَؼااح-ٖ ,
ـٕائٓ ػي -ٗ , ٜػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح -٘ ,ؽٙائو اىقهآٍُْ-ٙ ,اٌل اىؽط.
(ٖٔ) ٍْٖط اإلٍاً اىٍْائ ٜؽ ٜاػاله اىؽكٝس ؽ ٌْْٔ ٜاىَعرث( ٚقناٌح ّظهٝح ذطثٞقٞح) ,تؽس ٍقكً ىْٞو قنظح اىكمر٘ناج ,ػثاك اىاهؼَِ تاِ ّ٘ٝؾاغ
تِ ؽاىػ اىٍيَ.)ٕٔ7(ْ ,ٜ
(ٗٔ) ٚثغ ػكج ٚثؼاخ ٍِ ,أتهوٕا اىطثؼح اىر ٜاػرْ ٚتٖا ؽهفَٖا ْٗٔغ ؽٖانٌٖا ػثك اىؾراغ أت٘ عكج.

ٕٗ

كىناؾ كتب أخرل ,منيا:

ُ -اإلغراب(ُ) ,كىك مسند حديث شعبة كسفياف مما ركاه شعبة ,كلػـ يػركه سػفياف ,كبػالعكس -ِ ,تسػمية

فقياء األمصار مف أصحاب رسكؿ اهلل  كمف بعده مف أىؿ المدينة(ِ) -ّ ,تسمية مف لـ ً
يرك عنو غير

رجؿ كاحد(ّ) -ْ ,الضعفاء كالمترككيف(ْ) -ٓ ,الطبقات(ٓ) -ٔ ,أحسف األسانيد التي تيركل عف رسػكؿ اهلل
 -ٕ ,)ٔ( تسمية الضػعفاء كالمتػرككيف ممػف يحمػؿ عػنيـ العمػـ مػف أصػحاب أبػي حنيفػة(ٕ) -ٖ ,مجمسػاف
مػػف إمػػالء النسػػائي ,ركايػػة أب ػيض الفيػػرم(ٖ) -ٗ ,ذكػػر مػػف يعػػرؼ مػػف القضػػاة بالحػػديث(ٗ) -َُ ,ذكػػر

المدلسيف(َُ) -ُُ ,أسئمة لمنسائي في الرجػاؿ(ُُ) -ُِ ,الكػذابكف المعركفػكف بكضػع الحػديث عمػى رسػكؿ
اهلل .)ُِ( ]

ثانياً :كتب غير مطبوعة

"ُ-جػػزء م ػػف حػػديث النب ػػي  -ِ , إمالءات ػػو الحديثيػػة -ّ ,التميي ػػز -ْ ,الجػػرح كالتع ػػديؿ -ٓ ,ش ػػيكخ

الزىرم -ٔ ,الكنى -ٕ ,مسػند عمػي -ٖ ,مسػند ابػف جػريج -ٗ ,مسػند حػديث الزىػرم بعممػو كالكػالـ عميػو,

َُ -مسند حديث شعبة -ُُ ,مسند حديث الفضيؿ بف عياض كداكد الطائي كمفضؿ بػف ميميػؿ-ُِ ,
مسند مالؾ بف أنس -ُّ ,مسند حديث يحيى بف سعيد القطاف -ُْ ,مسند منصكر بف زاذاف الكاسطي,

ُٓ -معجـ شيكخو -ُٔ ,معرفة اإلخكة كاألخكات -ُٕ ,مف حدث عنػو ابػف أبػي عركبػة كلػـ يسػمع منػو,

ُٖ -مسػػند حػػديث سػػفياف الثػػكرم -ُٗ ,الػػركاة عػػف الزىػػرم ,مػػف كنيتػػو أبػػك محمػػد م ػف الصػػحابة-َِ ,
منتقى مسند أبي يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ المنجنيقي"(ُّ).

(ٔ) ُٚثغ ترؽقٞـ ٍؽَك تِ ػَه ٌٍ٘ ٚؽ ٜقان اىَآشه تاىَكْٝح.
(ٕ) ٚثغ َِ٘ نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ىيٍْائ ,ٜترؽقٞـ :ظَٞو ػيا ٜؼٍاِ تَئٌٍاح اىنراة تثٞاهٗخٚٗ ,ثاغ ؽا ٜونفااء األنقُ ترؽقٞاـ ٍّاٖ٘ن
ؼٍِٗ ,ػثك اىنه ٌٝاى٘نٝناخ. ٕٔٗٓ8 ,
(ٖ) ٚثغ َِ٘ نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ىيٍْائ.ٜ
(ٗ) أـهظاأ ٍؽَاا٘ق اتااهإ ٌٞواٝااك ٍااغ "٘ااؼؾاء اىثفااان "ٛؽااٍ ٜيعااك ىطٞااؼ .ٚ ,قان اىاا٘ػ ,ٜؼيااةٌ -اا٘نٝاٗ ,ىاأ ٚثؼااح أـااه ٙترؽقٞااـ تاا٘ناُ
اىْٕاٗٗ ,ٛمَاه اىؽ٘خ .ٚ ,قان اىؾنه ,تٞهٗخ  -ىثْاُ.
(٘) ٚثغ َِ٘ نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ىيٍْائٍٗ ,ٜقٕ٘ق اىٍْائٚ ٜثقاخ اىهٗاج ػِ ّاؽغ ٗاألػَُ.
(ٚ )ٙثغ َِ٘ نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ىيٍْائ.ٜ
(ٚ )7ثغ َِ٘ نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ىيٍْائ.ٜ
(ٚ )8ثغ ؽ ٜقان اتِ اىع٘و ,ٛترؽقٞـ أت ٜاٌؽاؿ اىؽ٘. ٕٔٗٔ٘ ,ْٜٝ
(ٚ )9ثؼد ترؽقٞـ اىّٞؿ ؼاذٌ اىّهٝؼ.
(ٓٔ) ٚثؼد ترؽقٞـ اىّٞؿ ؼاذٌ اىّهٝؼ.
(ٔٔ) ٕنما أٌَإا اىَؽقـ ؽٍ ٜعَ٘ع نٌائو ؽا ٜػياً٘ اىؽاكٝس ىيٍْاائٕٗ ,ٜا ٜنٌااىح ىطٞؾاح ظا ّكا تَقاكان أؼاك ػّاه ٌاطها ؽا ٜاىَطثا٘ع ,أٗىٖاا:
"أٍْاء ػي ٚؼكٝس نٌ٘ه  شالشح ."...
(ٕٔ) اّظهٍْٖ :ط اإلٍاً اىٍْائ ٜؽ ٜاػاله اىؽكٝس ؽ ٌْْٔ ٜاىَعرث( ٚقناٌح ّظهٝح ذطثٞقٞح).
(ٖٔ) اّظااه ذياال اىَٕااْؾاخ ؽااٍ :ٜااْٖط اإلٍاااً اىٍْااائ ٜؽاا ٜاػاااله اىؽااكٝس ؽااٌ ٜاأْْ اىَعرثاا( ٚقناٌااح ّظهٝااح ذطثٞقٞااح) ,تؽااس ٍقااكً ىْٞااو قنظااح
اىكمر٘ناج ,ػثك اىهؼَِ تِ ّ٘ٝؾغ تِ ؽاىػ اىٍيٍَ ,ٜقكٍح اىٍِْ اىنثه ,)ٕٔ-ٔ7/ٔ(ٙاىَكـو اىٌ ٚاِْ اإلٍااً اىٍْاائ ,)ٖٗ-ٗٔ(ٜاإلٍااً اىٍْاائٜ
ٗمراتٔ اىَعرثٍْٖ ,)ٗٔ – ٖ7(ٚط اإلٍاً اىٍْائ ٜؽ ٜاػاله اىؽكٝس ؽ.)ٗ7- ٗٙ(ٌْْٔ ٜ
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الفصل الثاني

دراسة كتاب السنن الكبرى
وفيو ستة مباحث

 المبحث األول :تحقيق اسم الكتاب.

 المبحث الثاني :أىمية كتاب السنن الكبرى.

 المبحث الثالث :درجة األحاديث في السنن الكبرى.

 المبحث الرابع :منزلة السنن الكبرى بين الكتب الستة

 المبحث الخامس  :أىم مميزات منيج اإلمام النسائي وفيو ثمانية مطالب :
 -المطمب األول :طريقتو في الترتيب والتبويب.

 المطمب الثاني :طريقتو في إيراد األحاديث. -المطمب الثالث :منيجو في التعميل.

 -المطمب الرابع :منيجو في الجرح والتعديل .

 المطمب الخامس :أحكام اإلمام النسائي عمى األحاديث. المطمب السادس :بيان غريب الحديث. -المطمب السابع :الجانب الفقيي.

 -المطمب الثامن :منيجو في عرض األسانيد والمتون.

 المبحث السادس  :تعريف اإلسناد ,و أىميتة وفيو مطمبان:
-

المطمب األول :تعريف اإلسناد.

المطمب الثاني :أىمية اإلسناد.

 المبحث السابع  :أنواع اإلسناد ,وفيو مطمبان:
-

المطمب األول :اإلسناد العالي.

المطمب الثاني :اإلسناد النازل.

 المبحــث الثــامن :تعريــف الرباعيــات ,وذكــر بعــض مصــنفات مــن جمــع فــي األســانيد العاليــة ,وفيــو

مطمبان:

-

المطمب األول :تعريف الرباعيات.

المطمب الثاني :بعض المصنفات التي جمعت األسانيد العالية.
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اسِم ا ْل ِكتَ ِ
اب
المبحث األول :تَ ْح ِق ُ
يق ْ
أطم ػػؽ جماع ػػة م ػػف أى ػػؿ العم ػػـ عمػ ػى س ػػنف النس ػػائي اس ػػـ "الس ػػنف الكبي ػػر" ,ق ػػاؿ ال ػػذىبي" :أم ػػا كت ػػاب
خصػػائص عمػػي ,كعمػػؿ اليػػكـ كالميمػػة ,فيػػك داخػػؿ فػػي السػػنف الكبيػػر"(ُ) ,كقػػاؿ ابػػف كثيػػر" :كقػػد جمػػع السػػنف

الكبير"(ِ) ,كفي ذيؿ التقييد ,في ترجمة عمي بف محمد بف عمي "سمع مف أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف
عمػ ػػي كتػ ػػاب السػ ػػنف الكبيػ ػػر ألبػ ػػي عبػ ػػد الػ ػػرحمف أحمػ ػػد بػ ػػف شػ ػػعيب النسػ ػػائي"(ّ) ,كىكػ ػػذا جػ ػػاء فػ ػػي إحػ ػػدل
المخطكطات التي حققيا حسف شمبي(ْ).

كذىب ػػت طائف ػػة م ػػف أى ػػؿ العم ػػـ إل ػػى أف اس ػػمو "الس ػػنف الكب ػػرل" ,م ػػنيـ الس ػػيكطي(ٓ) ,كعب ػػد ال ػػرؤكؼ

المناكم(ٔ) ,كالزركمي(ٕ) ,كعمر رضا كحالة(ٖ).

بينم ػػا أطم ػػؽ كثي ػػر م ػػف العمم ػػاء عم ػػى كت ػػاب النس ػػائي اس ػػـ "الس ػػنف" ,م ػػنيـ الح ػػاكـ(ٗ) ,كالخميم ػػي(َُ),

كالسػ ػ ػػمعاني(ُُ) ,كأبػ ػ ػػك الحسػ ػ ػػف بػ ػ ػػف األثيػ ػ ػػر(ُِ) ,كابػ ػ ػػف خمكػ ػ ػػاف(ُّ) ,كالػ ػ ػػدمياطي(ُْ) ,كابػ ػ ػػف منظػ ػ ػػكر(ُٓ),

كالزبيػ ػػدم(ُٔ) ,كالمػ ػػزم(ُٕ) ,كالػ ػػذىبي(ُٖ) , ,كابػ ػػف كثيػ ػػر(ُٗ) ,كالصػ ػػفدم(َِ) ,كالخزرجػ ػػي(ُِ) ,كاب ػ ػف تغػ ػػرم

بردم(ِِ) ,كابف ناصر الديف الدمشقي(ِّ) ,كابف العماد(ِْ) ,كغيرىـ.

َى ٍّم َّي ُة ِك ِ
تاب الس َن ِن ا ْل ُك ْب َرى
المبحث الثاني :أ َ
ييعػد كتػاب النسػػائي مػف أشػير الكتػػب التػي صػنفت بعػػد الصػحيحيف ,كىػك أحػػد كتػب السػتة المعركفػػة
بالصحاح ,كقد أثنى عميو العمماء ؛ألنيا مف تأليؼ كجمع إماـ ناقد حاذؽ ,كلما فيو مف الفكائد الجمة ,كلما
احت ػكاه مػػف جمػػع الحػػديث ,كمػػا اشػػتمؿ عمػػى جممػػة مػػف األحكػػاـ ,س ػكاء فيمػػا يتعمػػؽ بالركايػػة ,أك مػػا يتعمػػؽ

(ٔ) ٌٞه أػالً اىْاثالء(ٗٔٗ ,)ٖٖٔ/اّظاه ,)ٕ78/ٕٖ( ,)ٕٕٙ/ٕٓ( ,)ٕٓٔ ,ٖٔٙ/ٔ9( ,)ٙ8/ٔٙ( :ذاانٝؿ اإلٌاالً(,)ٖٕٕ/ٖ7( ,)ٖٕ٘/ٔ9
( ,)ٕ٘ٔ/ٖ8اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه (ٕ.)ٖٔٓ/
(ٕ) اىثكاٝح ٗاىْٖاٝح(ٔٔ.)ٖٔٔ/
(ٖ) لٝو اىرقٞٞك ؽ ٜنٗاج اىٍِْ ٗاألٌاّٞك(ٕ.)ٕٔ٘ ,ٔٓ٘ ,ٙٔ/
(ٗ) ٍقكٍح اىٍِْ اىنثه.)ٙ7 ,ٙٙ ,ٗ9/ٔ(ٙ
(٘) ذكنٝة اىهاٗٚ ,)ٖٙٗ/ٕ(ٛثقاخ اىؽؾاظ( ,)ٖٓ7ؼٍِ اىَؽا٘هج(ٔ.)ٖٗ9/
( )ٙؽ ٗٞاىقكٝه(٘.)٘ٔ٘/
( )7األػالً(ٔ.)ٔ7ٔ/
(ٍ )8ؼعٌ اىَئىؾ.)ٔ٘ٔ/ٔ( ِٞ
(ٍ )9ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٕ.)8
(ٓٔ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٔ.)ٖٗٙ/
(ٔٔ) األٍّاب(٘.)ٗ8ٗ/
(ٕٔ) اىناٍو ؽ ٜاىرانٝؿ(.)ٗ9ٓ/ٙ
(ٖٔ) ٗؽٞاخ األػٞاُ(ٔ.)77/
(ٗٔ) اىٍَرؾاق ٍِ لٝو ذانٝؿ تغكاق(.)ٗ9-ٗ8/ٔ8
(٘ٔ) ٍفرٕه ذانٝؿ قٍّـ(ٖ.)ٔٓٓ/
( )ٔٙذاض اىؼهٗي(ٔ.)ٗٙٔ/
( )ٔ7ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖٕ8/
(ٌٞ )ٔ8ه أػالً اىْثالء(ٗٔ ,)ٕٔ٘/اىَؼ ِٞؽٚ ٜثقاخ اىَؽكش.)ٔٓ9(ِٞ
( )ٔ9ذؾٍٞه اتِ مصٞه(ٖ.)ٕٓٓ/
(ٕٓ) اى٘اؽ ٜتاى٘ؽٞاخ(.)ٕ٘ٙ/ٙ
(ٕٔ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٔ7/
(ٕٕ) اىْعً٘ اىىإهج(ٖ.)ٕٓ9/
(ٖٕ) ذ٘٘ٞػ اىَّرثٔ ؽ٘ ٜث ٛأٌَاء اىهٗاج ٗأىقاتٌٖ ٗمْإٌ(.)7ٓ/9
(ٕٗ) ِمناخ اىمٕة(ٕ.)ٕٖ9/
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بالحديث ,كما إنو احتكل عمى عدد كبير مف األحاديث معظميا صحيحة ,كانفرد بقدر كبير مف األحاديػث

عف الكتب الخمسة ,كقد أثنى األئمة عمى سنف النسائي.

(ُ)
يكمػػا قػػكـ مػػف
[ذكػػر أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد  ,...أف سػػعيد بػػف السػػكف اجتمػػع إليػػو ن
أصػػحاب الحػػديث ,فقػػالكا لػػو :إف الكتػػب قػػد كثػػرت عمينػػا ,فمػػك دلنػػا الشػػي عمػػى شػػيء نقتصػػر عميػػو فييػػا,

فسػػكت كدخػػؿ بيتػػو ,فػػاخرج أربػػع رزـ ,ككضػػع بعضػػيا عمػػى بعػػض ,كقػػاؿ" :ىػػذه قكاعػػد اإلسػػالـ ,كتػػاب

البخارم ,ككتاب مسمـ ,ككتاب أبي داكد ,ككتاب النسائي](ِ).

كقػاؿ ابػف حػزـ" :أكلػى الكتػب بػالتعظيـ صػحيحا البخػارم كمسػمـ ,كصػحيح ابػف السػكف ,كمنتقػى ابػف

الجاركد ,كالمنتقى لقاسـ بف أصبد ,ثـ بعدىا كتاب أبي داكد ,ككتاب النسائي ,كالمصنؼ لقاسـ بف أصبد,

(ّ)
أيضػػا" :قكاعػػد اإلسػػالـ أربعػػة ,الصػػحيحاف ,ككتػػاب أبػػي داكد,
كمصػػنؼ أبػػي جعفػػر الطحػػاكم"  ,كقػػاؿ ن
كالنسائي ,فارجعكا إلييا"(ْ).
كقاؿ أبك بكر أحمد بف محمد اٍل ىب ٍرقانًي" :ذكرت لمدارقطني أبا عبيد –ىك عمػي بػف الحسػيف بػف حػرب
بف عيسى ,المعركؼ -ابف حربكيو فذكر جاللتو كفضمو ,كقػاؿ" :حػدث عنػو أبػك عبػد الػرحمف النسػائي فػي

(ٓ)
معمقػػا" :فالػػدارقطني سػػمى كتابػػو السػػنف
الصػحيح ,كلعمػػو مػػات قبمػػو بعشػريف سػػنة"  ,قػػاؿ محمػػد بػػف طػػاىر ن
صحيحا ,مع فضمو كتحقيقو في ىذا الشأف"(ٔ).
ن

كقد أثنى أبك عبد اهلل بف رشيد عمػى سػنف النسػائي ,فقػاؿ" :كتػاب النسػائي أبػدع الكتػب المصػنفة فػي

جامعػا بػيف طريقػي البخػارم كمسػمـ ,مػع حػظ كثيػر مػف بيػاف
ػيفا ,ككػاف كتابػو
ػنيفا كأحسػنيا ترص ن
السنف تص ن
ن
مجركحػا ,كيقاربػو كتػاب أبػي
العمؿ ,كبالجممة ,فكتاب النسائي أقميػا بعػد الصػحيحيف حػديثنا ضػعيفنا ,كرج نػال
ن

داكد ,ككتػػاب الترمػػذم ,كيقابمػػو فػػي الطػػرؼ اآلخػػر كتػػاب ابػػف ماجػػو ,فإنػػو انفػػرد فيػػو بػػإخراج أحاديػػث عػػف

رجاؿ متيميف بالكذب كسرقة الحديث"(ٕ).

قاؿ عبد الرحيـ المكي شي محمد بف معاكيػة بػف األحمػر" :مصػنؼ النسػائي مػف أشػرؼ المصػنفات

كميا ,كما كضع في اإلسالـ مثمو"(ٖ).

ك قاؿ الحاكـ" :كأما كالـ أبي عبد الرحمف عمى فقو الحػديث فػأكثر مػف أف يػذكر فػي ىػذا المكضػع,

كمف نظر في كتاب السنف لو تحير في حسف كالمو"(ٗ).

(ٔ) ٕ٘ اإلٍاً اىؽاؽع أت٘ ػيٌ ٜؼٞك تِ ػصَاُ تِ ٌؼٞك تِ اىٍنِ .اّظهٌٞ :ه أػالً اىْثالء( ,)ٔٔ7/ٔٙذممهج اىؽؾاظ(ٖ.)9ٖ8-9ٖ7/
(ٕ) ِهٗ ٚاألئَح اىٍرح(ٕٗ) ,ذٖمٝة اىنَاه(ٔ ,)ٔٙٓ/اىْند التِ ؼعه(ٍٔ ,)ٕٗٗ/قكٍح ذؽؾح األؼ٘ل.)ٕ٘ٙ(ٛ
(ٖ) ٌٞه أػالً اىْثالء( ,)ٕٕٓ/ٔ8اىركنٝة(ٔ.)ٔٔٓ/
(ٗ) اىثكن اىَْٞه(ٔ.)ٖٓ7/
(٘) ٌئاالخ ْاىثَهْ فاِّٗ ,)ٔٙ٘(ٜػْٔ ذانٝؿ تغكاق(ٖٔ.)ٖٖ7/
( )ٙمالً ٍؽَك تِ ٚإه ؽ ٜاىرقٞٞك ؽ ٜنٗاج اىٍِْ ٗاىٍَاّٞك(ٔ.)ٕٔ٘/
( )7اىْناااد التاااِ ؼعاااه(ٔٚ ,)ٗٗ٘-ٗٗٗ/ثقااااخ اىّااااؽؼٞح ىيٍاااثن ,)ٔٙ/ٖ(ٜؽااارػ اىَغٞاااس ىيٍااافاٗ ,)ٔٓٔ/ٔ(ٛوٕاااه اىهتااا ,)ٔ9/ٔ(ٚف٘اػاااك
اىرؽكٝس( ,)ٕٗ7اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)ٔٓٔ(ٜ
()8
ؽٖهي اتِ ػطٞح ( ,)ٔٙاىق٘ه اىَؼرثه(٘٘) مَا ؽ ٜاىَكـو اىٌ ٚاِْ اإلٍااً اىٍْاائ ,)ٕٔٓ(ٜؽارػ اىَغٞاس ىيٍافاٗ ,)ٔٓٔ/ٔ(ٛفااه ؽاانٗؿ
ؼَاقج ٍؼيقا ػي ٚفا٘ه ػثاك اىاهؼ ٌٞاىَناٗ" :ٜاُ مااُ ماالً اىَناٝ ٜؼرَاك تاىكنظاح األٗىا ٚػيا ٚاىؾاهٗؿ ,اال اُ ىأ ّٕاٞثا مثٞاها ٍاِ اىٕاؽح ؽاٜ
اىَٞىاُ اىؼيَٗ ,ٜتٞاُ لىل ماىراى:ٜ
ٝؼرثااه اإلٍاااً اىٍْااائٍ ٜااِ اىَرّااكق ِٝؽاا ٜاىعااهغ ,مَااا ّاآ ػياا ٚلىاال عٞااه ٗاؼااك ٍااِ اىؽؾاااظٍ ,ااٌْٖ اتااِ ؼعااه نؼَاأ "ٍ .قكٍااح ػَااو اىٞااً٘
ٗاىيٞيح(ٗٗ – ٘ٗ).
(ٍ )9ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٕ.)8ٖ/8
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قاؿ أبك جعفر بف الزبير" :أكلى ما أرشد إليو ما اتفؽ المسممكف عمى اعتماده ,كذلؾ الكتب الخمسة,

كالمكطػػأ ,الػػذم تقػػدميا كضػ نػعا ,كلػػـ يتػػأخر عنيػػا رتبػػة ,كقػػد اختمفػػت مقاصػػدىـ فييػػا ,كلمصػػحيحيف شػػغكؼ,
كلمبخارم لمف أراد التفقو مقاصد جميمة ,كألبي داكد في حصر أحاديػث األحكػاـ كاسػتيعابيا مػا لػيس لغيػره,
كلمترم ػػذم ف ػػي فن ػػكف الص ػػناعة الحديثي ػػة م ػػا ل ػػـ يش ػػاركو غيػ ػره ,كق ػػد س ػػمؾ النس ػػائي أغم ػػض تم ػػؾ المس ػػالؾ

كأجميا"(ُ).

كألىمية كتاب السنف الكبرل لمنسائي "اعتنى العمماء بو عنايػة تػدؿ عمػى مكانتػو عنػدىـ ,فباإلضػافة

ػددا مػػف العممػػاء قػػد خصػػكه
إلػػى الكتػػب التػػي اعتنػػت بػػو ضػػمف عنػػايتيـ بالكتػػب الخمسػػة أك السػػتة ,نػػرل عػ ن
بالعناي ػػة ,كذل ػػؾ بالت ػػأليؼ حكل ػػو ,سػ ػكاء م ػػف ناحي ػػة اإلس ػػناد أك م ػػف ناحي ػػة الم ػػتف ,كلك ػػف م ػػف المالح ػػظ أف
(ِ)

اعتناءىـ بو دكف اعتنائيـ بالصحيحيف ,بؿ دكف اعتنائيـ بسنف أبي داكد كجامع الترمذم".
المبحث الثالثَ :درج ُة األَح ِاد ِ
يث ِفي الس َن ِن ال ُك ْب َرى
َ
ََ
تكمػـ الحػافظ أبػك الفضػؿ محمػد بػػف طػاىر فػي شػركط األئمػة السػػتة عمػى ذلػؾ ,فقػاؿ" :كأمػا أبػػك داكد
كمف بعده فإف كتبيـ تنقسـ عمى ثالثة أقساـ:

القسـ األكؿ :الصػحيح ,كىػك الجػنس المخػرج فػي ىػذيف الكتػابيف ,البخػارم كمسػمـ ,فػإف أكثػر مػا فػي

ىذه الكتب مخرج مف ىذيف الكتابيف ,كالكالـ عمييما كالكالـ عمى الصحيحيف فيما اتفقا عميو كاختمفا فيو.

القسـ الثاني :صحيح عمى شػرطيـ ,حكػى أبػك عبػد اهلل بػف منػده أف شػرط أبػي داكد كالنسػائي إخػراج

أحاديث أقكاـ لـ يجمع عمى تركيـ ,إذا صح الحديث باتصاؿ اإلسناد مف غير قطع كًل إرساؿ ,كيككف ىذا
القسػػـ مػػف الصػػحيح  ,...إًل أف طريقػػو ًل يكػػكف كطريػػؽ مػػا أخرجػػاه فػػي ىػػذيف الكتػػابيف ,فمػػا أخرجػػكه ممػػا

انفردكا بو دكنيما ,فإنو مف جممة ما تركو البخارم كمسمـ مف جممة الصحيح.

قطعػػا مػنيـ بصػحتيا ,كربمػػا
القسػـ الثالػث :أحاديػث أخرجكىػػا لمضػدية فػي البػػاب المتقػدـ كأكردكىػا ًل ن
أباف المخرج ليا عف عمتيا بما يفيمو أىؿ المعرفة ,فإف قيؿً :ل ىـ أكدعكىا كتبيـ كلـ تصح عندىـأ فالجكاب

مف ثالثة أكجو:

أحدىا :ألنو ركاية قكـ ليا كاحتجاجيـ بيا ,فأكرداىا ,كبيَّنا سقميا لتزكؿ الشبية.

كالثاني :أنيـ لـ يشترطكا ما ترجمو البخارم كمسمـ عمى ظير كتابييما مف التسمية بالصحة...

كالثالث :أف ييقاؿ لقائؿ ىذا الكالـ :رأينا الفقيػاء كسػائر العممػاء يػكردكف أدلػة الخصػـ فػي كتػبيـ ,مػع
عمميـ أف ذلؾ ليس بدليؿ ,فكاف فعميما ىذا كفعؿ الفقياء ,كاهلل أعمـ"(ّ).
الستَّ ِة
المبحث الرابعَ :م ْن ِزَل ُة الس َن ِن ا ْل ُك ْب َرى َب ْي َن ا ْل ُكتُ ِب ٍّ
"ذىب بعض المغاربة إلى تفضػيؿ كتػاب النسػائي عمػى البخػارم ,كمػا يػرل ذلػؾ أبػك مػركاف الطيبػي,
كيركيو عف بعض شيكخو"(ْ) ,كقد رد ذلؾ السخاكم ,فقاؿ" :صرح بعػض المغاربػة بتفضػيؿ كتػاب النسػائي

(ٔ) وٕه اىهت.)ٔ9/ٔ(ٚ
(ٕ) اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)ٖٔٓ(ٜ
(ٖ) ِهٗ ٚاألئَح اىٍرح (ٗ ,)ٕٓ-ٔ9اّظه :اىْند ىيىنمّ ,)ٕ7ٗ-ٕ7ٖ/ٔ(ٜاىثكن اىَْٞه(ٔ ,)ٖٓ٘/ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ ,)99/ٔ(ٛوٕه اىهتاٚ
(ٔ ,)ٔ7/ف٘اػك اىرؽكٝس( ,)ٕٗ7لـٞهج اىؼقث.)ٕ٘-ٕٗ/ٔ(ٚ
(ٗ) ٍقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح(ٖٗ).
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ػببا إلػى الطعػف
عمى صحيح البخارم ,كقاؿ :إف مف شرط الصحة فقد جعؿ لمػف لػـ يسػتكمؿ فػي اإلدراؾ س ن
كتعميال"(ُ).
حكما
عمى ما لـ يدخؿ ,كجعؿ لمجداؿ
ن
ن
مكضكعا فيما أدخؿ ,كىك قكؿ شاذً ,ل يي ىع َّكؿ عميو ن

كقػػاؿ طػػاىر الج ازئػػرم" :كمػػف الغريػػب أف بعػػض النػػاس لنفرتػػو مػػف تجريػػد الصػػحيح صػػرح بتفضػػيؿ

النسائي عمى صحيح البخارم ,...كىك قكؿ شاذً ,ل يعكؿ عميو ,كًل يمتفت إليو ,لك لـ يكف عند ىذا القائػؿ
كأمثالو مما يكثؽ بنقمو لشػؾ المبيػب فػي صػدكر ذلػؾ عمػف لػو أدنػى سػيـ فػي الفيػـ ,ككػأنيـ لػـ يشػعركا بمػا

نشأ عف مزج الصحيح بغيره مف الضرر الذم حصؿ لكثير مف الناس"(ِ).

كقػد كجػو د .فػاركؽ حمػػادة قػكؿ المغاربػة بتكجيػو لكػػي يكػكف أقػرب إلػى الصػكاب ,فقػاؿ" :فػذلؾ ارجػػع

إلى اعتبار آخر مف حيث التقسيـ كالتبكيبً ,ل مف حيث الصحة"(ّ).

كقاؿ د .عمر إيمػاف أبػك بكػرً" :ل يختمػؼ أىػؿ التحقيػؽ فػي تقػديـ البخػارم كمسػمـ عمػى غيرىمػا مػف

كتب السنة قاطبة ,كىذا ًل ينافي مف تقديـ النسائي عمى مسمـ في معرفة الحػديث كعممػو كرجالػو؛ ألنػو كمػا

قاؿ السخاكم ,..." :كاف رجح كؿ مف الذىبي كالسبكي النسائي عمى اإلماـ مسػمـ ,فتػرجيح العػالـ كاف كػاف

ظاىر في ترجيح مصنفو فذاؾ في الغالب ,كاًل فرب مرجكح يككف مصنفو أرجػح"(ْ) ,كمػا ًل يختمػؼ اثنػاف
نا
فػػي أف سػػنف ابػػف ماجػػو متػػأخر رتبػػة عػػف السػػنف الثالثػػة ,لكثػرة األحاديػػث الضػػعيفة كالكاىيػػة كالمنكػرة ,كفيػػو
أحاديث غير قميؿ مكضكعة ,كما أيلحؽ بالكتب الستة إًل في بداية القرف السادس ,لكثرة زكائده عمييا"(ٓ).

كلمػا تكمػـ ابػػف رجػب عػف شػػرط الترمػذم ,كقػاؿ" :أبػػك داكد قريػب مػف الترمػػذم فػي ىػذا ,بػػؿ ىػك أشػػد

انتقاء لمرجاؿ منو ,كأما النسائي فشرطو أشد مف ذلؾ ,كًل يكاد يخرج لمف يغمب عميو الكىـ ,كًل لمف فحش
ن
خطػػؤه ككثػػر ,كأمػػا مسػػمـ فػػال يخػػرج إًل حػػديث الثقػػة الضػػابط ك مػػف فػػي حفظػػو بعػػض الشػػيء ك تكمػػـ فيػػو
لحفظو لكنو يتحرل في التخريج عنو إًل ماًل يقاؿ أنػو ممػا كىػـ فيػو ,كأمػا البخػارم فشػرطو أشػد مػف ذلػؾ,

كىػػك أنػػو ًل يخػػرج إًل حػػديث الثقػػة الضػػابط ,كلمػػف نػػدر كىمػػو ,كاف كػػاف قػػد اعتػػرض عميػػو فػػي بعػػض مػػف

خرجو عنو(ٔ).

[كينحصر الخالؼ في المفاضمة بػيف سػنف أبػي داكد كالنسػائي مػف حيػث درجػة أحاديثيمػا ,كاف كػاف

كػػؿ مػػف الكتػػابيف يفضػػؿ عمػػى اآلخػػر فػػي جكانػػب أخػػرل ,...كاف كػػاف شػػرطيما فػػي كتابييمػػا متقػػارب فػػي

الجممة مف حيث القكة ,كمع ذلؾ فكتاب النسائي أقكل كأصح حديثنا مف سنف أبي داكد.
كمف األدلة عمى ذلؾ:

ُ -مػػا ذك ػره بعػػض العممػػاء مػػف أف النسػػائي أعمػػـ كأعػػرؼ بالحػػديث كعممػػو مػػف أبػػي داكد ,بػػؿ كمػػف

مسمـ ,كقد تقدـ قكؿ الذىبي" :النسائي أحذؽ بالحديث كرجالػو مػف مسػمـ كأبػي داكد كمػف أبػي عيسػى ,كىػك

(ٔ) ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ٘-ٖٗ/ٔ(ٛ
(ٕ) ذ٘ظ ٔٞاىْظه اى ٚأٔ٘ه األشه(ٔ.)ٕٕ7/
(ٖ) ٍقكٍح ػَو اىٗ ً٘ٞاىيٞيح(ٖٗ).
(ٗ) تغٞح اىهاعة( ,)ٗ9مَا ؽ ٜاإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٕٔٓ(ٚ
(٘) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)ٕٔٓ- ٔٓٔ(ٚ
(ِ )ٙهغ ػيو اىرهٍم.)ٖ98/ٔ(ٛ
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(ُ)
و
يحا فػي تفضػيؿ سػننو عمػى سػنف أبػي
جار في مضمار البخارم كأبي زرعة"  ,ىذا كاف لػـ يكػف دل ن
ػيال صػر ن
داكدَّ ,
لكنو مف جممة المرجحات كما قاؿ السخاكم :فترجيح العالـ ظاىر في ترجيح مصنفو في الغالب"(ِ).

ِ -أف شرط النسائي أقكل مف شرط أبي داكد في عامة المحققيف مف أىػؿ الحػديث ,قػاؿ ابػف رجػب

ػادا لمرجػاؿ منػو ,كأمػا
–بعد أف تحدث عف شرط الترمذم" :-كأبك داكد قريب مػف الترمػذم ,بػؿ ىػك أشػد انتق ن
النسائي فشرطو أشد مف ذلؾ ,كًل يكاد يخرج لمف يغمب عميو الكىـ ,كعمف فحش خطؤه ككثر"(ّ).
كفػػي كػػالـ ابػػف رجػػب ترتيػػب لمسػػنف الثالثػػة مػػف حيػػث القػػكة ,فػػأقكاىـ شػػرط النسػػائي ثػػـ أب ػي داكد ثػػـ

الترمذم ,رحـ اهلل الجميع.

قاؿ ابف حجر" :فكـ مف رجؿ أخرج لو أبك داكد كالترمذم ,كتجنب النسائي إخراج حديثو ,بػؿ تجنػب

النسائي إخراج حديث جماعة مف رجاؿ الصحيحيف"(ْ).
كقػػاؿ سػػعد بػػف عمػػي ٍّ
طا فػػي الرجػػاؿ أشػػد مػػف شػػرط
الزٍن ىج ػانًي" :إف ألبػػي عبػػد الػػرحمف النسػػائي شػػر ن
البخارم كمسمـ"(ٓ).

فإذا ثبت أف شرطو أقكل مف شرط أبي داكد ,ثبت أنػو أصػح حػديثنا منػو ,كلكػف ىػذا ًل يعنػي أف كػؿ

حديث في سنف النسائي أصح مف كؿ حديث في سنف أبي داكد ,فيذا ًل يتأتى بالنسػبة لمصػحيحيف ,كلكػف

المراد أف أحاديثو مف حيث الجممة أصح مف أحاديث أبي داكد بالجممة.

ّ -ثبت عف النسائي أنو تحفظ في الركاية عف قكـ مف الضػعفاء ,مػنيـ عبػد اهلل بػف لييعػة كأمثالػو,

مسمما ركل لو كألمثالو في المتابعات...
في حيف نجد أف أبا داكد ركل عنيـ ,بؿ إف
ن
اكيػا ضػعيفنا  ,...كانفػرد كػؿ كاحػد
ْ -إف أبا داكد كالنسائي اشتركا في الركاية عػف ثمانيػة كخمسػيف ر ن

منيمػػا عػػف اآلخػػر بالركايػػة عػػف الضػػعفاء ,فبمػػد عػػدد الػػذيف ضػػعفيـ ابػػف حجػػر فػػي التقريػػب بمختمػػؼ أنػكاع

اكيػػا ,فػػي حػػيف بمػػد عػػددىـ فػػي رجػػاؿ النسػػائي فػػي سػػننو
الضػػعؼ فػػي رجػػاؿ أبػػي داكد فػػي سػػننو (ِّّ) ر ن
اكيا ,أم ثمث العدد تقر نيبا](ٔ).
الكبرل كالصغرل (ُّٔ) ر ن
كبيػػذا ييعمػػـ صػػحة كػػالـ أبػػي عبػػد اهلل بػػف رشػػيد ,حيػػث قػػاؿ" :كبالجممػػة ,فكتػػاب النسػػائي أقميػػا بعػػد
مجركحػا ,كيقاربػو كتػاب أبػي داكد ,ككتػاب الترمػذم ,كيقابمػو فػي الطػرؼ
الصحيحيف حديثنا ضػعيفنا ,كرج نػال
ن
اآلخر كتاب ابف ماجو ,فإنو انفرد فيو بإخراج أحاديث عف رجاؿ متيميف بالكذب كسرقة الحديث"(ٕ).

"ثػػـ لػػيعمـ أف غالػػب مػػا كقػػع فػػي سػػنف النسػػائي مػػف األحاديػػث المنك ػرة كالشػػاذة كالمعمػػة كغي ػر ذلػػؾ,

معظمو مف أحاديث الثقات ,أخرجيا النسائي لبياف عمميا ,كذلؾ أنو حيف أخرج الكجكه المحفكظة كالراجحة,

(ٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٖٔ/
(ٕ) تغٞح اىهاعة(ٗ ,)9مَا ؽ ٜاىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)98(ٜ
(ٖ) ِهغ ػيو اىرهٍم.)ٖ98/ٔ(ٛ
(ٗ) اىْند التِ ؼعه(ٔ ,)ٖٗٗ/وٕه اىهت.)ٔ8/ٔ(ٚ
(٘) ذقكً ْ(.)ٗٙ
( )ٙاإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرثٗ ,)ٔٓٙ – ٖٔٓ( ٚاّظه :اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)99-98(ٜ
( )7ذقكً ْ(ٔٗ).
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أخرج بجانبيا الكجكه األخرل المعمة ,ثـ بيَّف عمميا ,كتفنف في إبراز ذلؾ خدمػة لمكجػو المحفػكظ ,كىػذه ميػزة
يمتاز بيا كتابو عف بقية الكتب الستةَّ ,
اعتمادا عميو"(ُ).
كقؿ أف يخرج النسائي لمضعيؼ
ن

لكػػف سػػنف النسػػائي فػػي الرتبػػة أعمػػى مػػف سػػنف أبػػي داككد ,فيػػي تمتػػاز بدقػػة التبكيػػب كالتقسػػيـ ,كىػػي

إحدل قكاعد اإلسالـ ,كىي بعد الصحيحيف.

كق ػػاؿ اب ػػف حج ػػر" :كبالجمم ػػة ,فكت ػػاب النس ػػائي أق ػػؿ الكت ػػب بع ػػد الص ػػحيحيف ح ػػديثنا ض ػػعيفنا كرج ػ نػال
مجركحا ,كيقاربو أبي داكد ,ككتاب الترمذم ,كيقابمو في الطرؼ اآلخر كتاب ابف ماجو"(ِ).
ن
كيبقى السؤاؿ ,لماذا أيخر سنف النسائي عف أبي داكد كالترمذمأ

ق ػػد أج ػػاب ع ػػف ذل ػػؾ الس ػػخاكم ,فق ػػاؿ" :كبالجمم ػػة ,فكت ػػاب اإلم ػػاـ النس ػػائي أق ػػؿ الكت ػػب الس ػػتة بع ػػد

ضعيفا ,كلكف إنما أخركه عف أبي داكد كالترمذم لتأخره عنيما كفاةن"(ّ).
الصحيحيف حديثنا
ن
كخالصػػة القػػكؿ أف السػػنف الكبػػرل لمنسػػائي أقػػؿ الكتػػب السػػتة بعػػد الصػػحيحيف حػػديثنا ضػػعيفنا ,كرجػ نػال
مجركحا ,كىك بعد الصحيحيف في الرتبة ,كاهلل أعمـ.
ن
ِ
ات م ْن َي ِج َّ
س ِائ ٍّي
المبحث الخامس :أ َ
الن َ
َىم ُم َم ٍّيز َ
"إف إبػراز مػػنيج اإلمػػاـ النسػػائي الػػذم اعتػػرؼ لػػو الجميػػع بالتقػػدـ فػػي ىػػذا الفػػف فػػي عصػره لػػو أىميػػة
كبػػرل ,إذ إف منيجػػو يعتبػػر مدرسػػة ليػػا مالمحيػػا المتمي ػزة تضػػيء الػػدرب لمبػػاحثيف فػػي جميػػع المجػػاًلت

العمميػػة عنػػد أسػػالفنا رحميػػـ اهلل ,فضػ نػال عػػف الفكائػػد العديػػدة التػػي تعػػكد عمػػى الباحػػث مػػف خػػالؿ محاكلتػػو

درر مػف العمػكـ ,كأبػدع فييػا ,كلػيس أدؿ عمػى ذلػؾ مػف قػكؿ
ًلستكشاؼ ذلؾ ,كقد أكدع النسػائي فػي كتابػو نا
ابف رشػيد" :كتػاب النسػائي أبػدع الكتػب المصػنفة فػي السػنف تصػنيفنا ,كأحسػنيا ترصػيفنا ,ككػأف كتابػو جػامع
بيف طريقي البخارم كمسمـ ,مع حظ كبير مف بياف العمؿ"(ْ).
كيتمثؿ منيج اإلماـ النسائي فيما يأتي:

 -المطمب األول :طريقتو في الترتيب والتبويب

لػـ يخػػرج اإلمػاـ النسػػائي فػي ترتيػػب كتابػػو عػف الترتيػػب المعيػكد لػػدل أصػحاب الصػػحاح كالسػػنف,

كتابا ,ابتػدأت بكتػاب الطيػارة ,كانتيػت
كىك الترتيب حسب األبكاب الفقيية ,فقسـ كتابو إلى سبعة كخمسيف ن
بكتاب التفسير(ٓ) ,ثـ كزع األحاديث داخؿ كؿ كتاب عمى أبكاب ,كتحػت كػؿ بػاب مجمكعػة مػف األحاديػث
تقؿ تارة كتكثر أخرل ,كعدد ىذه األبكاب كاحد كتسعكف كتسعمائة كألفا باب .

كقد جاءت تراجـ أبكابو مميػزة بقصػرىا ,ككثػرة التفريعػات فػي البػاب الكاحػد ,بحثنػا عػف األحكػاـ التػي
يمكػػف أف تيس ػتنبط مػػف األحاديػػث ,كقػػد بمػػد بػػو األمػػر فػػي ذلػػؾ أنػػو كضػػع أبك نابػػا متعػػددة لحػػديث كاحػػد بغيػػة
(ٔ) اإلٍااً اىٍْااائٗ ٜمراتاأ اىَعرثاا ,)ٔٓٔ(ٚاّظااه :اىَااكـو اىااٌ ٚااِْ اإلٍااً اىٍْااائٕٗ ,)ٕٔٗ-ٕٖٔ(ٜااما اىنااالً ٗاُ ماااُ ػياا ٚاىَعرثاا ,ٚاال اّاأ
ْٝطثـ ػي ٚاىٍِْ اىنثه ٙذَاٍا.
(ٕ) اىْند التِ ؼعه(ٔ.)ٗٗٗ/
(ٖ) تغٞح اىهاعة(٘ ,)9مَا ؽ ٜأؼناً اإلٍاً اىٍْائ ٜاىؽكٝصٞح ؽ ٜاىٍِْ اىنثه.)ٕٔ(ٙ
(ٗ) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث ,)7٘(ٚترٕهػ ٍٞٝه.
(٘) ْٕاك أنتؼح مرةٕٗ ,ا :ٜمرااب اىّاهٗٗ ,ٚمرااب اىهفااؿٗ ,مرااب اىَا٘اػعٗ ,مرااب اىَالئناح ,ذاٌ ا٘ااؽرٖا ٍاِ ذؽؾاح األِاهاػٗ ,ىاٌ ذاهق ؽاٜ
ٍفط٘ ٚاىٍِْ اىنثه ٙاىرا ٜؼققٖاا ؼٍاِ ػثاك اىَاْؼٌ ِايثٗ ,ٜفاك أِاان اىَؽقاـ اىا ٚلىال ؽاٍ ٜقكٍاح اىٍاِْ اىنثاهٗ ,)ٖٕ ,ٖٔ/ٔ( ,ٙالا ظَُؼاد
أٔثػ ػكق اىنرة ٗاؼكا ٌٗر ِٞمراتا.
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اسػػتخراج أحكػػاـ متنكعػػة ,كمػػف ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قكلػػو فػػي كتػػاب الضػػحايا" :بػػاب العػػكراء" ,ثػػـ "بػػاب

العرجاء" ,ثـ "باب العجفاء" ,كذكر في كؿ مف ىذه األبكاب حػديثنا كاح نػدا ,كىػك حػديث البػراء بػف عػازب(ُ).
كقد جاءت أبكابو عمى أقساـ عدة:
ُ -يصدر الباب أحيانا بآية معينة ثـ يكرد تحتيا األدلة التي تبينيا كتكضحيا(ِ) ,مف أمثمتو باب
تأكيؿ قكؿ اهلل جؿ ثناؤه

             

                

[  البقرة ,]ِِِ:ثـ ساؽ بعدىا حديث أنس "كانت الييكد .)ّ("...
ِ -ت ػراجـ ظػػاىرة ككاضػػحة الدًللػػة عمػػى حػػديث البػػاب" ,يتميػػز اإلمػػاـ النسػػائي فػػي صػػياغة ت ػراجـ
أبكابو بكضكح العبارة في الدًللة عمى الحكـ الفقيي المستنبط مف الحديث بحيث ًل يتطمب مػف

القارئ أم جيد لمعرفة المناسبة بيف الحديث ك الباب كىك األكثر"(ْ).

كمػػف أمثمتػػو :بػػاب عػػرض جبريػػؿ الق ػرآف ,فقػػد أكرد فيػػو حػػديث أبػػي ىري ػرة":كػػاف رسػػكؿ اهلل 

يعرض عميو القرآف في كؿ رمضاف ,فمما كاف العاـ الذم قيبض فيو عرض عميو مرتيف.)ٓ("...
أيضػػا بػػاب غسػػؿ المنػػي مػػف الثػػكب ,فقػػد أكرد فيػػو حػػديث عائشػػة" :كنػػت أغسػػؿ
كمػػف أمثمتػػو ن
الجنابة مف ثكب النبي  فيخرج إلى الصالة ,كبقع الماء لفي ثكبو"(ٔ).

ّ -تػ ارجـ تحتػػاج إلػػى بعػػض اًلسػػتنباط ,مثػػؿ قكلػػو بػػاب سػػؤر الحمػػار ,فقػػد أكرد فيػػو حػػديث أنػػس,
قاؿ :أتانا منادم رسكؿ اهلل  فقاؿ :إف اهلل كرسكلو ينياكـ عف لحكـ الحمير ,فإنيا رجس"(ٕ).

ْ -يعنػػكف لممسػػائؿ المتعارضػػة ,ك يفػػرد ليػػا ترجمػػة مسػػتقمة ,مثالػػو بػػاب األمػػر بالكضػػكء مػػف مػػس
(ٖ)
أيضػػا بػػاب
الرجػػؿ ذكػره ,ثػػـ قػػاؿ بعػػده" :الرخصػػة فػػي تػػرؾ الكضػػكء مػػف مػػس الػػذكر"  ,كمثالػػو ن
"األمر بالكضكء مما مست النار ,ثـ قاؿ بعده" :نس ذلؾ"(ٗ).

فكعا
ٓ-
ن
أحيانا يترجـ بجزء مف الحديث ,مثؿ قكلو" :باب الماء الدائـ" ,ثـ ذكر حديث أبي ىريرة مر ن
"ًل يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ .)َُ("...

ٔ -أحيانا يضع الترجمة عمػى صػيغة اسػتفياـ ,كمػف أمثمتػو بػاب ىػؿ يجػكز أف تكػكف سػجدة أطػكؿ
(ُُ)
أيضا قكلو" :باب أيف تصمى الركعتاف بعد الجمعة"(ُِ).
مف سجدة  ,كمف أمثمتو ن

(ٔ) ٌ ,)ٖٖ9 – ٖٖ8/ٗ( :ٜنفٌ(ٖٗٗٗ – ٘ٗٗٗ).
(ٕ) اّظه :اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ ,)ٔٔٔ(ٜاإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)8ٓ(ٚ
(ٖ) ٌ ,)ٔ8ٔ/ٔ( ٜنفٌ(ٗ ,)ٕ77اّظه (ٔ ,)ٕٓٗ/نفٌ(ٕٖٓ) ,)ٕٔ8/ٔ( ,نفٌ(ٖٖ٘) ,)ٕ98 /ٔ( ,نفٌ(ٕ ,)ٗ7٘/ٔ( ,)٘ٙنفٌ(٘.)99
(ٗ) اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائٗ ,)ٔٔٔ(ٜاّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)8ٔ(ٚ
(٘) ٌ ,)ٕٗ8 – ٕٗ7/7(ٜنفٌ(.)79ٖ8
( ,)ٔ8ٗ/ٔ(ٌٜ )ٙنفٌ(ٗ.)ٕ8
( ,)9ٙ/ٔ(ٌٜ )7نفٌ(ٗ.)ٙ
( ,)ٖٔ7 – ٖٔٙ/ٔ(ٌٜ )8نفٌ(.)ٔٙٓ ,ٔ٘9
( ,)ٔٗ8 – ٔٗ٘/ٔ(ٌٜ )9نفٌ(ٗ ,)ٔ88 -ٔ78اّظه ,)ٔٙٙ/ٔ( :نفٌ( ٖٕ٘ ,)ٕ97 – ٕ9ٙ/ٔ( ,)ٕٖٙ ,نفٌ(.)٘ٙٔ ,٘٘9
(ٓٔ) ٌ ,)9ٖ/ٔ(ٜنفٌ(٘٘).
(ٔٔ) ٌ ,)ٖٙٙ/ٔ(ٜنفٌ(ٖٔ.)7
(ٕٔ) ٌ )ٕ7ٗ/ٔ(ٜنفٌ (ٖٓ٘).
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كىػػذه التػراجـ اًلسػػتفيامية كػػاف اإلمػػاـ النسػػائي يػػأتي بيػػا "إمػػا ألف المسػػألة خالفيػػة ,كػػؿ اسػػتدؿ
بالحػػديث عمػػى مذىب ػػو ,كامػػا ألف القصػػد م ػػف ذلػػؾ تكجي ػػو القػػارئ إلػػى التركي ػػز عمػػى المس ػػألة

المأخكذة مف ذلؾ الحديث"(ُ).

عدد األحاديث

أما عدد األحاديث في السنف الكبرل ,فيي تسعة كأربعكف كتسعمائة كأحد عشر ألفنػا ,حسػب مػا جػاء

فػػي طبعػػة مؤسسػػة الرسػػالة بػػالمكرر ,كمػػا أضػػافو محقق ػكا السػػنف الكب ػرل مػػف األسػػانيد التػػي اسػػتدرككىا مػػف

(تحفة األشراؼ).

"كأمػػا الطبعػػة التػػي حققيػػا د .عبػػد الغفػػار البنػػدارم كسػػيد كسػػرم حسػػف عػػاـ ََُِـ ,فعػػدد أحاديثيػػا

سبعكف كسبعمائة كأحد عشر ألؼ حديث ,كىذه الطبعة قد أضافا إلييا جممة مف أحاديث المجتبى ,لـ تكف

في الكبرل ,منيا كتاب اإليماف كشرائعو"(ِ).

-المطمب الثاني :طريقتو في إيراد األحاديث

أحيانا:
تنكع صنيع اإلماـ النسائي في السنف الكبرل في إيراد األحاديث ,فكاف
ن
يبدأ بالحديث العالي ,ثم يردفو بالنازل ,كىذا منيج أكثر المتقدميف.

كمف أمثمتو :ما ركاه عف قتيبة بف سعيد عف حماد بف زيد عف ثابػت عػف أنػس ,ثػـ أتبعػو بسػند أنػزؿ

عف عبد الرحمف بف إبراىيـ عف عمر بف عبد الكاحػد عػف األك ازعػي عػف محمػد بػف الكليػد عػف الزىػرم عػف
عبيد اهلل عف أبي ىريرة(ّ) ,كىذا كثير ًّ
جدا.

وأحيا ًنا يقدم النـازل ثـم يتبعـو العـالي ,مثالػو :مػا ركاه عػف الحػارث بػف مسػكيف عػف ابػف القاسػـ عػف

مالؾ عف سعيد المقبرم عف أبي سػممة عػف عائشػة ,ثػـ أتبعػو مػا ركاه عػف قتيبػة عػف مالػؾ عػف سػعيد عػف

أبي سممة عف عائشة(ْ).

ػثال حػػديث
لكػف يجػب أف نعػرؼ أف النسػائي لػـ يي ٍعػ ىف بالحػػديث العػالي فػي السػنف دكف النظػر إليػو ,فم ن
قتيبة عف ابف لييعة و
عاؿ عنده ,كلـ يخرجو ,كما ذاؾ إًل ألنو كاف ينتقي أحاديث سننو.
-المطمب الثالث :منيجو في التعميل

(٘)

[إف اإلمػػاـ النسػػائي أحػػد الجيابػػذة فػػي عمػػـ عمػػؿ الحػػديث ,كيعمػػـ بػػأف عمػػة الحػػديث ًل تظيػػر إًل

بجمع طرقو؛ أكثر مػف إيػراد الحػديث الكاحػد مػف طػرؽ متعػددة ,ككجػكه مختمفػة ,عم نػال بالقاعػدة الذىبيػة:

"الحػػديث إذا لػػـ يجمػػع طرقػػو ًل تتبػػيف عممػػو" ,فتجػػده فػػي كثيػػر مػػف الحػػاًلت يخصػػص صػػفحات عػػدة

(ٔ) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرثٗ ,)8ٔ(ٚاّظه :اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)ٔٔٔ(ٜ
(ٕ) اّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث.)77(ٚ
(ٖ) ٌ ,)9ٕ – 9ٔ/ٔ( :ٜنفٌ(ٔ٘ – ٗ٘)ٗ ,اّظه ,)ٔ89 -ٔ88/ٔ( :نفٌ(ٖ ,)ٕٓٔ/ٔ( ,)ٕ9ٗ -ٕ9نفٌ(ٖٖٔ – ٖٗٔ).
(ٗ) ٌ ,)ٕٖٖ – ٕٖٕ/ٔ( :ٜنفٌ(ٕٗ ,)ٖ9ٖ – ٖ9اّظه (ٔ ,)ٕٖ٘ – ٕٖٗ/نفٌ( ,)ٕ٘ٔ/ٔ( ,)ٖ97 – ٖ9ٙنفٌ(ٗٗٗ – ٘ٗٗ).
(٘) اّظه :اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرثٍٗ ,)ٔٔ٘(ْ ,ٚا تؼكٕا.
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لمحػػديث الكاحػػد ,مػػع أف الكتػػاب عمػػى األب ػكاب الفقييػػة ,كىػػك عػػادة ًل يتحمػػؿ كث ػرة الطػػرؽ ,كمػػع ذلػػؾ

استطاع ببراعتو أف يكفؽ بيف ىذا كذاؾ](ُ).

كمنيج اإلماـ النسائي في إظيار العمة يتمثؿ فيما يأتي :

صػ ػ ٍّػد ىر البػ ػػاب ب ػ ػذكر اًلخػ ػػتالؼ عمػ ػػى ال ػ ػراكم ,كيجعمػ ػػو عنك نانػ ػػا لألحاديػ ػػث التػ ػػي كقػ ػػع
ُ -أف يي ى
اًلختالؼ في أسػانيدىا ,كىػذه الطريقػة ىػي سػمة بػارزة فػي الكتػاب فػي المسػائؿ التػي ص َّػرح بػاًلختالؼ

فييا.

كمف أمثمتو قكلو في كتاب الطيػارة" :ذكػر اخػتالؼ النػاقميف لخبػر المغيػرة بػف شػعبة فيػو"(ِ) ,كمػف

أيضا :باب النية في الصياـ كذكر اًلختالؼ عمى طمحة بف يحيى في خبر عائشة في ذلؾ(ّ).
أمثمتو ن
ػنادا أك أسػػانيد عمػػى كجػػو مػػف أكجػػو
ِ -أف يصػػرح بػػاًلختالؼ عقػػب الحػػديث ,كػػأف يسػػكؽ إسػ ن
الخالؼ مع متكنيا ,ثـ يقػكؿ :خالفػو أك خػالفيـ فػالف ,ثػـ يػذكر اإلسػناد أك األسػانيد التػي خػالؼ الػراكم

فييا مف قبمو.

فكعػا" :عشػر مػف الفطػرة  ,"...ثػـ سػاؽ
كمف أمثمتو أنو ركل حديث عائشة -رضي اهلل عنيػا -مر ن
الحػػديث ,ركاه عػػف إسػػحاؽ بػػف إبػراىيـ عػػف ككيػػع عػػف زكريػػا بػػف أبػػي ازئػػدة عػػف مصػػعب بػػف شػػيبة عػػف
طػػارؽ بػػف حبيػػب عػػف عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر عػػف عائشػػة(ْ) ,ثػػـ قػػاؿ" :خالفػػو سػػميماف التيمػػي كجعفػػر بػػف

إياس" ,ثـ ركاه النسائي عف محمد بف عبد األعمى عف المعتمر عف أبيو عف طمؽ بف حبيب مف قكلو,

ثػـ ذكػػر بعػػده طريػؽ جعفػػر بػػف إيػاس ,فأخرجػػو عػػف قتيبػة بػػف سػػعيد عػف أبػػي عكانػػة عػف أبػػي بشػػر عػػف

(ٓ)
ػائال" :كحػػديث سػػميماف التيمػػي كجعفػػر بػػف إيػػاس أكلػػى
طمػػؽ بػػف حبيػػب مػػف قكلػػو  ,ثػػـ عمػػؽ النسػػائي قػ ن

بالصكاب مف حديث مصعب بف شيبة ,كمصعب بف شيبة منكر الحديث"(ٔ).

ػنادا
ّ -أف يش ػػير إل ػػى اًلخ ػػتالؼ ب ػػذكر م ػػا ي ػػدؿ دكف أف يص ػػرح ب ػػاًلختالؼ ,ك ػػأف يس ػػكؽ إس ػ ن

فكعا إلى النبي  ثـ يعقبو بإسناد آخر مكقكؼ ,ثـ يرجح أحدىما عمػى اآلخػر ,كقػد ًل يكتفػي ببيػاف
مر ن
مرجكحا ,مع انو سػيبيف الكجػو الػراجح .كمػف
الراجح في المكضع األخير ,بؿ يصرح بككف الكجو األكؿ
ن
أمثمتو ما ركاه عف محمد بف منصكر عف إسماعيؿ بف عمر عف داكد بف قػيس عػف محمػد بػف عجػالف
عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ أنػػو رأل النبػػي  يصػػمي عمػػى حمػػار كىػػك اركػػب إلػػى خيبػػر,
كالقبمة خمفو ,قاؿ أبك عبد الرحمف" :ىذا خطأ ,كالصكاب مكقكؼ"(ٕ).

ْ-أف يصػػرح عقػػب أحػػد الطػػرؽ بتفػػرد الػراكم كعػػدـ متابعػػة غيػره لػػو عمػػى كجيػػو ,كتصػريحو فػػي

فالنا عمى ركايتو .
غير مكضع بأنو ًل أعمـ ن
أحدا تابع ن
(ٔ) اىَكـو اى ٌِْ ٚاإلٍاً اىٍْائ.)ٕٔٗ(ٜ
(ٕ) ٌ ,)ٖٔ9/ٔ(ٜنفٌ(٘.)ٔٙ
(ٖ) ٌ ,)ٔٙٙ/ٖ(ٜنفٌ(ٔٔ٘ٔ)ٗ ,اّظه ,)ٔ9ٓ/ٕ([ :نفٌ( ,)ٔٗٔ/ٖ([ ,])ٔ٘ٔ8نفٌ(ٗ.])ٕ٘ٙ
(ٗ) ٌ ,)ٖٓ9/8(ٜنفٌ(ٕٔٗ.)9
(٘) ٌ ,)ٖٔٓ – ٖٓ9/8(ٜنفٌ(ٕٕٗ.)9
( ,)ٖٔٓ/8(ٌٜ )ٙنفٌ(ٖٕٗ.)8
( ,)ٗٓ٘/ٔ(ٌٜ )7نفٌ(ٕٕ.)8
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كمف أمثمتو :ما ركاه عف الجاركد بف معاذ عف أبي خالد األحمر عف محمد بف عجػالف عػف زيػد

بف أسمـ عف أبي صالح عف أبي ىريرة ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " : إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو ,فإذا َّ
كبػر
فكبركا كاذا ق أر فأنصػتكا ,كاذا قػاؿ سػمع اهلل لمػف حمػده  ,فقكلػكا الميػـ ربنػا لػؾ الحمػد" ,قػاؿ النسػائيً" :ل

أحدا تابع ابف عجالف عمى قكلو "إذا ق أر فأنصتكا"(ُ).
نعمـ أف ن
أيضا :قكلو" :كىذا حديث منكر ,غمػط فيػو أبػك األحػكص س َّػالـ بػف سػميـً ,ل نعمػـ أف
كمف أمثمتو ن

أحدا تابعو عميو مف أصحاب سماؾ بف حرب"(ِ).

مستدًل بالركايات األخرل التي يذكرىا
ٓ-أف يصرح بعدـ سماع الراكم مف شيخو في ىذا الحديث,
ن
بعد ذلؾ ,كفييا التصريح بالكاسطة ,كمف أمثمتو :ما ركاه عف أبي بكر بف عمي عػف القػكاريرم عػف
عبد الكارث عف ابف شبرمة ,يذكر عف عبد اهلل بف شداد عف ابف عباس ,قاؿ النسائي" :ابف شبرمة

لـ يسمعو مف عبد اهلل بف شداد"(ّ) ,ثـ ركاه عف أبػي بكػر بػف عمػي عػف سػريج عػف ىشػيـ عػف ابػف
شبرمة عف الثقة عف عبد اهلل بف شداد عف ابف عباس(ْ).

ًٔ -ل يخفى أف اإلماـ النسائي كاف لو نصيب كافر في نقد المتكف ,كمثالو ما ركاه عف أبي بكر

بف عمي عف إبراىيـ بػف الحجػاج عػف أبػي عكانػة عػف سػماؾ عػف قرصػافة عػف عائشػة رضػي اهلل عنيػا

أنيػػا قالػػت" :اش ػربكا كًل تسػػكركا"(ٓ) ,كقػػاؿ معمقنػػا" :كىػػذا غيػػر ثابػػت ,كقرصػػافة ىػػذه ًل نػػدرم مػػف ىػػي,
كالمشيكر عػف عائشػة خػالؼ مػا ركت عنيػا قرصػافة" ,ثػـ ركل عػف سػكيد بػف نصػر عػف عبػد اهلل عػف
ً
ػكرا ,كاف كػػاف خبػ نػزا ,كاف كػػاف
قدامػػة العػػامرم عػػف جس ػرة بنػػت دجاجػػة عػػف عائشػػة قالػػتً" :ل أحػػؿ مسػ ن
ماء"(ٔ).
ن
[كىكػػذا ييبػ ًػرز اإلمػػاـ النسػػائي شخصػػيتو فػػي نقػػده الص ػريح كالخفػػي لألحاديػػث كاآلثػػار كالمركيػػات
التػػي يكردىػػا ,كذلػػؾ ألنػػو انتقػػى سػػننو مػػف كػػـ ىائػػؿ مػػف الركايػػات ,لػػذلؾ تجمػػت شخصػػيتو الحديثيػػة فػػي

أحيانا](ٕ).
تراجمو كسعة مركياتو ,كشدة انتقائو لطرقو كأسمكبو الذكي في تكرارىا
ن

المطمب الرابع  :منيجو ِفي ا ْل َجر ِح َوالتَّ ْع ِد ِيل
ْ
ييعد اإلماـ النسائي مف األئمة المبرزيف كالحفاظ المتقنيف كالنقاد المتقنيف ,كقػد ارتضػى العممػاء أقكالػو

في الجرح كالتعديؿ ,كقدمو األئمة في باب العمؿ ,كفي باب الجػرح كالتعػديؿ عمػى أئمػة كبػار ,أمثػاؿ اإلمػاـ
مسمـ كأبي داكد كالترمذم.

(ٔ) ٌ ,)ٗ7ٙ – ٗ7٘/ٔ(ٜنفٌ(٘.)99
(ٕ) ٌ ,)ٔٓٙ/٘(ٜنفٌ(ٗ ,)٘ٔٙ7اّظه ,)ٕٔٗ-ٕٖٔ/ٔ( :نفٌ( ,)ٕٔٔ/ٕ( ,)ٕٔ9نفٌ(ٔ٘٘ٔ) ,)7ٗ/ٕ( ,نفٌ(ٕٕٔٔ).
(ٖ) ٌ ,)ٔٓ8 -ٔٓ7/٘(ٜنفٌ(ٖ.)٘ٔ7
(ٗ) ٌ ,)ٔٓ8/٘(ٜنفٌ(ٗٗ ,)٘ٔ7اّظه ,)ٔٗ٘/ٖ( :نفٌ(.)ٕ٘78
(٘) ٌ ,)ٔٓٙ/٘(ٜنفٌ(.)٘ٔٙ9
( ,)ٔٓ7 – ٔٓٙ/٘(ٌٜ )ٙنفٌ(ٓ.)٘ٔ7
( )7اّظهٍ :قكٍح اىرؾٍٞه(ٔٓٔ).
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قػػاؿ الػػدارقطني" :كػػاف أفقػػو مشػػاي مصػػر فػػي عص ػره ,كأعمميػػـ بالحػػديث كرجالػػو"(ُ) ,كقػػاؿ الحػػاكـ:

"النسػػائي أفق ػػو أى ػػؿ مصػػر ف ػػي عصػ ػره ,كأع ػرفيـ بالص ػػحيح كالس ػػقيـ كاآلثػػار ,كأعػ ػرفيـ بالرج ػػاؿ"(ِ) ,كق ػػاؿ

الخميمػػي" :كيعتمػػد عمػػى قكلػػو فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ"(ّ) ,كقػػاؿ ابػػف الصػػالح" :النسػػائي إمػػاـ حجػػة فػػي الجػػرح
كالتعديؿ"(ْ) ,كذكره الذىبي فيمف يعتمد قكليـ في الجرح كالتعديؿ(ٓ).

لكف اإلماـ النسائي مف المتشدديف في الجرح ,كما نص عمى ذلػؾ غيػر كاحػد مػف الحفػاظ ,حتػى إنػو

ليَّف جماعة مف رجاؿ الصحيحيف

(ٔ)

.

كتعديال ,حتػى إنيػـ عػدكه ضػمف مػف تكمػـ فػي
جرحا
ن
كلقد أكثر اإلماـ النسائي مف الكالـ عمى الركاة ن
عامة الركاة ,كًل يكتفػي بالنقػؿ عػف غيػره مػف العممػاء ,بػؿ يجتيػد فػي خالفػاتيـ ,كالػذم ينظػر إلػى الضػعفاء
كالمتػػرككيف كأقكالػػو المنثػػكرة فػػي السػػنف ككتػػب الرجػػاؿ يظيػػر لػػو ذلػػؾ بجػػالء ,كقػػد يجمعػػت أقكالػػو فػػي الجػػرح
كالتعديؿ في كتاب "منيج اإلماـ عبد الرحمف النسائي في الجرح كالتعديؿ" ,كقد اشتمؿ عمػى ثػالث كثمػانيف

كستمائة كألفي ترجمة(ٕ) ,كىذا يدؿ عمى تمكنو كتبحره في ىذا العمـ[ ,كبيػذا يي ىعػد النسػائي مػف األئمػة الػذيف
تكممكا في عامة الرجاؿ أمثاؿ اإلماميف يحيى بف معيف كأحمد بف حنبؿ] (ٖ).
مبينػا أحػكاؿ الػركاة ,إمػا فػي مصػنفات خاصػة ,ك ػ
كقد نثر اإلماـ النسائي كالمو فػي الجػرح كالتعػديؿ ن
"الضعفاء كالمترككيف" ,ك"تسمية مشاي النسائي" ,أك في ثنايا سننو التي تكمـ فيو عف عدد ًل بأس بػو مػف

الرجاؿ ,ككالمو ىذا مما يميػز بػو عػف البخػارم كمسػمـ ,كينػدر ج ًّػدا فػي سػنف أبػي داكد كابػف ماجػو ,كيكجػد

بقمة في جامع الترمذم ,كبيذا استحؽ كتابػو السػنف التقػديـ عمػى أبػي داكد كالترمػذم ,كمػف بػاب أكلػى عمػى

ابف ماجو.

كقد جاءت ألفاظ اإلماـ النسائي في الجرح كالتعديؿ عمى النحك اآلتي:

أ -ألفاظ التعديل:

ُ -تكرير أحد ألفاظ التعديؿ ,مثؿ قكلو" :طمحة بف عبد الممؾ ثقة ثقة ثقة"(ٗ).

ِ -اًلكتفػػاء بمفػػظ كاحػػد يػػدؿ عمػػى العدالػػة كتمػػاـ الضػػبط ,مثػػؿ قكلػػو" :عبػػد ربػػو يعنػػي ابػػف سػػعيد
ثقة"(َُ).

ب -ألفاظ التجريح:

ُ -ضعيؼ ,مثؿ قكلو" :سعد يعني بف سعيد بف قيس ضعيؼ"(ُُ).

(ٔ) ذقكً ْ(.)ٔٙ
(ٕ) ذقكً ْ(.)ٔٙ
(ٖ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٔ.)ٖٗٙ/
(ٗ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(ٕٕٓ).
(٘) لمه ٍِ ٝؼرَك ف٘ىٔ ؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ99
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٖٔٔ/
(ٍْٖ )7ط اإلٍاً أت ٜػثك اىاهؼَِ اىٍْاائ ٜؽا ٜاىعاهغ ٗاىرؼاكٝو(ٔٗ ,)ٔ9/اّظاه :اإلٍااً اىٍْاائٗ ٜمراتأ اىَعرثا ,)ٕٕ(ٚاىَاكـو اىاٌ ٚاِْ اإلٍااً
اىٍْائ.)ٗ7-ٗٙ(ٜ
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ7
( ,)ٗٗ9/ٗ(ٌٜ )9نفٌ(ٖٔٗ )ٗ7اّظه ٌ ,)ٔ٘/ٕ(ٜنفٌ( ,)ٕٕ٘/ٔ(ٌٜ )ٔٓ٘9نفٌ(ٗ ,)ٕٓٔ/ٔ(ٌٜ )ٖ7نفٌ(ٕٖٔ).
(ٓٔ) ٌ ,)ٕٓٔ/ٔ(ٜنفٌ(ٕٖٔ)ٗاّظه ٌ ,)ٕٔ7/ٔ(ٜنفٌ(ٖٔ٘) ٌ ,)ٖٔٙ/ٔ(ٜنفٌ( ,)ٕٓ9/ٔ( ,)ٖٔٗ7نفٌ(.)ٖٕ9
(ٔٔ) ٌ ,)ٕٓٔ/ٔ(ٜنفٌ(ٕٖٔ)ٗ ,اّظه ,)ٔ8ٙ/ٕ( :نفٌ(ٕ ,)ٕٓ9/ٔ(, )ٔٗ8نفٌ(..)ٖٕ9
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ِ -ليس بالقكم في حفظو سكء ,قالو في المنكدر بف محمد بف المنكدر(ُ).
ّ" -يكسؼ بف محمد بف المنكدر ليس بشيء"(ِ).

كبقيت اإلشارة إلى أف اإلماـ النسائي كاف ينقؿ في سننو عف أئمة الجرح كالتعديؿ.

قػػاؿ النسػػائي" :مكسػػى بػػف أبػػي عائشػػة ثقػػة ,كػػاف سػػفياف الثػػكرم يحسػػف الثنػػاء عمػػى مكسػػى بػػف أبػػي
(ّ)
أيضػػا" :قػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ :كػػاف أبػػك األحػػكص يخطػ فػػي ىػػذا
عائشػػة ,كىػػك كػػكفي"  ,كقػػاؿ ن
الحديث"(ْ).

* ككاف اإلماـ النسائي ينقؿ أقكاؿ العمماء كيناقشيا.

"كاف يحيى بف معيف يعضؼ المغيرة بف عبد الرحمف ,قاؿ أبك عبد الرحمف :قد نظرنا في حديثو فمـ

شيئا يدؿ عمى ضعفو ,كيحيى كاف أعمـ منا ,كاهلل أعمـ"(ٓ).
نجد ن
-المطمب الخامس  :أحكام اإلمام النسائي عمى األحاديث

حرص اإلماـ النسائي عمى بياف حاؿ الركايات قبكنًل ًّ
كردا ,كىذه سمة ظػاىرة فػي السػنف الكبػرل ,كقػد

اعتد العمماء بأحكاـ اإلماـ النسائي عمى األحاديث ,كقبمكىا.

قػاؿ السػػخاكم" :كخػػذ أييػػا الطالػب بعػػدما تقػػرر لػػؾ أف الشػػيخيف لػـ يسػػتكعبا زيػػادة الصػػحيح المشػػتمؿ

عمػى شػرطيما كغيػره ممػػا حكػـ لػو بالصػحة  ,...حيػػث تػنص صػحتو مػف إمػػاـ معتمػد كػأبي داكد كالترمػػذم
كالنسائي كالدارقطني كالخطابي كالبييقي كغيرىـ مف أصحاب الكتب الشييرة فييا(ٔ).
كقد تنكعت أحكاـ النسائي عمى األحاديث ,كاليؾ جممة مف أحكامو:

ُ -الصػػحيح ,فقػػد حكػػـ اإلمػػاـ النسػػائي عمػػى جممػػة مػػف األحاديػػث بالصػػحة ,كمػػف أمثمتػػو :قكلػػو:
"كالحديث في نفسو صحيح"(ٕ) ,كقاؿ أيضا" :ىذا إسناد جيد غاية صحيح"(ٖ).

أحيانا يحكـ عمى الحديث بػػالجكدة ,فبعػد أف سػاؽ حػديث ابػف عبػاس أف رسػكؿ اهلل  صػمى
ِ -ك ن
عند كسكؼ ثماف ركعات كأربع سجدات ,قاؿ" :ىذا حديث جيد"(ٗ).
أحدا ركاه
أحيانا يحكـ عمى الحديث بالنكارة ,كمثالو :قاؿ النسائي" :ىذا حديث منكرً ,ل نعمـ ن
ّ -ك ن
غير يكنس بف سميـ ,كيكنس بف سميـ ًل يعرؼ"(َُ).

بقيت اإلشارة إلى أن اإلمام النسائي ينقل أحيا ًنا عن األئمة الحكم عمى األحاديث
كمػف أمثمتػػو أنػو ذكػػر حػػديث عائشػة أف النبػػي  كػاف يقبػػؿ بعػػض أزكاجػو ثػػـ يصػمي كًل يتكضػػأ ,ثػػـ

ػائال" :كقػد ركم ىػذا الحػديث عػف األعمػش عػف حبيػب بػف أبػي ثابػت عػف عػركة ,كقػاؿ يحيػى:
عقَّب بعده ق ن
(ٔ) ٌ ,)ٕٔ7/ٔ(ٜنفٌ(ٖٔ٘).
(ٕ) ٌ ,)ٕٔ7/ٔ(ٜنفٌ(ٖٔ٘),
(ٖ) ٌ ,)ٗٗٓ/ٔ(ٜنفٌ(ٓٔ.)9
(ٗ) ٌ ,)ٔٓٙ/٘(ٜنفٌ(.)٘ٔٙ7
(٘) ٌ.)ٖٔ/8(ٜ
( )ٙؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ9/ٔ(ٛ
( ,)ٗٙٓ/ٔ(ٌٜ )7نفٌ(.)9٘8
( ,)ٕٙٓ/7(ٌٜ )8نفٌ(ٗٗ ,)٘٘8اّظه ,)ٗٙٔ/ٔ( :نفٌ(ٓ ,)ٕٖٙ/٘( ,)9ٙنفٌ(ٕٕ٘٘) ,)ٖٙ9/ٖ(ٌٜ ,نفٌ(.)ٖٕ97
( ,)ٕ77/ٔ(ٌٜ )9نفٌ(ٔٔ٘)ٗ ,اّظه ,)ٗٙ٘/ٔ( :نفٌ( ,)ٗ9ٓ/7( ,)9ٙ9نفٌ(ٕٖٔ.)7
(ٓٔ) ٌ ,)ٔ7ٓ/ٕ(ٜنفٌ(ٖٗٗٔ).
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حديث حبيب عف عركة عف عائشة ىذا  ,كحديث حبيب عف عركة عف عائشة "تصمي كاف قطر الدـ عمػى

قطرا" شبو ًل شيء"(ُ) ,كمثالو أيضا أنو ذكر حديث "كؿ مسكر حراـ  "...كنقؿ عف اإلمػاـ أحمػد
الحصير ن
تصحيحو ليذا الحديث(ِ).
 -المطمب السادس :بيان غريب الحديث

إف اإلماـ النسائي مف طريقتو أنو ربما يشرح المفظة الغريبة في الحديث ,كىذا في النادر.

الش ىكاؿ" ,قاؿٍّ :
كقكلو في حديث "كاف يكره ٍّ
"الش ىكاؿ مف الخيػؿ أف تكػكف ثػالث قػكائـ محجمػة ,ككاحػدة
مطمقة ,أك تككف الثالثة مطمقة ك الرجؿ محجمة ,كليس يككف ٍّ
الش ىكاؿ إًل في رجؿ ,كًل يككف في اليد"(ّ).

 -المطمب السابع  :الجانب الفقيي

اعتنػػى اإلمػػاـ النسػػائي بالناجيػػة الفقييػػة ,مثػػؿ مػػا اعتنػػى بالناحيػػة الحديثيػػة ,كيظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ

كالمػا مػف عنػده يػدؿ عمػى فقػو الحػديث ,كمػف أمثمتػو
تراجـ أبكابو في السنف الكبرل ,لكنػو كػاف
ن
أحيانػا يػكرد ن
ػائال" :كفػي ىػذا دليػؿ عمػى تحػريـ المسػكر قميمػو ككثيػره ,كلػيس كمػا
أنو ذكػر أدلػة تحػريـ الخمػر ,ثػـ عقَّػب ق ن
يقكلػػو المخػػادعكف ألنفسػػيـ بتح ػريـ آخػػر الش ػربة ,كتحمػػيميـ مػػا تقػػدميا ,الػػذم سػػرل فػػي العػػركؽ قبميػػا ,كًل

خالؼ بيف أىؿ العمـ أف السكر بكميتو ًل يحدث عف الشربة اآلخرة دكف األكلى كالثانية بعدىا"(ْ).

ػيال ,كبػذلؾ يكػكف
بقيت اإلشارة إلى أف اإلماـ النسائي كاف ينقؿ عف بعػض الفقيػاء ,كاف كػاف ىػذا قم ن

قد شابو الترمذم في ذلؾ ,حيث نقؿ عف مسركؽ فتكل في اليدية كالرشكة ,كفي شراء الخمر(ٓ).

-المطمب الثامن  :منيجو في عرض األسانيد والمتون

ٔ -طريقة عرضو األسانيد:

إف اإلمػػاـ النسػػائي لػػـ يغفػػؿ الصػػناعة اإلسػػنادية فػػي سػػننو ,فقػػد جمػػع بػػيف طريقػػة البخػػارم الفقييػػة

المتمثمة في دقة اًلستنباط ,كطريقة مسمـ اإلسنادية ,ككانت طريقة اإلماـ النسائي في سياؽ اإلسناد متمثمة

فيما يأتي :

أ -اعتنػػى اإلمػػاـ النسػػائي بتمييػػز ص ػيد األداء ,كدقػػة التعبيػػر ,كالتقيػػد بألفػػاظ التحمػػؿ كاألداء ,كمػػا

فعؿ اإلماـ مسمـ ,كطريقة عرضو لألسانيد متمثمة فيما يمي:

ُ -يف ػػرؽ ب ػػيف "ح ػػدثنا" ,ك"أخبرن ػػا" ,ك"أنبأن ػػا" ,كغيػ ػره م ػػف ألف ػػاظ التحم ػػؿ ,كمثال ػػو م ػػا أخرج ػػو ف ػػي

الصػػالة ,بػػاب النيػػي عػػف القػراءة فػػي السػػجكد ,قػػاؿ" :أخبرنػػا أبػػك داكد سػػميماف بػػف سػػيؼ قػػاؿ حػػدثنا أبػػك
عمػػي الحنفػػي كعثمػػاف بػػف عمػػر قػػاؿ أبػػك عمػػي حػػدثنا كقػػاؿ عثمػػاف أنبأنػػا داكد بػػف قػػيس عػػف إبػراىيـ بػػف

عبداهلل بف حنيف عف أبيو عف بف عباس عف عمي بف أبي طالب قػاؿ :نيػاني حبػي عػف ثػالث  ,...ثػـ

ساؽ الحديث(ٔ).

(ٔ) ٌ ,)ٖٔ٘/ٔ(ٜنفٌ(٘٘ٔ).
(ٕ) ٌ ,)7٘/٘(ٜنفٌ(ٖ ,)ٕ8ٖ/7( )٘ٓ7نفٌ(ٖ.)ٙ78
(ٖ) ٌ ,)ٖٔٗ/ٗ(ٜنفٌ(ٕ.)ٖٕ9
(ٗ) ٌ ,)8ٕ/٘(ٜنفٌ(ٓٓٔ٘)ٗ ,اّظه ,)ٖٖٕ-ٖٖٔ/ٗ(ٌٜ :نفٌ(ٖٖٗٗ).
(٘) ٌ ,)ٔٔ8/٘(ٜنفٌ(ٕٖٗٓ)ٗ ,اّظه ,)78/٘( :نفٌ( ,)79/٘( ,)٘ٓ88نفٌ( ,)ٗٔ9/ٙ( ,)٘ٓ89نفٌ(ٖ٘.)ٗٙ
( ,)ٖ٘ٙ/ٕ(ٌٜ )ٙنفٌ(.)7ٓ9
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ِ -مما يذكر أنو تحرل الدقػة فػي اسػتعماؿ صػيد األداء ,فإنػو دار بينػو كبػيف شػيخو الحػارث بػف

مسكيف جفكة ,,فكاف ًل يقكؿ" :حدثنا" ,كًل "أخبرنا" فيما يركيو عنو ,بؿ كػاف يقػكؿ" :قيػرئ عمػى الحػارث
بػػف مسػػكيف كأنػػا أسػػمع"(ُ) " ,الحػػارث بػػف مسػػكيف ق ػراءةن عميػػو كأنػػا أسػػمع"(ِ) ,كذلػػؾ ألنػػو لػػـ يسػػمع منػػو
مباشرة ,إنما مف خمؼ الباب.

ػر لمتحكيػػؿ بػػيف
ّ -التحكيػػؿ بػػيف األسػػانيد ,يسػػتعمؿ النسػػائي حػػرؼ (ك) فػػي السػػنف الكبػػرل كثيػ نا

ػدًل مػػف (ح) ,كلػـ أقػػؼ عمػػي أم مكضػع اسػػتعمؿ فيػػو (ح) فػي تحكيػػؿ اإلسػػناد ,كمعمػػكـ أف
األسػانيد ,بػ ن

مسمما قد أكثر مف استخداـ (ح) لمتحكيؿ بيف األسانيد.
ن
ب -كاف لإلماـ النسائي صكر في إيراد ىذه األسانيد:

سندا آخر ,ثـ جمعيا عمى شي كاحد ,كمثالػو مػا ركاه
ُ -أف يسكؽ جزنءا مف اإلسناد ,ثـ يذكر ن
عف محمد بف بشار عف يحيى بف سعيد عف سفياف ,كعف عمرك بف عمي عف عبد الػرحمف
عف سفياف(ّ).

ِ -الجمػع بػيف الشػيكخ بػأف يػػركم الحػديث الكاحػد عػف شػيخيف فػػأكثر مػف شػيكخو كجمعيػـ عمػػى
أحيانا أف المفظ لفالف ,كمثالو مػا ركاه عػف عبيػد اهلل بػف سػعيد أبػي قدامػة
مدار كاحد كيشير
ن
كشعيب بف يكسؼ أبػي عمػر النسػائي كالىمػا عػف يحيػى ,ثػـ سػاؽ الحػديث(ْ) ,كاذا اختمػؼ
لف ػػظ أح ػػد الش ػػيخيف ع ػػف اآلخ ػػر ق ػػاؿ" :كالمف ػػظ لف ػػالف" ,مث ػػؿ قكل ػػو "أخبرن ػػا محم ػػد ب ػػف س ػػممة

كالحارث بف مسكيف قراءة عميو ,كالمفظ لو عف ابف القاسـ"(ٓ).

كامال ,ثـ يسكؽ المتف بعد اإلسػناد األخيػر,
سندا آخر ن
ّ -يسكؽ اإلسناد ن
كامال ,ثـ يذكر بعده ن
مثالو ما ركاه عف سميماف بف عبيد اهلل عف أبي عامر عف سميماف عف عمارة بف غزية عف
عبػػد اهلل بػػف عمػػي بػػف حسػػيف بػػف عمػػي عػػف أبيػػو عػػف جػػده عػػف النبػػي  , كعػػف أحمػػد بػػف
الخميؿ عف سميماف عف عمارة بف غزية عف عبد اهلل بف عمي بف حسيف عػف أبيػو عػف جػده

عف النبي .)ٔ( 

ٕ -طريقة عرضو لممتون

تنوعت طريقة اإلمام النسائي في عرضه للمتون ,وتتمثل هذه الطريقة فيما يأتي:

أحيانػػا يختصػػر المػػتف فيسػػكؽ السػػند بطكلػػو ثػػـ يحػػذؼ المػػتف كيسػػتعيض عن ػو بقكلػػو "مثمػػو" ,أك
أ-
ن
"نحكه" ,كمف أمثمتو ما ركاه عف إبراىيـ بف الحسف عف الحجاج عف ابف جريج عف زياد بف سعد عف ىالؿ

بف أسامة عف أبي سممة عف أبي ىريرة ,ثـ قاؿ" :مثمو"(ٕ).

(ٔ) ٌ ,)77/ٔ(ٜنفٌ(ٓٔ)ٗ ,اّظه ,)78/ٔ( :نفٌ(ٕٔ).
(ٕ) ٌ ,)ٔ8ٓ/ٔ(ٜنفٌ(ٗ ,)ٕ7ٙاّظه ,)ٕٖٕ/ٔ( :نفٌ(ٕ ,)ٔ٘ٙ/ٕ( ,)ٖ9نفٌ(.)ٔٗٓٙ
(ٖ) ٌ ,)ٗ9ٔ/ٔ(ٜنفٌ( ,)ٕٔٓ9اّظه ,)ٔٔ7/ٔ( :نفٌ(ٖٔٔ) ,)ٔٔ9/ٔ( ,نفٌ( ,)ٕٔٔ/ٔ( ,)ٔٔٙنفٌ(ٕٕٔ) ,)ٗ7٘/ٗ( ,نفٌ(ٕٓ.)ٗ8
(ٗ) ٌ ,)ٕ9ٔ/ٔ(ٜنفٌ(ٗ)٘7
(٘) ٌ ,)ٗ8ٔ/ٔ(ٜنفٌ(ٗ ,)ٔٓٓ8اّظه ,)ٔٗ/ٕ( :نفٌ(ٖٔٓٔ).
( ,)ٕ9ٔ/8(ٌٜ )ٙنفٌ(ٗ )8ٓٗٙاّظه ,)ٖٖ٘/ٔ(:نفٌ(ٕٓ ,)ٖ77/ٗ( ,)7نفٌ(..)ٖٗ٘9
(ٌ )7ااااا ,)97/ٔ(ٜنفاااااٌ(ٗ ,)ٙ7اّظاااااه ,)ٕٗٙ/ٗ( :نفاااااٌ(ٗ ,)ٔ9ٗ/٘( ,)ٗ7ٙنفاااااٌ( ,)ٖٕ7-ٖٕٙ/٘( ,)٘ٗٔ9نفاااااٌ(ٖٗ,)ٗٔ8/٘( ,)٘7
نفٌ(ٖ٘.)٘9

ٓٗ

أحيان ػػا ي ػػذكر اإلس ػػناد بطكل ػػو ث ػػـ ي ػػذكر ج ػػزنءا م ػػف الح ػػديث ,ث ػػـ يق ػػكؿ" :نح ػػكه" ,أك "مثم ػػو" ,أك
ب-
ن
"مختصرا" ,أك "ذكر الحديث" ,كمثالو :ما ركاه عف إسماعيؿ بف مسعكد عف حاتـ بف كرداف عف أيكب عف
ن
محمد بف سيريف عف أنس قاؿ" :خطب رسكؿ اهلل  يكـ أضحى ,كانكفأ إلى كبشيف أممحيف فذبحيما ,...

مختصر"(ُ).

أحيانا يذكر اإلسناد بطكلو كطرفا مف الحديث ,ثـ يقػكؿ" :كسػاؽ الحػديث" ,كمثالػو مػا ركاه عػف
ت-
ن
محمد بػف العػالء عػف أبػي معاكيػة عػف األعمػش عػف عمػارة عػف عبػد الػرحمف بػف يزيػد عػف عبػد اهلل ,قػاؿ:

"قاؿ لنا رسكؿ اهلل  : يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة  ,"...كساؽ الحديث(ِ).

ث" -أنو قد يعنكف عمى اختالؼ الركاة في األلفاظ ,مػع اتفػاقيـ عمػى المعنػى ,فيكثػر فػي الكتػاب أف

ظػػا المتفقػػة
يقػػكؿ :بػػاب كػػذا ككػػذا ,كاخػػتالؼ ألفػػاظ النػػاقميف لخبػػر فػػالف ,كيعنػػي بػػذلؾ األحاديػػث المختمفػػة لف ن
معنى ,كمنشأ ذلؾ الركاية بالمعنى ,كيريد بيذا أف يميز لفظ كؿ رواك عف لفظ غيره.

حرصا مف اإلماـ مسػمـ المعػركؼ عنػد الجميػع بشػدة اعتنائػو بألفػاظ الػركاة,
فالنسائي ليذا الفعؿ أشد
ن
حرصا ممف يحذؼ المتف كيشير إلى مكضػع اًلخػتالؼ بػيف الػركاة
ألنو مف يذكر المتف مع كؿ إسناد أشد
ن

فقط"(ّ).

كمف أمثمتو قكلو" :ذكر اختالؼ الناقميف لخبر عائشة في ذلؾ"(ْ).

المبحث الخامس  :تعريف السند و أىميتو .
المطمب األول :تعريف السند

السند لغة:

ُ -قاؿ الجكىرم  " :ما قابمؾ مف الجبػؿ كعػال عػف السػفح ,كفػالف س ىػند أم معتى ىمػد ,كسػندت
ت بمعنى ,كأسندت غيرل"(ٓ).
استن ٍد ي
إلى الش أسند سنكدا ,ك ى
ِ -كقاؿ ابك الفتح بف عبد السيد" :السند بفتحتيف ما أيستند إليو مف حائط أكغيره"(ٔ).

اصطالحا:
السند
ً

قاؿ ابف جماعة" :كأما السند فيك اإلخبار عف طريؽ المتف"(ٕ).
كعرؼ ابف جماعة اإلسناد بقكلو":ىك رفع الحديث إلى قائمػو ,ك المحػدثكف يسػتعممكف السػند ك

اإلسناد لش كاحد"(ٖ).

ك قاؿ السخاكم " :اإلسناد أك السند ىك الطريؽ المكصؿ لممتف"(ٗ).

(ٔ) ٌ ,)ٖٗ٘/ٗ(ٜنفٌ(ٕٗ ,)ٗٗٙاّظه ,)ٕ98/ٖ( :نفٌ( ,)ٖٗ٘/ٗ( ,)ٖٓ٘ٙنفٌ(ٖ.)ٗٗٙ
(ٕ) ٌ ,)ٔ٘ٓ/٘(ٜنفٌ(ٖٔٓ٘)ٗ ,اّظه ,)ٕٖ7/ٔ( :نفٌ(ٖٓٗ) ,)ٖٔٙ/ٕ( ,نفٌ( ,)ٕٔٗ/ٖ( ,)ٖٔٗ7نفٌ(ٕٗٔ٘).
(ٖ) اإلٍاً اىٍْائٗ ٜمراتٔ اىَعرث )8٘(ٚترٕهػ ٍٞٝه.
(ٗ) ٌ ,)ٕٗٓ/ٔ(ٜنفٌ(ٕٔٗ)ٗ ,اّظه ,)ٔ9٘/ٕ( :نفٌ(ٔٔ٘ٔ) ,)ٔ98/ٔ( ,نفٌ( ,)ٕٓ9/ٕ( ,)ٔ٘ٔ8نفٌ(ٖٖٓ) ,)ٔ9٘/٘( ,نفٌ(ٕ٘ٗ٘).
(٘) اىٕؽاغ ىيعٕ٘هٗ , )ٗ98/ٕ(ٛاّظهاىَؼعٌ اىٌ٘ ,)ٖٗ٘/ٔ(ٛٞىٍاُ اىؼهب(ٕ٘ٔٔ).
()ٙاىَغهب ؽ ٜذهذٞة اىَؼهب(ٔٗ ,)ٗٔ7/اّظهاىَؼعٌ اىٌ٘,)ٖٗ٘/ٔ(ٛٞىٍاُ اىؼهب(ٕ٘ٔٔ).
( )7اىَْٖو اىهٗ.)ٕ9(ٛ
( )8اىَْٖو اىهٗ.)ٖٓ(ٛ
( )9اىر٘٘ٞػ األتٖه(ٓ٘).
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المطمب الثاني  :أىمية اإلسناد

إف لإلسناد مكانة كأىمية في اإلسالـ عظيمة ,إذ األصؿ في ذلػؾ تمقػي األمػة ليػذا الػديف عػف

الصحابة  كىـ تمقكه عف رسكؿ رب العالميف محمد  كىك تمقػى عػف رب العػزة كالجػالؿ بكاسػطة
أك بغير كاسطة كما ىك معمكـ(ُ).

قػػاؿ محمػػد بػػف حػػاتـ بػػف المظفػػر" :إف اهلل أكػػرـ ىػػذه األمػػة ,كشػ َّػرفيا َّ
كفضػػميا باإلسػػناد ,كلػػيس

ألحػػد م ػػف األم ػػـ كمي ػػا ق ػػديميـ كح ػػديثيـ إس ػػناد ,كانم ػػا ى ػػي ص ػػحؼ ف ػػي أي ػػدييـ كق ػػد خمطػ ػكا بكت ػػبيـ

أخبارىـ"(ِ).

كقاؿ أبك عمي الحسػيف بػف محمػد الجيػاني (تْٖٗ :ىػػ)" :خػص اهلل ىػذه األمػة بثالثػة أشػياء

لـ يعطيا مف قبميا ,اإلسناد كاألنساب كاإلعراب"(ّ).

كقػػاؿ ابػػف الصػػالح" :أصػػؿ اإلسػػناد أكنًل :خصيصػػة فاضػػمة مػػف خصػػائص ىػػذه األمػػة ,كسػػنة

بالغة مف السنف المؤكدة"(ْ).

كتظير أىمية اإلسناد كالحرص عمى طمبو كالسؤاؿ عنو ألنػو كسػيمة تمييػز األخبػار كتمحػيص

اآلثار ,فعف طريؽ اإلسناد ييعرؼ الصحيح مف الضعيؼ ,كينفى الكذب عف حديث رسكؿ اهلل . 

قػػاؿ اإلمػػاـ الحػػاكـ" :فم ػكًل اإلسػػناد كطمػػب ىػػذه الطائفػػة لػػو ككث ػرة مػكاظبتيـ عمػػى حفظػػو لػػدرس منػػار

اإلسػػالـ ,كلػػتمكف أىػػؿ اإللحػػاد كالبػػدع منػػو بكضػػع األحاديػػث كقمػػب األسػػانيد ,فػػإف األخبػػار إذا تعػػرت عػػف

بترا"
كجكد األسانيد فييا كانت ن

(ٓ)

منقطعا.-
–يعني
ن

المبحث السادس  :أنواع اإلسناد -من حيث العمو والنزول ,-وفيو مطمبان

سبؽ الكالـ قبؿ قميؿ عف فضؿ اإلسناد كأىميتو ,كبقي الكالـ عمى اإلسناد مف حيث العمك كال ػنزكؿ,

األم ػ ػ ػ ػة ىػػـ صػحػ ػ ػ ػ ػ ػابة رسػ ػكؿ اهلل ,
كاف أكؿ مػػف حػػرص عمػػى الحص ػ ػكؿ عمػػى اإلسنػ ػاد العػ ػالي فػػي ى ػ ػذه َّ

ابتداء يسألكف رسكؿ اهلل  كيسمعكف منو مباشرة ,دكف كاسطة ,كىذا أشرؼ أنكاع العمك ,كلما تكفي
فكانكا
ن
رسػػكؿ اهلل  رحػػؿ بعػػض الصػػحابة إلػػى إخػكانيـ يسػػألكنيـ عػػف حػػديث رسػػكؿ اهلل  , كتأسػػى السػػمؼ فػػي
ليال كنيا نار مف أجؿ جمع أحاديث رسكؿ اهلل . 
تحصيؿ األسانيد العالية بالصحابة  , فجابكا البالد ن
قيؿ ليحيى بف معيف في مرضو الذم مات فيو :ما تشتييأ قاؿ" :بيت خالي كاسناد عالي"(ٔ) ,ككاف

عمػػي بػػف المػػديني يػػذـ النػػزكؿ ,كيقػػكؿ" :النػػزكؿ شػػؤـ"(ٕ).كمػػا رغػػب السػػمؼ فػػي ذلػػؾ إًل ألف اإلسػػناد العػػالي
يبعد اإلسناد مف الخمؿ ,قاؿ ابف الصالح" :العمك ييبعد اإلسناد مف الخمؿ؛ ألف كػؿ رجػؿ مػف رجالػو يحتمػؿ

(ٔ) ػيٌ اىهظاه ّّؤذٔ ٗذط٘نٓ(ٖٔ.)ٔٗ-
(ٕ) ِهػ أٔؽاب اىؽكٝس(ٗٗ ,)8اّظه ف٘اػك اىؽكٝس(ٕٔٓ).
(ٖ) اىركنٝة(ٕٗ ,)ٔٙٓ/اّظه ف٘اػك اىرؽكٝس(ٕٔٓ).
(ٗ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(٘٘ٔ.)ٔ٘ٙ-
(٘) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(.)ٙ
(ٍ )ٙقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(,)ٔ٘ٙاىرقٞٞك ٗاإلٙٝاغ(ٔ ,)ٕٔٙ/اىّما اىؾٞاغ(ٕ.)ٕ9
( )7اىعاٍغ ألـالؿ اىهاٗٗ ٛآقاب اىٍاٍغ(.)ٖ8
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عمدا ,ففي قمتيـ قمة جيات الخمؿ ,كفي كثرتيـ كثػرة جيػات الخمػؿ ,كىػذا
سيكا أك ن
أف يقع الخمؿ مف جيتو ن
جمي كاضح"(ُ).
ٌّ
المطمب األول :اإلسناد العالي ,وينقسم إلى قسمين:

أ( -العمك المطمؽ)(ِ) :قاؿ ابف الصالح" :كىك القرب مف رسكؿ اهلل  بإسناد نظيؼ غير ضعيؼ,
كىذا أجؿ أنكاع العمك"(ّ).

ب( -العمك النسبي)(ْ) ,كينقسـ إلى أربعة أقساـ:

ُ -قاؿ ابف الصالح" :القرب مف إماـ مف أئمة الحديث ,كاف كثر العدد مػف ذلػؾ اإلمػاـ إلػى رسػكؿ
عاليػا
اهلل  , فإذا يكجد ذلػؾ فػي إسػناد يكصػؼ بػالعمك ,نظ نا
ػر إلػى قربػو مػف ذلػؾ اإلمػاـ ,كاف لػـ يكػف ن
بالنسبة إلى رسكؿ اهلل .)ٓ("

ِ -قاؿ ابف الصػالح" :العمػك بالنسػبة إلػى ركايػة الصػحيحيف ,أك أحػدىما ,أك غيرىمػا مػف الكتػب

المعركفة المعتمدة"(ٔ).

ّ -قاؿ ابف الصالح" :العمك المستفاد مف تقدـ كفاة الراكم"(ٕ).
ْ -قاؿ ابف الصالح" :العمك المستفاد مف تقدـ السماع"(ٖ).

المطمب الثاني :اإلسناد النازل ,وينقسم إلى قسمين:

أ -النزكؿ مطمؽ :كىك كثرة الكسائط إلى النبي  , كىك نزكؿ مسافة مطمؽ(ٗ).
ػر بالنسػػبة إلػػى سػػند آخػػر يػػرد بػػو ذلػػؾ الحػػديث بعينػػو ,يكػػكف عػػدد
أك ىػػك مػػا كػػاف عػػدد رجالػػو كثيػ نا

قميال(َُ).
رجالو ن

قاؿ جماؿ الديف القاسمي" :كاإلسػناد النػازؿ مفضػكؿ ,إًل إف تميػز بفائػدة ,كزيػادة الثقػة فػي رجالػو

عمى العالي ,أك ككنيـ أحفظ أك أفقو ,كنحك ذلؾ"(ُُ).

(ٔ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(ٗ ,)ٔ٘ٙاّظه اىّما اىؾٞاغ(ٕ.)ٕ9
(ٕ) ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ ,)ٖٖ9/ٖ(ٛأٔ٘ه اىؽكٝس(ٕٕٗ)ِ ,هغ ٍْظٍ٘ح أىقاب اىؽكٝس(ٔ.)9
(ٖ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(ٗ ,)ٔ٘ٙاّظه :اىثاػس اىؽصٞس(ٗ٘ٔ) ,اىّما اىؾٞااغ(ٕ ,)ٕ9اىرثٕاهج ٗاىراممهج(ٕ ,)ٕٖ٘/ؽارػ اىَغٞاس
ىيٍاااافاٗ ,)ٖٖ9/ٖ(ٛؽاااارػ اىثاااااف ,)ٗ8ٔ(ٜؼاِااااٞح اىنَاااااه(ٕٕٔ) ,ذ٘٘ااااٞػ األتٖااااه(ِ ,)87ااااهغ ِااااهغ ّفثااااح اىؾنااااه(ٗٔ ,)ٙٔ٘-ٙف٘اػااااك
اىرؽكٝس(.)ٕٔ7
(ٗ) ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ ,)ٖٖ9/ٖ(ٛأٔ٘ه اىؽكٝس(ٖٕٗ) ,اى٘ٞافٞد ٗاىكنن(ِٕ , )ٕٖٕ/هغ ٍْظٍ٘ح أىقاب اىؽكٝس(ٕ.)9
(٘) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(ٗ ,)ٔ٘7اّظهٍ :ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٔٔ) ,انِاق ُٚالب اىؽقائـ(٘ ,)ٔ7اىَْٖاو اىاهٗ ,)7ٓ(ٛاىثاػاس
اىؽصٞااااس(٘٘ٔ) ,اىّااااما اىؾٞاااااغ(ٕ ,)ٕ9اىرثٕااااهج ٗاىرااااممهج(ٕ ,)ٕ٘ٗ/ؽاااارػ اىَغٞااااس ىيٍاااافاٗ ,)ٖٗٗ/ٖ(ٛاىر٘٘ااااٞػ األتٖااااه( , )87ذااااكنٝة
اىهاٗ ,)ٔٙ٘/ٕ(ٛؽرػ اىثافِ ,)ٗ8ٕ-ٗ8ٔ(ٜهغ ِهغ ّفثح اىؾنه(ٗٔ ,)ٙاىرقهٝهاخ اىٍْٞح(ٖٗ) ,أٔ٘ه اىؽكٝس(ٖٕٗ).
(ٍ )ٙقكٍح اتِ اىٕالغ ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس(ٗ ,)ٔ٘7اّظه :اىّما اىؾٞاغ(ٕٗ ,)ٕ9اّظه انِاق ُٚالب اىؽقائـ(٘ ,)ٔ7اىَْٖاو اىاهٗ ,)7ٓ(ٛاىثاػاس
اىؽصٞاااس(٘٘ٔ) ,اىرثٕاااهج ٗاىراااممهج(ٕ ,)ٕ٘٘/ؽااارػ اىَغٞاااس ىيٍااافاٗ ,)ٖٗ٘/ٖ(ٛذاااكنٝة اىاااهاٗ ,)ٔٙ٘/ٕ(ٛؽااارػ اىثااااف ,)ٗ8ٕ(ٜاىرقهٝاااهاخ
اىٍْٞح(ٗٗ) ,أٔ٘ه اىؽكٝس(ٖٕٗ) ,ذؼيٞـ اىرؽؼ(ٓ.)ٙ
(ٍ )7قكٍااح اتااِ اىٕااالغ ؽاا ٜػيااً٘ اىؽااكٝس(ٗ ,)ٔ٘9اّظااه :انِاااق ُٚااالب اىؽقااائـ( ,)ٔ7ٙاىَْٖااو اىااهٗ ,)7ٓ(ٛاىثاػااس اىؽصٞااس(٘٘ٔ) ,اىّااما
اىؾٞااااغ( ,)ٕ98اىرثٕاااهج ٗاىراااممهج(ٕ ,)ٕٙٓ/ؽااارػ اىَغٞاااس ىيٍااافاٗ , )ٖ٘ٗ/ٖ(ٛاىر٘٘اااٞػ األتٖاااه(ٓ ,)9ذاااكنٝة اىاااهاٗ ,)ٔٙ8/ٕ(ٛؽااارػ
اىثاف ,)ٗ8٘(ٜاىرقهٝهاخ اىٍْٞح(٘ٗ) ,أٔ٘ه اىؽكٝس(ٖٕٗ) ,ذؼيٞـ اىرؽؼ(ٔ.)ٙ
(ٍ )8قكٍااح اتااِ اىٕااالغ ؽاا ٜػيااً٘ اىؽااكٝس(ٓٗ ,)ٔٙاّظااه :انِاااق ُٚااالب اىؽقااائـ( ,)ٔ77اىَْٖااو اىااهٗ ,)7ٓ(ٛاىثاػااس اىؽصٞااس( ,)ٔ٘ٙاىّااما
اىؾٞااااغ( ,)ٕ98اىرثٕاااهج ٗاىراااممهج(ٕ ,)ٕٖٙ/ؽااارػ اىَغٞاااس ىيٍااافاٗ , )ٖ٘8/ٖ(ٛاىر٘٘اااٞػ األتٖاااه(ٓ ,)9ذاااكنٝة اىاااهاٗ ,)ٔٙ8/ٕ(ٛؽااارػ
اىثاف ,)ٗ8ٙ(ٜاىرقهٝهاخ اىٍْٞح( ,)ٗٙأٔ٘ه اىؽكٝس(ٖٕٗ) ,ذؼيٞـ اىرؽؼ(ٔ.)ٙ
( )9اىرقهٝهاخ اىٍْٞح(.)ٗٙ
(ٓٔ) ٍؼعٌ ٍٕطيؽاخ اىؽكٝس(.)ٔٙ
(ٔٔ) ف٘اػك اىرؽكٝس(.)ٕٔ8
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قاؿ ابف المبارؾ" :ليس جكدة الحديث في قرب اإلسناد ,كلكف جكدة الحديث صحة الرجاؿ"(ُ).

كقاؿ ابف معيف" :الحديث النزكؿ عف ثبت خير مف عمك عف غير ثبت"(ِ).

كقاؿ عبيد اهلل بف عمرك" :حػديث بعيػد اإلسػناد صػحيح خيػر مػف حػديث قريػب اإلسػناد سػقيـ ,أك

قاؿ لؾ ضعيؼ"(ّ).

ب -النزكؿ النسبي ,كينقسـ إلى:

ُ -كثرة الكسائط إلى إماـ مف أئمة الحديث(ْ).

ِ -نزكؿ اإلسناد مف طريؽ غير الكتب المعركفة المعتمدة عف اإلسناد مف طريقيا(ٓ).
ّ -تأخر الكفاة(ٔ).

ْ -تأخر السماع(ٕ).
المبحث السابع  ,تعريف الرباعيات ,وذكر بعض مصنفات من جمع األسانيد العالية ,وفيو مطمبان:
المطمب األول :تعريف الرباعيات

قػػاؿ د .عبػػد الػػرحمف بػػف إب ػراىيـ" :ىػػي األحاديػػث التػػي فػػي إسػػنادىا أربعػػة ركاة ب ػيف المصػػنؼ كبػػيف

النبي .)ٖ( "

المطمب الثاني :بعض المصنفات التي جمعت األسانيد العالية لبعض األئمة

إف جمػػع األسػػانيد العاليػػة سػػنة السػػابقيف ,فقػػد جمػػع كثيػػر مػػف األئمػػة أسػػانيد عاليػػة لػػبعض األئمػػة

كالمصنفيف ,كاليؾ بعض ىذه المصنفات:

"ُ -عكالي الحارث بف أبي أسامة (ت ِِٖ),ركاية الحافظ ابي نعيـ  ,تحقيؽ عبد العزيز اليميؿ.

ِ -الفكائػػد المنتقػػاة الحسػػاف العػكالي لعثمػػاف بنأحمػػد السػػمرقندم (ّْٓ),ركايػػة أبػػي طػػاىر األنبػػارم,

تحقيؽ محمد عبد الكريـ عبيد.

ّ -الفكائد العكالي المؤرخة مف الصحاح ك الغرائب لمحمد بف عمي الصكرم (تُْْ).
ْ -األحاديث العكالي مف جزء ابف عرفة (ِٕٓ) ,ركاية ابف تيمية .

(ٔ) اىعاٍغ ألـالؿ اىهاٗٗ ٛآقاب اىٍاٍغ( ,)ٕ9ٙأقب اإلٍالء ٗاالٌرَالء(ٗ ,)٘7اّظه اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕ٘/
(ٕ) اىعاٍغ ألـالؿ اىهاٗٗ ٛآقاب اىٍاٍغ()ٖ8
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٗ/
(ٗ) اىرقهٝهاخ اىٍْٞح(.)ٗٙ
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗٙ
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗٙ
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗٙ
(ٍ )8ؼعٌ ػيً٘ اىؽكٝس اىْث٘.)ٔٓٙ(ٛ

ٗٗ

الفصل الثالث

صمب المكضكع ,كتشتمؿ عمى رباعيات اإلماـ النسائي في سننو الكبرل مف
الدراسة التطبيقية ,كىي ي

أكؿ كتاب الطيارة ,حتى نياية كتاب المحاربة ,كقد بمغت اربعيف كمائة حديث .
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ال
(َُ -)ٓ/ق َ

اؿ :ىح َّدثىىنا
اٍل ىك ًار ًث ,ىق ى
ًفي السٍّك ً
اؾ(ُ)"*.
ى

ً
اب الطَّيى ىارًة
(ُ) كتى ي
السك ً
ً
ً
ً
اؾ
(ٓ) اإل ٍكثى يار م ىف ى
ً
اإلمام ا ْل َح ِافظُ َّ
ًل :ىح َّػدثىىنا ىع ٍب يػد
كسى ىك يح ىم ٍي يػد ٍب يػف ىم ٍس ىػع ىدةى ,ىقػا ى
س ِائي  :أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
الن َ
َ ُ
ً
َّ
و
ً
ب ٍب يف اٍل ىح ٍب ىح ً
اب ,ىع ٍف أ ىىن ً
ت ىعمى ٍػي يك ٍـ
ػاؿ :ىقػ ى
س ٍب ًػف ىمالػؾ ,ىق ى
اؿ ىر يسػك يؿ المػو  " : ىق ٍػد أى ٍكثى ٍػر ي
يش ىع ٍي ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ (ٖ)
(ٕ)
صري.
وسى ْب ِن َحي َ
* ِع ْم َر ُ
َّان ا ْل َقَّزُاز المَّ ْيثي  ,أبو َع ْمرو ا ْل َب ْ
ان ْب ُن ُم َ
كثقػو النسػػائي(ْ) ,كالػدارقطني(ٓ) ,كمسػػممة بػف القاسػػـ(ٔ) ,كالػذىبي(ٕ) ,كذكػره ابػف حبػػاف فػي الثقػػات(ٖ),
كقاؿ أبك حاتـ(ٗ) ,كابف حجر(َُ)" :صدكؽ" ,كقاؿ النسائي في ركاية (ُُ),ك الدارقطني(ُِ)ً" :ل بأس بو".

مات بعد األربعيف كمائتيف.
امي(ٖٔ) ,أو ا ْلب ِ
الس ِ
اىِمي(ٗٔ) ,أبو َعِم ٍّيَ ,وُيقَا ُل :أ َُبو ا ْل َعب ِ
ص ِري.
س َع َدةَ ْب ِن ا ْل ُم َب َارِك َّ
َ
َّاس ا ْل َب ْ
* ُح َم ْي ُد ْب ُن َم ْ
كثقو النسائي(ُٓ) ,كذكره ابف حباف في الثقات(ُٔ) ,كقػاؿ أبػك حػاتـ(ُٕ) ,كالػذىبي(ُٖ) ,كابػف حجػر(ُٗ):
"صدكؽ" ,كقاؿ إبراىيـ بف أ ىيكٍرمة" :كؿ حديث حميد فائدة"(َِ).
مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف.

* ٌاا )ٔ( ,)7٘/ٔ( :ٜمراااب اىطٖااانج )ٗ( ,تاااب اإلمصااان ٍااِ اىٍاا٘اك ,نفااٌ(٘) ٗ ,ي )ٔ( ,)ٔٓ/ٔ( :مراااب اىطٖااانج )ٙ( ,تاااب اإلمصااان ٍااِ
اىٍ٘اك ,نفٌ(ٌْ )ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىٍاا٘اك :تاىنٍااهٗ ,اى َِ ٍْاا٘اك ٍااا ذااكىل تاأ األٌااْاُ ٍااِ اىؼٞااكاُُٝ ,قاااهٌ :اااك ؽ اآ ٍٝاارامٔ الا قىناأ تاىٍاا٘اك ,ؽاابلا ىااٌ ذااممه اىؾااٌ فيااد :اٌااراك.
اىْٖاٝح(٘٘ٗ).
(ٕ) اىقااىاو :تؾاارػ اىقاااػ ٗاىااىا ٛاىَّااكقج ٗؽاا ٜآـهٕااا وا ٛأـااهٕ ,ٙاامٓ اىٍْااثح اىاا ٚتٞااغ اىقااى ٗػَياأ .األٍّاااب(ٗ ,)ٗ9ٔ/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٖ.)ٖٖ/
(ٖ) اىيٞص :ٜتؾرػ اىالً ٗذّاكٝكٕا ٌٗانُ٘ اىٞااء اىَْ ق٘ٚاح ٍاِ ذؽرٖاا تْقطراٗ ِٞؽا ٜآـهٕاا شااء ٍْق٘ٚاح تاصالز ٍاِ ؽ٘فٖاإ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚىٞاس تاِ
مْاّح ,...اىقثٞيح ٜٕٗ ,أٙٝا ٍّثح اى ٚاى َعكِّ .اّظه األٍّاب(٘ ,)ٔ٘ٔ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٖٔ8-ٖٔ7/
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٕ.)ٖٙٓ/
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗ9/ٙ
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٗ9/ٙ
( )7اىناِؼ(ٕ.)ٖٖ8/
( )8اىصقاخ(.)ٗ99/8
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٓ٘/ٙ
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة(.)ٖٙ7
(ٔٔ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙ٘(ٜ
(ٕٔ) ٌئاالخ اىٍيَ.)ٕٔ7(ٜ
(ٖٔ) اىٍاٍ :ٜتؾرػ اىٍ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ األىؼ ٗؽ ٜآـهٕا اىَٕ ,ٌٞمٓ اىٍْثح اىٌ ٚاٍح تِ ىئ ٛتِ عاىة .األٍّااب(ٖ ,)ٕٖٓ/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٕ.)9٘/
(ٗٔ) اىثإي :ٜتؾرػ اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكج ٗمٍه اىٖاء ٗاىالًٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتإيح ٜٕٗ ,تإيح تِ أػٕهٗ ,مااُ اىؼاهب ٍٝارْنؾُ٘ ٍاِ االّرٍااب
اى ٚتإيح ,مؤّٖا ىٍٞد ؽَٞا ت ٍِ ٌْٖٞاألِهاػ .األٍّاب(ٔ ,)ٕ7٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٔٔٙ/
(٘ٔ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)7ٓ(ٜ
( )ٔٙاىصقاخ(.)ٔ79/8
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕٕ9/
( )ٔ8اىناِؼ(ٔ.)ٕٔٗ/
( )ٔ9ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٖٓ8
(ٕٓ) ٗاتااهإ ٌٞتااِ أٗنٍااح ٕاا٘ أؼااك اىؽؾاااظ األلمٞاااء,ذ٘ؽ )ٕٙٙ( ٜىاأ ذهظَااح ؽاا ٜاىعااهغ ٗاىرؼااكٝو(ٕ ,)ٔٓٗ/ذااانٝؿ أٔااثٖاُ(ٔ ,)ٕٕ٘/ذااانٝؿ
تغكاق( ,)ٗٙ/ٙاىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٌٔٞ )ٖ8ٕ/ه أػالً اىْثالء(ٖٔ.)ٔٗ٘/
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* ع ْب ُد ا ْلو ِار ِث ْب ُن س ِع ِ
ان ا ْل َع ْن َب ِري(ٔ) ,موًلىم أبو عبيدة التَُّن ِ
وري
يد ْب ِن َذ ْك َو َ
َ
َ
َ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
كثقػ ػػو النسػ ػػائي  ,كابػ ػػف سػ ػػعد  ,كابػ ػػف معػ ػػيف  ,كعبػ ػػد اهلل بػ ػػف ين ىم ٍي ػ ػر  ,كالعجمػ ػػي  ,كأبػ ػػك
(ٕ)

ص ِري.
ا ْل َب ْ

كزد النسائي ,كابف حجر "ثبت" ,كزاد ابف سػعد "حجػة" ,كزاد
زرعة(ٖ) ,كأبك حاتـ(ٗ) ,كابف حجر(َُ) ,ا
أبك حاتـ "ىك أثبت مف حماد بف سممة" ,كزاد ابف حجر "ثبت".

متقن ػػا ف ػػي الح ػػديث"(ُُ) ,كذكػ ػره اب ػػف ش ػػاىيف ف ػػي
كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات ,كق ػػاؿ" :ك ػػاف ن
الثقات(ُِ) ,قاؿ الذىبي" :أحد الحفاظ ,كاليو المنتيى في التثبت"(ُّ).
كأثنى عمى حفظو كاتقانو شعبة(ُْ) ,ككاف يحيى بف سعيد يرجػع إلػى حفظػو كيثبتػو(ُٓ) ,كعػده

ابف معيف مف أثبت شيكخ البصرييف(ُٔ) ,كقدمو عمى ابف يع َّمية في أيكب(ُٕ).
كقاؿ أبك حاتـ في ركاية أخرل" :صدكؽ ,ممف ييعد مػع ابػف يعميػة كبشػر بػف المفضػؿ ككىيػب,

ييعد مف الثقات"(ُٖ).
متقنا يذـ لبدعتو"(ُٗ).
كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي" :كاف صدكنقا ن
كقاؿ أحمد في ركاية ثانية" :صالح الحديث"(َِ).
(ُِ)

كنيى عنو حماد بف زيد

كيزيد بف زريع(ِِ).

كقاؿ عبيد اهلل القكاريرم" :لكًل الرأم لـ يكف بو بأس"(ِّ).

(ٔ) اىؼْثه :ٛتؾرػ اىؼ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ اىُْ٘ ٗؽرػ اىثاء اىَ٘ؼكج ٗاىهاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتْ ٜاىؼْثهٝٗ ,فؾؼ ؽٞقاه :تَيؼْثه ٌٕٗ ,ظَاػح ٍِ تْاٜ
ذَ .ٌٞاألٍّاب(ٗ ,)ٕٗ٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٙٓ/
(ٕ) اىرْ٘ن :ٛتؾرػ اىراء شاىس اىؽهٗػ ٌ٘ٗ ,اىُْ٘ تؼكٕا اى٘اٗ ٗؽ ٜآـهٕا اىهاءٕ ,مٓ اىٍْاثح اىا" ٚاىرْا٘ن" ٗػَيٖاا ٗتٞؼٖاا .األٍّااب(ٔ,)ٗ87/
اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕٕٙ/
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٗ ,)ٗ8ٖ/ٔ8ؽ ٜي )ٕٗ(,)ٕ٘٘/٘(:مراب ٍْاٌل اىؽط )ٔ89( ,تاب ٍا لمه ؽ ,ٍْٚ ٜنفٌ(ٖ )ٕ99اىر٘شٞـ ؽق.ٛ
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕٔ/7(ٙ
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٖٗٗ/
(ٕ )ٙك ٛاىٍان ,)ٕٕٗ(ٛذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٖٗٗ/
( )7ذانٝؿ اىصقاخ(ٖٗٔ).
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٙ/ٙ
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٙ/ٙ
(ٓٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(
(ٔٔ) اىصقاخ(.)ٔٗٔ-ٔٗٓ/ٙ
(ٕٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٔٗ).
(ٖٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٗٗ ,)ٖٗٓ/ؽ ٜاىَغْا ٜؽا ٜاىٙاؼؾاء(ٕ" :)ٕٔ/شثاد ىنْأ نٍُا ٜتاىقاكن"ٗ ,ؽا ٜاىناِاؼ(ٕ" :)ٕٕٔ/ؽٕاٞػ ٍؾا٘ٓ شثاد ىنْأ
فكنٗ ,"ٛؽٌٞ ٜه أػالً اىْثالء(" :)ٖٓٓ/8اإلٍاً اىصثد اىؽاؽع"ٗ ,ؽ ٔٞأٙٝا(" :)ٖٓٔ/8ماُ ػاىَا ٍعا٘قا ٍاِ ؽٕاؽاء إٔاو وٍاّأٍٗ ,اِ إٔاو
اىكٗ ِٝاى٘نع ,اال أّٔ فكنٍ ٛثركع".
(ٗٔ) اىرانٝؿ اىنثٞه(٘ ,)ٖ8ٓ-ٖ79/اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)7٘/ٙاىصقاخ(.)ٔٗٓ/7
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7٘/ٙ
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٙ/ٙ
( )ٔ7ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٕ٘-٘ٔ(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)٘7/ٙ
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٙ/ٙ
( )ٔ9ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘ٗ ,)ٖٖٗ/اّظه ٕك ٛاىٍان.)ٕٕٗ(ٛ
(ٕٓ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7٘/ٙ
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٗ78/ٔ8
(ٕٕ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٙ/
(ٖٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٔٗ).
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(ٔ)
ًلىم ,أَبو ِ
ب ْب ُن ا ْل َح ْب َح ِ
ص ِري ,روى لو .
* ُ
صال ٍح َ
ش َع ْي ُ
الب ْ
اب األ َْزِدي َ ,م ْو ُ ْ ُ َ
كثق ػػو النس ػػائي(ِ) ,كاب ػػف س ػػعد(ّ) ,كأحم ػػد(ْ) ,كال ػػذىبي(ٓ) ,كاب ػػف حج ػػر(ٔ) ,كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف(ٕ) ,كاب ػػف

شاىيف

(ٖ)

في الثقات ,كقاؿ أبك حاتـ" :صالح الحديث"(ٗ).

مات سنة إحدل كثالثيف كمائة ,كقيؿ :قبميا.

ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-خ )ُُ( ,)ّْٕ/ِ( :كتاب الجمعة )ٖ( ,باب السكاؾ يكـ الجمعة ,...رقـ(ٖٖٖ) عػف أبػي معمػر –

عبد اهلل بف عمرك -عف عبد الكارث بو باختالؼ يسير.

-دم )ُ( ,)ّٕٓ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ُٖ( ,بػػاب فػػي السػكاؾ ,رقػػـ(َٖٕ) عػػف يحيػػى بػػف حسػػاف عػػف

سػػعيد بػػف زيػػد عػػف شػػعيب بػػو بػػاختالؼ يسػػير ,ككػػذلؾ(ُ )ُ( ,)ّٕٓ/كتػػاب الطيػػارة )ُٖ( ,بػػاب فػػي

السكاؾ ,رقـ(َٕٗ) عف محمد بف عيسى عف عبد الكارث بو باختالؼ يسير.

-حػ ػ ػػـ )ُّْ/ّ( :عػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد الصػ ػ ػػمد كعفػ ػ ػػاف ,كالىمػ ػ ػػا عػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ال ػ ػ ػكارث بػ ػ ػػو بػ ػ ػػاختالؼ يسػ ػ ػػير,

ككذلؾ(ّ )ُْٗ/عف عفاف عف عبد الكارث بو بمفظو.

-حػػب )ٖ( ,)ّْٖ-ّْٕ/ّ( :كتػػاب الطيػػارة )ّ( ,بػػاب سػػنف الكضػػكء ,رقػػـ(َُٔٔ) عػػف الفضػػؿ بػػف

الحباب عف عمراف بف ميسرة عف عبد الكارث بو باختالؼ يسير.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ركاتو ثقات.

(ٔ) األوق :ٛتؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىىاٗ ٛمٍه اىكاه اىََٖيحٕٗ ,ا٘ أوق تاِ اىغا٘زٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚأوق ِاْ٘ءج ٗ ,اىَّاٖ٘ن تٖامٓ اىٍْاثح ظَاػاح.
األٍّاب(ٔ.)ٕٔٓ/
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)٘ٔٓ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ88/7(ٙ
(ٗ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ.)ٗٔ7/
(٘) اىناِؼ(ٕ.)ٕٔ/
( )ٙذقهٝة اىرقهٝة(.)ٕٓ8
( )7اىصقاخ(ٗ.)ٖ٘٘/
( )8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٙ8
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٖ٘ٗ/
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(ُِ) باب التَّكًق ً
ؾ
يت ًفي ىذًل ى
ى ي ٍ
ً
ػاؿ:
اف اٍلجكني  ,ىع ٍػف أ ىىنػس ب ًػف ىم ًال وػؾ  ,ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(ِ -)ُٓ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىج ٍع ىف ير ,ىع ٍف أىبًي ع ىم ىر ى
(ِ)
(ُ)
ً
ً
ؽ اٍلع ىان ًة(ّ) كىنتٍ ً
ؼ ً ً َّ
ص َّ
يف ىي ٍك نما,
ت لى ىنا ًفي ىق ٍّ
الش ًار ًب ىكتىٍقًم ًيـ األى ٍ
ي"كقٍّ ى
اإلبًط أىًل ىنتٍ ير ىؾ أى ٍكثىىر م ٍف أ ٍىرىبع ى
ظ ىف ًار ىك ىحٍم ً ى
ى
ً
يف ىلٍيىم نة"*.
ىكىق ى
اؿ ىم َّرةن أ ٍ
يخ ًرل :أ ٍىرىبع ى
أوًل :دراسة اإلسناد

اء ا ْلب ْغ ِ
اهلل الثَّ َق ِفي(ٗ) ,موًلىم أبو رج ٍ
يف ْب ِن ع ْب ِد ِ
ط ِر ٍ
*قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ْب ِن َج ِم ٍ
الني
يل ْب ِن َ
َ
ََ
َ
َ
َ

(٘)

.

كثقو النسائي(ٔ) ,كابف معيف(ٕ) ,كأبك حاتـ(ٖ) ,كمسممة بػف القاسػـ(ٗ) ,كالحػاكـ(َُ) ,كالػذىبي(ُُ) ,كابػف

حجػػر(ُِ) ,كزاد النسػػائي ك الحػػاكـ "مػػأمكف" ,كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت",أثنى عميػػو أحمػػد بػػف حنبػػؿ ,كقػػاؿ" :ىػػك
آخر مف سمع مف ابف لييعة"(ُّ),كقاؿ أحمد بف ىسَّيار(ُْ)" :كاف ثبتا فيما ركل"(ُٓ).

كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :كاف مف المتقنيف في الحديث المتبحريف في السنة كانتحاليا"(ُٔ),

كقاؿ ابف خراش(ُٕ) ,كعبد اهلل بف محمد بف ىس ىيار(ُٖ)" :صدكؽ".
مات سنة أربعيف كمائتيف.

ِ ()ٜٔ
ض َب ْي َع َة ف ُن ِس َب إلييم.
انَ ,ك َ
س َم ْي َم َ
س َم ْي َم َ
*ج ْع َف ُر ُ
ان ينزل في َب ِني ُ
َ
ان الض َبعي أ َُبو ُ
بن ُ
(ُِ)
(َِ)
كثقو ابف معيف  ,كالذىبي .

* ٌ )ٔ( ,)79/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٕٔ( ,تاب اىر٘فٞد ؽ ٜلىل ,نفاٌ(٘ٔ) ,ي )ٔ( ,)ٖٖ/ٔ( :مرااب اىطٖاانج )ٔٗ( ,تااب اىر٘فٞاد ؽا ٜلىال,
نفٌ(ٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) فٓ اىّانب :أـمٓ تاىَقٓ ٕٗ٘ اىَقهاٖ .اىٍَرفهض ألتّ ٜؼ.)ٖٔٙ/ٔ(ٌٞ
(ٕ) اىرقي ٍِ :ٌٞاىقَ ْيٌ ٕ٘ٗ ,اىقطغ ٗاىقٓ .اّظه :اىْٖاٝح(ِٓٗ ,)77هغ ٍٍيٌ(ٕ.)ٕٔٔ7/
(ٖ) اىؼاّح :اىّؼه اىم  ٛؽ٘ؿ لمه اىهظو ٗؼ٘اىٗ ,ٔٞممىل اىّؼه اىم ٛؼ٘اى ٜؽهض اىَهأجِ .هغ ٍٍيٌ(ٕ.)ٕٔٔٙ/
(ٗ) اىصقؾاا :ٜتؾاارػ اىصاااء اىَصيصااح ٗاىقاااػ ٗاىؾاااءٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚشقٞااؼ تااِ ٍْثاأّٗ ,ىىااد أمصااه ٕاامٓ اىقثٞيااح اىطااائؼ ٗاّرّااهخ ٍْٖااا ؽاا ٜاىااثالق.
األٍّاب(ٔ.)٘ٓ9-٘ٓ8/
(٘)تغالُ :تؾرػ اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكجٌٗ ,نُ٘ اىغ ِٞاىَؼعَحٗ ,ؽ ٜآـهٕا اىُْٕ٘ ,مٓ اىٍْثح اىا ٚتغاالُٕٗ ,ا ٜتياكج ّا٘اؼ ٜتياؿٗ ,ظْا ٜاّأ ٍاِ
ٚفهٌراُ .األٍّاب(ٔٗ ,)ٖ7ٙ/اّظه :ذٖمٝة اىنَاه(ٍٖٕ ,)ٕٖ٘/هأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗاىثقاع(ٔ.)ٕٓ9/
( )ٙذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ٗ , )ٕٙ( ٜؽ ٜذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ ",)ٕ٘9/شقح ٔكٗؿ".
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗٓ/7
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٗٓ/7
( )9ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٗ٘ٓ/ٙ
(ٓٔ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس.)ٕٔٓ( ,
(ٔٔ)
ؿ.
ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔٗ ,)ٖٔ/ؽ :)ٕٗ/ٔٔ( ٜماُ َِ ٞؿ ِ
ٔك ٍ
(ٕٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٖ9ٓ-ٖ89
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗٓ/7
(ٗٔ) أؼَااك تااِ ٌااٞا ن ,أتاا٘ اىؽٍااِ اىَااهٗو ٛاىؽاااؽع ,ػاااَ ٌااثؼٌ ِٞااْح ٍٗاااخ ٌااْح شَاااُ ٌٗاارٍٗ ِٞااائر .ِٞاّظااه :اىعااهغ ٗاىرؼااكٝو(ٕ,)ٙ9/
اىصقاخ( ,)٘ٗ/8ذٖمٝة اىنَاه(ٔٗ ,)ٖٕٖ/ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)٘٘9/
(٘ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٗ٘ٓ/ٙ
( )ٔٙاىصقاخ(.)ٕٓ/9
( )ٔ7ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٗ87/
( )ٔ8ذانٝؿ تغكاق(ٗٔٗ ,)ٗ87/ػثك تِ ٍؽَك تِ ٌٞان أت٘ ٍؽَك اىؽاؽع اىصقح ,ذ٘ؽٌْ ٜح ِّّٞؼ ٗشالشَائح .ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)ٖٓٗ/
( )ٔ9اى ُّٙاثَ ِؼ :ٜتٙااٌ اىٙاااق اىَؼعَااح ٗؽاارػ اىثااء اىَْق٘ٚااح ت٘اؼااكج ٗؽاا ٜآـااهٓ اىؼا ِٞاىََٖيااحٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا٘ ٚاثٞؼح تااِ فااّ ,...ًٞااىه أمصااهٌٕ
اىثٕهجٗ ,ماُ ٍؽيح ٍْٝة اىٝ ٌٖٞقاه ىٖ ٌ تْ٘ ٘ثٞؼحٗ ,...أت٘ ٌيَٞاُ ظؼؾه تِ ٌيَٞاُ اىٙاثؼ ٜاىثٕاهٍ ٛاِ إٔاو َٝاٍاح ,اَّاا فٞاو ىأ اىٙاثؼٜ
ألّٔ ماُ ْٝىه ؽ ٜتْ٘ ٜثٞؼح ؽٍْة اىٖٞا .األٍّاب(ٗ.)9-8/
(ٕٓ) ذانٝؿ اىكٗن ,)ٔٓٗ/ٕ(ٛاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٔ88/
(ٕٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٗٔ/
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كقاؿ ابف حباف" :أحد المتقنيف في الركايػة"(ُ) ,كذكػره ابػف شػاىيف فػي الثقػات(ِ) ,كقػاؿ ابػف معػيف فػي

ركاية" :ليس بو بأس"(ّ).

كتكسط فيو قكـ ,فقاؿ ابف سعد" :ثقة فيو ضعؼ"(ْ) ,كقاؿ أحمدً" :ل بػأس بػو"(ٓ) ,كقػاؿ الجكزجػاني:

كحسػػف لػػو الترمػػذم(ٕ) ,كابػػف القطػػاف(ٖ) ,كقػػاؿ ابػػف عػػدم" :حسػػف
"ثقػػة متماسػػؾ ,ركل أحاديػػث منك ػرة"(ٔ)َّ ,

الحديث ًل بأس بو ,كأحاديثو ليست بالمنكرة ,كىك ممف يجب أف ييقبؿ حديثو ,كما كاف فيو مف منكر فمعؿ
البالء مف الراكم عنو"(ٗ) ,كقاؿ الحاكـ(َُ) كالذىبي(ُُ)في ركاية ,كابف حجر(ُِ)" :صدكؽ".

كضعفو يحيى بف سػعيد ,ككػاف ًل يكتػب حديثػو كًل يػركم عنػو(ُّ) ,كضػعفو ابػف معػيف(ُْ)فػي ركايػة,

كمحم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف عم ػػار(ُٓ) ,كك ػػاف اب ػػف مي ػػدم ًل ينش ػػط لحديث ػػو(ُٔ) ,كاس ػػتثقؿ حديث ػػو أحم ػػد ب ػػف

سناف(ُٕ) ,كذكره العقيمي في الضعفاء ,كقاؿ" :في حديثو نظر"(ُٖ),كقػاؿ ابػف عبػد البػر" :لػيس بحجػة لسػكء
حفظو ككثرة غمطو"(ُٗ) ,كقاؿ البخارم" :يخالؼ فػي بعػض حديثػو"(َِ) ,كقػاؿ الجكزجػاني مػرة أخػرل" :ركل

أحاديث منكرة"(ُِ) ,كقاؿ ابف الجكزم في بعض حديثو منكر(ِِ).

كذكر ابف القطاف جممة مػف األحاديػث المنتقػدة عميػو(ِّ) ,كقػاؿ الػذىبي" :لػو مػا يين ىكػر"(ِْ) ,كقػاؿ ابػف

المديني" :أكثر عف ثابت ككتب مراسيؿ كفييا أحاديث مناكير"(ِٓ).

كنيى عنو حماد بف زيد(ِٔ) ,كيزيد بف زريع(ِٕ) ,كسميماف بف حرب(ِٖ).
مات سنة ثماف كعشريف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

(ٔ) اىصقاخ(.)ٔٗٔ-ٔٗٓ/ٙ
(ٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)87
(ٖ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( ٍِ )87مالً أت ٜومهٝا ؽ ٜاىهظاه(.)ٙ7
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕٔ/7(ٙ
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٗ8ٔ/
( )ٙأؼ٘اه اىهظاه(ٓٔٔ).
( )7خ(٘)٘ٓ( ,)ٖ97/مراب اىَْافة)ٔ9( ,تاب ٍْافة ػي ٜن٘ ٜػْٔ ,نفٌ(ٕٖ.)ٖ7
( )8تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ.)89/
( )9اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٔ٘ٓ/
(ٓٔ) اىَكـو اى ٚاىٕؽٞػ(ٔ)ٖٔٗ/
(ٔٔ) ٍِ ذُ ُنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(.)ٔٗ8
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة(.)8ٓ-79
(ٖٔ) ذانٝؿ اىكٗن.)ٔٓٗ/ٕ(ٛ
(ٗٔ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(٘ٗ ,)ٕ7/فاه اىَؽقـ :اىَ٘ظ٘ق ػِ اتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهٗاٝاخ اىر٘شٞـٗ ,ىٌ ْٝقو عٞاهٓ ٍاِ اىهٗاٝااخ اىرا ٜتا ِٞأٝاكْٝاٍٗ ,اا
فاىٔ اىَئىؼ_ٝؼْ ٜاتِ اىقطاُ_ اٍا أُ ٝنُ٘ ذؽهٝؼ ٍِ اىٍْاؾ أٗ ٍِ اىَئىؼ ّؾٍٔ( .ؼاِٞح نفٌٔ)
(٘ٔ) ذانٝؿ ظهظاُ(ٗ )٘ٓ8ظاء ؽ(ٔٞـؾٞؼ)ٗ ,اىٕ٘اب(٘ؼٞؼ).
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٗ8ٔ/
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٗ8ٔ/
( )ٔ8اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٔ89-ٔ88/
( )ٔ9اىرَٖٞك(ٕٔ ,)ٙ8/االٌرممان(.)ٖٖٙ/8
(ٕٓ) اىرانٝؿ اىنثٞه(ٕٗ ,) ٔ7٘/ؽٞأ فااه :ػثاك ٝفااىؼ ؽا ٜتؼاٗ ؼكٝصأٔٗ ,ا٘اتٔ أّأ ٍاِ فا٘ه اىثفاان ٛؽيؼيأ ٌاق( ٛأتاّٗ ,)ٜقاو ٕاما اىناالً
اىمٕث ٜؽٍٞ ٜىاُ االػركاه(ٕ )ٖٔ7/ػِ اىثفان.ٛ
(ٕٔ) أؼ٘اه اىهظاه(ٓٔٔ).
(ٕٕ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم.)ٔ7ٔ/ٔ(ِٞ
(ٖٕ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ.)ٕ8/٘( ,)89/
(ٕٗ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞ ,)ٕٓ9/ىاُ االػركاه(ٕ.)ٖٔٙ/
(ٕ٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٗ8ٔ/
( )ٕٙذٖمٝة اىنَاه(ٗ ,) ٗ8ٕ/ٔ8ظاء ػِ أؼَك أُ ؼَاق  ِٝوٝك ماُ ال  ْٖٚٝػْٔ ٗفاه اَّا ماُ ٝرّٞغ .اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٗ8ٔ/ٕ( ,)ٔ78/
( )ٕ7ذانٝؿ تغكاق(.)ٖ8ٕ/ٙ
( )ٕ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٗ8ٔ/ٕ( ,)ٔ78/

ٓ٘

(ٕ)
يب األ َْزِدي(ٔ) أو ِ
بن َح ِب ٍ
الج ْوِني(ٖ) ,مشيور بكنيتو. ,
الك ْن ِدي  ,أ َُبو ِع ْم َر َ
*ع ْب ُد ا ْل َمِم ِك ُ
ان َ
َ
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
كثقػػو ابػػف سػػعد  ,كابػػف معػػيف  ,كالػػدارقطني  ,كالػػذىبي  ,كابػػف حجػػر ,كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي
الثقػات(ٗ),كقػاؿ النسػػائيً" :ل بػأس بػػو"(َُ),كقػاؿ محمػػد بػف ك ً
اسػ وع(ُُ)" :حسػػف الحػديث"(ُِ) ,كقػػاؿ أبػك حػػاتـ:
ى
"صالح"(ُّ).

مات سنة ثماف كعشريف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

انيا :التخريج
ث ً
ـ)ِ( ,)ِِِ/ُ( :كت ػػاب الطي ػػارة )ُٔ( ,ب ػػاب خص ػػاؿ الفطػ ػرة ,رق ػػـ(ُٓ) ع ػػف قتيب ػػة كيحي ػػى ب ػػف يحي ػػىكالىما عف جعفر بو بمفظ مختمؼ مكقكنفا.

-د ,)ِٖ/ْ( :كتاب الترجؿ ,باب في األخذ مف الشارب ,رقػـ(ََِْ) ,عػف مسػمـ بػف إبػراىيـ عػف صػدقة

فكعا ,كذكػره(ْ ,)ِٖ/كتػاب الترجػؿ ,بػاب فػي األخػذ
بف مكسى عف أبي عمراف الجكني بو بمفظ مختمؼ مر ن
معمقا عف جعفر ,كقاؿ" :ىذا أصح".
مف الشارب ,رقـ(ََِْ) ن
-ت )ْْ( ,)ّْٖ/ْ( :كتػ ػ ػػاب األدب )ُٓ( ,بػ ػ ػػاب ف ػ ػ ػي التكقيػ ػ ػػت فػ ػ ػػي تقمػ ػ ػػيـ األظفػ ػ ػػار كأخػ ػ ػػذ الشػ ػ ػػارب,

رقػػـ(ِٖٕٔ) عػػف قتيبػػة بػػو بمفػػظ مختمػػؼ مكقكنفػػا ,ككػػذلؾ(ْ )ْْ( ,)ّْٖ/كتػػاب األدب )ُٓ( ,بػػاب فػػي
التكقيػػت فػػي تقمػػيـ األظفػػار كأخػػذ الشػػارب ,رقػػـ(ِٕٕٔ) ,عػػف عبػػد الصػػمد عػػف صػػدقة بػػف مكسػػى عػػف أبػػي
مختصرا ,كلـ يذكر نتؼ اإلبط.
عمراف بو
ن
جو )ُ( ,)ُْٓ/ُ( :كتاب الطيارة كسنتيا )ٖ( ,باب الفطرة ,رقـ(ِٓٗ) عف بشر بػف ىػالؿ عػف جعفػربف سميماف بو بمفظ مختمؼ.

حـ ,)ِٓٓ ,َِّ ,ُِِ/ّ( :عف يزيد بف ىاركف عػف صػدقة بػف مكسػى عػف أبػي عمػراف بػو مختص نػرا,كلـ يذكر نتؼ اإلبط.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف لذاتو ,إلف فيو جعفر بف سميماف صدكؽ  ,ك بالمتابعة يرتقي الي الصحيح لغيره.

(ٔ) األوق :ٛذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔ).
(ٕ) اىنْك :ٛتنٍه اىناػ ٌٗنُ٘ اىُْ٘ ٗؽ ٜآـهٕا اىكاه اىََٖيحٕ ,مٓ اىٍْثح اىَ ٚم ْْكج ٜٕٗ ,فثٞيح ٍّٖ٘نج ٍِ اى .َِٞاألٍّااب(٘ ,)ٔٓٗ/اىيثااب
اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٔٔ٘/
(ٖ) اىعّ٘ :ٜتؾرػ اىعٌٗ ٌٞنُ٘ اى٘اٗ ٗمٍه اىُْٕ٘ ,مٓ اىٍْثح اى ٚظُ٘ ,تطِ ٍاِ األوق ٕٗا٘ اىعاُ٘ تاِ ػا٘ػ ٝاِ ـىَٝاح .األٍّااب(ٕ,)ٕٔ٘/
اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖٕٔ/
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ77/7(ٙ
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٗٙ/
(ٌ )ٙئاالخ اىٍيَ.)ٕ7ٖ(ٜ
( )7اىناِؼ(ٕ.)ٕٕٓ/
( )8ذقهٝة اىرٖمٝة(ٖٖٓ).
( )9اىصقاخ(٘.)ٔٔ7/
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ99/ٔ8
(ٔٔ) ٕاا٘ ٍؽَااك تااِ ٗاٌااغ تااِ ظاااته ْ
األوق ,ٛأتاا٘ تنااهٝٗ ,قاااه :أتاا٘ ػثااك  .اّظااه :اىصقاااخ( ,)ٖٙٙ/7ذٖاامٝة اىنَاااه(ٌ ,)٘7ٙ/ٕٙااٞه أػااالً
اىْثالء( ,)ٔٔ9/ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٗ7ٓ/7
(ٕٔ) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٕ.)ٕٙٗ/
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٗٙ/

ٔ٘

كؿ اٍل ىخ ً
(ُٓ) اٍلقىك يؿ ًع ٍن ىد يد يخ ً
الء
ٍ
ً
ً
ً
صػيى ٍي وب ىع ٍػف أ ىىن و
ػس ٍب ًػف ىماًل وػؾ
يـ قى ى
(ّ -)ُٗ/أ ٍ
إس ىح ي
اؽ ي
اؿ :أ ٍىن ىبأ ىىنػا ٍ
ىخ ىب ىرىنا ٍ
إس ىػماعي يؿ ىع ٍػف ىع ٍبػد اٍل ىع ًزي ًػز ٍب ًػف ي
بف ٍإب ىراى ى
اؿ :ىكاف ا َّلنبًي ً إ ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخالء ىق ى َّ
ىعكيذ بً ىؾ ًم ىف اٍل يخ يب ًث ىكاٍل ىخ ىبائً ًث(ُ)"*.
ىق ى
اؿ" :الميي َّـ ٍّإني أ ي
ى
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ (ٕ)
ِ ِ
ِ ِ
اىوَيو(ٖ).
طر ا ْل َح ْن َ
يم ْب ِن َم َ
وب ,المعروف بابن َر ُ
س َح ُ
ظمي  ,أ َُبو َي ْعقُ َ
*إِ ْ
يم ْب ِن َم ْخ َمد ْب ِن إ ْب َراى َ
اق ْب ُن إ ْب َراى َ
"مأمكنػػا" ,كزاد الػػذىبي "حجػػة" ,كزاد ابػػف
كثقػػو النسػػائي(ْ) ,كالػػذىبي(ٓ) ,كابػػف حجػػر(ٔ) ,كزاد النسػػائي
ن
كنظرا,
ظا
ظا
كعمما كحف ن
حجر "حاف ن
ن
ن
مجتيدا" ,كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ" :كاف مف سادات زمانو فقينا ن
ممف صنؼ الكتب كفرع السنف كذب عنيا كقمع مف خالفيا"(ٕ).
أثنى عمى حفظو قتيبة بف سعيد(ٖ) ,كأبػك زرعػة(ٗ) ,كابػف خزيمػة(َُ) ,كالحػاكـ(ُُ) ,كالػذىبي(ُِ) ,كقػاؿ

نظير بالعراؽ"(ُّ)" ,كلـ ىأر مثمو"(ُْ) ,ك"ىػك إمػاـ مػف أئمػة المسػمميف"(ُٓ)" ,مثمػو يسػأؿ
أحمدً" :ل أعرؼ لو نا
عنو"(ُٔ) ,ك "لـ يعبر جسر خراساف مثؿ إسحاؽ"(ُٕ) ,ىك أميػر المػؤمنيف(ُٖ),كقػاؿ أبػك حػاتـ" :العجػب مػف
إتقانو كسالمتو مف الغمط مع ما رزؽ مف الحفػظ

(ُٗ)

كًل أعمػـ فػي دى وػر مثػؿ ىػذيف الػرجميف نيعنػي إسػحاؽ

(َِ)
كعىم نما مف أعالـ
كأحمد بف حنبؿن رحال ككتبا كذك ار كصنفا"  ,كقاؿ الخطيب" :كاف أحد أئمة المسمميف ,ى

* ٌ )ٔ( ,)8ٓ/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٔ٘( ,تاب اىق٘ه ػْك قـ٘ه اىفالء ,نفٌ( ,)ٔ9ي )ٔ( ,)ٖ8/ٔ( :مرااب اىطٖاانج )ٔ8( ,تااب اىقا٘ه ػْاك
قـ٘ه اىفالء ,نفٌ(ٌْ )ٔ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) فاه اتِ األشٞه" :اىفثس ٗاىفثائس ت ٌٙاىثاء ظَغ اىفثٞسٗ ,اىفثائس ظَغ اىفثٞصحٝ ,هٝاك لماهاُ اىّاٞاٗ ِٞٚاّااشٌٖٗ ,فٞاو ٕا٘ اى ُفثْاس ,تٍانُ٘
اىثاااء ٕٗاا٘ ـااالػ ٞٚااة اىؾؼااو ٍااغ ؽعاا٘ن عٞااهٓٗ ,اىفثائااس ٝهٝااك تٖااا األؽؼاااه اىَمٍٍ٘ااح ٗاىفٕاااه اىهق.ٝااح" فاااه اىثاؼااسٗ :اىٕاا٘اب األٗه.
اىْٖاٝح(ٕٕ٘).
(ٕ) اىؽْظي :ٜتؾرػ اىؽاء اىََٖيح ٌٗنُ٘ اىْاُ٘ ٗؽارػ اىظااء اىَؼعَاحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚؼْظياح تاِ ٍاىال تاِ وٝاك ٍْااجٍ ,اٌْٖ اٌاؽاؿ تاِ نإ٘ٝاح.
األٍّاب(ٕ ,)ٕ79/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖ9ٙ/
(ٖ) اىهإُ٘ :ٜٝتؾرػ اىهاء ٌٗ٘ اىٖاء ٗؽ ٜآـهٕا اىٞاء اىَْق٘ٚح ٍاِ ذؽرٖاا تااشْرٕ ,ِٞامٓ اىٍْاثح اىا ٚاٌاؽاؿ تاِ اتاهإ ٌٞاىَؼاهٗػ تااتِ نإُ٘ٝأ,
ٗٝقاه اتِ نإَ َ٘ .ٔٝاألٍّاب(ٖ ,)ٖٗ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٔ/
(ٗ) ذانٝؿ تغكاق(ٗ ,)ٖٙ9/7ظاء ؽ ٔٞأٙٝا "أؼك األئَح".
(٘) ٍٞىاُ االػركاه(ٔٗ ,)ٖٖٖ/اّظه :اىناِؼ(ٌٔٞ ,)ٙٓ/ه أػالً اىْثالء(ٍٔٔٗ ,)ٖٙ9/ا تؼكٕا.
( )ٙذقهٝة اىرٖمٝة(.)ٖ9
( )7اىصقاخ(.)ٔٔٙ-ٔٔ٘/8
( )8ذانٝؿ تغكاق( ,)ٖ7ٕ/7ذانٝؿ قٍّـ(.)ٕٔ7/8
( )9ذانٝؿ تغكاق(.)ٖ7ٕ/7
(ٓٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖٙ9/7
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٖٙ9/
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔٔ.)ٖٙ9/
(ٖٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٖٙ8/7
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖٙ8/7
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕٗ ,)7ٔٗ,ٕٔٓ/فانُ ترانٝؿ تغكاق (.)ٖٙ8/7
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٗ ,)ٖٙ8/7فانُ تاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٔٓ/
( )ٔ7ذانٝؿ تغكاق(.)ٖٙ8/7
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖ7ٓ/7
( )ٔ9ذانٝؿ تغكاق(.)ٖ7ٕ/7
(ٕٓ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٖٔ٘/8

ٕ٘

الديف ,اجتمع لو الحديث كالفقو كالحفظ كالصدؽ كالكرع كالزىد"(ُ) ,كقػاؿ ابػف عسػاكر" :أحػد أئمػة المسػمميف

كأعالـ الديف"(ِ).

رماه أبك داكد باًلختالط فقاؿ" :تغير قبؿ أف يمكت بخمسة أشير سمعت منو في تمػؾ األيػاـ فرميػت

بو"(ّ).

غالبػػا بمػػرض فيبقػػى أيػػاـ مرضػػو فتي ىغَّيػػر
كقػاؿ الػػذىبي ن
معمقػػا" :كفػػي الجممػػة فكػػؿ أحػػد يتعمػػؿ قبػػؿ مكتػػو ن
القكة الحافظة كيمكت إلى رحمة اهلل عمى تغيره ثـ قبؿ مكتو بيسير يخمط ذىنو كيتالشػى عممػو ,فػإذا قضػى
زاؿ بالمكت حفظو فكػاف مػاذا!!! أفبمثػؿ ىػذا يمػيف عػالـ قػطأ كػال كاهلل كًل سػيما مثػؿ ىػذا الجبػؿ فػي حفظػو

كاتقانو"(ْ).

تكفي سنة ثماف كثالثيف كمائتيف.
(٘)
ِ
*إسم ِ
اىيم ْب ِن ِم ْق ٍ
وف ِب ْاب ِن ُعمَ َّي َة(.)ٙ
ًلى ْم أ َُبو ِب ْ
ص ِري ا ْل َم ْع ُر ُ
َس ِدي َم ْو ُ
اعي ُل ُ
ش ِر ا ْل َب ْ
سم األ َ
َ
َْ
بن ْإب َر َ
كثقو النسائي(ٕ) ,كابف ميدم(ٖ) ,كابف سعد(ٗ) ,كابف معيف(َُ) ,كأبك حاتـ(ُُ) ,كأبك جعفر البستي(ُِ),

ػمما
كابػػف حجػػر(ُّ) ,كزاد النسػػائي "ثبػػت" ,كزاد ابػػف سػػعد "ثبػػت حجػػة" ,كزاد ابػػف معػػيف:
ن
"مأمكنػػا صػػدكقنا مسػ ن
تقيًّا" ,كزاد أبك حاتـ "متثبت في الرجاؿ" ,كزاد ابف حجر "حافظ".
قػػاؿ شػػعبة" :سػػيد المحػػدثيف"(ُْ) ,كقػػاؿ أحمػػد" :إليػػو المنتيػػى فػػي التثبػػت فػػي البصػرة"(ُٓ) ,أثنػػى عمػػى

قتيبة(ُٔ) ,كقاؿ أبك داكد" :ما أحد مف المحدثيف إًل قد أخطأ إًل إسماعيؿ بف يعىم َّية كبشر بف المفضؿ"(ُٕ),
كقاؿ الدارميً" :ل يعرؼ ًلبف يع َّمية غمط إًل في حديث كاحد"(ُٖ).

(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٍٗ ,)ٖٕٙ/7صئ فاه اىَى ٛؽ ٜذٖمٝة اىنَاه(ٕ.)ٖٖٙ/
(ٕ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٕٔٓ/8
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(ّٖ ,)ٖ7ٗ/7اٝح االعرثا ,)ٕ٘-ٗ9(ٚاىن٘امة اىْٞهاخ(ٔ.)9ٔ-8
(ٗ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٖ78-ٖ77/
(٘) األٌك :ٛتؾرػ األىؼ ٗاىٍ ِٞاىََٖيح ٗتؼكٕا اىكاه اىََٖيحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚأٌاكٕٗ ,ا٘ اٌاٌ ػاكج ٍاِ اىقثائاو .األٍّااب(ٔٗ ,)ٖٔ8/ؽا ٜذٖامٝة
اىنَاه(ٖ )ٕٖ/أٌك ـىَٝح.
(ٕ )ٙمٓ اىٍْثح ألٍٔ .اّظه :اىطثقاخ اىنثه ,)ٕٖٙ-ٕٖ٘/7( ٙذانٝؿ تغكاق(ٗ ,)ٔ99/7ظاء ؽٗ" ٔٞفك ماُ ٝنهٓ لىل ٗٝق٘ه ٍِ :فاه اتِ ػيٞأ ؽقاك
اعراتْٗ ,"ٜاّظه اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٖ7ٕ/
( )7ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)ٖٓ/
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٖٔ٘/
( )9اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖٙ-ٕٖ٘/7( ٙ
(ٓٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٗ ,)ٕٓٗ/7اّظه اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٔ٘ٗ/
(ٔٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٔ٘٘/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٕ9ٕ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة(ٗٗ.)ٗ٘-
(ٗٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓ٘/7
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٔ٘ٗ/
( )ٔٙذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓٔ/7
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ ,)ٕٕٓ/7ظاء ٍؼْآ ػِ اتِ اىَك ْٜٝأٙٝا .اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٖٓ/7
()ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٖٓ/7

ٖ٘

كقاؿ محمد بف عمػار

(ُ)

كالػذىبي(ِ)" :حجػة" ,كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ(ّ) ,كيعقػكب بػف شػيبة(ْ)" :ثبػت",

(ٔ)
(ٓ)
أيضػػا:
أيضػػا":عدؿ مػػأمكف"  ,كقػػاؿ ن
كزاد يعقػػكب بػػف شػػيبة "جػ ًّػدا" ,كقػػاؿ الػػذىبي" :حػػافظ ثبػػت"  ,كقػػاؿ ن
ظا فقيينا"(ٕ).
"ككاف حجة حاف ن

كذكره ابف حباف

(ٖ)

كابف شاىيف

(ٗ)

في الثقات.

مات سنة ثالث كمائة ,كقبؿ سنة أربع كليس بشيء(َُ).
*ع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
الب َن ِاني(ٔٔ) موًلىم البصري األعمى.
ص َي ْيب ُ
َ
يز ْب ِن ُ
(ُٕ)
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
(ُّ)
(ُِ)
كثقو النسػائي  ,كابػف سػعد  ,كابػف معػيف  ,كأحمػد  ,كالعجمػي  ,كابػف حجػر  ,كقػاؿ
أحم ػػد ف ػػي ركاي ػػة" :ثق ػػة ثق ػػة"(ُٖ) ,كق ػػاؿ الن ػػككم" :اتفقػ ػكا عم ػػى تكثيق ػػو"(ُٗ) ,كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف
شاىيف

(ُِ)

(َِ)

في الثقات ,كقاؿ الذىبي" :حجة"(ِِ) ,كتكسط أبك حاتـ فقاؿ" :صالح"(ِّ).

كاب ػػف

مات سنة ثالثيف كمائة.

ثان ًيا :التخريج
أوًًل :المتابعات

خ )ُ( ,)ِِْ/ُ( :كتاب الكضكء )ٗ( ,باب ما يقكؿ عند دخكؿ الخالء ,رقـ حديث(ُِْ) عف آدـأيضا(ُُ )َٖ( ,)ُِٗ/كتاب الدعكات )ُٓ( ,باب الدعاء عند
عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو ,ك ن

دخكؿ الخالء ,رقـ حديث(ِِّٔ) عف محمد بف عرعرة عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو.

(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓٗ/7
(ٕ) اىناِؼ(ٔ.)7ٖ/
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓ9/7
(ٗ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٔٔ/7
(٘) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔٓ7/9
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٔ8/9
( )7ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٔٓٓ/
( )8اىصقاخ(.)ٗ٘-ٗٗ/ٙ
( )9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖ٘).
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٗ ,)ٖٕ/فاه اىمٕث ٜؽٌٞ ٜه أػالً اىْثالء( ٍِ" :)ٕٔٓ/9فاه ٍاخ (ٗ )ٔ9ؽقك عي."ٛ
(ٔٔ) اىثْاّ :ٜت ٌٙاىثاء اىَْق٘ٚح ٍِ ذؽرٖا تْقطحٗ ,اىْاُ٘ اىَؾر٘ؼاح ,ؽٖامٓ اىٍْاثح اىا ٚتْاّاح تاِ ٌاؼك تاِ ىائ ٛتاِ عاىاة .فاىأ اتاِ ؼثااُ مَاا ؽاٜ
األٍّاب(ٔٗ .)ٖ99/فاه اىٍَؼأّٗ" :ٜانخ تْاّح ٍؽيح تاىثٕهج ىْىٗه ٕمٓ اىقثٞيح تٖا" اىَٕاكن اىٍااتـ(ٔٗ .)ٖ99/فااه اتاِ األشٞاه" :اىثْااّٜ
ٌنح تْاّح تاىثٕهج ٍْٖا ػثك اىؼىٝى تِ ٖٔٞة" اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٔ78/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٕٖٗ/
(ٖٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔ/7(ٙ
(ٗٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ ,)ٖٗٓٓ/ٕ7/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖ8٘-ٖ8ٗ/
(٘ٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٌٔٗ ,)8ٕٔ/ٖ99/ئاالخ أت ٜقاٗق(.)ٖٕٙ
( )ٔٙذانٝؿ اىصقاخ(ٖ٘ٓ).
( )ٔ7ذقهٝة اىرٖمٝة(.)ٕ98
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘ ,)ٖ8٘-ٖ8ٗ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٕ٘).
( )ٔ9ذٖمٝة األٌَاء ٗاىيغاخ(ٔ.)ٖٓٙ/
(ٕٓ) اىصقاخ(٘.)ٕٔٗ-ٕٖٔ/
(ٕٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٕ٘).
(ٕٕ) اىناِؼ(ٕ.)ٔ9ٖ/
(ٖٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖ8٘-ٖ8ٗ/

ٗ٘

ـ)ّ( ,)ِْٖ/ُ( :كتػػاب الحػػيض )ِّ( ,بػػاب مػػا يقػػكؿ إذا أراد دخػػكؿ الخػػالء ,رقػػـ(ُِِ) عػػف أبػػيبكر بف أبي شػيبة كزىيػر كالىمػا عػف إسػماعيؿ بػو متفػارب األلمفػاظ ,ككػذلؾ عػف يحيػى بػف يحيػى عػف

حماد كىشيـ كالىما عف عبد العزيز بو بمفظو.
-د ,)ِ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب ما يقػكؿ إذا أراد دخػكؿ الخػالء ,رقػـ حػديث(ْ) عػف مسػدد عػف حمػاد

كعبد الكارث ,كالىما عف عبد العزيز بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ُ ,)ِ/كتػاب الطيػارة ,بػاب مػا يقػكؿ إذا دخػؿ
الخالء ,رقـ حديث(ٓ) عف الحسف بف عمرك عف ككيع عف شعبة عف عبد العزيز ,كلـ يسؽ لفظو.
ت)ُ( ,)ٖٔ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ْ( ,بػػاب مػػا يقػػكؿ إذا دخػػؿ الخػػالء ,رقػػـ حػػديث(ٓ) عػػف قتيبػػة كىنػػادكالىما عف ككيع عػف شػعبة عػف عبػد العزيػز بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ُ)ُ( ,)ٖٕ/كتػاب الطيػارة )ْ( ,بػاب مػا

يقكؿ إذا دخؿ الخالء ,رقـ حديث(ٔ) عف أحمد بف عبدة عف حماد عف عبد العزيز بو بمفظو.

-ج ػ ػػو )ُ( ,)ُٓٓ/ُ( :كتػ ػ ػاب الطي ػ ػػارة كس ػ ػػنتيا )ٗ( ,ب ػ ػػاب م ػ ػػا يق ػ ػػكؿ الرج ػ ػػؿ إذا دخ ػ ػػؿ الخ ػ ػػالء ,رقػ ػ ػػـ

حديث(ٖٗٓ) عف عمرك بف رافع عف إسماعيؿ بف عميو بو متقارب األلفاظ.

دم )ُ( ,)َّٓ/ُ( :كتاب الطيارة )َُ( ,باب ما يقكؿ إذا دخؿ الخالء المحرـ ,رقـ حديث(ٔٗٔ) عفمحمد بف الفضؿ عف حماد عف عبد العزيز بو بمفظو.

-حـ )َُُ/ّ( :عف إسماعيؿ بو متقارب األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ّ )ٗٗ/عػف ىشػيـ عػف عبػد العزيػز بػو بمفظػو

ككذلؾ(ّ )ِِٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو دكف قكلو "الميـ إني".

-حػػب )ٖ( ,)ِْٓ-ِّٓ/ْ( :كتػػاب الطيػػارة )ُِ( ,بػػاب اًلسػػتطابة ,رقػػـ حػػديث(َُْٕ) عػػف أحمػػد بػػف

عمػػي عػػف عمػػي بػػف الجعػػد عػػف ىشػػيـ كحمػػاد كشػػعبة جمػػيعيـ عػػف عبػػد العزيػػز بػػو بمفظػػو ,كقػػاؿ" :الخبػػث
كالخبائػػث جمػػع الػػذككر كاإلنػػاث مػػف الشػػياطيف ,يقػػاؿ لمكاحػػد مػػف ذك ػراف الشػػياطيف خبيػػث كاًلثنػػيف خبيثػػاف

كالثالثة خبائث".

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف عبد اهلل بف مسعكد  متقارب األلفاظ

تػػاري بغػػداد ,)ِِِٕ/ّْْ/ٓ( :ككػػذلؾ(ٔ )ِٔٗٗ/ُِٕ/عػػف ابػػف مسػػعكد  بمفظػػو ,كفػػي سػػنده أحمػػدبف محمد بف عيسى ,كقيؿ أحمد بف عبد الجبار بف عيسى ,قاؿ الدارقطني" :متركؾ" كذا في تاري بغداد.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

٘٘

الر ً
ىني ًي النَّبً ٍّي  ع ًف اٍلبك ًؿ ًفي اٍلم ً
اكًد
اء َّ
ٍ
ى
ى ىٍ
ً
َّ
ػث ىعػ ٍػف أىبًػػي الزىب ٍيػ ًػر ىعػ ٍػف ىجػػابً ور ىعػ ٍػف رسػ ً
ىحػ َّػدثىىنا الم ٍيػ ي
ػكؿ اهلل " أَّىنػػوي
ىي

اب ًذ ٍك ًر
(ِٓ) ىب ي
ػاؿ:
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػػة بػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
(ْ -)ِّ/أ ٍ
الر ً
ىنيى ع ًف اٍلبك ًؿ ًفي اٍلم ً
اكًد(ُ)"*.
اء َّ
ى
ى ى ىٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
*قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
)
ٕ
(
الر ْح َم ِن الفَ ْي ِمي أ َُبو ا ْل َح ِ
ار ِث.
س ْع ٍد ْب ِن َع ْب ِد َّ
*المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ

كثق ػ ػػو النسػػ ػػائي(ّ) ,كابػػ ػػف س ػ ػػعد(ْ) ,كابػ ػ ػػف معػػ ػػيف(ٓ) ,كاب ػ ػػف الم ػ ػػديني,

(ٔ)

كأحم ػ ػػد(ٕ) ,كالعجمػػ ػػي(ٖ),

كالدارقطني(ٗ) ,كالذىبي(َُ) ,كابف حجر(ُُ) ,كزاد ابف سعد" :كثير الحديث صحيحو" ,كزاد ابف المديني,
كأحمد" :ثبت" ,كزاد الذىبي" :ىك أحد األعػالـ كاألئمػة األثبػات ,حجػة بػال نػزاع" ,كزاد ابػف حجػر" :ثبػت
فقيو إماـ مشيكر" ,كذكره ابف حباف

بو ".

(ُِ)

كابػف شػاىيف

(ُّ)

فػي الثقات,قػاؿ كأبػك زرعػة(ُْ)" :صػدكؽ يحػتج

كأثنػى عميػو أحمػد فقػاؿ" :مػا فػي المصػرييف أثبػت مػف الميػث ,كثيػر العمػـ صػحيح الحػديثمات سػنة

خمس كسبعيف كمائة ,كذىب ابف سعد إلى أنو مات سنة خمس كستيف كمائة(ُٓ) ,كىك ىك ٍى هـ.
َس ِدي( )ٔٙموًلىم أ َُبو الزَب ْير ا ْل َم ٍّكي.
*م َح َّم ٌد ْب ُن َمسمم بن تَ ْد ُرس األ ْ
ُ
(ُِ)
(َِ)
(ُٗ)
(ُٖ)
(ُٕ)
كثق ػػو النس ػػائي  ,كاب ػػف س ػػعد  ,كاب ػػف مع ػػيف  ,كاب ػػف الم ػػديني  ,كالعجم ػػي  ,كاب ػػف عب ػػد

الب ػػر(ِِ) ,كال ػػذىبي(ِّ) ,كالخزرج ػػي(ِْ) ,كزاد اب ػػف الم ػػديني" :ثب ػػت" ,كزاد اب ػػف عب ػػد الب ػػر" :ح ػػافظ مقب ػػكؿ
* ٌ )ٔ( ,)8٘/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٕ٘( ,تاب ّٖ ٜاىْث  ٜػِ اىث٘ه ؽ ٜاىَاء اىهامك ,نفٌ(ٕٖ)ٗ ,ممىل :ي(ٔ )ٔ( ,)٘ٔ/مرااب اىطٖاانج,
(ٖٔ) تاب اىْٖ ٜػِ اىث٘ه ؽ ٜاىَاء اىهامك ,نفٌ(ٖ٘) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىهامك ٕ٘ :اىكائٌ اىٍامِ اىم ٛال ٝعه .ٛاىْٖاٝح(ٗ.)ٖ7
(ٕ) اىؾَٖ :ٜتؾرػ اىؾاء ٌٗنُ٘ اىٖاء ٗؽ ٜآـهٕا اىعٕ_ٌٞنما ٗٔ٘اتٔ اىَٕ ,_ٌٞمٓ اىٍْثح اى ٚؽٌٖ ٌٕٗ ,تطِ ٍِ ف ًٞعٞالُ .األٍّاب(ٗ.)ٖٗٔ/
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ٘8/
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖ٘8/7(ٙ
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٔ8ٓ-ٔ79/7ذانٝؿ تغكاق(ٗٔٗ )ٖ٘7/ؽ" ٔٞؼكٝصٔ ػِ ّاؽغ ٔاىػ".
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٙٓ8/ٙ
( )7ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ٘ٙ/
( )8ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖ99
( )9فطْ ,)ٖٓٗ/ٔ(ٜمراب اىٕالج )ٕ9( ,تاب ٗظ٘ب فهاءج "تٌٍ اىهؼَِ اىهؼ ,"ٌٞنفٌ(٘٘ٔٔ).
(ٓٔ) ٍٞىاُ االػركاه(٘ٗ ,)٘ٔ٘/اّظه :ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٕٕ٘/ه أػالً اىْثالء(ٗ ,)ٔ٘ٙ/8اىناِؼ(ٕ.)ٗٓٗ/
(ٔٔ)ذقهٝة اىرقهٝة(ٓٓٗ).
(ٕٔ) اىصقاخ(.)ٖٙٔ-ٖٙٓ/7
(ٖٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(٘.)ٕ7
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ8ٓ-ٔ79/7
(٘ٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖ٘8/7(ٙ
( )ٔٙذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٔ9
( )ٔ7ذٖمٝة اىنَاه(.)ٗٓ8/ٕٙ
( )ٔ8اىطثقاخ اىنثه.)ٖٓ/ٙ(ٙ
( )ٔ9ذانٝؿ اىكانٍٗ ,)ٕٓٔ,ٔ9٘(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٙ/8
(ٕٓ) ٌئاالخ ٍؽَك تِ ػصَاُ تِ أتِٞ ٜثح ىؼي ٜتِ اىَك ْٜٝؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)87
(ٕٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٖٔٗ).
(ٕٕ) اىرَٖٞك(ٕٔ.)ٔٗٗ-ٖٔٗ/
(ٖٕ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٗ ,)ٕ٘ٓ/8ؽ ٍِ" ٔٞاىؽؾاظ اىصقاخ ٗاُ ماُ عٞهٓ أٗشـ ٍْٔ" ,اىناِؼ(ٖ.)77/
(ٕٗ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)ٗٔ-ٗٓ/

٘ٙ

الحديث ,حافظ متقف" ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :كاف مف الحفػاظ كلػـ ينصػؼ مػف قػدح فيػو؛ألف
مف استرجح في الكزف لنفسو ,لـ يستحؽ الترؾ مف أجمو"(ُ) ,كذكره ابف شاىيف في الثقات(ِ).
كقاؿ احمد "ليس بو بأس"(ّ) ,كقاؿ ايضا" :ىك حجة أحتج بو "

(ْ)

أثنى عمى حفظو عطاء بف أبي رباح(ٓ) ,كيعمى بف عطاء(ٔ) ,كابػف حبػاف(ٕ) ,كالػذىبي(ٖ) ,كقػاؿ ابػف

معيف في ركاية" :صالح الحديث"(ٗ) ,كقاؿ أحمد" :احتممو الناس ليس بو بأس"(َُ).

كقػػاؿ زكريػػا بػػف يحيػػى السػػاجي" :صػػدكؽ حجػػة فػػي األحكػػاـ ,يػػركم عنػػو أىػػؿ النقػػؿ كقبمػػكه كاحتج ػكا

بو"(ُُ).

كقاؿ يعقكب بف شيبة" :صدكؽ إلى الضعؼ ما ىك"(ُِ).

كقاؿ ابف عػدم" :كفػى بػأبي الزبيػر صػد نقا أف يحػدث عنػو مالػؾ ,فػإف مال نكػا ًل يػركم إًل عػف ثقػةً ,ل
أحدا مف الثقات تخمؼ عنو إًل كقد كتب عنو ,كىك في نفسػو ثقػة ,إًل أف يػركم عنػو بعػض الضػعفاء
أعمـ ن
فيكػػكف مػػف جيػػة الضػػعيؼ كًل يكػػكف مػػف مثمػػو ,كىػػك يػػركم أحاديػػث صػػالحة ,كلػػـ يتخمػػؼ عنػػو أحػػد ,كىػػك

صدكؽ ثقة ًل بأس بو"(ُّ).

كقاؿ ابف القطاف الفاسي(ُْ) ,كالذىبي(ُٓ) ,كابف حجر(ُٔ)" :صدكؽ" ,كزاد الذىبي" :حافظ".

كقػػاؿ أبػػك حػػاتـً" :ل يحػػتج بػػو يكتػػب حديثػػو"(ُٕ) ,كقػػاؿ أبػػك زرعػػةً" :ل يحػػتج بػػو ,إنمػػا يحػػتج بحػػديث

الثقات"(ُٖ) ,كقاؿ أيكبً" :ل يػدرم مػا يحػدث"(ُٗ) ,كقػاؿ ابػف عيينػة" :كػاف عنػدنا بمنزلػة خبػز الشػعير"(َِ),

ػابر مطيػػة"(ُِ) ,كقػػاؿ البخػػارمً" :ل ييحػػتج بػػو"(ِِ) ,كقػػاؿ الشػػافعي" :يحتػػاج إلػػى
كقػػاؿ ابػػف ج ػريج" :اتخػػذ جػ نا
دعامة"(ِّ) ,كذكره العقيمي(ِْ) ,كابف الجكزم(ِٓ) في الضعفاء.
(ٔ) اىصقاخ(٘.)ٖ٘ٔ/
(ٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ77
(ٖ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٗ8ٓ/
(ٗ) ِهغ ػيو اتِ نظة(ٔ.)ٖٖ9/
(٘) اىصقاخ(٘ٗ ,)ٖٕ٘-ٖ٘ٔ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(.)ٕٕٔ/ٙ
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٔٗ/ٙ
( )7اىصقاخ(٘.)ٖٕ٘-ٖ٘ٔ/
(ٍٞ )8ىاُ االػركاه( ,)ٖٖٖ/ٙذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٕٔٙ/ه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٖ8ٓ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٕ٘ٓ/8
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٙ/8
(ٓٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٙ/8
(ٔٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٗٔ7/7
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٗٓ9/ٕٙ
(ٖٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(.)ٕٔٙ/ٙ
(ٗٔ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ.)ٖٕٕ/
(٘ٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٕٔٙ/ه أػالً اىْثالء(٘.)ٖ8ٓ/
( )ٔٙذقهٝة اىرٖمٝة(ٓٗٗ).
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٙ/8
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٙ/8
( )ٔ9اىَٕاااكن اىٍااااتـ (ٗ ,.) 7ٙ/8فااااه أٝااا٘ب :ؼاااكشْا أتااا٘ اىىتٞاااه ٗأتااا٘ اىىتٞاااه أتااا٘ اىىتٞاااه فااااه أؼَاااك ٙٝاااؼؾٔ تااامىل ,اّظاااهٌ" :اااٞه أػاااالً
اىْثالء(٘.)ٖ8ٔ/
(ٕٓ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ ,)ٗٔ7/7ؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)7٘/8فاه ٌؾٞاُ :ؼكشْ ٜأت٘ اىىتٞه ٕٗ٘ أت٘ اىىتٞه مؤّٔ ٙٝؼؾٔ.
(ٕٔ) ِهغ ػيو اتِ نظة(ٔٗ ,)ٖٖ9/ؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٍ" )7٘/8ا مْد أن ٙأُ أػ ُٞؼر ٚأن ٙؼكٝس أت ٜاىىتٞه ُٝهٗ."ٙ
(ٕٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٖ8ٔ/
(ٖٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٙ/8
(ٕٗ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ.)ٖٔٓ/
(ٕ٘) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم.)ٔٓٓ/ٖ(ِٞ
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كتركػػو شػػعبة كاعتػػؿ بأنػػو ًل يحسػػف أف يصػػمي(ُ) ,كأن ػػو كػػاف يسػػترجح فػػي المي ػزاف(ِ) ,كبػػأف رج ػ نػال

أغضػػبو فػػافترل عميػػو كىػػك حاضػػر(ّ) ,كنيػػى عػػف السػػماع منػػو كأخػػذ م ػف ىشػػيـ سػػماعو مػػف أبػػي الزبيػػر

شرطيا بيده خشبة"(ٓ).
فمزقو(ْ) ,كقاؿ" :لك رأيت أبا الزبير لرأيت
ن
ورمي بالتدليس ,فقد كصفو بو يحيى القطاف(ٔ) ,كأحمد بف حنبؿ(ٕ) ,كالترمذم(ٖ) ,كالنسائي(ٗ) ,كابػف
ُ

حزـ(َُ) ,كعبد الحؽ األشبيمي(ُُ) ,كابػف القطػاف الفاسػي(ُِ) ,كالػذىبي(ُّ) ,كابػف حجػر(ُْ) ,كالخزرجػي(ُٓ),
كغيرىـ.

إلي كتابيف فانقمبت بيما ,ثـ قمت في نفسي لك عاكدتو
قاؿ الميث" :قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع َّ
فسألتو ىؿ سمع ىذا كمو مف جابر ,فقاؿ :منو ما سػمعت كمنػو مػا حػدثت عنػو ,فقمػت :أى ٍعًمػ ٍـ لػي عمػى ىػذا
الذم عندم"(ُٔ),قاؿ الذىبي  ":كليذه الركاية احتج ابف حزـ بما ركل عنو الميث مطمقنا(ُٕ).
قػػاؿ الػػذىبي "كأمػػا أبػػك محمػػد بػػف حػػزـ فإنػػو ييػ ىرد مػػف حػػديثنيعني الزبيػػرن مػػا يقػػكؿ فيػػو عػػف جػػابر ك
نحكه ألنو عندىـ ممف يدلس ,فإذا قاؿ :سػمعت كأخبرنػا احػتيج بػو ,كيحػتج بػو ابػف حػزـ إذا قػاؿ ":عػف" ممػا

ركاه عنو الميث بف سعد خاصة "(ُٖ).

قاؿ ابف القطاف" :كالرجؿ صدكؽ إًل أنو يدلس كًل ينبغي أف يتكقؼ في حديثو فػي شػيء ,كذكػر منػو

معنعنا"(ُٗ).
سماعا أك كاف مف ركاية الميث عنو كاف كاف
ن
ن

قمت  :كىذا أعدؿ األقكاؿ كأحسنيا فيما يتعمؽ بتدليس أبي الزبير.
مات سنة ست كعشريف كمائة.
(ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗٗ ,)ٖٔٓ/فك نق لىل اتِ اىقطاُ ؽ ٜتٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ )ٖٕٖ-ٖٕٕ-تق٘ىٔ "ال ٝيرؾد ىق٘ه ِؼثح أّأ نآٓ ٕٝاي ٜؽٍٞاٜء
اىٕالج ,ؽبُ ٍمإة اىؾقٖاء ٍفريؾح ,ؽقك ٝه ٙاىّاؽؼ ٜتؼٗ ٔالج اىؽْؾ ٜاٌاءج ٕٗ ٜػْكٓ ٕ٘ ىٍٞد تبٌاءج"
(ٕ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗٗ ,)ٖٔٓ/فك نق لىل اتِ اىقطاُ ؽ ٜتٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ )ٖٕٖ-ٖٕٕ-ؽقاه ٕ٘" :أٍه ال ٝؽققٔ ػيٞأ ِاؼثح ال فاك ٝؼياٌ ٕا٘
ٍِ أٍه اىَٞىاُ اىمٝ ٛىُ تٔ ٍا ٝظْٔ عٞهٓ تٔ ٍطؾؾا ٗى ٕ٘ ًٞممىل"ٗ ,فاه اىمٕث ٜؽ ٜاىَغْا ٜؽا ٜاىٙاؼؾاء(ٕ" :)ٖ7ٖ/ىؼيأ_ٝؼِْ ٜاؼثح_ ٍاا
أتٕه"ٗ ,اّظه اىصقاخ(٘.)ٖ٘ٔ/
(ٖ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ ,) ٖٔٓ/فاه اىثاؼس :أت٘ اىىتٞه نظو ٍِ اىثّه ٝؼرهٍ ٔٝا ٝؼره ٛاىثّهٗ ,ىنِ ٕاو أـام ػيٞأ ِاؼثح ٗ عٞاهٓ ٍَاِ ذنياٌ ؽٞأ
ممتا أٗ ٌ٘ء ؼؾع؟!! ال تو نٗ ٙػْٔ اىعَٞغ.
(ٗ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه( ,)ٕٕٔ/ٙفاه اتِ نظة ؽِ ٜهغ ػياو اىرهٍام" :)ٖٖٙ/ٔ(ٛىاٌ ٝاممهِ -اؼثح  -ػيٞأ مامتا ٗال ٌا٘ء ؼؾاع ,تاو فاك
ٌَغ ٍْٔ ِؼثح".
(٘)اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕٗٗ ,)ٖٔٓ/و تَصو ٕما ٝهق ؼكٝس اىصقاخ؟!!
( )ٙاّظه :تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗٗ ,)ٖٕٖ/ؽ ّٓ ٔٞاىقطاُ ٗأؼَك ػي ٚأُ ٍا ىٌ ٝقو ؼكشْا ظاتهٗ ,ىنِ ػِ ظاته تَْٖٞا ؽ ٔٞؽٞاػ.
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٖٕٖ/
( )8خ(ٗ )ٗٔ( ,)ٕ8ٔ/مراااب اإلَٝاااُ )9( ,تاااب ٍااا ظاااء ؽاا ٜذااهك اىٕااالج ,نفااٌ(ٗ ,)ٕٕٙ9ظاااء ؽٞاأ" :اِاارٖه تاىرااكنٗ "ًٝاىٕاا٘اب "اِاارٖه
تاىركى ,"ًٞاّظه ٔؽٞػ ٌِْ اىرهٍم.)ٗٗ/ٖ(ٛ
( )9ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٖٔ(ٜ
(ٓٔ) اإلؼناً ؽ ٜأٔ٘ه األؼناً(.)ٖٔ٘/ٙ
(ٔٔ) األؼناً اىٌ٘ط.)ٔ8ٓ/ٖ(ٚ
(ٕٔ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ.)ٖٕٕ ,ٖٓ٘ ,ٕ97 ,ٕ9ٗ/
(ٖٔ) اىناِؼ(ٖٗ ,)77/اّظه ٍٞىاُ االػركاه( ,)ٖٖٖ/ٙأػالً اىْثالء(٘.)ٖ8ٔ/
(ٗٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٔٓ8(ًٝاىْند التِ ؼعه(ٕٗ ,)ٕٙٗ ,ٖٙٓ/ػكٓ ؽ ٜاىَهذثح اىصاىصح.
(٘ٔ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٖٗ ,)ٗٔ/فاه" :شقح ٍكىً".
( )ٔٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ, )ٖٔٓ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(.)ٕٔٗ/ٙ
()ٔ7اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ.)ٖ7ٖ/
(ٍٞ )ٔ8ىاُ االػركاه( ,)ٖٖٖ/ٙاىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ.)ٖ7ٖ/
( )ٔ9تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗٗ ,)ٖٕٕ/اّظه :األؼناً اىٌ٘ط.)ٔ8ٓ/ٖ(ٚ
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ـ )ِ( ,)ِّٓ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ِٖ( ,بػػاب النيػػي عػػف البػػكؿ فػػي المػػاء ال اركػػد ,رقػػـ(ْٗ) عػػف قتيبػػةكيحيى بف يحيى كمحمد بف رمح ,جميعيـ عف الميث بو بمفظ مختمؼ.

-جػػو )ُ( ,)ُُٕ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة كسػػنتيا )ِٓ( ,بػػاب النيػػي عػػف البػػكؿ فػػي المػػاء ال اركػػد ,رقػػـ(ّّْ)

عف محمد بف رمح عف الميث بو بمفظ مختمؼ.

حػػـ )ُّْ/ّ( :عػػف حسػػف بػػف مكسػػى عػػف ابػػف لييعػػة عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو نحػػكه ,ككػػذلؾ(ّ )َّٓ/عػػفحجيف كيكنس ,كالىما عف الميث بو بمفظ مختمؼ.

-حب )ٖ( ,)َٔ/ْ( :كتػاب الطيػارة )َُ( ,بػاب الميػاه ,رقػـ(َُِٓ) عػف ابػف قتيبػة عػف يزيػد بػف مكىػب

عف الميث بو بمفظ مختمؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عمر  بمفظ مختمؼ

-جػ ػػو )ُ( ,)ُُٕ/ُ( :كتػ ػػاب الطيػ ػػارة كسػ ػػنتيا )ِٓ( ,بػ ػػاب النيػ ػػي عػ ػػف البػ ػػكؿ فػ ػػي المػ ػػاء ال اركػ ػػد ,رقػ ػػـ

حديث(ّْٓ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف لذاتو ألف فيو أبي الزبير صدكؽ .
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يت ًفي اٍلم ً
(ّٖ) بًاب التَّكًق ً
اء
ى
ي ٍ
ً
ًً
ىع اربًًّيػا ب ى ً
ػاد عػف ثىابً و
ػت ىع ٍػف أ ىىن و
ػس أ َّ
ػض اٍلقى ٍػكًـ
(ٓ-)ُٓ/أ ٍ
ػاـ ىعمى ٍيػو ىب ٍع ي
ىف أ ٍ ى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ىح َّدثىىنا ىح َّم ه ى ٍ
ػاؿ فػي اٍل ىم ٍسػجد فىقى ى
(ُ)
اؿ رسك يؿ ً
صبَّوي ىعىم ٍي ًو* .
"د يعكهي ًل تىٍزًريمكهي " ,ىفىم َّما ىف ىر ى
اهلل  : ى
غ ىد ىعا ىب ىدٍل وك ىف ى
ىف ىق ى ى ي
أوًل :دراسة اإلسناد
*قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ (ٖ)
(ٕ)
ِ
ِ
ٍ
ص ِري.
س َماع َ
*ح َّم ٌ
اد ْب ُن َزْيد ْب ِن د ْرَىٍم األ َْزِدي ا ْل َج ْي َ
َ
يل ا ْل َب ْ
ضمي  ,أبو إِ ْ

كثقو ابف سعد(ْ) ,كأحمػد(ٓ) ,كالعجمػي(ٔ) ,كيعقػكب بػف شػيبة(ٕ) ,كالخميمػي(ٖ) ,كابػف حجػر(ٗ) ,كزاد ابػف

سعد "ثبتنا حجة"  ,كزاد العجمي" ثبتنا في الحديث" ,كزاد يعقػكب بػف شػيبة" مػف المتثبتػيف فػي أيػكب خاصػة",
ػت فقيػػوه" ,كذكػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ" :ككػػاف ضػري انر
كزاد الخميمػػي" متفػػؽ عميػػو" ,كزاد ابػػف حجػػر" ثبػ ه
يحفظ حديثو كمو"(َُ) ,كذكره ابف شاىيف في الثقات(ُُ),كقاؿ ابف معيف ,كابػف حبػاف" :لػيس أح نػدا أثبػت مػف

(ُّ)
(ُِ)
اعػا
حماد بف زيد"  ,كقاؿ ابف خراش" :لـ يخط في حديث قط ",قاؿ الذىبيً" :ل أعمـ بػيف العممػاء نز ن

طا(ُْ)".
في أف حماد بف زيد مف أئمة السمؼ كمف أتقف الحفاظ كأعدليـ كأعدميـ غم ن

مات سنة تسع كسبعيف كمائة.
ِ (٘ٔ)
ٍ
ص ِري.
* ثَا ِب ٌ
َسمَ َم ُ
الب َناني  ,أ َُبو ُم َح َّمد ا ْل َب ْ
ت ْب ُن أ ْ
كثق ػػو النس ػػائي(ُٔ) ,كاب ػػف س ػػعد(ُٕ) ,كاب ػػف مع ػػيف(ُٖ) ,كأحم ػػد(ُٗ) ,كالعجم ػػي(َِ) ,كأب ػػك ح ػػاتـ(ُِ) ,كاب ػػف
عدم(ِِ).

*ٌ )ٔ( ,)9ٕ-9ٔ/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٖ8( ,تاب اىر٘فٞد ؽ ٜاىَاء ,نفٌ ؼكٝس(ٔ٘) ,ي )ٔ( ,)ٔ٘/ٔ( :مراب اىطٖانج )ٗ٘( ,تااب اىر٘فٞاد
ؽ ٜاىَاء ,نفٌ(ٖ٘)ٗ ,ممىل أـهظٔ (ٔ )ٕ( ,)ٕٓ٘/مراب اىَٞآ )ٕ( ,تاب اىر٘فٞد ؽ ٜاىَاء ,نفٌ(ٌْ )ٖٕ7كا ٍٗرْا.
فاه اىثاؼس :ظاء ؽ ٜي(ٔ :) ٙ٘/أـثهّا فرٞثح ؼكشْا ؼَاق تِ شاتد ػِ إًّٔ .نما ٕ٘ٗ ,ذٕؽٞؼٗ ,اىٕ٘اب :ؼَاق ػِ شاتد .مَا ٌثـ.
ٗاّظه :ذؽؾح األِهاػ(ٔ.)ٔٔٓ/
(ٔ) ال ذىنٍ٘ٓ :أ ٛال ذقطؼ٘ا ػي ٔٞت٘ىٔ .اىْٖاٝح(ِ ,)ٖ97هغ اىٍْح (ٕ.)ٗٓٔ/
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔ).
(ٖ) اىعٖ :َٜٙتؾر ػ اىعٗ ٌٞاىٙاق اىَْق٘ٚح ٌٗنُ٘ اىٖاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚاىعٖاَ٘ح ٕٗاٍ ٜؽياح تاىثٕاهج .األٍّااب(ٕٗ ,)ٖٕٔ/ؽا ٜاىيثااب ؽاٜ
ذٖمٝة األٍّاب ٌٕ :تطِ ٍِ األوقٍْٝ ٌٕٗ ,ثُ٘ اى ٚظٖ ٌٙتِ ػ٘ػٗ ,فثو عٞه لىل.)ٖٔٙ/ٔ( .
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔٓ/7( ٙ
(٘) اىَْرفة ٍِ اىؼيو ىيفاله(ٕٗٔ).
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٖٓٔ).
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٕٖٗ/
()8اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٕ.)ٗ98/
( )9ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٔٔ7
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٕٔ8/ٙ
(ٔٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٓٔ).
(ٕٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٕ8/
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٕٕ8/
(ٗٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٗٙٔ/7
(٘ٔ) اىثْاّ :ٜت ٌ ٙاىثاء اىَْق٘ٚح ٍِ ذؽرٖا تْقطح ٗاىُْ٘ اىَؾر٘ؼحٍّ ٜٕٗ ,ثح اى ٚتْاّح تِ ٌؼك تِ ىئ .ٛاألٍّااب(ٔٗ ,)ٖ99/اّظاه اىيثااب ؽاٜ
ذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٔ78/
( )ٔٙذٖمٝة اىنَاه(ٗ.)ٖٗ7/
( )ٔ7اىطثقاخ اىنثه.)ٔ7ٗ/7(ٙ
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٗٗ9/
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـٗ ,اّظه اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٔٓٓ/
(ٕٓ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)89
(ٕٔ) اىعهغ ٗ اىرؼكٝو(ٕ.)ٗٗ9/
(ٕٕ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٔٓٔ/

ٓٙ

"مأمكنػػا" ,كزاد أحمػػد "ثبتنػػا مػػف الثقػػات المػػأمكنيف صػػحيح
كالػػذىبي(ُ) ,كابػػف حجػػر(ِ) ,كزاد ابػػف سػػعد
ن
الحػػديث" ,كزاد أبػػك حػػاتـ "صػػدكؽ" ,كزاد ابػػف عػػدم "صػػدكؽ كأحاديثػػو صػػالحة مسػػتقيمة إذا ركل عنػػو ثقػػة,
كىػػك مػػف ثقػػات المسػػمميف كىػػك مسػػتقيـ الحػػديث إذا ركل عنػػو ثقػػة ,كمػػا كقػػع مػػف النكػرة إنمػػا ىػػك مػػف الػراكم

ػاد ٍيف
فيعػػا" ,كقػػاؿ البرديجػػي" :ثابػػت عػػف أنػػس صػػحيح مػػف حػػديث شػػعبة ك َّ
الحمػ ى
عنػػو" ,كزاد الػػذىبي "ثبتنػػا ر ن
كسميماف بف المغيرة ,فيؤًلء ثقات ما لـ يكف الحديث مضطرنبا"(ّ).
كذكره ابف حباف

(ْ)

كابف شاىيف

(ٓ)

في الثقات.

مات سنة بضع كعشريف كمائة كلو ست كثمانكف سنة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ْ( ,)ِِّ/ُ( :كتػػاب الكضػػكء )ٕٓ( ,بػػاب تػػرؾ النبػػي  كالنػػاس األع اربػػي حتػػى فػػرغ مػػف بكلػػو فػػي

المسجد ,رقـ حديث(ُِٗ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف ىماـ عف إسحاؽ عف أنس بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ

(ُ )ْ( ,)ِّْ/كتػػاب الكضػػكء )ٖٓ( ,بػػاب صػػب المػػاء عمػػى البػػكؿ فػػي المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ُِِ) عػػف

عبداف عف عبد اهلل عف يحيى بف سعيد عف أنس بمفظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (َُ )ٕٖ( ,)ْْٗ/كتػاب األدب,

(ّٓ) باب الرفؽ في األمر كمو ,رقـ حديث(َِٓٔ) عف عبد اهلل بف عبد الكىاب بو بمفظ مختمؼ.

ـ )ِ( ,)ِّٔ/ُ( :كتاب الطيارة )َّ( ,بػاب كجػكب غسػؿ البػكؿ كغيػره مػف النجاسػات إذا حصػمت فػيالمسػػجد كأف األرض تطيػػر بالم ػػاء مػػف غيػػر حاج ػػة إلػػى حفرىػػا ,رق ػػـ(ٖٗ) عػػف قتيبػػة ب ػػو بمفظػػو ,كك ػػذلؾ

(ُ )ِ( ,)ِّٔ/كت ػػاب الطي ػػارة )َّ( ,ب ػػاب كج ػػكب غس ػػؿ الب ػػكؿ كغيػ ػره م ػػف النجاس ػػات إذا حص ػػمت ف ػػي
المسجد كأف األرض تطير بالماء مف غير حاجة إلى حفرىا ,رقـ(ٗٗ) عف محمد بف المثنى عف يحيى بف
سعيد القطاف عػف يحيػى بػف سػعيد األنصػارم ,كعػف يحيػى بػف يحيػى كقتيبػة بػف سػعيد كالىمػا عػف الػدكرم

عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد األنصػػارم عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ (ُ )ِ( ,)ِّٕ-ِّٔ/كتػػاب الطيػػارة,

(َّ) باب كجكب غسؿ البكؿ كغيره مف النجاسات إذا حصمت فػي المسػجد كأف األرض تطيػر بالمػاء مػف
غيػػر حاجػػة إلػػى حفرىػػا ,رقػػـ(ََُ) عػػف زىيػػر بػػف حػػرب عػػف عمػػر بػػف يػػكنس عػف عكرمػػة بػػف عمػػار عػػف
إسحاؽ بف أبي طمحة عف أنس بمفظ مختمؼ.

-ت )ُ( ,)ُٖٗ/ُ( :كتػاب الطيػارة )ُُِ( ,بػاب مػػا جػاء فػي البػػكؿ يصػيب األرض ,رقػـ حػػديث(ُْٖ)

عف سعيد بف عبد الرحمف عف سفياف عف يحيى بف سعيد عف أنس كلـ يسؽ لفظو.

س )ُ( ,)ٔٔ/ُ( :كتػػب الطيػػارة )ْٓ( ,بػػاب تػػرؾ التكقيػػت فػػي المػػاء ,رقػػـ حػػديث(ْٓ) عػػف قتيبػػة عػػفعبيدة عف يحيى بف سعيد عف أنػس بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (ُ )ُ( ,)ٔٔ/كتػاب الطيػارة )ْٓ( ,بػاب تػرؾ

(ٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)٘ٗ/8
(ٕ) ذقهٝة اىرٖمٝة(ٔ.)7
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)٘ٗ7/
(ٗ) اىصقاخ(ٗ.)89/
(٘) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕ.)8

ٔٙ

التكقيت في الماء ,رقـ حديث(ٓٓ) عػف سػكيد بػف نصػر عػف عبػد اهلل عػف يحيػى بػف سػعيد عػف أنػس بمفػظ

مختمؼ.

جػػو )ُ( ,)ُٕٔ-ُٕٓ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة كسػػنتيا )ٕٖ( ,بػػاب األرض يصػػيبيا البػػكؿ كيػػؼ تغسػػؿ ,رقػػـ
حديث(ِٖٓ) عف أحمد بف عبدة عف حماد بف زيد بو متقارب األلفاظ.

دم )ُ( ,)ْٕٓ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ِٔ( ,بػػاب البػػكؿ فػػي المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ٕٕٔ) عػػف جعفػػر بػػفعكف عف يحيى بف سعيد عف أنس بمفظ مختمؼ.

مرسال.
قائما كغيره عف يحيى بف سعيد
ن
طا )ِ( :كتاب الطيارة )ُّ( ,باب ما جاء في البكؿ ن
-حػػـ )ِِٔ/ّ( :عػػف يػػكنس بػػف محمػػد عػػف حمػػاد بػػف زيػػد بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ أخرجػػو (ّ)ُُُ-َُُ/

عػف سػػفياف عػػف يحيػػى عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ أخرجػػو (ّ )ُُْ/عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد نالقطػػافن
عف يحيى بف سعيد عف أنس بمفظ مختمؼ ,كذلؾ (ّ )ُُٗ/عػف بيػز عػف عكرمػة بػف عمػار عػف إسػحاؽ

بف عبد اهلل عف أنس مختمؼ األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي ىريرة  بمفظ مختمؼ

-خ )ْ( ,)ِّّ/ُ( :كتاب الكضكء )ٖٓ( ,باب صب الماء عمى البػكؿ فػي المسػجد ,رقػـ حػديث(َِِ),

ك ك ػػذلؾ (َُ )ٕٖ( ,)ِٓٓ/كت ػػاب األدب )َٖ( ,ب ػػاب ق ػػكؿ النب ػػي  : يس ػػركا كًل تعس ػػركا ,كك ػػاف يح ػػب

التخفيؼ كالتسرم عمى الناس ,رقـ حديث(ُِٖٔ).

-د ,)َُُ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب األرض يصيبيا البكؿ ,رقـ حديث(َّٖ).

-ت )ُ( ,)ُٖٗ/ُ( :كتاب الطيارة )ُُِ( ,باب ما جاء في البكؿ يصيب األرض ,رقـ حديث(ُْٕ).

-س )ُ( ,)ٔٔ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ْٓ( ,بػػاب تػػرؾ التكقيػػت فػػي الصػػالة ,رقػػـ حػػديث(ٔٓ) نحػػكه كفيػػو

زيادة ,ككذلؾ أخرجو (ُ )ِ( ,)َِٔ/كتاب المياه )ِ( ,باب التكقيت في الماء ,رقـ حديث(ِّٖ).

-جو )ِ( ,)ِِٓ-ِِْ/ُ( :كتػاب الطيػارة كسػنتيا )ٕٖ( ,بػاب األرض يصػيبيا البػكؿ كيػؼ تغسػؿ ,رقػـ

حديث(ِٗٓ).

حـ.)َّٓ ,ِِٖ ,ِّٗ/ِ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٙ

يت ًفي اٍلم ً
ؾ التَّكًق ً
اء
ى
(ّٖ) تىٍر ي ٍ
ػاؿ :ح َّػدثىىنا عبًي ىػدةي عػف ي ٍحيػى ٍب ًػف س و
ػعيد ًع ٍػف ىأن و
ػي ًفػي اٍل ىم ٍس ًػجًد
ىع ىاربً ٌّ
ػاؿ :ىب ى
ػس  قى ى
(ٍٔ -)ِٓ/
ػاؿ أ ٍ
ىٍ ى
ى
أخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبػة قى ى ى
ى
و
ً
ىم ىر َّ
ص َّ
ب ىعىم ٍي ًو*.
النبًي  بً ىدٍل نك م ٍف ىماء ىف ى
ىفأ ى

أوًًل :دراسة اإلسناد:
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
*قُتَ ْي َب ُة ُ َ
اء(ٔ) التَّ ِم ِ
من المعروف ِبا ْلح َّذ ِ
يدةُ ْب ُن حم ْي ٍد ,أبو ِ
الر ْح ِ
الض ٍّبي(ٖ) أو المَّ ْي ِثي(ٗ).
يمي(ٕ) أَو َّ
عبد َّ
*ع ِب َ
َ
َ
َُ
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
كثقػػو ابػػف سػػعد  ,كيحيػػى بػػف معػػيف  ,كعبػػد اهلل بػػف نميػػر  ,كعثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة  ,كأحمػػد ,
كمحمد بف عبد اهلل بف عمار(َُ) ,كالدارقطني(ُُ) ,كزاد ابف أبي شػيبة "صػدكؽ" ,كذكػره ابػف حبػاف

شاىيف

(ُّ)

(ُِ)

كابػف

فػي الثقػات ,كأثنػى عميػو أحمػد فقػاؿ :مػا أدرم مػا لمنػاس كلػو ,كػاف قميػؿ السػقط كالتصػحيؼ ,مػا

رأيت أصح حديثنا منو(ُْ),كقاؿ ابف المديني :أحاديثػو صػحاح مػا أريػت أصػح حػديثنا منػو(ُٓ),كقػاؿ الػذىبي:
حافظ ثبت(ُٔ),كقػاؿ أيضػا :حجػة ثبػت(ُٕ) ,كقػاؿ النسػائي(ُٖ) كابػف معػيف(ُٗ) ,كأحمػد(َِ) فػي ركايػة أخػرل,
كالعجمي(ُِ)" :ليس بو بػأس" ,كقػاؿ أحمػد فػي ركايػة ثالثػة :صػالح الحػديث(ِِ) ,مػا أحسػف حديثػو(ِّ) ,كقػاؿ
ابػف القطػاف :مختمػؼ فيػو(ِْ) ,كقػاؿ ابػف حجػر :صػدكؽ ربمػا أخطػأ(ِٓ),كقػاؿ يعقػكب بػف شػيبة :شػي كتػب
عنو الناس كلـ يكف مف الحفاظ المتقنيف(ِٔ).

* ٌ )ٔ( ,)9ٕ/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٖ8( ,تاب ذاهك اىر٘فٞاد ؽا ٜاىَااء ,نفاٌ ؼاكٝس(ٕ٘)ٗ ,مامىل أـهظأ ي )ٔ( ,)ٙٙ/ٔ( :مرااب اىطٖاانج,
(٘ٗ) تاب ذهك اىر٘فٞد ؽ ٜاىَاء ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اى َؽ ّماء :تؾرػ اىؽاء اىََٖيح ٗاىماه اىَؼعَح اىَّكقج’ ٕمٓ اىٍْثح اى ٚؼمٗ اىْؼو ٗػَيٖاٗ ,أٍا أت٘ ػثك اىهؼَِ ػثٞاكج تاِ ؼَٞاك اىؽاماء اىرََٞاٜ
اىؽمائ ِٞؽٍُْة اى .ٌٖٞاألٍّاب(ٕٗ ,)ٔ9ٔ-ٔ9ٓ/فاه أؼَك :ىٌ ٝنِ ّ
تؽماء ,ماُ ٝعيً اىّ ٚ
اىٙث ٜىٌ ٝنِ ّ
ؼماءا .ذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ٘/
(ٕ) اىرََٞاإ :ٜاامٓ اىٍْااثح اىاا ٚفثائااو اٌااَٖا ذاإٗ ٌٞاا ٜذاا ٌٞاىااالخ تااِ شؼيثااح ٗذاا ٌٞاىهتااابٕٗ ,ااٌ ٍااِ تْاا ٜػثااك ٍْاااػٗ ,ذاا ٌٞنتٞؼااح ٗذاا ٌٞتااِ ٍااهج.
األٍّاب(ٔ.)ٗ98/
(ٖ) اىٙاث :ٜتؾاارػ اىٙااق اىَؼعَااح ٗاىثااء اىَنٍاا٘نج اىَّاكقج اىَْق٘ٚااح ت٘اؼاكجٕ ,اامٓ اىٍْاثح اىاا٘ ٚاثح ٕٗااٌ ظَاػاح .األٍّاااب(ٗ ,)ٔٓ/اىيثااب ؽااٜ
ذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٙٔ/
(ٗ) اىيٞص :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ (ٔ).
(٘) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖ7/7(ٙ
( )ٙذانٝؿ تغاق(ٕٔ.)ٕٗ7/
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(ٕٔ.)ٕٗ9-ٕٗ8/
( )8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٕ٘).
( )9ذانٝؿ اإلٌالً(ٕٔ.)ٕ87/
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕٙٓ/ٔ9
(ٔٔ) فطْٗ ,)ٔٗٔ/ٕ(ٜؽ ٜاىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح (ٗ )ٔٔ9/ػكٓ ٍِ اىؽؾاظ.
(ٕٔ) اىصقاخ(.)ٖٔٙ-ٕٔٙ/7
(ٖٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٔ٘.)ٕٕ٘-
(ٗٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ9/
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ8 ,ٕٗٙ/
( )ٔٙذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٖٔٔ/
( )ٔ7ذانٝؿ ا ٍإلٌالً(ٕٔ.)ٕ87/
( )ٔ8ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕٙٓ/ٔ9
( )ٔ9ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔ٘٘(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)9ٕ/ٙ
(ٕٓ) ذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ8/
(ٕٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٖٗ).
(ٕٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)9ٕ/ٙ
(ٖٕ) ذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ7/
(ٕٗ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٗ.)ٕٔ7/
(ٕ٘) ذقهٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٔ9/
( )ٕٙذانٝؿ تغكاق(ٕٔ.)ٕٗ7/

ٖٙ

كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي :ليس بالقكم في الحديث كىك مف أىؿ الصدؽ(ُ).

(ّ)
(ِ)
شيئا.
كضعفو ابف المديني  ,كعبد الحؽ األشبيمي  ,كزاد ابف المديني :ما ركيت عنو ن

قمت :عبيدة بف حميد ثقة ريما أخطأ كيكفي في تكثيقو إخراج البخارم لو في الصحيح.

مات سنة مائة كتسعيف.
يد ا ْلقَ ِ
اري(ٗ) ,أبو س ِع ٍ
*ي ْحيى ْب ُن س ِع ٍ
يد ْب ِن قَ ْي ٍ
صِ
اضي.
َ َ
َ
س ْي ٍل األَ ْن َ
س ْب ِن َع ْم ٍرو ْب ِن َ
َ
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
كثق ػػو النس ػػائي  ,كىش ػػاـ ب ػػف ع ػػركة  ,كاب ػػف س ػػعد  ,كاب ػػف مع ػػيف  ,كأب ػػك خيثم ػػة  ,كأحم ػػد ,

كالعجمي(ُُ) ,كأبك زرعة(ُِ) ,كأبػك حػاتـ(ُّ),كابػف حجػر(ُْ) ,كزاد النسػائي كابػف حجػر "ثبػت" كفػي ركايػة زاد
النسػػائي "مػػأمكف" ,كزاد ىشػػاـ بػػف عػػركة "العػػدؿ الرضػػا األمػػيف المػػأمكف" ,كزاد ابػػف سػػعد "حجػػة ",كذكػره ابػػف

حباف في الثقات(ُٓ),كقاؿ الذىبي :حافظ فقيو حجة(ُٔ).

رماه بالتدليس ابػف القطػاف(ُٕ) ,كابػف المػديني(ُٖ) ,كالػدارقطني(ُٗ) ,كالػدمياطي(َِ) ,كذكػره ابػف حجػر

في المدلسيف (ُِ).

قمت :كأما تدليسو فال يضر ألنو نادر (ِِ).

مات سنة ثالث كأربعيف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسنادهي حسف ألف فيو عبيدة بف حميد صدكؽ  ,ك بالمتابعة يرتقي اإلى الصحيح لغيره(ِّ).

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٕٔ.)ٕٗ9/
(ٕ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٕٔ.)ٕٗٙ/
(ٖ) األؼناً اىٌ٘ط.)ٕ٘ٗ/ٔ(ٚ
(ٗ) األّٕان :ٛتؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىُْ٘ ٗؽرػ اىٕاق اىََٖيح ٗؽ ٜآـهٕا اىهاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚاألّٕان .األٍّاب(ٔ.)ٕٔ9/
(٘) ٌ ,)ٕٗٓ/ٖ(ٜذانٝؿ قٍّـ(ٗٗ ,)ٕٗ٘/ٙذٖمٝة اىنَاه(ٖٔ.)ٖ٘ٙ/
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗ8/9
( )7اىطثقاخ اىنثه.)ٕٗٗ/٘(ٙ
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗ9/9
( )9ذانٝؿ قٍّـ(ٗ.)ٕ٘7/ٙ
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗ8/9
(ٔٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕ.)ٗ7
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔٗ9/9
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٗ9/9
(ٗٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة(ٕٔ٘).
(٘ٔ) اىصقاخ(٘.)ٕ٘ٔ/
( )ٔٙاىناِؼ(ٖ.)ٕٖٗ/
( )ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗٔ-ٕٗٓ/9
( )ٔ8ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٗ7(ًٝ
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ7
(ٕٓ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗٔ-ٕٗٓ/9
(ٕٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك ,)ٗ7(ًٝاىْند ػي ٚاتِ اىٕالغ(ٕٗ ,)٘8ٔ/ػكٓ ٍِ أٔؽاب اىطثقح األٗى.ٚ
(ٕٕ) اّظه اىْند ػي ٚاتِ اىٕالغ(ٕ.)٘8ٔ/
(ٖٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(٘).

ٗٙ

يت ًفي اٍلم ً
(ّٖ) باب تىرًؾ التَّكًق ً
اء
ٍ
ى
ٍ
ػس ٍب ىػف ىم ًال ًػؾ
ىخ ىب ىرىنػا ىع ٍب يػد المَّػ ًو ,ىع ٍػف ىي ٍح ىيػى ٍب ًػف ىس ًػع ويد ,قى ى
ص وػر ,قى ى
ػاؿ أ ٍ
(ٕ-)ّٓ/أ ٍ
ػاؿ ىس ًػم ٍع ي
ىخ ىب ىرىنػا يس ىػكٍي يد ٍب يػف ىن ٍ
ت أ ىىن ى
اح بً ًو َّ
ػاؿ ثي َّػـ
اؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو  " اتٍ يريكػكهي "  .ىفتىىريكػكهي ىحتَّػى ىب ى
اس ىف ىق ى
ىع ىاربً ٌّي ًإىلى اٍل ىم ٍس ًجًد ىف ىب ى
اء أ ٍ
ص ى
الن ي
اؿ ىف ى
ىيقيك يؿ ىج ى
و
ً
ص َّ
ب ىعمى ٍي ًو *.
ىم ىر بً ىدٍل وك م ٍف ىماء ىف ي
أى
ِ
اإلسناد
أوًًل :دراس ُة
(ٔ)
الش ِ
ٍ
وس ِاني(ٕ) ,يعرف ِب َّ
اة(ٖ) .
الم ْرَو ِزي أ َُبو الفَ ْ
*س َوْي ُد ْب ُن َن ْ
ض ِل الط َ
ص ٍر ْب ِن ُ
ُ
س َوْيد َ
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
كثقو النسائي  ,كمسممة بف قاسـ  ,كالسمعاني  ,كابف األثيػر  ,كالػذىبي  ,كابػف حجػر  ,كزاد
متقنا".
ابف األثير " ن

متقنا.
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ :كاف ن

مات سنة أربعيف كمائتيف.

اهلل ْب ُن ا ْلمبارِك ْب ِن و ِ
*عبد ِ
الر ِ
ظِمي(ٓٔ) ,موًلىم ا ْل َم ْرَو ِزي
حمن ا ْل َح ْن َ
اض ٍح أ َُبو َع ْب ِد َّ
ُ
َ
َُ َ
(ُٕ)
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
(ُّ)
(ُِ)
كثقو النسائي  ,كابف سعد  ,كابف معيف  ,كابف المديني  ,كالعجمي  ,كأبك حاتـ  ,كابف
(ٔٔ)

.

إمامػا حجػةن" ,كزاد ابػف معػيف
كابف خراش(ُٖ) ,كابف حجر(ُٗ) ,كزاد النسائي "مأمكف" ,كزاد ابف سعد
ن
"مأمكنا ن
عالمػػا صػػحيح الحػػديث" ,كزاد العجمػػي "ثبػػت فػػي الحػػديث" ,كزاد ابػػف حجر"ثبػػت فقيػػو
"كػػاف ٌ
كي نسػػا يمسػػتثبتنا ن

ظا يعرؼ السنف"(َِ).
عالـ" .كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ" :كاف حاف ن

*ٌ)ٔ()9ٕ/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج)ٖ8( ,تااب ذاهك اىر٘فٞاد ؽا ٜاىَااء ,نفاٌ ؼاكٝس(ٖ٘) ٗ ,ي )ٔ( ,)ٙٙ/ٔ( :مرااب اىطٖاانج )ٗ٘( ,تااب ذاهك
اىر٘فٞد ؽ ٜاىَاء ,نفٌ ؼكٝس(٘٘) ٌْكاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) اىَهٗو :ٛتؾرػ اىَٗ ٌٞاى٘اٗ تَْٖٞا اىهاء اىٍامْح ٗؽ ٜآـهٕا اىىإ ,ٛمٓ ٍّثح اىٍ ٚهٗ اىّإعاُٗ ,اَّا فٞو ىٖا اىّإعاُ ٝؼِْ ٜاج ظااء ؽاٜ
ٍ٘٘غ اىَي٘ك ٍٍٗرقهٌٕٗ ...ماُ اىؽاؿ اىىا ٛؽٕ ٜمٓ اىٍْثح ؽَٞا أظِ ىيؾهؿ ت ِٞاىٍْثح اى ٚاىَهٗو ٜٕٗ ٛاىصٞاب اىَّٖ٘نج تااىؼهاؿ ٍٍْا٘تح
اى ٚفهٝح تاىن٘ؽح .األٍّاب(٘ٗ ,)ٕٙٙ-ٕٙ٘/اّظه اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٔ99/
(ٕ) اىطٌ٘اّ :ٜت ٌٙاىطاء ٗؽرػ اىٍ ِٞاىََٖيرٗ ِٞؽ ٜآـهٕا اىُْ٘ تؼاك األىاؼٕ ,امٓ اىٍْاثح اىاٌُ٘ٚ ٚااُ ٕٗا ٜاؼاك ٙفاهٍ ٙاهٗ ,ػيا ٚؽهٌافِٞ
ٍْٖاٗ ,اىَْرٍة اىٕ ٚمٓ اىقهٝح ٌ٘ٝك تِ ّٕه .األٍّاب(ٗ ,)79/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕ88/
(ٖ) مّؼ اىْقاب ػِ األٌَاء ٗاألىقاب(.)ٔٓ8
(ٗ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)7ٕ(ٜ
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٍٍٖٗ ,) ٘ٙ7/يَح تِ اىقاٌٌ ٕ٘ اتِ اتهإ ٌٞأت٘ اىقاٌٌ األّكىٍ ,ٜنظو ظيٞو اىقكنٗ ,ماّد ىٔ نؼيح ,ىق ٜؽٖٞا األماته .اّظاه:
ٌٞه أػالً اىْثالء(ٍٞ ,)ٔٔٓ/ٔٙىاُ االػركاه( ,)ٕٗٙ/ٙىٍاُ اىَٞىاُ(.)ٙٔ/8
( )ٙاألٍّاب(ٗ.)79/
( )7اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕ88/
( )8اىناِؼ(ٕ.)ٖٙٗ/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة(ٕٔٓ).
(ٓٔ) اىؽْظي :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖ).
(ٔٔ) اىَهٗو :ٛذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)7
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(ٕٖ.)ٗٓٗ/
(ٖٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖٙ/7(ٙ
(ٗٔ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك(.)ٖٙ8
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ8ٔ-ٔ8ٓ/
( )ٔٙذانٝؿ اىصقاخ(٘.)ٕ7
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ8ٔ/
( )ٔ8ذانٝؿ تغكاق(ٔٔ.)ٗٓ٘/
( )ٔ9ذقهٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٕٙ
(ٕٓ) اىصقاخ(.)8-7/7

٘ٙ

كقاؿ الخميمي" :إماـ متفؽ عميو"(ُ).

كقاؿ الذىبي" :حديثو حجة باإلجماع كىك في المسانيد كاألصكؿ"(ِ).

مات سنة كاحد كثمانيف كمائة.

* ي ْحيى ْب ُن ِ ٍ
صِ
اري ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٙ
َ َ
سعيد األَ ْن َ
َ
التخريج
ثانيا:
ُ
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٓ).
الحكم َعمَى اإلسناد
ثالثًا:
ُ
إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ)اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٖ.)887/
(ٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٖ8ٓ/8

ٙٙ

ً
الم ٍستى ٍع ىم ًؿ
(ْٗ) ي
باب الماء ي
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم هد ٍب يف ىم ٍن و
عت جابً نار ىيقك يؿ:
ياف ى
(ٖ-)ُٕ/أ ٍ
ابف اٍل يم ٍن ىكًد ًر ىيقك يؿ :ىس ًم ي
قاؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ى
س ٍف ى
صكر ىع ٍف ي
ً (ُ)
ً
م ًرضت فىأتاني رسك يؿ ً
اهلل  ىكأىبك ىب و
ص َّ
ب
كر ىي يعكداني ىف ىك ىجداني ىق ٍد أ ٍ
ى ٍ ي
يغم ىي ىعىم َّي ىفتى ىك ى
ضأى ىرسك يؿ اهلل  ىف ى
ى
(ِ)
كءهي *.
ىعمى َّي ىك ي
ض ى
أوًل :دراسة اإلسناد

ِ (ٖ)
ِ ِ
ٍ
ٍ
*م َح َّم ٌد ْب ُن َم ْن ٍ
الج َّو ُاز
صور ْب ِن ثا ِبت ْب ِن خالد ال ُخزاعي  ,أبو َع ْبد اهلل َ
ُ
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
كثقو النسائي كالدارقطني كالسمعاني كابف حجر ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كعده الذىبي
(ٗ)

الم ٍّكي.
َ

مف الحفاظ(َُ).

مات سنة اثنيف كخمسيف كمائتيف.
ِ (ٔٔ)
يان بن عي ْي َن َة بن أبي ِعمر َ ِ
ِ
الم ٍّكي.
*س ْف ُ
َُ
ُ
ْ
ان _م ْي ُمون_ ال ِياللي  ,أبو محمد الكوفي ثم َ
(ُٕ)
(ُٔ)
)
ُٓ
(
)
ُْ
(
)
ُّ
(
)
ُِ
(
كثق ػػو اب ػػف س ػػعد  ,كاب ػػف مع ػػيف  ,كالعجم ػػي  ,كأب ػػك ح ػػاتـ  ,كاب ػػف ًخػ ػراش  ,كالبييق ػػي ,

كالػػذىبي(ُٖ) ,كابػػف حجػػر(ُٗ) ,كزاد ابػػف سػػعد "ثبتنػػا حج ػ نة كثيػ ىػر الحػػديث" ,كزاد العجمػػي" ثبػػت ككػػاف حسػػف
الحديث" ,كزاد ابف خراش"صدكنقا" ,كزاد البييقي "حجة" ,كزاد الذىبي"ثبت حافظ" ,كزاد ابف حجر"حافظ فقيو
إمػػاـ حجػػة ,كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ" :كػػاف مػػف الحفػػاظ المتقنػػيف"(َِ) ,كذك ػره ابػػف شػػاىيف فػػي

الثقات(ُِ).

* ٌ )ٔ( ,)99/ٔ( :ٜمراب اىطٖانج )ٗ9( ,تااب اىَااء اىٍَارؼَو ,نفاٌ ؼاكٝس(ٔٗ ,)7مامىل ( )ٖٔ( ,)ٔٓٗ/ٙمرااب اىؾاهائٗ )ٙ( ,تااب لماه
اىنالىح ,نفٌ ؼكٝس( )ٕٙ88ػِ ٍؽَك تِ ٍْٕ٘ن تٔ ّؽ٘ٓ ٗؽ ٔٞوٝاقجٗ ,ممىل (ٓٔ )٘ٗ( ,)78/مرااب اىرؾٍاٞهٌ )ٗ( ,ا٘نج اىٍْااء )ٖ٘( ,تااب
ل فُ ِو ُ ْ ُٝؾرُِ ٞن ٌْ ؽِْ ٜاىنَالىَ ِح" ,نفٌ ؼكٝس( )ٔٔٓٙ9ػاِ ٍؽَاك تاِ ٍْٕا٘ن تأ ّؽا٘ٓ ٗؽٞأ وٝااقجٗ ,مامىل ي(ٔ)ٔ( ,)ٔٓ9/
ف٘ىٔ ذؼاىٍْ َٝ "ٚرَ ْؾرَُّ٘ َ
مراب اىطٖانج )ٖٔٓ( ,تاب االّرؾاع تؾٙو اى٘٘٘ء ,نفٌ (ٌْ )ٖٔ8كا ٍٗرْا.
(ٔ) أُ ْع َِ َ :ٜأٔو اىرغَٞح اىٍره ٗاىرغطٞح ٍْٔٗ ,أعَ ٜػي ٚاىَه ٗٝالا أعّ ٜػي ,ٔٞمؤُ اىَهٌ ٗٝره ػقئ ٗعطآ .اىْٖاٝح(ٓ.)ٙ8
ُ
ذ٘٘ؤخ أذ٘٘ؤ ذ٘٘ئا ٗ ُٗ٘ا٘ءإٗ ,اٍ ٜاِ
(ٕ) ٗ٘ؤ :ؽاى َ٘٘٘ء تاىؾرػ ٕ٘ اىَاء اىمُٝ ٛر٘٘ؤ تٔٗ ,...اى ُ٘٘٘ء تاى ٌٙاىرُّ٘٘ ئٗ ,اىؾؼو ّؾٍٔ ٝقاه
اى٘٘اءج ٕٗ ٜاىؽٍُُِ  .اىْٖاٝح(.)97ٙ
(ٖ) اىفىاػاا :ٜتٙااٌ اىفاااء اىَؼعَااح ٗؽاارػ اىااىاٗ ٛؽاا ٜآـهٕااا اىؼاا ِٞاىََٖيااحٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚـىاػااح .األٍّاااب(ٕ ,)ٖ٘8/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٔ.)ٖٗ9/
(ٗ) اىع٘او :تؾرػ اىعٗ ٌٞذّكٝك اى٘اٗ ٗتؼكَٕا األىؼ ٗؽ ٜآـهٕا وإ ,ٛمٓ اىٍْثح اى ٚػك اىع٘و ؽَٞا أظِ .األٍّاب(ٕ.)ٖٔٓ/
(٘) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)٘ٓ(ٜ
( )ٙاىَئذيؼ ٗاىَفريؼ ىيكانفطْ.)9ٕ7/ٕ(ٜ
( )7األٍّاب(ٔ.)ٖٔٓ/
( )8ذقهٝة اىرقهٝة(ٕٗٗ).
( )9اىصقاخ(.)ٔٔٙ/9
(ٓٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٕٕ.)٘ٔٔ/
(ٔٔ) تنٍه اىٖاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتْٕ ٜاله ٕٗ ٜفثٞيح ّىىد تاىن٘ؽحٗ ,اىَْرٍة اىٖٞا ٗالءا ٌؾٞاُ تِ ػْٞٞح .األٍّااب(٘ٗ ,)ٙ٘7/فااه" :مااُ ٍاِ
اىؽؾاظ اىَرقْ."ِٞ
(ٕٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٗ/ٙ(ٙ
(ٖٔ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك( ,)ٖٓ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔٗ ,)ٕ٘/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ٘ٗ/
(ٗٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٗ.)ٔ9٘-ٔ9
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٕٕ7/ٗ( ,)ٕ٘/
( )ٔٙذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ٘٘/
(ٕ )ٔ7ـ(ٗ.)ٕٗ/
( )ٔ8اىناِؼ(ٕ.)ٕٖٕ/
( )ٔ9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ.)ٔ8
(ٕٓ) اىصقاخ(.)ٗٓٗ-ٖٗٓ/ٙ
(ٕٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٗ٘ٔ.)ٔ٘٘-
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رماه باًلختالط يحيى القطاف

(ُ)

كابف الصالح(ِ) ,كجعمو العالئي مف الطبقة اًلكلى في الختمطيف(ّ).

قاؿ ابف الصالح (:كجدت عف محمد بف عبد اهلل بف عمارالمكصمي أنو سمع يحيى بف سعيد القطاف

يقكؿ" :أشيد أف سفياف بف عيينة اختمط سنة سبع كتسعيف فمف سمع منو في ىذه السنة كبعد ىػذا فسػماعو

ًل شيء"(ْ).

قػػاؿ الػػذىبي -معمقنػػا " :-كأنػػا أسػػتبعد ىػػذا الكػػالـ مػػف القطػػاف فإنػػو مػػات فػػي صػػفر سػػنة ثمػػاف كقػػت

مجيء الحاج كأخبارىـ فمتى شيد عمى سفياف بأنو اختمط ,أك لعمو عمـ ذلؾ في كسط السنة مع أف القطاف

(ٓ)
متعنت ًّ
أيضا" :ىذا منكر مف القكؿ ,كًل يصح ,كًل ىك بمستقيـ"(ٔ).
جدا كابف عيينة ثقة مطمقنا" ,ك قاؿ ن
كقػػاؿ ابػػف حجػػر نر ًّادا عمػػى الػػذىبين" :إف ابػػف عمػػار مػػف األثبػػات المتقنػػيف ,ثػػـ مػػا المػػانع أف يكػػكف

كثير فشيد عمػى استفاضػتيـ كأخبػر
القطاف سمعو مف جماعة ممف حج في تمؾ السنة كاعتمد قكليـ ككانكا نا
ػببا لمػا نقمػو عنػو
بو قبؿ مكتو كلك بيكـ فضال عف أكثر منو ,كقد كجدت عف القطاف ما يصػمح أف يكػكف س ن

محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػار ,كىػػك مػػا أكرده أبػػك سػػعد عػػف السػػمعاني فػػي ترجمػػة إسػػماعيؿ بػػف أبػػي صػػالح

المؤذف مف ذيؿ تاري بغداد لػو بسػنده إلػى عبػد الػرحمف بػف بشػر بػف الحكػـ ,قػاؿ :سػمعت يحيػى بػف سػعيد
يقػػكؿ :قمػػت ًلبػػف عيينػػة كنػػت تكتػػب الحػػديث كتحػػدث القػػكـ كتزيػػد فػػي إسػػناده أك تػػنقص منػػو ,فقػػاؿ :عميػػؾ

بالسػػماع األكؿ فػػإني سػػئمت ,بػػؿ قػػاؿ ذلػػؾ غيػػر القطػػاف ,فػػذكر أبػػك معػػيف الػرازم فػػي زيػػادة كتػػاب اإليمػػاف

ألحمد أف ىاركف بف معركؼ قاؿ لو :إف ابف عيينة تغير أمره بآخره كاف سميماف بػف حػرب قػاؿ لػو إف ابػف
عيينة أخطأ في عامة حديثو عف أيكب(ٕ).

قمت :لكف مف ركل عنو في الكتب الستة فحديثيـ قبؿ التغير.

قػػاؿ الػػذىبي :كيغمػػب عمػػى ظنػػي أف سػػائر شػػيكخ األئمػػة السػػتة سػػمعكا منػػو قبػػؿ سػػنة سػػبع ,فأمػػا سػػنة

ثماف كتسعيف ففييا مات كلـ يمقو أحد فييا ألنو تكفي قبؿ قدكـ الحاج بأربعة أشير(ٖ).

ورمـــــاه بالتـــــدليس ابػ ػػف المػ ػػديني(ٗ) ,كالب ػ ػزار(َُ) ,كالنسػ ػػائي(ُُ) ,كابػ ػػف حبػ ػػاف(ُِ) ,كالػ ػػدارقطني(ُّ),

كالذىبي(ُْ) ,كذكره أبك زرعة العراقي

(ُٓ)

 ,برىاف الديف الحمبي

(ُٔ)

 ,كابف حجر

(ُٕ)

في المدلسيف.

(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔٗ ,)ٕ٘٘/اّظه اىن٘امة اىْٞهاخ(ّٕٕٖٓ ,)ٕٖٗ-اٝح االعرثا.)ٖٔ٘-ٔٗ8(ٚ
(ٕ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ (ٕٕٔ)ٗ ,اّظه اىّما اىؾٞاغ(ٕ٘٘) ,ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ ,)ٖ87-ٖ8٘/ٗ(ٛذكنٝة اىهاٗ.)ٖ77/ٕ(ٛ
(ٖ)اىَفريط.)ٖ( ِٞ
(ٗ) ٍقكٍح اتِ اىٕالغ (ٕٕٔ).
(٘) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞ ,)ٗٔ9-ٗٔ8/ىاُ االػركاه(ٖ ,)ٕٗ7/ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٔ99/
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(.)ٗٙٙ ,ٗٙ٘/8
( )7ؽرػ اىَغٞس ,ىيٍفاٗ.)ٖ8ٙ/ٗ(ٛ
(ٍٞ )8ىاُ االػركاه(ٖ.)ٕٗ7/
(ٍ )9ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس( ,)ٔٓ9ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٕٓٓ/
(ٓٔ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)9ٗ(ِٞ
(ٔٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٙ٘(ًٝ
(ٕٔ) ؼة(ٔ.)ٔٙٔ/
(ٖٔ) ٌئاالخ اىؽامٌ ىيكانفطْ.)ٔ7٘(ٜ
(ٗٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٌٖٞ ,)ٕٗٙ/ه أػالً اىْثالء( ,)ٕٕٗ/7ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٕٓٓ/
(٘ٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (ٗ ,)ٗ٘ (:ْ ,)ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙفاه :اذؾق٘ا ػي ٚفث٘ه ػْؼْرٔ.
( )ٔٙاىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)9ٗ(ِٞ
( )ٔ7ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,) ٙ٘(ًٝظؼئ ؽ ٜاىَهذثح اىصاّٞح اىمٝ ِٝقثو ؼكٝصٌٖ ٗاُ ىٌ ٕٝاهؼ٘ا تاىٍاَاعٗ ,ظؼيأ ؽا ٜاىْناد (ٔ )٘8ٕ/ؽا ٜاىَهذثاح
اىصاّٞح.
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و
مميء ثقة"(ُ).
األزدم" :فنحف نقبؿ تدليس ابف عيينة كنظرائو ,ألنو يحيؿ عمى
قاؿ أبك الفتح ٍ
قاؿ ابف حباف :كاف ًل يػدلس إًل عػف ثقػة مػتقف ,كًل يكػاد يكجػد لسػفياف بػف عيينػة خبػر دلػس فيػو إًل

كجد ذلػؾ الخبػر بعينػو قػد بػيف سػماعو عػف ثقػة مثػؿ نفسػو كالحكػـ فػي قبػكؿ ركايتػو ليػذه العمػة كاف لػـ يبػيف

سماع فييا كالحكـ في ركاية ابف عباس إذا ركل عف النبي  ما لـ يسمع.

كزاد الدارقطني" يدلس عف الثقات" ,كزاد الذىبي" ككاف ًل يدلس إًل عف ثقة".

مات سنة ثماف كتسعيف كمائة.
بن ا ْلم ْن َك ِد ِر ِ ِ ِ
الي َد ْير القَُر ِشي التَّ ْي ِمي(ٕ) ,أبو عبد اهلل وقيل أبو بكر المدني.
بن عبد اهلل ُ
*م َح َّم ٌد ُ ُ
ُ
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
كثق ػػو اب ػػف س ػػعد  ,كاب ػػف مع ػػيف  ,كالعجم ػػي  ,كأب ػػك ح ػػاتـ  ,كاب ػػف خػ ػراش  ,كال ػػذىبي  ,كاب ػػف
حجر(ٗ) ,كقاؿ الشافعي حكاية عف غيره :ىك عندكـ غاية في الثقة(َُ).

كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات(ُُ) ,كقػاؿ يعقػكب بػف شػيبة :صػحيح الحػديث ج نػدا(ُِ),كقػاؿ يعقػكب بػف

سفياف  :غاية في اإلتقاف كالحفظ كالزىد حجة(ُّ) ,كقاؿ ابف عيينة :كاف مف معػادف الصػدؽ

(ُْ)

كلػـ نػدرؾ

أحػ نػدا أجػػدر أف ىيقبػ ىػؿ النػػاس منػػو إذا قػػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  مػػف محمػػد بػػف المنكػػدر(ُٓ),كأثنػػى عمػػى حفظػػو
الحميدم(ُٔ).
مات سنة ثالثيف كمائة.

ثان ًيا :التخريج
خ )ْ( ,)ُّ/ُ( :كتاب الكضكء )ْْ( ,باب صب النبي  كضكءه عمى يمغمى عميو ,رقـحديث(ُْٗ) عف أبي الكليد عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو مختمؼ اًللفاظ ,ككذلؾ (ٖ,)ِّْ/

(ٓٔ) كتاب التفسير )ْ( ,سكرة النساء )ْ( ,باب 

   

[ النساء ,]ُُ:رقـ

حديث(ْٕٕٓ) عف إبراىيـ بف مكسى عف ىشاـ عف ابف جريج عف ابف المنكدر بو مختمؼ اًللفاظ,

ككذلؾ(َُ )ٕٓ( ,)ُُْ/كتاب المرضى )ٓ( ,باب عيادة المغمى عميو ,رقـ حديث(ُٓٔٓ) عف عبد اهلل
بف محمد عف سفياف بو مختمؼ اًللفاظ ,ككذلؾ (َُ )ٕٓ( ,)ُِِ/كتاب المرضى )ُٓ( ,باب عيادة

(ٔ) اىنؾاٝح ؽ ٜػيٌ اىهٗاٝح(ٕ.)ٖٙ
(ٕ) اىر :َٜٞذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٙ
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٙٔ/٘(ٙ
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)99/8
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٗٔٗ).
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)99/8
( )7ذانٝؿ قٍّـ(ٕ.)ٗ7/ٙ
( )8ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٔ7/
()9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٗٗ).
(ٓٔ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٗ٘/٘ٙ
(ٔٔ) اىصقاخ(٘.)ٖ٘ٓ/
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٗٙ/٘ٙ
(ٖٔ) اىَؼهؽاااح ٗاىراااانٝؿ(ٔ ,)ٖٗ7/ذاااانٝؿ قٍّاااـ(ٗ ,)ٗ7/٘ٙاىااامٕث ٜؽاااٌ ٜاااٞه أػاااالً اىْاااثالء(٘ .)ٖ٘8/فااااه اىثاؼاااسٗ :ظااااء ؽااا ٜذٖااامٝة
اىرٖمٝة( )ٗٗٙ/7أّٔ ٍِ ف٘ه اتهإ ٌٞتِ اىَْمن أٙٝا ٗ أػيٌ .
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)99/8( ,)ٕٗ/
(٘ٔ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٗ٘/٘ٙ
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)99/8
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كماشيا كردؼ عمى الحمار ,رقـ حديث(ْٔٔٓ) عف عمرك بف عباس عف عبد الرحمف عف
اكبا
ن
المريض ر ن
سفياف الثكرم عف محمد بف المنكدر بو جزء مف الحديث  ,ككذلؾ (َُ )ٕٓ( ,)ُِّ/كتاب المرضى,

(ُِ) باب كضكء العائد لممريض ,رقـ حديث(ٕٔٔٓ) عف محمد بف بشار عف غندر عف شعبة عف
محمد بف المنكدر بو مختمؼ اًللفاظ ,ككذلؾ (ُِ )ٖٓ( ,)ّ/كتاب الفرائض )ُ( ,باب قكلو

تعالى

[ ...   النساء]ُُ:اآلية ,رقـ حديث(ِّٕٔ) عف قتيبة عف سفياف بو نحكه كفيو
زيادة ,ككذلؾ أخرجو (ُِ )ٖٓ( ,)ِٓ/كتاب الفرائض )ُّ( ,باب ميراث األخكات كاإلخكة ,رقـ

حديث(ّْٕٔ) عف عبد اهلل بف عثماف عف عبد اهلل بف المبارؾ عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو

متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ (ُّ )ٗٔ( ,)َِٗ/كتاب اًلعتصاـ بالكتاب كالسنة )ٖ( ,باب ما كاف النبي 
يسأؿ مما لـ ينزؿ عميو الكحي فيقكؿً :ل أدرم ,...رقـ حديث(َّٕٗ) عف عمي بف عبد اهلل عف سفياف

بو بمفظ مختمؼ.

-ـ )ِّ( ,)ُِّْ/ّ( :كتاب الفرائض )ُٔ( ,بػاب ميػراث الكاللػة ,رقػـ حػديث(ٓ) عػف عمػرك بػف محمػد

الناق ػػد ع ػػف س ػػفياف ب ػػو نح ػػكه كفي ػػو زي ػػادة ,كك ػػذلؾ (ّ )ِّ( ,)ُِّٓ/كت ػػاب الفػ ػرائض )ُٔ( ,ب ػػاب ميػ ػراث

الكاللة ,رقـ حديث(ٔ) عف محمد بف حاتـ عف حجاج بف محمد عف ابف جريج عف محمد بػف المنكػدر بػو
بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ (ّ )ِّ( ,)ُِّٓ/كتػػاب الف ػرائض )ِ( ,بػػاب مي ػراث الكاللػػة ,رقػػـ حػػديث(ٕ) عػػف

عبيػػد هلل بػػف عمػػر الق ػكاريرم عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم عػػف سػػفياف بػػف عيينػػة بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ

(ّ )ِّ( ,)ُِّٓ/كتاب الفرائض )ِ( ,باب ميراث الكاللة ,رقـ حديث(ٖ) عف محمد بػف حػاتـ عػف بيػز
كاسػػحاؽ بػػف إبػراىيـ ,كالىمػػا عػػف النضػػر بػػف شػػميؿ كأبػػك عػػامر العقػػدم كمحمػػد بػػف المثنػػي عػػف كىػػب بػػف

جرير ,كميـ(بيز كالنضر كأبك عامر ككىب) عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو بمفظ مختمؼ.

د ,)ُُٗ/ّ( :كتاب الفرائض ,باب في الكاللة ,رقـ حديث (ِٖٖٔ) عف أحمد بف حنبػؿ عػف سػفياف بػوبمف ػ ػػظ مختم ػ ػػؼ ,كك ػ ػػذلؾ (ّ )ُُٗ/كت ػ ػػاب الفػ ػ ػرائض ,ب ػ ػػاب م ػ ػػف ك ػ ػػاف ل ػ ػػيس ل ػ ػػو كل ػ ػػد كل ػ ػػو أخػ ػ ػكات ,رق ػ ػػـ

حػػديث(ِٕٖٖ) عػػف ابػػف أبػػي شػػيبة عػػف كثيػػر بػػف ىشػػاـ عػػف ىشػػاـ عػػف أبػػي الزبيػػر عػػف جػػابر مختمػػؼ

اًللفػػاظ ,ككػػذلؾ (ّ ,)َُٖ/كتػػاب الجنػػائز ,بػػاب المشػػي فػػي العيػػادة ,رقػػـ حػػديث(َّٔٗ) عػػف أحمػػد بػػف
حنبؿ عف ابف ميدم عف سفياف الثكرم عف ابف المنكدر بو جزء مف الحديث .

ت )َّ( ,)َّ/ْ( :كتاب الفرائض )ٔ( ,باب ميراث البنيف مع البنات ,رقـ حديث(َُِّ) عف عبد بفحميد عف عبد الرحمف بف سعد عف عمرك بػف أبػي قػيس عػف محمػد بػف المنكػدر بػو بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ

(ْ )َّ( ,)ُّ-َّ/كتػػاب الف ػرائض )ٔ( ,بػػاب مي ػراث األخ ػكات ,رقػػـ حػػديث(َُِْ) ,ككػػذلؾ (ٓ,)ُٔ/
(ْٖ) كتػاب التفسػػير )ُ( ,بػاب كمػػف سػكرة النسػػاء ,رقػـ(َِّٔ) عػػف الفضػؿ بػػف الصػباح عػػف سػفياف ابػػف

عيينػػة بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,فػػي المكضػػع األكؿ ,كفػػي المكضػػع اآلخػػر لػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ (ٓ,)ُٔ-ُٓ/
(ْٖ) كتاب التفسػير )ُ( ,بػاب كمػف سػكرة النسػاء ,رقػـ حػديث(َِّٔ) عػف عبػد بػف حميػد عػف يحيػى بػف
آدـ عف سفياف بو مختمؼ اًللفػاظ ,ككػذلؾ (ٓ )َٓ( ,)ْٖٓ/كتػاب المناقػب )ِٓ( ,بػاب مناقػب جػابر بػف
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عبد اهلل  , رقـ حديث(ّٕٕٖ) عف محمد بف بشار عف عبد الرحمف بػف ميػدم عػف سػفياف الثػكرم عػف

ابف المنكدر بو جزء مف الحديث.

-جو )ٔ( ,)ٔ/ِ( :كتاب الجنائز )ُ( ,بػاب مػا جػاء فػي عيػادة المػريض ,رقػـ حػديث(ُّْٔ) عػف محمػد

بف عبد اهلل الصنعاني

(ُ)

عف سفياف بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )ِّ( ,)ِْٖ/كتػاب الفػرائض )ٓ( ,بػاب

الكاللة ,رقـ حديث(ِِٖٕ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بو بمفظ مختمؼ.

دم )ُ( ,)َٕٓ/ُ( :كتػاب الطيػارة )ٓٔ( ,بػاب الكضػكء بالمػاء المسػتعمؿ ,رقػـ حػديث(َٕٔ) عػف أبػيالكليد الطيالسي كسعيد بف الربيع كالىما عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو بمفظ مختمؼ.

حػػـ )َّٕ/ّ( :عػػف سػػفياف بػػو نحػػكه كفيػػو زيػػادة )ِٖٗ/ّ( ,ع ػف محمػػد بػػف جعفػػر كحجػػاج كالىمػػا عػػفشػػعبة عػػف محمػػد بػػف المنكػػدر بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ (ّ )ِّٕ/عػػف أزىػػر بػػف القاسػػـ ككثيػػر بػػف ىشػػاـ
كالىما عف ىشاـ عف أبي الزبير عف جابر بمفظ مختمؼ ,كفيػو قصػة النضػح ,ككػذلؾ (ّ )ّّٕ/عػف ابػف

ميدم عف سفياف الثكرم عف ابف المنكدر بو بمفظ مختمؼ.

-خزيمة ,)ٓٔ/ُ( :كتاب الكضكء )ُٖ( ,إباحة الكضكء بالماء المستعمؿ ,...رقـ حديث(َُٔ) ,عف عبد

الجبار بف العالء عف سفياف بو بمفظ مختمؼ.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) ٕنما ظاء ؽ ٌِْ ٜاتِ ٍاظأ ,فااه اىَاى ٛؽا ٜذؽؾاح األِاهاػ(ٕٗ :)ٖٖٙ/ؼاكٝس (ظأ) ػاِ ٍؽَاك تاِ ػثاك األػيا ٚاىٕاْؼإّ ٜناما ٗفاغ ؽاٜ
نٗاٝح اتهإ ٌٞتِ قْٝان ػْك اتِ ٍاظٔ ٕٗ٘ اىٕ٘ابٗٗ ,فغ ؽٍّ ٜفح اىٍَاع ٍؽَك تِ ػثك اىْٕؼاّ.ٌٌ ْٕ ٗ ٕ٘ٗ ٜ
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ً
ىسىم ىـ
(ُُٗ) ىب ي
اب يغ ٍس ًؿ اٍل ىكاف ًر إ ىذا أ ٍ
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا المَّ ٍيػ ي
ىخىب ىرىنػػا قيتىٍيىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ىقػ ى
(ٗ-)ُِٗ/أ ٍ
ػث ىعػ ٍػف ىسػ ًػع ويد ٍبػ ًػف أىبًػػي ىسػ ًػع ويد أَّىنػػوي ىسػ ًػم ىع أىىبػػا يى ىرٍيػ ىػرةى
إف ثيمام ىة ٍب ىف أيثى و
ؽ إىلػى ىن ٍخ وػؿ ىق ًري و
اؿ أى ٍشػيى يد
اؿ ٍان ى
اغتى ىس ىػؿ ,ثي َّػـ ىد ىخ ىػؿ اٍل ىم ٍس ًػج ىد ىف ىقػ ى
ػب ًم ىػف اٍل ىم ٍس ًػج ًد ىف ٍ
طىم ى
ىيقيك يؿ َّ :ى ى
ً
ػاف ىعمػػى األ ٍىر ً
ىف ًل إلػ ىػو إًل اهللي ىكأى ٍشػػيى يد أ َّ
ػض
أٍ
ض ىك ٍجػػوه أ ٍىب ىغػ ى
ىف يم ىح َّمػ نػدا ىع ٍبػ يػدهي ىكىر يسػػكليوي ,ىيػػا يم ىح َّمػػد ىكاهلل ىمػػا ىكػ ى
ً
ًإ َّ ً
ىح َّ
ػؾ,
ض َّ
ب اٍل يك يجكًه يكمٍّيىا َّ
إلي ًم ٍف ًدينً ى
اف ًد ه
يف أ ٍىب ىغ ى
ىصىب ىح ىك ٍجيي ىؾ أ ى
إلي ,ىك ىكاهلل ىما ىك ى
لي م ٍف ىك ٍج ًي ىؾ ,فىقى ٍد أ ٍ
ً
اهلل ما ىكاف ًم ٍف بمى ود أىب ىغض َّ ً ً
ً
ب ٍّ
الد ً
ىح َّ
ىح َّ
ػب
يف يكمٍّ ًو َّ
ىصىب ىح ىبمى يػد ىؾ أ ى
ى ى ى
ىصىب ىح د يين ىؾ أ ى
إلي ,ىك ىك ى ى
إلي م ٍف ىبمىد ىؾ ,فىأ ٍ
فىأ ٍ
ً
ػؾ أ ى ً
اٍل ػبً ً
َّ
ىف
الد يكمٍّيىػػا إلػ َّ
ػيً ,كا َّف ىخٍيمىػ ى
ىم ػ ىػرهي أ ٍ
ىخػ ػ ىذتٍني ىكأىىنػػا أ ًيريػ يػد اٍل يع ٍمػ ىػرةى فى ىم ػػا ىذا تىػ ىػرلأ ,فىىبشػ ىػرهي ىر يسػػك يؿ اهلل  ىكأ ى
ً *
ىي ٍعتىم ىر.

أوًًل :دراسة اإلسناد:
*قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم(ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم(ٗ).
*المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
(ٔ)
يد ْب ُن أَِبي ِ ٍ
س ْع ٍد ا ْل َم َد ِني.
*س ِع ٌ
س ُ
ان ا ْل َم ْق ُب ِري  ,أ َُبو َ
سعيد َك ْي َ
َ
َ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
كثقػػو النسػػائي  ,كابػػف سػػعد  ,كابػػف المػػديني  ,كالعجمػػي  ,كأبػػك زرعػػة  ,كابػػف حبػػاف ,
(ُُ)

كابػػف خ ػراش(ٖ) ,كالػػذىبي(ٗ) ,كابػػف حجػػر(َُ) ,كزاد الػػذىبي "حجػػة"  ,كقػػاؿ ابػػف معػػيف

كأحمػػد فػػي

ركايػػةً :ل بػػأس بػػو(ُِ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ :صػػدكؽ(ُّ) ,كقػػاؿ اب ػف عػػدم" :أرجػػك أف يكػػكف مػػف أىػػؿ
الصدؽ كقد قبمو الناس كركل عنو األئمة الثقات كالناس كما تكمـ فيو أحد إًل بخير"(ُْ).
(ُٓ)

كذكره ابف حباف

(ُٔ)

كابف شاىيف

في الثقات.

* ٌا )ٔ( ,)ٔ٘ٓ/ٔ( :ٜمرااب اىطٖاانج )ٔٔ9( ,تااب عٍاو اىناااؽه الا أٌايٌ ,نفاٌ ؼاكٝس(ٕٗ ,)ٔ9مامىل (ٔ)ٔ( ,)ٖ9ٗ/مرااب اىٕااالج)ٕٖٗ( ,
تاب نت ٛاألٌٞه تٍانٝح اىٍَعك ,نفٌ ؼكٝس(ٌْٖ )79كا ٗؽا ٜاىَارِ اـرٕاانٗ ,مامىل أـهظأ ي )ٔ( :مرااب اىطٖاانج )ٕٔ7/ٔ( ,ذقاك ٌٝعٍاو
اىنااااؽه الا أناق أُ ٍٝااايٌ ,نفاااٌ ( )ٔ89تٍاااْكٓ ّؽااا٘ٓٗ ,مااامىل (ٕ )8( ,)٘ٓ/مرااااب اىٍَااااظك )ٕٓ( ,تااااب نتااا ٛاألٌاااٞه تٍاااانٝح اىٍَاااعك ,نفاااٌ
ؼكٝس(ٌْ )7ٓ8كا ٗؽ ٜاىَرِ اـرٕان.
(ٔ) اىَقثاااه :ٛتؾااارػ اىَاااٌٗ ٌٞااانُ٘ اىقااااػ ٗ٘اااٌ اىثااااء اىَؼعَاااح تْقطاااح ٗؽااا ٜآـهٕاااا ناء ٍَٖياااحٕ ,ااامٓ ٍّاااثح اىاااٍ ٚقثاااهج ٍٝااانِ تااااىقهب ٍْٖاااا.
األٍّاب(٘ ,)ٖٙٔ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖٗ ,)ٕٗٙ-ٕٗ٘/اّظه اىصقاخ(ٗ.)ٕ8٘-ٕ8ٗ/
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٓٔ.)ٗ7ٓ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٖٗ/٘(ٙ
(ٗ)ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8٘/
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٗ.)ٔ8
( )ٙاىعهغ ٗ اىرؼكٝو(ٗ.)٘7/
( )7ؼة(ٖٔ.)ٖٔٗ/
( )8ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8٘-ٕ8ٗ/
(ٍٞ )9ىاُ االػركاه(ٖ ,)ٕٓٗ/ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٔٔٙ/ه أػالً اىْثالء(٘ ,)ٕٔٙ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٔ7/8
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔ7ٙ
(ٔٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(٘ٗٔ.)ٔٗٙ-
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)٘7/
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)٘7/
(ٗٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٖ9ٕ/
(٘ٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٕ8٘-ٕ8ٗ/
( )ٔٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(٘ٗٔ.)ٔٗٙ-
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ورمــاه بــاًلختالط الكاقػػدم(ُ) ,كابػػف سػػعد(ِ) ,كيعقػػكب بػػف شػػيبة(ّ) ,كابػػف حبػػاف(ْ) ,كالسػػمعاني(ٓ),

كابف األثير(ٔ),كقػاؿ ابػف معػيف :يقػاؿ اخػتمط قبػؿ مكتػو بػأربع سػنيف(ٕ),كقػاؿ ابػف حجػر :تغيػر قبػؿ مكتػو

بأربع سنيف(ٖ),كقد اضطرب فيو قػكؿ الػذىبي فقػاؿ :مػا سػمع منػو ثقػة فػي اختالطػو(ٗ) ,كجػاء فػي ميػزاف

اًلعتداؿ أنو شاخ ككقع في اليرـ كلـ يختمط(َُ).

كاختمؼ العمماء في كقكعو في اًلختالط ,فبعضيـ زعـ أنو اختمط كحجة ىؤًلء الكاقدم ,كبعضيـ

رد ذلؾ كأنكره.

قاؿ ابف حجر :زعـ الكاقدم أنو اختمط قبؿ مكتو بػأربع سػنيف ,كتبعػو ابػف سػعد كيعقػكب بػف شػيبة

كابف حباف كأنكر ذلؾ غيرىـ(ُُ).

قمت :لـ يرك عنو أحػد مػف الثقػات فػي تمػؾ الفتػرة

قاؿ الذىبي.

(ُِ)

عمػى أف حديثػو مخػرج فػي الصػحاح

(ُّ)

كمػا

مات سنة بضع كعشريف كمائة.

ثانيا :التخريج
ً
-خ )ٖ( ,)َٓٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ِٖ( ,بػػاب دخػػكؿ المسػػجد ,رقػػـ(ْٗٔ) ,ككػػذلؾ(ٓ)ْْ( ,)ٕٓ/

كتاب الخصػكمات )ٕ( ,بػاب التكثػؽ ممػف تخشػى معرتػو ,رقػـ(ِِِْ) عػف قتيبػة بػو جػزء مػف الحػديث
بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ُ )ٖ( ,)ٓٓٓ/كتاب الصالة )ٕٔ( ,باب اًلغتساؿ إذا أسمـ كربط األسػير أيضػا

في المسجد ,...رقـ حديث(ِْٔ) ,ككذلؾ (ٓ )ْْ( ,)ٕٓ/كتاب الخصكمات )ٖ( ,الربط كالحػبس فػي

الح ػػرـ ,...رق ػػـ ح ػػديث(ِِّْ)  ,كك ػػذلؾ(ٖ )ْٔ( ,)ٖٕ/كت ػػاب المغ ػػازم)َٕ( ,ب ػػاب كف ػػد بن ػػي حنيف ػػة
كحػػديث ثمامػػة بػػف أثػػاؿ ,رقػػـ(ِّْٕ) عػػف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ عػػف الميػػث بػػو جػػزء مػػف الحػػديث بمفػػظ

مختمػػؼ إًل فػػي الطريػػؽ األخيرةمتقػػارب األلفػػاظ كفيػػو قصػػة ,ك كػػذلؾ (ُ )ٖ( ,)َٓٔ/كتػػاب الصػػالة,
(ِٖ) باب دخكؿ المشرؾ المسجد ,رقـ حديث(ْٗٔ) جزء مف الحديث بمفظ مختمؼ.

-ـ )ِّ( ,)ُّٖٕ-ُّٖٔ/ّ( :كتػػاب الجيػػاد كالسػػير )ُٗ( ,بػػاب ربػػط األسػػير كحبسػػو كج ػكاز المػػف

عمي ػػو ,رق ػػـ ح ػػديث(ٗٓ) ع ػػف قتيب ػػة ب ػػو مطػ ػكًل كفي ػػو قص ػػة ,كك ػػذلؾ (ّ )ِّ( ,)ُّٖٕ/كت ػػاب الجي ػػاد
(ٔ) ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8ٗ/
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٖٗ/٘(ٙ
(ٖ) ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8ٙ-ٕ8٘/
(ٗ) اىصقاخ(ٗ.)ٕ8٘/
(٘) األٍّاب(٘.)ٖٙٔ/
( )ٙاىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٕٗٙ/
( )7ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8ٔ/
( )8ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔ7ٙ
( )9ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٔٔٙ/ه أػالً اىْثالء(٘.)ٕٔٙ/
(ٓٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٖٗ ,)ٕٓٗ/ؽ ٜذانٝؿ اإلٌالً(ٍ :)ٔٔ7/8ا أظْٔ نٗ.ِٞ ٙا ؽ ٜاالـرالٗ ٚىمىل اؼرط تٔ ٍطيقا أنتاب اىٕؽاغ.
(ٔٔ) ٕك ٛاىٍان.)ٗٓ٘(ٛ
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٕٔ7/اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٕٔ/
(ٖٔ) ذااممهج اىؽؾاااظ(ٌٔ ,)ٔٔٙ/ااٞه أػااالً اىْااثالء(٘ٗ ,)ٕٔٙ/ذااانٝؿ اإلٌااالً( ,)ٔٔ7/8اّظااه :اىؼيااو ٍٗؼهؽاأ اىهظاااه(ّٖٔ ,)ٖ٘ٓ,ٖٖٗ/اٝااح
االعرثاِ ,)ٖٕٔ(ٚمناخ اىمٕة(ٔ.)ٖٔٙ/
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كالسير )ُٗ( ,باب ربط األسير كحبسو كجػكاز المػف عميػو ,رقػـ(َٔ) عػف محمػد بػف المثنػى عػف أبػي بكػر

الحنفي عف عبد الحميد بف جعفر عف سعيد بيجزء مف الحديث بمفظ مختمؼ.

د ,)ٕٓ-ٓٔ/ّ( :كتاب الجياد ,باب في األسير يكثؽ ,رقـ حديث(ِٕٗٔ) عف قتيبة ك عيسى بف حمادكالىما عف الميث بو كفيو قصة.

-حـ )ِْٕ-ِْٔ/ِ( :عف سفياف عف ابف عجالف عف سعيد بو مطكنًل كفيو قصة ,ككذلؾ(ِ )َّْ/عػف

عبد الرحمف عف عبد اهلل بف عمر عف سعيد بو مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ِْٓ/عف حجاج عف ليػث بػو

مطكًل كفيو قصة.

-خزيمػػة ,)ُِٓ/ُ( :كتػػاب الكضػػكء )َُٗ( ,بػػاب األمػػر باًلغتسػػاؿ إذا أسػػمـ الكػػافر ,رقػػـ حػػديث(ِِٓ)

عف الربيع بف سػميماف عػف شػعيب بػف الميػث

(ُ)

عػف سػعيد بػو جػزء مػف الحػديث  ,ككػذلؾ(ُ ,)ُِٓ/كتػاب

الكضكء )َُٗ( ,باب األمر باًلغتساؿ إذا أسمـ الكافر ,رقػـ حػديث(ِّٓ) عػف محمػد بػف يحيػى عػف عبػد
الرزاؽ عف عبد اهلل كعبيد اهلل ابني عمر كالىما عف سعيد بو بمفظ مختمؼ.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات.

(ٔ) ٕنما ظاء ؽٔ ٜؽٞػ اتِ ـىَٝحٗ ,اىٕ٘ابِ :ؼٞة تِ اىيٞس ػِ أت ٔٞاىيٞس تِ ٌؼك ػِ ٌؼٞك تِ أتاٌ ٜاؼٞك .اّظاهٕ :اـ(.)ٖٔ9/ٙؽبّأ ظااء
ػي ٚاىٕ٘اب ٕما أٗال  ٗ ,شاّٞا  :اُ ِؼٞة تِ اىيٞس فك ٗىك ٌْح ـًَ ٗشالشٍٗ ِٞائح ٌٗؼٞك تِ أتاٌ ٜاؼٞك فاك ٍااخ ٌاْح تٙاغ ٗػّاهٍٗ ِٝائاح,
ٕٗما ظإه ٗ أػيٌ.
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ناـ
الجين ًب ىك ىغ ٍسميوي ىذ ىك ىرهي إذا ىأر ىاد ٍ
ضكًء ي
(ُْٔ) يك ي
أف ىي ى
(َُ-)ِِٓ/حػ َّػدثىنا قيتىيب ػةي بػػف سػ ًػع ويد عػػف مالًػ وػؾ عػػف عبػ ًػد ً
اهلل ٍبػ ًػف ًد ىينػ و
ػاؿ :ىذ ىكػ ىػر يع ىمػػر
ػار ىعػ ٍػف ٍابػ ًػف يع ىمػ ىػر قىػ ى
ى ٍ ىٍ
ى ى ٍى ٍ ي ى
ىٍ ى
*
اؿ رسك يؿ ً
ً ً ً
ً
ً َّ ً
اهلل " : تى ىك َّ
اغ ًس ٍؿ ىذ ىك ىر ىؾ ثيَّـ ىن ٍـ".
ض ٍأ ىك ٍ
ل ىر يسكؿ اهلل  أَّىنوي تيص ييبوي ج ىن ىابةه م ىف المٍيؿ ,فىقى ى ى ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
*قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ِ
ٍِ
*مالِ ٌك ْب ُن أََن ٍ
َص َب ِحي(ٔ) أبو عبد اهلل المدني ,إمام دار اليجرة.
س ْب ِن َمالك ْب ِن أَِبي َعام ٍر األ ْ
َ
عالمػا حجػةن",
كثقو ابف سعد(ِ) ,كابف معيف(ّ) ,كأبك حاتـ(ْ) ,كزاد ابف
ن
سعد"مأمكنا ثبتنا كرنعػا فقيينػا ن
كذكره ابف حباف في الثقات(ٓ).

إمامػػا فػػي الحػػديث"(ٔ) ,كقػػاؿ أيػػكب بػػف سػػكيد" :مػػا
قػػاؿ ابػػف عيينػػة كيحيػػى بػػف سػػعيد" :كػػاف مال ػ ه
ؾ ن
(ٕ)
ػحيح الحػديث"(ٖ) ,كقػاؿ ابػف
أحدا قط أجكد حديثنا مف مالؾ"  ,كقػاؿ ابػف المػديني" :كػاف مالػ ه
رأيت ن
ؾص ى

ميػػدم" :مػػا أقػػدـ عمػػى مالػػؾ فػػي صػػحة الحػػديث أحػ نػدا"(ٗ) ,كأثنػػى عميػػو الشػػافعي فقػػاؿ" :إذا جػػاء األثػػر
فمالػؾ الػنجـ ,كاذا جػاء الحػديث عػف مالػؾ فشػد بػػو يػدؾ"(َُ) ,كقػاؿ ككيػع" :حػدثني الثبػت حػدثني الثبػػت
مالؾ بف أنس"(ُُ),كقاؿ عبد اهلل بف أحمد :قمػت ألبػي :أيمػا أثبػت أصػحاب الزىػرم أقػاؿ " :مالػؾ أثبػت

في كؿ شي "(ُِ).

كقػػاؿ الػػذىبي" :اتفػػؽ لمالػػؾ مناقػػب مػػا عممتيػػا اجتمعػػت لغي ػره ,أحػػدىا طػػكؿ العمػػر كعمػػك ال اريػػة,

كثانيتيا الذىف الثاقب كالفيـ كسعة العمـ ,كثالثتيا اتفاؽ األئمة عمى أنو حجة صػحيح الركايػة ,كرابعتيػا

تجمعيـ عمى دينو كعدالتو كاتباعو السنف ,كخامستيا تقدمو في الفقو كالفتكل كصحة قكاعده"(ُّ).

كقػػاؿ ابػػف حجػػر" :رأس المتقنػػيف ككبيػػر المتثبتػػيف ,حتػػى قػػاؿ البخػػارم :أصػػح األسػػانيد كميػػا مالػػؾ

عف نافع عف ابف عمر"(ُْ).

مات سنة تسع كسبعيف كمائة ,ككاف مكلده سنة ثالث كتسعيف.

* ٌ )ٔ( ,)ٔ7ٕ/ٔ(ٜمراب اىطٖانج٘٘ٗ )ٔٗٙ( ,ء اىعْة ٗعٍائ لماهٓ الا أناق أُ ْٝااً ,نفاٌ (ٕٕ٘)ٗ ,مامىل( )٘ٔ( ,)ٕٖٔ/8مرااب ػّاهج
اىٍْاء ,تاب لمه اـرالػ اىْافي ِٞىفثه ػثك تِ ػَه ؽ ٜلىل ,نفٌ(ٗ ,)9ٓٓ7مامىل أـهظأ ي(ٔ )ٔ( ,)ٔٙ8/مرااب اىطٖاانج )ٔٙ7( ,تااب
ٗ٘٘ء اىعْة ٗعٍو لمهٓ الا أناق أُ ْٝاً ,نفٌ ؼكٝس(ٌْٓ )ٕٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) األٔثؽ :ٜتؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىٕاق اىََٖيح ٗؽرػ اىثاء اىَْق٘ٚح تْقطح ؽ ٜآـهٕاا ؼااءٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚأٔاثػٗ ,اٌأَ اىؽاانز تاِ ػا٘ػ
ٗاىَّٖ٘ن تٖمٓ اىٍْثح اٍاً قان اىٖعهج .األٍّاب(ٔ ,)ٔ7ٗ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٙ9/
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٗٙ9/٘(ٙ
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٔٙ/
(ٗ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٔ7/
(٘) اىصقاخ(.)ٗ٘9/7
( )ٙاىرانٝؿ اىنثٞه(.)ٔ87/7
( )7ذقكٍح اىَؼهؽح اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٖٔ/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٔٗ/
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٔٗ/
(ٓٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٔٗ/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٔٔٗ/ٕ7
(ٕٔ) ذقكٍح اىَؼهؽح (اىعهغ ٗاىرؼكٝو)(ٔ.)ٕٓ٘/8(,)ٔ7/
(ٖٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٕٔ/
(ٗٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٗٗ9
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*ع ْب ُد ِ
اهلل ْب ِن ِدي َن ٍ
ار ا ْل َع َد ِوي(ٔ) ,موًلىم أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر.
َ
كثقو النسائي(ِ) ,كابف سعد(ّ) ,كابف معيف(ْ) ,كأحمد(ٓ) ,كالعجمي(ٔ) ,كأبػك زرعػة(ٕ) ,كأبػك حػاتـ(ٖ),

كالػػذىبي(ٗ) ,كابػػف حجػػر(َُ) ,كزاد أحمػػد "مسػػتقيـ الحػػديث" ,كزاد الػػذىبي"ثبت" ,كقػػاؿ ربيعػػة" :كػػاف مػػف

(ُُ)
ػت فػ ػػي نفسػ ػػو"(ُِ) ,كذك ػ ػره اب ػػف حبػ ػػاف
دينن ػ ػا"  ,كقػ ػػاؿ أحمػػػد" :ثبػ ػ ه
صػ ػػالحي التػ ػػابعيف صػ ػػدكقنا ٌ
شاىيف(ُْ) في الثقات.

(ُّ)

كابػ ػػف

قاؿ ابف عيينة" :لـ يكف بذاؾ ثـ صار"(ُٓ).

كذك ػره العقيمػػي فػػي الضػػعفاء ,كقػػاؿ" :ركل عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار شػػعبة كالثػػكرم كمالػػؾ كابػػف

عيينة ,عند شعبة عنػو نحػك عشػريف حػديثنا ,كعنػد الثػكرم نحػك ثالثػيف حػديثنا ,كعنػد مالػؾ نحكىػا ,كعنػد

ابف عيينة بضعة عشر حديثنا ,كأما ركاية المشاي عنو ففييا اضطراب"(ُٔ).

قمػػتً :ل ييمتفػػت لقػػكؿ ابػػف عيينػػة كالعقيمػػي ,كقػػد رد الػػذىبي عمػػى ذلػػؾ فقػػاؿ :قػػد أسػػاء أبػػك جعفػػر
العقيمي بإيراده في كتاب الضعفاء لو-ثـ ذكر قكؿ العقيمي ,كقاؿ" :إنما اًلضطراب مف الػركاة عنػو كقػد

كثقو جماعة"(ُٕ),كقاؿ الذىبي أيضا" :حديثو في الصحاح"(ُٖ).
مات سنة سبع كعشريف كمائة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٓ( ,)ِِٗ/ُ( :كتػاب الغسػؿ )ِٔ( ,بػاب نػكـ الجنػب ,رقػـ حػديث(ِٕٖ) ,عػف قتيبػة عػف الميػػث

عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر مختمػػؼ اًللفػػاظ ,,ككػػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ِّٗ/كتػػاب الغسػػؿ )ِٕ( ,بػػاب الجنػػب

يتكضأ ثـ يناـ ,رقـ حديث(ِٖٗ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف جكيرية عف نافع عف ابف عمر مختمؼ
األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِّٗ/كتاب الغسؿ )ِٕ( ,باب الجنب يتكضا ثـ يناـ ,رقـ حديث(َِٗ) عف
عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ بو بمفظو.

(ٔ) اىؼكٗ :ٛتؾرػ اىؼٗ ِٞاىكاه اىََٖيرٕ ,ِٞمٓ اىٍْثح اى ٚػك ٛتِ مؼة تِ ىئ ٛتِ عاىاة تاِ ؽٖاه ظاك أٍٞاه اىَائٍْ ِٞػَاه تاِ اىفطااب ٗنٕطأ
ٗأٗالقٓ ٍٗ٘اىْٝ ٔٞرٍثُ٘ اى ,ٔٞأّظه :األٍّاب(ٗٗ ,)ٔٙ7/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٕ9-ٖٕ8/
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٗٔ.)ٗ7ٖ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٗٔٓ/٘(ٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىكانٍٗ ,)ٔ٘ٔ(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)٘ٔ/
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)٘ٔ/
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٕٗ٘).
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٕ٘/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٕ٘/
( )9اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞٗ ,)ٖ٘٘/ىاُ االػركاه(ٗ.)9ٗ-9ٖ/
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٗٗ).
(ٔٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة (ٗ.)ٕ8ٙ/
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٕ8ٙ/
(ٖٔ) اىصقاخ(٘.)ٔٓ/
(ٗٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖ.)ٔ8
(٘ٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٕٗ7/
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٕٗ7/
(ٌٞ )ٔ7ه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٕٖ٘/اّظه :اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء ؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞٗ ,)ٖ٘٘/ىاُ االػركاه(ٗ.)9ٗ-9ٖ/
( )ٔ8ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٔٙ/
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ـ )ّ( ,)ِْٖ/ُ( :كتاب الحيض )ٔ( ,باب جكاز نكـ الجنب ,...رقػـ حػديث(ِّ) ,عػف محمػد بػف أبػيبكر المقدمي كزىير بف حرب ,كالىما عف يحيى بف سعيد ,كعف أبي بكػر بػف أبػي شػيبة عػف أبػي أسػامة,

كعف ابف نمير عف أبيو ,جميعيـ (يحيى كأبك أسامة كابف نمير) عف عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر جزء
مف الحديث متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ (ُ )ّ( ,)ِْٗ/كتػاب الحػيض )ٔ( ,بػاب جػكاز نػكـ الجنػب ,...رقػـ

حديث (ِْ) عف محمد بػف ارفػع عػف عبػد الػرزاؽ عػف ابػف جػريج عػف نػافع عػف ابػف عمػر نحػكه مختص نػرا,
ككذلؾ أخرجو (ُ )ّ( ,)ِْٗ/كتاب الحيض )ٔ( ,باب جكاز نكـ الجنب ,....رقـ حديث(ِٓ) عف يحيى
بف يحيى عف مالؾ بو بمفظو.

-د ,)ٓٓ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب فػي الجنػب ينػاـ ,رقػـ حػديث(ُِِ) عػف عبػد اهلل بػف مسػممة عػف مالػؾ

بو بمفظو.

س )ُ( ,)ُٕٔ/ُ( :كتاب الطيارة )ُٔٔ( ,باب كضكء الجنب إذا أراد أف ينػاـ ,رقػـ حػديث(ِٗٓ) عػفعبيد اهلل بف سعيد عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع عف عبد اهلل جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

-جػػو )ُ( ,)ِّْ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة كسػػنتيا )ٗٗ( ,بػػاب مػػف قػػاؿ ًل ينػػاـ الجنػػب حتػػى يتكضػػأ كضػػكءه

لمصػػالة ,رقػػـ حػػديث(ٖٓٓ) عػػف نصػػر بػػف عمػػي الجيضػػمي عػػف عبػػد األعمػػى عػػف عبيػػد اهلل بػػف عمػػر عػػف
نافع عف ابف عمر جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

دم )ُ( ,)ٖٕٓ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )ّٕ( ,بػػاب الجنػػب إذا أراد أف ينػػاـ ,رقػػـ حػػديث(ّٖٕ) ,عػػف عبيػػداهلل بف مكسى عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ .

-طا )ُ( ,)ْٓ( :كتاب الطيارة )ُٗ( ,باب كضكء الجنػب إذا أراد أف ينػاـ أك يطعػـ قبػؿ أف يغتسػؿ ,رقػـ

حديث(ٕٗ) عف عبد اهلل بف دينار بو بمفظو.

-حـ )ُٕ/ِ( :عف يحيى بف سعيد القطاف عف عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر جزء مف الحديث متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ّٔ/عف عبد الرزاؽ عف عبيػد اهلل بػف عمػر عػف نػافع عػف ابػف عمػر ,كلػـ يسػؽ لفظػو,
ككذلؾ(ِ )ْٔ/عف يزيد عف شعبة عػف عبػد اهلل بػف دينػار بػو مختمػؼ األلفػاظ  ,ككػذلؾ (ِ )ْٔ/عػف عبػد

الرحمف ميدم عف مالؾ بو بمفظو ,ككذلؾ (ِ )ْٕ/عف يحيى عػف سػفياف عػف عبػد اهلل بػف دينػار بػو جػزء
مف الحديث متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ (ِ )ٕٓ/عف عفاف عف عبد العزيز بػف مسػمـ عػف عبػد اهلل بػف دينػار

بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ِ )َُِ/عف محمد بف عبيػد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف ابػف عمػر جػزء مػف

الحػػديث مختمػػؼ األلفػػاظ ,ككػػذلؾ (ِ )ُُٔ/عػػف الفضػػؿ بػػف دكػػيف عػػف سػػفياف عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار بػػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ِ )ُِّ/عف أبي المغيرة عف األك ازعػي عػف يحيػى بػف أبػي كثيػر عػف أبػي سػممة

عف ابف عمر جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

-خزيمػ ػ ػػة ,)َُٕ/ُ( :كتػ ػ ػػاب الكضػ ػ ػػكء )ُْٔ( ,بػ ػ ػػاب اسػ ػ ػػتحباب كضػ ػ ػػكء الجنػ ػ ػػب إذا أراد النػ ػ ػػكـ ,رقػ ػ ػػـ

حديث(ُِِ) عف سعيد بف عبد الرحمف المخزكمي عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار بو جزء مػف الحػديث
متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ (ُ ,)َُٕ/كتػػاب الكضػػكء )ُٔٔ( ,بػػاب اسػػتحباب غسػػؿ الػػذكر مػػع الكضػػكء إذا
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أراد الجنب النكـ ,رقػـ حػديث(ُِْ) عػف أبػي مكسػى-محمػد بػف المثنػى -عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة

عف عبد اهلل بف دينار بو مختمؼ األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف عمر  مختص ار بمفظ مختمؼ

-ت )ُ( ,)ُٖٔ/ُ( :كتاب الطيارة )ٖٕ( ,باب مػا جػاء فػي الكضػكء إذا أراد أف ينػاـ ,رقػـ حػديث(َُِ)

عف محمد بف المثنى عف يحيى بف سعيد عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع عف ابف عمر عف عمػر ,كقػاؿ:
حديث عمر أحسف شيء في الباب كأصح.

-حػػـ )ُٔ/ُ( :عػػف يعقػػكب عػػف أبيػػو عػػف ابػػف إسػػحاؽ عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر عػػف عمػػر نحػػكه ,ككػػذلؾ

(ُ )ُٕ/عف عبيدة بػف حميػد عػف عبيػد اهلل بػف عمػر عػف نػافع عػف ابػف عمػر عػف عمػر ,ككػذلؾ(ُ-ِْ/

ِٓ) عف سػفياف عػف عبػد اهلل بػف دينػار عػف ابػف عمػر عػف عمػر ,ككػذلؾ (ُ )ّٓ/عػف عبػد اهلل بػف نميػر
عف عبد هلل عف نافع عف ابف عمر عف عمر ,ككذلؾ(ُ )ّٓ/عف عبػد الػرزاؽ عػف عبػد اهلل بػف عمػر عػف

نافع عف ابف عمر عف عمر ,ككذلؾ(ُ )ّٖ/عف محمد بف عبد اهلل عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار عف

ابف عمػر عػف عمػر ,ككػذلؾ(ُ )ْْ/عػف يزيػد عػف محمػد بػف إسػحاؽ عػف نػافع عػف ابػف عمػر عػف عمػر,
ككذلؾ(ُ )َٓ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر عف عمر.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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إح ىد ً
النس ً
اث اٍل يغ ٍس ًؿ
اء قىٍب ىؿ ٍ
(ُْٗ) إتٍىي ي
اف ٍّ ى
ىخبرىنا إسم ً
اىيـ َّ
ً ً
ىخبرىنا إسح ي ً ً
اعي يؿ ٍب يف
إلس ىح ى
يـ ىكىي ٍعقي ي
(ُُ-)ِٓٓ/أ ٍ ى ى ٍ ى
نكالم ٍفظي ٍ
اؽن قىاًل :أ ٍ ى ى ٍ ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
كب ٍب يف إ ٍب ىر ى ى
كؿ ً
اؼ عىمى نًسائً ًو ًفي ىلٍيىم وة بً يغس وؿ ك ً
ً ً
اىيـ ىع ٍف يحم ٍيود الطَّ ًك ً
يؿ ىع ٍف أ ىىن و
س ٍب ًف ىم ًال وؾ أ َّ
احود*.
اهلل  ى
س ى
ط ى ى
ى
ىف ىر ي
ى
إ ٍب ىر ى
ٍ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ ِ
يم ,ثقة حافظ اختمط بآخره ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
س َح ُ
*إِ ْ
اق بن إ ْب َراى َ
*يعقُوب ُ ِ ِ
بن َزْي ٍد ِ
ير ِ
بن َك ِث ٍ
يم ِ
ف الد َّْوَرِقي(ٔ).
وس َ
َْ ُ
بن أَ ْف َمح ,أ َُبو ُي ُ
بن إ ْب َراى َ
كثقو النسائي(ِ) ,كمسممة بف القاسـ(ّ) ,كالخطيب(ْ) ,كابف حجػر

(ٓ)

 ,كزاد الخطيػب "متقنػا" ,كزاد ابػف

حجػػر "كػػاف مػػف الحفػػاظ" ,كزاد ابػػف العمػػاد الحنبمػػي "حػػافظ حجػػة",كقاؿ الػػذىبي" :الحػػافظ اإلمػػاـ الحجػػة(ٔ)",

كقاؿ السخاكم" :حافظ متقف(ٕ)" ,كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ(ٖ)" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٗ).

تكفي سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف كقد ناطح التسعيف(َُ).
ِ ِ
*إِ ِ
ابن ُع َميَّو ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يم ,ىو ُ
ْ
س َماعي ُل ْب ُن إ ْب َراى َ
ِ (ٕٔ)
)
ٔٔ
(
شتَّى ,أبو ُع َب ْي َدةَ ا ْل ُخ َزاعي موًلىم.
بن أَِبي ُح َم ْي ٍد الطَّ ِوي ُل ْ ,
ف في اسم أبيو عمى أقوال َ
اختُِم َ
*ح َم ْي ُد ُ
ُ
(ُٖ)
(ُٕ)
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
(ُّ)
كثقو ابف سعد  ,كابف معيف  ,كالعجمي  ,كأبك حاتـ  ,كابف خراش ,كالذىبي .

كالعالئػػي(ُٗ) .كابػػف حجػػر(َِ) ,كزاد أبػػك حػػاتـ "ًل بػػأس بػػو" ,كزاد ابػػف خػراش "صػػدكؽ" ,كزاد الػػذىبي

"صػػدكؽ" ,كقػػاؿ ابػػف خػراش فػػي ركايػػة أخػػرل" :صػػدكؽ(ُِ)" ,كفػػي ركايػػة ثالثػػة" :ثقػػة فػػي حديثػػو شػػيء(ِِ)",

كقاؿ الذىبي" :عدؿ صدكؽ(ِّ)".

* ٌ )ٔ( ,)ٔ7ٖ/ٔ( :ٜمرااب اىطٖاانج )ٔٗ9( ,تااب اذٞااُ اىٍْااء فثاو اؼاكاز اىغٍاو ,نفاٌ ؼاكٝس(ٕ٘٘)ٗ ,مامىل أـهظأ ي)ٔ( ,)ٔ7ٔ/ٔ( :
مراب اىطٖانج )ٔ7ٓ( ,تاب اذٞاُ اىٍْاء فثو اؼكاز اىغٍو ,نفٌ(ٌْٖ )ٕٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) فاه اىٍهاض :اٌّٖ ٌُ َُّ٘ا قٗانفح ألٌّٖ مااّ٘ا ٝيثٍاُ٘ اىقالّاً اىطا٘ه .اىصقااخ(ٗ .)ٕ8ٙ/9ؽا ٜاألٍّااب" :تؾارػ اىاكاه اىََٖياح ٗؽارػ اىاهاء ٗؽاٜ
آـهٕا اىقاػٕ ,مٓ اىٍْثح اىاِ ٚا ,ِٞ.ٞأؼاكَٕا اىا ٚتياكج تؾاانيٗ ,اىصااّ ٜاىا ٚاىقالّاً اىراٝ ٜقااه ىٖاا اىكٗنفٞاح" اّظاه(ٕٗ .)٘ٓٔ/ؽا ٜاىيثااب ؽاٜ
ذٖمٝة األٍّاب(ٔ )ٕ٘ٔ/اـريؼ ؽٍّ ٜثرٔ ,ؽقٞو اى ٚقٗنؿ ٍِ ؽاني ٗفٞو اى ٚىثً اىقالًّ اىكٗنفٞح.
(ٕ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٗٓ7/ٔٙ
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٗٓٓ/9
(ٗ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٗٓٗ/ٔٙ
(٘) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖ٘ٙ
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(ٕٔ.)ٔٗٔ/
( )7ؽرػ اىَغٞس ,ىيٍفاٗ.)9ٔ/ٕ(ٛ
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٕٓ/9
( )9اىصقاخ(.)ٕ8ٙ/9
(ٓٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)٘ٓٙ/
(ٔٔ) فاه األَٔؼ :ٜىٌ ٝنِ ٝ٘ٚال ٗىنِ ماُ ٝ٘ٚو اىٞك .ِٝاىرانٝؿ اىنثٞه(ٕٗ ,)ٕٖ٘/اّظه :اىصقاخ(ٗٗ ,)ٔٗ8/اىناِؼ(ٔ.)ٕٖٔ/
(ٕٔ) اىفىاػ :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)8
(ٖٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ87/7(ٙ
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕٔ9/
(٘ٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖٔٙ
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕٔ9/
( )ٔ7ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ٘9/7
( )ٔ8اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔٗ ,)ٕ9ٖ/اّظه :اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٍٔٞ ,)ٔ٘ٓ/ىاُ االػركاه(ٕٗ ,)ٖ8ٖ/اىناِؼ(ٔ.)ٕٖٔ/
( )ٔ9ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٗ٘/
(ٕٓ) ذقهٝة اىرقهٝة(ٕٓٔ)ٗ ,اّظهٕ :ك ٛاىٍان.)ٖ99(ٛ
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٕٙ,ٕٙٓ/
(ٕٕ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٔ٘/9
(ٖٕ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٔ٘/9
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كذكره ابف حباف

(ُ)

كابف شاىيف

(ِ)

في الثقات.

كتػػرؾ مكػػي بػػف إب ػراىيـ السػػماع منػػو ,فقػػاؿ :مػػررت بحميػػد كعميػػو ثيػػاب سػػكد فقػػاؿ لػػي أخػػي" :أًل

تسمع منو ,فقمت أأسمع مف شرطي!!!"(ّ) ,كطرح زائدة حديثو(ْ).

أما ابف حجر فقاؿ مبينَّنا سبب طرح زائدة لحميد "إنو بسبب دخكلو في شيء مف أمر األمراء"(ٓ).
كذكره العقيمي في الضعفاء(ٔ) ,كىذا مف تشدده المعركؼ بو.

وُنسب إلى التغيـر ,قػاؿ ابػف القطػاف" :كػاف حميػد إذا ذىبػت تكقفػو عمػى بعػض حػديث أنػس يشػؾ

فيو كنت أسألو عف الشيء مف فتيا الحسف فيقكؿ نسيتو"(ٕ).

حميدا عف حديث الحسف فقاؿً" :ل أحفظو"(ٖ).
كقاؿ" :سألت
ن
كثيرا:
أما سماع حميد من أنس ,فقد تكمـ فيو العمماء ن

عممػا إًل كقػد كعػاه عنػو كسػمعو منػو كعامػة مػا
قاؿ حماد بف سممة" :لػـ يػدع حميػد لثابػت البنػاني ن
يركيو عف أنس سمعو مف ثابت"(ٗ).
كقاؿ شعبة" :لـ يسمع حميد مف أنس إًل أربعة كعشريف حديثنا كالباقي سمعيا مف ثابت"(َُ).

كيركل عف شعبة أنو قاؿ :لـ يسمع حميد مف أنس إًل أربعة أك ثالثة أحاديث كالباقي سمعيا مف

ثابت أك ثبتو فييا ثابت(ُُ) ,كقاؿ ابف خراش" :إف عامة حديثو عف أنس إنما سمعو مف ثابت"(ُِ).

كقاؿ ابف حباف" :سمع مف أنس ثمانية عشر حديثنا كسمع الباقي مف ثابت فدلس عنو"(ُّ).
قمت :أما التغيير الذم نسب إليو فيذا ًل يؤثر فيو ,فقػد نػص جماعػة عمػى حفظػو فض نػال عػف أنػو

كاف يركم أحاديث عف أنس كأحاديث عف ثابت عف أنس يميزىا ,كلعمو أجاب ابف القطاف كشػعبة بأنػو

أحيانا ألنيما كانا يسأًلنو كيمحاف في السؤاؿ ,فقد جاء عف حميد أنػو قػاؿ :كػاف شػعبة
يعرض لو الشؾ
ن
يسػػألني عػػف الشػػيء قػػد سػػمعتو مػػف أنػػس فأيلبسػػو عميػػو(ُْ) ,كلمػػا جػػاءه شػػعبة مػرة فسػػألو :يػػا أبػػا عبيػػدة,

أحيانا ,فقاؿ حديث كػذا تشػؾ فيػوأ قػاؿ :فأجابػو
حديث كذا ككذا تشؾ فيوأ فقاؿ :إنو ليعرض لي الشؾ
ن
صػًمؼ
بنحػػك ذلػػؾ أف الشػػؾ ليعػػرض لػػي
ن
أحيانػػا ,فانصػػرؼ شػػعبة ,فقػػاؿ حميػػد" :مػػا أشػػؾ فييػػا كلكنػػو غػػالـ ى
أحببت أف أفسدىا عميو"(ُٓ).
(ٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔٗ8/
(ٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٓٙ
(ٖ) ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕ٘ٙ/
(ٗ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٕٙ7/
(٘) ذقهٝة اىرقهٝة(ٕٓٔ)ٕ ,ك ٛاىٍانٗ )ٖ99(ٛذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٗ٘ٗ/
( )ٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٕٙ٘/
()7اىَٕكن اىٍاتـ(ٔٗ ,)ٕٙ٘/اّظه :اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ ,)ٕٙ8/ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٕٙ ,ٕ٘9/
( )8اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٕٙ7/
( )9اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ ,)ٕٙٗ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕٗ ,)ٕٙ8/ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٙٔ, ٕ٘9, ٕ٘8/
(ٓٔ) ذانٝؿ اىصقاخ( ,)ٖٔٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕٗ ,)ٕٙ8/ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٖٙ/
(ٔٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٕٗ ,)ٖ8ٗ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٗ٘ٗ/
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٕٙ/
(ٖٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔٗ8/
(ٗٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔٗ ,)ٕٙ٘/ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔ.)ٕٙٔ/
(٘ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘ٔ.)ٕٙٔ/
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فأنػػت تػػرل أف حميػ نػدا ىػػك الػػذم أفسػػد حػػديث شػػعبة ,كلػػذلؾ قػػاؿ شػػعبة لػػـ يسػػمع إًل أربعػػة كعش ػريف
حميدا أفسدىا عميو فظف شعبة ذلؾ الظف.
ركاية ,ألف
ن

أما قكؿ شعبة أف يح ىم ٍي ندالـ يسمع مف أنس إًل أربعة أحاديث أك ثالثة فال يصح كما نص عمػى ذلػؾ
ابف حجر(ُ).
كقاؿ سفياف :اختمط عمى حميد ما سمع مف أنس كمف ثابت(ِ).

كىذا قكؿ مرجكح ,فإنو كاف يقكؿ حدثنا أنس ,كفي أخرل حدثنا ثابت عف أنس ,فيك مميز ليا.

أما التدليس ,فرماه بو ابف سعد(ّ) ,كالنسائي(ْ) ,كابف حباف(ٓ) ,كالبرديجي

(ٔ)

كقاؿ" :أما حديث حميد

فال يحتج منو إًل بما قاؿ حػدثنا أنػس"(ٕ) ,كقػاؿ العالئػي" :فعمػى تقػدير أف تكػكف أحاديػث حميػد مدلسػة فقػد

تبيف الكاسطة فييا كىك ثقة صحيح"(ٖ).

كقد نص الذىبي عمى أنو مدلس(ٗ) ,كذكره العراقي(َُ) ,ك برىاف الديف الحمبي(ُُ),كابف حجر

المدلسيف.

(ُِ)

فػي

قمـت :كىػك ظػاىر قػكؿ حمػػاد بػف سػممة كشػعبة كابػػف خػراش ككػؿ مػف يػرل أنػػو لػـ يسػمع مػف أنػػس أك

حميدا مدلس.
سمع منو قميال كلـ يسمع الباقي يرل أف
ن
إف سماع حميد مف أنس ثابت بالجممة كقد نص جماعة عمى سماعو منو كقد أخػرج البخػارم كمسػمـ

أحاديث لحميد عف أنس(ُّ).

(ُْ)
كلح ىم ٍيػد فػػي دكاكيػػف اإلسػػالـ
قػػاؿ الػػذىبي" :لػػو فػػي الصػحيحيف جممػػة أحاديػػث عػػف أنػػس"  ,كقػػاؿ " :ي
شيء كثير ,كأظف لو في الكتب الستة عنو مائة حديث"(ُٓ).

قاؿ ابف عدم" :كحميد لو حديث كثير مستقيـ ,كقد حدث عنو األئمة ,كأما ما ذكر عنو أنو لـ يسمع

مف أنس إًل مقدار ما ذكر كسمع الباقي مف ثابت عنو فإف تمػؾ األحاديػث يميزىػا مػف كػاف يتيمػو أنػو عػف
ثابت ,ألنو قد ركل عف أنس كركل عف ثابت عف أنس أحاديث ,فأكثر ما في بابو أف الذم ركاه عف أنس

البعض مما يدلسو عف أنس"(ُٔ).

(ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕٕٗ ,)ٗ٘ٗ/ك ٛاىٍان.)ٖ99(ٛ
(ٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔٙٙ/ٙ
(ٖ)اىطثقاخ اىنثه.)ٔ87/7(ٙ
(ٗ) لمه أٌَاء اىَكىٍ.)ٖٔٔ(ِٞ
(٘) اىصقاخ(ٗ.)ٔٗ8/
( )ٙاإلٍاً اىؽاؽع اىؽعح أت٘ تنه أؼَك تِ ٕانُٗ تِ نٗغ اىثهقٝع .ٜاّظهٌٞ :ه أػالً اىْثالء(ٗٔ.)ٕٕٔ/
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٗ٘/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٖٗ٘/
(ٍٞ )9ىاُ االػركاه(ٕٗ ,)ٖ8ٖ/اىناِؼ(ٔ.)ٕٖٔ/
(ٓٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)ٗٗ( ,)ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
(ٔٔ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)7ٙ(ِٞ
(ٕٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك ,)ٕٔٓ(ًٝاىْند ػي ٚاتِ اىٕالغ(ٕٗ ,)٘8ٖ/ػكٓ ؽ ٜاىَهذثح اىصاىصح ٌٕٗ اىام ِٝال ٝقثاو ٍاِ ؼاكٝصٌٖ اال اىامٔ ٛاهغ ؽٞأ
تاىٍَاع.
(ٖٔ) ّٓ ػيٌَ ٚاػٔ ٍْٔ ٍٍيٌ ,ذانٝؿ قٍّـ(٘ٔٗ ,)ٕ٘7/فك اـهض ىٔ ٔاؼثا اىٕؽٞؽ ِٞػِ أًّ .اّظه :ذؽؾح األِهاػ(ٔ.)ٕٔ٘-ٔ7ٔ/
(ٗٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٔٙ/9
(٘ٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔٙٙ/ٙ
( )ٔٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٕٙ8/
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٓ( ,)ّٕٕ/ُ( :كتاب الغسؿ )ُِ( ,بػاب إذا جػامع ثػـ عػاد ,كمػف دار عمػى نسػائو فػي غسػؿ كاحػد,

رقػػـ حػػديث(ِٖٔ) عػػف محمػػد بػػف بشػػار عػػف معػػاذ بػػف ىشػػاـ عػػف أبيػػو عػػف قتػػادة عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ

ككػ ػػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ُّٗ/كتػ ػػاب الغسػ ػػؿ )ِْ( ,بػ ػػاب الجنػ ػػب يخػ ػػرج كيمشػ ػػي فػ ػػي السػ ػػكؽ كغي ػ ػره ,...رقػ ػػـ
حديث(ِْٖ) ,ككذلؾ (ٗ )ٕٔ( ,)ُّٔ/كتاب النكاح )َُِ( ,باب مف طاؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد,

رقػػـ(ُِٓٓ) عػػف عبػػد األعمػػى بػػف حمػػاد عػػف يزيػػد بػػف زريػػع بػػف سػػعيد عػػف قتػػادة عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ,

ككذلؾ (ٗ )ٕٔ( ,)ُُِ/كتاب النكاح )ْ( ,باب كثرة النساء ,رقـ(َٖٔٓ) عف مسدد كخميفة ,كالىما عف
يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بمفظ مختمؼ.

ـ )ّ( ,)ِْٗ/ُ( :كتػػاب الحػػيض )ٔ( ,بػػاب جػكاز نػػكـ الجنػػب كاسػػتحباب الكضػػكء لػػو كغسػػؿ الفػػرج إذاأراد أف يأكػػؿ أك يشػػرب أك ينػػاـ أك يجػػامع ,رقػػـ حػػديث(ِٖ) عػػف الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف أبػػي شػػعيب عػػف

مسكيف بف بكير الح ٌذاء عف شعبة عف ىشاـ بف زيد عف أنس بمفظ مختمؼ.

د ,)ٓٓ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب في الجنػب يعػكد ,رقػـ حػديث(ُِٖ) عػف مسػدد عػف إسػماعيؿ بػو بمفػظمختمؼ ,كقاؿ :ىكذا ركاه ىشاـ بف زيد عف أنس كمعمر عف قتادة عف أنس كصالح بف أبي األخضر عف

الزىرم كميـ عف أنس عف النبي . 

-ت )ُ( ,)َُٗ/ُ( :كتاب الطيارة )َُٔ( ,باب ما جاء في الرجؿ يطكؼ عمى نسائو بغسؿ كاحػد ,رقػـ

حديث(َُْ) عف محمد بف بشار عف أبي أحمد عف سفياف عف معمر عف قتادة عف أنس بمفظ مختمؼ.

-س )ُ( ,)ُِٕ/ُ( :كتػػاب الطيػػارة )َُٕ( ,بػػاب إتيػػاف النسػػاء قبػػؿ إحػػداث الغسػػؿ ,رقػػـ حػػديث(ِْٔ)

عف محمد بف عبيد عف عبد اهلل بف المبارؾ عف معمر عف قتادة عف أنس بمفظ مختمؼ  ,ككذلؾ(ْ,)ّٓ/
(ِٔ) كتػػاب النكػػاح )ُ( ,بػػاب ذكػػر أمػػر رسػػكؿ اهلل  فػػي النكػػاح كأزكاجػػو ,...رقػػـ حػػديث(ُّٓٗ) عػػف
إسماعيؿ بف مسعكد عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بمفظ مختمؼ.

-جو )ُ( ,)ِْْ/ُ( :كتػاب الطيػارة كسػنتيا )َُُ( ,بػاب مػا جػاء فػيمف يغتسػؿ مػف جميػع نسػائو غسػال

احدا ,رقـ حديث(ٖٖٓ) عف محمد بف المثنى عف عبد الرحمف بف ميدم ,كأبي أحمد كالىمػا عػف سػفياف
ك ن
عف معمر عف قتادة عف أنس بمفظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (ُ )ُ( ,)ِْٓ/كتػاب الطيػارة كسػنتيا )َُُ( ,بػاب
ما جاء فيمف يغتسؿ مف جميع نسائو غسػال كاح نػدا ,رقػـ حػديث(ٖٗٓ) عػف عمػي بػف محمػد عػف ككيػع عػف

صالح بف أبي األخضر عف الزىرم عف أنس بمفظ مختمؼ.

-دم )ُ( ,)ٖٓٔ-ٖٓٓ/ُ( :كتاب الطيارة )ُٕ( ,باب في الذم يطكؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد ,رقػـ

حػػديث(َٖٕ) ع ػػف سػػميماف ب ػػف حػػرب ع ػػف حمػػاد ب ػػف سػػممة ع ػػف ثابػػت ع ػػف أنػػس بمف ػػظ مختمػػؼ ,كك ػػذلؾ

(ُ )ُ( ,)ٖٓٔ/كتاب الطيارة )ُٕ( ,باب في الذم يطكؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد ,رقـ حديث(ُٖٕ)

عف عفاف عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بمفظ مختمؼ.
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-حػػـ )ُٖٗ/ّ( :عػػف إسػػماعيؿ بػػو متقػػارب األلفػػاظ )ٗٗ/ّ( ,عػػف ىشػػيـ بػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ُُُ/عف سفياف عف معمر عف ثابت عف أنس بمفظ مختمؼ ,كػذلؾ (ّ )َُٔ/عػف أبػي كامػؿ
عف حماد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ّ )ُُٔ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف قتادة عف

أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ (ّ )ُٔٔ/عػػف عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد الصػػمد عػػف سػػعيد عػػف قتػػادة عػػف أنػػس
بمفظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (ّ )ُٖٓ/عػف عبػد الػرحمف بػف ميػدم عػف سػفياف عػف معمػر عػف قتػادة عػف أنػس,

ككذلؾ (ّ )ُٖٓ/عف عبد الرحمف بف ميدم عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ

(ّ )ِِٓ/عػػف حيػػكة بػػف ش ػريح عػػف بقيػػة عػػف شػػعبة عػػف ىشػػاـ بػػف زيػػد عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ
(ّ )ِّٗ/عف حسف بف مكسى عف أبي ىالؿ عف مطر الكراؽ عف أنس بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ّ)ِِٓ/

عف عفاف عف حماد عف ثابت عف أنس بمفظ مختمؼ ,ككػذلؾ (ّ )ُِٗ/عػف عمػي بػف عبػد اهلل عػف معػاذ
بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة عف أنس مختمؼ األلفاظ.

حب )ٖ( ,)ٕ/ْ( :كتاب الطيارة )ٕ( ,باب أحكػاـ الجنػب ,رقػـ حػديث(َُِٔ) عػف الفضػؿ بػف الحبػابعػػف مسػػدد عػػف إسػػماعيؿ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ (ْ )ٖ( ,)ٖ/كتػػاب الطيػػارة )ٕ( ,بػػاب أحكػػاـ الجنػػب ,رقػػـ

حديث(َُِٕ) عف محمد بف عبد اهلل بف الجنيد عف قتيبة بف سعيد عف ىشيـ عف حميد بو بمفػظ مختمػؼ
ككذلؾ (ْ )ٖ( ,)ٗ-ٖ/كتاب الطيػارة )ٕ( ,بػاب أحكػاـ الجنػب ,رقػـ حػديث(َُِٖ) عػف ابػف خزيمػة عػف
محمد بف بشار عف معاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة عف أنس مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ (ْ)ٖ( ,)َُ-ٗ/

كتاب الطيػارة )ٕ( ,بػاب أحكػاـ الجنػب ,رقػـ حػديث(َُِٗ) عػف الحسػف بػف سػفياف عػف عبػاس بػف الكليػد

عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس بمفظ مختمؼ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عائشة -رضي اهلل عنيا -بمعناه

-خ )ٓ( ,)ِٕٔ/ُ( :كتػػاب الغسػػؿ )ُِ( ,بػػاب إذا جػامع ثػػـ عػػاد كمػػف دار عمػػى نسػػائو فػػي غسػػؿ كاحػػد,

رقػػـ حػػديث(ِٕٔ) ,ككػػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ُّٖ/كتػػاب الغسػػؿ )ُْ( ,بػػاب مػػف تطيػػب ثػػـ اغتسػػؿ كبقػػي أثػػر

الطيب ,رقـ حديث(َِٕ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ُّٕ) باب البصاؽ يصيب الثكب
ػاؿ ح َّػدثىىنا ًإسػم ً
ً
اعي يؿ ,ىع ٍػف يح ىم ٍي وػد ىع ٍػف أ ىىن و
ىف َّ
ػس ,أ َّ
ؼ
ىخػ ىذ ى
النبً َّ
(ُِ -)ِّٗ/أ ٍ
ط ىػر ى
ػي  أ ى
ىخ ىب ىرىنػا ىعمػي ٍب يػف يح ٍج وػر ,قى ى ى
ٍى
ًرىدائً ًو ىفبص ى (ُ) ً ً
ضوي ىعىمى ىب ٍع و
ض* .
ؽ فيو ىف ىرَّد ىب ٍع ى
ى ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن إِ َياس ِ
*عِم ٌّي بن ُح ْج ٍر ِ
الس ْع ِدي(ٕ).
سن َّ
بن ُمقَ ِاتل بن ُم َخ ِادش بن ُم َ
ش ْمرخ أبو َ
َ
الح َ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
ظا",
كثقو النسائي  ,كالحاكـ  ,كابف األثير  ,كالذىبي  ,كابف حجر  ,كزاد النسائي
"مأمكنا حاف ن
ن
ظا" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ).
كزاد الحاكـ "شيخا فاضال" ,كزاد الذىبي كابف حجر"حاف ن
(َُ)
(ٗ)
ظا ,كزاد السمعاني "ضابطا".
متقنا حاف ن
كقاؿ الخطيب كالسمعاني  :كاف صاد نقا ن
ظا(ُُ).
كقاؿ أبك عمي محمد بف عمي بف حمزة :كاف فاضال حاف ن

مات سنة أربعة كأربعيف كمائتيف.
*إِسم ِ
صِ
بن أَِبي َك ِث ٍ
بن َج ْع َفر ِ
الزَرِقي(ٕٔ).
اري ُ
س َح َ
اعي ُل ُ
ير ,أَبو إِ ْ
اق األَ ْن َ
َْ
(ُٖ)
(ُٕ)
(ُٔ)
(ُٓ)
(ُْ)
(ُّ)
كثق ػػو النس ػػائي  ,كاب ػػف س ػػعد  ,كاب ػػف مع ػػيف  ,كاب ػػف الم ػػديني  ,كأحم ػػد  ,كأب ػػك زرع ػػة ,

كالخميمػػي(ُٗ) ,كالحػػاكـ(َِ) ,كالػػذىبي(ُِ) ,كابػػف حجػػر(ِِ) ,كزاد ابػػف معيف"مػػأمكف قميػػؿ الخطػػأ صػػدكؽ" ,كزاد

الذىبي"حافظ" ,كزاد ابف حجر"ثبت" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ِّ).

كقاؿ ابف خراش :صدكؽ(ِْ),مات سنة ثمانيف كمائة.
*ح َم ْي ٌد ْب ُن أَِبي َح َم ْي ٍد ,ثقة  ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ُ

 )ٔ( )ٔ88/ٔ(ٌٜ مرااب اىطٖاانج )ٔ7ٖ( ,تااب اىثٕااؿ ٕٝاٞة اىصا٘ب ,نفاٌ ؼاكٝس (ٖ )ٕ9ي(ٔ )ٔ( ,)ٔ9ٖ/مرااب اىطٖاانج )ٔ9ٖ( ,تااب
اىثىاؿ ٕٞٝة اىص٘ب ,نفٌ (ٌْ )ٖٓ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىثٕـ :ىؾع ٍا ؽ ٜاىؾٌٗ ,اىثٕاؿ :اىهٝـ الا ىؾع ٗاألـالْ اىر ٜذؾهوٕا ٍٍاىل اىرْؾً ػْك اىَهٖ .اىَؼعٌ اىٌ٘.)ٙٓ( ٛٞ
(ٕ) اىٍؼك :ٛتؾرػ اىٌٍٗ ِٞنُ٘ اىؼٗ ِٞؽ ٜآـهٕا اىكاه اىََٖالخٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚػكج فثائو ٌٍْٖ ٌؼك ٍِ ػثك ًَِ ٍاٌْٖ أتا٘ اىؽٍاِ ػيا ٜتاِ
ؼُعْ ه .األٍّاب(ٖ )ٕ٘7/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٔٔ8/
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(ٖٔ.)ٕٖٙ/
(ٗ) ذانٝؿ قٍّـ(ٔٗ.)ٖٓ8/
(٘) اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٔٔ8/
( )ٙذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖ٘7/ٔ8
( )7ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٖٖ8
( )8اىصقاخ(.)ٗٙ8/8
( )9ذانٝؿ تغكاق(ٖٔ.)ٖٕٙ/
(ٓٔ) األٍّاب(ٖ.)ٕ٘7/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٓ.)ٖ٘7/
(ٕٔ) اىىنف :ٜت ٌٙاىىاٗ ٛؽرػ اىهاء ٗؽ ٜآـهٕا فاػٕ ,مٓ اىٍْاثح اىا ٚتْا ٜونٝاـ ٕٗاٌ تطاِ ٍاِ األّٕاان ٝقااه ىٖاٌ تْا٘ ُونٝاـ ٍاِ ػثاك ؼانشاح
اىفىنظ .ٜاألٍّاب(ٖ ,)ٔٗ7/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٙ٘/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)٘9/
(ٗٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖ7/7(ٙ
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕٗ ,)ٔ79/اّظه ذانٝؿ تغكاق(.)ٔ8ٗ/7
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ8٘/7
( )ٔ7اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٗ8٘/
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٔ79/
( )ٔ9اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(.)ٕٕ9-ٕٕ8
(ٕٓ) ٌئاالخ اىٍعى ٛىيؽامٌ اىٍْٞات٘ن.)ٖٖٔ( ٛ
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗ ,)ٕٕ8/8فاهُٗ :ىك ٌْح تٙغ ٍٗائح.
(ٕٕ) ذقهٝة اىرٖمٝة (٘ٗ.)ٗٙ-
(ٖٕ) اىصقاخ(.)ٗٗ/ٙ
(ٕٗ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٔ8٘/7
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ(ُ)ٖ( ,)َٖٓ-َٕٓ/كتػػاب الصػػالة)ّّ( ,بػػاب حػؾ البػزاؽ باليػػد مػػف المسػػجد رقػػـ حػػديث(َْٓ) عػػف

قتيبػػة عػػف إسػػماعيؿ بػػو بمفظػػو ,كفيػػو النيػػي عػػف البصػػؽ فػػي القبمػػة ,ككػػذلؾ أخرجػػو (ُ )ْ( ,)ّّٓ/كتػػاب

الكضػػكء )َٕ( ,بػػاب البػزاؽ كالمخػػاط كنحػػكه فػػي الثػػكب ...رقػػـ حػػديث(ُِْ) ,عػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ عػػف
سفياف الثكرم عف حميد بو جزء مف الحديث متقارب األلفاظ.

ككػذلؾ أخرجػو عػف سػعيد بػػف الحكػـ عػف يحيػى بػف أيػػكب عػف حميػد عػف أنػس كلػػـ يسػؽ لفظػو ,كقػد صػػرح
حميػػد بالسػػماع ,ككػػذلؾ (ُ )ٖ( ,)ُّٓ/كتػػاب الصػػالة )ّٗ( ,بػػاب إذا بػػدره الب ػزاؽ فميأخػػذ بطػػرؼ ثكبػػو.

رقـ(ُْٕ) عف مالؾ بف إسماعيؿ عف زىير عف حميد بو بمفظو كفيو النيي عف البصؽ في القبمة.

-د )َُْ/ُ( :كتاب الطيارة ,بػاب البصػاؽ يصػيب الثػكب ,رقػـ حػديث(َّٗ) ,عػف مكسػى بػف إسػماعيؿ

عف حماد عف حميد بو ,كلـ يسؽ لفظو ,كأحاؿ عمى حديث قبمو متقارب األلفاظ.

جو )ٓ( ,)ّٗٓ/ُ( :كتاب الصالة كالسنة فييا)ُٔ( ,باب المصمي يتنخـ ,رقـ حديث(َُِْ) ,عف زيدبف أخزـ كعبده بف عبد اهلل كالىما عف عبد الصمد عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس بمفظ مختمؼ.

دم )ِ( ,)ٖٕٔ/ِ( :كتاب الصػالة )ُُٔ( ,بػاب كراىيػة البػزاؽ فػي المسػجد ,رقػـ حػديث(ُّْٔ) ,عػفيزيد بف ىاركف عف حميد بو متقارب األلفاظ ,كفيو النيي عف البصؽ في القبمة.

-حـ )ُٖٖ/ِ( :عف محمد بف عبد اهلل بف المثنى عف حميد بو نحكه ,مختمؼ األلفػاظ ,ككػذلؾ (ِ)ََِ/

عف يزيد عف حميد بو بمفظو ,كفيو النيي عف البصؽ في القبمة.

-الجػ ػػاركد )ُ( ,)ِٓ( :كتػ ػػاب الطيػ ػػارة )ِِ( ,فػ ػػي طيػ ػػارة المػ ػػاء كالقػ ػػدر الػ ػػذم يػ ػػنجس كًل يػ ػػنجس ,رقػ ػػـ

حديث(ٗٓ) عف محمد بف يحيى عف يزيد بف ىاركف عف حميد بيمختمؼ األلفاظ.

ثانيا :الشواىد:
ً
ُ-عف أبي سعيد  بمفظ مختمؼ

خزيمػ ػػة ,)ْٔ/ِ( ,كتػ ػػاب الصػ ػػالة )ُِّ( ,بػ ػػاب الرخصػ ػػة فػ ػػي بػ ػػزؽ المصػ ػػمي فػ ػػي ثكبػ ػػو كدلكػ ػػو ...رقػ ػػـ
حػديث(َٖٖ) ,ككػذلؾ أخرجػو (ِ ,)ْٕ-ْٔ/كتػاب الصػالة )ِِّ( ,بػاب الرخصػة فػي بػزؽ المصػمي فػػي
نعمو ليخرجو مف المسجد ,رقـ حديث(َٖٖ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح(ُ)ركاتو ثقات .

(ٔ) فاه اتِ ؼعه ؽ ٜؽرػ اىثانٗ" :)ٖٖ٘/ٔ(ٛأؽاقخ نٗاٝرٔٝ-ؼٌْ ٜؼٞك تِ اىؽنٌ -ذٕهٝػ ؼَٞك تاىٍَاع ىٔ ٍِ أًّ ـالؽا ىَا نُٗ ٛػِ اىقطااُ
ػِ ؼَاق فاه :ؼكٝس ؼَٞك ػِ أًّ ؽ ٜاىثٕاؿ ٌَؼٔ ٍِ شاتد ػِ أتّٙ ٜهج ,ؽظٖه أُ ؼَٞكا ىٌ ٝكىٍٔ".
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ً
الص ىال ًة
اب َّ
(ِ) كتى ي
(ُٕ )ُ/باب ع ىدًد الص ً
َّالة ىب ٍع ىد الظ ٍي ًر
ى ي ى
ىف رس ى ً
ً
ًو
ًو
ػاف
(ُّ -)ِّْ/أ ٍ
ػكؿ اهلل  ىك ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يػف ىسػعيد ىع ٍػف ىمالػؾ ىع ٍػف ىنػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أ َّ ى ي
ً ً
ًً
ً
ػاف ًل
الظ ٍيػ ًػر ىرٍك ىعتىػ ٍػي ًف ىكىب ٍعػ ىػد ىىا ىرٍك ىعتىػ ٍػي ًف ىكىب ٍعػ ىػد اٍل ىم ٍغػ ًػر ًب ىرٍك ىعتىػ ٍػي ًف فػػي ىب ٍيتػػو ىكىب ٍعػ ىػد اٍلع ىشػػاء ىرٍك ىعتىػ ٍػي ًف ىك ىكػ ى
*
ً
صمٍّي ىرٍك ىعتىٍي ًف.
ص ًر ى
ؼ فى يي ى
اٍل يج يم ىعة ىحتَّى ىي ٍن ى

صػمٍّي ىقٍب ىػؿ
يي ى
صػمٍّي ىب ٍعػ ىػد
يي ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
اهلل ْب ِن عمر ,أَبو ع ْب ِد ِ
* َن ِافع مولَى ع ْب ِد ِ
اهلل.
ُ ََ ُ َ
َ
ٌ َْ

كثق ػػو النس ػػائي(ُ) ,كاب ػػف س ػػعد(ِ) ,كاب ػػف مع ػػيف(ّ) ,كالعجم ػػي(ْ) ,كاب ػػف خػ ػراش(ٓ) ,كاب ػػف حج ػػر(ٔ) ,كزاد

النسػػائي "حػػافظ" ,كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت فقيػػو" .كذك ػره ابػػف حبػػاف

(ٕ)

عيينة" :أم حديث أكثؽ مف حديث نافع"(ٗ) ,كقاؿ أحمػد بػف صػالح

كابػػف شػػاىيف

(َُ)

(ٖ)

فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ ابػػف

كالػذىبي(ُُ)" :ثبػت" ,كزاد أحمػد بػف

صالح "حافظ لو شأف كبير" ,كقاؿ الخميمي" :متفؽ عميو صحيح الركاية"(ُِ) ,كقاؿ ميمكف بف ميراف " :ىك يبر
كذىب عقمو"(ُّ) ,كقاؿ الذىبي معمقنا" :ىذا قكؿ شاذ ,بؿ اتفقت األمة عمى أنو حجة مطمقنا"(ُْ).
مات سنة سبعة عشر كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ُُ( ,)ِْٓ/ِ( :كتاب الجمعة )ّٗ( ,باب الصالة بعد الجمعة كقبميا ,رقـ حػديث(ّٕٗ) عػف عبػداهلل بف يكسؼ عف مالؾ بو بمفظو ,ككػذلؾ (ّ )ُٗ( ,)ْٖ/كتػاب التيجػد )ِٓ( ,بػاب مػا جػاء فػي التطػكع

مثنى مثنى ,...رقـ حديث(ُُٓٔ) عف ابف بكير عف الميث عف عقيؿ عف ابف شػياب عػف سػالـ عػف ابػف

عمػ ػػر بمفػ ػػظ متقػ ػػارب ,ككػ ػػذلؾ (ّ )ُٗ( ,)ٖٓ/كتػ ػػاب التيجػ ػػد )ّْ( ,بػ ػػاب الركعتػ ػػاف قبػ ػػؿ الظيػ ػػر ,رقػ ػػـ
* ٌ )ٕ( ,)ٕٔٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕاالج )ٔ/ٔ7( ,تااب ػاكق اىٕاالج تؼاك اىظٖاه ,نفاٌ ؼاكٝس(ٕٖٗ)ٗ ,مامىل أـهظأ ي )ٔٓ( ,)ٕٔ9/ٕ( :مرااب
اإلٍاٍح )ٗٙ( ,تاب اىٕالج تؼك اىظٖه ,نفٌ ؼكٝس(ٌْ )8ٙ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) ٌ.)ٕ7/ٗ(ٜ
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٖٗ/٘(ٙ
(ٖ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔٗ9(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٗ٘/8
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٗٗ7
(٘) ذانٝؿ قٍّـ(ٔ.)ٖٗٗ/ٙ
( )ٙذقهٝة اىرقهٝة(ٓ.)ٗ9
( )7اىصقاخ(٘.)ٗٙ7/
( )8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٕٖ).
( )9اىطثقاخ اىنثه.)ٖٖٗ/٘(ٙ
(ٓٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٕٖ).
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)9٘/
(ٕٔ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٔ.)ٕٓ٘/
(ٖٔ) ذانٝؿ قٍّـ(ٔ.)ٖٗ9/ٙ
(ٗٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٔٓٔ/
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حديث(َُُٖ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,كذكر ركعتي

بدًل مف ركعتي الجمعة.
الفجر ن

ـ )ٔ( ,)َْٓ/ُ( :كت ػػاب ص ػػالة المس ػػافريف كقص ػػرىا )ُٓ( ,ب ػػاب فض ػػؿ الس ػػنف الراتب ػػة قب ػػؿ الفػ ػرائضكبعدىف كبياف عددىف ,رقـ(َُْ) عف زىير بف حرب كعبيد اهلل بػف سػعيد ,كالىمػا عػف يحيػى بػف سػعيد,

كعف أبي بكر بف أبي شيبة عف أبػي أسػامة ,كالىمػا (يحيػى كأبػك أسػامة) عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو بمفػظ
مختمؼ.

-د ,)ُٗ/ِ( :كتػاب الصػالة ,بػاب تفريػع أبػكاب التطػػكع كركعػات السػنة ,رقػـ حػديث(ُِِٓ) عػف القعنبػػي

عف مالؾ بو بمفظو.

-ت )ِ( ,)ّْْ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٗٗ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الػػركعتيف بعػػد الظيػػر ,رقػػـ حػػديث(ِْٓ)

ككذلؾ (ُ )ِ( ,)ّْٖ/كتػاب الصػالة )َِّ( ,بػاب مػا جػاء أنػو يصػمييما فػي البيػت  ,رقػـ حػديث(ِّْ)

عف أحمد بف منيع عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,كذكر في المكضع األكؿ
ركعتيف قبؿ الظير ك ركعتيف بعدىا  ,كفي المكضػع الثػاني ذكػر ركعتػي المغػرب ,ككػذلؾ (ُ)ِ( ,)ّْٗ/

كتاب الصالة )َِّ( ,باب ما جاء أنو يصػمييما فػي البيػت ,رقػـ حػديث(ّّْ) عػف الحسػف بػف عمػي عػف
عبد الرزاؽ عف معمر عف أيكب عػف نػافع بػو كلػـ يػذكر فيػو ركعتػي بعػد الجمعػة ,كذكػر أف حفصػة حدثتػو

بركعتػي الفجػػر ,ككػػذلؾ(ُ )ِ( ,)ّْٗ/كتػػاب الصػػالة )َِّ( ,بػػاب مػا جػػاء فػػي أنػػو يصػػمييما فػػي البيػػت,

رقـ حديث(ّْْ) عف الحسػف بػف عمػي عػف عبػد الػرزاؽ عػف معمػر عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف ابػف عمػر,
كلـ يسؽ لفظو.

-طا )ٗ( ,)ُّٓ( :كتاب قصر الصالة في السفر )ِّ( ,باب العمؿ في جامع الصالة ,رقػـ حػديث(ٕٓ)

عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

-حـ )ٔ/ِ( :عف إسماعيؿ عػف أيػكب عػف نػافع متقػارب األلفػاظ  ,كزاد" :حػدثتني حفصػة أنػو كػاف يصػمي

ركعتػػيف قبػػؿ الفجػػر" ,ككػػذلؾ (ِ )ِّ/عػػف ككيػػع عػػف ابػػف أبػػي ذئػػب كالعمػػرم كالىمػػا عػػف نػػافع بػػو كلفظػػو"
كػػاف يصػػمي ركعتػػيف بعػػد المغػػرب فػػي بيتػػو" ,ككػػذلؾ (ِ )ُٓ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر كحجػػاج ,كالىمػػا عػػف

شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف المغي ػرة بػػف سػػمماف عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ كفيػػو "ركعتػػي الفج ػر" بػػدؿ "ركعتػػي

الجمعػػة" ,ككػػذلؾ (ِ )ّٔ/عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم عػػف مالػػؾ بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ (ِ )ّٕ/عػػف

عفاف عف أباف العطار عف أنس بف سيريف عف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ كفيػو "ركعتػي الفجػر" بػدؿ "ركعتػي

الجمعة" ,ككذلؾ (ِ )ْٕ/عف بيز عف شعبة عف قتادة عف المغيرة بف سمماف عف ابف عمر بمفػظ مختمػؼ
بدًل مف "ركعتي الجمعػة" ,ككػذلؾ (ِ )ٖٕ/عػف عبػد الػرحمف بػف ميػدم عػف مالػؾ بػو
كفيو "ركعتي الفجر" ن
بمفػػظ مختمػػؼ ,كلفظػػو" :كػػاف يصػػمي ركعتػػي المغػػرب" ,ككػػذلؾ(ِ )ُُٕ ,ٗٗ/عػػف ركح عػػف ابػػف عػػكف عػػف
دًل مػف "ركعتػي الجمعػة",
محمد عف المغيرة بف سمماف عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ كفيػو "ركعتػي الفجػر" بػ ن

ككػػذلؾ (ِ )ََُ/عػػف عفػػاف عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أيػػكب عػػف المغي ػرة بػػف سػػمماف عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ
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ػدًل مػػف "ركعتػػي الجمعػة" ,ككػػذلؾ (ِ )ُُٕ/عػػف ىشػيـ عػػف منصػػكر كابػػف
مختمػؼ ,كفيػػو "ركعتػػي الفجػر" بػ ن

عكف كالىما عف ابف سيريف عف ابف عمر متقارب األلفاظ  ,كذكر ركعتي الفجر عف حفصة.

-خزيم ػ ػ ػػة ,)َِٖ/ِ( :كت ػ ػ ػػاب الص ػ ػ ػػالة )ُْٓ( ,ب ػ ػ ػػاب ذك ػ ػ ػػر ص ػ ػ ػػالة النب ػ ػ ػػي  ف ػ ػ ػػي المكتكب ػ ػ ػػات ,رق ػ ػ ػػـ

حديث(ُُٕٗ) ,عف مؤمؿ بف ىشاـ كأحمد بف منيع ,كالىما عف إسماعيؿ عف أيكب عف نافع بو بمفظو,

بدًل مف "ركعتي الجمعة" ,ككذلؾ(ِ ,)َِٖ/كتاب الصالة )ُْٓ( ,باب
كفيو "ركعتي الفجر" عف حفصة ,ن

ذكر صالة النبي  في المكتكبات ,رقـ حديث(ُُٖٗ) عف سعيد بف عبد الرحمف المخزكمي عف سفياف
عف عمرك بف دينار عف ابف شياب عف سالـ عف أبيو متقارب األلفاظ كفيو "ركعتي الفجػر" عػف حفصػة,

بدًل مف "ركعتي الجمعة".
ن

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عػػف أبػػي ىري ػرة  بمفػػظ مختمػػؼ ,كذكرفيػػو " ركعتػػيف قبػػؿ الظيػػر كبعػػده كبعػػد المغػػرب كالعشػػاء كزاد
ركعتيف قبؿ الفجر كركعتيف قبؿ العصر".

-جػػو )ٓ( ,)ّْْ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ََُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي ثنتػػي عشػرة ركعػػة مػػف

السنة ,رقـ(ُُِْ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
َّف ًر
ص ًر ًفي الس ى
صالة اٍل ىع ٍ
(َِ) ىع ىد يد ى
ً
ً
ً
ػس ب ىػف
بف ىس ًع ويد قى ى
(ُْ -)ُّٓ/أ ٍ
اؿ ىح َّػدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ي
يـ ٍب ًػف ىم ٍي ىس ىػرةى ىسػم ىعا أ ىىن ى
اف ىع ٍػف ٍاب ًػف اٍل يم ٍن ىكػد ًر ىكًا ٍب ىػراى ى
ً (ُ)
ً
ً ً
ت ىم ىع َّ
صرى ىرٍك ىعتىٍي ًف*.
ىم ًال وؾ ىق ى
صمَّ ٍي ي
النبً ٍّي  الظ ٍي ىر بًاٍل ىمد ىينة أ ٍىرىب نعا ىكبًذم اٍل يحىم ٍي ىفة اٍل ىع ٍ
اؿ :ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
ِ ِ
س َرةَ الطَّ ِائ ِفي(ٕ) ,نزل مكة.
يم ْب ُن َم ْي َ
* إ ْب َراى ُ
كثقو النسائي(ّ) ,كابف عيينة(ْ) ,كابف سعد(ٓ) ,كابف معيف(ٔ) ,كأحمد(ٕ) ,كالعجمػي(ٖ) ,كابػف شػاىيف(ٗ),

(َُ)
الح ىم ٍيػدم عػف سػفياف:
كزاد ابف عيينة
ن
"مأمكنا ,مف أكثؽ مف رأيت" ,كذكره ابػف حبػاف فػي الثقػات  ,كقػاؿ ي
(ُُ)
أيضػا" :كػاف مػف أكثػؽ النػاس
"أخبرني إبراىيـ بف ميسرة مػف لػـ ت ىػر عينػاؾ كاهلل مثمػو"  ,كقػاؿ ابػف عيينػة ن

كأصدقيـ"(ُِ) ,كقاؿ ابف حجر" :ثبت حافظ"(ُّ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :صالح"(ُْ).
مات سنة ثنتيف كثالثيف كمائة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُٖ( ,)ٓٔٗ/ِ( :كتػػاب تقصػػير الصػػالة )ٓ( ,بػػاب يقصػػر إذا خػػرج مػػف مكضػػعو ,...رقػػـ(َُٖٗ)

عف أبي نعيـ عف الثكرم عف ابف المنكدر بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ِٓ( ,)َْٕ/كتاب الحج )ِْ( ,باب مف
بات بذم الحميفة حتى أصبح ,...رقـ(ُْٔٓ) عف عبد اهلل بف محمد عف ىشاـ بف يكسؼ عف ابف جػريج

عف محمد بف المنكدر بو متقارب األلفاظ ,كذكر "نكمػو فػي ذم الحميفػة كاىاللػو" ,ككػذلؾ(ّ)ِٓ( ,)َْٕ/

كتاب الحج )ِْ( ,باب مف بات بذم الحميفة حتى أصبح ,...رقـ(ُْٕٓ) عف قتيبة عف عبد الكىاب عف

*ٌ )ٕ( ,)ٕٔ7/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٓ( ,تاب ػكق ٔالج اىؼٕه ؽ ٜاىٍؾه ,نفٌ(ٖٔ٘)ٗ ,ؽ ٜي )٘( ,)ٕٙٙ/ٔ( :مراب اىٕالج )ٔٔ( ,تاب
ػكق ٔالج اىظٖه ؽ ٜاىؽٙه ,نفٌ(ٌْ٘ )ٗٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) لٗ اىؽيٞؾح :فهٝح تْٖٞا ٗت ِٞاىَكْٝح ٌرح أٍٞاه أٗ ٌثؼحٍْٖ ,ا ٍٞقاخ إٔو اىَكْٝح ٍٕٗٞ ٍِ ٜآ تْ ٜظٌٍّ .هأك االٚالع ػي ٚأٌاَاء األٍنْاح
ٗاىثقاع(ٔ.)ٕٗٓ/
(ٕ) اىطائؾ :ٜتؾرػ اىطاء ٌٗنُ٘ األىؼ ٗمٍه اىٞاء –اىطااٝؾ -ٜاىَصْااج ٍاِ ذؽرٖاا ٗؽا ٜآـهٕاا ؽااءٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚاىطاائؼ ٕٗاٍ ٜكْٝاح تاىؽعااو
ٍّٖ٘نج ٍُْٝة اىٖٞا مصٞه ٍِ اىؼيَاء ٌٍْٖ ,اتهإٍٍٞ ٍِ ٌٞهج .اّظه :األٍّاب(ٗٗ ,)ٖٗ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕ7ٓ/
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ.)ٕٕٕ/
(ٗ) اىرانٝؿ اىنثٞه(ٔ.)ٖٔٓ/
(٘) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٕ/ٙ(ٙ
( )ٙذانٝؿ اىكانٍ ,)ٙ٘(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٖٔٗ/
( )7اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ.)ٕٗٓ/
( )8ذانٝؿ اىصقاخ(٘٘).
( )9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)٘9
(ٓٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔٗ/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ ,)ٕٕٕ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٔ89/
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٖٔٗ/ٕ( ,)ٗٔ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(ٖٗ).
(ٗٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٔ9ٓ/
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أيػػكب عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ  ,كذكػػر "نكمػػو فػػي ذم الحميفػػة" ,ككػػذلؾ(ّ)ِٓ( ,)َْٖ/
كتاب الحػج )ِٓ( ,بػاب رفػع الصػكت بػاإلىالؿ ,رقػـ(ُْٖٓ) ,ك(ٔ )ٓٔ( ,)ُُْ/كتػاب الجيػاد)َُْ( ,

باب الخركج بعد الظير ,رقـ(ُِٓٗ) عػف سػميماف بػف حػرب عػف حمػاد بػف زيػد عػف أيػكب عػف أبػي قالبػة

جميعػا" –يعنػي بػالحج كالعمػرة ,-ككػذلؾ(ّ)ِٓ( ,)ُُْ/
عف أنس بمفظو ,كزاد "كسػمعتيـ يصػرخكف بيمػا
ن
كتاب الحج )ِٕ( ,باب التحميد كالتسبيح كالتكبير قبؿ اإلىالؿ عند الرككب عمى الدابة ,رقػـ(ُُٓٓ) عػف

مكسػػى بػػف إسػػماعيؿ عػػف كىيػػب عػػف أيػػكب عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "نكمػػو فػػي ذم

الحميفػ ػػة كاىالل ػ ػػو كنحػ ػ ػره" ,كك ػ ػػذلؾ(ّ )ِٓ( ,)ّٓٓ/كت ػ ػػاب الحػ ػػج )ُُٕ( ,ب ػ ػػاب م ػ ػػف نح ػ ػػر ىدي ػ ػػو بي ػ ػػده,

رقػ ػػـ(ُُِٕ) ,ك(ّ )ِٓ( ,)ْٓٓ/كتػ ػػاب الحػ ػػج )ُُٗ( ,بػ ػػاب نحػ ػػر البػ ػػدف قائمػ ػػة ,رقػ ػػـ(ُُْٕ) متقػ ػػارب

األلفاظ ,كذكر "نكمو كاىاللو كنحره" ,ككذلؾ(ّ )ِٓ( ,)ْٓٓ/كتاب الحج )ُُٗ( ,باب نحر البدف قائمػة,
رقـ(ُُٕٓ) عف مسدد عف إسماعيؿ عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس بمفظ مختمؼ.

-ـ )ٔ( ,)َْٖ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ُ( ,باب صالة المسافريف كقصػرىا ,رقػـ(َُ) عػف

خمػػؼ بػػف ىشػػاـ كأبػػي الربيػػع الزى ارنػػي كقتيبػػة بػػف سػػعيد ,جمػػيعيـ عػػف حمػػاد بػػف زيػػد ,كعػػف زىيػػر بػػف حػػرب

كيعقػكب بػػف إبػراىيـ كالىمػػا عػف إسػػماعيؿ كالىمػا (حمػػاد كاسػػماعيؿ) عػف أيػػكب عػف أبػػي قالبػة عػػف أنػػس
ب ػػاختالؼ يس ػػير ,كك ػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)َْٖ/كت ػػاب ص ػػالة المس ػػافريف كقص ػػرىا )ُ( ,ب ػػاب ص ػػالة المس ػػافريف

كقصرىا ,رقـ(ُُ) عف سعيد بف منصكر عف سفياف بو متقارب األلفاظ- .د ,)ْ/ِ( :كتاب الصالة ,باب
متػػى يقصػػر المسػػافر )َُِِ( ,عػػف زىيػػر بػػف حػػرب عػػف ابػػف عيينػػة بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ ,)ُٓٔ/كتػػاب

المناسؾ ,باب في كقت اإلحراـ ,رقـ(ُّٕٕ) عف أحمد بػف حنبػؿ عػف محمػد بػف بكػر عػف ابػف جػريج عػف

ابف المنكدر بو مختمؼ األلفاظ ".

 ت ,)ّٕ/ِ( :كتاب السفر )ّٗ( ,باب ما جاء في التقصػير فػي السػفر ,رقػـ(ْٔٓ) عػف قتيبػة بػو بمفػظمختمؼ

س )ٓ( ,)َِٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٕ( ,بػػاب صػػالة العصػػر فػػي السػػفر ,رقػػـ(ّْٕ) عػػف قتيبػػة عػػفحماد عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس بمفظ مختمؼ.

دم )ِ( ,)ْٗٔ/ِ( :كتاب الصالة )ُٕٗ( ,باب قصر الصالة في السػفر ,رقػـ(ُْٖٓ) عػف محمػد بػفيكسؼ عف سفياف بو –كلـ يذكر إبراىيـ بػف ميسػرةن بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ )ِ( ,)ْٕٗ/كتػاب الصػالة,

(ُٕٗ) باب قصر الصالة في السفر ,رقـ(ُْٗٓ) عف عثماف بف محمد عف سفياف بو بمفظ مختمؼ.

-حـ )ُُِ ,َُُ/ّ( :عف سفياف بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ُُُ/عف سػفياف عػف أيػكب عػف أبػي قالبػة عػف

أنػػس بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ّ )ُٕٕ/عػػف عبػػد الػػرحمف عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُٖٔ/عػػف

إسماعيؿ عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِّٕ/عف يعقكب عف أبيو إبراىيـ
ع ػػف محم ػػد ب ػػف إسػ ػػحاؽ ع ػػف محم ػػد بػ ػػف المنك ػػدر ب ػػو متقػ ػػارب األلف ػػاظ ,كذك ػػر "أنػ ػػو ف ػػي حج ػػة الػ ػػكداع",

ككذلؾ(ّ )ِٖٔ/عف عفاف عف كىيب عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس متقارب األلفاظ ,كذكر "نكمو في
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ذم الحميفة كاىاللو كنحره" ,ككذلؾ(ّ )ّٕٖ/عف محمد بف بكر عف ابف جريج عػف محمػد بػف المنكػدر بػو
متقارب األلفاظ ,كذكر "نكمو بذم الحميفة كاىاللو".

-الجػػاركد )ِ( ,)ٖٕ( :كتػػاب الصػػالة )ُ( ,فػػرض الصػػمكات الخمػػس كأبحاثيػػا ,رقػػـ(ُْٓ) عػػف عمػػي بػػف

خشرـ عف ابف عيينة بو بمفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمر  في الصالة في ذم الحميفة ركعتيف

ـ )ٔ( ,)ُْٖ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ُ( ,باب صالة المسافريف كقصرىا ,رقـ(ُّ)ُْ ,س )ُٓ( ,)ُُٕ/ّ( :كتاب تقصير الصالة في السفر ,رقـ(ُّّْ).-حـ)َّ ,ِٗ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
ص ًر
(ِّ) تىٍر ي
صالة اٍل ىع ٍ
ؾ ى
ث ىع ٍف ىن ًاف وع ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر ىع ًف َّ
اؿَّ :
"إف الَّ ًػذم
النبً ٍّي  قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ُٓ -)ِّٔ/أ ٍ
(ُ)
ىىىموي ىك ىماىلوي"*.
ص ًر ىكأَّىن ىما ىكتىىر أ ٍ
صالةي اٍل ىع ٍ
تىفيكتيوي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ٗ( ,)َّ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )ُْ( ,باب إثـ مف فاتتػو العصػر ,رقػـ(ِٓٓ) عػف عبػد اهلل بػفيكسؼ عف مالؾ عف نافع بو بمفظو.

-ـ )ٓ( ,)ّْٓ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ّٓ( ,بػػاب التغمػػيظ فػػي تفكيػػت صػػالة العصػػر,

رقـ(ََِ) عف يحيى بف يحيى عف مالػؾ عػف نػافع بػو بمفظػو ,كعػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كعمػرك الناقػد
كالىما عف سفياف عف الزىرم عف سالـ عف أبيو ,كلـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّْٔ/كتػاب المسػاجد

كمكاضع الصالة )ّٓ( ,بػاب التغمػيظ فػي تفكيػت صػالة العصػر ,رقػـ(َُِ) عػف ىػاركف بػف سػعيد األيمػي

عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر بمفظ مختمؼ.

-د ,)َُُ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في كقت صالة العصر ,رقـ(ُْْ) عف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ

عف نافع بو بمفظو.

-ت ,)ُِٗ/ُ( :كتاب الصػالة )ُْ( ,بػاب مػا جػاء فػي السػيك عػف كقػت صػالة العصػر رقػـ(ُٕٓ) عػف

قتيبة بو بمفظو.

س )ٓ( ,)ُِٕ-َِٕ/ُ( :كتاب الصػالة )ُٕ( ,بػاب صػالة العصػر فػي السػفر ,رقػـ(ْْٕ) عػف سػكيدبف نصر عف عبد اهلل بف المبارؾ عف حيكة بف شريح عف جعفر بػف ربيعػة عػف عػراؾ بػف مالػؾ عػف نكفػؿ

بػػف معاكيػػة كعبػػد اهلل بػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ُِٕ/كتػػاب الصػػالة )ُٕ( ,بػػاب صػػالة

العصر في السفر ,رقـ(ْٕٓ) عف عيسى بف حماد عف الميث عف يزيد بف أبي حبيب عف عراؾ عف نكفؿ
كابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ُِٕ/كتػػاب الصػػالة )ُٕ( ,بػػاب صػػالة العصػػر فػػي السػػفر,

رقـ(ْٕٔ) عف عبيد اهلل بف سعد بف إبراىيـ بف سعد عف عمو عف أبيو عف محمد بف إسحاؽ عف يزيد بف
أبي حبيب عف عراؾ عف نكفؿ كابف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِٖٗ/كتػاب الصػالة )ٗ( ,بػاب

*ٌ )ٕ( ,)ٕٕٔ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٖ( ,تاب ذهك ٔالج اىؼٕه ,نفٌ(ٕ .)ٖٙاّظه :اىَْٕؼ(ٖ.)ٔ87/
(ٔ) َٗذَ َه :فاه أت٘ ّؼ ٌٞؽ ٜاىٍَاْك ػيا ٚاىٍَارفهض ػيأ ٚاؽٞػ اإلٍااً ٍٍايٌٗ :ذاه إٔيأ أ ٛلٕاة تؤٕيأ ٍٗاىأٗ ,فٞاو ّقآ .)ٕٔ9/ٕ( .فااه اتاِ
األشٞهٗ :ذه أّ ٛقٓٝ ,قاه ٗذهذٔ الا ّقٕرٔ ,ؽنؤّل ظؼيرٔ ٗذها تؼك أُ ماُ مصٞهٗ ,فٞو ٕ٘ ٍِ اى٘ذه اىعْاٝاح اىراٝ ٜعْٖٞاا اىهظاو ػيا ٚعٞاهٓ,...
ؽّثٔ ٍا ٝيؽـ ٍِ ؽاذرٔ ٔالج اىؼٕه تَِ فرو ؼَ َٔٞأٗ ٌية إٔئ ٍٗاىٔ .اىْٖاٝح(.)9٘7
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التشديد في تأخير صالة العصر ,رقـ(َٖٓ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف سفياف عف الزىرم عف سػالـ عػف

ابف عمر بمفظو.

-جو )ِ( ,)ِٕٗ/ُ( :كتاب الصالة )ِْ( ,باب المحافظة عمى صالة العصر ,رقـ(ٖٓٔ) عف ىشاـ بف

عمار عف سفياف بف عيينة عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر بمفظو.

دم )ِ( ,)ْٕٖ/ِ( :كتاب الصالة )ِٕ( ,باب في الذم تفكتو صػالة العصػر ,رقػـ(ُِٔٔ) عػف محمػدبػػف يكسػػؼ عػػف ابػػف عيينػػة عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف أبيػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ )ِ( ,)ْٕٖ/كتػػاب

الصػػالة )ِٕ( ,بػػاب فػػي الػػذم تفكتػػو صػػالة العصػػر ,رقػػـ(ُِٕٔ) عػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ عػػف سػػفياف عػػف
عبيد اهلل عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

-طا ,)ُٕ( :كتاب كقكت الصالة )ٓ( ,باب جامع الكقكت ,رقـ(ُِ) عف نافع بو بمفظو.

-حـ )ٖ/ِ( :عف سفياف عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر بمفظو ,ككػذلؾ(ِ )ُّ/عػف أبػي معاكيػة عػف

الحجاج عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ٕٔ,ِٕ/عف يزيػد بػف ىػاركف عػف حجػاج عػف نػافع بػو بمفػظ
مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ْٖ/عف إسماعيؿ عف أيكب عف نافع بو بمفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ْٓ/عػف يحيػي عػف عبيػد

اهلل عػػف نػػافع بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ )ْٔ/عػػف عبػػد الػػرحمف كحمػػاد بػػف خيػػاط كالىمػػا عػػف مالػػؾ عػػف
نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ٕٓ/عػػف حسػػف عػػف شػػيباف عػػف يحيػػى عػػف نػػافع بػػو بمفػػظ مختمػػؼ,

ككذلؾ(ِ )َُِ/عف محمد بف عبيد عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ُِْ/عف يكنس عف حمػاد بػف
زيد عف أيكب عف نافع بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ُّْ/عف يعقكب عػف ابػف أخػي ابػف شػياب عػف ابػف شػياب

عف سالـ عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ُْٓ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف معمػر عػف الزىػرم عػف سػالـ

عف ابف عمر ,ككذلؾ(ِ )ُْٓ/عف أبي كامؿ كيعقكب كالىما عف إبراىيـ بف سعد عف الزىرم عػف سػالـ

عف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُْٖ/عػف عبػد الػرزاؽ كمحمػد بػف بكػر كالىمػا عػف ابػف جػريج

عف نافع بو بمفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف بريدة بف الحصيب  كلفظو "مف ترؾ صالة العصر حبط عممو".

خ )ٗ( ,)ُّ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )ُٓ( ,باب مف ترؾ العصر ,رقـ(ّٓٓ) ,ككذلؾ(ِ)ٗ( ,)ٔٔ/كتاب مكاقيت الصالة )ّْ( ,باب التبكير بالصالة في يكـ غيـ ,رقـ(ْٗٓ).

س )ِ( ,)ِٔٗ/ُ( :كتاب الصالة )ُٓ( ,باب مف ترؾ صالة العصر ,رقـ(َْٕ).جو )ِ( ,)ِّٖ/ُ( :كتاب الصالة )ٗ( ,باب ميقات الصالة في الغيـ ,رقـ(ُْٗ).حـ.)َّٔ ,ّٕٓ ,َّٓ/ٓ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
ص ًر
(ِّ) تىٍر ي
صالة اٍل ىع ٍ
ؾ ى
ػكؿ ً
اهلل  قى ى َّ ً
(ُٔ -)ّْٔ/أ ٍىنبأى ىنا قيتىٍيبةي ٍبػف س ًػع ويد عػف م ًالػ وؾ عػف ىن ً
ػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر َّ
أف ىر يس ى
ػاؿ" :الػذم تىفيكتيػوي
ىٍ
ى
ى ي ى
ىٍ ى
*
ىىىموي ىك ىماىلوي" .
ص ًر ىف ىكأَّىن ىما ىكتىىر أ ٍ
صالةي اٍل ىع ٍ
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُٓ).
ثانيا :الحكم عمى اإلسناد
ً
إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٕٕ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٖ( ,تاب ذهك ٔالج اىؼٕه ,نفٌ(ٗ.)ٖٙ
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(ُّٖ )ِ/عدد الكتر
ػاد ىعػ ٍػف أىنًػ و
ػس بػ ًػف ًسػ ً
ًلبػ ًػف يع ىمػ ىػر:
يف قىػ ى
ىح ىمػ يػد ٍب ػ يف ىع ىبػ ىػدةى قىػ ى
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىح َّمػ ه
(ُٕ-)ّْٕ/أ ٍ
ػت ٍ
ػاؿ :يقٍمػ ي
ىخ ىب ىرىنػػا أ ٍ
ػير ى
ً
ً
ً ً ً
ً
صمٍّي ًم ىف المٍَّي ًؿ ىمثٍىنى ىمثٍىنى
َّ
اءةى ,ىق ى
اؿ " :ىك ى
اف ىر يسك يؿ اهلل  يي ى
صالة اٍل ىغ ىداة أىأيطي يؿ في ًي ىما اٍلق ىر ى
الرٍك ىعتىٍي ًف ىقٍب ىؿ ى
ً (ُ)
و
الرٍك ىعتىٍي ًف ىقٍب ىؿ اٍل ىغ ىد ًاة ىكأ َّ
اف بًأي يذ ىن ٍيو "*.
صمٍّي َّ
ىف األى ىذ ى
بً ىرٍك ىعة ىكيي ى

ػت
أ ىأ
ىرٍىيػ ى
ىكييكتً ير

أوًًل :دراسة اإلسناد

(ٕ)
ِ ِ
ص ِري.
وسى َّ
* أْ
الض ٍّبي أ َُبو َع ْبد اهلل ا ْل َب ْ
َح َم ُد ْب ُن َع َب َدةَ ْب ِن ُم َ
كثقو النسػائي(ّ) ,كأبػك حػاتـ(ْ) ,كالػذىبي(ٓ) ,كابػف حجػر(ٔ) ,كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات(ٕ) ,كزاد ابػف

حجر ي"رمي بالنصب" ,كقاؿ النسائي في ركايةً" :ل بػأس بػو"(ٖ) ,كفػي أخػرل "صػدكؽ ًل بػأس بػو"(ٗ) ,كقػاؿ
الػػذىبي فػػي ركايػػة" :حجػػة"(َُ) ,كتكمػػـ فيػػو ابػػف خػراش(ُُ) ,كقػػاؿ الػػذىبي معمقنػػا" :لػػـ يصػػدؽ ابػػف خػراش فػػي
قكلو"(ُِ) ,كقاؿ ابف حجر" :لـ ىيمتىًفت إلى قكؿ ابف خراش أحد لممذىب"(ُّ).
تكفي سنة خمس كأربعيف كمائتيف.
اد ْب ُن َزْي ٍد ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ
صِ
س ْب ُن ِس ِ
وسى ,وقيل غير ذلك ,مولى أنس بن مالك.
اري ,أ َُبو ُم َ
يرين األَ ْن َ
* أَ َن ُ
كثقو النسائي(ُْ) ,كابف سعد(ُٓ) ,كابف معيف(ُٔ) ,كأبك حاتـ(ُٕ) ,كالعجمػي(ُٖ) ,كابػف خػراش(ُٗ) ,كابػف

حجر(َِ).

كقاؿ ابف معيف في ركايةً" :ل بأس بو"(ُِ) ,كذكره ابف حباف في الثقات(ِِ).
مات سنة ثماف عشرة كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٗ8/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕ/ٖ8( ,تاب ػكق اى٘ذه ,نفٌ(.)ٖٗ7
(ٔ)اىَهاق تاأللاُ :اإلفاٍح ٕ٘ٗ ,اِانج اىِ ٚكج ذفؾٞؾٖا تاىٍْثح اى ٚتافٔ ٜالذٔ ِ( . هغ ٍٍيٌ(ٖ.)ٕٕٕ9/
(ٕ) اىٙث :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٙ
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖ99/
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٙ/
(٘) ذانٝؿ اإلٌالً( ,)٘8/ٔ8اىَغْ ,)77/ٔ(ٜاىهٗاج اىصقاخ ٗاىَرنيٌ ؽ ٌٖٞتَا ال ٘ٝظة نقٌٕ(ٕ٘).
( )ٙذقهٝة اىرقهٝة(ٕٕ).
( )7اىصقاخ(.)ٕٗ-ٕٖ/8
( )8ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)٘ٙ(ٜ
( )9ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖ99/
(ٓٔ) اىناِؼ(ٍٔٞ ,)ٕٙ/ىاُ االػركاه(ٔ.)ٕ٘9/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)8٘/
(ٕٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٔٗ ,)ٕ٘9/ؽ ٜاىهٗاج اىصقاخ اىَرنيٌ ؽ ٌٖٞتَا ال ٘ٝظة نقٌٕ(ٕ٘) فاهٕٗ" :ما ٍهقٗق".
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)8٘/
(ٗٔ) ٌ.)ٔ8ٓ/ٖ( :ٜ
(٘ٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ٘٘/7( :ٙ
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕ88/
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٕ88/
( )ٔ8ذانٝؿ اىصقاخ(ٖ.)7
( )ٔ9ذانٝؿ قٍّـ(.)ٖٔ9/9
(ٕٓ)ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ٘).
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٖٔ7-9
(ٕٕ) اىصقاخ (ٗ.)ٗ9-ٗ8/
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُْ( ,)ْٖٔ/ِ( :كتاب الكتر )ِ( ,باب ساعات الػكتر ,رقػـ(ٓٗٗ) عػف أبػي النعمػاف عػف حمػاد بػف

زيد بو بمفظو.

-ـ )ٔ( ,)ُٓٗ/ُ( :صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػة ,...

رق ػ ػػـ(ُٕٓ) ع ػ ػػف خم ػ ػػؼ ب ػ ػػف ىش ػ ػػاـ كأب ػ ػػي كام ػ ػػؿ ,كالىم ػ ػػا ع ػ ػػف حم ػ ػػاد ب ػ ػػف زي ػ ػػد ب ػ ػػو مختم ػ ػػؼ اًللف ػ ػػاظ ,
ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٓٗ/صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػة ,...

رقػـ(ُٖٓ) عػف محمػد بػف المثنػى كمحمػد بػف بشػار كالىمػا عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف أنػس بػػف
سيريف بو كلـ يسؽ لفظو.

ت )ّ( ,)ٗ/ِ( :كتاب الكتر )ٖ( ,باب ما جاء في الكتر ركعة ,رقـ(َْٔ) عف قتيبة عف حماد بو بمفظمختمؼ.

حـ )ُّ/ِ( :عف يزيد عف شعبة عف أنس بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٕٖ/عف محمد بف جعفر عفشػػعبة عػػف أنػػس بػػف سػػيريف بػػو متقػػارب األلفػػاظ كفيػػو قصػػة ,ككػػذلؾ(ِ )ٖٖ/عػػف أبػػي كامػػؿ عػػف حمػػاد بػػو
بشطره األخير "كاف يصمي الركعتيف قبؿ صالة الفجر كأف األذاف فػي أذنيػو" ,ككػذلؾ(ِ )ُِٔ/عػف يػكنس

عف حماد بف سممة عف أنػس بػف سػيريف بػو بمفػظ "كػاف يصػمي الػركعتيف قبػؿ صػالة الفجػر كػأف األذاف فػي

أذنيو".

قمت :كىذا الحديث مف فعمو  , كسيأتي مف قكلو

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف جابر بف عبد الميمتقارب األلفاظ

(ُ)

إف شاء اهلل تعالى.

-خزيمة ,)َُْ/ِ( :كتاب الصالة )ّْٔ( ,باب ذكر األخبار المنصكصة عف النبي  أف الػكتر ركعػة,

رقـ(َُٕٓ) (ِ).

* أما "ركعتي الفجر" ,فقد جاءت عف جماعة مف الصحابة ,منيـ:

ُ -عف عمي بف أبي طالب 

-جػػو )ٓ( ,)ّْٓ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )َُُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الػػركعتيف قبػػؿ الفجػػر,

رقـ(ُُْٕ).

حـ.)ُُُ ,ٖٗ ,ٖٕ ,ٕٕ/ُ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) نفٌ(.)ٔ8
(ٕ) ٗفاااك ٗنق ػاااِ ظااااته تيؾاااع آـاااه ٍفرياااؼ ,اّظاااه :ؼاااة( ,)ٔٙ9/ٙنفاااٌ ؼاااكٝس( )ٔ7ٖ/ٙ( ,)ٕٗٓ9نفاااٌ(ٕ٘ٔٗ)ٝ ,ؼيااا ,)ٗٔ8( :ٚنفاااٌ
ؼكٝس(ٕٓ.)ٔ8

9ٙ

صالةي َّ
النيى ًار
(ٔٓ) ىب ي
اب ىك ٍـ ى
ػاؿ رسػك يؿ ً
ً
اهلل
بف ًزىي واد ىع ٍف ىن ًاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
(ُٖ -)ْٕٔ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىخال هد ي
ػاؿ :قى ى ى ي
"صالةي المٍَّي ًؿ ىمثٍىنى ىمثٍىنى ىكاٍل ىكتٍ ير ىرٍك ىعةه"*.
 :ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ (ٕ)
(ٔ)
ِ
ِ
الر ْح َٰم ِن األ َْزِدي التٍّْرِمذي .
* َخ ِال ُد ْب ُن ِزَياد ْب ِن َج ْر ٍو ,أ َُبو َع ْبد َّ
(ّ)
عكلي(ْ) ,كالذىبي(ٓ).
قاؿ النسائي" :مستقيـ الحديث"  ,ككثقو سعيد بف سكيد ى
الم ى

كذكػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ" :يػػركم عػػف نػػافع صػػحيفة مسػػتقيمة ,مػػات كىػػك ابػػف مائػػة سػػنة,

ككاف عمى القضاء بترمذ"(ٔ),قاؿ الذىبي في ركاية أخرل" :محمو الصدؽ ما ضعفو أحد"(ٕ).
كقاؿ الذىبي

(ٖ)

في مكضع آخر ,كابف حجر(ٗ)" :صدكؽ" ,كزاد ابف حجر "مف الثامنة".

* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

خ )ٖ( ,)ُٓٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ْٖ( ,بػػاب ًالحمى ػ ً
ؽ كالجمػػكس فػػي المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ِْٕ) ع ػػف

مسدد عف بشر بف المفضؿ عف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد "اجعمػكا آخػر صػالتكـ بالميػؿ
كتػػرا" ,ككػػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ِٓٔ/كتػػاب الصػػالة )ْٖ( ,بػػاب ً
الحىمػ ً
ؽ كالجمػػكس فػػي المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ّْٕ)
ن

ع ػػف أب ػػي النعم ػػاف ع ػػف حم ػػاد ع ػػف أي ػػكب ع ػػف ن ػػافع ب ػػو بمف ػػظ مختم ػػؼ كفي ػػو أف رج ػ نػال س ػػأؿ النب ػػي , 

ككذلؾ(ِ )ُْ( ,)ْٕٕ/كتاب الكتر )ُ( ,باب ما جاء في الكتر ,رقـ(َٗٗ) عف عبد اهلل بػف يكسػؼ عػف
مالػػؾ عػػف نػػافع كعبػػد اهلل بػػف دينػػار ,كالىمػػا عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ النبػػي , 

ككذلؾ(ِ )ُْ( ,)ْٕٖ-ْٕٕ/كتاب الكتر ,باب ما جاء في الكتر ,رقـ(ّٗٗ) عف يحيى بف سميماف عػف
ابف كىب عف عمرك عف عبد الرحمف بف القاسـ عف أبيو عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ,)ْٖٔ/

(ُْ) كتػػاب الػػكتر )َُ( ,بػػاب كيػػؼ صػػالة النبػػي  ككػػـ كػػاف النبػػي  يصػػمي مػػف الميػػؿ ,رقػػـ(ُُّٕ)

عف أبي اليماف عف شعيب عف الزىرم عف سالـ عف عبد اهلل بمفظ مختمؼ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٖٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )٘ٙ( ,تاب مٌ ٔالج اىْٖاان ,نفاٌ(ٗ ,)ٗ7ٙمامىل ي )ٕٓ( ,)ٕٖٕ/ٖ( :مرااب فٞااً اىيٞاو ٗذطا٘ع اىْٖاان,
(ٖ٘) تاب مٞؼ اى٘ذه ت٘اؼكج ,نفٌ(ٌْ )ٔٙ89كاٗ ,واق ؽ ٜاىَرِ "ٗاؼكج".
(ٔ)ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ (ٖ).
(ٕ) اىرهٍمٍّ :ٛثح اىٍ ٚكْٝح فكَٝح ػيٚ ٚهػ ّٖه تيؿ اىمٝ ٛقاه ىٔ ظٞؽُ٘ٗ ,اىْاي ٍفريؾُ٘ ؽ ٜمٞؾٞح ٕمٓ اىٍْاثح ,ؽثؼٙاٌٖ ٝق٘ىاُ٘ تؾارػ اىرااء
اىَْق٘ٚح تْقطرٍ ِٞاِ ؽا٘ؿٗ ,تؼٙاٌٖ ٝق٘ىاُ٘ تٙاَٖاٗ ,تؼٙاٌٖ ٝقا٘ه تنٍاهٕاٗ ,اىَراكاٗه ػيا ٚىٍااُ إٔاو ذيال اىثياكج تؾارػ اىرااء ٗمٍاه اىَا,ٌٞ
ٗاىم ٛمْا ّؼهؽٔ فكَٝا مٍه اىراء ٗاىَ ٌٞظَٞؼاٗ ,اىمٝ ٛق٘ىٔ اىَر٘فُ٘ ٗإٔو اىَؼهؽح ت ٌٙاىراء ٗاىَ .ٌٞاألٍّاب(ٔ.)ٗ٘9/
(ٖ) ٌ.)ٕٙٗ/ٔ(ٜ
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٌٗ )ٙ٘/8ؼٞك تِ ٌ٘ٝك ىٔ ذهظَح ؽ ٜاىرانٝؿ اىنثٞه (ٖ ,)ٖ9ٖ/اىعهغ ٗ اىرؼكٝو (ٗ ,)ٕ9/اىصقاخ (.)ٕٕٙ/8
(٘) اىناِؼ(ٔ.)ٕٕ٘/
()ٙاىصقاخ(ٍّ ,)ٕٖٙ/ٙإٞه ػيَاء األٍٕان(ٖٕٗ).
( )7ذانٝؿ اإلٌالً(ٔٔ.)ٔٓ٘/
( )8ذانٝؿ اإلٌالً(ٓٔ.)ٖٔٙ/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕٔ8
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ـ )ٔ( ,)ُٓٔ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػةمف آخر الميؿ ,رقـ(ُْٓ) ,عف يحيػى بػف يحيػى عػف مالػؾ عػف نػافع كعبػد اهلل بػف دينػار كالىمػا عػف ابػف

رجال سأؿ النبي  , ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٓٔ/كتاب صالة المسػافريف كقصػرىا,
عمر بمفظ مختمؼ كفيو أف ن
(َِ) بػػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػة مػػف آخػػر الميػػؿ ,رقػػـ(ُْٔ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة
كعمرك الناقد كزىير بف حػرب ,جمػيعيـ عػف سػفياف بػف عيينػة عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف ابػف عمػر ,كعػف

محمػػد بػػف عبػػاد عػػف سػػفياف عػػف عمػػرك عػػف طػػاكس عػػف ابػػف عمػػر كعػػف محمػػد بػػف عبػػاد عػػف سػػفياف عػػف

الزى ػػرم ع ػػف س ػػالـ ع ػػف اب ػػف عم ػػر بمف ػػظ مختم ػػؼ ,كك ػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٕٓ-ُٓٔ/كت ػػاب ص ػػالة المس ػػافريف
كقصرىا )َِ( ,باب صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر ركعة مف آخر الميؿ ,رقـ(ُْٕ) عف حرممة بف يحيػى
عف عبد اهلل بف كىب عف عمرك عف ابف شياب عػف سػالـ كحميػد بػف عبػد الػرحمف كالىمػا عػف ابػف عمػر

بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٕٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )َِ( ,باب صالة الميؿ مثنػى مثنػى
كالكتر ركعة مف آخر الميػؿ ,رقػـ(ُْٖ) عػف أبػي الربيػع الزى ارنػي عػف حمػاد عػف أيػكب كبػديؿ كالىمػا عػف

عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ رسػػكؿ اهلل  , كزاد "كاجعػػؿ آخػػر
كترا" ,ككذلؾ عف أبي كامؿ عف حماد عف أيػكب كبػديؿ كعمػراف بػف حػدير ,جمػيعيـ عػف عبػد اهلل
صالتؾ ن
بف شقيؽ عف ابف عمر ,كعف محمد بف عبيد عػف حمػاد عػف أيػكب كالزبيػر بػف الخريػت ,كالىمػا عػف عبػد

اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٖٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا)َِ( ,

باب صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر ركعة مػف آخػر الميػؿ ,رقػـ(ُٔٓ) عػف أبػي كريػب كىػاركف بػف عبػد اهلل
كالىما عف أبي أسامة عف الكليد بف كثير عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عمر عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ

كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ رسػػكؿ اهلل  , ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٓٗ/كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػػاب
صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر ركعة مف آخر الميؿ ,رقـ(ُٗٓ) عف محمد بف المثنى عف محمد بف جعفػر

عف شعبة عف عقبة بف حريث عف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ كفيػو قيػؿ ًلبػف عمػر :مػا مثنػى مثنػىأ قػاؿ أف
تسمـ في كؿ ركعتيف.

د ,)ِٗ/ِ( :كتاب الصالة ,باب في صالة النيػار ,رقػـ(ُِٓٗ) عػف عمػرك بػف مػرزكؽ عػف شػعبة عػفيعمػػى بػػف عطػػاء عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل البػػارقي عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ "صػػالة الميػػؿ كالنيػػار مثنػػى مثنػػى",

ككذلؾ(ِ ,)ّٕ/كتاب الصالة ,باب صػالة الميػؿ مثنػى مثنػى ,رقػـ(ُِّٔ) عػف محمػد بػف مسػممة القعنبػي
رجال سأؿ النبي , 
عف مالؾ عف نافع كعبد اهلل بف دينار ,كالىما عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,كفيو أف ن

ككذلؾ(ِ ,)ّٔ/كتاب الصالة ,باب كـ الكتر ,رقـ(ُُِْ) عػف محمػد بػف كثيػر عػف ىمػاـ عػف قتػادة عػف
عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر بمفظ مختمؼ .

-ت ,)َُٓ/ِ( :كتػػاب السػػفر )ٔٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء أف صػػالة الميػػؿ كالنيػػار مثنػػى مثنػػى ,رقػػـ(ٕٗٓ) عػػف

محمد بف بشار عف عبد الرحمف بف ميدم عف شعبة عف يعمى بف عطاء عف عمي األزدم عف ابػف عمػر
بمفػػظ "صػػالة الميػػؿ كالنيػػار مثنػػى مثنػػى" ,كقػػاؿ" :كالصػػحيح مػػا ركم عػػف ابػػف عمػػر عػػف النبػػي قػػاؿ :صػػالة

الميؿ مثنى مثنى".
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-س )َِ( ,)ِِٓ-ِِْ/ّ( :كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقـ(ُِٔٔ)

عف محمد بف بشار عف محمد بف جعفر كعبد الػرحمف بػف ميػدم كالىمػا عػف شػعبة عػف يعمػى بػف عطػاء
عف عمي األزدم عف ابف عمر بمفظ "صالة الميؿ كالنيار مثنى مثنى" ,كقاؿ النسائي" :ىذا الحػديث عنػدم

خطأ" ,ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِٓٓ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقـ(ُّٔٔ)

ع ػػف محم ػػد ب ػػف قدام ػػة ع ػػف جري ػػر ع ػػف منص ػػكر ع ػػف حبي ػػب ع ػػف ط ػػاكس ع ػػف اب ػػف عم ػػر بمف ػػظ مختم ػػؼ,

ككػػذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٓ/كتػػاب قيػػاـ الميػػؿ كتطػػكع النيػػار ,رقػػـ(ُْٔٔ) عػػف عمػػرك بػػف عثمػػاف كمحمػػد بػػف
صػػدقة ,كالىمػػا عػػف محمػػد بػػف حػػرب عػػف الزبيػػدم عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,

ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٓ/كتػاب قيػاـ الميػؿ كتطػكع النيػار )ِٔ( ,بػاب كيػؼ صػالة الميػؿ ,رقػـ(ُٓٔٔ) عػف
محم ػػد ب ػػف منص ػػكر ع ػػف س ػػفياف ع ػػف اب ػػف أب ػػي لبيػ ػػد ع ػػف أب ػػي س ػػممة ع ػػف اب ػػف عم ػػر متق ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٔ-ِِٓ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقػـ(ُٔٔٔ)

عف مكسى بػف سػعيد عػف أحمػد بػف عبػد اهلل بػف يػكنس عػف زىيػر عػف الحسػف بػف الحػر عػف نػافع بػو بمفػظ
مختمؼ كفيو أف رجال سأؿ النبي  , ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٔ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب
كيؼ صالة الميؿ ,رقـ(ُٕٔٔ) عف قتيبة عف الميث عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ)َِ( ,)ِِٔ/

كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقـ(ُٖٔٔ) عف أحمد بف محمد بػف المغيػرة

رجال سأؿ النبي 
عف عثماف عف شعيب عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر بو بمفظ مختمؼ  ,كفيو أف ن

 ,ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٔ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقػـ(ُٗٔٔ) عػف
محمد بف يحيى عف يعقكب بف إبراىيـ عف ابف أبي أخي ابف شياب عف عمو عػف حميػد بػف عبػد الػرحمف

عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ النبػػي  , ككػػذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِٔ/كتػػاب قيػػاـ الميػػؿ
كتطكع النيار )ِٔ( ,باب كيؼ صالة الميؿ ,رقـ(َُٕٔ) عػف أحمػد بػف الييػثـ عػف حرممػة عػف ابػف كىػب
عػػف عمػػرك بػػف الحػػارث عػػف ابػػف شػػياب عػػف سػػالـ كحميػػد بػػف عبػػد الػػرحمف كالىمػػا عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ

مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ُِّ/كتاب قياـ الميػؿ كتطػكع النيػار )ّْ( ,بػاب كػـ الػكتر ,رقػـ(ُٕٖٔ) عػف
الحسػػف بػػف محمػػد عػػف عفػػاف عػػف ىمػػاـ عػػف قتػػادة عػػف عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ,

ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِّ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيػار )ّٓ( ,بػاب كيػؼ الػكتر بكاحػدة ,رقػـ(ُٖٖٔ) عػف

الربيع بف سميماف عف حجاج بف إبراىيـ عف ابف كىب عف عمرك بف الحارث عػف عبػد الػرحمف بػف القاسػـ

عف أبيو عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِّ/كتاب قيػاـ الميػؿ كتطػكع النيػار )ّٓ( ,بػاب
كيػؼ الػػكتر بكاحػػدة ,رقػػـ(َُٔٗ) عػػف محمػػد بػػف سػػممة كالحػػارث بػػف مسػػكيف ,كالىمػػا عػػف ابػػف القاسػػـ عػػف
مالؾ عف نافع كعبد اهلل بف دينار كالىما عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,كفيو أف رج نػال سػأؿ رسػكؿ اهلل , 

ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ِِّ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيػار )ّٓ( ,بػاب كيػؼ الػكتر بكاحػدة ,رقػـ(ُُٗٔ) عػف

عبيد اهلل بف فضالة بف إبراىيـ عف محمد بػف المبػارؾ عػف معاكيػة بػف سػالـ عػف يحيػى بػف أبػي كثيػر عػف

أبي سممة بف عبد الرحمف كنافع ,كالىما عف ابف عمر بمفظ مختمؼ
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-جػ ػػو )ٓ( ,)ْْٓ/ُ( :كتػ ػػاب إقامػ ػػة الصػ ػػالة كالسػ ػػنة فييػ ػػا )ُُٔ( ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الػ ػػكتر بركعػ ػػة,

رقػػـ(ُُْٕ) ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٓٓ/كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ُُٔ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الػػكتر
بركعة ,رقـ(ُُٕٓ) عف محمد بف عبػد الممػؾ بػف أبػي الشػكارب عػف عبػد الكاحػد بػف زيػاد عػف عاصػـ عػف
أبي مجمز عف ابف عمر بمفظو ,ككػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٗٔ/كتػاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )ُُٕ( ,بػاب مػا
جاء في صالة الميؿ ركعتيف ,رقـ(ُُّٖ) عف أحمد بف عبدة عف حماد بػف زيػد عػف أنػس بػف سػيريف عػف

ابػف عمػر بػاختالؼ يسػير ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٕٗ/كتػاب إقامػة الصػالة كالسػػنة فييػا )ُُٕ( ,بػاب مػا جػػاء
في صالة الميؿ ركعتػيف ,رقػـ(ُُّٗ) عػف محمػد بػف رمػح عػف الميػث بػف سػعد عػف نػافع بػو بمفػظ "صػالة

الميؿ مثنى مثنى" ,ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٕٗ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ُُٕ( ,باب ما جاء في صالة

الميؿ ركعتيف ,رقـ(َُِّ) عف سيؿ بف أبي سيؿ عف سفياف عف الزىػرم عػف سػالـ عػف ابػف عمػر ,كعػف

سيؿ بف أبي سيؿ عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمػر ,كعػف سػيؿ بػف أبػي سػيؿ عػف سػفياف

عف ابف أبي لبيد عف أبي سممة عف ابف عمرك ,كعف سيؿ بف أبي سيؿ عف سفياف عػف عمػرك بػف دينػار

عف طاككس عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ُ )ٓ( ,)ْٕٗ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا)ُِٕ( ,

باب ما جاء في صالة الميؿ كالنيار مثنى مثنى ,رقـ(ُِِّ) عف عمي بػف محمػد عػف ككيػع ,كعػف محمػد

بف بشار كأبي بكر بف خالد ,كالىما عف محمد بف جعفر ,كالىما(محمد بف جعفر كككيع) عف شعبة عف

يعمى بف عطاء عف عمي األزدم عف ابف عمر ,كلفظو "صالة الميؿ كالنيار مثنى مثنى".

دم )ِ( ,)ُْٗ/ِ( :كتاب الصالة )ُْٓ( ,باب صالة الميؿ كالنيار مثنى مثنى ,رقـ(ُْٗٗ) عف عبداهلل بف محمد بف أبي شيبة عف ككيع كغندر كالىما عف شعبة عف يعمى بػف عطػاء عػف عمػي األزدم عػف

ابف عمر بمفظ "صالة الميػؿ كالنيػار مثنػى مثنػى" ,ككػذلؾ(ِ )ِ( ,)ُْٗ/كتػاب الصػالة )ُْٓ( ,بػاب فػي

صالة الميؿ ,رقـ(ََُٓ) عف خالد بف مخمد عف مالؾ عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

بالغػا عػف
طا )ٕ( ,)ُُُ( :كتاب صالة الميؿ )ُ( ,باب ما جاء في صالة الميػؿ ,رقػـ(ٕ) ,ذكػره مالػؾ نابف عمر بمفظ "صالة النيػار مثنػى مثنػى يسػمـ مػف كػؿ ركعتػيف" ,ككػذلؾ(ُُْ) )ٕ( ,كتػاب صػالة الميػؿ,

(ّ) باب األمر بالكتر ,عف نافع كعبػد اهلل بػف دينػار ,كالىمػا عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,كفيػو أف رج نػال
سأؿ النبي . 

-حػػـ )ْٖ ,ٓ/ِ( :عػػف إسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ النبػػي 

فأجابو ,ككذلؾ(ِ )ٗ/عػف سػفياف عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ )َُ/عػف

سفياف عف ابف أبي لبيد عف أبي سممة عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ )ِٔ/عػف ككيػع عػف شػعبة

عػػف يعمػػى عػػف عمػػي األزدم عػػف ابػػف عمػػر كلفظػػو "صػػالة الميػػؿ كالنيػػار مثنػػى مثنػػى" ,ككػػذلؾ(ِ )َّ/عػػف

يزيد بف ىاركف عف سميماف التيمي عف طاككس عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ّّ/عف يزيد عػف
ىشاـ عف محمد عف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ )َْ/عػف عبػد األعمػى بػف عبػد األعمػى عػف خالػد
عف عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ْْ/عف بيز عف شػعبة عػف عقبػة عػف ابػف

عمر بمفظ مختمؼ ,كفيو "قمت :ما مثنى ,قاؿ ركعتػاف ركعتػاف" ,ككػذلؾ (ِ )ٔٔ ,ْٗ/عػف محمػد بػف عبػد
ٓٓٔ

اهلل بف الزبير عف عبد العزيز بف أبي ركاد عف نافع بػو بمفػظ مختمػؼ كفيػو أف رج نػال سػأؿ النبػي  , كفيػو
تسػػمـ فػػي كػػؿ ركعتػػيف ,ككػػذلؾ (ِ )ُٓ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف يعمػػى بػػف عطػػاء عػػف عمػػي

األزدم عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,كلـ يذكر الكتر ,ككػذلؾ(ِ )ْٓ/عػف يحيػى القطػاف عػف عبيػد اهلل عػف
رجال سأؿ النبي  , ككػذلؾ(ِ )ٖٓ/عػف ككيػع عػف عمػراف بػف يحػدير عػف
نافع بو بمفظ مختمؼ ,كفيو أف ن
عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر كفيػو أف رج نػال سػأؿ النبػي  , ككػذلؾ(ِ )ُٕ/عػف أبػي سػعيد مػكلى بنػي
ىاشـ عف ليث عف عاصػـ عػف عبػد اهلل بػف شػقيؽ عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,كزاد "كركعتػي قبػؿ صػالة

الغداة" ,ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عف حسف بف مكسى عف شيباف عف يحيى عف أبي سممة ك نػافع كالىمػا عػف ابػف
عمر بمفظ مختمؼ ,كفيو "صالة الميؿ ركعتاف" ,ككذلؾ(ِ )ٕٔ/عف عمي بػف عاصػـ عػف خالػد الح َّػذاء عػف
رجال سأؿ النبي  , كزاد "كركعتي قبؿ الصبح",
عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر بمفظ مختمؼ ,كفيو أف ن

ككذلؾ (ِ )ٕٕ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عقبة بف يحريث عف ابف عمر بمفػظ مختمػؼ كفيػو قيػؿ
ًلبف عمر ما مثنى مثنى فقاؿ :تسميـ بيف كؿ ركعتيف ,ككذلؾ(ِ )ٕٗ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف
خالد عف عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر بمفػظ مختمػؼ ,كزاد "كركعتػيف قبػؿ الصػبح" ,ككػذلؾ(ِ )ُٖ/عػف

محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف أبػػي بشػػر جعفػػر بػػف إيػػاس عػػف عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ

رجال سأؿ النبي  , ككذلؾ(ِ )ُْٓ ,ّٖ/عف عبد الصمد عف ىاركف بف إبراىيـ عػف
مختمؼ ,كفيو أف ن
محمػد بػف سػيريف عػف ابػػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,كزاد "صػالة المغػػرب كتػر صػالة النيػار" ,ككػػذلؾ(ِ)ََُ/

عػػف عفػػاف عػػف ىمػػاـ عػػف قتػػادة عػػف عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,كفيػػو أف رجػ نػال سػػأؿ
النبي  , ككذلؾ(ِ )َُِ/عف محمد بف عبيد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ كفيػو أف رج نػال

سأؿ النبي  , ككذلؾ(ِ )ُُّ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف سػفياف عػف حبيػب بػف أبػي ثابػت عػف طػاككس عػف

ابػػف عمػػر بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ )ُُٗ/عػػف ىاشػػـ عػػف الميػػث عػػف نػػافع بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,كزاد "كاجعػػؿ
كترا" ,ككذلؾ(ِ )ُّّ/عف أبي المغيرة كزيد بف يحيػى ,كالىمػا عػف عبػد اهلل بػف العػالء عػف
آخر صالتؾ ن
سالـ عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ )ُّْ/عػف يعقػكب عػف ابػف أخػي ابػف شػياب عػف عمػونابف
شيابن عف حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ عف ابف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,كفيػو أف رج نػال سػأؿ النبػي , 

ككذلؾ(ِ )ُُْ/عف جرير عف منصكر عف حبيب عف طاككس عف ابف عمر بمفػظ مختمػؼ ,كفيػو زيػادة,
كك ػػذلؾ(ِ )ُْٖ/عػ ػػف عبػ ػػد ال ػػرزاؽ عػ ػػف معمػ ػػر عػ ػػف الزى ػػرم عػ ػػف سػ ػػالـ عػ ػػف اب ػػف عمػ ػػر بمفػ ػػظ مختمػ ػػؼ,

ككذلؾ(ِ )ُٓٓ/عف محمد بف عبيد عػف األعمػش عػف عطيػة بػف سػعد عػف ابػف عمػر بمفػظ مختمػؼ ,كزاد
"إف اهلل كتر يحب الكتر".

مختصر بذكر الوتر ركعة واحدة فقط.
ًا
وقد جاء
ـ )ٔ( ,)ُٖٓ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػةمف آخر الميؿ ,رقـ(ُّٓ) ,عف شيباف بف فركخ عف عبػد الػكارث عػف أبػي التيػاح عػف أبػي مجمػز عػف ابػف

عمر ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٖٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )َِ( ,باب صػالة الميػؿ مثنػى مثنػى كالػكتر
ٔٓٔ

ركعة مف آخر الميؿ ,رقـ(ُْٓ) ,عف محمد بف المثنى كمحمد بف بشار كالىما عف محمد بػف جعفػر عػف

شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف أبػػي مجمػػز عػػف ابػػف عمػػر ,ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٖٓ/كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا,

(َِ) باب صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر ركعة مف آخر الميؿ ,رقػـ(ُٓٓ) ,عػف زىيػر بػف حػرب عػف عبػد
الصمد عف ىماـ عف قتادة عف أبي مجمز عف ابف عباس كابف عمر.

س )ِ.( ,)ُِّ/ّ( :كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ّْ( ,باب كـ الكتر ,رقـ(ُٖٓٔ) ,عف محمػد بػفيحي ػػى ب ػػف عب ػػد اهلل ع ػػف كى ػػب ب ػػف جري ػػر ع ػػف ش ػػعبة ع ػػف أب ػػي التي ػػاح ع ػػف أب ػػي مجم ػػز ع ػػف اب ػػف عم ػػر,

ككذلؾ(ّ )َِ( ,)ُِّ/كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار )ّْ( ,باب كـ الكتر ,رقـ(ُٖٔٔ) ,عف محمد بف
بشار عف يحيى كمحمد ,كالىما عف شعبة عف قتادة عف أبي مجمز عف ابف عمر.

-جػ ػػو )ٓ( ,)ْْٔ/ُ( :كتػ ػػاب إقامػ ػػة الصػ ػػالة كالسػ ػػنة فييػ ػػا )ُُٔ( ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الػ ػػكتر بركعػ ػػة,

رقـ(ُُٕٔ) عف عبد الرحمف بف إبراىيـ عف الكليػد بػف مسػمـ عػف األك ازعػي عػف المطمػب بػف عبػد اهلل عػف
ابف عمر بمعناه.

-ح ػػـ )ُُّ/ّ( :ع ػػف عب ػػد الص ػػمد ع ػػف ىم ػػاـ ع ػػف قت ػػادة ع ػػف أب ػػي مجم ػػز ع ػػف اب ػػف عب ػػاس كاب ػػف عم ػػر,

ككػػذلؾ(ِ )ّْ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر كحجػػاج كالىمػػا عػػف شػػعبة عػػف أبػػي التيػػاح عػػف أبػػي مجمػػز عػػف ابػػف

عمر ,ككذلؾ(ِ )ُٓ/عف محمد بف جعفر كحجاج ,كالىما عػف شػعبة عػف قتػادة عػف أبػي مجمػز عػف ابػف

عمر.

ثانيا :الشواىد
ً
* أما الكتر بكاحدة فمو شكاىد

عف عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما

-ـ )ٔ( ,)ُٖٓ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ُٕ( ,باب صالة الميؿ كعدد ركعات النبي  في

الميؿ كأف الكتر ركعة كأف الركعة صالة صحيحة ,رقـ(ُٓٓ).
-حـ.)ُُّ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف,ألف فيو خالد بف زياد صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي الى الصحيح لغيره .

ٕٓٔ

ط ىب ًة
(ٓٔ) الصَّالةي قىٍب ىؿ اٍل يخ ٍ
ػاء
ػث بػ يػف ىسػ ٍػعود ىعػ ٍػف أىبًػػي الزىب ٍيػ ًػر ىعػ ٍػف ىجػػابً ور قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي بػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا المٍَّيػ ي
(ُٗ -)ْٗٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىجػ ى
ً (ُ)
ً
ً
ً
ػاؿ لىػػوي َّ
النبًػػي : 
ص ػمٍّ ىي فىقىػ ى
يس ػمى ٍيؾ اٍل ىغطىفىػػاني ىكىر يسػػك يؿ اهلل  قىاعػ هػد ىعمىػػى اٍلم ٍن ىبػ ًػر فىقى ىعػ ىػد يس ػمى ٍيؾ قىٍبػ ىػؿ أ ٍ
ىف يي ى
اؿ" :قي ٍـ فى ٍارىك ٍعيي ىما"*.
اؿً :ل ,قى ى
ت ىرٍك ىعتىٍي ًف" ,قى ى
"أ ىىرىك ٍع ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سمِم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُُ( ,)َْٕ/ِ( :كت ػ ػػاب الجمع ػ ػػة )ِّ( ,ب ػ ػػاب إذا رأل اإلم ػ ػػاـ رج ػ ػ نػال ج ػ ػػاء كى ػ ػػك يخط ػ ػػب ,...

رقـ(َّٗ) عف أبي النعماف عف حماد بف زيد عػف عمػرك بػف دينػار عػف جػابر بمفػظ مختمػؼ ,كلػـ يسػـ
الرجػػؿ ,ككػػذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُِْ/كتػػاب الجمعػػة )ّّ( ,بػػاب مػػف جػػاء كاإلمػػاـ يخطػػب صػػمى ركعتػػيف
خفيفت ػػيف ,رق ػػـ(ُّٗ) ع ػػف عم ػػي ب ػػف عب ػػد اهلل ع ػػف س ػػفياف ع ػػف عم ػػرك ع ػػف ج ػػابر ,كل ػػـ يس ػػـ الرج ػػؿ,

ككذلؾ(ّ )ُٗ( ,)ْٗ/كتاب التيجد )ِٓ( ,باب ما جاء في التطكع مثنى مثنى ,رقػـ(ُُٔٔ) عػف آدـ
عف شعبة عف عمرك بف دينار عف جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يسـ الرجؿ.

ـ )ٕ( ,)ٕٓٗ/ِ( :كتاب الجمعػة )ُْ( ,بػاب التحيػة كاإلمػاـ يخطػب ,رقػـ(ٖٓ) عػف قتيبػة بػف سػعيدكمحمد بف رمح ,كالىما عف الميث بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٓٗٔ/كتاب الجمعة )ُْ( ,باب التحية

كاإلماـ يخطب ,رقـ(ْٓ) عف أبػي الربيػع كقتيبػة بػف سػعيد ,كالىمػا عػف حمػاد بػف زيػد عػف عمػرك عػف

عميػة عػف
جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يسـ الرجؿ ,كعف أبي بكػر بػف أبػي شػيبة كيعقػكب الػدكرقي عػف ابػف ٌ
أيكب عف عمػرك عػف جػابر كلػـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٓٗٔ/كتػاب الجمعػة )ُْ( ,بػاب التحيػة
كاإلماـ يخطب ,رقـ(ٓٓ) عف قتيبة بف سعيد كاسحاؽ بػف إبػراىيـ ,كالىمػا عػف سػفياف عػف عمػرك عػف

جابر بمفظ مختمؼ ,كلػـ يسػـ الرجػؿ ,ككػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٓٗٔ/كتػاب الجمعػة )ُْ( ,بػاب التحيػة كاإلمػاـ
يخطػػب ,رقػػـ(ٔٓ) عػػف محمػػد بػػف ارفػػع كعبػػد بػػف حميػػد ,كالىمػػا عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف اب ػف ج ػريج عػػف

عمرك بف دينار عف جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يسـ الرجؿ ,ككػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٓٗٔ/كتػاب الجمعػة)ُْ( ,

بػػاب التحيػػة كاإلمػػاـ يخطػػب ,رقػػـ(ٕٓ) عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف عمػػرك عػػف جػػابر بمعنػػاه,

ككػػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٕٓٗ/كتػػاب الجمعػػة )ُْ( ,بػػاب التحيػػة كاإلمػػاـ يخطػػب ,رقػػـ(ٗٓ) عػػف إسػػحاؽ بػػف
*ٌ )ٕ( ,)ٕ7ٕ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٙ٘( ,تاب اىٕالج فثو اىفطثح ,نفٌ( ,)ٕ7ٙ/ٕ( ,)ٗ99مرااب اىعَؼاح )7ٖ7( ,تااب اىٕاالج فثاو اىعَؼاح
ٗاإلٍاً ػي ٚاىَْثه ,نفٌ(ٌْ )ٔ7ٔ7كا ٍٗرْاٗ .اّظه :اىصَه اىٍَرطاب(ٕ.)ٕٖٙ-ٙٔ9/
(ٔ) ٌُ ايَْٞلٕ :اا٘ اتااِ ػَااهٗ أٗ ُٕ ْكتَ احَ اى َغطَؾَاااِّ ,ٜاّظااه :اىعااهغ ٗاىرؼااكٝو(ٖ ,)ٖٓ8/اىصقاااخ(ٖ ,)ٔ79/االٌاارٞؼاب ؽااٍ ٜؼهؽااح األٔااؽاب(ٕٖٗ),
اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٖ.)ٕٔٗ/
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إبراىيـ كعمي بف خشرـ ,كالىما عف عيسى بف يكنس عف األعمش عػف أبػي سػفياف عػف جػابر بػاختالؼ
يسير ,كزاد "إذا جاء أحدكـ يكـ الجمعة كاإلماـ يخطب فميركع ركعتيف".

د ,)َِٗ/ُ( :كتاب الصالة ,بػاب إذا دخػؿ الرجػؿ كاإلمػاـ يخطػب ,رقػـ(ُُُٓ) عػف سػميماف بػف حػربعف حماد عف عمرك عف جابر بمفظ مختمػؼ ,كلػـ يسػـ الرجػؿ ,ككػذلؾ(ُ ,)َِٗ/كتػاب الصػالة ,بػاب إذا
دخؿ الرجؿ كاإلماـ يخطب ,رقـ(ُُُٔ) عف محمد بف محبكب كاسماعيؿ بف إبراىيـ ,كالىما عف حفػص
بػ ػػف غيػ ػػاث عػ ػػف األعمػ ػػش عػ ػػف أبػ ػػي سػ ػػفياف عػ ػػف جػ ػػابر كأبػ ػػي صػ ػػالح عػ ػػف أبػ ػػي ىري ػ ػرة بمفػ ػػظ مختمػ ػػؼ,

ككػػذلؾ(ُ ,)َِٗ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب إذا دخػػؿ الرجػػؿ كاإلمػػاـ يخطػػب ,رقػػـ(ُُُٕ) عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ
عف محمد بف جعفر عف سعيد عف الكليد أبي بشر عف طمحة عف جابر ,كلـ يسؽ لفظو.

ت ,)ْٓ/ِ( :كتػػاب الجمعػػة )ُٓ( ,بػػاب فػػي الػػركعتيف إذا جػػاء الرجػػؿ كاإلمػػاـ يخطػػب ,رقػػـ(َُٓ) عػػفقتيبة عف حماد بف زيد عف عمرك بف دينار عف جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يسـ الرجؿ.

-س )ُْ( ,)َُُ-ََُ/ّ( :كتاب الجمعة )ُٔ( ,باب الصالة يكـ الجمعػة لمػف جػاء كقػد خػرج اإلمػاـ,

رقـ(ُُّٗ) عػف محمػد بػف عبػد األعمػى عػف عمػرك بػف دينػار عػف جػابر بمعنػاه ,ككػذلؾ(ّ)ُْ( ,)َُِ/

كتػػاب الجمعػػة )ُِ( ,بػػاب الصػػالة يػػكـ الجمعػػة لمػػف جػػاء كاإلمػػاـ يخطػػب ,رقػػـ(ُّٔٗ) عػػف إب ػراىيـ بػػف
الحسف كيكسؼ بف سعيد ,كالىما عف حجاج عف ابف جريج عف عمرك بف دينار عف جابر بمفظ مختمؼ,

كل ػػـ يس ػػـ الرج ػػؿ ,كك ػػذلؾ(ّ )ُْ( ,)َُٔ/كت ػػاب الجمع ػػة )ِٕ( ,ب ػػاب مخاطب ػػة اإلم ػػاـ رعيت ػػو كى ػػك عم ػػى

المنبر ,رقـ(َُْٓ) عف قتيبػة عػف حمػاد بػف زيػد عػف عمػرك بػف دينػار عػف جػابر بمفػظ مختمػؼ ,كلػـ يسػـ

الرجؿ.

جػو )ٓ( ,)ِْٓ/ُ( :كتػاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )ٖٕ( ,بػاب مػا جػاء فػيمف يػدخؿ المسػجد كاإلمػاـيخطب ,رقـ(ُُُِ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بف عيينة عف عمػرك بػف دينػار كأبػي الزبيػر ,كالىمػا

عف جابر بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِْٓ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ٖٕ( ,باب مػا جػاء فػيمف
دخؿ المسػجد كاإلمػاـ يخطػب ,رقػـ(ُُُْ) عػف داكد بػف رشػد عػف حفػص بػف غيػاث عػف أبػي صػالح عػف

أبي ىريرة كعف أبي سفياف عف جابر متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)َٕٗ/ِ( :كت ػػاب الص ػػالة )ُٗٔ( ,ب ػػاب ف ػػيمف دخ ػػؿ المس ػػجد ي ػػكـ الجمع ػػة كاإلم ػػاـ يخطػ ػب,

رقـ(ُِٗٓ) عف ىاشـ بف القاسـ عف شعبة عف عمرك بف دينار عف جابر بمعناه ,ككذلؾ(ِ)ِ( ,)ِٕٗ/

كتػػاب الصػػالة )ُٖٗ( ,بػػاب الكػػالـ فػػي الخطبػػة ,رقػػـ(ُٔٗٓ) عػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ عػػف ابػػف عيينػػة عػػف

عمرك بف دينار عف جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يسـ الرجؿ.

-حـ )ِٕٗ/ّ( :عف محمد بف جعفر كعبد الكىاب ,كالىما عف سعيد عف الكليد أبي بشر عف طمحة عف

جػػابر متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد ابػػف جعفػػر "إذا جػػاء أحػػدكـ كاإلمػػاـ يخطػػب فميصػػؿ ركعتػػيف يتجػػكز فييمػػا",

ككذلؾ(ّ )َّٖ/عف سفياف عف عمرك عف جػابر بمفػظ مختمػؼ ,كلػـ يسػـ الرجػؿ ,ككػذلؾ(ّ)ُّٕ-ُّٔ/

عػػف أبػػي معاكيػػة بػػف األعمػػش عػػف األعم ػش عػػف أبػػي سػػفياف عػػف جػػابر بمفػػظ مختمػػؼ ,كلػػـ يسػػـ الرجػػؿ,
كك ػػذلؾ(ّ )ّّٔ/ع ػػف عف ػػاف ع ػػف يزي ػػد ب ػػف إبػ ػراىيـ ع ػػف أب ػػي الزبي ػػر ب ػػو بمف ػػظ مختم ػػؼ ,كل ػػـ يس ػػـ الرج ػػؿ,
ٗٓٔ

ككػ ػػذلؾ(ّ )ّٔٗ/عػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرزاؽ عػ ػػف ابػ ػػف ج ػ ػريج عػ ػػف عمػ ػػرك بػ ػػف دينػ ػػار عػ ػػف جػ ػػابر بمفػ ػػظ مختمػ ػػؼ,

ككذلؾ(ّ )َّٖ/عف محمد بػف بكػر عػف ابػف جػريج عػف عمػرك بػف دينػار عػف جػابر متقػارب األلفػاظ ,كلػـ
يسـ الرجؿ.

ثانيا :الشواىد
* ً
ُ-عف سميؾ الغطفاني(ُ) بمعناه

-حـ )ّٖٗ/ّ( :عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف األعمش عف أبي سفياف عف جابر عف سميؾ بمعناه.

ِ-عف أبي سعيد مختمؼ األلفاظ

-ت )ْ( ,)ْٔ/ِ( :كتاب الجمعة )ُٓ( ,باب في الركعتيف إذا جاء الرجؿ كاإلماـ يخطب ,رقـ(ُُٓ).

-س )ٖ( ,)َُٓ/ّ( :كت ػػاب الجمع ػػة )ِٔ( ,ب ػػاب ح ػػث اإلم ػػاـ عم ػػى الص ػػدقة ي ػػكـ الجمع ػػة ف ػػي خطبت ػػو,

رقـ(َُْْ) ,ككذلؾ(ٓ )ِّ( ,)ْٔ/كتاب الزكػاة )ٓٓ( ,بػاب إذا تصػدؽ كىػك محتػاج إليػو ىػؿ يػرد عميػو,
رقـ(ِِّٓ).

جػػو )ٓ( ,)ِْٓ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ٖٕ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػيمف دخػػؿ المسػػجد كاإلمػػاـيخطب ,رقـ(ُُُّ) متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)ُٕٗ/ِ( :كت ػػاب الص ػػالة )ُٗٔ( ,ب ػػاب ف ػػيمف دخ ػػؿ المس ػػجد ي ػػكـ الجمع ػػة كاإلم ػػاـ يخط ػػب,

رقـ(ُّٗٓ) بمعناه.
-حـ.)ِٓ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

(ٔ) فاه اىثفان ٛؽ ٜاىرانٝؿ اىنثٞه(ٌٗ : )ٔ77/ايٞل اىغطؾااّ ,ٜفااه تؼٙاٌٖ ػاِ ظااته ػاِ ٌايٞل فااه اىْثإٗ ٜا٘ ٝفطاة "ٔا ِّو نمؼراٗ ,"ِٞال
ٕٝػ ػِ ٌيٞل.

٘ٓٔ

الرٍك ىعتىاف ىب ٍع ىد اٍل يج يم ىع ًة
صمَّى َّ
(ٖٔ) أى ٍي ىف تي ى
ً
صػمَّى اٍل يج يم ىعػةى
بف ىس ًع ويد قى ى
اؿ ىح َّػدثىىنا المَّ ٍي ي
(َِ -)َّٓ/أ ٍ
ػث ىع ٍػف ىنػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أَّىنػوي ىك ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ي
ػاف ًإ ىذا ى
*
ً
ص ىنعي ىذًل ىؾ".
صمَّى ىس ٍج ىدتىٍي ًف ًفي ىب ٍيتً ًو ثيَّـ ىق ى
ص ىر ى
اؿ " :ىك ى
اف ىر يسك يؿ اهلل  ىي ٍ
ؼ ىف ى
ٍان ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ـ )ٕ( ,)ََٔ/ُ( :كتاب الجمعة )ُٖ( ,باب الصالة بعد الجمعة ,رقـ حديث(َٕ) عف قتيبة كيحيى بفيحيى كمحمد بف رمح جميعيـ عف الميث بف سعد بو بمفظو ,ككذلؾ (ُ )ٕ( ,)ََٔ/كتاب الجمعة)ُٖ( ,

بػاب الصػالة بعػد الجمعػة ,رقػـ حػػديث(ُٕ) عػف يحيػى بػف يحيػى عػف مالػػؾ عػف نػافع بػو متقػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ (ُ )ٕ( ,)َُٔ/كتاب الجمعة )ُٖ( ,باب الصالة بعد الجمعة ,رقـ حديث(ِٕ) عػف أبػي بكػر بػف
أبي شيبة كزىير بف حرب كابف نمير جميعيـ عف سفياف بػف عيينػة عػف عمػرك عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف

ابف عمر متقارب األلفاظ.

-د ,)ِِٗ/ُ( :كت ػػاب الص ػػالة ,ب ػػاب الص ػػالة بع ػػد الجمع ػػة ,رق ػػـ ح ػػديث(ُُِٕ) ع ػػف محم ػػد ب ػػف عبي ػػد

كسػػميماف بػػف داكد كالىمػػا عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ,)ِِٗ/
كتػػاب الصػػالة ,بػػاب الصػػالة بعػػد الجمعػػة ,رقػػـ(ُُِٖ) عػػف مسػػدد عػػف إسػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو

متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ُ ,)ِّٗ/كتاب الصالة ,باب الصػالة بعػد الجمعػة ,رقػـ(َُُّ) عػف محمػد بػف
عبد العزيز عف الفضؿ بف مكسى عف عبد الحميد بف جعفر عف يزيػد بػف أبػي حبيػب عػف عطػاء عػف ابػف

عمر مختمػؼ األلفػاظ  ,ككػذلؾ (ُ ,)ِّٗ/كتػاب الصػالة ,بػاب الصػالة بعػد الجمعػة ,رقػـ حػديث(ُُِّ)

عف الحسف بف عمي عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ .

-ت )ْ( ,)ْٓ/ِ( :كتاب الجمعة )ِْ( ,باب ما جاء في الصالة قبؿ الجمعة كبعدىا ,رقـ حديث(ِِٓ)

عػػف قتيبػػة بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ (ِ )ْ( ,)ْٓ/كتػػاب الجمعػػة )ِْ( ,ب ػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػالة قبػػؿ الجمعػػة
كبعدىا ,رقـ حديث(ُِٓ) عف ابف أبي عمر عف سػفياف بػف عيينػة عػف عمػرك بػف دينػار عػف الزىػرم عػف

سالـ عف أبيو متقارب األلفاظ.

-س )ُْ( ,)ُُِ/ّ( :كتػػاب الجمعػػة )ّْ( ,بػػاب صػػالة اإلمػػاـ بعػػد الجمعػػة ,رقػػـ حػػديث(ُِّْ) عػػف

قتيبػػة عػػف مالػػؾ عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُْ( ,)ُُِ/كتػػاب الجمعػػة )ّْ( ,بػػاب صػػالة

* ٌ )ٕ( ,)ٕ7ٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٙ8( ,أ ِٝذُٕي ٚاىهمؼراُ تؼك اىعَؼح ,نفٌ ؼكٝس(ٖٓ٘)ٗ ,ممىل (ٕ )ٕ( ,)ٕ9ٓ/مراب اىٕاالج)7٘9(,
تاب اىٕالج تؼك اىعَؼح ,نفٌ(ٌْ )ٔ7٘8كا ٍٗرْا.

ٔٓٙ

اإلماـ بعد الجمعة ,رقـ حديث(ُِْْ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عػف

سػػالـ عػػف أبيػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ (ّ )ُْ( ,)ُُّ/كتػػاب الجمعػػة )ْْ( ,بػػاب إطالػػة الػػركعتيف بعػػد

الجمعة ,رقـ حديث(ُِْٓ) عف عبدة بف عبد اهلل عف يزيد بػف ىػاركف عػف شػعبة عػف أيػكب عػف نػافع بػو
مختمؼ األلفاظ.

-جػػو )ٓ( ,)َّْ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ٗٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػالة بعػػد الجمعػػة,

رقـ(َُُّ) عف محمد بف رمح عف الميث بػو بمفظػو ,ككػذلؾ (ُ )ٓ( ,)َّْ/كتػاب إقامػة الصػالة كالسػنة

فييػػا )ٗٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػالة بعػػد الجمعػػة ,رقػػـ(ُُُّ) عػػف محمػػد بػػف الصػػباح عػػف سػػفياف عػػف
عمرك عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)َٗٓ/ِ( :كتػ ػ ػ ػػاب الصػ ػ ػ ػػالة )ُْٔ( ,بػ ػ ػ ػػاب الق ػ ػ ػ ػراءة فػ ػ ػ ػػي ركعتػ ػ ػ ػػي الفجػ ػ ػ ػػر ,رقػ ػ ػ ػػـ(ُْٖٓ),

ككػ ػػذلؾ(ِ )ِ( ,)َٖٗ-ٕٗٗ/كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة )َِٕ( ,بػ ػ ػاب م ػ ػػا جػ ػػاء ف ػ ػػي الص ػ ػػالة بع ػ ػػد الجمع ػ ػػة ,رق ػ ػػـ
حديث(ُُٓٔ) عف محمد بف أحمد بف أبي خمؼ عػف سػفياف بػف عيينػة عػف عمػرك بػف دينػار عػف الزىػرم

عف سالـ عف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ِ( ,)ُٖٗ/كتػاب الصػالة )َِٕ( ,بػاب مػا جػاء فػي
الصالة بعد الجمعة ,رقـ حديث(ُُْٔ) عف أبي عاصـ عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.

-حب )ٗ( ,)َِٕ/ٔ( :كتاب الصالة )ُٗ( ,باب النكافؿ ,رقـ حديث(ِْْٓ) عف أبي خميفة الفضػؿ بػف

الحبػػاب عػػف مسػػدد عػػف إسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٔ )ٗ( ,)ِِٗ/كتػػاب

الصالة )ُٗ( ,باب النكافؿ ,رقـ حديث(ِْٕٗ) عف أبػي يعمػى عػف عبػد األعمػى بػف حمػاد عػف كىيػب بػف
خالد عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٔ )ٗ( ,)ِّٓ/كتاب الصالة )ُٗ( ,باب

النكافؿ ,رقـ(ِْٕٖ) عف أبي يعمى عف محمد بف يحيى عف مسمـ بف قتيبة عف ابف أبي ذئب عف نافع بو
كزاد "ركعتي المغرب".

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  مطكنًل كذكر فيو ركعتيف بعد الجمعة
طس ,)َُْ/ٕ( :رقـ(ٕٔٗٔ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ّٕ) ع ىد يد الص ً
َّالة بً ًم ىنى
ى
ػب اٍل يخ ىز ً
اؽ ىع ػ ٍػف ىح ًارثىػ ػةى ٍب ػ ًػف ك ٍى ػ و
ىخ ىب ىرىن ػػا قيتىٍي ىبػ ػةي قى ػ ى َّ
ىح ػػك ً
ػي
اع ػ ٍّ
(ُِ -)ُٕٓ/أ ٍ
ص ىع ػ ٍػف أىبً ػػي ًإ ٍس ػ ىػح ى
ى
ػاؿ ىح ػػدثىىنا أ يىب ػػك ٍاأل ٍ ى
ًً
اؿ َّ
ت مع َّ ً
اف َّ
اس ىكأى ٍكثىىرهي ىرٍك ىعتىٍي ًف*.
آم ىف ىما ىك ى
الن ي
ىق ى ى
النب ٍّي  بمننى ى
:صم ٍي ي ى ى
(ُ)

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
(ٕ)
َح َو ِ
ص الكوفي الحافظ.
سمَ ْيٍم ا ْل َح َن ِفي  ,موًلىم أبو األ ْ
س َّال ُم ْب ُن ُ
* َ

كثقو النسائي(ّ) ,كابف معيف(ْ) ,كابف نمير(ٓ) ,كالعجمي(ٔ) ,كأبك زرعػة(ٕ) ,كابػف دحيػة(ٖ) ,كالػذىبي(ٗ),

كابف حجر(َُ) ,كزاد ابف معيف "متقف" ,كزاد الذىبي "حافظ" ,كزاد ابف حجػر "مػتقف صػاحب حػديث" ,كذكػره

ابف حباف(ُُ) ,كابف شاىيف

(ُِ)

في الثقات,كقاؿ أحمد" :ثقة ربما أخطأ الشيء"(ُّ) ,كقاؿ مػرة أخػرل" :لػيس

بػػو بػػأس"(ُْ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ" :صػػدكؽ دكف ازئػػدة كزىيػػر فػػي اإلتقػػاف"(ُٓ) ,كقػػاؿ ابػػف سػػعد" :كػػاف كثيػػر

صالحا فيو"(ُٔ).
الحديث
ن
مات سنة تسع كسبعيف كمائة.
الس ِب ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
يعي( )ٔٚا ْل ُكوِفي.
اق َّ
س َح َ
* َع ْمًرو ْب ُن َع ْبد اهلل ْب ِن ُع َب ْيدَ ,وُيقَا ُلَ :عم ٌّيَ ,وُيقَا ُلْ :اب ُن أَِبي شعيرة ,أ َُبو إِ ْ
أثنى عميو شعبة فقاؿ" :كاف أحسف حديثنا مف مجاىد كالحسف كابف سيريف"(ُٖ).
كثقو النسائي(ُٗ) ,كابف معيف(َِ) ,كأحمد(ُِ) ,كالعجمي(ِِ).

*ٌااا )ٕ( ,)ٕ79/ٔ( :ٜمرااااب اىٕاااالج )7ٖ( ,ػاااكق اىٕاااالج تَْااا ,ٚنفاااٌ(ٗ ,)٘ٔ7مااامىل(ٕ )ٖٙٓ/مرااااب االٌرٍاااقاء )8ٖ7( ,اىٕاااالج تَْااا,ٚ
نفٌ( ٗ ,)ٔ9ٔٙي )ٔ٘( ,)ٔٔ9/ٖ( :مراب ذقٕٞه اىٕالج ؽ ٜاىٍؾه )ٖ( ,تاب اىٕالج تَْ ,ٚنفٌ(ٔٗٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ٍِْ :ٚتاىنٍه ٗتُْ٘ ؽَ ٜق َنض اى٘اق ٛاىمْٝ ٛىىٔ اىؽاض ٗٝهٍ ٜؽ ٔٞاىعَان ٍِ اىؽهً ٌَٜ ,تمىل ىَا  ََُْٚٝؽٞأ ٍاِ اىاكٍاء ,أُٝ ٛاهاؿٕٗ ,...اٜ
ؽ ٜقاـو اىؽهًٍ .هأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗاىثقاع(ٖ.)ٖٕٔٔ/
(ٕ) اىؽْؾ :ٜتؾرػ اىؽاء اىََٖيح ٗاىُْ٘ ٗؽ ٜآـهٕا اىؾاءٕ ,مٓ اىٍْثح اىا ٚتْا ٜؼْٞؾاحٕٗ ,اٌ فاً٘ أمصاهٌٕ ّىىا٘ا اىَٞاٍاح .األٍّااب(ٕ ,)ٕ8ٓ/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖ97-ٖ9ٙ/
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)ٕ8٘/
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕٙٓ/
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)٘7ٓ/
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٕٕٔ).
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕٙٓ/
( )8أقاء ٍا ٗظة ٍِ تٞاُ ٗ٘غ اى٘٘اػ ِٞؽ ٜنظة(.)ٔٓ7
( )9ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٕ٘ٓ/ه أػالً اىْثالء(ٗ ,)ٕ8ٔ/8ؽ ٜاىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء (ٔ" )ٕٕٗ/شقح ؼعح ".
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٔٓ).
(ٔٔ) اىصقاخ( .)ٗٔ7/ٙ
(ٕٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٗ9
(ٖٔ)اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٗ8ٓ/
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٗ79/
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕٙٓ/
( )ٔٙاىطثقاخ اىنثه.)ٖ٘ٙ/ٙ(ٙ
( )ٔ7اىٍثٞؼ :ٜتؾرػ اىٍ ِٞاىََٖيح ٗمٍه اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكج ٌٗنُ٘ اىٞاء اىَْق٘ٚح ٍِ ذؽرٖا تاشْر ِٞؽ ٜآـهٕا اىؼ ِٞاىََٖيحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىاٚ
ٌثٞغ ٕٗ ٜتطِ ٍِ َٕكاُ .األٍّاب(ٖ ,)ٕٔ8/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٔٓ/
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٖٗ/ٙ
( )ٔ9ذٖمٝة اىنَاه(ٕٕ.)ٔٔٓ/
(ٕٓ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٖٗ/ٙ
(ٕٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٕٙٗ-ٕٖٙ/
(ٕٕ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖٙٙ

ٔٓ8

كأبػػك حػػاتـ(ُ) ,كالػػذىبي(ِ) ,كاألبناسػػي(ّ) ,كالع ارقػػي(ْ),كابػػف حجػػر(ٓ) ,كزاد أحمػػد "صػػالح كلكػػف ى ػؤًلء

الذيف حممكا عنػو بػآخره" ,كزاد أبػك حػاتـ "يشػبو الزىػرم فػي كثػرة الركايػة كاتسػاع الرجػاؿ ,كزاد الػذىبي "حجػة
بال نزاع" ,كزاد العراقي "احتج بو الشيخاف" ,كزاد ابف حجر "ثبت" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٔ).
كتعجب مف حفظو األعمش(ٕ).

كقػػاؿ الجكزجػػاني" :كػػاف قػػكـ مػػف أىػػؿ الككفػػة ًل تحمػػد مػػذاىبيـ ىػػـ رؤكس محػػدثي الككفػػة مثػػؿ أبػػي

إسػػحاؽ ,...احػػتمميـ النػػاس عمػػى صػػدؽ ألسػػنتيـ فػػي الحػػديث ,ككقفػكا عنػػدما أرسػػمكا لمػػا خػػافكا أف ًل يكػػكف
مخارجيا صحيحة ,فأما أبك إسحاؽ فركل عف قكـ ًل يعرفكف كلـ ينتشر عنيـ عند أىؿ العمػـ إًل مػا حكػى

أبك إسحاؽ عنيـ ,فإذا ركل تمؾ األشياء التي إذا عرضتيا األمة عمى ميزاف القسط الذم جرل عميػو سػمؼ
المسمميف كأئمتيـ الذيف ىـ المؤمؿ لـ تتفؽ عمييا كانت التكقؼ في ذلؾ عندم الصكاب"(ٖ) ,كقاؿ معف بف

عيسى(ٗ) كالمغيرة بف مقسـ(َُ)" :أفسد حديث أىؿ الككفة األعمش كأبي إسحاؽ" ,كقػاؿ الػذىبي معمقنػا عمػى
ك ػػالـ المغيػ ػرةً" :ل يس ػػمع ق ػػكؿ ,األقػ ػراف بعض ػػيـ ف ػػي بع ػػض ح ػػديث أب ػػي إس ػػحاؽ مح ػػتج ب ػػو ف ػػي دكاكي ػػف

(ُُ)
أيضاً" :ل يسمع ىذا مف مغيرة كًل يمتفت إليو"(ُِ).
اإلسالـ"  ,كقاؿ ن
كقاؿ ابف حجر" :يعني لمتدليس"(ُّ).

ػفيعا عنػػد أبػػي
ورمــاه بــاًلختالط جماعــة ,قػػاؿ عبيػػد اهلل بػػف عمػػرك" :جئػػت بمحمػػد بػػف يسػ ٍكىقة معػػي شػ ن
إسحاؽ ,فقمت إلسرائيؿ :استأذف لنػا عمػى الشػي – يعنػي أبػي إسػحاؽ ,-فقػاؿ :صػمى بنػا البارحػة فػاختمط,

فدخمنا فسممنا عميو كخرجنا"(ُْ) ,كقاؿ ابف عيينة" :حدثنا أبك إسحاؽ في المسجد ليس معنا ثالث"(ُٓ) ,قاؿ

يعقػػكب الفسػػكم معمقنػػا" :قػػاؿ بعػػض أىػػؿ العمػػـ كػػاف قػػد اخػػتمط ,كانمػػا تركػػكه مػػع ابػػف عيينػػة ًلختالطػػو"(ُٔ),

كرماه باًلختالط أيضا ابف ين ىم ٍي ور(ُٕ) ,كأبك زرعة(ُٖ) ,كالخميمي(ُٗ) ,كابف الصالح(َِ) ,كابػف حجػر(ُِ) ,كزاد
ابف نمير "سماع يكنس كزكريا كزىير بعد اًلختالط" ,كقاؿ أبك زرعة" :سماع زىير كزكريػا بعػد اًلخػتالط",

(ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٖٗ/ٙ
(ٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٖ9ٗ/ؽ ٜاىَغْ" :)ٔٗ7/ٕ(ٜشقح ّثٞو"ٗ ,ؽٍٞ ٜىاُ االػركاه(٘ ٍِ" :)ٖٕٙ/أئَح اىراتؼ ِٞتاىن٘ؽح ٗأشثاذٌٖ".
(ٖ) اىّما اىؾٞاغ(.)٘ٔ8
(ٗ) اىرثٕهج ٗاىرممهج(ٖ.)ٕٙٙ/
(٘) ؽاارػ اىثااانٗ ,)ٕ٘7/ٔ(ٛؽاا ٜذقهٝااة اىرٖاامٝة (ٓ" :)ٖٙشقااح ٍنصااه اـااري ٛتااآـهٓ"ٗ ,ؽاإ ٜااك ٛاىٍااان" :)ٖٗٔ(ٛأؼااك األػااالً األشثاااخ فثااو
اـرال."ٔٚ
()ٙاىصقاخ(٘.)ٔ77/
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ7ٗ/ٙ
( )8أؼ٘اه اىهظاه(.)8ٓ/79
()9ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ7٘/ٙ
(ٓٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ.)ٕٕٗ ,ٕٗٗ/
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٖ99/
(ٕٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ9ٗ/8
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ7٘/ٙ
(ٗٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ9ٖ/8
(٘ٔ) ٍٞىاُ االػركاه(٘.)ٖٕٙ/
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ (٘.)ٖٕٙ/
(ِ )ٔ7هغ ػيو اىرهٍم.)ٕ٘ٓ/ٕ(ٛ
(ٌ )ٔ8ئاالخ اىثهلػ ,)ٖٗ7(ٜاىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(٘.)ٖ7٘ ,ٕ9ٓ/
( )ٔ9ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ7ٗ/ٗ(ٛ
(ٕٓ) اىّما اىؾٞاغ(ٗٔ٘).
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٓ ,)ٖٙك ٙاىٍان.)ٖٗٔ(ٛ

ٔٓ9

كزاد ابف حجر "بػآخر" ,كقػاؿ أبػك حػاتـ" :عمػار بػف يزىرٍيػ و
ؽ سػمع مػف أبػي إسػحاؽ بػآخره"(ُ) ,كقػاؿ الترمػذم:
"زىير بف أبي إسحاؽ ليس بذاؾ ألف سماعو مف أبي إسحاؽ بآخره ,كأبك إسحاؽ قد ساء حفظو"(ِ).
ػائال" :كبػر كسػاء حفظػو كمػا اخػتمط"(ّ) ,كقػاؿ فػي مكضػع
كقد رد الػذىبي عمػى مػف رمػاه بػاًلختالط ق ن

آخر" :تغير حفظو تغير السف كلـ يختمط"(ْ).

كقػد أخػػرج الشػيخاف فػػي الصػحيحيف لجماعػػة مػف ركايػػتيـ عػف أبػػي إسػحاؽ ,كىػػـ إسػرائيؿ بػػف يػػكنس,

كزكريا بف أبي زائدة ,كزىير بف معاكية ,...كأخرج مسمـ مف ركاية عمار بف زريؽ(ٓ).

ورمـاه بالتــدليس النسػائي(ٔ) ,كالكرابيسػػي(ٕ) ,كأبػك جعفػػر محمػد بػػف جريػر الطبػػرم(ٖ) ,كابػف حبػػاف(ٗ),

كابػػف حػػزـ(َُ) ,كالػػذىبي(ُُ) ,كالعالئػػي(ُِ) ,كأبػػك زرعػػة الع ارقػػي(ُّ) ,كبرىػػاف الػػديف الحمبػػي(ُْ) ,كابػػف حجػػر
كعده في المرتبة الثالثة(ُٓ) ,كالسيكطي(ُٔ) ,كقاؿ شعبة" :سمعت أبا إسحاؽ يحدث عف الحارث بف األزرؽ
بحديث ,فقمت لو :سمعت منوأ فقاؿ :حدثني مجالد عف الشعبي عنو"(ُٕ).

قاؿ الحاكـ" :كالجنس الرابع مف المدلسيف قكـ دلسػكا أحاديػث رككىػا عػف المجػركحيف فغيػركا أسػامييـ

ككناىـ كي ًل يعرفكا ,كذكر خمؼ بف سالـ تدليس أبي إسحاؽ كأكثر مف عجائبو"(ُٖ).

مات سنة تسع كعشريف كمائة ,كقيؿ قبؿ ذلؾ ,كقد قارب المائة.
ارثَ ُة(ْ )ٜٔب ُن و َى ٍب ا ْل ُخ َز ِ
َ ح ِ
اعي(ٕٓ),لو صحبة ,سكن الكوفة.
َ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

خ )ُٖ( ,)ّٓٔ/ِ( :كتاب تقصػير الصػالة )ِ( ,بػاب الصػالة بمنػى ,رقػـ(َُّٖ) عػف أبػي الكليػد عػفشػػعبة عػػف أبػػي إسػػحاؽ بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,كصػػرح أبػػك إسػػحاؽ بالس ػماع ,ككػػذلؾ(ّ )ِٓ( ,)َٓٗ/كتػػاب

الحج )ْٖ( ,باب الصالة بمنى ,رقـ(ُٔٓٔ) عف آدـ عف شعبة عف أبي إسحاؽ بو متقارب األلفاظ.

(ٔ) اىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(٘.)ٕ7ٗ/
(ٕ) ػيو اىرهٍم ٛاىنثٞه(.)ٕ9
(ٖ)ٍِ ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(.)٘ٙ9
(ٗ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٖ9ٗ/
(٘) اىّاااما اىؾٞااااغ( )٘ٔ8ترٕاااهػٗ ,اّظاااهّٖ :اٝاااح االعرثااااٗ ,)ٕ7ٖ(ٚؽااارػ اىَغٞاااس ىيٍااافاٗ )ٖ7٘/ٗ(ٛذاااكنٝة اىاااهاٗ,)ٖ7ٖ/ٕ(ٛاىن٘اماااة
اىِّْٞهاخ(ٖٔٗ).
( )ٙذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٕٔ(ٜ
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ7٘/ٙ
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ7٘/ٙ
( )9اىصقاخ(٘.)ٔ77/
(ٓٔ) اىَؽي.)ٔٓٓ/ٔ(ٚ
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٖ98/
(ٕٔ) ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(ٕ٘ٗ).
(ٖٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)ٕ٘( ,)ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
(ٗٔ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)ٔٙٓ(ِٞ
(٘ٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٔٓٔ(ًٝاىْند التِ ؼعه(ٕ.)ٕٙٗ/
( )ٔٙأٌَاء اىَكىٍ.)ٔٓٔ(ِٞ
( )ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ7٘/ٙ
(ٍ )ٔ8ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس( ,)ٔٓ8-ٔٓ7اىْ٘ع اىهاتغ ٗاىؼّهٗ ,ِٝاّظه(٘ٓٔ) أٙٝا.
( )ٔ9ذانٝؿ اىٕؽاتح(ٕ ,)7اىصقاخ(ٖ ,)79/أٌك اىغاتح(ٔ ,)ٖٗٓ/اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٔ.)ٖٖٔ/
(ٕٓ) اىفىاػ :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)8

ٓٔٔ

ـ )ٔ( ,)ّْٖ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ِ( ,باب قصر الصالة بمنػى ,رقػـ(َِ) عػف قتيبػةبػػف سػػعيد كيحيػػى بػػف يحيػػى كالىمػػا عػػف أبػػي األحػػكص بػػو بمفظػػو ,كك ػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْْٖ/كتػػاب صػػالة

المسافريف كقصػرىا )ِ( ,بػاب قصػر الصػالة بمنػى ,رقػـ(ُِ) عػف أحمػد بػف عبػد اهلل بػف يػكنس عػف زىيػر

عف أبي إسحاؽ بو بمفظ مختمؼ.

-د ,)َِٔ/ِ( :كتػػاب المناسػػؾ ,بػػاب القصػػر ألىػػؿ مكػػة ,رقػػـ(ُٓٔٗ) عػػف النفيمػػي عػػف زىيػػر عػػف أبػػي

إسحاؽ بو بمفظ مختمؼ.

-ت )ٕ( ,)َِٓ/ِ( :كتاب الحج )ِٓ( ,باب ما جاء في تقصير الصالة بمنى ,رقـ(ّٖٖ) عف قتيبة بػو

بمفظو.

-س )ُٓ( ,)َُِ/ّ( :كتاب تقصير الصالة في السفر )ّ( ,باب الصالة بمنى ,رقـ(ُِْْ).

حـ )َّٔ/ْ( :عػف ككيػع عػف سػفياف عػف أبػي إسػحاؽ بػو بػاختالؼ يسػير ,ككػذلؾ(ْ )َّٔ/عػف محمػدبف جعفر عف شعبة عف أبي إسحاؽ بو .

خزيمة ,)ََُ/ّ( :كتاب الصالة )ُٖٕ( ,باب الصالة جماعة في األسفار ,رقـ(َُِٕ) عف محمد بفبشار عف محمد بف جعفر عف شعبة عف أبي إسحاؽ بو بمفظ مختمؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف مسعكد  بمفظ مختمؼ

-خ )ُٖ( ,)ّٓٔ/ِ( :كتػػاب تقصػػير الصػػالة )ِ( ,بػػاب الصػػالة بمنػػى ,رقػػـ(َُْٖ) ,ككػػذلؾ(ّ,)َٓٗ/

(ِٓ) كتاب الحج )ْٖ( ,باب الصالة بمنى ,رقـ(ُٕٓٔ).

ـ )ٔ( ,)ّْٖ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ِ( ,باب قصر الصالة بمنى ,رقـ(ُٗ).-د ,)َِٔ/ِ( :كتاب المناسؾ ,باب الصالة بمنى ,رقـ(َُٔٗ).

س )ُٓ( ,)َُِ/ّ( :كتاب تقصير الصالة في السفر )ّ( ,باب الصالة بمنى ,رقـ(ُْْْ.)ُْْٓ ,دم )ٓ( ,)ُُِٗ/ِ( :كتاب المناسؾ )ْٕ( ,باب قصر الصالة بمنى ,رقـ(ُُٔٗ).حـ.)ْْٔ ,ِْٓ ,ِِْ ,ُْٔ ,ّٕٖ/ُ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات.

ٔٔٔ

صمٍّي إىلى َّ
الش ٍي ًء ىرآهي ًفي اٍلًقٍبىم ًة
(ُٖ) ىن ى
ظ ير اٍل يم ى
ػاؿ :أرىل رسػػك يؿ ً
ً
اهلل 
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
ػاؿ :ىح ػ َّدثىىنا المَّ ٍيػ ي
(ِِ -)ّّٓ/أ ٍ
ػث ىعػ ٍػف ىنػػاف وع ىعػ ٍػف ابػ ًػف يع ىمػ ىػر قىػ ى ى ى ي
ػاس ىفحتَّيػا ثي َّػـ ىق ى ً
ين ىخام نة ًفي ًقٍبىم ًة اٍلمس ًجًد ك يىػك يي ٍّ
م َّ
ؼَّ :
ػاف ًفػي
ص ىػر ى
"إف أ ى
ىح ىػد يك ٍـ إ ىذا ىك ى
صػمي ىب ٍػي ىف ىي ىػد ٍ
ػاؿ حػي ىف ٍان ى
ىٍ ى ى ى
الن ً ى ى
ى
)
ُ
(
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الصَّالة ىف َّ
ىح يد يك ٍـ قىب ىؿ ىك ٍج ًيو في الصَّالة"*.
اهلل قىب ىؿ ىك ٍج ًيو ىفال ىيتىىن َّخ ىم َّف أ ى
إف ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ػيئا أك بصػػا نقا فػػي
خ )َُ( ,)ِّٓ/ِ( :كتػػاب األذاف )ْٗ( ,بػػاب ىػػؿ يمتفػػت ألمػػر ينػػزؿ بػػو أك يػػرل شػ نالقبمػػة ,رقػػـ حػػديث(ّٕٓ) عػػف قتيبػػة بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ (ُ )ٖ( ,)َٓٗ/كتػػاب الصػػالة )ّّ( ,بػػاب حػػؾ
البزاؽ باليد مف المسجد ,رقـ حديث(َْٔ) عػف عبػد اهلل بػف يكسػؼ عػف مالػؾ عػف نػافع بػو بمفػظ مختمػؼ,

ككذلؾ (ّ )ُِ( ,)ْٖ/كتاب العمؿ في الصالة )ُِ( ,باب ما يجكز مف البصاؽ كالنف في الصالة ,رقـ
حديث(ُُِّ) عف سميماف بف حرب عف حماد عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (َُ,)ُٕٓ/

(ٖٕ) كتاب األدب )ٕٓ( ,باب ما يجكز مف الغضب كالشدة ألمػر اهلل,...رقػـ حػديث(ُُُٔ) عػف مكسػى
بف إسماعيؿ عف جكيرية عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

-ـ )ٓ( ,)ّٖٖ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ُّ( ,بػػاب النيػػي ع ػف البصػػاؽ فػػي المسػػجد فػػي

الصالة كغيرىا ,رقـ(ُٓ) عف قتيبة كمحمد بف رمح كالىمػا عػف الميػث ,كعػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة عػف

عبد اهلل بف نمير كأبي أسامة ,كعف ابف نمير عف أبيو كالىما عف عبيد اهلل ح  ,كعف زىير بف حرب عػف

إسماعيؿ عف أيكب ,كعف ابف رافع عف ابف أبي فديؾ عف الضػحاؾ بػف عثمػاف ,كعػف ىػاركف بػف عبػد اهلل
عػف حجػػاج بػػف محمػد عػػف ابػػف جػريج عػػف مكسػػى بػف عقبػػة ,كميػػـ (عبيػد اهلل ,كالميػػث ,كأيػػكب ,كالضػػحاؾ,

كمكسػػى) عػػف نػػافع بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ّٖٖ/كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة)ُّ( ,

باب النيي عف البصاؽ في المسجد في الصالة كغيرىا ,رقـ(َٓ) عف يحيػى عػف مالػؾ عػف نػافع بػو بمفػظ

مختمؼ.

-د ,)ُِٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػي كراىيػػة الب ػزاؽ فػػي المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ْٕٗ) عػػف سػػميماف بػػف

داكد عف حماد عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,كقاؿ أبك داكد" :ركاه إسماعيؿ كعبد الكارث عف أيكب
عف نافع كمالؾ كعبيد اهلل كمكسػى بػف عقبػة عػف نػافع نحػك حمػاد ,إًل أنػو لػـ يػذكر "الزعفػراف" كركاه معمػر
عف أيكب كأثبت "الزعفراف" فيو ,كذكر يحيى بف سميـ عف عبيد اهلل عف نافع الخمكؽ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕ8ٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕالجّ )8ٔ( ,ظه اىَٕي ٜاى ٚاىّٜء نآٓ ؽ ٜاىقثيح ,نفٌ ؼكٝس(ٖٖ٘).
(ٔ)
ٕ ٚاى َؽ ْيـ ٍِٗ ٍفهض اىفاء اىَؼعَح .اىْٖاٝح (.)9ٓ7
اىُّْفاٍح  :اىثَ ْىفَح اىر ٜذ َْفهُض ٍِ أ ْف َ

ٕٔٔ

-س )ٖ( ,)ٓٔ/ِ( :كتاب المساجد )ُّ( ,باب النيي عف أف يتنخـ الرجػؿ فػي قبمػة المسػجد ,رقػـ(َِٕ)

عف قتيبة عف مالؾ عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

-ج ػ ػػو )ْ( ,)َُّ/ُ( :كت ػ ػػاب المس ػ ػػاجد كالجماع ػ ػػات )َُ( ,ب ػ ػػاب كراىي ػ ػػة النخام ػ ػػة ف ػ ػػي المس ػ ػػجد ,رق ػ ػػـ

حديث(ّٕٔ) عف محمد بف رمح عف الميث بو بمفظو.

دم ,)ٖٕٕ/ِ( :كتاب الصالة )ُُٔ( ,باب كراىية البزاؽ في المسجد ,رقـ حديث(ُّْٕ) عف سميمافبف حرب عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

طػػا )ُْ( ,)َُٗ( :كتػػاب القبمػػة )ّ( ,بػػاب النيػػي عػػف البصػػاؽ فػػي القبمػػة ,رقػػـ(ْ) عػػف نػػافع بػػو بمفػػظمختمؼ.

-حـ )ٔ/ِ( :عف إسماعيؿ عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )َّ/عف محمد عف عبيد اهلل

عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )ِّ/عف يزيد عف محمد عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ)ّْ/

عف عبد الرزاؽ عف ابف أبي ركاد عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )ّٓ/عف يحيى القطػاف عػف عبيػد
اهلل عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )ٔٔ/عف عبد الرحمف بف ميدم كاسحاؽ كالىما عػف مالػؾ عػف

نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ (ِ )ِٕ/عف أبي سممة عف الميث بو بمفظو ,ككذلؾ (ِ )ٗٗ/عف معاكية بف
عمر عف زائدة عف ليث بف أبي سميـ عف نافع بو ,كزاد "كلكف عف شػمالو أك تحػت قدمػو اليسػرل" ,ككػذلؾ

(ِ )ُُْ/عف محمد بف عبػد الػرحمف عػف أيػكب عػف نػافع بػو بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (ِ )ُْْ/عػف يعمػى
كمحمد ابني عبيد كالىما عف محمد بف إسحاؽ عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

-خزيمة ,)ِٔ/ِ( :كتاب الصالة )ّْْ( ,باب ذكر الخبر المفسػر لمفظػة المجممػة ,...رقػـ حػديث(ِّٗ)

عف يعقكب الدكرقي كمؤمؿ بف ىشاـ كالىما عف إسماعيؿ بف عميو عف أيكب عف نافع بػو بمفػظ مختمػؼ,

ككػػذلؾ (ِ ,)َِٕ/كتػػاب الصػػالة )ٕٓٓ( ,بػػاب تطيػػب المسػػاجد ,رقػػـ(ُِٓٗ) عػػف محمػػد بػػف سػػيؿ بػػف
عسكر عف عبد الرزاؽ عف معمر عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي ىريرة  مختمؼ األلفاظ

-خ )ٖ( ,)ُِٓ/ُ( :كتاب الصالة )ّٖ( ,باب دفف النخامة في المسجد ,رقـ(ُْٔ).

-ـ )ٓ( ,)ّٖٖ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ُّٓ( ,بػػاب النيػػي عػػف البصػػاؽ فػػي المسػػجد فػػي

الصالة كغيرىا ,رقـ(ّٓ).

-س )ُ( ,)ُّٗ/ُ( :كتاب الطيارة )ُّٗ( ,البزاؽ يصيب الثكب ,رقـ(َّٖ).

جو )ٓ( ,)ّْٗ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ُٔ( ,باب المصمي يتنخـ ,رقـ حديث(َُِِ).-حـ.)ُْٓ ,ُّٖ ,ِٔٔ ,َِٓ/ِ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات.
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ارة ًفي الص ً
اب اإل ىش ى ً
َّالة
(ٕٖ) ىب ي
ػاؿ :ا ٍشػتى ىكى ىر يسػك يؿ
ػث ىع ٍػف أىبًػي الزىب ٍي ًػر ىع ٍػف ىجػابً ور أَّىنػوي قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىح َّػدثىىنا المَّ ٍي ي
(ِّ -)َْٓ/أ ٍ
ً
ً
اهلل  ىفصػػمَّ ٍي ىنا كراءه ك يىػػك ىق ً
اس تى ٍكبًيػ ىػرهي ىفاٍلتى ىفػ ى ً
اعػ هػد ىكأ يىبػػك ىب ٍكػ وػر يي ىكٍّبػ يػر ىكىي ٍسػ ىمعي َّ
امػا ىفأى ىشػ ىار إىل ٍي ىن ػا
الن ػ ي
ى
ت إىل ٍي ىنػا ىف ىر ىآنػا ق ىي ن
ىى ىي ى ى
كـ يقيكمكف عمىى مميػ ً
ً
ىف ىقع ٍد ىنا ىف َّ
كك ًيـ
كدا ىفمى َّما ىسمَّـ ىق ى
اؿً" :إ ٍف ًك ٍدت ٍـ ن
صالتً ًو قي يع ن
صم ٍي ىنا بً ى
ى
ى
آنفا أى ٍف تى ٍف ىعميكا ف ٍع ىؿ ىف ًار ىس ىكالر ً ى ي ى ى ي
*
ً
كد فى ىال تى ٍفعميكاٍ ,ائتىمكا بًأىئً َّمتً يكـ ًإف صمَّى قىائًما فىصمكا قىياما كاف َّ
كدا" .
ىك يى ٍـ قي يع ه
صمكا قي يع ن
صمى قىاع ندا فى ى
ن ى ىن ى ٍ ى
ٍ ٍ ى
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

-ـ )ْ( ,)َّٗ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٗ( ,بػػاب ائتمػػاـ المػػأمكـ باإلمػػاـ ,رقػػـ(ْٖ) عػػف قتيبػػة كمحمػػد بػػف

رمح كالىما عف الميث بو بمفظو ,ككذلؾ(ُ )ْ( ,)َّٗ/كتاب الصالة )ُٗ( ,باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ,

رقػػـ(ٖٓ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف حميػػد بػػف عبػػد الػػرحمف عػػف أبيػػو عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو ,كسػػاؽ جػػزنءا مػػف
لفظو ,كقاؿ" :نحك حديث الميث".

-د ,)ُِٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب اإلماـ يصمي مف قعكد ,رقـ(َٔٔ) عف قتيبة بف سعيد كيزيد بف خالد

كالىما عف الميث بو ,كساؽ جزنءا مػف الحػديث ,ككػذلؾ(ُ ,)ُُٔ/كتػاب الصػالة ,بػاب اإلمػاـ يصػمي مػف
قعػػكد ,رقػػـ(َِٔ) عػػف عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة عػػف جريػػر كككيػػع كالىمػػا عػػف األعمػػش عػػف أبػػي سػػفياف عػػف
جابر بمفظ مختمؼ.

س )َُ( ,)ِٗ/ِ( :كتاب اإلمامة )ُٕ( ,بػاب اًلئتمػاـ بمػف يػأتـ باإلمػاـ ,رقػـ(ْٕٗ) عػف عبيػد اهلل بػففضالة عف يحيى بف يحيى عف حميد بف عبد الرحمف عف أبيو عف أبي الزبير بو بمفظ مختمؼ.

جو )ٓ( ,)ْٔٗ/ُ( :كتاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )ُْْ( ,بػاب مػا جػاء فػي إنمػا يجعػؿ اإلمػاـ ليػؤتـبو ,رقـ(ُِّٕ) عف محمد بف رمح عف الميث بو بمفظو.

-حـ )ََّ/ّ( :عف ككيع عف األعمػش عػف أبػي سػفياف عػف جػابر بمفػظ مختمػؼ  ,ككػذلؾ(ّ )ّّْ/مػف

كحجيف بف المثنى كالىما عف الميث بو بمفظو إًل "فمما سمـ" جاءت عند أحمد "فمما
طريؽ يكنس بف محمد ي
صمى" ,ككػذلؾ(ّ )ّٗٓ/عػف محمػد بػف جعفػر المػدائني عػف كرقػاء عػف منصػكر عػف سػالـ بػف أبػي الجعػد

عف جابر بمفظ مختمؼ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕ89/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )87( ,اإلِاانج ؽا ٜاىٕاالج ,نفاٌ(ٓٗ٘)ٗ ,مامىل(ٕ )ٕ( ,)ٖ8/مرااب اىٕاالج )ٗٙٓ( ,تااب اىهـٕاح ؽاٜ
االىرؾاخ ؽ ٜاىٕالج َْٞٝا َِٗاال ,نفٌ(ٕٗٔٔ) ٗ ,ي )ٖٔ( ,)ٔٓ/ٖ( :مراب اىٍٖ٘ )ٔٔ( ,تاب اىهـٕح ؽ ٜاالىرؾاخ ؽ ٜاىٕالج َْٞٝاا ِٗاَاال,
نفٌ(ٌْ )ٔٔ9ٙكا ٍٗرْا.

ٗٔٔ

-الجػػاركد )ِ( ,)ُُّ( :كتػػاب الصػػالة )ٖ( ,بػػاب األفعػػاؿ الجػػائزة فػػي الصػػالة كغيػػر الجػػائزة ,رقػػـ(ُِٕ)

مختصرا.
عف محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ عف شعيب بف الميث عف الميث بو
ن
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عائشة –رضي اهلل عنيا -جزء مف الحديث متقارب األلفاظ

خ )َُ( ,)ُّٕ/ِ( :كتػ ػ ػ ػػاب األذاف )ُٓ( ,بػ ػ ػ ػػاب إنمػ ػ ػ ػػا يجعػ ػ ػ ػػؿ اإلمػ ػ ػ ػػاـ ليػ ػ ػ ػػؤتـ بػ ػ ػ ػػو ,...رقػ ػ ػ ػػـ(ٖٖٔ),ككذلؾ(ِ )ُٖ( ,)ْٖٓ/كتاب تقصير الصالة )ُٕ( ,باب صالة القاعد ,رقػـ(ُُُّ) ,ككػذلؾ(ّ,)َُٖ/

(ِِ) كت ػػاب الس ػػيك )ٓ( ,ب ػػاب اإلش ػػارة ف ػػي الص ػػالة ,...رق ػػـ(ُِّٔ) ,كك ػػذلؾ(َُ )ٕٓ( ,)َُِ/كت ػػاب

يضا  ,...رقـ(ٖٓٔٓ).
المرضى )ُِ( ,باب إذا عاد مر ن
ـ )ْ( ,)َّٗ/ُ( :كتاب الصالة )ُٗ( ,باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ,رقـ(ِٖ.)ّٖ ,-د ,)ُِٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب اإلماـ يصمي في قعكد ,رقـ(َٓٔ).

جو )ٓ( ,)ْٖٔ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ُْْ( ,بػاب مػا جػاء فػي "إنمػا يجعػؿ اإلمػاـ ليػؤتـبو" ,رقـ(ُِّٕ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ  ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

٘ٔٔ

اإل ىشارًة ًفي الص ً
ً
َّالة
(ٖٗ) ىرد السَّالـ بً ً ى
ػاؿ :ىب ىعثىنًػي ىر يسػك يؿ المَّ ًػو 
ث ىع ٍػف أىبًػي الزىب ٍي ًػر ىع ٍػف ىجػابً ور ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ًيد ىق ى
اؿ ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ِْ )ِْٓ/أ ٍ
ً
ًلح و
ػي آنً نفػػا ىكأ ىىنػػا
ت ىعمىػ َّ
ػار ًإلىػ َّ
ػاؿ ًإَّنػ ى
غ ىد ىعػػانًي ىف ىقػ ى
ػي ىفمى َّمػػا ىفػ ىػر ى
ػؾ ىسػػمَّ ٍم ى
ص ػمٍّي ىف ىسػػمَّ ٍم ي
ى ى
اجػػة ثيػ َّػـ أ ٍىد ىرٍكتيػػوي ىك يىػ ىػك يي ى
ت ىعمى ٍيػػو ىفأى ىشػ ى
*
يصمٍّي كًاَّن ىما يىك يمكجَّوه ىي ٍك ىمئًوذ ًإلىى اٍل ىم ٍش ًر ً
ؽ.
ى ى
أ ى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات
خ )ُِ( ,)ٖٕ-ٖٔ/ّ( :كتاب العمػؿ فػي الصػالة )ُٓ( ,بػاب ًل يػرد السػالـ فػي الصػالة ,رقػـ(ُُِٕ)عف أبي معمر نعبد اهلل بف عمرك ن عف عبد الكارث عف كثير بف ًش ٍن ًظير عف عطػاء بػف أبػي ربػاح عػف
جابر بمفظ مختمؼ ,كلـ يذكر الصالة تجاه المشرؽ.

ـ )ٓ( ,)ّّٖ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصػالة )ٕ( ,بػاب تحػريـ الكػالـ فػي الصػالة كنسػ مػا كػافمف إباحتو ,رقـ(ّٔ) عف قتيبة كمحمد بف رمح كالىما عف الميث بو بمفظو ,ككذلؾ(ُ)ٓ( ,)ّْٖ-ّّٖ/
كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ٕ( ,باب تحريـ الكػالـ فػي الصػالة كنسػ مػا كػاف مػف إباحتػو ,رقػـ(ّٕ)

عػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف يػ ػػكنس عػ ػػف زىيػ ػػر عػ ػػف أبػ ػػي الزبيػ ػػر بمفػ ػػظ مختمػ ػػؼ ,كلػ ػػـ يػ ػػذكر الصػ ػػالة تجػ ػػاه المشػ ػػرؽ,
ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّْٖ/كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ٕ( ,تحريـ الكالـ فػي المسػجد كنسػ مػا كػاف مػف

إباحتو ,رقـ(ّٖ) عف أبي كامؿ الجحدرم عف حماد بف زيد عف كثير عف عطاء عف جابر بمفػظ مختمػؼ,

كلـ يذكر الصالة تجاه المشرؽ ,كعف محمد بف حاتـ عف معمى بف منصكر عف عبد الكارث بف سعيد عف
كثير بف شنظير عف عطاء عف جابر ,كلـ يسؽ لفظو.

-د ,)ُِْ/ُ( :كتاب الصالة ,باب رد السالـ في الصالة ,رقـ(ِٔٗ) عف عبد اهلل بػف محمػد عػف زىيػر

عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,كلػػـ يػػذكر الصػػالة تجػػاه المشػػرؽ ,ككػػذلؾ(ِ ,)ٗ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب
التطكع عمى الراحمة كالكتر ,رقـ(ُِِٕ) عف ابف أبي شيبة عف ككيع عف سػفياف عػف أبػي الزبيػر بػو بمفػظ
مختمؼ ,كليس فيو ذكر اإلشارة.

* ٌ )ٕ( ,)ٕ9ٓ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )89( ,نق اىٍالً تاإلِانج ؽ ٜاىٕالج ,نفاٌ(ٕٗ٘)ٗ ,مامىل(ٕ )ٕ( ,)ٖٗ/مرااب اىٕاالج )ٗ٘٘( ,تااب نق
اىٍالً تاإلِانج ؽ ٜاىٕالج ,نفٌ(ٖٔٔٔ) ,ي )ٖٔ( ,)7/ٖ( :مراب اىٍٖ٘ )ٙ( ,تاب نق اىٍالً تاإلِانج ؽ ٜاىٕالج ,نفٌ(ٌْ٘ )ٔٔ8كا ٍٗرْا.
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-ت )ِ( ,)ّٔٗ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُّْ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػالة عمػػى الدابػػة حيػػث تكجيػػت بػػو,

رقػـ(ُّٓ) عػػف محمػػكد بػػف غػػيالف عػف ككيػػع كيحيػػى بػػف آدـ كالىمػػا عػػف سػفياف عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو بمفػػظ
مختمؼ ,كليس فيو ذكر اإلشارة

س )ُّ( ,)ٕ/ّ( :كتاب السيك )ٔ( ,بػاب رد السػالـ باإلشػارة فػي الصػالة ,رقػـ(ُُٖٔ) عػف محمػد بػفىاشـ عف محمد بف شعيب عف عمرك بف الحارث عف أبي الزبير بو بمفظ مختمؼ ,كلـ يذكر الصالة تجاه

المشرؽ.

-ج ػػو )ٓ( ,)ّّٗ/ُ( :كت ػػاب إقام ػػة الص ػػالة كالس ػػنة فيي ػػا )ٓٗ( ,ب ػػاب المص ػػمي يس ػػمـ عمي ػػو كي ػػؼ ي ػػرد,

رقـ(َُُٖ) عف محمد بف رمح عف الميث بو بمفظو ,كلـ يذكر الصالة تجاه المشرؽ.

حػػـ )ُِّ/ّ( :عػػف ىاشػػـ عػػف زىيػػر عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو بمعنػػاه ,ككػػذلؾ(ِ )ِّّ/عػػف أبػػي أحمػػد عػػفسفياف عف أبي الزبير بو بمفظ مختمؼ ,ككػذلؾ(ّ )ّّْ/عػف يػكنس بػف محمػد كحجػيف كالىمػا عػف الميػث

بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )ّّٗ-ّّٖ/عف حسف عف زىير عف أبي الزبير بو بمعناه ,ككذلؾ(ّ-َّٓ/

ُّٓ) عف عبد الصمد عف أبيو عػف كثيػر بػف شػنظير عػف عطػاء بػف أبػي ربػاح عػف جػابر بمفػظ مختمػؼ,

كلػػـ يػػذكر الصػػالة تجػػاه المشػػرؽ ,ككػػذلؾ(ّ )ُّٓ/عػػف عبػػد الصػػمد ككثيػػر بػػف ىشػػاـ كالىمػػا عػػف ىشػػاـ
الدستكائي عف أبي الزبير بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )ّّٔ/عف عفاف عف يزيد بف إبراىيـ عف أبي الزبير
بو بمعناه ,ككذلؾ(ّ )ّٕٗ/عف يزيد عف سفياف الثكرم عف أبي الزبير بو بمفظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ّ)ّٖٖ/

عف إسحاؽ بف عيسػى عػف حمػاد بػف زيػد عػف كثيػر بػف شػنظير عػف عطػاء بػف أبػي ربػاح عػف جػابر بمفػظ
مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )ّٖٗ-ّٖٖ/عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف أبي الزبير بمفظ مختمؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
كلقد كرد السالـ باإلشارة في الصالة عف جماعة مف الصحابة

ُ-عف صييب 

-د )ُِْ/ُ( :كتاب الصالة ,باب رد السالـ في الصالة ,رقـ(ِٓٗ).

ت )ِ( ,)ِّٖ-ُّٖ/ُ( :كتاب الصالة )ُْٓ( ,باب ما جاء في اإلشارة في الصالة ,رقـ(ّٕٔ).-س )ُّ( ,)ٔ/ّ( :كتاب السيك )ٔ( ,باب رد السالـ باإلشارة في الصالة ,رقـ(ُُِٖ).

دم )ِ( ,)ٖٓٗ/ُ( :كتاب الصالة )ْٗ( ,باب كيؼ يرد السالـ في الصالة ,رقـ(َُُْ).-حـ.)ِّّ/ْ( :

ِ-عف عمار بف ياسر – رضي اهلل عنيما-

س )َُ( ,)ٕ-ٔ/ّ( :كتاب السيك )ٔ( ,باب رد السالـ باإلشارة في الصالة ,رقـ(ُُْٖ).-حـ.)ِّٔ/ْ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,فيو محمد بف مسمـ صدكؽ  ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
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كـ
(َُْ) ىب ي
اب ىما ىيقيك يؿ اٍل ىمأ ي
ٍم ي
ط ًم ٍف فى ىر و
م ىع ٍف أ ىىن و
اد ٍب يف الس ً
ىف َّ
س أ َّ
س ىعمىى
م ىع ٍف ٍاب ًف يع ىي ٍي ىنةى ىع ٍف الزٍى ًر ٍّ
َّر ٍّ
النبً َّي  ىسقى ى
(ِٓ -)ِٔٓ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىىَّن ي
اإلمػ ً
ًً ً
ً
َّالةى ىق ى ً
ػع
ضى الص ى
ت الص ى
ًشقٍّ ًو ٍاأل ٍىي ىم ًف ىف ىد ىخميكا ىعىم ٍي ًو ىي يع ي
ض ىر ٍ
كد ى
َّالةي ىفىم َّما ىق ى
كنوي ىف ىح ى
اـ ل يي ٍػؤتى َّـ بػو ىفػإ ىذا ىرىك ى
اؿ" :إَّن ىما ٍ ى ي
اؿ ىس ًم ىع المَّوي ًل ىم ٍف ىح ًم ىدهي ىفقيكليكا ىرب ىَّنا ىكلى ىؾ اٍل ىح ٍم يد"*.
ىف ٍارىك يعكا ىكًا ىذا ىق ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
(ٕ)
ي ْب ِن مصع ٍب ْب ِن أَِبي ب ْك ٍر التَّ ِم ِ
الد ِ
يم ّي(ٔ) َّ
ي الكوفي.
ارِم ًي  ,أَ ُبو َّ
اد ْب ُن َّ
الس ِر ٍّ
الس ِر ٍّ
* َى َّن ُ
َ
ُ َْ
كثقو النسػائي(ّ) ,كابػف حجػر(ْ) ,كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات(ٓ) ,كقػاؿ الػذىبي" :إمػاـ حجػة قػدكة"(ٔ),
كصحح لو الترمذم(ٕ) ,كابف حباف(ٖ) ,كالحاكـ ,كالذىبي(ٗ),كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ"(َُ).

أحدا تعظيمو ليىَّناد"(ُُ) ,كقاؿ أحمد" :عميكـ بيىَّناد"(ُِ).
ككيعا يعظـ ن
قاؿ قتيبة" :ما رأيت ن
مات سنة ثالث كأربعيف كمائتيف.

ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* َ
ِ
* مح َّم ُد ْب ُن مسِمٍم ْب ِن عب ْي ِد ِ
اهلل ْب ِن ِش َي ِ
ي(ٖٔ) .
َُ
َُ
اب ْب ِن ُزْى َرةَ القَُرش ّي الزْى ِر ّ
ُ ْ
(ُٓ)
(ُْ)
جامعػا"  ,ككثقػو العجمػي  ,كذكػره
قاؿ ابف سعد" :قالكا كاف الزىرم ثقة كثير العمػـ كالركايػة فقيينػا
ن
ابف حباف(ُٔ) ,كابف شػاىيف

(ُٕ)

فػي الثقات,كقػاؿ مالػؾ" :بقػي ابػف شػياب كمالػو فػي الػدنيا نظيػر"(ُٖ) ,كقػاؿ

سػػفياف" :كػػاف أعمػػـ أىػػؿ المدينػػة"(ُٗ) ,ك "مػػف أكعيػػة العمػػـ"(َِ) ,كقػػاؿ ابػػف المػػدينيً" :ل أعػػرؼ أحػ نػدا أحسػػف

إسنادا"(ِِ).
حديثنا مف ابف شياب"(ُِ) ,كقاؿ أحمد" :الزىرم أحسف الناس حديثنا كأجكد الناس
ن

* ٌ )ٕ( ,)ٖٖٖ-ٖٖٕ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٔٗٓ( ,تاب ٍا ٝق٘ه اىَاؤًٍ٘ ,نفاٌ(ٕ٘ٗ ,)ٙمامىل(ٔ )ٕ( ,)ٕٗ٘/مرااب اىٕاالج )ٖٔٓ( ,االئرَااً
تاإلٍاااً ,نفااٌ(ٔ ٗ ,)87ي )ٔٓ( ,)9ٓ/ٕ( :مراااب اإلٍاٍااح )ٔٙ( ,تاااب االئرَاااً تاإلٍاااً ,نفااٌ(ٓٗ ,)79ماامىل(ٕ )ٕٔ( ,)ٕٔٓ/مراااب اىرطثٞااـ,
(ٖٕ) تاب ٍا ٝق٘ه اىَؤًٍ٘ ,نفٌ(ٌْ )ٔٓ٘7كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىرَ :َٜٞذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٙ
(ٕ) اىاااكانٍ :ٜتؾااارػ اىاااكاه اىََٖياااح ٗمٍاااه اىاااهاءٕ ,ااامٓ اىٍْاااثح اىااا ٚتْااا ٜقانًٕٗ ,ااا٘ قانً تاااِ ٍاىااال .األٍّااااب(ٕ ,)ٗٗٓ/اىيثااااب ؽااا ٜذٖااامٝة
األٍّاب(ٔ.)ٗ8ٗ/
(ٖ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)٘8(ٜ
(ٗ) ذقهٝة اىرٖمٝة (٘ٓ٘).
(٘) اىصقاخ(.)ٕٗٙ/9
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٗٙ٘/
( )7خ(ٔ.)ٔ9ٕ ,ٔ9ٔ/
( )8ؼة(ٔ.)ٕٕٙ/
( )9ك(ٔ.)ٕٓٓ/ٖ( ,)ٗٔ٘/
(ٓٔ)اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٔٓ/9
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٓ.)ٖٖٔ-ٖٕٔ/
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٔٓ/9
(ٖٔ) اىىٕه :ٛت ٌٙاىىاٌٗ ٛنُ٘ اىٖاء ٗمٍه اىهاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚوٕه تِ مالب تِ ٍهج تِ مؼاة تاِ ىائٕٗ ,ٛا ٜفاهٗ ُٝاىَّاٖ٘ن تٖاا أتا٘
تنه ٍؽَك تِ ٍٍيٌ ...األٍّاب(ٖ ,)ٔ8ٓ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)8ٕ/
(ٗٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖ٘7-ٖ٘ٙ/٘(ٙ
(٘ٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٔٗ).
( )ٔٙاىصقاخ(٘.)ٖ٘ٓ-ٖٗ9/
( )ٔ7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ7ٙ
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)7ٕ/8
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـ(.)7ٗ/8
(ٕٓ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ.)ٕٔ٘/
(ٕٔ) ذانٝؿ قٍّـ(٘٘.)ٕٖ8/
(ٕٕ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔٗ ,)٘7/ػْٔ ذانٝؿ قٍّـ(٘٘.)ٖٖ8/
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كقاؿ النسػائي" :أحسػف أسػانيد تػركل عػف رسػكؿ اهلل أربعػة ,منيػا الزىػرم عػف عمػي بػف الحسػيف عػف

الحسيف بف عمي عف عمي بف أبي طالب عف رسكؿ اهلل ,كالزىرم عػف عبيػد اهلل بػف عبػد اهلل بػف عتبػة عػف

مسندا مف الزىرم"(ِ).
ابف عباس"(ُ) .كقاؿ أحمد بف الفرات" :ليس فييـ أجكد
ن
كقاؿ الحاكـ" :مف أصح األسانيد محمد بف مسمـ بف شياب عف عركة عف عائشة ,كذكر عدة أسانيد

أخػػرل لمزىػػرم"(ّ) ,كقػػاؿ الػػذىبي" :حػػافظ حجػػة"(ْ) ,كأثنػػى عميػػو ابػػف حجػػر ,فقػػاؿ" :حػػافظ فقيػػو متفػػؽ عمػػى
جاللتو كاتقانو ,كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة"(ٓ).

ورماه بالتدليس الشافعي(ٔ) ,كالدارقطني(ٕ) ,كالذىبي(ٖ) ,كالعالئػي(ٗ) ,كأبػك زرعػة الع ارقػي(َُ),كبرىػاف

الديف الحمبي(ُُ) ,كقاؿ العالئي ,كأبك زرعة العراقي" :قبؿ األئمة قكلو عف" ,كنقؿ الطبرم عف قػكـ أنػو مػف

المدلسيف(ُِ) ,كذكره ابف حجر في المدلسيف(ُّ).

مات ا سنة خمس كعشريف كمائة ,كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف.

نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

خ )ٖ( ,)ْٖٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٖ( ,بػػاب الصػػالة فػػي السػػطكح كالمنبػػر كالخشػػب ,رقػػـ(ّٖٕ) عػػفمحمػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ عػػف يزيػػد بػػف ىػػاركف عػػف حميػػد عػػف أنػػس بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ)َُ( ,)ُّٕ/

كتاب األذاف )ُٓ( ,باب إنما جعؿ اإلماـ يليؤتـ بو ,...رقـ(ٖٗٔ) عػف عبػد اهلل بػف يكسػؼ عػف مالػؾ عػف
ابػػف شػػياب بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُِٔ/كتػػاب األذاف )ِٖ( ,بػػاب إيجػػاب التكبيػػر كافتتػػاح

الصػػالة ,رقػػـ(ِّٕ) عػػف أبػػي اليمػػاف عػػف شػػعيب عػػف الزىػػرم بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ)َُ( ,)ُِٔ/

كتاب األذاف )ِٖ( ,باب إيجاب التكبير كافتتاح الصالة ,رقـ(ّّٕ) عف قتيبػة عػف الميػث عػف ابػف شػياب

بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )َُ( ,)ُِٗ-َِٗ/كتاب األذاف )ُِٖ( ,باب ييكم بالتكبير حيف يسجد,...

رقػػـ(َٖٓ) عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل عػػف سػػفياف بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ِ )ُٖ( ,)ْٖٓ/كتػػاب تقصػػير

الصالة )ُٕ( ,باب صالة القاعد ,رقـ(َُُْ) عف أبي نعيـ عف ابف عيينة بو بو بمفظ مختمؼ.

ـ )ْ( ,)َّٖ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٗ( ,بػػاب ائتمػػاـ المػػأمكـ باإلمػػاـ ,رقػػـ(ٕٕ) عػػف قتيبػػة كيحيػػى بػػفيحيػى كأبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كأبػي عمػرك الناقػد كزىيػر بػف حػرب كأبػي كريػب جمػيعيـ عػف سػفياف بػو بػو

(ٔ) ٍعَ٘ػح نٌائو ؽ ٜػيً٘ اىؽكٝس ,ىيٍْائ.)ٙ7(ٜ
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖٗٔ/ٕٙ
(ٖ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس ,اىْ٘ع اىصاٍِ ػّه(٘٘).
(ٗ) ٍٞىاُ االػركاه(ٔٗ ,)ٖ٘٘/اّظه ٍِ :ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(ٔ.)ٗ7ٕ-ٗ7
(٘) ذقهٝة اىرقهٝة(ٓٗٗ).
( )ٙذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٔٓ9(ًٝ
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٓ9
(ٍٞ )8ىاُ االػركاه(ٗ ,)ٖ٘٘/ٙفاه" :ماُ ٝكىً ؽ ٜاىْاقن".
( )9ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(.)ٕٙ9
(ٓٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)٘ٙ( ,)ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
(ٔٔ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)ٔ8ٔ(ِٞ
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)٘ٙ
(ٖٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٔٓ9(ًٝممىل ؽ ٜاىْند التِ ؼعه(ٕٗ ,)٘8٘/ظؼئ ؽ ٜاىَهذثح اىصاىصح.

ٔٔ9

بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ُ )ْ( , )َّٖ/كتػػاب الصػػالة )ُٗ( ,بػػاب ائتمػػاـ المػػأمكـ باإلمػػاـ ,رقػػـ(ٖٕ) عػػف

قتيبػػة كمحمػػد بػػف رمػػح ,كالىمػػا عػػف الميػػث عػػف الزىػػرم بػػو ,كذكػػر جػػزنءا مػػف الحػػديث كأحػػاؿ عمػػى حػػديث
سفياف ,ككذلؾ(ُ )ْ( , )َّٖ/كتاب الصالة )ُٗ( ,باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ,رقـ(ٕٗ) عف حرممة بػف

يحيى عف ابػف كىػب عػف يػكنس عػف ابػف شػياب بػو ,كذكػر جػزنءا مػف الحػديث كأحػاؿ عمػى حػديث سػفياف,
ككذلؾ(ُ )ْ( , )َّٖ/كتاب الصالة )ُٗ( ,باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ,رقـ(َٖ) عف ابف أبي عمر عف
معػ ػػف بػ ػػف عيسػ ػػى عػ ػػف مالػ ػػؾ عػ ػػف الزىػ ػػرم بػ ػػو ,كذكػ ػػر جػ ػػزنءا مػ ػػف الحػ ػػديث كأحػ ػػاؿ عمػ ػػى حػ ػػديث سػ ػػفياف,
ككذلؾ(ُ )ْ( , )َّٖ/كتاب الصالة )ُٗ( ,باب ائتماـ المأمكـ باإلماـ ,رقـ(ُٖ) عف عبد بف حميد عػف
عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم بو ,كذكر جزنءا مف الحديث كأحاؿ عمى حديث سفياف.
د ,)ُُٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب اإلمػاـ يصػمي مػف قعػكد ,رقػـ(َُٔ) عػف القعنبػي عػف مالػؾ عػف ابػفشياب بو بو بمفظ مختمؼ.

ػكدا ,رقػػـ(ُّٔ)
ت ,)ّٕٔ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد )َُٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء إذا صػػمى اإلمػػاـ قاعػ نػدا فصػػمكا قعػ نعف قتيبة عف الميث عف ابف شياب بو بمفظ مختمؼ.

قاعدا ,رقـ(ِٖٖ) عف قتيبة بف
س )َُ( ,)َُٕ/ِ( :كتاب اإلمامة )َْ( ,باب اًلئتماـ باإلماـ يصمي نسعيد عف مالؾ عف ابف شياب بو بمفظ مختمؼ.

جو )ٓ( ,)ْٔٗ/ُ( :كتاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )ُْْ( ,بػاب مػا جػاء فػي إنمػا يجعػؿ اإلمػاـ يليػؤتـبو ,رقـ(ُِّٖ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بو بمفظ مختمؼ.

-دم )ِ( ,)ٕٖٗ/ِ( :كتاب الصالة )ْْ( ,باب فيمف يصمي خمػؼ اإلمػاـ كاإلمػاـ جػالس ,رقػـ(ُُِٗ),

ككذلؾ(ِ )ِ( ,)ِٖٖ/كتاب الصالة )ُٕ( ,باب القكؿ بعد رفع الرأس مف الرككع ,رقـ(ُّْٗ) عػف عبيػد
مختصرا.
اهلل بف عبد المجيد عف مالؾ عف ابف شياب بو بمفظ مختمؼ ,كفي المكضع اآلخر
ن
طا )ٖ( ,)ُِٔ( :كتاب صالة الجمعة )ٓ( ,باب صالة اإلماـ كىك جالس ,رقـ(ُٕ) عف ابف شياب بوبمفظ مختمؼ.

حـ )َُُ/ّ( :عف سفياف بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٔ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف معمػر عػف الزىػرممختصر بمفػظ" :إذا قػاؿ اإلمػاـ سػمع اهلل لمػف حمػده فقكلػكا ربنػا كلػؾ الحمػد" ,ككػذلؾ(ّ )ُِٔ/عػف عبػد
نا
بو

الرزاؽ عف معمر عف الزىرم بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ّ )ََِ/عف يزيػد بػف ىػاركف عػف حميػد عػف أنػس

بمفظ مختمؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٓٔ

(َُٓ) باب تىرًؾ اٍلقيين ً
كت
ى ي ٍ
ت
ػؾ األى ٍش ىػج ًع ٍّي ىعػ ٍػف أىبًي ًػو قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىس ًػع ًيد ىعػ ٍػف ىخمىػؼ ًعػ ٍػف أىبًػي ىمالًػ ن
(ِٔ -)ُٕٔ/أ ٍ
صػمٍَّي ي
ػاؿ :ى
(ُ)
َّ
ت
النبًػ ٍّ
ػؼ يع ىمػ ىػر ىفمىػ ٍػـ ىي ٍقينػ ٍ
ت ىخٍمػ ى
ػؼ أىبًػػي ىب ٍكػ وػر ىفمىػ ٍػـ ىي ٍقينػ ٍ
ت ىخٍمػ ى
ػي ىفمىػ ٍػـ ىي ٍقينػ ٍ
صػػمٍَّي ي
صػػمٍَّي ي
صػػمٍَّي ي
ػت ,ىك ى
ػت ,ىك ى
ػت  ,ىك ى
اؿ :ىيا يب ىن َّي َّإنيىا بً ٍد ىعةه*.
ت ,ثيَّـ قى ى
ؼ ىعمًي ىفمى ٍـ ىي ٍقين ٍ
ت ىخٍم ى
اف ىفمى ٍـ ىي ٍقين ٍ
صمٍَّي ي
يعثٍ ىم ى
ت ىك ى

ػؼ
ىخٍمػ ى
ػؼ
ىخٍمػ ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ش َج ِع ٍّي(ٕ) ,موًلىم أبو أحمد الكوفي.
ف ْب ُن َخمِيفَ َة ْب ِن َمالِ ٍك األَ ْ
* َخمَ ُ
كثق ػػو اب ػػف س ػػعد(ّ) ,كعثم ػػاف ب ػػف أب ػػي ش ػػيبة(ْ) ,كالعجم ػػي(ٓ) ,كمس ػػممة ب ػػف القاس ػػـ(ٔ) ,كزاد عثم ػػاف
"صدكؽ" ,كقػاؿ ابػف معػيف(ٕ) ,كالبخػارم(ٖ) ,كأبػك حػاتـ(ٗ) ,كالػذىبي(َُ) ,كابػف حجػر(ُُ)" :صػدكؽ" ,كزاد

البخارم "ربما ييـ في الشيء" ,كقاؿ النسائي(ُِ) ,كابف معيف(ُّ) ,كمحمد بف عبد اهلل بف عمار(ُْ)ً" :ل
بأس بو" ,كزاد محمد بف عبد اهلل بف عمار "لـ يكف صاحب حديث,كقاؿ ابف عػدم" :أرجػك أنػو ًل بػأس

بػػو ,كًل أبرئػػو مػػف أف يخط ػ فػػي بعػػض األحػػاييف فػػي بعػػض ركاياتػػو"(ُٓ) ,كقػػاؿ ابػػف معػػيف فػػي ركايػػة:
"ليس بو بأس صدكؽ"(ُٔ) ,كذكره ابف حباف(ُٕ)في الثقات.
كأكرده العقيمي

(ُٖ)

كابف الجكزم

(ُٗ)

في الضعفاء.

(ُِ)

ورماه باًلختالط ,عثماف بف أبي شيبة(َِ) ,كابراىيـ بف أبي العباس
ُ
(ِِ)
قاؿ ابف سعد" :أصابو الفالج قبؿ أف يمكت حتى ضعؼ كتغير لكنو كاختمط" .
.

*ٌ )ٕ( ,)ٖٗٔ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٔ٘ٓ( ,ذاهك اىقْا٘خ ,نفاٌ(ٔٗ ,)ٙ7ؽا ٜي )ٕٔ( ,)ٕٔ8/ٔ( :مرااب اىرطثٞاـ )ٖٖ( ,تااب ذاهك اىقْا٘خ,
نفٌ(ٌْ )ٔٓ7ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) فاه اتِ األشٞه" :اىقْ٘خ ٝهق تَؼاُ ٍرؼاكقج ماىطاػاح ٗاىفّا٘ع ٗاىٕاالج ٗاىاكػاء ٗاىؼثااقج ٗاىقٞااً ٗٚا٘ه اىقٞااً ٗاىٍان٘خ ,ؽٕٞاهػ ؽا ٜماو
ٗاؼك ٍِ ٕمٓ اىَؼاّ ٜاىٍ ٚا ٝؽرَئ ىؾع اىؽكٝس اى٘انق ؽ ."ٔٞاىْٖاٝح(ٖ.)77
فاه اىثاؼسٗ :اىَقٕ٘ق ْٕا اىكػاء.
(ٕ) األِعؼٕ :ٜمٓ اىٍْثح اى ٚفثٞيح ٍّٖ٘نج ٕ ٜأِعغ .األٍّاب(ٔ ,)ٔٙ٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٙٗ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕ7/7(ٙ
(ٗ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٔ8
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٗٗٔ).
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)٘7ٔ/
(ٍٞ )7ىاُ االػركاه(ٕٗ ,)٘ٗٓ/نٍى ىٔ (ٔػ) ,ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕٗ ,)٘7ٓ/اّظه :ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙٙ/9
( )8ػيو اىرهٍم ٛاىنثٞه(ٕ.)ٖ9
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ّٖٗ ,)ٖ8ٙ/قو اىمٕث ٜؽ ٜاىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ )ٕٔٙ/ػِ أت ٜؼاذٌ "ٔكٗؿ شقح".
(ٓٔ) اىناِؼ(ٔ ,)ٕٖ7/اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ ٍِ ,)ٖٕٓ/ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(ٕ.)ٔ9ٖ-ٔ9
(ٔٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٗٔ).
(ٕٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙٙ/9
(ٖٔ) ذاااانٝؿ اىاااكٗنٍ ,) ٕٖٔ/ٔ(ٛاااِ ماااالً أتااا ٜومهٝاااا ٝؽٞااا ٚتاااِ ٍؼااا ِٞؽااا ٜاىهظااااه ( ,)ٙ9اىعاااهغ ٗاىرؼاااكٝو(ٖ ,)ٖ8ٙ/اىناٍاااو ؽااا٘ ٜاااؼؾاء
اىهظاه(ٖ ,)ٖٙ/ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙٙ/9
(ٗٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙٙ/9
(٘ٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٙ٘/
( )ٔٙذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙٙ/9
( )ٔ7اىصقاخ(.)ٕٙ9/ٙ
( )ٔ8اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٕٖ/
( )ٔ9اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٕ٘٘/ٔ(ٛ
(ٕٓ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٗ ,)ٔٔ8ظاء ؽ ٔٞؼهػ تاىؽاء اىََٖيح٘ٔٗ ,اتٔ ـهػ تاىفاء اىَؼعَحٗ ,واق "ؽا٘طهب ػي ٔٞؼكٝصٔ".
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)٘7ٔ/
(ٕٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕ7/7(ٙ

ٕٔٔ

كقاؿ أحمد" :رأيت خمؼ كىػك مفمػكج سػنة سػبع كثمػانيف(ُ) ,كقػد حمػؿ ككػاف ًل يفيػـ ,فمػف كتػب عنػو

قديما فسماعو صحيح"(ِ) ,كقاؿ أيضا" :رأيت خمؼ كىك كبيػر فكضػعو إنسػاف مػف يػده ,فممػا كضػعو صػاح
ن
ػي
يعنػػي مػػف الكبػػر -فقػػاؿ لػػو إنسػػاف :يػػا أبػػا أحمػػد حػػدثكـ محػػارب كقػػص الحػػديث فػػتكمـ بكػػالـ ىخًف ػ ىي عمػ َّشيئا"(ّ) ,كقاؿ ايضا " :كقد رايت خمؼ بف خميفة كقد قاؿ لو
كجعمت ًل أفيـ ما يقكؿ فتركتو كلـ أكتب عنو ن
لو إنساف يا أبا أحمد حدثؾ محارب بف دثارأ قاؿ ابي  :فمـ افيـ كالمو ,كاف قد كبر فتركتو(ْ).

كقد حدث عنو قبؿ اًلختالط مف القدماء ىشيـ كككيع ,كآخر مف ركل عنو الحسف بف عكؼ(ٓ).
طِ
ار ٍ
ش َج ِع ٍّي ال ُكوِف ٍّي.
س ْع ُد ْب ُن َ
ش َي َم ,أَ ُبو َم ِال ٍك األَ ْ
ق ْب ِن أَ ْ
* َ
كثقو ابف إسحاؽ(ٔ) ,كابف معيف(ٕ) ,كابف نمير(ٖ) ,كأحمد(ٗ) ,كالعجمػي(َُ) ,كابػف حجػر(ُُ) ,كقػاؿ ابػف
عبد البرً" :ل أعمميـ يختمفكف في أنو ثقة عالـ"(ُِ) ,كصحح لو الحاكـ ككافقو الذىبي(ُّ).

كذكره ابف حباف في الثقػات(ُْ) ,كقػاؿ النسػائيً" :ل بػأس بػو"(ُٓ) ,كقػاؿ الػذىبي" :صػدكؽ"(ُٔ) ,كأمػا

أبك حاتـ فقاؿ" :صالح الحديث يكتب حديثو"(ُٕ).

كأمسؾ يحيى بف سعيد عف الركاية عنو ,كقاؿ العقيميً" :ل يتابع عمى حديثو"

مات في حدكد األربعيف كمائة.

(ُٖ)

يعني في القنكت.

س ُع ٍ
طِ
ش َج ِعي ,والد أبي مالك سعد بن طارق ,صحابي جميل (ُٗ).
َ 
ود األَ ْ
ق ْب ُن أَ ْ
ار ُ
ش َي َم ْب ُن َم ْ
نيا :التخريج
ثا ً

أوًًل :المتابعات

-ت )ِ( ,)ُِْ/ُ( :كتاب الصالة )ُٕٖ( ,باب ما جاء في ترؾ القنكت ,رقـ(َِْ) عف أحمد بف منيع

عف يزيد بف ىاركف عف أبي مالػؾ بػو بمفػظ مختمػؼ  ,ككػذلؾ(ُ )ِ( ,)ُِْ/كتػاب الصػالة )ُٕٖ( ,بػاب

(ٔ) فاااه اىثاؼااس :مااما ؽاا ٜذٖاامٝة اىرٖاامٝة(ٕٗ ,) ٘7ٓ/اىاامٗ ٛنق ػااِ أؼَااك أّاأ ٍاااخ ٌااْح شَاااّ ِٞأٗ آـااه ٌااْح ذٍااغ ٌٗااثؼ .ِٞاّظااه ذااانٝؿ
تغكاق(.)ٕٙ7-ٕٙٙ/9
(ٕ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٍٕٞ ,)٘7ٓ/ىاُ االػركاه(ٕ.)ٗ٘ٓ/
(ٖ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖٗ ,)ٕٔ9/اّظه ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٙ7-ٕٙٙ/9
(ٗ) ؼٌ (ٖ. )ٕٗ٘/
(٘) ذٖمٝة اىنَاه( ,)ٕ8ٙ/8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕٗ ,)٘7ٓ/اّظهّٖ :اٝح االعرثا ,)ٔٔٙ-ٔٔٗ(ٚاىن٘امة اىْٞهاخ( ٘٘ٔ.)ٔٙٙ-
(ٍ )ٙؼهؽح اىٕؽاتح ,ألتّ ٜؼ ,)ٕٙٙ8/٘( ٌٞذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕ8ٖ/
( ٍِ )7مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه( ,)87اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)87/
( )8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕ8ٖ/
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)87/
(ٓٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٔ79
(ٔٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(ٔ.)ٔ7
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕ8ٗ/
(ٖٔ) ك(ٔ.)ٖٓٙ/ٕ( ,)ٖٕ/
(ٗٔ) اىصقاخ(ٗ ٗ,)ٕ9ٗ/ؽٍّ ٜإٞه ػيَاء األٍٕان(ٖٖٔ) "ٍِ ظيح اىن٘ؽٗ ِٞٞماُ ٍرقْا".
(٘ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٓٔ.)ٕ7ٓ/
(ٌٞ )ٔٙه أػالً اىْثالء(.)ٔ8ٗ/ٙ
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)87/
( )ٔ8اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٔٔ9/
()ٔ9اىعاااهغ ٗاىرؼاااكٝو(ٗ ,)ٗ8ٗ/اىصقااااخ(ٖ ,)ٕٕٓ/ذاااانٝؿ اىٕاااؽاتح(٘ٗٔ)ٍ ,ؼهؽاااح اىٕاااؽاتح ألتاااّ ٜؼااا ,)ٔ٘٘7/ٖ(ٌٞاإلٔااااتح ؽااا ٜذَٞٞاااى
اىٕؽاتح(ٖ.)ٕ8ٓ/

ٕٕٔ

ما جاء في ترؾ القنػكت ,رقػـ(َّْ) عػف صػالح بػف عبػد اهلل عػف أبػي عكانػة عػف أبػي مالػؾ بػو ,كلػـ يسػؽ

لفظو.

-جػػو )ٓ( ,)َْٕ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا ,رقػػـ(ُْٓ) بػػاب مػػا جػػاء فػػي القنػػكت فػػي صػػالة

الفجر ,رقـ(ُُِْ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف عبد اهلل بف إدريس كحفص بف غياث كيزيد بف ىاركف
جميعيـ عف أبي مالؾ بو بمفظ مختمؼ.

حػػـ (ّ )ّْٗ/ٔ( )ِْٕ/عػػف يزيػػد بػػف ىػػاركف عػػف أبػػي مالػػؾ بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ(ٔ )ّْٗ/عػػفحسيف بف محمد عف خمؼ بو بمفظ مختمؼ.

حب )ٗ( ,)ِّٖ/ٓ( :كتاب الصالة )ُُ( ,فصؿ في القنػكت ,رقػـ(ُٖٗٗ) عػف الحسػف بػف سػفياف عػفقتيبة بف سعيد بو بمفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
عف عبد اهلل بف عباس –رضي اهلل عنيما -متقارب األلفاظ

-قطني ,)َّ/ِ( :كتاب الكتر )ٗ( ,باب صفة القنكت كبياف مكضعو ,رقـ(ُٕٖٔ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو خمؼ بف خميفة ,صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

ٖٕٔ

(ُٗٔ) ً
ص ىفةي الس يجكًد

كد
ىخ ىب ىرىنػػا ىشػ ًػري ه
اؽ قىػ ى
ىخ ىب ىرنػاى ىعًمػػي بػ يػف ىح ىجػ وػر قىػ ى
ػاؿ :أ ٍ
(ِٕ -)ٔٗٓ/أ ٍ
ػج ى
صػ ى
ؾ ىعػ ٍػف أىبًػػي ًإ ٍسػ ىػح ى
اء السػ ي
ػؼ لى ىنػػا اٍل ىبػ ىػر ي
ػاؿ :ىك ى
(ُ)
ض ىع ىي ىد ٍي ًو بًاأل ٍىر ً
ت َّ
النبً َّي  ىي ٍف ىع يؿ*.
ض ىكىرىف ىع ىع ًج ىيزتًوي ىكىق ى
اؿ ىى ىك ىذا ىأرٍىي ي
ىف ىك ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
*عِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َ
ِ (ِ)
ِ
ِ
ش ِريك َّ
الن َخعي  ,أبو عبد اهلل الكوفي القاضي.
ش ِري ُك بن َعبد اهلل بن أبي َ
* َ
كثقو ابف سعد(ّ) ,كابف معيف(ْ) ,كالعجمي(ٓ) ,كيعقكب بف شيبة(ٔ) ,كأبك داككد(ٕ) ,كابراىيـ الحربي(ٖ),

الحربػػي(ٖ) ,كالػػدارقطني(ٗ) ,كزاد ابػػف سػػعد "مػػأمكف كثيػػر الحػػديث ككػػاف يغمػػط كثيػ نػرا" ,كزاد ابػػف معػػيف "ثقػػة",
كفي ركاية "ثقة مف يسأؿ عنو"(َُ) ,كقاؿ في ركاية أخرل" :ثقة إًل أنو كػاف ًل يػتقف ,كيغمػط كيػذىب بنفسػو
عمى سفياف كشعبة"(ُُ) ,كفي ركاية "ثقػة صػدكؽ إًل أنػو إذا خػالؼ فغيػره أحػب إلينػا منػو"(ُِ) ,كزاد العجمػي
"حسػػف الحػػديث ,ككػػاف أركل النػػاس عنػػو إسػػحاؽ األزرؽ ,سػػمع منػػو تسػػعة آًلؼ حػػديث (كمػػف سػػمع منػػو

قديما فحديثو صحيح ,كمف سمع منو بعدما كلي القضاء ففي سماعو بعض اًلختالط)(ُّ) ,كزاد يعقكب بف
ن
شػيبة "مػػأمكف كثيػر الحػػديث ,أنكػر عميػػو الغمػط كالخطػػأ" ,كفػي ركايػػة أخػرل "صػػدكؽ صػحيح الكتػػاب ردمء

الحفػػظ مضػػطربو"(ُْ) ,كزاد أبػػك داككد "يخط ػ عمػػى األعمػػش" ,كقػػاؿ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػار" :كتبػػو
صحاح فمف سمع منو مف كتب فيك صحيح ,كلـ يسمع مف شريؾ مف كتابو إًل إسحاؽ األزرؽ"(ُٓ) ,كقاؿ

أحمد(ُٔ) ,كيعقكب بف شيبة(ُٕ) ,كأبك حاتـ(ُٖ) ,كصػالح بػف محمػد

(ُٗ)

–جػزرة ,-كابػف القطػاف الفاسػي(َِ),

(ِِ)
(ُِ)
ػديدا عمػى أىػؿ الريػب
كالذىبي  ,كابف حجر " :صدكؽ" ,كزاد أحمد "كاف ن
عاقال محدثنا عندم ,ككاف ش ن

* ٌ )ٕ( ,)ٖ٘ٔ-ٖ٘ٓ/ٔ( :ٜمراب اىٕالجٔ )ٔٙ9( ,ؾح اىٍع٘ق ,نفٌ(٘ ٗ ,)ٙ9ي )ٕٔ( ,)ٕٕ7/ٕ( :مرااب اىرطثٞاـٔ )ٕ٘( ,اؾح اىٍاع٘ق,
نفٌ(ٓٓٔٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىؼعٞىج ٍِ :اىؼعى ٜٕٗ ,ىيَهأج ـأح ؽاٌارؼانٕا ىيهظاو .اىْٖاٝاح(ٗٗ ,)٘9فااه اتاِ ؽااني" :اىؼاٗ ِٞاىعاٗ ٌٞاىاىاء أٔاالُ ٔاؽٞؽاُ ٝاكه
أؼكَٕا ػي ٚاىٙؼؼٗ ,اٟـه ػيٍ ٚئـه اىّٜء" ٍؼعٌ اىَقا ًٞٝؽ ٜاىيغح(.)7ٖ8
(ٕ) اىْفؼ :ٜتؾرػ اىُْ٘ ٗاىفاء اىَؼعَح تؼكٕا اىؼ ِٞاىََٖيحٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚاىْفغٕٗ ,ا ٜفثٞياح ٍاِ اىؼاهب ّىىاد تاىن٘ؽاحٍْٖٗ ,اا اّرّاه لماهٌٕ.
األٍّاب(٘ ,)ٗ7ٖ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٖٓٗ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖ٘٘/ٙ( ٙ
(ٗ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٙ9
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٕٔ8
( )ٙذانٝؿ اإلٌالً(ٔٔ.)ٔ7ٔ/
( )7ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ9ٓ/
( )8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕٙ٘/
( )9اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٕ.)ٕٕ٘/
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٖٙ7/
(ٔٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ ,)8/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ89/
(ٕٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ ,)8/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ89/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕٙ٘/
(ٗٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ9ٓ/
(٘ٔ) ِهغ ػيو اىرهٍم.)٘89/ٕ(ٛ
( )ٔٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٔ9ٗ/
( )ٔ7ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)ٗ7ٔ/
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(ٕٔ.)ٗ7ٕ/
( )ٔ9ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ9ٓ/
(ٕٓ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٖ.)ٕ9٘/
(ٕٔ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ.)ٗٙ8/
(ٕٕ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕٓ7

ٕٗٔ

كالبدع قديـ السماع مف أبي إسحاؽ ,قيؿ لو يحتج بو ,قػاؿً :ل تسػألني عػف أريػي ىػذا" ,كزاد يعقػكب "سػيء

الحفػػظ جػ نػدا" ,كزاد أبػػك حػػاتـ "لػػو أغػػاليط" ,كزاد صػػالح بػػف محمػػد "لمػػا كلػػي القضػػاء اضػػطرب حفظػػو ,كقممػػا
يحتاج إليو في الحديث الذم يحتج بو" ,كزاد ابف القطاف "كلي القضاء فتغير محفكظو ,فمف سػمع منػو قبػؿ
ػادًل" ,كقػػاؿ
ذلػػؾ فحديثػػو صػػحيح" ,كزاد ابػػف حجػػر "يخطػ كثيػ نػرا ,تغيػػر حفظػػو منػػذ كلػػي القضػػاء ,ككػػاف عػ ن
النسػػائيً" :ل بػػأس بػػو"(ُ) ,كقػػاؿ الػػذىبي" :حػػافظ عمػػى لػػيف فػػي حديثػػو"(ِ) ,كقػػاؿ م ػرة أخػػرل" :كػػاف حسػػف

ػر لػػيس فػػي اإلتقػػاف كحمػػاد بػػف زيػػد ,كحديثػػو مػػف أقسػػاـ الحسػػف"(ّ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي
إمامػػا مكثػ نا
الحػػديث ن
مكضع آخر" :مختمؼ فيو"(ْ) ,كذكره ابف حباف في الثقػات كقػاؿ " :كػاف فػي آخػر أمػره يخطػ فيمػا يػركم,
تغير عميو حفظو ,فسماع المتقدميف منو الذيف سمعكا منو بكاسػط لػيس فيػو تخمػيط ,كسػماع المتػأخريف منػو

(ٓ)
أيضا" :كاف ييـ في األحاييف إذا َّ
حدث مف غير كتابة"(ٔ).
بالككفة فيو أكىاـ كثيرة"  ,كقاؿ ابف حباف ن
كذكره ابف شاىيف في الثقات(ٕ).

ككػػاف يحيػػى بػػف سػػعيد ًل يعبػػأ بشػريؾ(ٖ) ,كلػػـ يكػػف عنػػده بشػػيء(ٗ) ,ككػػاف ًل يحػػدث عنػػو(َُ) ,كقػػاؿ:

(ُُ)
طػػا"(ُِ) ,كقػػاؿ" :لػػك كػػاف قػػدامي لػػـ أكتػػب
أيضػػا" :كمػػا زاؿ مخم ن
" أريػػت فػػي أصػػكؿ ش ػريؾ تخمػػيط"  ,كقػػاؿ ن
عن ػػو"(ُّ) ,كض ػػعفو ج ػ ًّػدا(ُْ) ,كق ػػاؿ اب ػػف المب ػػارؾ" :ل ػػيس حديث ػػو بش ػػيء"(ُٓ) ,كق ػػاؿ أحم ػػدً" :ل يب ػػالي كي ػػؼ
(ُٔ)
كز ىجػ ػ ػ ػانًي" :س ػ ػ ػػيء الحف ػ ػ ػػظ مض ػ ػ ػػطرب الح ػ ػ ػػديث مائ ػ ػ ػػؿ"(ُٕ) ,كق ػ ػ ػػاؿ النس ػ ػ ػػائي(ُٖ),
الج ٍ
ح ػ ػ ػ َّػدث"  ,كق ػ ػ ػػاؿ ي
كالػدارقطني(ُٗ)" :لػػيس بػػالقكم" ,كزاد الػػدارقطني "فيمػػا تفػػرد بػػو",كقاؿ أبػػك زرعػػة" :كػػاف كثيػػر الخطػػأ صػػاحب

أحيانا ,فقاؿ لو فضؿ الصائد إنو َّ
حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ ,فقاؿ أبك زرعػةً :ل تقػؿ
حديث كىك يغمط
ن
بكاطيؿ"(َِ) ,كقاؿ أبك حاتـ(ُِ) ,كابف القطاف(ِِ)ً" :ل يحتج بحديثو" ,كزاد أبك حاتـ َّ
"حدث مف حفظو بآخره

(ِّ)
أيضاً" :ل يقكـ مقػاـ الحجػة ,فػي حديثػو بعػض الغمػط"(ِْ) ,كقػاؿ
كقد ساء حفظو فغمط"  ,كقاؿ أبك حاتـ ن

(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)ٗ7ٕ/
(ٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٕٓٓ/8
(ٖ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٖٕ/
(ٗ) ٕك ٛاىٍان.)ٗ٘7(ٛ
(٘) اىصقاخ(ٗ ,)ٗٗٗ/ٙاّظه :األٍّاب(٘.)ٗ7ٗ/
(ٍّ )ٙإٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٔٓ.)ٕٕٓ-
( )7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٙ9
( )8اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)7/
( )9ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ87/
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٖٙٙ-ٖٙ٘/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ89/
(ٔٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ ,)ٔ9٘/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)ٙ/
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٖٙٙ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗٗ ,)ٙ/اّظهّٖ :اٝح االعرثا ,)ٔ7ٓ(ٚاىن٘امة اىْٞهاخ(ٕٓ٘).
(ٖٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)7/
(ٗٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ ,)ٔ9ٖ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ ,)7/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ9ٓ/
(٘ٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)7/
( )ٔٙاىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٖٖٙ/
( )ٔ7أؼ٘اه اىهظاه(ٕ ,)9اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)7/
( )ٔ8اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞىيٍْائ.)ٖٖٔ(ٜ
( )ٔ9فطْ.)ٖٖ8/ٔ(ٜ
(ٕٓ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٖٙ7/
(ٕٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٖ9ٓ/
(ٕٕ) تٞاُ اىٌٕ٘ ٗاإلٖٝاً(ٖ.)ٖٓ٘,ٕ97/
(ٖٕ) اىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(ٖ.)ٕ9-ٕ8/
(ٕٗ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ.)ٗٙ8/

ٕ٘ٔ

الترم ػػذم" :كثي ػػر الغم ػػط"(ُ) ,كق ػػاؿ أب ػػك أحم ػػد الح ػػاكـ" :ل ػػيس حديث ػػو ب ػػالمتيف"(ِ) ,كذك ػػر إبػ ػراىيـ ب ػػف س ػػعيد

الجكىرم أف شري نكا أخطا في أربعمائة حديث(ّ) ,كذكره العقيمي(ْ) ,كابف الجكزم

(ٓ)

في الضعفاء ,كقاؿ ابػف

عػػدم" :كلشػريؾ حػػديث كثيػػر مػػف المقطػػكع كالمسػػند كأصػػناؼ ,كانمػػا ذكػػرت مػػف حديثػػو كأخبػػاره طرنفػػا ,كفػػي
بعض ما لـ أتكمـ عميو مف حديثو مما أمميت بعض اإلنكار ,كالغالب عمى حديثو الصحة كاًلستكاء ,كالذم
ػيئا ممػػا يسػػتحؽ أف ينسػػب فيػػو إلػػى
يقػػع فػػي حديثػػو مػػف النكػرة إنمػػا أيتػػي بػػو مػػف سػػكء حفظػػو ًل أنػػو يتعمػػد شػ ن

شيء مف الضعؼ"(ٔ),قاؿ اإلماـ أحمد" :إسحاؽ األزرؽ كيزيد بف ىاركف كعباد بف العكاـ كتبكا عػف شػريؾ

(ٕ)
أيضػػا" :كتػػب حجػػاج بػػف محمػػد عػػف ش ػريؾ قبػػؿ
بكاسػػط مػػف كتابػػو ....سػػماع ى ػؤًلء أصػػح عنػػو"  ,كقػػاؿ ن
القضاء"(ٖ) ,كقاؿ عبد اهلل" :جعمت أعرض عمى أبي أحاديث أبي بكر بف أبي شيبة عف شػريؾ فقػاؿ :فييػا
(ٗ)
أيضا" :سػماع أبػي نعػيـ عػف شػريؾ قػديـ ,كجعػؿ
غرائب حساف لك كاف ىا ىنا سمعناه منو"  ,كقاؿ أحمد ن
يصػػححو"(َُ) .كقػػاؿ يعقػػكب بػػف شػػيبة" :معاكيػػة بػػف ىشػػاـ كػػاف مػػف أعمميػػـ بحػػديث ش ػريؾ ,ىػػك كاسػػحاؽ

األزرؽ"(ُُ).

كممف كتب عف شريؾ قبؿ القضاء ككيع ,قاؿ ككيػع" :مػا كتبػت عػف شػريؾ بعػدما كلػي القضػاء فيػك

عندم عمى حده"(ُِ).

وأمــــا عــــن تدليســــو ,فرم ػػاه بالت ػػدليس ال ػػدارقطني(ُّ) ,كعب ػػد الح ػػؽ األش ػػبيمي(ُْ),كذكػ ػره أب ػػك زرع ػػة

الع ارقػػي

(ُٓ)

 ,كبرىػػاف الػػديف الحمبػػي

(ُٔ)

كابػػف حجػػر

(ُٕ)

كغيػػرىـ فػػي المدلسػػيف ,كقػػاؿ برىػػاف الػػديف الحمبػػي

كالعراقي" :ليس تدليسو بالكثير".
الس ِب ِ
اق عمرو ْب ُن ع ْب ِد ِ
يعي ,ثقة ثبت مدلس واختمط بآخره ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
اهلل َّ
َ
* أ َُبو إِ ْ
س َح َ َ ْ ُ
نيا :التخريج
ثا ً

أوًًل :المتابعات

د ,)ّْٓ/ُ( :كتاب الصالة ,باب صفة السجكد ,رقـ(ٖٔٗ) عف الربيع بف نػافع عػف شػريؾ بػو بػو بمفػظمختمؼ.

(ٔ) خ(ٔ.)ٔٔ٘/
(ٕ) ٌٞه أػالً اىْثالء( ,)ٕٓٓ/8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕٙٙ/
(ٖ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)8/
(ٗ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٔ9ٗ/
(٘) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٖ9/ٕ(ٛ
( )ٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٗ.)ٕٕ/
(ٌ )7اائاالخ أتاا ٜقاٗٗق(ٕٖٔ)ٗ ,فاااه اتااِ ؼثاااُ ؽاا ٜاىصقاااخ(ٝ" :) ٗٗٗ/ٙىٝااك تااِ ٕااانُٗ ٗاٌااؽاؿ األونؿ ٌااَؼ٘ا ت٘اٌااٗ ,"ٛاّظااه ذااانٝؿ
ٗاٌ.)ٙٔ(ٛ
( )8اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)٘ٗ9/
( )9اىَٕكن اىٍاتـ( ٔ.)ٗ7ٓ/
(ٓٔ) ِهغ ػيو اتِ نظة(ٕٗ ,)٘9ٓ/ظاء ؽٌٞ ٜه أػالً اىْثالء( ,)ٕٓٗ/8فاه أت٘ ّؼ" :ٌٞىٌ أمرة ػْٔ تؼك اىقٙاء اال ؼكٝصا ٗاؼكا".
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕٕٓ/ٕ8
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٕٓٗ/8
(ٖٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٙ7(ًٝ
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ.
(٘ٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)ٗ٘()ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
( )ٔٙاىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)ٔٔٔ(ِٞ
( )ٔ7ذؼهٝؼ إٔو اىرقك )ٙ7(ًٝكذكره في المرتبة الثانية كقاؿ" :كاف يتب أر مف التدليس".

ٕٔٙ

-حـ )َّّ/ْ( :عف أبي كامؿ عف شريؾ بو بمعناه.

خزيمة ,)ِّٓ/ُ( :كتاب الصالة )ُٖٔ( ,باب رفع العجيزة كاإلليتيف في السجكد ,رقػـ(ْٔٔ) عػف عمػيبف حجر بو بمفظو ,كضعَّؼ إسناده األلباني.

-الطح ػ ػػاكم ف ػ ػػي شػ ػ ػػرح المع ػ ػػاني )ِ( ,)ِٗٗ/ُ( :كتػ ػ ػػاب الص ػ ػػالة )ُِ( ,ب ػ ػػاب التطبيػ ػ ػػؽ ف ػ ػػي الركػ ػ ػػكع,

رقـ(َُّٓ) عف أبي أمية عف يحيى الحماني عف شريؾ بو بمعناه.

-الكامؿ في ضػعفاء الرجػاؿ )َِٗ/ِ( :عػف الحسػف بػف عثمػاف التسػترم عػف كىػب بػف زيػاد التسػترم عػف

عبد اهلل بف بزيع عف الحسف بف عمارة عف أبي إسحاؽ بو متقارب األلفاظ.

الجعد ,)ُِّ( :رقـ(ُُِْ) عف محرز عف شريؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِٓٔ) ,رقـ(َُِٓ) عفزىير بف معاكية عف أبي إسحاؽ بو متقارب األلفاظ ,لكنو مف فعؿ البراء كلـ يرفعو إلى النبي . 

-شيبة )ّ( ,)ِْٕ/ِ( :كتاب الصالة )ِٖ( ,باب التجافي في السجكد ,رقـ(ِٓٔٔ) عف أسكد بف عػامر

عف شريؾ بو متقارب األلفاظ.

قمت :كقد جاء بمفظ آخر ,كىك "أف رسكؿ اهلل  كاف إذا صمى ىج َّخى"(ُ).

س )ُِ( ,)ِِٕ/ُ( :كتاب التطبيؽ )ِٓ( ,باب صفة السجكد ,رقـ(َُُُ) ,عف عبدة بف عبد الرحيـعف ابف شميؿ عف يكنس بف أبي إسحاؽ عف أبي إسحاؽ عف البراء.

خزيمة ,)ِّٔ/ُ( :كتاب الصالة )ُٖٔ( ,باب رفع العجيزة كاإلليتيف في السجكد ,رقـ(ْٕٔ) عف أحمػدبف سعيد الدارمي كأحمد بف منصكر كاليسرم بف مزيد جميعيـ عف النضر عف يكنس عف أبي إسحاؽ بو,

"ج َّ الذم ًل يتمدد في رككعو كًل في سجكد".
قاؿ النضر :ى
ؾ ,)ِِٖ-ِِٕ/ُ( :كتاب الصػالة عػف يحيػى بػف محمػد عػف محمػد بػف عمػرك بػف النضػر عػف إبػراىيـبف نصر ,كعف عبد اهلل بف محمد عف محمد بػف أيػكب عػف يحيػى بػف المغيػرة كأحمػد بػف منصػكر جمػيعيـ
عف النضػر بػف شػميؿ عػف يػكنس عػف أبػي إسػحاؽ بػو ,كقػاؿ" :صػحيح عمػى شػرط الشػيخيف كلػـ يخرجػاه",

ككافقو الذىبي.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف عباس  متقارب األلفاظ

د ,)ِّٓ/ُ( :كتاب الصالة ,باب صفة السجكد ,رقـ(ٖٗٗ).ؾ ,)ِِٖ/ُ( :كتاب الصالة ,كسكت عنو.ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده ضعيؼ  ,ألف فيو شريؾ ًل يحتج بو  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره

(ٔ) فاااه اىٍااْكَ " :ٛظفاا :ٚتعاا ٌٞشااٌ ـاااء ٍؼعَااح مٕااي ,ٚأ ٛؽاارػ ػٙااكٗ ٔٝظاااؽ ٚػااِ ظْثٞاأ ٗنؽااغ تطْاأ ػااِ األنٖ .ؼاِااٞح اىٍااْك ٛػيااٚ
اىٍْائ.)ٕٕ7/ٕ(ٜ

ٕٔ7

َّالة ًف ً
ض يؿ مس ًجًد قيباء(ُ) كالص ً
يو
(ِِّ) ىف ٍ ى ٍ
ى ى ى
اؿ :ىكاف رسك يؿ ً
ىخبرنا قيتىيبةي بف س ًع ويد عف م ًال وؾ عف عب ًد ً
اهلل 
اهلل ٍب ًف ًد ىين وار ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر قى ى
ى ٍ ىٍ
ى ىي
(ِٖ -)ٕٕٗ/أ ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ى ى
ىٍ ى
اكبا كم ً
ً
ً
اشنيا*.
ىيأٍتي قيىب ى
اء ىر ن ى ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* عبد اهلل بن دينار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

-خ )َِ( ,)ٖٔ/ّ( :كتػػاب فضػػؿ الصػػالة فػػي مسػػجد مكػػة كالمدينػػة )ِ( ,بػػاب مسػػجد قبػػاء ,رقػػـ(ُُُٗ)

عػػف يعقػػكب بػػف إب ػراىيـ عػػف ابػػف عميػػو عػػف أيػػكب عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر بمفظػػو ,كفيػػو زيػػادة ,ككػػذلؾ
(ّ )َِ( ,)ٔٗ/كتػاب فضػؿ الصػالة فػي مسػػجد مكػة كالمدينػة )ّ( ,بػاب مػف أتػػى مسػجد قبػاء كػؿ سػػبت,

رقـ(ُُّٗ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف عبد العزيز بف مسمـ عف عبد اهلل بف دينػار بػو بمفظػو ,كزاد "كػؿ
سػبت" ,ككػذلؾ(ّ )َِ( ,)ٔٗ/كتػاب فضػؿ الصػالة فػي مسػػجد مكػة كالمدينػة )ْ( ,بػاب إتيػاف مسػجد قبػػاء

اكبػػا ,رقػػـ(ُُْٗ) عػػف مسػػدد عػػف يحيػػى عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر بمفظػػو ,ككػػذلؾ
ماشػ نػيا كر ن
(ُّ )ٗٔ( ,)َّْ-َّّ/كتػػاب اًلعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة )ُٔ( ,بػػاب مػػا ذكػػر النبػػي  كحػػض عمػػى
اتفاؽ أىؿ العمـ كما اجتمع عميو الحرماف مكة كالمدينة ,...رقـ(ِّٕٔ) عف أبي نعيـ عف سفياف عف عبد

اهلل بف دينار بو بمفظو.

ـ )ُٓ( ,)َُُٔ/ِ( :كتػػاب الحػػج )ٕٗ( ,بػػاب فضػػؿ مسػػجد قبػػاء  ,...رقػػـ(ُٓٓ) عػػف أحمػػد بػػف منيػػععف إسماعيؿ بف إبراىيـ عػف أيػكب عػف نػافع عػف ابػف عمػر بػو بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ (ِ)ُٓ( ,)َُُٔ/

كتاب الحج )ٕٗ( ,باب فضؿ مسجد قباء  ,...رقـ(ُٔٓ) عػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كعبػد اهلل بػف نميػر

كأبي أسامة ,جميعيـ عف عبيد اهلل ح  ,كعف محمد بف عبد اهلل بف نميػر عػف أبيػو عػف عبيػد اهلل عػف نػافع
عػػف ابػػف عمػػر بمفظػػو ,كزاد "فيصػػمي ركعتػػيف" ,ككػػذلؾ (ِ )ُٓ( ,)َُُٔ/كتػػاب الحػػج )ٕٗ( ,بػػاب فضػػؿ

مسجد قباء  ,...رقـ(ُٕٓ) عف محمد بف المثنى عف يحيى عف عبيد اهلل عف نػافع عػف ابػف عمػر بمفظػو,

ككذلؾ (ِ )ُٓ( ,)َُُٓ/كتاب الحج )ٕٗ( ,باب فضؿ مسجد قباء  ,...عف أبي معػف الرقاشػي زيػد بػف
يزيد عف خالد بف الحارث عػف ابػف عجػالف عػف نػافع عػف ابػف عمػر كلػـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ (ِ,)َُُٔ/

(ُٓ) كتاب الحج )ٕٗ( ,باب فضؿ مسجد قباء  ,...رقـ(ُٖٓ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ بو بمفظو,
ككػذلؾ (ِ )ُٓ( ,)َُُٔ/كتػػاب الحػػج )ٕٗ( ,بػاب فضػػؿ مسػػجد قبػػاء  ,...رقػـ(ُٗٓ) عػػف قتيبػػة كيحيػػى

* ٌاا )ٕ( ,)ٖ87/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٕٖٕ( ,ؽٙااو ٍٍااعك فثاااء ٗاىٕااالج ؽٞاأ ,نفااٌ( ٗ ,)779ي )8 ( ,)ٗٓ/ٕ( :مراااب اىٍَاااظك )9( ,تاااب
ؽٙو ٍٍعك فثاء ٗاىٕالج ؽ ,ٔٞنفٌ(ٌْٗ )ٙ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) فثاء :اٌٌ ت.هٍٍ ٜٕٗ ,امِ تْ ٜػَاهٗ تاِ ػا٘ػ ٍاِ األّٕاان ػياٍٞ ٚياٍ ِٞاِ اىَكْٝاح ,ػياٍٝ ٚاان اىقأاك ٍاِ ٍناحٗ ,ؽٖٞاا ٍٍاعك اىرقا٘.ٙ
ٍهأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗاىثقاع (ٖٗ ,)ٔٓٙٔ/اّظه :ؽرػ اىثان.)ٙ9/ٖ(ٛ

ٕٔ8

ب ػػف أيػ ػػكب كابػ ػػف حجػ ػػر جمػ ػػيعيـ عػ ػػف إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف جعف ػػر عػ ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف دينػ ػػار بػ ػػو بمفظػ ػػو ,ككػ ػػذلؾ

(ِ )ُٓ( ,)َُُٕ/كتػػاب الحػػج )ٕٗ( ,بػػاب فضػػؿ مسػػجد قبػػاء  ,...رقػػـ(َِٓ) عػػف زىيػػر بػػف حػػرب عػػف
سػػفياف عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار بػػو بػػو بمفػػظ مختمػػؼ ,ككػػذلؾ (ِ )ُٓ( ,)َُُٕ/كتػػاب الحػػج )ٕٗ( ,بػػاب

فضؿ مسجد قباء  ,...رقـ(ُِٓ) عف ابف أبي عمر عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار بو بمفظو ,كزاد "كؿ

سبت" ,ككذلؾ (ِ )ُٓ( ,)َُُٕ/كتاب الحج )ٕٗ( ,باب فضؿ مسجد قباء  ,...رقـ(ِِٓ) عف عبد اهلل
بف ىاشـ عف ككيع عف سفياف عف ابف دينار بو ,كلـ يسؽ لفظو.

د ,)ِِْ/ِ( :كتاب المناسؾ ,باب في تحريـ المدينة ,رقػـ(ََِْ) عػف مسػدد عػف يحيػى ,كعػف عثمػافبف أبي شيبة عف ابف نمير كالىما عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف ابػف عمػر بمفظػو ,كزاد ابػف نميػر "كيصػمي

ركعتيف".

-طا )ٗ( ,)ُّٓ( :كتاب قصر الصالة في السفر )ِّ( ,باب العمؿ في جػامع الصػالة )ٕٕ( ,عػف نػافع

عف ابف عمر بمفظو.

-حـ )ْ/ِ( :عف إسماعيؿ بف عمية عف أيػكب عػف نػافع عػف ابػف عمػر بػو بمفػظ مختمػؼ ,ككػذلؾ(ِ)َّ/

عف يزيد عف يحيى بف سعيد عف عبد اهلل بف دينار بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عف يحيى عف عبيد اهلل عف
نافع عف ابف عمر بو بمفظ مختمؼ ,ككذلؾ(ِ )ٖٓ/عف ككيع كعبد الرحمف بف ميػدم كالىمػا عػف سػفياف

عف عبد اهلل بف دينار بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٖٓ/عف ككيػع عػف عبػد اهلل بػف نػافع عػف أبيػو عػف ابػف عمػر,
كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ٔٓ/عػػف عب ػد الػػرحمف بػػف ميػػدم عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ٔٓ/عػػف

إسػحاؽ بػػف عيسػػى عػػف مالػػؾ عػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر بمفظػػو ,ككػذلؾ(ِ )ِٕ/عػػف أبػػي سػػممة منصػػكر بػػف
سممة عف سميماف بػف بػالؿ عػف عبػد اهلل بػف دينػار بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ِ )َٖ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف سػفياف

عف عبد اهلل بف دينار بو باختالؼ يسير ,ككذلؾ(ِ )َُُ/عف محمد بف عبيد عف عبيد اهلل بف عمر عف

نافع عف ابف عمر بمفظو ,ككذلؾ(ِ )َُٖ/عف عفاف عف عبد العزيز بف مسمـ عػف عبػد اهلل بػف دينػار بػو

بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ُُٗ/عف يعقكب بف إبراىيـ عف أبيػو عػف ابػف إسػحاؽ بػف يسػار عػف عبػد اهلل بػف قػيس
عف ابف عمر بمعناه كفيو قصػة ,ككػذلؾ(ِ )ُٓٓ/عػف أسػباط بػف محمػد عػف محمػد بػف عجػالف عػف نػافع

عف ابف عمر بو بمفظ مختمؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي ىريرة  بمفظو

أخرجو الحارث في مسنده كمػا فػي بغيػة الحػارث(ِْٕ) ,رقػـ(َُْ) عػف الكاقػدم عػف الكليػد بػف كثيػر عػف

األعرج عف أبي ىريرة بمفظو.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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كر كاتٍّ ىخا يذ أىر ً
ضيىا ىم ٍس ًج ندا
(ِّٓ) -ىن ٍب ي
ٍ
ش اٍلقيبي ً ى
ً
ػاح ,ىع ٍػف أ ىىن ً
ػاؿ :لى َّمػا
كسى ,ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىك ًار ًث ,ىع ٍف أىبًػي التََّّي ً
ػس ٍب ًػف ىم ًال وػؾ ,قى ى
(ِٗ -)ّٕٖ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
ض اٍلمًد ىين ًة ًفي حى ي ىقا يؿ ىليـ ب ينك عم ًرك ٍب ًف عك و
ً
َّ ً
ً
ؼ ىفأى ىق ىاـ ًفي ًي ٍـ أ ٍىرىب ىع ىع ٍش ىػرةى ىلٍيىمػ نة
ى ي
يٍ ى ى ٍ
ىقد ىـ ىر يسك يؿ المو ىن ىز ىؿ في يع ٍر ً ى
ىٍ
ػكؿ المَّػ ًو  عمىػى ر ً
َّار ىف ىجاءكا متىىقمًٍّدي ىف س ييكًف ًيـ ىكأٍّىني أ ٍىنظير ًإلىػى رس ً
ثيَّـ أ ٍىر ىس ىؿ ًإلىى م و
النج ً
إل ًم ٍف ىبنًي َّ
احمىتً ًػو ىكأ يىبػك
ىي
ى ى
ي
ي ٍ
ي ي
ى
ً ً
النج ً
ىب ٍك ور  ىرًديفيوي ىك ىمأله ًم ٍػف ىبنًػي َّ
صػمٍّي ىح ٍي ي
ػث أ ٍىد ىرىكتٍػوي الصَّػالىةي
َّػار ىح ٍكلىػوي ىحتَّػى أىٍلقىػى بًف ىنػاء أىبًػي أىي ى
ػكب ىك ىك ى
ػاف يي ى
ض اٍل ىغ ىنًـ ثيَّـ أ ً
يم ىر بًاٍلم ٍس ًجًد ىفأ ٍىر ىس ىػؿ ًإىلػى مػ و
صمٍّي ًفي ىم ىاربً ً
النج ً
النج ً
ػاؿ " :ىيػا ىبنًػي َّ
إل ًم ٍػف ىبنًػي َّ
َّػار
ػاءكا ىف ىق ى
َّػار ىف ىج ي
ىف يي ى
ى
ى
ػاؿ أ ىىنػس ك ىك ىان ٍ ً ً
ثى ً
َّ
ً َّ ً
َّ ً َّ
ػكر
ػام ينكنًي بً ىحػائً ًط يك ٍـ ىىػ ىذا "  .قىػاليكا ىكالمَّػوي ًلى ىن ٍ
طمي ي
ػت فيػو قييب ي
ػب ثى ىم ىنػوي إًل إلىػى المػو ىعػز ىك ىجػؿ  .قى ى ه ى
ً
ب(ُ) ك ىك ً ً
اٍلم ٍش ًرًكيف ك ىك ىان ٍ ً ً
ىم ىر ىر يسك يؿ المَّ ًو  بًقييب ً
ت ىكبً َّ
ػت
الن ٍخ ًػؿ ىفقي ًط ىع ٍ
يف ىف ينبً ىش ٍ
كر اٍل يم ٍش ًرك ى
ت فيو ىخ ًر ه ى ى
اف فيو ىن ٍخ هؿ ىفأ ى
ي
ى ى
)
ِ
(
ً
ً
ً
ً
ً
صػػفكا َّ
الصػ ٍػخ ىر ىك يىػ ٍػـ
ػكف َّ
ضػ ى
ىكبًػػاٍل ىخ ًر ًب ىف يسػ ٍّػكىي ٍ
الن ٍخػ ىػؿ قٍبمىػةى اٍل ىم ٍسػ ًػجد ىك ىج ىعميػكا ع ى
ػارةى ىك ىج ىعميػكا ىي ٍن يقميػ ى
ت ىف ى
ػادتىٍيو اٍلح ىجػ ى
َّ
ً
َّ
َّ ً
صار كاٍلمي ً
اج ىرةى*.
كف ىكىر يسك يؿ المو  ىم ىعيي ٍـ ىك يى ٍـ ىيقيكلي ى
ىي ٍرتى ًج يز ى
كف :الميي َّـ ًلى ىخ ٍي ىر ًإًل ىخ ٍي ير اآلخ ىرًة فى ٍان ي
ص ًر األ ٍىن ى ى ى ي ى

أوًًل :دراسة اإلسناد

* عمران بن موسى ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔ).

* عبد الوارث بن سعيد ,ثقة ثبتُ ,رمي بالقدر ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
الض َب ِعي(ٖ) البصري.
* َي ِز ُ
يد ْب ُن ُح َم ْي ٍد ,أ َُبو التيَّاح ُ

كثقو النسائي(ْ) ,كابف سعد(ٓ) ,كابف معػيف(ٔ) ,كأحمػد(ٕ) ,كالعجمػي(ٖ) ,كأبػك زرعػة(ٗ) ,كالػدارقطني(َُ),

كالحػػاكـ(ُُ) ,كالمػػزم(ُِ) ,كالػػذىبي(ُّ) ,كابػػف حجػػر(ُْ),كزاد ابػػف سػػعد "لػػو أحاديػػث" ,كزاد أحمػػد "ثقػػة ثبػػت",
كزاد الحػاكـ "مػػأمكف" ,كزاد الػػذىبي "عابػػد" ,كزاد ابػف حجر"ثبػػت" ,كذكػره ابػػف حبػاف

الثقات ,كقاؿ ابف حباف" :مف صالحي أىؿ البصرة"(ُٕ) ,كقػاؿ أحمػد

(ُٖ)

(ُٓ)

كابػػف شػػاىيف

(ُٔ)

فػػي

كأبػك حػاتـ(ُٗ)" :صػالح" ,زاد أحمػد

* ٌ )ٕ( ,)ٖ9ٓ-ٖ89/ٔ( :ٜمراب اىٕالجّ )ٕٖ٘( ,ثُ اىقث٘ن ٗاذفال أنٖ٘ا ٍٍعكا ,نفاٌ(ٖ ٗ ,)78ي )8( ,)ٗٗ-ٕٗ/ٕ( :مرااب اىٍَااظك,
(ٕٔ) تاب ّثُ اىقث٘ن ٗاذفال أنٖ٘ا ٍٍعكا ,نفٌ(ٌْ )ٙ98كا ٍٗرْا.
(ٔ) ِـ َهبٝ :ع٘و أُ ذنُ٘ تنٍه اىفاء ٗؽرػ اىهاء ,ظَغ َـهتحٝٗ ,ع٘و أُ ذنُ٘ ظَغ ِـهتح ,تنٍه اىفااء ٌٗانُ٘ اىاهاء ػيا ٚاىرفؾٞاؼٝٗ ,عا٘و
أُ ٝنُ٘ اى َف ِهب تؾرػ اىفاء ٗمٍه اىهاءٗ ,فك نٗ ٛتاىؽاء اىََٖيح ٗاىصاء اىَصيصحٝ ,هٝك اىَ٘٘غ اىَؽهٗز ىيىناػح .اىْٖاٝح(.)ٕ٘7
(ٕ) ػٙاقذ :ٔٞتنٍه اىََٖيح ٗذفؾٞؼ اىَؼعَح ,ذصْٞح ػٙاقج ٜٕٗ ,اىفّثح اىر ٜػي ٚمراؼ اىثاابٗ ,ىناو تااب ػٙااقذاُٗ ,اػٙااق ماو ِاٜء ٍاا
ّٝك ظ٘اّثٔ .ؽرػ اىثان.)ٕٙٙ/7(ٛ
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٖ.)ٔٔٔ/
(٘) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ77/7(ٙ
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘ٙ/9
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٕ٘ٙ/9ؽ ٜاىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ" )٘ٗ7/شقح شثد".
( )8ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٗ78
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘ٙ/9
(ٓٔ) اىَئذيؼ ٗاىَفريؼ(ٔ.)ٖٔٗ/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٖ7/9
(ٕٔ) ذؽؾح األِهاػ(ٓٔ.)ٗ٘ٓ/
(ٖٔ) اىناِؼ(ٖٗ ,)ٕٕٙ/ؽٌٞ ٜه أػالً اىْثالء(٘" )ٕ٘ٔ/اٍاً ؼعح".
(ٗٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٓ٘).
(٘ٔ) اىصقاخ(٘.)ٖ٘ٗ/
( )ٔٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٓ٘).
(ٍّ )ٔ7إٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٕٔ).
( )ٔ8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٓ٘).
( )ٔ9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘ٙ/9

ٖٓٔ

(ُ)
ػي أف ألقػى اهلل بمثػؿ
"الحديث" ,كقاؿ ابف المديني" :معركؼ"  ,قػاؿ أبػك إيػاس" :مػا بالبصػرة رجػؿ أحػب إل َّ
(ِ)
أحدا أحفظ لحديث أبي التيَّاح مف عبد الكارث"(ّ).
عممو مف أبي التيَّاح"  ,كقاؿ شعبة" :ما رأيت ن

مات سنة ثماف كعشريف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

ثالثًا :التخريج

أوًًل :المتابعات

-خ )ْ( ,)ُّْ/ُ( :كتػػاب الكضػػكء )ٔٔ( ,بػػاب أبػكاؿ اإلبػػؿ كالػػدكاب كالغػػنـ كمرابضػػيا ,رقػػـ(ِّْ) عػػف

آدـ عػػف شػػعبة عػػف أبػػي َّ
ػر بمفػػظ "كػػاف يصػػمي قبػػؿ أف يبنػػي المسػػجد فػػي م ػرابض الغػػنـ",
التيػػاح بػػو مختصػ نا

كك ػػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ِْٓ/كت ػػاب الص ػػالة )ْٖ( ,ب ػػاب ى ػػؿ تن ػػبش قب ػػكر مش ػػركي الجاىمي ػػة  ,...رق ػػـ(ِْٖ),

ػاعا غي ػ ػػك ج ػ ػػائز,
أرض ػ ػػا مش ػ ػ ن
كك ػ ػػذلؾ(ٓ )ٓٓ( ,)ّٖٗ/كت ػ ػػاب الكص ػ ػػايا )ِٕ( ,ب ػ ػػاب إذا كق ػ ػػؼ جماع ػ ػػة ن
رقػػـ(ُِٕٕ) ,ككػػذلؾ(ٓ )ٓٓ( ,)َْٗ/كتػػاب الكصػػايا )ّْ( ,بػػاب إذا قػػاؿ الكاقػػؼ ًل نطمػػب ثمنػػو إًل إلػػى
اهلل فيك جائز ,رقـ(ِٕٕٗ) ,ككذلؾ(ٕ )ّٔ( ,)ِٔٓ/كتاب مناقب األنصار )ْٔ( ,بػاب مقػدـ الرسػكؿ 

كأصحابو المدينة ,رقـ(ِّّٗ) عف مسدد عف عبد الكارث بو بو بمفظ مختمؼ في المكضع األكؿ كاألخير,
كفي الثاني كالثالث بمفظ "يا بنػي النجػار ثػامنكني بحػائطكـ ىػذا ,قػالكاً :ل كاهلل ًل نطمػب ثمنػو إًل إلػى اهلل",

ككػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ِٓٔ/كتػػاب الصػػالة )ْٗ( ,بػػاب الصػػالة فػػي مػرابض الغػػنـ ,رقػػـ(ِْٗ) عػػف سػػميماف بػػف
ػر بمفػظ "كػاف يصػمي فػي مػرابض الغػنـ قبػؿ أف يبنػى المسػجد",
حرب عػف شػعبة عػف أبػي التيػاح بػو مختص نا

ككذلؾ(ْ )ِٗ( ,)ُٖ/كتاب فضائؿ المدينة )ُ( ,باب حرـ المدينة ,رقـ(ُٖٖٔ) عف أبي معمر ػ عبد اهلل
بف عمركػ عف عبد الكارث بيجزء مف الحديث ,ككذلؾ(ْ )ّْ( ,)ِّٗ/كتاب البيػكع )ُْ( ,بػاب صػاحب

ػر بمفػػظ "يػػا بنػػي
السػػمعة أحػػؽ بالسػػكـ ,رقػػـ(َُِٔ) عػػف مكسػػى بػػف إسػػماعيؿ عػػف عبػػد ال ػكارث بػػو مختصػ نا

النجار ثامنكني بحػائطكـ  ,كفيػو خػرب كنخػؿ" ,ككػذلؾ(ٓ )ٓٓ( ,)َْْ/كتػاب الكصػايا )َّ( ,بػاب كقػؼ

ػر بمفػظ "لمػا
األرض لممسجد ,رقـ(ِْٕٕ) عف إسحاؽ عف عبد الصمد بف عبد الكارث عف أبيو بػو مختص نا

قػػدـ رسػػكؿ اهلل  المدينػػة أمػػر بالمسػػجد ,كقػػاؿ :يػػا بنػػي النجػػار ثػػامنكني بحػػائطكـ ىػػذا ,فقػػالكاً :ل كاهلل ًل
نطم ػػب ثمن ػػو إًل إل ػػى اهلل" ,كك ػػذلؾ(ٕ )ّٔ( ,)ِٔٓ/كت ػػاب مناق ػػب األنص ػػار )ْٔ( ,ب ػػاب مق ػػدـ النب ػػي 

كأصحابو المدينة ,رقـ(ِّّٗ) عف مسدد ,كعف إسحاؽ بف منصكر عف عبد الصمد كالىمػا (مسػدد كعبػد

الصمد) عف عبد الكارث بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٓ( ,)ّْٕ-ّّٕ/ُ( :كتػاب المسػاجد كمكاضػع الصػالة )ُ( ,بػػاب ابتنػاء مسػجد النبػي  , رقػػـ(ٗ)

عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى كشػػيباف كالىمػػا عػػف عبػػد الػكارث بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّْٕ/كتػػاب
المسػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ُ( ,بػػاب اتبنػاء مسػػجد النبػػي  , رقػػـ(َُ) عػػف عبيػد اهلل بػػف معػػاذ عػػف أبيػػو

عػػف شػػعبة عػػف أبػػي َّ
ػر بمفػػظ "كػػاف رسػػكؿ اهلل  يصػػمي فػػي م ػرابض الغػػنـ قبػػؿ أف يبنػػى
التيػػاح بػػو مختصػ نا

المسجد" ,كعف يحيى بف يحيى عف خالد بف الحارث عف شعبة عف أبي التيَّاح بو ,كلـ يسؽ لفظو.
(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ( ,) ٕ٘ٙ/ٙفاه اىثاؼسٍٗ :ؼْ ٚف٘ىٔ "ٍؼهٗػ" ٍؼهٗػ تاىؼكاىحٕٗ ,ما اىظإه ,ألُ اىعَٞغ ٍرؾـ ػي ٚذ٘شٞقٔٗ ,
(ٕ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ ,)ٕٗٗ/ذانٝؿ اىكٗن.)ٔ98/ٕ(ٛ
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٔٗٙ/
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أػيٌ.

-د ,)ُُِ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في بناء المساجد ,رقـ(ّْٓ) عف مسػدد عػف عبػد الػكارث بػو متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ُ ,)ُُِ/كتاب الصالة ,باب في بناء المساجد ,رقـ(ْْٓ) عف مكسى بف إسػماعيؿ عػف
حماد بف سممة كعبد الكارث كالىما عف أبي التيَّاح بو متقارب األلفاظ
َّ

-ت )ِ( ,)ّٔٗ/ُ( :كتاب الصالة )ُِْ( ,باب مػا جػاء فػي الصػالة فػي مػرابض الغػنـ كأعطػاف اإلبػؿ,

رقػػـ(َّٓ) عػػف محمػػد بػػف بشػػار عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد عػػف شػػعبة عػػف أبػػي َّ
ػر بمفػػظ "كػػاف
التيػػاح بػػو مختصػ نا
يصمي في مرابض الغنـ ".

-جػػو )ْ( ,)َّّ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كالجماعػػات )ّ( ,بػػاب أيػػف يجػػكز بنػػاء المسػػاجد ,رقػػـ(ِْٕ) عػػف

حماد بف سممة عف أبي التيَّاح متقارب األلفاظ.
عمي بف محمد عف ككيع عف َّ

-حـ ,)ُُٖ/ّ( :عف ككيع عف حماد بف سممة عف أبي التياح بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُِّ/عػف

يزيػػد بػػف ىػػاركف عػػف حمػػاد بػػف سػػممة عػػف أبػػي التيػػاح بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُْٗ ,ُُّ/عػػف
مختصر بمفظ "كاف يصمي في مػرابض الغػنـ
نا
محمد بف جعفر كحجَّاج كالىما عف شعبة عف أبي التيَّاح بو
حمػاد عػف
قبؿ أف يبنى المسجد" ,كفي المكضع الثاني عػف حجػاج كحػده ,ككػذلؾ(ّ )َُٖ/عػف ككيػع عػف َّ

أبػػي َّ
التيػػاح بػػو جػػزء مػػف الحػػديث ,ككػػذلؾ(ّ )ُِِ-ُُِ/عػػف عبػػد الصػػمد بػػف عبػػد ال ػكارث عػػف أبيػػو بػػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِْْ/عف عفاف عف حماد بف سممة عف أبي التيَّاح بو متقارب األلفاظ.

-خزيمػػة ,)ٓ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ِٔٓ( ,بػػاب إباحػػة الصػػالة فػػي م ػرابض الغػػنـ كفػػي المقب ػرة إذا نيبشػػت,

رقـ(ٖٖٕ) عف عمراف بف مكسى القزاز بو متقارب األلفاظ.

ثانيا  :الشواىد
ً
* أما قكلو "الميـ ًل عيش إًل عيش اًلخرة" ,فقد جاءت عف جمع مف الصحابة : 

ِ -عف أـ سممة رضي اهلل عنيا
-حـ.)ُّٓ ,ِٖٗ/ٔ( :

أما "الصالة في مرابض الغنـ" ,فقد جاءت عف جماعة مف الصحابة مف قكلو  , منيـ:
* ك َّ

ُ -عقبة بف عامر 
 -حـ.)َُٓ/ْ( :

ثانيا :الحكم عمى اإلسناد
ً
إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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(ِّْ) ربط األسير بسارية المسجد
ػث
ػث ىعػ ٍػف ىسػ ًػع ًيد ٍبػ ًػف أىبًػػي ىسػ ًػع ويد أَّىنػػوي ىسػ ًػم ىع أ ىىبػػا يى ىرٍيػ ىػرةى ىيقيػػك يؿ :ىب ىعػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي بػ يػف ىسػ ًػع ويد ىحػ َّػدثىىنا المَّ ٍيػ ي
(َّ )ّٕٗ/أ ٍ
ىى ًػؿ اٍليم ً
و
ً
َّ ً
يف ىة يي ىقا يؿ ىلوي ثيمامةي ٍب يف أيثى و
ت بً ىر يج وؿ ًم ٍف ىبنًي ىحنً ى
اؿ ىسي ي
اء ٍ
امػة ىف ىرىبطيػكهي
ىر يسك يؿ المو  ىخ ٍي نال قىب ىؿ ىن ٍجد ىف ىج ى
ٍّد أ ٍ ى ى ى
ى ى
ً
و ً
ص نار*.
بً ىس ًارىية م ٍف ىس ىك ًارم اٍل ىم ٍس ًجد ...يم ٍختى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
يد ْب ِن أَِبي س ِع ٍ
* س ِع ِ
يد ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٜ
َ
َ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٖ9ٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٖٗ( ,نت ٛاألٌٞه تٍانٝح اىٍَعك ,نفاٌ(ٖ ٗ ,)79ي )8( ,)٘ٓ/ٕ( :مرااب اىٍَااظك )ٕٓ( ,تااب نتاٛ
األٌٞه تٍانٝح اىٍَعك ,نفٌ(ٌْ )7ٓ8كا ٍٗرْا.
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ٍّالح ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد
ظيى يار الس ً
(ِْٗ) ًإ ٍ
ً
ً
و
ص و
ػت
ػكر قى ى
اف قى ى
(ُّ -)ٕٗٗ/أ ٍ
ػاؿ :يقٍم ي
ػاًل :ىح َّػدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد اهلل ٍب يف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد ال َّػر ٍحمف ىك يم ىح َّم هػد ب يػف ىم ٍن ي
(ُ)
ػاؿ ىلػػو رسػػك يؿ ً
اهلل  :ي ً
ً
ً و ً
ً
ػاؿ:
صػ ًػاليىا " ,ىقػ ى
ىسػ ًػم ٍع ى
"خػ ٍذ بًن ى
ت ىجػػابً نار ىيقيػػك يؿ :ىمػ َّػر ىر يجػ هؿ بًسػػيىاـ فػػي اٍل ىم ٍسػ ًػجد ىف ىقػ ى ي ى ي
ل ىع ٍمػ وػرك أ ى
ىن ىع ٍـ.

أوًًل :دراسة اإلسناد

ِ
* ع ْب ُد ِ
س َور بن َم ْخ َرَم َة الزْى ِري
عب ِد َّ
اهلل ْب ِن ُم َح َّم ٍد ْب ِن ْ
َ
الر ْح َٰم ِن بن الم ْ

(ٕ)

البصري.

كثقػػو النسػػائي(ّ) ,كالػػدارقطني(ْ) ,كزاد الػػدارقطني "قميػػؿ الخطػػأ",كذكره ابػػف حبػػاف فػػي الثق ػات(ٓ),كقػػاؿ

النسائي

(ٔ)

في ركاية أخرل ,كأبك عمي الجياني(ٕ)ً" :ل بأس بو",كقاؿ أبك حاتـ(ٖ) ,كابف حجر(ٗ)" :صدكؽ".

مات سنة ست كخمسيف كمائتيف.
ور ْب ِن ثَا ِب ٍت ا ْل ُخ َز ِ
ص ٍ
اعي ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ

ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
(ٓٔ)
بن ِدي َن ٍ
الج َم ِحي(ٔٔ) موًلىم.
ار ا ْل َم ٍّكي ,أبو محمد األَ ثَْرُم
* َع ْم ُرو ُ
ُ
كثقو النسائي(ُِ) ,كابف عيينة(ُّ) ,كابػف سػعد(ُْ) ,كالعجمػي(ُٓ) ,كأبػك زرعػة(ُٔ) ,كأبػك حػاتـ(ُٕ) ,كابػف
حجػػر(ُٖ) ,كزاد النسػػائي "ثبػػت" ,كزاد ابػػف عيينػػة "ثقػػة ثقػػة" ,كزاد ابػػف عيينػػة فػػي ركايػػة "ثبػػت كثيػػر الحػػديث

* ٌ )ٕ( ,)ٖ9ٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٗ9( ,تاب اظٖان اىٍالغ ؽ ٜاىٍَعك ,نفٌ(ٗ ,)799ؽ ٜي )8( ,)ٖ٘/ٕ( :مراب اىٍَااظك )ٕٙ( ,تااب
اظٖان اىٍالغ ؽ ٜاىٍَعك ,نفٌ(ٌْ )ٗٔ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ّٕاىٖا :فاه اتِ ؽاني" :اىُْ٘ ٗاىٕاق ٗاىالً أٔائ ٔاؽٞػ ٝاكه ػيا ٚتاهٗو اىّاٜء ٍاِ نماِ ٌٗاره أٗ ٍهماة ٗ ,...اىْٕاو ّٕاو اىٍاٞؼ
ٗاىٌٍٖ ٌَ ٜتٔ ىثهٗوٓ ٗٔؾائٔ ٗظالءٓ" ٍؼعٌ اىَقا ًٞٝؽ ٜاىيغاح (ٗ ,)ٕٔٓ9فااه اىٍاْك" :ٛاىْٕااه ظَاغ ّٕاو ,تؾارػ ؽٍانُ٘ ,ؼكٝاكج اىٍاٌٖ
ٗاىهٍػ ٗاىٍٞؼ" ِهغ اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٖ٘/ٕ(ٜ
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ٘).
(ٖ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ8ٙ/ٔ9
(ٗ) اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٔٔ.)ٖٔٙ/
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗٗ ,)ٗ7ٖ/ظاء ؽ ٜاىصقاخ(" ) ٖٕٙ/8ػثك تِ ٍؽَك تِ ػثك اىهؼَِ تِ أت ٜاألٌ٘ق تِ ػثاك تاِ ػا٘ػ تاِ ػثاك ػا٘ػ
تِ ػثك اىؽانز تِ ُوٕهج تِ مالب اىىٕه ٍِ ,ٛإٔو اىثٕهجٝ ,اهٗ ٛػاِ ٌاؾٞاُ تاِ ػْٞٞاح ,ؼاكشْا ػْأ ٍؽَاك تاِ ػَاه ٗعٞاهٓ ٍاِ ٍّااٝفْا".
ؽيؼئ ٕ٘ ٗ ,أػيٌ.
(ٍّ )ٙاٝؿ اىٍْائ.)ٙ8(ٜ
( )7ذٍَٞح ِ٘ٞؾ أت ٜقاٗق مَا ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(.)7ٓ/ٔٙ
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٔٙ/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖ.)ٕٙ
(ٓٔ) األشهً :تؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىصاء اىَصيصح ٗؽرػ اىهاء ؽ ٜآـهٕا اىَٕ ,ٌٞامٓ اىٍْاثح ىَاِ ماّاد ٌأْ ٍؾرراح .األٍّااب(ٔ ,)8ٖ/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٔ.)ٕ8/
(ٔٔ) اىعَؽا :ٜتٙااٌ اىعااٗ ,ٌٞؽارػ اىَاا ,ٌٞآـهٕااا اىؽاااء اىََٖياحٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚتْا ٜظَااػٕٗ ,ااٌ تطاِ ٍااِ فااهٕٗ ُٝاا٘ ظَاػ تااِ ػَااهٗ .اّظااه:
األٍّاب(ٕ ,)8٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕ9ٔ/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٕ.)ٔٔ/
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٖٔ/ٙ
(ٗٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٓ/ٙ(ٙ
(٘ٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٖ.)ٗٙ
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٖٔ/ٙ
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٖٔ/ٙ
( )ٔ8ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖ٘8

ٖٗٔ

صدكؽ عالـ ,ككاف مفتػي أىػؿ مكػة فػي زمانػو" ,كزاد ابػف سػعد "ثبػت كثيػر الحػديث" ,كزاد أبػك حػاتـ "ثقػة",

كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت",كذكره ابػػف حبػػاف

(ُ)

كابػػف شػػاىيف

(ِ)

فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ ابػػف حبػػاف" :كػػاف مػػف متقنػػي

التابعيف كأىؿ الفضؿ في الديف"(ّ) ,كقاؿ ابف معيفً" :ل بأس بو"(ْ) ,كقاؿ الذىبي" :حجة"(ٓ) ,كقاؿ شعبة:

شعبة" :لـ ىأر مثؿ عمرك بف دينار كًل الحكـ كًل قتادة في التثبت"(ٔ).
وأمــا عــن ســماعاتو ,قػػاؿ الحػػاكـ" :أحاديػػث عمػػرك بػػف دينػػار عػػف الصػػحابة غيػػر مسػػمكعة"(ٕ) ,قػػاؿ

معمقا" :كىذه مجازفة منو كاىية ًّ
جدا ,فقد صح عنو في أحاديث كثيرة السماع مف ابف عمػر كجػابر
العالئي ن
كغيرىما"(ٖ) ,كحديث الباب حجة عميو.
قمتً :ل أدرم كيؼ قاؿ الحاكـ ذلؾ كقد أثبت أف أصح أسػانيد المكيػيف سػفياف عػف عمػرك بػف دينػار

عف جابر(ٗ) ,بؿ قاؿ في كتابو (مزكى األخبار)" :سمع مف أبي سعيد كالبراء بف عازب كعبد اهلل بف عمرك
عمرك كأبي ىريرة كزيػد بػف أرقػـ"(َُ) ,قػاؿ الػذىبي معمقنػا عمػى ىػذا القػكؿ" :كفػي الػنفس مػف ىػذا ,كمػا أدرم
(ُّ)
(ُِ)
(ُُ)
أيضا في المدلسيف(ُْ).
مف أيف أتى الحاكـ بيؤًلء" ,ورماه بالتدليس الحاكـ  ,كابف حجر كذكره ن
مات سنة ست كعشريف كمائة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٖ( ,)ْٓٔ/ُ( :كتاب الصالة )ٔٔ( ,باب يأخػذ بنصػكؿ النبػؿ إذا مػر فػي المسػجد ,رقػـ(ُْٓ) عػف

قتيبة بف سعيد عف سفياف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ (ُّ )ِٗ( ,)ِْ-ِّ/كتػاب الفػتف )ٕ( ,بػاب قػكؿ

النبػي " مػػف حمػػؿ عمينػػا السػالح فمػػيس منػػا" ,رقػػـ(َّٕٕ) عػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل عػف سػػفياف بػػو متقػػارب
األلفػػاظ ,ككػػذلؾ (ُّ )ِٗ( ,)ِْ/كتػػاب الفػػتف )ٕ( ,بػػاب قػػكؿ النبػػي " مػػف حمػػؿ عمينػػا السػػالح فمػػيس
منا" ,رقـ(َْٕٕ) عف أبي النعماف عف حماد بف زيد عف عمرك بف دينار بو متقارب األلفاظ.

ـ )ْٓ( ,)َُِٖ/ْ( :كتاب البر كالصمة كاآلداب )ّْ( ,بػاب أمػر مػف مػر بسػالح فػي مسػجد أك سػكؽأك غيرىما مف المكاضع الجامعة لمناس أف يمسؾ بنصاليا ,رقـ(َُِ) عف أبي بكر بف أبي شيبة كاسحاؽ

(ٔ) اىصقاخ(٘.)ٔٙ7/
(ٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٕٕ).
(ٖ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٖٔٔ).
(ٗ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٌٞ ,)ٔ87/8ه أػالً اىْثالء(٘.)ٖٕٓ/
(٘) ٍٞىاُ االػركاه(٘.)ٖٔٗ/
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٕٖٔ/ٙ( ,)ٔٗ7 ,ٖٔ9/
(ٍ )7ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس ,اىْ٘ع اىصاٍِ ػّه(ٔٔٔ).
اّظه :ذؽؾح األِهاػ(ٍٕٗ ) ٕٗ8/ا تؼكٕا ذعك أؼاقٝس مصٞهج أـهظٖا (ؾ ً) ٍِ ٚهٝـ ػَهٗ ػاِ ظااتهٗ ,مامىل ذؽؾاح األِاهاػ(ٍ٘ٗ )ٔ87/اا
تؼكٕا ذعك أؼاقٝس ػَهٗ ػِ اتِ ػثاي ػْك (ؾ ً)ٗ ,مامىل ذؽؾاح األِاهاػ(ٍٗ ) ٔ8/ٙاا تؼاكٕا ذعاك أؼاقٝاس ػَاهٗ ػاِ اتاِ ػَاه ػْاك (ؾ ً),
ٕٗما مئ نق ػي ٚقػ٘ ٙاىؽامٌ ؽ ٜػكً ٌَاع ػَهٗ ٍِ اىٕؽاتح ,ؽرؤٍو.
( )8اّظه ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(ٕٗٗ).
(ٍ )9ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(٘٘).
(ٓٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ88/8
(ٔٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ88/8
(ٕٔ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٔٔٔ).
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٕٔٗ/
(ٗٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٕٗ(ًٝلمهٓ ؽ ٜاىَهذثح األٗى ٍِ ٕ٘ٗ ٚىٌ ٔ٘ٝؼ تمىل اال ّاقنا.
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بف إبراىيـ كالىما عف سػفياف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ْٓ( ,)َُِٗ/كتػاب البػر كالصػمة كاآلداب,

(ّْ) بػػاب أمػػر مػػف مػػر بسػػالح فػػي مسػػجد أك سػػكؽ أك غيرىمػػا مػػف المكاضػػع الجامعػػة لمنػػاس أف يمسػػؾ
بنصػػاليا ,رقػػـ(ُُِ) عػػف يحيػػى كأبػػي الربيػػع كالىمػػا عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف عمػػرك بػػف دينػػار بػػو متقػػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ْٓ( ,)َُِٗ/كتاب البر كالصمة كاآلداب )ّْ( ,باب أمر مف مػر بسػالح فػي مسػجد
أك سػػكؽ أك غيرىمػػا مػػف المكاضػػع الجامعػػة لمنػػاس أف يمسػػؾ بنصػػاليا ,رقػػـ(ُِِ) عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد

كمحمد بف رمح كالىما عف الميث عف أبي الزبير عف جابر متقارب األلفاظ.

-د ,)ُّ/ّ( :كتاب الجياد ,باب في النبؿ يدخؿ بو المسجد ,رقـ(ِٖٔٓ) عف قتيبة بف سػعيد عػف الميػث

عف أبي الزبير عف جابر متقارب األلفاظ.

جو )ّّ( ,)ُّّ/ّ( :كتاب األدب )ُٓ( ,باب مػف كػاف معػو سػياـ فميأخػذ بنصػاليا ,رقػـ(ّٕٕٕ) عػفىشاـ بف عمار عف سفياف بو بمفظو.

-دم ,)ُْٗ/ُ( :في المقدمة )ّٓ( ,باب في العرض ,رقـ(ٕٓٔ) عف إبراىيـ بف المنػذر عػف سػفياف بػو

متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ِ( ,)ُٖٖ/كتاب الصالة )ُُٗ( ,باب النيي عف حمؿ السػالح فػي المسػجد,

رقـ(ُِْْ) عف محمد بف المبارؾ عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

-حػـ )َّٖ/ّ( :عػػف سػػفياف بػػو بمفظػو ,ككػػذلؾ(ّ )َّٓ/عػػف حجػػيف كيػػكنس كالىمػا عػػف الميػػث عػػف أبػػي

الزبير عف جابر متقارب األلفاظ.

-حب )ٗ( ,)ِٓٓ/ْ( :كتاب الصالة )ٔ( ,باب المساجد ,رقـ(ُْٕٔ) عف أحمد بف عمي بف المثنى عف

أبػػي خيثمػػة عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )ٗ( ,)ِٓٔ/كتػػاب الصػػالة )ٔ( ,بػػاب المسػػاجد,

رقػػـ(ُْٖٔ) عػػف محمػػد بػػف الحسػػف بػػف قتيبػػة عػػف يزيػػد بػػف ىم ٍك ىىػػب عػػف الميػػث عػػف أبػػي الزبيػػر عػػف جػػابر
متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي مكسى األشعرم  متقارب األلفاظ

خ )ٖ( ,)ْٕٓ/ُ( :كتاب الصالة )ٕٔ( ,باب المركر في المسجد ,رقـ(ِْٓ) ,ككذلؾ(ُّ)ِٗ( ,)ِْ/كتاب الفتف )ٕ( ,باب قكؿ النبي " مف حمؿ عمينا السالح فميس منا" ,رقـ(َٕٕٓ).

-ـ )ْٓ( ,)َُِٗ/ْ( :كتاب البر كالصمة كاآلداب )ّْ( ,بػاب أمػر مػف مػر بسػالح فػي مسػجد أك سػكؽ

أك غيرىما مف المكاضع الجامعة لمناس أف يمسؾ بنصاليا ,رقـ(ُِّ.)ُِْ ,
-د ,)ِّ/ّ( :كتاب الجياد ,باب في النبؿ يدخؿ بو المسجد ,رقـ(ِٕٖٓ).

جو )ّّ( ,)ُّّ/ّ( :كتاب األدب )ُٓ( ,باب مف كاف معو سياـ فميأخذ بنصاليا ,رقـ(ّٖٕٕ).حـ.)ُْٖ ,ُّْ ,َُْ ,ََْ ,ّٕٗ ,ِّٗ ,ُّٗ/ْ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات.
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اب
(ِّٓ) ىب ي
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,ىحػ َّػدثىىنا أ يىبػػك
(ِّ -)َْٖ/أ ٍ
اؽ ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد ىخ ًط ىيئةه ىك ىكفَّ ىارتييىا ىد ٍف ينيىا"*.
ص ي
"اٍل يب ى

اٍل يب ىاز ً
ؽ ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد
ػادةى ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػاؿ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو :
ػاؿ :قىػ ى
ػس قىػ ى
ىع ىك ىان ػةى ىعػ ٍػف قىتىػ ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ش ُك ِري(ٔ) ,مولى يزيد بن عطاء ,أبو عوا َن َة ا ْلو ِ
بد ِ
* ا ْلوضَّاح ْب ُن ع ِ
اس ِطي(ٕ).
اهلل ا ْل َي ْ
َ
َ ُ
َ
ََ
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
كثق ػ ػػو يحي ػ ػػى القط ػ ػػاف  ,كاب ػ ػػف س ػ ػػعد  ,كاب ػ ػػف مع ػ ػػيف  ,كأحم ػ ػػد  ,كالعجم ػ ػػي  ,كال ػ ػػدارقطني ,

(َُ)
(ٗ)
يمًّيػػا ككػػاف مػػع ثقتػػو يفػػزع مػػف شػػعبة" ,كزاد ابػػف سػػعد
كالػػذىبي  ,كابػػف حجػػر  ,كزاد القطػػاف كأحمػػد "كػػاف أ ٍّ

"صػػدكؽ" ,كزاد الػػذىبي "مػػتقف لكتابػػو" ,كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت" ,كسػػئؿ ابػػف معػػيف أييمػػا أثبػػت ازئػػدة أك أبػػك

عكانة ,قاؿ" :كالىما ثبت صدكقيف"ُُ ,كقاؿ ابف معيف في ركاية" :جائز "(ُِ) ,كقاؿ ابػف خػراش" :صػدكؽ

الحديث"(ُّ) ,كقاؿ شعبة" :إف حدثكـ أبك عكانة عف أبي ىريرة فصدقكه"(ُْ).

كقاؿ يعقكب بف شيبة" :ثبت صالح صحيح الكتاب كحفظو صالح"(ُٓ).

كشبو يحيى القطاف حديثو بحديث شعبة كالثكرم(ُٔ).

كذكره ابف حباف(ُٕ) ,كابف شاىيف

(ُٖ)

في الثقات.

وأثنى العمماء عمى كتابو خاصة ,قاؿ ابف ميدم" :كتاب أبي عكانة أثبت مف حفظ ىشيـ"(ُٗ) ,كقاؿ

أيضػػا" :إذا كػػاف الكتػػاب فكتػػاب أبػػي عكانػػة صػػحيح ,كاذا كػػاف الحفػػظ فحفػػظ ىشػػاـ"(َِ) ,كقػػاؿ شػػعبة ألبػػي
ن
(ُِ)
ػي مػف
شيئا"  ,كقاؿ يحيى القطاف" :أبك عكانػة فػي كتابػو أحػب إل َّ
عكانة" :كتابؾ صالح كحفظؾ ًل يسكل ن
* ٌاا )ٕ( ,)ٖ98/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٖ٘( ,تاااب اىثااىاؿ ؽاا ٜاىٍَااعك ,نفااٌ ؼااكٝس(ٗٓ ٗ ,)8ي )8( ,)٘٘/ٕ( :مراااب اىٍَاااظك )ٖٓ( ,تاااب
اىثٕاؿ ؽ ٜاىٍَعك ,نفٌ(ٌْ )7ٔ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىّٞنه :ٛتؾرػ اىٞاء تاشْر ِٞاىَْق٘ٚح ٍاِ ذؽرٖاا ٌٗانُ٘ اىّا ِٞاىَؼعَاح ٗ٘اٌ اىنااػ ؽا ٜآـهٕاا اىاهاءٍْٝ ,اة اىإ ٚامٓ اىقثٞياح ٕٗاّٝ ٜانه
ظَاػح .األٍّاب(٘ ,)٘97/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٖٗٔ/
(ٕ) اى٘اٌطٍّ :ٜثح اىٗ ٚاٌ ٜٕٗ ٛفهٝح ٍّٖ٘نج تثيؿ .األٍّاب(ٍ٘ ,)٘ٙٔ/هأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗاىثقاع(ٖ.)ٕٔٗٓ/
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٓ.)ٗٗ8/
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔٔ/7(ٙ
(٘) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( ,)ٖٖ9ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٗ/
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(ٖٓ.)ٗٗ8/
( )7ذانٝؿ اىصقاخ(ٗ.)ٗٙ
( )8فطْ.)ٔ7ٔ/ٔ(ٜ
( )9اىناِؼ(ٖٗ ,)ٕٕٗ/ؽٍٞ ٜىاُ االػركاه(ٍ" :)ٕٔٗ/7عَغ ػي ٚشقرٔ ,مراتٔ ٍارقِ تااىَهج"ٗ ,ؽاٌ ٜاٞه أػاالً اىْاثالء(" :)ٕٔ7/8ؼااؽع شثاد,
ٗماُ ٍِ أنماُ اىؽكٝس"ٗ ,ؽ ٜذممهج اىؽؾاظ(ٔ" :)ٕٖٙ/ؼاؽع ,أؼك اىصقاخ".
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٓٔ٘).
ٔٔ ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٔ/
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘ٔ.)ٙٗٗ/
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ (٘ٔ..)ٙٗٓ/
(ٗٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( ,)ٖٖ9ذانٝؿ تغكاق(٘ٔٗ ,)ٙٗٓ/ػيـ اىمٕث ٜػي ٚلىل ؽ ٜذانٝؿ اإلٌالً(ٔٔ )ٕٗٔ/فائالٝ" :ؼْ ٜػيٌ ٚاثٞو اىَثاىغاح
ؽ ٜأّٔ ٔكٗؿ".
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٗ/
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٗٓ/9ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٓ/
( )ٔ7اىصقاخ(.)ٕ٘ٙ/7
( )ٔ8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٖٖ9
( )ٔ9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٗٓ/ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٔ/
(ٕٓ) ذانٝؿ تغكاق(ٕ٘ٔ )ٙٗٔ/نما ظاء "ؽؽؾع ّٕاً"ٗ ,ؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو "ُٕ َّ ٕ٘ٗ ,"ٌْٞاألِثٔ.
(ٕٔ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔٗ ,)ٖٙٗ/اّظه :ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٖ7/
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شػػعبة فػػي حفظػػو"(ُ) ,كقػػاؿ عفػػاف" :كػػاف أبػػك عكانػػة صػػحيح الكتػػاب كثيػػر العجػػـ كالػػنقط ,ككػػاف ثبتنػػا ,كأبػػك
عكانة في جميع حالو أصح حديثنا عندنا مف ىشيـ"(ِ) ,كقاؿ ابف معيف" :كأبك عكانة كتابو صحيح ,...كفي
جميع حالو أصح حديثنا عندنا مف ىشيـ ,إًل أنو بآخره كاف يق أر مف كتب الناس فيقػ أر الخطػأ ,فأمػا إذا كػاف
حدث مف كتابو فيك أثبت ,كاذا َّ
مف كتابو فيك ثبت"(ّ) ,كقاؿ أحمد" :إذا َّ
حدث مف غير كتابو ربما كىـ"(ْ),
كقاؿ أبك زرعة" :ثقة إذا ح َّػدث مػف كتابػو"(ٓ) ,كقػاؿ أبػك حػاتـ" :كتبػو صػحيحة ,كاذا ح َّػدث مػف حفظػو غمػط
كثير كىك صدكؽ ثقة"(ٔ) ,كقاؿ ابف عبد البر" :أجمعكا عمى أنو ثقة حجة فيما َّ
حدث مف كتابػو ,كاذا ح َّػدث
نا
ػغير كانتفػع بػو
مف حفظو ربما غمط"(ٕ),كقاؿ ابف حباف" :كاف مف أىؿ الفضؿ كالنسػؾ ممػف عنػى بػالعمـ ص نا

كبير ,ككاف ربما ىي ًيـ إذا َّ
حدث مف حفظو"(ٖ) ,كقاؿ الذىبي" :استقر الحاؿ عمى أف أبا عكانػة ثقػة لػو أكىػاـ
ي
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
ٍّ
تجانب إخراجيا الشيخاف" ,كقد تي يكمـ في ركايتو عف قتادة ,فقاؿ ابف معيف  ,كيعقكب بف شيبة " :ىك

في قتادة ليس بذاؾ",كقاؿ ابف المديني" :كػاف أبػك عكانػة قػي قتػادة ضػعيفنا ألنػو كػاف قػد ذىػب كتابػو ,ككػاف

يحفظ مف سعيد ,كقد أغرب فييا أحاديث"(ُِ) ,كأبك عكانة أحد المشاىير ,كثقو الجماىير ,ككاف يغمط ,فػي
حديثو عف قتادة ليف ,كقد احتج بحديثو األئمة كميـ(ُّ).

مات سنة ست كسبعيف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.
ِ (ٗٔ)
ِ
الخطَّ ِ
ادةَ ْب ِن َع ِز ٍ
ام َة ِ
ص ِري ,وكان أكمو(٘ٔ).
الس ُد
يز َّ
وس ّي  ,أبو َ
بن قَتَ َ
* قَتَ َ
اب َ
الب ْ
ادةُ ْب ُن د َع َ
كثقو ابف سعد(ُٔ) ,كابف معيف(ُٕ) ,كالعجمػي(ُٖ) ,كالػدارقطني(ُٗ) ,كالػذىبي(َِ) ,كابػف رجػب(ُِ) ,كابػف
حجر(ِِ) ,كزاد ابف سعد "مأمكف حجة في الحديث" ,كزاد الذىبي "حافظ ثبت" ,كزاد ابػف رجػب "أحػد األئمػة
األعالـ كالحفاظ المتفؽ عمى صحة حديثيـ ,كاليو المنتيى في الحفػظ" ,كزاد ابػف حجػر "ثبػت ,رأس الطبقػة

الرابعػػة",كأثنى عمػػى حفظػػو جماعػػة مػػف األئمػػة ,فقػػاؿ ابػػف سػػيريف" :قتػػادة أحفػػظ النػػاس"(ِّ) ,كقػػاؿ سػػعيد بػػف
(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٙٗٔ/
(ٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٗٓ/9ؽ ٜذممهج اىؽؾاظ(ٔٗ ,)ٕٖٙ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ ,)ٖٕٔ/9واقا "ماُ أٔػ ػْكّا ٍِ ِؼثح".
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٖٙٗ/
(ٗ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٕٙٗ/
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗٔ/9
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ (.)ٗٔ/9
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٖٔ/9
(ٍّ )8إٞه ػيَاء األٍٕان(ٓ.)ٔ9
(ٌٞ )9ه أػالً اىْثالء(.)ٕٕٔ/8
(ٓٔ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔٗ ,)ٖٙٗ/ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٖ7/
(ٔٔ) ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٖٔٗ/
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء( ,)ٕٕٔ/8ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٕٖ7/
(ٖٔ) اّظهٕ :ك ٛاىٍان.)ٗٗ9(ٛ
(ٗٔ) اىٍكٌٗ :ٜت ٌٙاىكاه اىََٖيح ٗاى٘اٗ ت ِٞاىٍ ِْٞٞاىََٖير ِٞأٗالَٕا ٍؾر٘ؼحٕ ,مٓ اىٍْاثح اىا ٚظَاػاح ٍاِ فثائاو ٍْٖاا ٌاكٗي تاِ ِاٞثاُ ٍْٖاا
فراقج ,األٍّاب(ٖ ,)ٕٖ٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٔٓ9/
(٘ٔ) اىنَٔ ٕ٘ اىؼَ٘ٝ ٚىك تٔ اإلٍّاٍُ ,ؼعٌ اىَقا ًٞٝؽ ٜاىيغح (.)9ٓ8
( )ٔٙاىطثقاخ اىنثه.)ٔ7ٔ/7(ٙ
( ٍِ )ٔ7مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه( ,)ٗٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ٘/7
( )ٔ8ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖ89
( )ٔ9اإلىىاٍاخ ٗاىررثغ(ٓ.)ٖ7
(ٕٓ) ٍٞىاُ االػركاه(٘ٗ ,)ٗٗٙ/ؽ ٜاىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ" )ٕٔٗ/ؼاؽع شقح".
(ٕٔ) ِهغ ػيو اىرهٍم.)ٔٙٗ/ٔ(ٛ
(ٕٕ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ ,)ٖ89ؽٕ ٜك ٛاىٍان" )ٖٗٙ(ٛأؼك األشثاخ اىَّٖ٘ن ,ِٝماُ ُٙٝهب تٔ اىَصو ؽ ٜاىؽؾع".
(ٖٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔٗ/7
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المسيب" :ما أتاني عراقي أحفظ مف قتادة"(ُ) ,كقاؿ سفياف" :ككاف في الدنيا مثؿ قتادة"(ِ) ,كقاؿ أحمػد:
شيئا إًل حفظو"(ّ) ,حتى إف قتادة أثنى عمى نفسو بالحفظ فقػاؿ" :أنػا
"كاف أحفظ أىؿ البصرةً ,ل يسمع ن
لصػػحيفة جػػابر أحفػػظ منػػي لسػػكرة البقػرة ,ككانػػت قرئػػت عميػػو"(ْ) ,قػػاؿ سػػفياف عػػف ىػػذه الصػػحيفة" :كػػاف
قتادة يقص بصحيفة جابر ,ككاف كتبيا عف سميماف اليشكرم"(ٓ).

قمت :لكف قتػادة لػـ يسػمع مػف سػميماف اليشػكرم ,قػاؿ سػميماف التيمػي" :ذىبػكا بصػحيفة جػابر إلػى

قتادة فركاىا ,أك قاؿ فأخذىا"(ٔ) ,كلقد أطنب أحمد في ذكر قتادة فجعؿ ينشر مػف عممػو كفقيػو كمعرفتػو
باًلختالؼ كالتفسير كغير ذلؾ,ك جعؿ يقكؿ" :عالـ بتفسير القرآف كاختالؼ العمماء" ,ككصػفو بػالحفظ,
كقػاؿ" :قممػا تجػد مػف يتقدمػو ,أمػا المثػؿ فمع َّػؿ"(ٕ),كأثنػى عميػو ابػف حبػاف فقػاؿ " :كػاف مػف عممػاء النػاس
بالقرآف كالفقو ,ككاف مف حفػاظ أىػؿ زمانػو"(ٖ) ,كقػاؿ الػذىبي" :كػاف مػف أكعيػة العمػـ ,كممػف يضػرب بػو

المثػػؿ فػػي قػػكة الحفػػظ"(ٗ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر" :حػػافظ عص ػره"(َُ),كعػػدكا حديثػػو مػػف أجػػكد األسػػانيد ,قػػاؿ
الحػػاكـ" :اجتمػػع أحمػػد كيحيػػى كعمػػي بػػف المػػديني فػػي جماعػػة معيػػـ ,اجتمع ػكا فػػذكركا أجػػكد األسػػانيد
الجياد ,فقاؿ رجؿ منيـ :أجكد األسانيد شعبة عف قتادة عف سعيد بف المسيب عف عامر أخي أـ سػممة

عف أـ سممة"(ُُ).

(ُِ)
أيضا" :رأيتو كحاطب ليؿ"(ُّ).
كغمزه الشعبي ,فقاؿ" :رأيت كناسة بيف حشيف"  ,كقاؿ ن
قمػت :يعنػػي يسػػمع مػػف كػػؿ أحػػد ,كقػػاؿ يحيػػى بػػف أبػػي كثيػػرً" :ل يػزاؿ أىػػؿ البصػرة بً ىشػػر مػػا كػػاف

فييـ قتادة"(ُْ) ,كقاؿ أبك عمرك بف العػالء" :كػاف قتػادة كعمػرك بػف شػعيب ًل ييعػاب عمييمػا بشػيء إًل
شيئا إًل َّ
حدثا بو"(ُٓ).
أنيما ًل يسمعاف ن
ورماه بالتدليس النسائي(ُٔ) ,كابف حباف(ُٕ) ,كالدارقطني(ُٖ) ,كالذىبي

(ُٗ)

.

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖٖٔ/7
(ٕ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ.)ٕٖٗ/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ٘/7
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ7ٔ/7(ٙ
(٘) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ.)٘ٓ8/
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ.)٘ٓ8/
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗٗ ,)ٖٔ٘-ٖٔٗ/اّظه :اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٔٔ/
( )8اىصقاخ(٘ٗ ,)ٖٕٕ/اّظهٍّ :إٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٔٔ).
(ٌٞ )9ه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٕ7ٓ/اّظه :ذانٝؿ اإلٌاالً(ٗ ,)ٗ٘ٗ/7ؽاٌ ٜاٞه أػاالً اىْاثالء(٘" :)ٕ7ٔ/ؼعاح تاإلظَااع ,الا تا ِٞاىٍاَاع –ٝؼْاٜ
ٔهغ تاىٍَاع".
(ٓٔ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٕٔٓ(ًٝ
(ٔٔ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(٘ٗ).
(ٕٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖ89
(ٖٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)٘٘/
(ٗٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘ٗ ,)ٕ7٘/فاه اىمٕثٍ ٜؼيقاٝ" :ط٘ٗ ٛال ٝهٗ ,"ٛفاه اىثاؼسٗ :ىؼو ٝؽ ٚٞتِ أت ٜمصٞه لمه لىل ألُ فراقج فاك ّااه ٍْأ,
أٗ ألّٔ ماُ ٝه ٙتاىقكن ٗ ,أػيٌ.
(٘ٔ) اىٙؼؾاء اىٕغٞه(ٗ ,)87اّظه :ذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ.)٘ٓ9/
( )ٔٙذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٔٔ(ٜ
( )ٔ7اىصقاخ(ٍّ٘ ,)ٖٕٕ/إٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٔٔ).
( )ٔ8اإلىىاٍاخ ٗاىررثغ(ٖ.)ٖ7ٓ ,ٕٙ
(ٍٞ )ٔ9ىاُ االػركاه(٘ ,)ٗٗٙ/اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ ’)ٕٔٗ/ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞٗ ,)ٕٕٔ/ه أػالً اىْثالء(٘.)ٕ77 ,ٕ7ٔ/
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كذكره العالئي(ُ),كأبك زرعة العراقي(ِ) ,كبرىاف الديف الحمبي(ّ) ,كابف حجر

(ْ)

في المدلسيف.

كقيؿ ألبي حاتـ :قتادة عف معاذ أحب إليؾ أك أيكب عف معاذأ قاؿ" :قتادة إذا بيَّف

(ٓ)

السماع"(ٔ).

قمػػت :قتػػادة مشػػيكر بالتػػدليس ,كقػػد عػػده ابػػف حجػػر مػػف أصػػحاب المرتبػػة الثالثػػة ,لكػػف إذا ركل عنػػو

شعبة كاف عنعف فيك محمكؿ عمى السماع".

حدث ,فإذا َّ
قاؿ شعبة" :كنت أتفطف إلى فـ قتادة إذا َّ
حدث بما سػمع قػاؿ :ح َّػدثنا سػعيد ,ح ٌػدثنا أنػس,

حدث ما لـ يسمع قاؿَّ :
كحدثنا مطرؼ ,كاذا َّ
كحدثنا الحسفَّ ,
َّ
حدث سػميماف بػف يسػار ,ح َّػدث أبػك قالبػة"(ٕ),

أيضا" :كنت أعرؼ حديث قتادة ما سمع مما لـ يسمع ,فإذا جاء ما سمع قاؿَّ :
حدثنا ,كاذا جاء ما لـ
كقاؿ ن
يسمع كاف يقكؿ :قاؿ"(ٖ).

لذلؾ قاؿ يحيى بف سعيد(ٗ) ,كابف المديني(َُ)" :كشعبة أعمػـ النػاس بحػديث قتػادة مػا سػمعو منػو كمػا

لـ يسمع".

مات سنة سبع عشرة كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

ثالثًا :التخريج

أوًًل :المتابعات

خ )ٖ( ,)ُُٓ/ُ( :كتاب الصالة )ّٕ( ,باب كفارة البزاؽ في المسجد ,رقػـ حػديث(ُْٓ) عػف آدـ عػفشعبة عف قتادة بو بمفظو ,كصرح قتادة بالسماع.

-ـ )ٓ( ,)َّٗ/ُ( :كت ػػاب المس ػػاجد كمكاض ػػع الص ػػالة )ّ( ,ب ػػاب الني ػػي ع ػػف البص ػػاؽ ف ػػي المس ػػجد ف ػػي

الصػػالة كغيرىػػا ,رقػػـ حػػديث(ٓٓ) عػػف قتيبػػة كيحيػػى بػػف يحيػػى كالىمػػا عػػف أبػػي عكانػػة بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ

(ُ )ٓ( ,)َّٗ/كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ّ( ,بػػاب النيػػي عػػف البصػػاؽ فػػي المسػػجد فػػي الصػػالة
كغيرىا ,رقـ حديث(ٔٓ) عف يحيى بف حبيب عف خالد بف الحارث عف شعبة عف قتادة بمفظو ,إًل "البزاؽ"

بدًل منيا "التفؿ".
جاء ن

د ,)ُِٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في كراىية البزاؽ في المسػجد ,رقػـ(ْٕٓ) عػف مسػدد عػف أبػي عكانػةبػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُِٔ-ُِٓ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػي كراىيػػة الب ػزاؽ فػػي المسػػجد ,رقػػـ(ْْٕ) عػػف

مسمـ بف إبراىيـ عف ىشاـ كشػعبة كأبػاف جمػيعيـ عػف قتػادة بػو متقػارب األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ُ ,)ُِٔ/كتػاب

الصالة ,باب في كراىية البزاؽ في المسجد ,رقػـ(ْٕٔ) عػف أبػي كامػؿ عػف يزيػد بػف زريػع عػف سػعيد عػف
قتادة بمفظ "النخاعة" ,كالباقي مثمو.

(ٔ) ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(ٕٗ٘).
(ٕ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)ٕ٘()ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
(ٖ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)ٔٙٗ(ِٞ
(ٗ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٕٔٓ(ًٝفاه ؽٕ ٜك ٛاىٍان" : )ٖٗٙ(ٛنتَا قىً".
(٘) ٝؼْ :ٜالا ٔهغ تاىٍَاع.
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ٘/7
( )7اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖٗ ,)ٕٗٗ/اّظه ,)ٕٗٗ/ٖ( :ذانٝؿ اىكٗن ,)7ٗ/ٕ(ٛاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)٘٘/
( )8اىطثقاخ اىنثه.)ٔ7ٔ/7(ٙ
( )9اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)ٙ8/
(ٓٔ) ٍؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٗٓٔ)ٗ ,اّظهٌٞ :ه أػالً اىْثالء(.)ٕ99/7
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-ت )ِ( ,)َٗ/ِ( :كتاب الصالة )ْٗ( ,باب ما جاء فػي كراىيػة البػزاؽ فػي المسػجد ,رقػـ حػديث(ِٕٓ)

عف قتيبة بو بمفظو.

-دم ,)ٖٕٔ/ِ( :كتاب الصالة )ُُٔ( ,باب كراىيػة البػزاؽ فػي المسػجد ,رقػـ حػديث(ُّْٓ) عػف ىاشػـ

بف القاسـ عف شعبة عف قتادة بو بمفظو.

-حـ )َُٗ/ّ( :عف ابف أبي عدم كابف جعفر كالىما عف قتادة بو بمفظ "النخامة" ,كالبػاقي مثمػو ,ككػذلؾ

صرح قتادة بالسػماع ,ككػذلؾ
(ّ )ُّٕ/عف حجاج عف شعبة عف قتادة بمفظ "البصاؽ" ,كالباقي مثمو ,كقد َّ
(ّ )ُّٖ/عف يحيػى بػف سػعيد كككيػع كالىمػا عػف ىشػاـ عػف قتػادة بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ)ُّٖ/

عف إسماعيؿ عف ىشاـ عف قتادة بو ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ (ّ )َِٗ/عف الضحاؾ بف مخمد عف سعيد
بف أبي عركبة عف قتادة بو ,بمفظ "النخامة" ,كالباقي مثمو ,ككذلؾ(ّ )ِٕٕ ,ِِّ/عف محمد بف يزيد عف
ىشػػاـ كشػػعبة كالىمػػا عػػف قتػػادة بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ (ّ )ِّْ/عػػف عبػػد الكىػػاب بػػف عطػػاء عػػف سػػعيد عػػف

قتػػادة بػػو ,بمفػػظ "النخامػػة" ,كالبػػاقي مثمػػو ,ككػػذلؾ (ّ )ِْٕ/عػػف محمػػد بػػف يزيػػد عػػف ىشػػاـ عػػف قت ػادة بػػو
بمفظو ,ككذلؾ (ّ )ِٕٕ/عف يزيد بف ىاركف كالضحاؾ بف مخمد كالىما عف شعبة عف قتادة بو بمفظو.

-خزيمػػة ,)ِٕٔ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٖٓٔ( ,بػػاب األمػػر بػػدفف الب ػزاؽ فػػي المسػػجد ليكػػكف كفػػارة لمبػػزؽ,

رقـ(َّٗ) عف يعقكب الدكرقي عف أبي داكد عف شعبة عف قتادة ,كعف يعقكب الدكرقي عف ابف عميَّة عف

ىشاـ عف قتادة ,كعف زياد بف أيكب عف محمد بف يزيد عف ىشاـ كشعبة كالىما عف قتادة ,كعف سػمـ بػف
جنادة عف ككيع عف ىشاـ عف قتادة بو بمفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي أمامة متقارب األلفاظ.

-د ,)ّّٔ/ْ( :كتاب األدب ,باب إماطة األذل عف الطريؽ ,رقـ(ِِْٓ).

حػػـ )ّْٓ ,َِٔ/ٓ( :مطػكنًل ,كفيػػو "قػػاؿ رسػػكؿ اهلل :النخامػػة فػػي المسػػجد تػػدفنيا ,أك الشػػيء تنحيػػو عػػفالطريؽ ,فإف لـ تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنؾ".
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ِْٓ) َّ
الر يج يؿ ًفي ًقٍبىم ًة اٍل ىم ٍس ًجًد
ىف ىيتىىن َّخ ىـ َّ
الن ٍي يي ىع ٍف أ ٍ
أف رسػ ى ً
ً ً
ًً
ًو
صػػاقنا ًفػػي
(ّّ -)َٖٓ/أ ٍ
ػكؿ اهلل  ىرأل يب ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍيبًػةي ٍبػ يػف ىسػػعيد ىعػ ٍػف ىمالػػؾ ىعػ ٍػف ىنػػاف وع عػ ٍػف ٍابػ ًػف يع ىمػ ىػر َّ ى ي
الن ً
ًج ىد ًار اٍلًقٍبىم ًة ىف ىح َّكوي ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعىمى َّ
صمٍّي ىفال ىي ٍب يز ٍؽ ًقىب ىؿ ىك ٍج ًي ًو ًف َّ
اهلل ًقىب ىػؿ ىك ٍج ًي ًػو
اس ىف ىق ى
اف أ ى
اؿ" :إ ىذا ىك ى
ىح يد يك ٍـ ىي ى
إف ى
صمَّى"*.
إ ىذا ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْي ِب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات.

* ٌ )ٕ( ,)ٖ98/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕ٘ٗ( ,تاب اىْٖ ٜأُ ٝراْفٌ اىهظاو ؽا ٜفثياح اىٍَاعك ,نفاٌ(٘ٓ ٗ ,)8ي )8( ,)٘ٙ/ٕ( :مرااب اىٍَااظك,
(ٖٔ) تاب اىْٖ ٜػِ أُ ٝرْفٌ اىهظو ؽ ٜفثيح اىٍَعك ,نفٌ ؼكٝس(ٌْٕٓ )7كا ٍٗرْا.
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يؽ اٍل ىم ٍس ًجًد
(ِٖٓ) تى ٍخًم ي
ً
اؽ ً ً
بف ىحبً و
اؿ :ىح َّدثىىنا يح ىم ٍي هد الطَّ ًكي يؿ ىع ٍف أ ىىن و
س ب ًػف
يب قى ى
يـ قى ى
(ّْ -)َٖٗ/أ ٍ
اؿ :أى ٍخ ىب ىرىنا ىعائ يذ ي
ىخ ىب ىرىنا ًإ ٍس ىح ي ي
بف إ ٍب ىراى ى
كؿ ً
احم َّر ك ٍجيو ىف ىق ً
اهلل  ين ىخام نة ًفي ًقٍبىم ًة اٍلمس ًجًد ىف ىغ ً
ض ى َّ
صً
ػار
اؿ :ىأرىل ىر يس ى
ىم ًال وؾ ىق ى
ام ىأرىةه ًم ىف ٍ
ىٍ
األن ى
امت ٍ
ب ىحتى ٍ ى ى ي ي ى
ى
(ُ)
ً
ىح ىس ىف ىى ىذا"*.
ت ًفي ىم ىكانًيىا خمكقا  ,ىق ى
ىف ىح َّكتٍيىا ىك ىج ىعمى ٍ
"ما أ ٍ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل  : ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ ِ
يم ,ثقة حافظ اختط بآخره ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
س َح ُ
* إِ ْ
اق ْب ُن إ ْب َراى َ
* َع ِائ ُذ ْب ُن َح ِب ِ
يب ْب ِن ا ْل َم َّال ِح ا ْل َع ْب ِسي(ٕ) ,وقيل ا ْلقَُر ِشي ,موًلىم أبو أحمد ,ويقال أبو ىشام الكوفي.
كثقو ابػف سػعد(ّ) ,كابػف معػيف(ْ) ,كزاد ابػف سػعد" :إف شػاء اهلل" ,كذكػره ابػف حبػاف(ٓ) ,كابػف شػاىيف
(ٗ)

(ٔ)

(ٖ)
(ٕ)
ػاقال"
ػيخا ع ن
في الثقات ,كصحح لػو ابػف خزيمػة  ,كالحػاكـ  ,كأثنػى عميػو أحمػد فقػاؿ" :كػاف ش ن
ػأس"(َُ) ,كقػػاؿ أبػػك زرعػػة(ُُ) ,كابػػف حجػػر(ُِ)" :صػػدكؽ" ,كقػػاؿ ابػػف عػػدم" :ركل عػػف ىشػػاـ بػػف عػػركة
بػ ه
(ُّ)
"ص ىكٍيًم هح"(ُْ) ,كقاؿ الذىبي:
أحاديث أنكرت عميو ,كسائر أحاديثو مستقيمة"  ,كقاؿ ابف معيف في ركاية :ي
"لو مناكير"(ُٓ) .كذكره العقيمي في الضعفاء(ُٔ).

"لػيس بػو

مات سنة تسعيف كمائة.
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-جػػو )ْ( ,)َُّ-َّٗ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كالجماعػػات )َُ( ,بػػاب كراىيػػة النخامػػة فػػي المسػػجد ,رقػػـ

حديث(ِٕٔ) عف محمد بف طريؼ عف عائذ بو بمفظو.

خزيمػػة ,)َِٕ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٕٓٓ( ,بػػاب تطيػػب المسػػجد ,رقػػـ حػػديث(ُِٔٗ) عػػف يكسػػؼ بػػفمكسى عف عائذ بو متقارب األلفاظ

* ٌ )ٕ( ,)ٖ99/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕ٘8( ,تاب ذفيٞاـ اىٍَاعك ,نفاٌ(ٗ ,)8ٓ9مامىل أـهظأ ي )8( ,)٘7/ٕ( :مرااب اىٍَااظك )ٖ٘( ,تااب
ذفيٞـ اىٍَاظك ,نفٌ(ٌْٕٗ )7كا ٍٗرْا.
(ٔ) فاه اىٍ :ٜٚ٘ٞـي٘فا تؾرػ ٞٚة ٍؼهٗػ .وٕه اىهت ٚػي ٚاىَعرث.)٘7/ٕ( ٚ
(ٕ) اىؼثٍ :ٜتؾرػ اىؼ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ اىثاء اىَ٘ؼكج ٗمٍه اىٍ ِٞاىََٖيحٍّ ,ثح اى ٚػثً تاِ تغإٗ ,ٗٞا ٜاىقثٞياح اىَّاٖ٘نج اىراٍْٝ ٜاة اىٖٞاا
اىؼثٍ ُ٘ٞتاىن٘ؽح .األٍّاب(ٗ ,)ٔٗٓ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٔ٘/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٙٙ/ٙ(ٙ
(ٗ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك(ٖٖ٘) ,ذانٝؿ اىكٗن.)ٕٖٙ ,ٖ٘9/ٔ(ٛ
(٘) اىصقاخ(.)ٕ97/7
( )ٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ٘9
( )7ـىَٝح(ٕ.)ٕ7ٓ/
( )8ك(ٕ.)ٕٙٔ/
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ7/7
(ٓٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٖٙٔ/
(ٔٔ) ٌئاالخ اىثهلػ.)ٖ8٘( ٜ
(ٕٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(ٕٖٕ).
(ٖٔ) اىناٍو(٘.)ٖ٘٘/
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ7/7
(٘ٔ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔٗ ,)ٕ٘ٔ/اّظه ٍٞىاُ االػركاه(ٗ.)ٕٕ/
( )ٔٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)ٗٔٔ/
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-البخارم في التاري الكبير )َّٕ/ٔ( :عف يكسؼ بف راشد عف عائػذ بػو متقػارب األلفػاظ ,كقػاؿ" :حػديث

حكو النبي  أصح"(ُ).

ثانيا :الشواىد
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِِ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو عائذ بف حبيب صدكؽ.

(ٔ)

فاه اىثاؼسٗ :اىؽكٝس اىم ٛأِان اى ٔٞاىثفان ٛأّٔ أٔػ ٕ٘ "أُ نٌ٘ه  نأّ ٙفاٍح ؽ ٜفثيح اىٍَعك ؽؽنٖا تٞاكٓ ,ؽهُئا ٜؽاٗ ٜظٖأ ِاكج
لىل ػي ,ٔٞؽقاه" :اُ اىؼثك الا فاً ٕٝي ٜؽبَّا ْٝاظ ٜنتٔ أٗ نتٔ ؽَٞا تٗ ْٔٞت ِٞاىقثيح ,ؽبلا تىؿ أؼكمٌ ؽيٞثىؿ ػِ ٍٝانٓ أٗ ذؽد فكٍٞأ ,أٗ ٝقا٘ه
ٕنااما_ ٗتااىؿ ؽاا ٜش٘تاأ ٗقىاال تؼٙاأ تااثؼٗ_" ,أـهظاأ ؾ )8( ,)٘ٓ8-٘ٓ7/ٔ( :مراااب اىٕااالج )ٖٖ( ,تاااب ؼاال اىثااىاؿ تاىٞااك ٍااِ اىٍَااعك,
نفٌ(٘ٓٗ) ػِ فرٞثح ػِ اٌَاػٞو تِ ظؼؾه ػِ ؼَٞك تٔٗ ,ممىل (ٔ )8( ,)ٖ٘ٔ/مراب اىٕالج )ٖ9( ,تااب الا تاكنٓ ٍاِ اىثاىاؿ ؽيٞؤـام تطاهػ
ش٘تٔ ,نفٌ( )ٗٔ7ػِ ٍاىل تِ اٌَاػٞو ػِ وٕٞه ػِ ؼَٞك تٔ.
ؼٌ )ٔ88/ٕ( :ػِ ٍؽَك تِ ػثك تِ اىَصْ ٚػِ ؼَٞك تٔٗ ,ممىل(ٕ )ٔ99/ػِ ٝىٝك ػاِ ؼَٞاك تأٗ ,مامىل (ٕ )ٕٕٔ/ػاِ ػثاك اىٕاَك ػاِؼَاق ػِ شاتد ػِ أًّٗ ,ممىل(ٕ )ٕٖ8/ػِ ؼٍِ ػِ ؼَاق ػِ شاتدٗ ,ممىل (ٕ )ٕٕ٘/ػِ ػؾاُ ػِ ؼَاق ػِ شاتد.

ٗٗٔ

ًّالةي ىعىمى اٍل ًم ٍن ىب ًر
(ِٖٔ) الص ى
ػازًـ ٍب ًػف ًد ىين و
اؿ :ىح َّدثىنًي أ يىبػك ىح ً
ػار
كب ٍب يف ىع ٍبًد َّ
الر ٍح ىم ًف ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
(ّٓ -)َِٖ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
(ُ)
َّػاعًد َّ ً
ًل ,أىتىكا سػي ىؿ ٍبػف سػعود الس ً
أ َّ
ػاؿ ىكالمَّ ًػو ًإٍّنػي
ػؾ ىف ىق ى
ػكدهي ىف ىسػأىليكهي ىع ٍػف ىذًل ى
امتى ىػرٍكا ًفػي اٍل ًم ٍن ىب ًػر ًم َّػـ يع ي
ىف ًر ىجا ن ٍ ى ٍ ى ى ٍ
م ىكىقػد ٍ
ؼ ًم َّـ يىك كلى ىق ٍد أرٍىيتيو أ َّىك ىؿ يكوـ ك ً
ض ىع ىكأ َّىك ىؿ ىي ٍكوـ ىجمى ىس ىعمى ٍي ًو ىر يسك يؿ المَّ ًو  أ ٍىر ىس ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو ً إلىى فيالى ىنةى
ىع ًر ي
أل ٍ
ى ى ى ي
ىٍ ي
ت َّ
ىف يم ًرم يغالى ىم ًؾ َّ
ىجًم يس ىعمى ٍي ًي َّف ًإ ىذا ىكمَّ ٍم ي
ىع ىك نادا أ ٍ
ىف ىي ٍع ىم ىؿ ًلي أ ٍ
ام ىأروىة قى ٍد ىس َّم ى
ىم ىرتٍوي
َّار أ ٍ
اىا ىس ٍي هؿ " أ ٍ
الن ى
ٍ
النج ى
اس " ,فىأ ى
)
ِ
(
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
اء بًيىا ىفأ ٍىر ىسىم ٍ ً
كؿ
ىف ىعمىميىا م ٍف ى
ت ىر يس ى
ىم ىر بًيىا ىف يكض ىع ٍ
ت ىىا يى ىنا ثيَّـ ىأرٍىي ي
ط ٍرىفاء اٍل ىغ ىابة ثيَّـ ىج ى
ت إىلى ىر يسكؿ المو  ىفأ ى
ً
المَّ ًو  رًقي فى َّ
ىص ًػؿ اٍل ًم ٍن ىب ًػر ثي َّػـ
ػع ىك يى ىػك ىعمى ٍييىػا ثي َّػـ ىن ىػز ىؿ اٍلقى ٍيقى ىػرل فى ىس ىػج ىد فػي أ ٍ
ى ى ى
صمى ىعمى ٍييىا ىك ىكب ىَّر ىك يى ىك ىعمى ٍييىا ثي َّػـ ىرىك ى
َّ
ً
الن ً
اؿ " :ىيا أىييىا َّ
غ أى ٍقىب ىؿ ىعىمى َّ
ال ًتي"*.
ص ى
اس ىف ىق ى
اد ىفىم َّما ىف ىر ى
ىع ى
ص ىن ٍع ي
ت ىى ىذا لتىأٍتىمكا بًي ىكًلتى ىعم يمكا ى
اس ًإَّن ىما ى
الن ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
من ْب ِن مح َّم ٍد ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن َع ْب ٍد ال َق ِ
الر ْح ِ
ي(ٖ) ا ْل َم َد ِني.,
وب ْب ُن َع ْب ِد َّ
َ
َُ
* َي ْعقُ ُ
ار ّ
كثقػػو اب ػػف مع ػػيف(ْ) ,كأحمػػد(ٓ) ,كال ػػذىبي(ٔ) ,كاب ػػف حجػػر(ٕ),كذكػ ػره اب ػػف حبػػاف

(ٖ)

كاب ػػف ش ػػاىيف

(ٗ)

ف ػػي

الثقات ,كقاؿ ابف حباف" :مف األثبات في الركاية"(َُ),مات سنة إحدل كثمانيف كمائة.
(ٕٔ)
(ٔٔ)
ار ,أَ ُبو َح ِ
سمَ َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
س ْف َيان.
ازٍم األَ ْع َرج األَ ْف َر ِز ا ْل َم َد َن ّي ,مولى األَ ْ
س َوِد ْب ِن ُ
* َ
كثق ػػو النس ػػائي(ُّ) ,كاب ػػف س ػػعد(ُْ) ,كاب ػػف مع ػػيف(ُٓ) ,كأحم ػػد(ُٔ) ,كالعجم ػػي(ُٕ) ,كأب ػػك ح ػػاتـ(ُٖ),كاب ػػف
خزيمػػة(ُٗ),كالػػذىبي(َِ) ,كابػػف حجػػر(ُِ) ,كالسػػيكطي(ِِ) ,كزاد ابػػف سػػعد "كػػاف كثيػػر الحػػديث" ,كزاد العجمػػي

* ٌ )ٕ( ,)ٗٓٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٙ8( ,تاب اىٕالج ػي ٚاىَْثه ,نفٌ(ٕٓ ٗ ,)8ي )8( ,)ٙٗ-ٕٙ/ٕ( :مراب اىٍَاظك )ٗ٘( ,تاب اىٕاالج ػياٚ
اىَْثه ,نفٌ(ٌْٖ٘ )7كا ٍٗرْا.
(ٔ) اٍرااها ٍااِ ٍااهاٗ ,اىرَااانٗ ٛاىََاااناج اىَعاقىااح ػيااٍ ٚاامٕة اىّاال ٗاىهٝثااحٝٗ ,قاااه ىيَْاااظهج ٍَاااناج ألُ مااو ٗاؼااك ٍَْٖااا ٍٝاارفهض ٍااا ػْااك ٔاااؼثٔ.
اىْٖاٝاح( ) 8ٙ7ترٕااهػٗ ,اىَااهاء ٍَاا ٝرَااانٍْ ٙاأ اىاهظالُٕ ,ااما ألّاأ ماالً ؽٞاأ تؼااٗ اىّاكجٝٗ ,قاااه ٍااانآ ٍاهاء ٍَٗاااناجٍ .ؼعااٌ اىَقاا ًٞٝؽاا ٜاىيغااح
(ٔ.)98
(ٕ) اىطهؽاء ّ٘ع ٍِ اىّعه .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٖٙ/ٕ(ٜ
(ٖ) اىقان :ٛتاىقاػ ٗاىهاء اىَنٍ٘نج ٗذّكٝك ٝاء اىٍْثح عٞه ٍَٖ٘وجٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتْ ٜفانج ٌٕٗ تطِ ٍؼهٗػ ٍِ اىؼهب .األٍّاب(ٗ.)ٕٗٙ/
(ٗ) ذانٝؿ اىكٗن ,)ٕٔ7/ٔ(ٛاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٔٔ/9
(٘) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٓ.)ٖٙ
( )ٙذانٝؿ اإلٌالً(ٕٔ.)ٗ7ٕ/
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖ٘7
( )8اىصقاخ(.)ٙٗٗ/7
( )9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٓ.)ٖٙ
(ٓٔ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٕٗ).
(ٔٔ) األػهض :تؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىؼ ِٞاىََٖيح ٗؽرػ اىهاء ٗؽ ٜآـهٕا اىعٕ ,ٌٞمٓ اىٍْاثح اىا ٚاىؼاهض ٗاىَّاٖ٘ن تٖاا أتا٘ ؼااوً ٌايَح تاِ قْٝاان األػاهض
ٍ٘ى ٚاألٌ٘ق تِ ٌؾٞاُ .األٍّاب(ٔ ,)ٔ89-ٔ88/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)7٘-7ٗ/
(ٕٔ) األؽهو :اىمٝ ٛرطاٍِ ظٖهٓ مؤّٔ ْٝؾهؿ ىؽَرا ظٖهٍٓ .ؼعٌ ٍقا ًٞٝاىيغح(.)8ٖٙ
(ٖٔ) ذانٝؿ قٍّـ(ٕٕ.)ٕٕ/
(ٗٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕٗ/٘(ٙ
(٘ٔ) ذانٝؿ قٍّـ(ٕٕ.)ٕٕ/

( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٔ٘9/
( )ٔ7ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٔ9ٙ
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٔ٘9/
( )ٔ9ـىَٝح(ٖ.)ٕٓٓ/
(ٕٓ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔ.)ٖٔٗ/
(ٕٔ ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔ87
(ٕٕ) اٌؼاػ اىَثطؤ (ٔ٘.)9

٘ٗٔ

"صالح" ,كزاد ابف خزيمة "لـ يكف في زمانو مثمو" ,كزاد أبك بكر الشافعي "كثير الحديث" ,كزاد الذىبي "فقيو
ثبت كثير العمـ كبير القدر" ,كزاد السيكطي "كثير الحديث" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ُ).

مات بعد الثالثيف كمائة.
اري ا ْل َخ ْزر ِجي َّ ِ ِ
ٍِ
ِِ
* سي ُل ْب ُن ٍ
ي ,أَ ُبو ا ْل َع َّبا ِ
س.
َْ
الساعد ّ
صِّ
س ْعد ْب ِن َمالك ْب ِن َخالد األَ ْن َ
َ
َ ّ
(ّ)
(ِ)
صحابي جميؿ  ,ركل عف النبي  ثمانية كثمانيف كمائة حديث  ,مات سنة ثماف كثمانيف ,كقيؿ
غير ذلؾ.

نيا :التخريج
ثا ً
-خ )ُُ( ,)ّٕٗ/ِ( :كتاب الجمعة )ِٔ( ,باب الخطبة عمى المنبر ,...رقـ(ُٕٗ) عف قتيبة بو بمفظو,

ككذلؾ(ُ )ٖ( ,)ْٖٔ/كتاب الصالة )ُٖ( ,باب الصالة في السطكح كالمنبر كالخشب ,...رقـ(ّٕٕ) عف

عمي بف عبد اهلل بف المػديني عػف سػفياف عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ّْٓ/كتػاب

الصالة )ْٔ( ,باب اًلستعانة بالنجار كالصناع في أعكاد المنبػر كالمسػجد ,رقػـ(ْْٖ) ,ككػذلؾ(ْ,)ُّٗ/
(ّْ) كتاب البيكع )ِّ( ,باب النجار ,رقـ(َِْٗ) عف قتيبة عػف عبػد العزيػز عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب

ػيئا ,...رقػـ(ِٗٔٓ)
األلفاظ ,ككذلؾ(ٓ )ُٓ( ,)ََِ/كتػاب اليبػة )ّ( ,بػاب مػف اسػتكىب مػف أصػحابو ش ن
عف ابف أبي مريـ عف أبي غساف محمد بف مطرؼ عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٓ( ,)ّٖٕ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصػالة )َُ( ,بػاب جػكاز الخطػكة كالخطػكتيف فػي الصػالة,

رقـ(ْٓ) عف قتيبة بو ,كعف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف حػرب كابػف أبػي عمػر جمػيعيـ عػف سػفياف
عف أبي حازـ بو ,كلػـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّٖٕ-ّٖٔ/كتػاب المسػاجد كمكاضػع الصػالة)َُ( ,

باب جكاز الخطكة كالخطكتيف في الصالة ,رقـ(ْْ) عف يحيى بف يحيى كقتيبة بف سعيد كالىما عف عبػد

العزيز بف أبي حازـ عف أبيو بو متقارب األلفاظ.

-د ,)ِِٖ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في اتخاذ المنبر ,رقـ(ََُٖ) عف قتيبة بو متقارب األلفاظ.

-جػ ػ ػػو )ٓ( ,)ّٓٓ/ُ( :كتػ ػ ػػاب إقامػ ػ ػػة الصػ ػ ػػالة كالسػ ػ ػػنة فييػ ػ ػػا )ُٗٗ( ,بػ ػ ػػاب مػ ػ ػػا جػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي بػ ػ ػػدء ش ػ ػ ػأف

المنبر,رقـ(ُُْٔ) عف أحمد بف ثابت الجحدرم عف سفياف بف عيينة عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)َُٖ/ِ( :كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة )ْٓ( ,ب ػ ػػاب اإلم ػ ػػاـ يص ػ ػػمي ب ػ ػػالقكـ كى ػ ػػك أنش ػ ػػز م ػ ػػف أص ػ ػػحابو,

رقـ(ُِّٗ) عػف إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ عػف عبػد العزيػز عػف أبػي حػازـ متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ,)ٕٕٗ/
(ِ) كتاب الصالة )َِِ( ,باب مقاـ اإلماـ إذا خطػب,رقـ(َُٔٔ) عػف عبػد اهلل بػف يزيػد عػف المسػعكدم

عف أبي حازـ متقارب األلفاظ.

-ح ػػـ )َّّ/ٓ( :ع ػػف س ػػفياف ع ػػف أب ػػي ح ػػازـ ب ػػو ,كلفظ ػػو" :ك ػػاف م ػػف أث ػػؿ

(ْ)

–يعن ػػي منب ػػر النب ػػي ,"

ككذلؾ(ٓ )ّّٕ/عف حماد بف خالػد عػف عبػد اهلل بػف عمػر عػف العبػاس بػف سػيؿ عػف أبيػو سػيؿ ,كلفظػو:
(ٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٖٔٙ/
ُ
(ٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٔ98/اىصقاخ(ٖ ,)ٔٙ8/ذانٝؿ اىٕؽاتح(ٕٔٔ) ,االٌرٞؼاب ؽٍ ٜؼهؽاح األٔاؽاب( ,)ٖٓ8أٌْاك اىغاتاح(ٕ ,)ٖ٘/اإلٔااتح
ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٖ.)ٔٗٓ/
(ٖ) أٌَاء اىٕؽاتح اىهٗاج(ٓ٘).
(ٗ) األشوِ :عه ػظ ٌٞال شَه ىٔ.

ٔٗٙ

"أف رسػػكؿ اهلل كػػاف يسػػتند إلػػى جػػذع نخمػػة فقػػاؿ :قػػد كثػػر النػػاس كلػػك كػػاف لػػي شػػيء يعنػػي أقعػػد عميػػو ,قػػاؿ
عبػػاس بػػف سػػيؿ :فػػذىب أبػػي فقطػػع عيػػداف المنبػػر مػػف الغابػػة ,قػػاؿ فمػػا أدرم عمميػػا أبػػي أك اسػػتعمميا",

ككذلؾ(ٓ )ّْٗ/عف إسحاؽ بف عيسى عف عبد العزيػز بػف أبػي حػازـ عػف أبيػو بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد:
"فقيؿ لسيؿ :ىؿ كاف مف شأف الجذع ما يقكؿ الناسأ قاؿ قد كاف منو الذم كاف(ُ)".

حب )ٗ( ,)ُّٓ-ُِٓ/ٓ( :كتاب الصالة )ُْ( ,باب فرض متابعة اإلماـ ,رقـ(ُِِْ) عف محمد بفإسحاؽ بف إبراىيـ عف قتيبة بف سعيد بو متقارب األلفاظ.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) ٝؼْ ٜاألّ.ِٞ

ٔٗ7

يص ك ً
َّالةي ًفي قى ًم و
احود
(ِْٖ) الص ى
ى
ً ً
ًو
يـ ,ىع ٍػف ىسػمى ىمةى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
(ّٔ -)ّْٖ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا اٍل ىعطَّ ي
اؼ ٍب يف ىخالػد ,ىع ٍػف يم ى
كسػى ٍب ًػف إ ٍب ىػراى ى
َّػيًد كلى ٍػيس عمى َّ َّ ً
كؿ المَّ ًػو إًٍّنػي ألى يك ً
ػاؿ:
يصػمٍّي ًفي ًػو قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
ٍب ًف األى ٍك ىكًع ,قى ى
اؿ :يقٍم ي
ػكف فػي الص ٍ ى ى ى
ي
ػيص أىفىأ ى
ػى إًًل اٍلقىم ي
" يزَّرهي(ُ) ىعمى ٍي ىؾ ىكلى ٍك بً ىش ٍك ىك وة "*.
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
(ٕ)
ٍ
اف ْب ُن َخالِ ٍد ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن ا ْل َع ِ
الم َد ِن ّي.
* ا ْل َعطَّ ُ
ص ْف َو َ
َ
ص َة ْب ِن َخالد ا ْل َم ْخ ُزو ِم ّي  ,أبو َ
اص ْب ِن َوا ِب َ
ان َ
قاؿ ابف المديني" :كاف عندنا كعنػد أصػحابنا ثقػة"(ّ) ,ككثقػو ابػف معػيف(ْ) ,كأحمػد(ٓ) ,كالعجمػي(ٔ),

كأبك داكد(ٕ) ,كالذىبي(ٖ) ,كزاد ابف معيف في ركاية "ليس بو بأس صالح الحديث"(ٗ) ,كزاد أحمد "صحيح

الحديث" ,كذكره ابف شاىيف في الثقات(َُ),كقاؿ النسائي(ُُ) ,كابف معيف(ُِ) ,كأحمد(ُّ) ,كأبػك داكد(ُْ),

كأبػػك زرعػػة(ُٓ)" :لػػيس بػػو بػػأس" ,كزاد أبػػك داكد "صػػالح" ,كقػػاؿ أحمػػد فػػي ركايػػة أخػػرل ,كابػػف عػػدم" :لػػـ
يكف بحديثو بأس إذا ركل عنو ثقة"(ُٔ) ,كقػاؿ ابػف معػيف(ُٕ) ,كأحمػد(ُٖ) ,كالبػزار(ُٗ)" :صػالح الحػديث",

كزاد البزار "كاف كاف قد َّ
حدث بأحاديث لـ يتابع عمييا" ,كقاؿ ابف معيف" :شكي ًل بأس بو"(َِ).
كفي ركاية" :صكيمح"(ُِ) ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ"(ِِ).

كضعفو جماعة ,فمـ يرضو عبد الرحمف بف ميدم(ِّ) ,كمالؾ

(ِْ)

* ٌ )ٕ( ,)ٖٗٔ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٕ8ٗ( ,اىٕالج ؽ ٜفَٗ ٓٞاؼك ,نفٌ(ٖٗ ٗ ,)8ي )9( ,)77/ٕ( :مرااب اىقثياح )ٔ٘( ,تااب اىٕاالج ؽاٜ
فَٗ ٓٞاؼك ,نفٌ(ٌْٔ )7ٙكاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) ونٓ :اىىنُّ تاىؾرػٍٕ ,كن وننخ اىقَ ٓٞالا ِكقخ أونانٓ ػيٞل ,ىٍاُ اىؼاهب (ٖ ,)ٔ8ٕٗ/أ ّون اىصا٘ب ظؼاو ىأ أونانا ,اىَؼعاٌ اىٌ٘اٛٞ
(ٕٔٗ)ٗ .اىَهاق انت ٛظٞثٔ ى.ال ذظٖه ػ٘نذل شٌ ٔ ِّو ؽ .ٔٞؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)77/ٕ(ٜ
(ٕ) اىَفىٍٗ :ٜتؾرػ اىٌَٗ ٌٞنُ٘ اىفاء اىَؼعَح ٌٗ٘ اىىاٗ ٛؽ ٜآـهٕاا اىَاٍّ ,ٌٞاثح اىا ٚفثٞيرا ِٞأؼاكَٕا ذٍْاة اىا ٚتْاٍ ٜفاىًٗ تاِ ػَاهٗ,
ٍٗفىًٗ فهٍ ٕ٘ٗ ,ُٝفىًٗ تِ ٝقظح تِ ٍهج تِ مؼة تِ ىئ ٛتِ عاىة .األٍّاب(٘ ,)ٕ٘٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٔ79/
(ٖ) ٌئاالخ ٍؽَك تِ ػصَاُ تِ أتِٞ ٜثح ىؼي ٜتِ اىَك ْٜٝؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو ,نفٌ(.)ٖٔٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔ7ٔ(ٜاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖ78/
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٕ/7اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖ78/
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٖٖ٘).
( )7ذٖمٝة اىنَاه(ٕٓ.)ٔٗٔ/
(ٌٞ )8ه أػالً اىْثالء(.)ٖ7ٖ/8
( )9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٖ/7
(ٓٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ٘7
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٓ.)ٔٗٔ/
(ٕٔ) ٍِ مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٓ ,)8اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘ ,)ٖ78/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ٘7
(ٖٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٖ9/اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ ,)ٕٗ٘/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ٘7
(ٗٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٓ.)ٔٗٔ/
(٘ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٖ/7
( )ٔٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖ89/
( )ٔ7ذانٝؿ اىكٗن.)ٔٔ7/ٔ(ٛ
()ٔ8اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٗ78/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٖ/7
( )ٔ9ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)٘88/
(ٕٓ) ذانٝؿ اىكٗن.)ٖٔ٘/ٔ(ٛ
(ٕٔ) ذؼيٞقاخ اىكانفطْ ٜػي ٚاىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش.)ٕٔٔ( ِٞ
(ٕٕ) فهٝة اىرٖمٝة (ٕٖٖ).
(ٖٕ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٖ9/اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٕ/7اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ ,)ٕٗ٘/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕ٘7
(ٕٗ) اىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش.)ٔ8ٙ/ٕ(ِٞ
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كقػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾ" :لػػيس ىػػك مػػف أىػػؿ القبػػاب"(ُ) ,كلمػػا قيػػؿ لػػو :قػػد حػ َّػدث عطَّ ػاؼ اسػػتعظـ ذلػػؾ

ػديدا(ِ) ,كقػػاؿَّ :
"إنػػا هلل كاَّنػػا إليػػو راجعػػكف"(ّ) ,كقػػاؿ النسػػائي" :لػػيس بػػالقكم"(ْ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ:
إعظامػػا شػ ن
ن
(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
"صػػالح لػػيس بػػذاؾ"  ,كقػػاؿ أبػػك أحمػػد الحػػاكـ" :لػػيس بػػالمتيف"  ,كذك ػره العقيمػػي كابػػف الجػػكزم فػػي
الضعفاء,كأفحش فيو ابف حباف القكؿ ,فقاؿ" :منكػر الحػديث يػركم عػف نػافع كغيػره مػف الثقػات مػا ًل يشػبو
حديثيـ ,ككاف يؤتى ذلؾ مف سكء حفظو فال يجكز عندم اًلحتجاج بركايتو إًل فيما كافؽ الثقات"(ٗ).
ػر فػػي
قمػػت :إف عطَّا نفػػا قػػد كثقػػو كثيػػر مػػف األئمػػة ,كاف مال نكػػا مػػا تكقػػؼ فيػػو إًل ألنػػو كػػاف يحتػػاط كثيػ نا
الركاية ,كحديثو ًل ينزؿ عف درجة الحسف ,بؿ ىك أعمى مف ذلؾ ,كاهلل أعمـ.

ِ ِ
ِ ِ
الر ْح ِ
يع َة ا ْل َم ْخ ُزو ِم ّي
يم ْب ِن َع ْب ِد َّ
من ْب ِن َع ْبد اهلل ْب ِن أَِبي َرِب َ
* ُم َ
وسى ْب ُن إ ْب َراى َ
قاؿ المزم" :قيؿ ىك مكسى بف محمد بف إبراىيـ".

(ٓٔ)

ا ْلقَُر ِش ّي.

كقػػد فػػرؽ بػػيف مكسػػى بػػف إب ػراىيـ كمكسػػى بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ البخػػارم كأبػػك حػػاتـ كالػػذىبي كابػػف

حجػػر(ُُ),قػػاؿ ابػػف حجػػر" :كفػػرؽ البخػػارم بػػيف مكسػػى بػػف إبػراىيـ المخزكمػػي ,كبػػيف مكسػػى بػػف محمػػد بػػف

إبراىيـ التيمي ,كقاؿ في التيمي عنده منػاكير ,كانمػا حصػؿ اًلشػتباه ألف مس ًّ
ػددا ركل الحػديث عػف عطػاؼ

الم ٍّ
ؤدب كغيرىـ ,كميـ ركاه عف
بف خالد عف مكسى كالشافعي كاسحاؽ بف عيسى الطباع كيكنس بف محمد ي
عطاؼ عف مكسى بف إبراىيـ كنسبو اٍل ىعقىًدم كما في صػدر الترجمػة ,كىػك الصػكاب ,كىكػذا نسػبة الشػافعي

عف ال َّػد ىرىاكٍرًدم عنػو فػي ركايػة عنػو ,كأخػرج الحػديث المػذككر ابػف خزيمػة كابػف حبػاف"(ُِ),كثقػو الػذىبي(ُّ),
كذكره ابف حباف في الثقات(ُْ),كصحح لو ابػف خزيمػة(ُٓ) ,كالحػاكـ ,كالػذىبي(ُٔ) ,كقػاؿ عمػي بػف المػديني:
طا"
صالحا كس ن
ن

(ُٕ)

كقاؿ ابف حجر " :مقبكؿ مف الرابعة"(ُٖ).

(ٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗٗ ,)ٕٗ٘/ظاء ؽ" ٔٞاتو اىقثاب"ٗ ,ؽ ٜذٖمٝة اىرٖمٝة(٘" :)٘87/إٔو اىقثاب"ٗ ,مما ؽ ٜؽارػ اىَغٞاس ىيٍافاٗ,)ٕٔٗ/ٕ(ٛ
ٗظؼئ ٍِ أىؾاظ اىرعهٝػ عٞه اىّكٝكج.
(ٕ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗٗ ,)ٕٗ٘/واق "فاه ٍاىلُٝٗ :نرة ػِ ػطاػ! ىقك أقنمد ؽٕ ٜما اىٍَعك ٌثؼِٞ ِٞفا ميٌٖ ـٞه ٍِ ػطااػ ٍاا مرثاد ػاِ
أؼك ٌٍْٖ".
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)٘87/
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٓ.)ٔٗٔ/
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٖ/7
( )ٙاىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٕٞ ,)٘8/ىاُ االػركاه(ٌ٘ٞٗ ,)88/ه أػالً اىْثالء(.)ٕ7ٖ/8
( )7اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ.)ٕٗ٘/
( )8اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٔ79/ٕ(ٛ
( )9اىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش ,)ٔ8ٙ/ٕ(ِٞفاه اىٍاظ" :ٜنٗ ٙػِ ّاؽغ ػِ اتِ ػَه ؼكٝصا ىٌ ُٝراتغ ػيٝ– ٔٞؼْ ٜأُ اىْث ٜأفاق ؽ ٜـكاَ" .ذؼيٞقااخ
اىكانفطْ ٜػي ٚاىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش ,)ٕٔٔ(ِٞاّظه :ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)٘88/
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٚ ٗ ,)ٔ8/ٕ9ة(ٗ ,) ٖٕ/7فاهٍ" :ا نٗ ٌٍٚ٘ ٙتِ ٍؽَك تِ اتهإ ٌٞتِ ػثك اىهؼَِ تِ أت ٜنتٞؼح ػِ ٌيَح تِ األم٘ع".
(ٔٔ) اّظاااه ذهظَاااح ٌٍ٘ااا ٚتاااِ اتاااهإ ٌٞاىَفىٍٗااا ,ٜاىراااانٝؿ اىنثٞاااه( ,)ٔ٘٘-ٔ٘ٗ/7اىعاااهغ ٗاىرؼاااكٝو( ,)ٖٖٔ/8اىناِاااؼ(ٍٖٞ ,)ٔٙٗ/اااىاُ
االػركاه( ,)ٖ٘٘/ٙذٖمٝة اىرٖمٝة( ,)ٖ8ٙ/8ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔ.)ٗ8
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖ8ٙ/8
(ٖٔ) اىناِؼ(ٖ.)ٔٙٗ/
(ٗٔ) اىصقاخ(٘.)ٕٗٓ/
(٘ٔ) ـىَٝح(ٔ.)ٖ8ٔ/
( )ٔٙك(ٔٗ ,)ٕ٘ٓ/فاه اىؽامٌ" :ؽبُ ٌٍ٘ ٕ٘ ٚاتِ اتهإ ٌٞتِ ػثك اىَفىٍٗ."ٜ
(ٌ )ٔ7ئاالخ ٍؽَك تِ ػصَاُ تِ أتِٞ ٜثح ىؼي ٜتِ اىَك ْٜٝؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)98
( )ٔ8ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔ.)ٗ8
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قمػػت :كقػػد ذكػػر المػػزم عػػف أبػػي داكد أنػػو قػػاؿ" :مكسػػى ضػػعيؼ ,كىػػك مكسػػى بػػف محمػػد بػػف إبػراىيـ,

كقػاؿ :بمغنػي عػف أحمػد أنػو كػره الركايػة عػف مكسػى ,قػاؿ :كلػو أحاديػث منػاكير"(ُ) ,كنقػؿ الػذىبي عػف أبػي

داكد أنو ضعفو(ِ).

فمكسػػى بػػف إب ػراىيـ صػػدكؽ لتكسػػط ابػػف المػػديني فيػػو ,كتكثيػػؽ الػػذىبي لػػو ,كتصػػحيح ابػػف خزيمػػة

كالحاكـ كالذىبي لحديثو ,فال ينزؿ عف رتبة الحسف .كاهلل أعمـ.
ِ ِ
َس َم ِمي(ّ) ,صحابي جميل(ْ).
س َم َم ُة ْب ُن َع ْمرو بن األَ ْك َوِع ,واألكوعِ :س َن ُ
ان ْب ُن َع ْبد اهلل األ ْ
َ 
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-د ,)ُٕٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في الرجؿ يصمي في قميص كاحد ,رقػـ(ِّٔ) عػف القعنبػي عػف عبػد

العزيز بف محمد عف مكسى بو متقارب األلفاظ.
حـ )ْٗ/ْ( :عف حماد بػف خالػد عػف عطَّػاؼ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ْٗ/عػف ىاشػـ بػف القاسػـعف عطَّاؼ بو متقارب األلفاظ ,كقد صرح مكسى بف إبراىيـ بف ربيعة بسػماعو مػف سػممة ,ككػذلؾ(ٓ)ْٓ/
عف إسحاؽ بف عيسى كيكنس بف محمد كالىما عف َّ
عطاؼ متقارب األلفاظ.
-خزيم ػػة ,)ُّٖ/ُ( :كت ػػاب الص ػػالة )ِٖٓ( ,ب ػػاب األم ػػر ب ػػزر القم ػػيص كالجب ػػة إذا ص ػػمى المص ػػمي ف ػػي

أحدىما ًل ثكب عميو غيره ,رقـ(ٕٕٕ) عف نصر بف عمي عف عبد العزيز بف محمد َّ
الد ىرىاكٍرًدم عف مكسى
بف إبراىيـ بو متقارب األلفاظ ,كصرح مكسى بالسماع مف سممة ,ككذلؾ(ُ ,)ُّٖ/كتاب الصالة)ِٖٓ( ,
باب األمر بزر القميص كالجبػة إذا صػمى المصػمي فػي أحػدىما ًل ثػكب عميػو غيػره ,رقػـ(ٖٕٕ) عػف أحمػد

بف عبدة الضبي عف عبػد العزيػز بػف محمػد عػف مكسػى بػف إبػراىيـ بػو متقػارب األلفػاظ ,كقػاؿ ابػف خزيمػة:
"مكسى بف إبراىيـ ىك ابف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي ربيعة ,ىكذا نسبو عطَّاؼ بػف خالػد ,كأنػا أظنػو
ابف إبراىيـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف معمر بف أبي ربيعة".

ثانيا :الشواىد
ً
انظر الحديث رقم (.)ٖٜ

ثانيا :الحكم عمى اإلسناد
ً
حسف ,ألف فيو العطاؼ صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي عمى الصحيح لغيره .
إسناده
ه
(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٗ ,)ٔ9/ٕ9فك لمه لىل ؽ ٜذهظَح ٌٍ٘ ٚتِ اتهإ.ٌٞ
فاه اىثاؼسٕ :ما اىنالً ؽ ٌٍٚ٘ ٜتِ ٍؽَك تِ اتهإٗ ,ٌٞى ٌٍٚ٘ ًٞتِ اتهإ ٌٞاىَفىٍٗٗ ,ٜىنِ اىَى ٛظؼيَٖا ٗاؼك.
(ٕ) ٍٞىاُ االػركاه(.)ٖ٘٘/ٙ
فاه اىثاؼس :مالً أت ٜقاٗق ؽ ٌٍٚ٘ ٜتِ ٍؽَك تِ ػثك اىهؼَِٗ ,ى ًٞؽ ٌٍٚ٘ ٜتِ اتهإ .ٌٞؽرؤٍوٗ ,فك ٗفغ ٕٗ ٌٌ آـه أٙٝا ,فااه اىثفاان ٛؽاٜ
اىرانٝؿ اىنثٞه ( ٌٍٚ٘" :)ٔ٘٘-ٔ٘ٗ/7تِ اتهإ ٌٞتِ ػثك تِ أت ٜنتٞؼح ٌَغ ٌيَح تِ مٖٞو ,نٗ ٙػْٔ ػطاػ".
ٝهٗ ػِ ٌيَح تِ مٖٞو ِ.ٞا ,اَّا نٗ ٙػِ ٌيَح تِ األم٘ع" .اّظه :تٞااُ ـطاؤ
فاه أت٘ ؼاذٌ ٍؼيقا ػي ٚف٘ه اىثفان ٌٍٚ٘" :ٛتِ اتهإ ...ٌٞىٌ ِ
اىثفان.)ٕٔٔ-ٔٔٔ(ٛ
(ٖ) األٌيَ :ٜتؾرػ االىؼ ٌٗنُ٘ اىٍ ِٞاىََٖيح ٗؽرػ اىالً ٗمٍه اىَٕ ,ٌٞمٓ اىٍْثح اى ٚأٌيٌ تِ أفٕ ٚتِ ؼانشح تِ ػَاهٗ َٕٗاا اـا٘اُ ـىاػاح
ٗأٌيٌ .األٍّاب(ٔ ,)ٔ٘ٔ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)٘8/
(ٗ) اىصقاااااخ(ٖ ,)ٕٔٙ/ذااااانٝؿ اىٕااااؽاتح( ,)ٔٔ8االٌاااارٞؼاب ؽااااٍ ٜؼهؽااااح األٔااااؽاب(ٖ٘ٓ) ,أٌُااااك اىغاتااااح(ٕ ,)ٕ7ٔ/اإلٔاااااتح ؽاااا ٜذَٞٞااااى
اىٕؽاتح(ٖ.)ٔٔ8/

ٓ٘ٔ

َّالةي ًفي النَّ ٍعىم ٍي ًف
(ِّٗ) الص ى
ً
ضػ ىػر -
(ّٕ -)ّٖٓ/أ ٍ
ػاف ٍبػ ًػف يم ى
ىخ ىب ىرىنػػا ىع ٍمػ يػرك ٍبػ يػف ىعمػػي ,ىعػ ٍػف ىي ًزيػ ىػد ىػػك ٍابػ ًػف يزىرٍيػ وػع ,ىك ىغ َّسػ ى
ًو
اف ىر يسك يؿ المَّ ًو
يد ,ىق ى
يد ٍب يف ىي ًز ى
ىح َّدثىىنا أ يىبك ىم ٍسىم ىم ىة - ,ىك يى ىك ىس ًع ي
اؿ :ىسأىٍل ي
ت أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ أى ىك ى
*
اؿ :ىن ىع ٍـ .
ىق ى

صػ ًػر ٌّ
م ثًقىػةه ,-ىقػػاًلى
ىب ٍ
صػمٍّي ًفػي َّ
الن ٍعىم ٍػي ًف
يي ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
(ٕ)
ِ
اىِمي(ٔ) ,أَ ُبو َح ْف ٍ
ِ ِ ٍ ِ ٍِ
س(ٖ).
ص َّ
الص ْي َرِفي  ,ال َف َّال ُ
* َع ْم ُرو ْب ُن َعم ٍّي ْبن َب ْحر ْبن َكنيز ا ْل َب ّ
كثقػػو النسػػائي(ْ) ,كمسػػممة بػػف القاسػػـ(ٓ) ,كالػػدارقطني(ٔ),كابػػف حجػػر(ٕ) ,كزاد النسػػائي "حػػافظ صػػاحب
ح ػػديث" ,كزاد مس ػػممة "ح ػػافظ" ,كزاد ال ػػدارقطني "ي ػػركم ع ػػف الرفع ػػاء كك ػػاف م ػػف الحف ػػاظ" ,كزاد اب ػػف األثي ػػر

"حافظ" ,كزاد ابف حجر "حافظ" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ).

كقاؿ ابف معيف(ٗ) ,كأبك حػاتـ" :صػدكؽ" ,كزاد أبػك حػاتـ" :كػاف أرشػؽ مػف ابػف المػديني"(َُ) ,ك "كػاف

أكثؽ مف عمي بف المديني"(ُُ),كقاؿ أبك زرعة" :ذاؾ مف فرساف الحديث"(ُِ) ,ك "لـ نر بالبصرة أحفػظ مػف
ى ػؤًلء الثالثػػة ,عمػػي بػػف المػػديني كعمػػر بػػف عمػػي كالشػػاذككني"(ُّ) ,كقػػاؿ إبػػف إشػػكاب(ُْ)" :مػػا أريػػت مثػػؿ

عمػرك بػػف عمػي ,كػػاف عمػرك بػػف عمػي ييحسػػف كػؿ شػػيء"(ُٓ) ,كقػاؿ الػػدارقطني" :كػاف مػػف الحفػاظ ,كبعػػض
أصحاب الحديث يفضمكنو عمى ابف المديني كيتعصبكف لو ,كىك إماـ متقف"(ُٔ) ,كقاؿ الذىبي" :حافظ إماـ

(ُٕ)
أيضا" :حافظ إماـ مجكد ناقد"(ُٖ).
ثبت"  ,كقاؿ ن
غمزه ابف المديني(ُٗ) ,كقاؿ صالح بف محمد" :ما رأيت فػي المحػدثيف بالبصػرة أكػيس مػف ابػف خيػاط

كجميعا كانا متيميف"(َِ).
كمف أبي حفص,
ن

* ٌاا )ٕ( ,)ٗٔ7/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٕ9ٖ( ,اىٕااالج ؽاا ٜاىْؼياا ,ِٞنفااٌ(ٖ٘ ٗ ,)7ي )9( ,)8ٔ/ٕ( :مراااب اىقثيااح )ٕٗ( ,تاااب اىٕااالج ؽااٜ
اىْؼي ,ِٞنفٌ ؼكٝس(ٌْٔ )77كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىثإي :ٜذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔ).
(ٕ) اىٕٞهؽ :ٜتؾرػ اىٕاق اىََٖيح ٌٗنُ٘ اىٞاء ٗؽرػ اىهاء ٗؽ ٜآـهٕا اىؾاءٕ ,مٓ اىٍْاثح ٍؼهٗؽاح ىَاِ ٝثٞاغ اىامٕة .األٍّااب(ٖٖ ,)٘7ٗ/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕ٘ٗ/
(ٖ) اىؾالي :تؾرػ اىؾاء اىََٖيح ٗذّكٝك اىالً أىاؼ ٗؽا ٜآـهٕاا اىٍا ِٞاىََٖياحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚتٞاغ اىؾيا٘يٗ ,اىَّاٖ٘ن تٖاا أتا٘ ؼؾآ ػَاهٗ تاِ
ػي ,ٜفاه اتِ ٍام٘ال " :فاه ػَهٗ تِ ػي :ٜنٗ ٙػْ ٜػؾاُ ؼكٝصا ؽٍَاّ ٜاىؾاليٍٗ ,ا مْد ؽالٌا ف ."ٛاألٍّاب(ٗ ,)ٗٔٗ/اىيثاب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٕ.)ٗٗ9/
(ٗ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)ٙٓ(ٜذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٕٕٔ/
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ88/ٙ
( )ٙاىَئذيؼ ٗاىَفريؼ(ٗ ,)ٔ8٘9 ,ٔ9٘ٗ/ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٕٕٔ/
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔ.)ٖٙ
( )8اىصقاخ(.)ٗ87/8
( )9ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٕٕٔ/
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٗ9/ٙ
(ٔٔ) اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٖ٘8/
(ٕٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)ٗ87/
(ٖٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٔ9/
(ٗٔ) ٕ٘ ٍؽَك تِ اِناب اىؽاؽع ,أت٘ ظؼؾه اىثغكاق .ٛاّظه :اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٕٕ9/7ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘ ,)79/ذاممهج اىؽؾااظ(ٌٕ ,)٘7ٗ/اٞه
أػالً اىْثالء(ٕٔ ,)ٖٕ٘/ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)٘8/7
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٌٗٔٞ ,)ٕٕٔ/ه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٗ7ٔ/
( )ٔٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ88/ٙ
( )ٔ7ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)ٗ87/
(ٌٞ )ٔ8ه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٗ7ٓ/
( )ٔ9ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٕٔٓ/
(ٕٓ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ ,)ٕٔٔ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ88/ٙ

ٔ٘ٔ

قائال" :كقد َّ
أجؿ اهلل تعالى محميما –يعنػي ابػف المػديني كعمػرك بػف
كقد رد الحاكـ عمى ابف المديني ن

جميعا عف ذلؾ ,يعني أف كالـ األقراف غير معتبر فػي حػؽ بعضػيـ
عمي لكالميما في بعضيما البعض-
ن
بعضا إذا كاف غير مفسر ًل يقدح"(ُ).
ن
كقاؿ ابف حجر" :كقد تكمـ فيو عمي بف المديني ,كطعف في ركايتو عف يزيد بف زريع"(ِ).

مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف.

يد ْب ُن ُزَرْي ٍع ا ْل َع ْي ِشي(ٖ) ,أَ ُبو ُم َع ِ
ير.
اوَي َة َّ
* َي ِز ُ
الض ِر ُ
كثقو النسائي(ْ) ,كابف سعد(ٓ) ,كابف معيف(ٔ) ,كالعجمي(ٕ) ,كأبك حاتـ(ٖ) ,كابف حجر(ٗ) ,كزاد ابف سعد
"حجػػة كثيػػر الحػػديث" ,كزاد ابػػف معػػيف "صػػدكؽ مػػأمكف"(َُ)" ,مػػف أثبػػت شػػيكخ البصػرييف"(ُُ) ,كزاد العجمػػي

"ثبت" ,كزاد أبك حاتـ "إماـ" ,كزاد ابف حجر "ثبت" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ُِ).

كأثنػى عميػػو عفػػاف فقػػاؿ" :كػػاف مػف أثبػػت النػػاس"(ُّ) ,كقػػاؿ يحيػى بػػف القطػاف" :لػػـ يكػػف ىػػا ىنػػا أحػػد

أثبػػت مػػف يزيػػد بػػف زريػػع"(ُْ) ,كقػػاؿ أحمػػد" :يزيػػد ريحانػػة البصػرة"(ُٓ)" ,إليػػو المنتيػػى فػػي التثبػػت ,مػػا أتقنػػو
(ُٔ)
ػتغال بإتقػ ػػاف
كأحفظػ ػػو ,يػ ػػا لػ ػػؾ مػ ػػف صػ ػػحة حػ ػػديث صػ ػػدكؽ مػ ػػتقف"  ,كقػ ػػاؿ ابػ ػػف المػ ػػديني" :لػ ػػـ يػ ػػزؿ مشػ ػ ن

الحديث"(ُٕ) ,كقاؿ أبك زرعة" :ثبت"(ُٖ) ,كسئؿ ابف معيف :أييما أحب إليؾ فػي شػعبة  ,يحيػى بػف القطػاف
أك يزيد بف زريع ,فقاؿ" :ثقتاف"(ُٗ) ,كقاؿ الذىبي" :الحافظ الحجة محدث البصرة"
قاؿ محمد بف طاىر" :تغير بآخره"(ُِ).

(َِ)

.

قمت :كًل أدرم ما ىك مستند محمد بف طاىر رحمو اهلل ,كاهلل أعمـ.
مات سنة اثنتيف كثمانيف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ88/ٙ
(ٕ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ88/ٙ
(ٖ) اىؼ :ّٜٞتؾرػ اىؼ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ اىٞاء اىَْق٘ٚح تاشْر ٍِ ِٞذؽرٖا ٗؽ ٜآـهٕا اىّا ِٞاىَؼعَاحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚػائّاح .األٍّااب(ٗ)ٕٙ9/
ٗفاااه ؽااٍّ ٜااثح ٝىٝااك تااِ ونٝااغ اىؼاتٍاا :ٜتؾاارػ اىؼاا ِٞاىََٖيااح تؼااكٕا األىااؼ ٗمٍااه اىثاااء اىَؼعَااح تْقطااح ٗاىٍاا ِٞاىََٖيااح ٍّااثح اىاا ٚتْاا ٜػاااتً.
األٍّاب(ٗٗ .)ٔٓ8/نق اتِ األشٞه لىل فائال" :اُ ٝىٝك تِ ونٝغ ٍِ ػا ُٝتاىٞاء اىَصْاج ٍِ ذؽد ٗاىّ ِٞاىَؼعَاح ,ألُ ٝىٝاك تاِ ونٝاغ ٍاِ ذاٌٞ
شٌ ٍِ ػا ُٝتاىّ ِٞاىَؼعَح" .اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٕٓ/
(ٗ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٕٗ/9
(٘) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕٔ/7(ٙ
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٙٗ/9
( )7ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٗ78
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٙ٘/9
()9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٓ٘).
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٖ.)ٕٔ8/
(ٔٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٙٗ/9
(ٕٔ) اىصقاخ(.)ٖٕٙ/7
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٕٗ/9
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٌ ,)ٕٙٗ/9ئاالخ اٟظه.)ٖٙٙ/ٖ(ٛ
(٘ٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ.)ٖ٘٘/ٕ( ,)ٖ٘٘/
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٙٗ/9
( )ٔ7ذانٝؿ اإلٌالً(ٕٔ.)ٗٙٗ/
( )ٔ8اىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ (ٗ.)ٔٙٗ/
( )ٔ9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ٘ٔ/9
(ٕٓ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔٗ ,)ٕ٘ٙ/اّظهٌٞ :ه أػالً اىْثالء(.)ٕ9ٙ/8
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٕٗ/9

ٕ٘ٔ

(ٔ)
وف.
ض ٍر األَ ْزِدي
* َغ َّ
الم ْكفُ ُ
س ُ
ض ٍر ,أَ ُبو ُم َ
ان ْب ُن ُم َ
َ
الب ْ
ص ِري َ
كثقػػو النسػػائي(ِ) ,كابػػف معػػيف(ّ) ,كأحمػػد(ْ) ,كأبػػك داكد(ٓ) ,كابػػف شػػاىيف(ٔ) ,كابػػف حجػػر(ٕ) ,كزاد أحمػػد

"ثقة" ,كقاؿ أبك زرعة "صدكؽ"(ٖ).

كقاؿ أبك حاتـً" :ل بأس بو صالح الحديث"(ٗ) ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :يعتبر حديثو مػف

(َُ)
أيضا" :ردمء الحفظ"(ُُ) ,كقاؿ الذىبي" :كثقكه"(ُِ).
ركاية الثقات عنو"  ,كقاؿ ن
مات سنة أربع كثمانيف كمائة.
ِ (ٖٔ)
ِ
ير.
س ِع ٌ
يَ ,وُيقَا ُل الطَّاح ّي  ,أَ ُبو َم ْ
سمَ َم َة األَ ْزِد ّ
يد ْب ُن َي ِزيد ْب ِن َم ْ
* َ
سمَ َم َة القَص ُ
كثقػ ػ ػ ػو النس ػ ػ ػػائي(ُْ) ,كاب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػعد(ُٓ) ,كاب ػ ػ ػػف مع ػ ػ ػػيف(ُٔ) ,كأحم ػ ػ ػػد(ُٕ) ,كالعجم ػ ػ ػػي(ُٖ) ,كالبػ ػ ػ ػزار(ُٗ),

كالدارقطني(َِ) ,كالذىبي(ُِ) ,كابف حجر(ِِ).

(ِْ)
(ِّ)
أنسػا ككػاف
كذكره ابف حباف كابف شاىيف في الثقات ,كقػاؿ ابػف حبػاف" :مػف المتقنػيف صػحب ن
راكية ألبي نضرة"(ِٓ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :صالح"(ِٔ) ,قاؿ ابف حجر" :مف الرابعة".

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ٖ( ,)ْْٗ/ُ( :كتاب الصػالة )ِْ( ,بػاب الصػالة فػي النعػاؿ السػبتية ,رقػـ(ّٖٔ) عػف آدـ بػف أبػيالس ػ ٍػبتًي ً
َّة
إيػػاس عػػف شػػعبة عػػف أب ػػي مسػػممة بػػو متقػػارب األلف ػػاظ ,ككػػذلؾ (َُ )ّٕ( ,)َّٖ/بػػاب النعػػاؿ ٍّ

كغيرىا ,رقـ(َٖٓٓ) عف سميماف بف حرب عف حماد عف أبي مسممة بو متقارب األلفاظ.

(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(٘).
(ٕ) ٌ.)ٗٔ7/ٔ(ٜ
(ٖ) ذانٝؿ اىكناٍ ٍِ ,)ٔ9ٓ(ٜمالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه( ,)ٗ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)٘ٔ/7
(ٗ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٔٗ9/ٖ( ,)ٔ9ٖ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)٘ٔ/7
(٘) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ.)ٔٓ9/
( )ٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٔ.)ٕٙ
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖ78
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)٘ٔ/7
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(.)٘ٔ/7
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٖٖٔ/7
(ٔٔ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٓ.)ٔ9
(ٕٔ) اىناِؼ(ٍٕٞ ,)ٖٕٙ/ىاُ االػركاه(٘.)ٗٓ٘/
(ٖٔ) اىطاؼ :ٜتؾرػ اىطاء اىََٖيح ٗؽ ٜآـهٕا اىؽاء اىََٖيحٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتْٚ ٜاؼٞحٍ ٜٕٗ ,ؽيح تاىثٕهجٚٗ ,اؼٞح فثٞياح ٍاِ األوق ّىىاد ٕامٓ
اىَؽيح ؽٍْثد اى .ٌٖٞاألٍّاب(ٗ ,)ٕٙ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٙ7/
(ٗٔ) ي(ٕ.)8ٔ/
(٘ٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ9ٓ/7(ٙ
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)7ٖ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٗٗٔ)ٗ ,واق "ِٞؿ ٍٍن."ِٞ
(ٌ )ٔ7ئاالخ أت ٜقاٗق(.)ٖٕ7
( )ٔ8ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٔ89
( )ٔ9ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٖ8ٙ/
(ٕٓ) اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٕٔ.)ٕٓٙ/
(ٕٔ) اىناِؼ(ٔ.)ٖٕ8/
(ٕٕ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕ.)ٔ8
(ٖٕ) اىصقاخ(.)ٖٖ٘/ٙ
(ٕٗ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٗٗٔ).
(ٕ٘) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان( ٕٕٔ).
( )ٕٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)7ٖ/
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-ـ )ٓ( ,)ُّٗ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ُْ( ,بػػاب ج ػكاز الصػػالة فػػي النعمػػيف ,رقػػـ(َٔ)

عف يحيى بػف يحيػى عػف بشػر بػف المفضػؿ ,كعػف أبػي الربيػع الزى ارنػي عػف عبػاد بػف العػكاـ كالىمػا (عبػاد
كبشر) عف أبي مسممة بو بمفظو.

ت )ِ( ,)َُْ/ُ( :كتػاب الصػالة )ُٕٔ( ,بػاب مػا جػاء فػي الصػالة فػي النعػاؿ ,رقػـ(ََْ) عػف عمػػيبف حجر عف إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ عػف أبػي مسػممة بػو متقػارب األلفػاظ كجػاء فيػو عػف سػعيد بػف يزيػد "أبػك

سممة" ,كالصكاب "أبك مسممة".

-دم )ِ( ,)ٖٕٔ/ِ( :كتػػاب الص ػػالة )َُّ( ,ب ػػاب الص ػػالة ف ػػي النعمػػيف ,رق ػػـ(ُُْٕ) ع ػػف عثم ػػاف ب ػػف

عمرك عف شعبة عف أبي مسممة بو متقارب األلفاظ .

-حػػـ )ََُ/ّ( :عػػف عب ػػاد بػػف عب ػػاد كغسػػاف ب ػػف مضػػر كالىم ػػا عػػف أب ػػي مسػػممة ب ػػو متقػػارب األلف ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ُٔٔ/عف غساف بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ُٖٗ/عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف أبي مسممة سعيد بف
يزيد بو متقارب األلفاظ

الجػاركد ,)ٖٗ-ٕٗ( :كتػاب الصػػالة )ٓ( ,بػاب مػا جػػاء فػي الثيػػاب لمصػالة ,رقػـ(ُْٕ) عػػف يعقػكب بػػفإبراىيـ عف بشر بف المفضؿ عف أبي مسممة بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
كقد جاء في السنة "الصالة في النعاؿ" عف جماعة مف الصحابة ,منيـ:

ُ -عف عبد اهلل بف الشخير  متقارب األلفاظ
-حـ.)ِٓ/ْ( :

ِ -عف عمرك بف حريث  متقارب األلفاظ
-حـ.)َّٕ/ْ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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الرج يؿ ًمف َّ ً ً
اء اٍلك ًالي ىى ٍؿ ىيتىأ َّ
ىخ ير
(َُّ) إ ىذا تى ىق َّد ىـ َّ ي ى
الرعيَّة ثيَّـ ىج ى ى
الر ٍح ىم ًف ىع ٍف أىبًي ىح ًازوـ ىع ٍف ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود
كب ىك يى ىك ٍاب يف ىع ٍبًد َّ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي قى ى
(ّٖ -)ُٖٔ/أ ٍ
اؿ ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
َّ ً ً
و
ػكؿ المَّػ ًػو  بىم ىغػػو أ َّ ً
أ َّ
صػًػم ىح ىب ٍيػ ىػنيي ٍـ ًفػػي
ىف ىر يسػ ى
ى ي
ىف ىبنػػي ىع ٍمػ ًػرك ٍبػ ًػف ىعػ ٍػكؼ ىكػ ى
ػي هء ىف ىخػ ىػرىج ىر يسػػك يؿ المػػو  ل يي ٍ
ػاف ىب ٍيػ ىػنيي ٍـ ىشػ ٍ
أ ىين و
ػكؿ المَّ ًػو 
ػاؿ ىيػا أ ىىبػا ىب ٍك وػر ًإ َّف ىر يس ى
اء بً ىال هؿ ًإلىى أىبًي ىب ٍك وػر ىف ىق ى
اس ىم ىعوي ىف يحبً ىس ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىف ىح ىان ٍ
ت ٍاأليكلىى ىف ىج ى
ت فىأىقى ىاـ بً ىال هؿ كتىقى َّد ىـ أ يىبك ىب ٍك ور فى ىكب ىَّر بًالنَّ ً
ىف تى يؤَّـ َّ
اس
ت الص ى
اس قى ى
قى ٍد يحبً ىس ىكقى ٍد ىح ىان ٍ
اؿ ىن ىع ٍـ ًإ ٍف ًش ٍئ ى
َّالةي فىيى ٍؿ لى ىؾ أ ٍ
الن ى
ى
الن ً
ً ً
َّ ً
ً َّ
ص ًػفي ً
ػاـ ًفػي الص ٍّ
ػاف أ يىبػك ىب ٍك وػر ىًل
َّػؼ ىكأ ى
ؽ ىك ىك ى
ػاس فػي التَّ ٍ
ىخػ ىذ َّ ي
ىك ىج ى
اء ىر يسك يؿ المو  ىي ٍمشي في الصفيكؼ ىحتػى ىق ى
َّ ً
ً ً
َّ ً
يٍمتىًف ي ً
اس اٍلتىفى ى ً
ص ىالتً ًو ىفمى َّما أى ٍكثىىر َّ
صمٍّ ىي فى ىرفى ىع
ٍم يرهي أ ٍ
ى
ىف يي ى
الن ي
ت في ى
ت فىإ ىذا ىر يسك يؿ المو  فىأى ىش ىار إلى ٍيو ىر يسك يؿ المو  ىيأ ي
َّ ً
ً ً َّ
َّ
َّ
الن ً
ػاـ ًفػي الص ٍّ
صػمَّى بً َّ
ػاس
َّػؼ ىفتى ىق َّػد ىـ ىر يسػك يؿ المػو  ىف ى
أ يىبك ىب ٍك ور ىي ىد ٍيو ىف ىحم ىد الم ىو ىع َّز ىك ىجػؿ ىكىر ىج ى
ػع اٍل ىق ٍي ىق ىػرل ىحتػى ىق ى
َّػال ًة أ ى ً
ً
ص ًػفي ً
الن ً
اؿ ىيا أىييىا َّ
غ أى ٍقىب ىؿ ىعمىى َّ
ؽ ًإَّن ىمػا
يف ىن ىاب يك ٍـ ىش ٍي هء ًفػي الص ى
اس ىف ىق ى
ىفمى َّما ىف ىر ى
اس ىما لى يك ٍـ ح ى
ىخػ ٍذتي ٍـ فػي التَّ ٍ
الن ي
اء مف ىنابو ىشيء ًفي ص ىالتً ًو ىفٍمي يق ٍؿ س ٍبحاف المَّ ًو فىًإَّنو ىًل يسمعو أ ً
التَّصًف ي ً ً
اف المَّ ًػو ًإ ًَّل
ي ى ٍىيي ى
يف ىيقيك يؿ يس ٍب ىح ى
ىح هد ح ى
ى ي ى ى
يؽ ل ٍّمن ىس ى ٍ ى ي ٍ ه
ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ٍّ
صػمي ل َّمن ً
ػاف ىي ٍن ىبغػي ًل ٍب ًػف أىبًػي
ػؾ ىق ى
ت ًإىل ٍي ى
ت ًإىل ٍيػو ىيػا أ ىىبػا ىب ٍك وػر ىمػا ىم ىن ىع ى
ػيف أى ىش ٍػر ي
اٍلتى ىف ى
ػؾ أ ٍ
ػاؿ أ يىبػك ىب ٍك وػر ىمػا ىك ى
ػاس ح ى
ىف تي ى ى
*
ىف يي ٍّ
م رس ً
كؿ المَّ ًو .
صم ىي ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ ى ي
قي ىحافىةى أ ٍ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
الر ْح ِ
من  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
وب ْب ُن َع ْب ِد َّ
* َي ْعقُ ُ
س َم َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
* أ َُبو َح ِ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
ازٍمَ ,
انيا :التخريج
ث ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُِ( ,)ٖٕ/ّ( :كت ػػاب العم ػػؿ ف ػػي الص ػػالة )ُٔ( ,ب ػػاب رف ػػع األي ػػدم ف ػػي الص ػػالة ألم ػػر ين ػػزؿ ب ػػو,

رقػػـ(ُُِٖ) ,ككػػذلؾ(ّ )ِِ( ,)َُٕ/كتػػاب السػػيك )ٗ( ,بػػاب اإلشػػارة فػػي الصػػالة ,...رقػػـ(ُِّْ) عػػف

قتيبػػة بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُٕٔ/كتػػاب األذاف )ْٖ( ,بػػاب مػػف دخػػؿ ليػػؤـ النػػاس فجػػاء

اإلماـ األكؿ فتأخر األكؿ أك لـ يتأخر جازت صالتو ,...رقـ(ْٖٔ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف
أبػػي حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُِ( ,)ٕٓ/كتػػاب العمػػؿ فػػي الصػػالة )ّ( ,بػػاب مػػا يجػػكز مػػف
التسبيح كالحمد في الصالة لمرجاؿ ,رقـ(َُُِ) عف عبد اهلل بف مسممة عف عبد العزيز عف أبي حازـ بػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِ( ,)ٕٕ/كتاب العمؿ في الصالة )ٓ( ,باب التصػفيؽ لمنسػاء ,رقػـ(َُِْ)

ػر عمػػى التصػػفيؽ لمنسػػاء كالتسػػبيح لمرجػػاؿ,
عػػف يحيػػى عػػف ككيػػع عػػف سػػفياف عػػف أبػػي حػػازـ بػػو مختصػ نا
ككػػذلؾ(ٓ )ّٓ( ,)ِٕٗ/كتػػاب الصػػمح )ُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي اإلصػػالح بػػيف النػػاس ,...رقػػـ(َِٗٔ) عػف

سػػعيد بػػف أبػػي م ػريـ عػػف أبػػي غسػػاف عػػف أبػػي حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ّٓ( ,)ََّ/كتػػاب

الصػػمح )ّ( ,بػػاب قػػكؿ اإلمػػاـ ألصػػحابو اذىبػكا بنػػا نصػػمح ,رقػػـ(ِّٗٔ) عػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل عػػف عبػػد
* ٌ )ٕ( ,)ٕٗٔ-ٕٗٓ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٓٔ( ,الا ذقكً اىهظو ٍاِ اىهػٞاح شاٌ ظااء اىا٘اىٕ ٜاو ٝراؤـه ,نفاٌ(ٔ ٗ ,)8ٙي)ٔٓ( ,)8٘/ٕ( :
مراب اإلٍاٍح )7( ,تاب الا ذقكً اىهظو ٍِ اىهػٞح شٌ ظاء اى٘اىٕ ٜو ٝرؤـه ,نفٌ(ٌْٓ )78كا ٍٗرْا.
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ػر عمػى الػذىاب
العزيز بف عبد اهلل كاسحاؽ بف محمد كالىما عف محمد بف جعفر عف أبي حازـ بػو مقتص نا
قكمػػا فيصػػمح بيػػنيـ ,رقػػـ(َُٕٗ) عػػف أبػػي
لمصػػمح بمعنػػاه ,ككػػذلؾ(ُّ )ّٔ( ,)ُِٖ/بػػاب اإلمػػاـ يػػأتي ن
النعماف عف حماد عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.
ـ )ْ( ,)ُّٕ/ُ( :كتاب الصالة )ِِ( ,باب تقديـ الجماعة مف يصمي بيػـ إذا تػأخر اإلمػاـ كلػـ يخػافكامفسدة التقديـ ,رقـ(َُّ) عف قتيبػة عػف يعقػكب بػف عبػد الػرحمف كعبػد العزيػز كالىمػا عػف أبػي حػازـ بػو,
كلـ يسؽ لفظػو ,كأحػاؿ عمػى حػديث مالػؾ ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ُّٕ-ُّٔ/كتػاب الصػالة )ِِ( ,بػاب تقػديـ

الجماعػة مػػف يصػػمي بيػػـ إذا تػػأخر اإلمػػاـ كلػػـ يخػػافكا مفسػػدة التقػػديـ ,رقػػـ(َُِ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف
مالؾ عف أبي حازـ بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ُّٕ/كتػاب الصػالة )ِِ( ,بػاب تقػديـ الجماعػة
مف يصمي بيـ إذا تأخر اإلماـ كلـ يخافكا مفسدة التقػديـ ,رقػـ(َُْ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف بزيػع عػف

عبد األعمى عف عبيد اهلل عف أبي حازـ بو ,كذكر جزنءا مف الحديث كأحاؿ عمى حديث مالؾ.
-د ,)ِْٓ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب التصػػفيؽ فػػي الصػػالة ,رقػػـ(َْٗ) عػػف القعنبػػي عػػف مالػػؾ عػػف أبػػي

حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ ,)ِْٔ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب التصػػفيؽ فػػي الصػػالة ,رقػػـ(ُْٗ) عػػف

عمرك بف عكف عف حماد بف زيد عف أبي حازـ بو ,كذكر جزنءا مف الحديث.
س )َُ( ,)َٗ/ِ( :كتػػاب اإلمامػػة )ُٓ( ,بػػاب اسػػتخالؼ اإلمػػاـ إذا غػػاب ,رقػػـ(ٖٕٗ) ,عػػف أحمػػد بػػفعبػػدة عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أبػػي حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٖ )َٓ( ,)ِٓٔ-ِٓٓ/كتػػاب آداب

القضاة )ِْ( ,باب مسير الحاكـ إلى رعيتو لمصمح بينيـ ,رقـ(ِّْٓ) عف محمد بف منصكر عف سػفياف

عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-جو )ٓ( ,)ّٖٗ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ٔٓ( ,باب التسبيح لمرجاؿ فػي الصػالة كالتصػفيؽ

لمنساء ,رقـ(َُّٓ) عف ىشاـ بف عمار كسيؿ بف أبي سيؿ كالىما عف سفياف بف عيينػة عػف أبػي حػازـ
مختصر عمى التسبيح لمرجاؿ كالتصفيؽ لمنساء.
نا
بو
دم )ِ( ,)ُٖٔ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٗٓ( ,بػػاب التسػػبيح لمرجػػاؿ كالتصػػفيؽ لمنسػػاء ,رقػػـ(َُْْ) عػػفػر عمػػى التصػػفيؽ لمنسػػاء كالتسػػبيح لمرجػػاؿ,
يحيػػى بػػف حسػػاف عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أبػػي حػػازـ بػػو مختصػ نا

ككػػذلؾ(ِ )ِ( ,)ُٖٔ/كتػػاب الصػػالة )ٗٓ( ,بػػاب التسػػبيح لمرجػػاؿ كالتصػػفيؽ لمنسػػاء ,رقػػـ(َُْٓ) عػػف

يحيى بف حساف عف سعيد بف عبد الرحمف كعبػد العزيػز بػف محمػد كعبػد العزيػز بػف أبػي حػازـ كسػفياف بػف

مختصر عمى التصفيؽ لمنساء كالتسبيح لمرجاؿ.
نا
عيينة جميعيـ عف أبي حازـ بو
طػػا )ٗ( ,)ُُٓ-َُٓ( :كتػػاب قصػػر الصػػالة فػػي السػػفر )َِ( ,بػػاب اًللتفػػات كالتصػػفيؽ عنػػد الحاجػػةكالصالة ,رقـ(ٕٔ) عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

ػر عم ػػى "التص ػػفيؽ لمنس ػػاء كالتس ػػبيح لمرجػ ػػاؿ",
-ح ػػـ )َّّ/ٓ( :ع ػػف س ػػفياف ع ػػف أب ػػي ح ػػازـ بػ ػػو مختص ػ نا

ككذلؾ(ٓ )ُّّ/عف يزيد عػف المسػعكدم عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )ِّّ/عػف عفػاف
عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أبػػي حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٓ )ّّّ-ِّّ/عػػف يػػكنس بػػف محمػػد عػػف
حماد عف عبيد اهلل بف عمر عف أبي حازـ بو ,كعف يكنس بف محمد عف حماد عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب
ٔ٘ٙ

ػر
األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٓ )ّّٔ-ّّٓ/عػػف ككيػػع كعبػػد الػػرحمف كالىمػػا عػػف سػػفياف عػػف أبػػي حػػازـ بػػو مختصػ نا
عمى "التصفيؽ لمنساء كالتسبيح لمرجاؿ" ,ككذلؾ(ٓ )ّّٔ/عف بيز عػف حمػاد بػف سػممة عػف أبػي حػازـ بػو
متق ػػارب األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ٓ )ّّٕ/ع ػػف عبػ ػػد ال ػػرحمف ع ػػف مال ػػؾ ع ػػف أبػ ػػي ح ػػازـ ب ػػو متق ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ٓ )ّّٖ/عف حجيف بف المثنى عف عبد العزيز بف أبي سممة عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

حب )ٗ( ,)ّٓ/ٔ( :كتاب الصالة )ُٔ( ,باب ما يكره لممصمي كمػا ًل يكػره ,رقػـ(َِِٔ) عػف الحسػيفبف إدريس عف أحمد بف أبي بكر عف مالؾ عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٔ)ٗ( ,)َْ-ّٗ/

كتاب الصالة )ُٔ( ,باب ما يكػره لممصػمي كمػا ًل يكػره ,رقػـ(ُِِٔ) عػف أحمػد بػف عمػي بػف المثنػى عػف

خمؼ بف ىشاـ عف حماد بف زيد عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-ؾ ,)ٕٕ/ّ( :كتػػاب معرفػػة الصػػحابة ,عػػف أبػػي العبػػاس محمػػد بػػف يعقػػكب عػػف إب ػراىيـ بػػف مػػرزكؽ عػػف

مختصر عمى ذىابو إلى بني عمرك كصػالة ابػي بكػر
نا
سعيد بف عامر عف عمر بف عمي عف أبي حازـ بو
بالناس.
ثانيا :الشواىد
ً
* "أما التسبيح لمرجاؿ كالتصفيؽ لمنساء" ,فقد جاء عف جماعة مف الصحابة:

ِ-عف جابر بف عبد اهلل

حـ.)ّٕٓ ,ّْٖ ,َّْ/ّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ؼ ىر يج وؿ ًم ٍف ىرًعيَّتً ًو
اإلم ًاـ ىخٍم ى
(َِّ) ى
ص ىالةي ى
و
ػس ,قى ى ً
ىخبرىنػا عًمػي ٍبػف ح ٍج وػر ,ح َّػدثىىنا ًإسػم ً
اعي يؿ ,ىح َّػدثىىنا يح ىم ٍي هػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
صػالَّ ىىا
ى
ي ي
(ّٗ -)ِٖٔ/أ ٍ ى ى ى
صػالىة ى
ػاؿ :آخ يػر ى
ٍى
*
رسك يؿ المَّ ًو  مع اٍل ىقكًـ صمَّى ًفي ثىك وب ك ً
ؼ أىبًي ىب ٍك ور.
احود يمتى ىك ٍّش نحا ىخٍم ى
ىى ٍ ى
ىي
ٍ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
*عِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َ
ِ
بن َج ْع َف ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
س َماعي ُل ُ
*إِ ْ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُلِ ,ثقَ ٌة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

ت )ِ( ,)ّٕٖ/ُ( :كتاب الصالة )ُُٓ( ,بػاب منػو ,رقػـ(ّّٔ) عػف عبػد اهلل بػف أبػي زيػاد عػف شػبابةبف سكار عف محمد بف طمحة عف حميد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ

حـ )ُِٖ ,ُِٕ/ّ( :عف أبي عامر عف عبد الػرحمف بػف أبػي المػكاؿ عػف مكسػى بػف إبػراىيـ بػف ربيعػةعف أبيو عف أنس بمعناه ,ككذلؾ(ّ )ُٓٗ/عف سميماف بف داكد عف إسماعيؿ بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ)ُِٔ/

عف عبد اهلل بف الكليػد عػف سػفياف عػف حميػد بػو جػزء مػف الحػديث ,ككػذلؾ(ّ )ِّّ/عػف عبػد الكىػاب بػف
عطاء عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِّٗ/عف حسف عػف حمػاد بػف سػممة عػف حميػد عػف أنػس
كالحسػػف بمعنػػاه ,ككػػذلؾ(ّ )ِّْ/عػػف عمػػي بػػف عاصػػـ عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ,ِٕٓ/

ُِٖ) عف عفاف عف حماد بف سممة عف حميػد عػف الحسػف كأنػس بمعنػاه ,ككػذلؾ(ّ )ِِٔ/عػف عبيػد اهلل
بػػف محمػػد كسػػميماف بػػف حػػرب كالىمػػا عػػف حمػػاد بػػف سػػممة عػػف حبيػػب بػػف الشػػييد عػػف الحسػػف عػػف أنػػس

بمعناه ,ككذلؾ(ّ )ِِٔ/عف عبيد اهلل بف محمد عف حماد بف سممة عف حميد بو ,كلـ يسؽ لفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
* أما "الصالة في الثكب الكاحد" ,فقد جاءت عف جماعة مف الصحابة:

ُ-عف أبي سعيد  متقارب األلفاظ

-ـ )ْ( ,)ّٔٗ/ُ( :كتاب الصالة )ِٓ( ,باب الصالة في ثكب كاحد كصفة لبسو ,رقـ(ِْٖ.)ِٖٓ ,

-ج ػ ػػو )ٓ( ,)َِْ/ُ( :كت ػ ػػاب إقام ػ ػػة الص ػ ػػالة كالس ػ ػػنة فيي ػ ػػا )ٔٗ( ,ب ػ ػػاب الص ػ ػػالة ف ػ ػػي الث ػ ػػكب الكاح ػ ػػد,

رقـ(َُْٖ).

-حـ.)ّٕٗ ,ٓٗ ,ٓٓ ,ّٓ ,ُٓ ,ٗ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
* ٌ )ٕ( ,)ٕٗٔ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٕٓ( ,تاب ٔالج اإلٍاً ـيؼ نظاو ٍاِ نػٞرأ,نفٌ(ٕ ٗ ,)8ٙي )ٔٓ( ,)8ٙ/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح)8( ,
تاب ٔالج اإلٍاً ـيؼ نظو ٍِ نػٞرٔ  ,نفٌ(ٌْٔ )78كا ٍٗرْا.
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ام ًة
ض ىلوي اٍل ىح ى
اـ تى ٍع ير ي
اجةي ىب ٍع ىد اإل ىق ى
(َّٕ) ى
اإلم ي
ػاؿ :أًيقيم ً
اد ٍبف أىيكب ح َّدثىىنا ًإسم ً
يز ىع ٍف أ ىىن و
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًز ً
ػت الص ى
س قى ى
اعي يؿ قى ى
(َْ -)ٖٖٔ/أ ٍ
َّػالةي
ى ى
ىخ ىب ىرنًي ًزىي ه ي
ى
ٍى
(ُ)
كرسك يؿ ً
َّال ًة ىحتَّى ىن ىاـ اٍل ىق ٍكيـ*.
اهلل ىن ًج ٌّي ًل ىر يج وؿ ىف ىما ىق ىاـ ًإىلى الص ى
ىى ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
اشٍم المعروف ِب َـدلويو(ِ) ,طُ ِ
ياد ا ْلب ْغ َد ِادي ,أَبو َى ِ
اد ْب ُن أَيوب ْب ِن ِز ٍ
وسي(ّ) األصل.
* ِزَي ُ
َ
ّ ُ
َ
َ
كثقػػو النسػػائي(ْ) ,كعبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف الفضػػؿ(ٓ) ,كالػػدارقطني(ٔ) ,كابػػف حجػػر(ٕ) ,كزاد الػػدارقطني
"مأمكف" ,كزاد ابف حجػر "حػافظ" ,كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات(ٖ),كقػاؿ أبػك إسػحاؽ بػف أي ىكيرىمػة األصػبياني:
"ليس عمى بسيط األرض أكثؽ مف زياد بف أيكب"(ٗ) .كقاؿ أحمد" :اكتبكا عنو فإنو شعبة الصغير"(َُ) ,قاؿ

معمق ػػا" :كيمق ػ ػب بشػ ػػعبة إلتقان ػػو كحفظػ ػػو"(ُُ) .كق ػػاؿ" :اإلمػ ػػاـ المػ ػػتقف الح ػػافظ الكبيػ ػػر ,شػ ػػعبة
ق ػػاؿ الػ ػػذىبي ن
(ُِ)
أيضا" :حافظ حجة"(ُّ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ"(ُْ) ,كقاؿ النسائي فػي ركايػة أخػرل:
الصغير"  ,كقاؿ ن

"ًل بأس بو"(ُٓ),.مات سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف.
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن ُعمَ َّيةَ ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
َْ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْيب ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ُن ُ

نيا :التخريج
ثا ً
خ)َُ( ,)ُِْ/ِ( :كتاب األذاف )ِٕ( ,باب اإلماـ تعرض لو الحاجة بعد اإلقامة ,رقـ(ِْٔ) عف أبيمعمر ػ ػ عب ػػد اهلل ب ػػف عمرك ػ ػ ع ػػف عب ػػد الػ ػكارث ع ػػف عب ػػد العزي ػػز ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ ,ككػ ػذلؾ(ِ,)ُِْ/

(َُ)كتاب األذاف )ِٖ( ,باب الكالـ إذا أقيمت الصالة ,رقـ(ّْٔ) عف عياش بف الكليد عف عبد األعمى
عف حميد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُُ )ٕٗ( ,)ٓٓ/كتاب اًلستئذاف )ْٖ( ,باب طكؿ

النجكل ,...رقـ(ُِٗٔ) عف محمد بف بشار عف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف عبػد العزيػز بػو متقػارب

األلفاظ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٖٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٓ7( ,اإلٍاً ذؼهٖ ىٔ اىؽاظاح تؼاك اإلفاٍاح ,نفاٌ( ٗ ,)7ٙ8ي )ٔٓ( ,)89/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح)ٖٔ( ,
تاب اإلٍاً ذؼهٖ ىٔ اىؽاظح تؼك اإلفاٍح ,نفٌ(ٌْ )787كا ٍٗرْا.
ٗاىْع ٜؽؼٞاو ٍْأٗ ,فاك ذْاظٞاا ٍْاظااج ٗاّرعااءا.
(ٔ) ٍِ اىَْاظاجٗ ,اىَْاظ ٜاىَفاٚة ىإلٍّاُ ٗاىَؽكز ىٔٝ ,قاه ّاظآ ْٝاظٍْ ٔٞاظاج ,ؽٖ٘ ٍْاض,
ُّ
اىْٖاٝح(ٗٓ.)9
(ٕ) مّؼ اىْقاب ػِ األٌَاء ٗاألىقاب(ٗ ,)8لاخ اىْقاب ؽ ٜاألىقاب(ٓ٘).
(ٖ) تاىٙااٌٍ ,كْٝااح تْٖٞااا ٗتااٍّٞ ِٞااات٘ن ػّااهج ؽهاٌااؿ ذّاارَو ػياا ٚتيااكذٗ ,..ِٞتٖااا أمصااه ٍااِ أىااؼ فهٝااحٍ .هأااك االٚااالع ػياا ٚأٌااَاء األٍنْااح
ٗاىثقاع(ٕ.)897/
(ٗ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)7ٖ(ٜذٖمٝة اىنَاه(.)ٖٗ٘/9
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕ٘٘/
(ٌ )ٙئاالخ اىؽامٌ ىيكانفطْ ,)ٕٔٓ(ٜفطْٗ ,)7ٖ/ٗ(ٜاّظه اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٗٔ.)ٕٕٙ/
( )7ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٔ٘8
( )8اىصقاخ(.)ٕٗ9/8
(ٌ )9ئاالخ اىؽامٌ ىيكانفطْ ,)ٕٔٓ(ٜذانٝؿ تغكاق( ,)٘ٓ٘/9ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖٗ ,)ٔ8ٔ/أت٘ اٌؽاؿ ٕ٘ اتهإ ,ٌٞذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ (ٔ).
(ٓٔ) ٌئاالخ اىؽامٌ ىيكانفطْٗ ,)ٕٔٓ(ٜاّظه ذانٝؿ تغكاق(.)٘ٓ٘/9
(ٔٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٕ ,)٘ٓ8/اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ ,)ٖٕٙ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٗٗ/ٔ9
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٕٔ.)ٕٔٓ/
(ٖٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)٘ٓ8/
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕ٘٘/
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)٘ٓٙ/9
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-ـ )ّ( ,)ِْٖ/ُ( :كت ػ ػػاب الح ػ ػػيض )ّّ( ,ب ػ ػػاب ال ػ ػػدليؿ عم ػ ػػى أف ن ػ ػػكـ الج ػ ػػالس ًل ي ػ ػػنقض الكض ػ ػػكء,

رقـ(ُِّ) عف زىيػر بػف حػرب عػف إسػماعيؿ بػو بمفظػو ,كعػف شػيباف بػف فػركخ عػف عبػد الػكارث عػف عبػد
العزيز بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ّ( ,)ِْٖ/كتػاب الحػيض )ّّ( ,بػاب الػدليؿ عمػى أف نػكـ الجػالس
ًل يػػنقض الكضػػكء ,رقػػـ(ُِْ) عػػف عبيػػد اهلل بػػف معػػاذ العنبػػرم عػػف أبيػػو عػػف شػػعبة عػػف عبػػد العزيػػز بػػو

متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ُ )ّ( ,)ِْٖ/كتػاب الحػيض )ّّ( ,بػاب الػدليؿ عمػى أف نػكـ الجػالس ًل يػنقض

الكضكء ,رقـ(ُِٔ) عف أحمد بف سعيد عف حباف عف حماد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

د ,)َٓ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب الكضكء مف النكـ ,رقـ(َُِ) عف مكسى بف إسماعيؿ كداكد بف شبيبكالىما عف حماد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ُ ,)ُْٔ/كتػاب الصػالة ,بػاب فػي الصػالة

قعكدا ,رقـ(ِْٓ) عف حسيف بف معاذ عف عبد األعمى عف حميد عف ثابػت
تقاـ كلـ يأت اإلماـ ينتظركنو ن
عف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ ,)ُْٕ-ُْٔ/كتػاب الصػالة ,بػاب فػي الصػالة تقػاـ كلػـ يػأت اإلمػاـ
قعكدا ,رقـ(ْْٓ) عف مسدد عف عبد الكارث عف عبد العزيز بو متقارب األلفاظ.
ينتظركنو ن
ت )ْ( ,)ِٓ/ِ( :كتاب الجمعة )ُِ( ,باب ما جاء في الكالـ بعد نزكؿ اإلماـ مف المنبر ,رقػـ(ُٖٓ)عف الحسف بف عمي عف عبد الرزاؽ عف معمر عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ .

حمػاد بػف
-حـ )َُُ/ّ( :عف إسػماعيؿ بػو بمفظػو )ِٖٔ ,َُٔ/ّ( ,عػف أبػي كامػؿ كعفػاف كالىمػا عػف َّ

سممة عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,كفػي المكضػع الثػاني عػف عفػاف كحػده ,ككػذلؾ(ّ)ُِٖ ,ُْْ/

عف يحيى عف حميد عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُُٔ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف ثابت عف
أن ػ ػػس متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ ,كك ػ ػػذلؾ(ّ )ُٗٗ/ع ػ ػػف عب ػ ػػد الكاح ػ ػػد ع ػ ػػف حمي ػ ػػد ع ػ ػػف أن ػ ػػس متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )َِٓ/عف ابػف أبػي عػدم عػف حميػد عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِِّ/عػف عمػي بػف
عاصػـ عػف حميػد عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِّٖ/عػف حسػف بػف مكسػى عػف عمػارة بػػف زاذاف
عف ثابت عف أنس بمعناه.

خزيمة ,)ُٓ/ّ( :كتاب اإلمامة في الصالة )ْٕ( ,باب الرخصة في كالـ اإلماـ بعد الفػراغ مػف اإلقامػةكالحاجة تبػدك لػبعض النػاس ,رقػـ(ُِٕٓ) عػف محمػد بػف بشػار عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف عبػد

العزيز بو ,كعف يعقكب بف إبراىيـ عف إسماعيؿ بف عمية بو متقارب األلفاظ.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات.

ٓٔٙ

ً
(َّٗ) باب ً
اب
اإلم ًاـ إ ىذا ىغ ى
ى ي ٍ
است ٍخالؼ ى
اىػا ىح َّػدثىىنا أ يىبػك ىح ً
ػاؿ ىس ٍػي يؿ
ػاؿ :قى ى
ػازوـ قى ى
(ُْ -)َٖٕ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا أ ٍ
ىح ىم يد ٍب يف ىع ٍب ىدةى ىع ٍف ىح َّم ًاد ٍب ًف ىزٍي وػد ىكىذ ىك ىػر ىكًم ىمػةن ىم ٍع ىن ى
ػي  ىفصػمَّى الظيػر ثي َّػـ أىتى ي ً
بف عك و
ً
ٍبف سعود :ىك ً
ػؾ َّ
ص ًػم ىح ىب ٍي ىػنيي ٍـ ثي َّػـ
النبً َّ
ػد ىذًل ى
ؼ ىفىبىم ى
ى
ػاى ٍـ ل يي ٍ
ي ىٍ
ى
ٍى
اف قتىا هؿ ىب ٍي ىف ىبني ىع ٍم ورك ً ى ٍ
ً
اؿ ًلبً و
ض ىػر ٍ َّ ً
الن ً
ص ٍّؿ بً َّ
ػاـ
ىق ى
ػاس ىفمى َّمػا ىح ى
الؿ :ىيا بًال يؿ ًإ ىذا ىح ى
ض ىر اٍل ىع ٍ
ص ير ىكلى ٍـ آت ىف يم ٍر أ ىىبا ىب ٍك ور ىفٍم يي ى
ت أىذ ىف بػال هؿ ثي َّػـ أى ىق ى
َّالة ثيَّـ جػاء رسػك يؿ ً
اؿ ألىبًي ب ٍك ور :تىقى َّدـ ,فىتىقى َّدـ أىبك ب ٍك ور فى ىد ىخ ىؿ ًفي الص ً
الن ى َّ
اهلل  فى ىج ىع ىػؿ ىي يشػؽ َّ
ػاـ
فىقى ى
ى ي ى
ى
ى ىىي
ٍ
ػاس ىحتػى قى ى
ت ,ىفىم َّما أرىل أىبك ب ٍك ور التَّ ً
ؼ أىبًي ب ٍك ور كصفَّح اٍل ىقكـ ك ىكاف أىبك ب ٍك ور إ ىذا ىد ىخ ىؿ ًفي الص ً
يح(ُ) ًل
ىخٍم ى
َّالة ىل ٍـ ىيٍمتىًف ٍ
صف ى
ى ي ى
ى ى ى ى ٍي ى ى ي ى
ٍ
كؿ ً
ؾ ع ٍنو اٍلتىفىت فىأىكمأى ًإلىي ًو رسك يؿ ً
اهلل  ام ً
ً
اهلل  بً ىيًد ًه فى ىح ًم ىد اهلل ىعمىى قىك ًؿ رس ً
ض ًػو ثي َّػـ ىم ىشػى أ يىبػك ىب ٍك وػر
يي ٍمس ي ى ي
ٍ ىي
ى ٍى ٍ ى ي
ٍ
ى
الن ً
اٍل ىق ٍي ىق ًرم ىعىمى ىعًق ىب ٍي ًو ىفتىأ َّ
صمَّى بً َّ
ىخ ىر ,ىفىم َّما ىأرىل ىذًل ىؾ َّ
اؿ :ى"يا أ ىىبا ىب ٍك ور
صالتىوي ىق ى
اس ىفىم َّما ىق ى
ضى ى
النبًي  تى ىق َّد ىـ ىف ى
ػكؿ ً
ٍت ًإلى ٍيػ ى َّ
ػاؿ
اهلل  ىكىقػ ى
ىف ىيػ يػؤَّـ ىر يسػ ى
ت" ىف ىقػ ى
ىمػػا ىم ىن ىعػ ى
ػاؿ :لىػ ٍػـ ىي يكػ ٍػف ٍ
ضػ ٍػي ى
ػؾ ًإ ٍذ أ ٍىك ىم ػأ ي
ًلبػ ًػف أى ًبػػي قي ىحا ىف ػةى أ ٍ
ػكف ىم ى
ػؾ أًل تى يكػ ى
لمن ً
َّ
صفٍّ ًح ٍّ
اء"*.
اسً" :إ ىذا ىن ىاب يك ٍـ ىش ٍي هء ىفٍم يي ىسب ً
ٍّح ٍّ
الن ىس ي
الر ىجا يؿ ىكٍل يي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد

الض ٍّبي ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٚ
َح َم ُد ْب ُن َع َب َدةَ َّ
* أْ
اد ْب ُن َزْي ٍد ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ
سمَ َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
* أ َُبو َح ِ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
ازٍمَ ,
نيا :التخريج
ثا ً
سبؽ في الحديث رقـ (ّٖ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات

.

*ٌ )ٕ( ,)ٕٗ٘-ٕٗٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٓ9( ,اٌرفالػ اإلٍاً الا عاب ,نفٌ(ٓ.)87
(ٔ) اىرٕاؾٞػ :فاااه اتااِ األشٞااه :اىرٕااؾٞػ ٗاىرٕااؾٞـ ٗاؼااكٕٗ ,اا٘ ٍااِ ٘ااهب ٔااؾؽح اىنااؼ ػياأ ٚااؾؽح اىنااؼ اٟـااهٝ ,ؼْاا ٜالا ٌااٖا اإلٍاااً ّثٖاأ
اىَؤًٍ٘ ,اُ ماُ نظال فاهٌ :ثؽاُ ٗ ,اُ ماّد اٍهأج ٘هتد مؾإا ػي ٚمؾِّٖا ِػٖ٘ اىنالً .اىْٖاٝح(.)ٔ٘8

ٔٔٙ

اًلئ ًتم ً
اإلم ًاـ
اـ ب ى
(َُّ) ٍ ى ي
ط ًم ٍػف فى ىػر و
م ىع ٍف أ ىىن و
اد ٍب يف الس ً
ىف َّ
ػس أ َّ
س ىعمىػى
م ىع ٍف ٍاب ًف يع ىي ٍي ىنةى ىع ٍف الزٍى ًر ٍّ
َّر ٍّ
ػي  ىسػقى ى
النبً َّ
(ِْ )ُٖٕ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىىَّن ي
اإلم ً
ًً ً
ً
َّالةى ىق ى ً
ػع
ضى الص ى
ت الص ى
ًشقٍّ ًو ٍاأل ٍىي ىم ًف ىف ىد ىخميكا ىعىم ٍي ًو ىي يع ي
ض ىر ٍ
كد ى
َّالةي ىفىم َّما ىق ى
كنوي ىف ىح ى
ػاـ ل يي ٍػؤتى َّـ بػو ىفػإ ىذا ىرىك ى
اؿ" :إَّن ىما ٍ ى ي
*
اؿ ىس ًم ىع المَّوي ًل ىم ٍف ىح ًم ىدهي ىفقيكليكا ىرَّب ىنا لى ىؾ اٍل ىح ٍم يد".
اس يج يدكا ىكًا ىذا ىق ى
ىف ٍارىك يعكا ىكًا ىذا ىرىف ىع ىف ٍارىف يعكا ىكًا ىذا ىس ىج ىد ىف ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
ي(ٔ) ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
اد ْب ُن َّ
الس ِر ٍّ
* ِى َن ُ

ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
ِ
* مح َّم ُد ْب ُن م ِ
ي ,حافظ حجة فقيو متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
اب الزْى ِر ٍّ
سمٍم ْب ِن ش َي ً
َُ
ُ ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِٓ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٕٗ٘/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٔٓ( ,تاب االئرَاً تاإلٍاً ,نفاٌ(ٔ ٗ ,)87ي )ٔٓ( ,)9ٔ-9ٓ/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح )ٔٙ( ,تااب االئرَااً
تاإلٍاً ,نفٌ(ٌْٓ )79كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٕٙ

ٕٔٙ

ام ىأرىةن
(ُّّ) ًإ ىذا ىك يانكا ثى ىالثى نة ىك ٍ
طٍم ىحػةى ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ ً
ػس ٍبػ ًػف
اؽ ٍبػ ًػف ىع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ٍبػ ًػف أىبًػػي ى
(ّْ -)ٖٕٖ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,ىعػ ٍػف ىم ًالػ وػؾ ,ىعػ ٍػف ًإ ٍسػ ىػح ى
(ُ)
كؿ المَّ ًو ً ل ى و
ىم ًال وؾ ,أ َّ
يصمٍّ ىي ىل يك ٍـ
ص ىن ىعتٍوي ىلوي ىفأى ىك ىؿ ًم ٍنوي ثيَّـ ىق ى
ت ىر يس ى
ىف ىج َّدتىوي ,يمىم ٍي ىك ىة ىد ىع ٍ
كمكا ىفأل ى
ط ىعاـ ىق ٍد ى
اؿ " :قي ي
(ِ) ً و
ً
ػت ًإلىػػى ح ً
اسػػكَّد ًمػ ٍػف طيػ ً
صػ و
ػاـ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو 
" .ىقػ ى
ػس :ىفقي ٍمػ ي
ػكؿ ىمػػا لي ػبً ىس ىف ىن ى
ى
ػاؿ أ ىىنػ ه
ضػ ٍػحتيوي ب ىمػػاء ىف ىقػ ى
ػير لى ىنػػا ىقػػد ٍ ى
كز ًمف كرائً ىنا فى َّ
ً
ؼ*.
ص ىر ى
صفى ٍف ي
صمى لى ىنا ىرٍك ىعتىٍي ًف ثيَّـ ٍان ى
ى
يـ ىكىر ى
ىك ى
اءهي ىكاٍل ىع يج ي ٍ ى ى
ت أ ىىنا ىكاٍل ىيت ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
اق ْب ُن ع ْب ِد ِ
اري َّ
الن َّج ِ
صِ
اري ,أَ ُبو َي ْح َيى ,وقيل غير ذلك.
اهلل ْب ِن أَِبي َ
س َح ُ
َ
* إِ ْ
س ْي ٍل األَ ْن َ
ط ْم َح َة َزْي ُد ْب ُن َ
كثقو النسائي(ّ) ,كابف سعد(ْ) ,كابف معػيف(ٓ) ,كالعجمػي(ٔ) ,كأبػك زرعػة(ٕ) ,كأبػك حػاتـ(ٖ) ,كيعقػكب بػف
سفياف(ٗ) ,كابف عبد البر(َُ) ,كالذىبي(ُُ) ,كابف حجر(ُِ) ,كزاد ابف معيف(ُّ) ,كابف عبد البر ,كابف حجػر

أيضا" :حجة"(ُْ) ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كقػاؿ" :كػاف مق َّػد نما فػي ركايػة الحػديث
"حجة" ,كقاؿ الذىبي ن
كاإلتقاف فيو"(ُٓ) ,كذكره ابف شاىيف في الثقات(ُٔ),
مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائة ,كقيؿ بعد ذلؾ.

*ٌاا )ٕ( ,)ٕٗ7/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٖٖٔ( ,تاااب الا ماااّ٘ا شالشااح ٗاٍااهأج ,نفااٌ( ٗ ,)878ي )ٔٓ( ,)9ٖ/ٕ( :مراااب اإلٍاٍااح )ٔ9( ,تاااب الا
ماّ٘ا شالشح ٗاٍهأج ,نفٌ(ٌْ )797كا ٍٗرْا.
(ٔ) فاه اتِ ؼعهٍ" :يٞنح ت ٌٙاىَ ٌٞذٕغٞه ٍينحٗ ,اىَٞٙه ؽ ٜظكذٔ ٝؼ٘ق ػي ٚاٌؽاؿ ,ظىً تٔ اتاِ ػثاك اىثاه ٗػثاك اىؽاـ ٗػٞاأٖٗ ,اؽؽٔ
اىْ٘ٗٗ ٛظىً اتِ ٌؼك ٗاتِ ٍْكٓ ٗات ِ اىؽٕان تؤّٖا ظكج أًّ ٗاىكج أٍٔ أً ٌيٍ ٕ٘ٗ ,ٌٞقر ٚٙمالً اٍاً اىؽهٍٍٗ ِٞاِ ذثؼأٗ ,ماالً ػثاك اىغْاٜ
ؽ ٜاىؼَكج ٕ٘ٗ ,ظإه اىٍٞاؿٝٗ ,ئٝكٕا نٗاٝح أًّ "أنٌيرْ ٜظكذ ٜاى ٚاىْثٗ  ٜاٌَٖا ٍيٞنح ؽعاءّا ؽؽٙاه اىٕاالج"ٗ ,...فااه اتاِ ٌاؼك ؽاٜ
اىطثقاخ" :أً ٌي ٌٞتْد ٍيؽاُ "...ؽ ٍاؿ ٍّثٖاٗ" ,...أٍٖا ٍيٞنح تْد ٍاىل تِ ػك "ٛؽٍاؿ ٍّثٖا اىٍ ٚاىل تِ اىْعانٍٗ ,...قر ٚٙمالً ٍِ أػااق
اىَٞٙه ؽ ٜظكذٔ اى ٚاٌؽاؿ أُ ٝنُ٘ اٌٌ أً ٌيٍ ٌٞيٞنحٍٍٗ ,رْكٌٕ ؽ ٜلىل ٍا نٗآ اتِ ػْٞٞح ػِ اٌؽاؿ ػِ أًّ فااهٔ" :اؾؾد أّاا ٗٝرا ٌٞؽاٜ
تٞرْا ـيؼ اىْثٗ  ٜأٍ ٜأً ٌي ٌٞـيؾْا"ٕ ,نما أـهظٖا اىَٕاْؼ –ٝؼْا ٜاىثفاانٗ -ٛاىقٕاح ٗاؼاكج٘ٚ ,ىٖاا ٍاىال ٗاـرٕاهٕا ٌاؾٞاُٝٗ ,ؽرَاو
ذؼكقٕا ؽال ذفاىؼ ٍا ذقكً" .ؽرػ اىثان )ٗ89/ٔ(ٛترٕهػٌٞٗ ,ؤذ ٜذفهٝط ؼكٝس أً ٌي ٌٞؽَٞا تؼك ,نفٌ(ٖ٘).
فاه اتِ ؼعه" :اـريؼ ؽ ٜاىَٞٙه ؽ ٜف٘ىٔ "ظكذٔ" ,ؽقٞو ألًّ ٗفٞو إلٌؽاؿٗ ,ظاىً أتا٘ ػَاه تاىصااّٗ ٜفا٘آ اتاِ األشٞاه ,ؽابُ أٍّاا ىاٌ ٝناِ ىأ
ـاالذٔ ٍِ فِثَو أتٗ ٔٞال ٍِ أٍٔ ٍِ ذٍاٍَ ٚيٞناح ,فيادٗ :اىْؾا ٜاىام ٛلماهٗٓ ٍاهقٗق ,ؽقاك لماه اىؼاكٗ ٛؽاٍّ ٜاة األّٕاان أُ اٌاٌ ٗاىاكج أً ٌايٌٞ
ٍيٞنحٗ ,...ظٖه تمىل أُ اىَٞٙه ؽ ٜف٘ىأ ظكذأ ألّإًٗ ,ا ٜظكذأ أً أٍأٗ ,تطاو فا٘ه ٍاِ ظؼاو اىٙاَٞه إلٌاؽاؿ ٗتْا ٚػيٞأ أُ اٌاٌ أً ٌايٌٞ
ٍيٞنح" .اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(.)ٔ9ٔ-ٔ9ٓ/8
فاه اتِ األشٞهٍ" :يٞنح ظكج اٌؽاؿ تِ ػثك تِ أتٚ ٜيؽحٗ ,فٞو ظكج أًّ" .أُ ٌْ ُك اىغاتح(.)ٕٙ8/ٙ
فاه اىْ٘ٗ" :)ٕٓ٘٘/ٖ( ٛظكذٔ ٍيٞنح ,اىٕؽٞػ أّٖا أً أًّ ,ألُ اٌؽاؿ اتِ أـ ٜأًّ ألٍٔٗ ,فٞو :اّٖا ظكج أًٍّ ٜٕٗ ,يٞنح تٙاٌ اىَاٗ ٌٞؽارػ
اىاااالًٕ ,اااما ٕااا٘ اىٕااا٘اب اىااام ٛفاىااأ اىعَٖااا٘ن ٍاااِ اىط٘ائاااؼ"ٗ ,اّظاااه :اىرَٖٞاااك(ٔ ,)ٕٙٗ/ذؽؾاااح األِاااهاػ (ٔٔ ,)87/اااؽٞػ أتااا ٜقاٗق,
األٔو(ٖ.)ٔ7ٔ/
(ٕ) اىْٙػ ٕ٘ :أـم ِٜء ٍِ اىَاء فيٞال شٌ ٝهَ ػي .ٔٞاّظه :اىْٖاٝح(ٕٔ.)9
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ.)ٗٗ٘/
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٗٓ/٘(ٙ
(٘) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك( ,)ٕ97اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٕٙ/
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٔ.)ٙ
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٕٙ/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٕٕٙ/
( )9اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٕ.)ٗٙٙ/
(ٓٔ) اىرَٖٞك(ٔ.)ٔ97/
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٖٖ/ٙ
(ٕٔ)ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔٗ).
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٕ٘7/
(ٗٔ) اىناِؼ(ٔ.)ٙ٘/
(٘ٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٕٖ/
( )ٔٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖ.)ٙ
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نيا :التخريج
\ثا ً

-خ )ٖ( ,)ْٖٖ/ُ( :كتاب الصالة )َِ( ,باب الصالة عمى الحصير ,رقـ(َّٖ) عف عبد اهلل عف مالؾ

بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )َُ( ,)ّْٓ/كتاب األذاف )ُُٔ( ,بػاب كضػكء الصػبياف كمتػى يجػب عمػييـ الغسػؿ

كالطيكر كحضكرىـ الجماعة  ,...رقـ(َٖٔ) عف إسماعيؿ عػف مالػؾ بػو بمفظػو ,كلػـ يػذكر "ثػـ انصػرؼ",

ككذلؾ(ّ )ُٗ( ,)ْٖ/كتاب التيجد )ِٓ( ,باب ما جاء في التطكع مثنى مثنى ,...رقـ(ُُْٔ) عف عبػد
مختصر بمفظ "صمى لنا رسكؿ اهلل ركعتيف ثـ انصرؼ".
نا
اهلل بف يكسؼ عف مالؾ
ـ )ٓ( ,)ْٕٓ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ْٖ( ,باب جكاز الجماعة في النافمة كالصالة عمىحصير كخمرة كثكب كغيرىا مف الطاىرات ,رقـ(ِٔٔ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ بو بمفظو.

-د ,)ُّٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب إذ كػػانكا ثالثػػة كيػػؼ يقكمػػكف ,رقػػـ(ُِٔ) عػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػممة

القعنبي عف مالؾ بو بمفظو.

-ت )ِ( ,)ِٔٗ/ُ( :كتػ ػػاب الصػ ػػالة )ٓٗ( ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الرجػ ػػؿ يصػ ػػمي كمعػ ػػو الرجػ ػػاؿ كالنسػ ػػاء,

رقـ(ِّْ) عف إسحاؽ األنصارم عف معف عف مالؾ بو بمفظو.

-دم )ِ( ,)ُٖٔ/ِ( :كتاب الصالة )ُٔ( ,باب في صالة الرجؿ خمؼ الصػؼ كحػده ,رقػـ(ُِّْ) عػف

عبيد اهلل بف عبد المجيد عف مالؾ بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ِ( ,)ٖٔٔ/كتػاب الصػالة )َُُ( ,بػاب الصػالة

ػر
عمى الخمرة ,رقـ(ُُْْ) عف عبيد اهلل بف عبد المجيد كعبد اهلل بف مسممة كالىما عػف مالػؾ بػو مختص نا
بمفظ "أف النبي  صمى عمى حصير".
طا )ٗ( ,)ُّْ( :كتاب قصر الصالة في السفر )ٗ( ,باب جامع سبحة الضحى ,رقـ(ّٓ) بمفظو.حـ )ُُّ/ّ( :عف عبد الرحمف بف ميػدم عػف مالػؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُْٗ/عػف إسػحاؽبف عيسى عف مالؾ بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُْٔ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف مالػؾ بػو متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ّ )ُٕٗ/عف ككيع عف العمرم عف إسحاؽ بو بمفظ "أف النبي صمى عمى حصير" .

حب )ٗ( ,)ِٖٓ/ٓ( :كتاب الصالة )ُْ( ,باب فرض متابعة اإلماـ ,رقػـ(َِِٓ) عػف عمػر بػف سػعيدبف سناف عف أحمد بف أبي بكر عف مالؾ بو بمفظو.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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كؼ
اـ الصفي ى
(ُّٗ) ىك ٍي ى
ؼ يي ىق ٍّكيـ ى
اإلم ي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى َّ
ىحك ً
ػاف ٍب ًػف
ص ىع ٍف ًس ىم ى
(ْْ -)ٖٖٔ/أ ٍ
اؾ ىع ٍػف الن ٍع ىم ى
اؿ :ىحدثىىنا أ يىبك األ ٍ ى
(ُ)
رسك يؿ ً
ً
ص ٍػد يرهي ًم ىػف الص ٍّ
َّػؼ,
اهلل  يي ىق ٍّكيـ الصفي ى
كؼ ىك ىما تيىق َّكيـ الق ىد ي
ص ىػر ىر يج نػال ىخ ًارنجػا ى
اح ىفأ ٍىب ى
ىي
ً
ً
صفيكىف يك ٍـ أ ٍىك لى يي ىخال ىف َّف اهللي بً ٍي ىف يك يجكًى يك ٍـ"*.
يم َّف ي
 ىيقيك يؿ" :لىتيق ي

ىب ًش و
ػاف
ػير قى ى
ػاؿ :ىك ى
ػت َّ
ػي
النبً َّ
ىفىم ىق ٍػد ىأرٍىي ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
َح َو ِ
س َم ْيٍم ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* أ َُبو األ ْ
س َّال ٌم ْب ُن ُ
ص َ

(ِ)
ِ
ٍِ
* ِس َما ُك ْب ُن َح ْر ِب ْب ِن أَ ْو ٍ
يرةَ.
س ْب ِن َخالد ا ْل َب ْك ِري  ,أَ ُبو ا ْل ُمغ َ
كثقو ابف معيف(ّ) ,كأبك حاتـ(ْ) ,كزاد ابف معيف ً
"عيب عميو أحاديث لـ يسندىا غيره" ,كزاد أبػك حػاتـ

"صدكؽ" ,كقاؿ ابف رجب" :كثقو جماعة كخ َّػرج حديثػو مسػمـ ,كمػف الحفػاظ مػف يضػعؼ حديثػو فػي عكرمػة
كثيرا"(ٔ) ,كذكػره ابػف شػاىيف فػي
خاصة" ,كقاؿ" :يسند عنو"(ٓ) ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :يخط
ن

الثقات(ٕ),كقاؿ الذىبي(ٖ) ,كابف حجر(ٗ)" :صدكؽ" ,كزاد ابف حجر "ركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة".

كتكسط فيو قكـ ,فقاؿ النسائي" :ليس بو بأس في حديثو شيء"(َُ) ,كقاؿ العجمي" :جائز الحديث إًل

أنو كاف في حديث عكرمة ربما كصؿ الشيء عف ابف عباس ,كربما قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل كانما كاف عكرمة

يحػػدث عػػف ابػػف عبػػاس"(ُُ) ,كقػػاؿ يعقػػكب" :ركايتػػو عػػف عكرمػػة خاصػػة مضػػطربة ,كىػػك فػػي غيػػر عكرمػػة

قديما مثؿ شعبة كسفياف"(ُِ).
صالح ,كليس مف المتثبتيف ,كمف سمع منو ن
كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار" :سماؾ يقكلكف كاف يغمط ,كيختمفكف فػي حديثػو"(ُّ) ,كقػاؿ أحمػد:
"مضطرب الحػديث" كقدمػو عمػى عبػد الممػؾ بػف عميػر(ُْ) ,كقػاؿ الػدارقطني" :سػيء الحفػظ"(ُٓ) ,كقػاؿ ابػف

*ٌ )ٕ( ,)ٖٗٓ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٔ9( ,مٞؼ ٝقً٘ اإلٍااً اىٕاؾ٘ػ ,نفاٌ( ٗ ,)88ٙي )ٔٓ( ,)97/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح )ٕ٘( ,تااب مٞاؼ
ٝقً٘ اإلٍاً اىٕؾ٘ػ ,نفٌ(ٌْ )8ٓٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىقِكاغ :ظَغ فِ ْكغ ٕ٘ٗ ,اىٌٍٖ اىم ٛماّ٘ا ٍٝرقٍَُ٘ تٔ ,أٗ اىمٝ ٛهٍ ٚتٔ ػِ اىق٘ي ٝقاه ىيٌٍٖ أٗه ٍا ٝقطغ فِطغٌ ,شاٌ َ ْْ ُٝؽ ُ
اد َُٗٝثْا َه ٙؽٍٞاَٚ
تهٝا ,شٌ ٝقً٘ ؽ ٍَٚٞفِكؼا ,شٌ ُٝهاَ ٗٝهمة ّٕئ ؽٌَٖ ٍَٚٞا .اىْٖاٝح(ٖٗ.)7
(ٕ) اىثنه :ٛتؾرػ اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكج ٌٗنُ٘ اىناػ ؽ ٜآـهٕا اىهاءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚظَاػح ٍَِ أٌٌَٖ أت٘ تنهٍّ ,ثح اى ٚأت ٜتناه اىٕاكٝـ,
ٗتنه تِ ٗائو ٍِٗ ,تنه تِ ٗائو ٌَاك تِ ؼهب .األٍّاب(ٔ ,)ٖ8٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٔ7ٓ/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ , )ٕ79/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( , )ٔ٘7ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ98/
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕ8ٓ/
(٘) ِهغ ػيو اىرهٍم.)ٖٙٗ/ٕ(ٛ
( )ٙاىصقاخ(ٗ.)ٖٖ9/
( )7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔ٘7
( )8اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞ ,)ٗٗ8/ىاُ االػراكاه(ٍٖ ,)ٖٕٙ/اِ ذنياٌ ؽٞأ ٕٗا٘ ٍ٘شاـ أٗ ٔااىػ اىؽاكٝس(ٗ ,)ٕٗ9ؽا ٜاىناِاؼ(ٔ" )ٖ٘٘/شقاح
ٌاء ؼؾظٔ".
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة .)ٔ9ٙ
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٌٕٔٞ ,)ٕٔٓ/ه أػالً اىْثالء(٘.)ٕٗ7/
(ٔٔ) ذانٝؿ اىصقاخ( ,)ٕٓ7ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ99/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٌٕٔٞ ,)ٕٔٓ/ه أػالً اىْثالء(٘.)ٕٗ7/
(ٖٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ98/
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕ79/
(٘ٔ) اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٖٔ.)ٔ8ٗ/

٘ٔٙ

خ ػراش" :فػػي حديثػػو لػػيف"(ُ) ,كقػػاؿ صػػالح بػػف محمػػد" :يضػػعؼ"(ِ) ,كضػػعفو ابػػف المب ػارؾ(ّ) ,كشػػعبة(ْ),

كسفياف الثكرم(ٓ) ,كقاؿ النسائي" :ليس بالقكم ككاف يقبؿ التمقػيف"(ٔ) ,كقػاؿ جريػر" :أتيػت سػماؾ بػف حػرب

ػيكر ًل أعمػـ
قائما ,فتركتو كلـ أسمع منو شيء قمت قد خرؼ"(ٕ) ,كقاؿ البزار" :كاف رج نػال مش نا
فكجدتو يبكؿ ن
أحدا تركو ككاف قد تغير قبؿ مكتو"(ٖ) ,كذكره العقيمي(ٗ) كابف الجكزم(َُ) في الضعفاء.
ن

قاؿ شعبة" :كانكا يقكلكف لسماؾ عف عكرمة عػف ابػف عبػاس فيقػكؿ نعػـ" قػاؿ شػعبة" :فكنػت ًل أفعػؿ

ذلػػؾ"(ُُ) ,قػػاؿ يحيػػى بػػف معػػيف" :ككػػاف شػػعبة ًل يػػركم التفسػػير إًل عػػف عكرمػػة"(ُِ) ,كقػػاؿ ابػػف المػػديني:
سماؾ عف عكرمة مضطربة كسفياف كشعبة يجعمكنيا عف عكرمة كغيرىما يقكلكف عف ابػف عبػاس إسػرائيؿ

(ُْ)
(ُّ)
أيضػا" :إذا انفػرد بأصػؿ لػـ
كأبي األحكص"  ,كقاؿ النسائي" :ليس بالقكم ,كاف يقبؿ التمقػيف"  ,كقػاؿ ن
(ُٓ)
أيضا" :سماؾ ليس ممف يعتمد عميو إذا تفرد بالحديث ألنو كاف
يكف حجة ألنو كاف ييمقَّف ىف ىي ىتمقف"  ,كقاؿ ن

يقبؿ التمقيف"(ُٔ).

قاؿ الدارقطني" :سماؾ إذا حدث عنو شعبة كسفياف كأبك األحكص فأحػاديثيـ عنػو سػميمة"(ُٕ) .كقػاؿ

ابػػف عػػدم" :كلسػػماؾ حػػديث كثيػػر مسػػتقيـ إف شػػاء اهلل كميػػا كقػػد حػ َّػدث عنػػو األئمػػة ,كىػػك مػػف كبػػار تػػابعي

الكػػكفييف ,كأحاديثػػو حسػػاف عمػػف ركل عنػػو ,كىػػك صػػدكؽ ًل بػػأس بػػو"(ُٖ) ,أمػػا حديثػػو عػػف عكرمػػة ففيػػو

اضطراب ألنو كاف يقبؿ التمقيف كما نص عمى ذلؾ شعبة كغيره ,قاؿ الذىبي" :سماؾ عف عكرمة عف ابف

عبػػاس نسػػخة عػػدة أحاديػػثً ,ل ىػػي عمػػى شػػرط مسػػمـ إلع ارضػػو عػػف عكرمػػة ,كًل ىػػي عمػػى شػػرط البخػػارم

إلعراضو عف سماؾ ,كًل ينبغي أف تعد صحيحة ألف سما نكا إنما تي يكمـ فيو مف أجميا"(ُٗ).
مات سنة ثالث كعشريف كمائة.
صِ
ان ْب ِن َب ِش ِ
اري(َِ) ,أبو عبد اهلل ,صحابي جميل.
س ْع ِد َ
* الن ْع َم ُ
الخ ْزَر ِجي األَ ْن َ
ير ْب ِن َ
"ركل عف النبي  مائة كأربعة عشر حديثنا"(ُِ).

(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ99/
(ٕ) اىَٕكن اىٍاتـ.
(ٖ) اىناِؼ(ٔ.)ٖ٘٘/
(ٗ)اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ ,)ٗٙٔ/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ ,)ٕ98/اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.,)ٕٙ/ٕ(ٛ
(٘) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٗٙٓ/
( )ٙي(.)ٖٖ٘/8
( )7اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ ,)ٔ79/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٗٙٓ/
( )8ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٔٔ8/
( )9اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٔ79/
(ٓٔ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٕٙ/ٕ(ٛ
(ٔٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ ,)ٖ9٘/اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ ,)ٔ79 ,ٔ78/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ ,)ٗٙٓ/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ98/
(ٕٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)ٕ98/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)ٕٔٓ/
(ٗٔ) ي(.)ٖٖ٘/8
(٘ٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٖ.)ٖٕٙ/
(.)ٖٙ8/ٖ(ٌٜ )ٔٙ
(ٌ )ٔ7ئاالخ اىٍيَ ٜىيكانفطْ.)ٔ89( ٜ
( )ٔ8اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٕٗٙ/
(ٌٞ )ٔ9ه أػالً اىْثالء(٘.)ٕٗ8/
(ٕٓ) ذااااانٝؿ اىٕااااؽاتح( ,)ٕٗ8اىصقاااااخ(ٖ ,)ٗٓ9/أٌااااك اىغاتااااح(ٗ ,)٘٘ٓ/االٌاااارٞؼاب ؽااااٍ ٜؼهؽااااح األٔااااؽاب( ,)ٖٕ7اإلٔاااااتح ؽاااا ٜذَٞٞااااى
اىٕؽاتح(.)ٕٗٓ/ٙ
(ٕٔ) أٌَاء اىٕؽاتح اىهٗاج(ٕ.)ٙ

ٔٙٙ

نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

-خ )َُ( ,)َِٕ-َِٔ/ِ( :كتاب األذاف )ُٕ( ,باب تسكية الصػفكؼ عنػد اإلقامػة كبعػدىا ,رقػـ(ُٕٕ)

عػػف ىشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ عػػف شػػعبة عػػف عمػػرك بػػف م ػرة عػػف سػػالـ بػػف أبػػي الجعػػد عػػف النعمػػاف بالشػػطر
األخير "لتسكف صفكفكـ أك ليخالفف اهلل بف كجكىكـ".

ـ )ْ( ,)ِّْ/ُ( :كتاب الصالة )ِٖ( ,باب تسكية الصفكؼ كاقامتيا ,...رقـ(ُِٕ) عف أبػي بكػر بػفأبي شيبة كمحمد بػف المثنػى كابػف بشػار جمػيعيـ عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف عمػرك بػف مػرة عػف

س ػ ػػالـ ب ػ ػػف أب ػ ػػي الجع ػ ػػد ع ػ ػػف النعم ػ ػػاف بش ػ ػػطره األخي ػ ػػر "لتس ػ ػػكف ص ػ ػػفكفكـ أك ليخ ػ ػػالفف اهلل ب ػ ػػيف قم ػ ػػكبكـ",

كك ػػذلؾ(ُ )ْ( ,)ِّٓ-ِّْ/كت ػػاب الص ػػالة )ِٖ( ,ب ػػاب تس ػػكية الص ػػفكؼ كاقامتي ػػا ,...رق ػػـ(ُِٖ) ع ػػف

يحيى بف يحيى عف أبي خيثمة عف سماؾ بو متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ عػف حسػف بػف الربيػع كأبػي بكػر بػف

أبي شيبة عف أبي األحكص بو ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ عف قتيبة بف سعيد عف أبي عكانة عف سماؾ بػو,

كلـ يسؽ لفظو.

د ,)ُٕٓ/ُ( :كتاب الصالة ,باب تسكية الصفكؼ ,رقـ(ِٔٔ) عف عثماف بف أبي شيبة عػف ككيػع عػفزكريا بف أبي زائدة عف أبي القاسـ الجدلي عف النعماف بو متقارب األلفاظ ,كزاد النعماف "فكاف أحػدنا يمػزؽ
منكبػ ػػو بمنكػ ػػب صػ ػػاحبو كركبتػ ػػو بركبتػ ػػو ككعبػ ػػو بكعبػ ػػو" ,ككػ ػػذلؾ(ُ ,)ُٕٓ/كتػ ػػاب الصػ ػػالة ,بػ ػػاب تسػ ػػكية

الصفكؼ ,رقـ(ّٔٔ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف حماد عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ,)ُٕٓ/
كتػاب الصػػالة ,بػاب تسػػكية الصػفكؼ ,رقػػـ(ٓٔٔ) عػف ابػػف معػاذ عػػف خالػد بػػف الحػارث عػػف حػاتـ بػػف أبػػي

صغيرة عف سماؾ بو بمفظ "كاف يسكم صفكفنا إذا قمنا لمصالة ,فإذا استكينا كبَّر".

ت )ِ( ,)ِِٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ّٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي إقامػػة الصػػفكؼ ,رقػػـ(ِِٕ) عػػف قتيبػػة بػػومتقارب األلفاظ.

جو )ٓ( ,)ّْٖ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )َٓ( ,باب إقامة الصفكؼ ,رقـ(ْٗٗ) عف محمدبف بشار عف محمد بف جعفر عف شعبة عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.

مختصر بمفظ " ىكاف رسك يؿ ً
كؼ ىك ىما
نا
حـ )َِٕ/ْ( :عف ككيع عف مسعر عف سماؾ بواهلل  يي ىق ٍّكيـ الصفي ى
ى ىي
مختصر بمفظ " ىكاف رسك يؿ ً
ً
اهلل 
نا
اح" ,ككذلؾ(ْ )ُِٕ/عف أبي معاكية عف مسعر عف سماؾ بو
تيىق َّكيـ الق ىد ي
ى ىي
ً
اح" ,ككذلؾ(ْ )ُِٕ/عػف يحيػى بػف سػعيد عػف شػعبة عػف عمػرك بػف مػرة عػف
ييقى ٍّكيـ الصفي ى
كؼ ىك ىما تيقى َّكيـ الق ىد ي
صفيكىف يكـ ٍأك ىل يي ىخ ًال ىف َّف اهللي ىب ٍي ىف يك يجكًى يك ٍـ" ,ككػذلؾ(ْ )ِِٕ/عػف
سالـ بف أبي الجعد عف النعماف بمفظ "ىلتي ىسك َّف ي
حسيف بف عمي عف زائدة عف سماؾ متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ِٕٔ/عػف بيػز عػف حمػاد بػف سػممة عػف
سماؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ِِٕ/عف ككيع كيزيد بف ىاركف كالىما عف زكريػا عػف الحسػيف بػف

الحارث أبي القاسـ عف النعماف بو متقارب األلفاظ ,كزاد النعمػاف "ف أريػت الرجػؿ يمػزؽ كعبػو بكعػب صػاحبو
كركبتو بركبتو كمنكبو بمنكبو" ,ككذلؾ(ْ )ِٕٔ/عف ككيع عف سػفياف عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,كلػـ

يذكر "كاف رسكؿ اهلل  يقكـ الصفكؼ" ,ككذلؾ(ْ )ْٕٕ/عف محمد بف جعفر عػف شػعبة عػف عمػرك بػف
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مرة عف سالـ بف أبي الجعد عف النعماف بالشطر األخير "لتسكف صفكفكـ" ,كالباقي مثمو ,ككذلؾ(ْ)ْٕٕ/

عف محمد بف جعفر كحجاج كالىما عف شعبة عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.

-عبػػد الػػرزاؽ ,)ِِ/ِ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب الصػػفكؼ ,رقػـ(ِِْٕ) عػػف الثػػكرم عػػف سػػماؾ بػػو متقػػارب

األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي أمامة  متقارب األلفاظ
-حـ.)ِٓٗ ,ِٖٓ/ٓ( :

ِ -عف جابر بف عبد اهلل –رضي اهلل عنيما -بمعناه
-حـ.)ِِّ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ً ,لف فيو سماؾ بف حرب صدكؽ  ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره ,
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ص الصفٌ ً
كؼ ىكاٍل يم ىق ىارىب ًة ىب ٍي ىنيىا
اإلم ًاـ ىعىمى ىر ٍّ
(ِِّ) ىحث ى
ىخبرىنا عًمي ٍبف ح ٍج ور ,أ ٍىنبأ ىىنا ًإسم ً
اعي يؿ ,ىع ٍف يح ىم ٍيود ,ىع ٍف أ ىىن و
ػاؿ أى ٍقىب ىػؿ
ػس - ,رضػى اهلل عنػو  -قى ى
ى
ي ي
(ْٓ -)َٖٗ/أ ٍ ى ى ى
ٍى
ال ًة ىقٍب ىػؿ أىف ي ىكٍّبػر ىف ىق ى ً
ً ً
َّ ً
ىر يك ٍػـ
صػفيكىف يك ٍـ ىكتىىراصػكا ىفػًإٍّني أ ىا
ػاـ ًإىلػى الصَّػ ى
ىعىم ٍي ىنا ىر يسك يؿ المو  بً ىك ٍج ًيػو ح ى
يمػكا ي
ٍ ي ى
ػاؿ " أىق ي
ػيف ىق ى
*
ًمف كر ً
ظ ٍي ًرم " .
اء ى
ٍ ىى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
*إِسم ِ
بن َج ْع َف ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
اعي ُل ُ
َْ
* ُح َم ْي ُد الطَّ ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٖ( ,)ُٓٓ/ُ( :كت ػػاب الص ػػالة )َْ( ,ب ػػاب عظ ػػة اإلم ػػاـ الن ػػاس ف ػػي إتم ػػاـ الص ػػالة كذك ػػر القبم ػػة,

رقـ(ُْٗ) عف يحيى بف صالح عف فميح عف ىالؿ عف سميماف عف أنس ,كذكر فيو رؤيتو مف ك ارئػو كمػا
يرل مف أمامو ,ككذلؾ (ِ )َُ( ,)َِٕ/كتػاب األذاف )ُٕ( ,بػاب تسػكية الصػفكؼ عنػد اإلقامػة كبعػدىا,

رقـ(ُٖٕ) عف أبي معمر ػ عبد اهلل بف عمركػ عف عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنػس متقػارب األلفػاظ,

ككػ ػػذلؾ(ِ )َُ( ,)َِٖ/كتػ ػػاب األذاف )ِٕ( ,ب ػ ػاب إقبػ ػػاؿ اإلمػ ػػاـ عمػ ػػى النػ ػػاس عنػ ػػد تسػ ػػكية الصػ ػػفكؼ,

رقـ(ُٕٗ) عف أحمد بف أبي رجاء عف معاكية بف عمرك عف زائدة عف حميد بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ,)ِّٓ/
(َُ) كتاب األذاف )ٖٖ( ,باب الخشكع في الصالة ,رقـ(ِْٕ) عف محمد بف بشار عف غندر عػف شػعبة
عف قتادة عف أنس ,كذكر فيو رؤيتو مف خمفو ,ككذلؾ(ُُ )ّٖ( ,)ِٓٓ/كتاب األيماف كالنذكر )ّ( ,باب
كيؼ كانت يميف النبي ,...رقـ(ْْٔٔ) عف إسحاؽ عػف حبػاف عػف ىمػاـ عػف قتػادة عػف أنػس ,كذكػر فيػو

قصة رؤيتو مف خمفو.

-ـ )ْ( ,)َِّ-ُّٗ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ِْ( ,بػػاب األمػػر بتحسػػيف الصػػالة كاتماميػػا كالخشػػكع فييػػا,

رقـ(َُُ) عف محمد بف المثنى كابف بشػار كالىمػا عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف قتػادة عػف أنػس,
كذكػػر فيػػو أنػػو يػػرل مػػف خمفػػو ,ككػػذلؾ(ُ )ْ( ,)َِّ/كتػػاب الصػػالة )ِْ( ,بػػاب األمػػر بتحسػػيف الصػػالة

كاتماميا كالخشػكع فييػا ,رقػـ(ُُُ) عػف أبػي غسػاف عػف معػاذ بػف ىشػاـ عػف أبيػو ,كعػف محمػد بػف المثنػى

عف ابف أبي عدم عػف سػعيد ,كالىمػا (ىشػاـ كسػعيد) عػف قتػادة عػف أنػس ,كذكػر فيػو رؤيتػو مػف خمفػو, ,
ككذلؾ(ُ )ْ( ,)ِّْ/كتاب الصالة )ِٖ( ,باب تسكية الصفكؼ ,...رقـ(ُِٓ) عف شيباف بف فركخ عف

عبد الكارث عف عبد العزيز عف أنس متقارب األلفاظ.

* ٌاا )ٕ( ,)ٖٕٗ/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٖٕٕ( ,ؼااس اإلٍاااً ػياا ٚنْ اىٕااؾ٘ػ ٗاىَقانتااح تْٖٞااا ,نفااٌ(ٓ ٗ ,)89ي )ٔٓ( ,)ٔٓٓ/ٕ( :مراااب
اإلٍاٍح )ٕ8( ,تاب ؼس اإلٍاً ػي ٚنْ اىٕاؾ٘ػ ٗاىَقانتاح تْٖٞاا ,نفاٌ(ٓٔٗ ,)8مامىل(ٕ )ٔٓ( ,)ٔٔٗ/مرااب اإلٍاٍاح )ٗ7( ,تااب اىعَاػاح
ىيؾائد ٍِ اىٕالج ,نفٌ(ٌْٔٗ )8كا ٍٗرْا.
فاه اىثاؼسٗ :ىٌ ٝممه ٕمٓ اىطهٝـ اىَ ِّى ٛؽ ٜذؽؾح األِهاػ ,ؽيرٍركنك.
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س )َُ( ,)ٗٗ/ِ( :كتاب اإلمامػة )ِٕ( ,كػـ مػرة يقػكؿ اسػتككا ,رقػـ(َٖٗ) عػف أبػي بكػر بػف نػافع عػفبيز عف حماد بف سممة عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)ِّٖ/ِ( :كتاب الصالة )ِٕ( ,باب النيي عف مبادرة األئمة بػالرككع كالسػجكد ,رقػـ(ُّٔٓ)

عف أبي الكليد الطيالسي عف زائدة عف المختار عف أنس ,بذكر "رؤيتو مف خمفو كما يرل مف أمامو".

-حـ )ُُٔ/ّ( :عف يحيى عف شعبة عف قتادة عف أنس ,كذكر قصة رؤيتػو مػف خمفػو ,ككػذلؾ(ّ,ُِٓ/

ِّٗ) عف سميماف بف حباف عف حميد بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َُّ/عػف محمػد بػف جعفػر كيزيػد,
كالىما عف شعبة عف قتادة ,كذكر قصػة رؤيتػو مػف خمفػو ,ككػذلؾ(ّ )َُٕ/عػف محمػد بػف جعفػر كمحمػد
بػػف بكػػر كعبػػد الكىػػاب بػػف عطػػاء جمػػيعيـ عػػف سػػعيد عػػف قتػػادة عػػف أنػػس ,كذكػػر قصػػة رؤيتػػو مػػف خمفػػو,

ككذلؾ(ّ )ُٕٖ/عف عبػد الممػؾ بػف عمػرك عػف ىشػاـ عػف قتػادة عػف أنػس ,كذكػر قصػة رؤيتػو مػف خمفػو,

ككػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػف يحيػى بػف سػػعيد عػف حميػد بػو متقػارب األلفػػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِِٖ/عػف يػكنس كشػريح
كالىم ػػا ع ػػف فم ػػيح ع ػػف ى ػػالؿ ب ػػف عم ػػي ع ػػف أن ػػس كذك ػػر قص ػػة رؤيت ػػو م ػػف خمف ػػو كم ػػا يػ ػراىـ م ػػف أمام ػػو,

ككذلؾ(ّ )ِّْ/عف عبد الكىاب بف عطاء عف سعيد عػف قتػادة عػف أنػس ,كذكػر قصػة رؤيتػو مػف خمفػو,
ككػػذلؾ(ّ )ِّٔ/عػػف عبػػد اهلل بػػف بكػػر عػػف حميػػد بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ّ )ِّٔ/عػػف معاكيػػة عػػف ازئػػدة عػػف

حميد بو بمفظو ,كصرح حميد بالسماع ,ككذلؾ(ّ )ِٔٗ/عف بيز كعفاف كالىما عف ىمػاـ عػف قتػادة عػف

أنس ,كذكر قصة رؤيتو مف خمؼ ظيره ,ككذلؾ(ّ )ِْٕ/عػف محمػد بػف جعفػر كيحيػى بػف سػعيد كالىمػا

عف شعبة عف قتادة عف أنس ,كذكر قصة رؤيتو مػف خمػؼ ظيػره ,ككػذلؾ(ّ )ِٖٔ/عػف عفػاف عػف حمػاد

بف سممة عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٖٔ/عف عفاف عف حماد عف حميػد بػو متقػارب

األلفاظ.

عبد اهلل بف أحمد في زكائده عمى المسند )ِٖٕ/ّ( :عػف عبػد اهلل بػف سػعيد عػف يعقػكب عػف شػريؾ عػفشعبة عف قتادة عف أنس مطكنًل ,كذكر فيو رؤيتو مف خمؼ ظيره.

ثانيا :الشواىد
ً
كأما رؤية النبي  مف خمفو كما يرل مف أمامو ,فقد جاءت عف جماعة مف الصحابة ,منيـ:

ِ -أبك سعيد الخدرم 
-حـ.)ّ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ِّٗ) باب ما عىمى اإلم ًاـ ًمف التَّ ٍخًف ً
يؼ
ى ي ى ى
ى
ى
ىخػ َّ
ػادةى ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ىف َّ
ػس أ َّ
ػؼ
النبًػ َّ
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
(ْٔ -)ََٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا أ يىبػػك ىع ىك ىانػةى ىعػ ٍػف قىتىػ ى
ػاف أ ى
ػي  ىكػ ى
الن ً
َّ
صالةن ًفي تى ىم واـ*.
اس ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ِ ِ
ي ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
ادةُ ْب ُن َد َعامةَ ,ثقة حافظ ,يدلس ويرسل ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
*قَتَ َ
نيا :التخريج
ثا ُ
أوًًل :المتابعات

-خ )َُ( ,)َُِ/ِ( :كتاب األذاف )ْٔ( ,باب اإليجاز في الصالة كاكماليا ,رقـ(َٕٔ) عف أبي معمػر

عف عبد الكارث عػف عبػد العزيػز عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)َُِ/كتػاب األذاف)ٔٓ( ,

باب مف أخؼ الصالة عند بكاء الصبي ,رقـ(َٖٕ) عف خالػد بػف مخمػد عػف سػميماف بػف بػالؿ عػف شػريؾ

عف أنس متقارب األلفاظ ,كزاد "كاف كاف ليسمع بكاء الصبي فيخفؼ مخافة أف تفتف أمو".

-ـ )ْ( ,)ِّْ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ّٕ( ,بػػاب أمػػر األئمػػة بتخفيػػؼ الصػػالة فػػي تمػػاـ ,رقػػـ(ُٖٗ) عػػف

قتيبة كيحيى بف يحيى كالىما عف أبي عكانة بو بمفظو ,ككذلؾ(ُ )ْ( ,)ِّْ/كتاب الصالة )ّٕ( ,بػاب

أمر األئمة بتخفيؼ الصالة في تماـ ,رقـ(ُٖٖ) عف خمؼ بف ىشاـ كأبي الربيع كالىما عف حماد بف زيد

عف عبػد العزيػز عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ِّْ/كتػاب الصػالة )ّٕ( ,بػاب أمػر األئمػة
بتخفيػػؼ الصػػالة فػػي تمػػاـ ,رقػػـ(َُٗ) عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد كيحيػػى بػػف يحيػػى كعمػػي بػػف حجػػر كيحيػػى بػػف

أيكب جميعيـ عف إسماعيؿ بف جعفر عف شريؾ عف أنس متقارب األلفاظ.

-ت )ِ( ,)ُِٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُٔ( ,بػػاب مػػا جػػاء إذا َّأـ أحػػدكـ النػػاس فميخفػػؼ ,رقػػـ(ِّٕ) عػػف

قتيبة بو بمفظو .

قكمػا فميخفػؼ ,رقػـ(ٖٓٗ) عػف
جو )ٓ( ,)ُّٖ/ُ( :كتػاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا (ْٖ) بػاب مػف َّأـ نأحمد بف عبدة كحميد بف مسعدة كالىما عف حماد بف زيد عف عبد العزيز عف أنس متقارب األلفاظ.
-دم )ِ( ,)َِٖ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ْٔ( ,بػػاب مػػا أيمػػر اإلمػػاـ مػػف التخفيػػؼ فػػي الصػػالة ,رقػػـ(ُِٓٗ)

عف ىاشـ بف القاسـ عف شعبة عف قتادة بو بمفظو ,كصرح قتادة بالسماع.

-حـ )ََُ/ّ( :عف معتمر عف حميد عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )َُُ/عف إسماعيؿ عف عبد

العزيز عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٔ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف ثابت عػف أنػس متقػارب

األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُِّ ,َُٕ/عػػف محمػد بػف جعفػػر كأسػباط بػف محمػػد كالىمػا عػف سػػعيد عػف قتػادة بػػو
متقػػارب األلفػػاظ ,كفػػي المكضػػع الثػػاني عػػف أسػػباط كحػػده ,ككػػذلؾ(ّ )ِٕٔ ,ُّٕ/عػػف حجػػاج كيزيػػد بػػف

* ٌ )ٕ( ,)ٖٗٗ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٕ9( ,تاب ٍا ػي ٚاإلٍاً ٍِ اىرفؾٞؼ ,نفٌ( ٗ ,)899ي )ٔٓ( ,)ٖٔٓ/ٕ( :مراب اإلٍاٍاح )ٖ٘( ,تااب
ٍا ػي ٚاإلٍاً ٍِ اىرفؾٞؼ ,نفٌ(ٌْٕٓ )8كا ٍٗرْا.
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ىاركف كالىما عف شعبة عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُٕٗ/عف ككيع عف ىشاـ عف قتادة بو

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػػف يحيػػى عػػف حميػػد عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػػف

يحيػػى عػػف أشػػعث عػػف الحسػػف عػػف أنػػس ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ّ )ِّّ/عػػف عبيػػد بػػف أبػػي ق ػرة عػػف

سميماف بف بػالؿ عػف شػريؾ عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,كزاد "ككػاف رسػكؿ اهلل يسػمع بكػاء الصػبي فيخفػؼ
مخافة أف تفتتف أمو" ,ككذلؾ(ّ )ِّْ/عف عبد الكىاب الخفاؼ عػف ىشػاـ عػف قتػادة بػو متقػارب األلفػاظ,

ككػػذلؾ(ّ )َِْ/عػػف أبػػي سػػعيد مػػكلى بنػػي ىاشػػـ عػػف سػػميماف بػػف بػػالؿ عػػف ش ػريؾ عػػف أنػػس متقػػارب

األلفػ ػ ػػاظ ,كزاد "ككػ ػ ػػاف رسػ ػ ػػكؿ اهلل ليسػ ػ ػػمع بكػ ػ ػػاء الصػ ػ ػػبي كراءه فيخفػ ػ ػػؼ مخافػ ػ ػػة أف يشػ ػ ػػؽ عمػ ػ ػػى أمػ ػ ػػو",
ككػػذلؾ(ّ )ِِٔ/عػػف سػػميماف عػػف إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر عػػف ش ػريؾ بػػف عبػػد اهلل كالعػػالء بػػف عبػػد الػػرحمف
كالىما عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٕٕ/عف يزيد كأبي نكح كىاشـ كالحجاج جمػيعيـ عػف شػعبة

عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,كقد صرح قتػادة بالسػماع ,ككػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة
عف عبػد العزيػز بػف صػييب عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِِٖ/عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة

عف حمزة الضبي عف أنس متقارب األلفاظ.

-عبد اهلل في زكائده عمى المسند )ِٕٖ/ّ( :عف أبي عبد اهلل السػممي عػف أبػي داكد عػف شػعبة عػف قتػادة

بو متقارب األلفاظ.

-خزيمة ,)َُٕ/ّ( :كتػاب اإلمامػة فػي الصػالة )ََِ( ,بػاب نيػكض اإلمػاـ عنػد الفػراغ مػف الصػالة,...

رقػػـ(ُُٕٕ) عػػف محمػػد بػػف يحيػػى عػػف سػػعيد بػػف أبػػي مػريـ ,كعػػف عمػػي بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف المغيػرة عػػف
عمرك بف الربيع بف طارؽ ,كالىما (سعيد كعمرك) عػف عبػد اهلل بػف فػركخ عػف ابػف جػريج عػف عطػاء عػف

أنس بمفظو ,كفيو زيػادة ,كقػاؿ" :حػديث غريػب" ,ككػذلؾ(ّ ,)ْٖ/كتػاب اإلمامػة فػي الصػالة )َُُ( ,بػاب
تخفيؼ اإلماـ الصالة مع اًلئتماـ ,رقـ(َُْٔ) عف بشر بف معاذ عف أبي عكانة بو بمفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف جابر  متقارب األلفاظ
حـ.)ّْٖ ,َّْ ,ّّٕ/ّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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اإلم ًاـ
(ِّّ) يم ىب ى
اد ىرةي ى
اؿ يم ىح َّم هد " :أ ىىًل
اؿ :قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبة ٍب يف ىس ًع ويد ىع ٍف ىح َّماد ىع ٍف يم ىح َّمود ٍب ًف ًزىي واد ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى قى ى
(ْٕ -)َْٗ/أ ٍ
*
ً
ٍس ًح ىم وار".
اإلم ًاـ أ ٍ
ٍسوي ىأر ى
ىف يي ىح ٍّك ىؿ اهللي ىأر ى
ىي ٍخ ىشى الذم ىي ٍرىفعي ىأر ى
ٍسوي ىقٍب ىؿ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
اد ْب ُن َزْي ٍد ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ

* محمد بن زياد القرشي الجمحي(ُ) ,موًلىم أبو الحارث ,سكن البصرة.

كثقو النسػائي(ِ) ,كابػف معػيف(ّ) ,كأحمػد(ْ) ,كالترمػذم(ٓ) ,كابػف الجنيػد(ٔ) ,كالػذىبي(ٕ),ك ابػف حجػر(ٖ),

كزاد أحمػػد "ًل أحػػد أركل عنػػو مػػف حمػػاد بػػف سػػممة كًل أحسػػف حػػديثنا" ,كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت ربمػػا أرسػػؿ مػػف

الثالثة" ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٗ) ,كأثنى عميو أبك داكد(َُ).

إلي مف محمد بف زياد األلياني"(ُُ).
كقاؿ أبك حاتـ" :محمو الصدؽ كىك أحب َّ
قاؿ الذىبي" :مات بعد العشريف كمائة"(ُِ).

نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

خ )َُ( ,)ُّٖ-ُِٖ/ِ( :كتػػاب األذاف )ّٓ( ,بػػاب إثػػـ مػػف رفػػع أرسػػو قبػػؿ اإلمػػاـ ,رقػػـ(ُٗٔ) عػػفحجاج بف منياؿ عف شعبة عف محمد بف زياد بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ْ( ,)َِّ/ُ( :كتاب الصالة )ِٓ( ,باب تحريـ سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد ك نحكىما ,رقػـ(ُُْ)

حماد بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ُِّ/كتػاب
عف قتيبة كخمؼ بف ىشاـ أبي الربيع جميعيـ عف َّ
الصالة )ِٓ( ,باب تحريـ سبؽ اإلماـ بركػكع أك سػجكد كنحكىمػا ,رقػـ(ُُٓ) عػف عمػرك الناقػد كزىيػر بػف
حرب كالىما عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف يكنس عف محمد بف زياد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ,)ُِّ/

(ْ) كتاب الصالة )ِٓ( ,باب تحريـ سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد كنحكىمػا ,رقػـ(ُُٔ) عػف عبػد الػرحمف
بف َّ
سالـ كعبد الرحمف بف الربيع كالىما عف الربيع بػف مسػمـ كعػف عبيػد اهلل بػف معػاذ عػف أبيػو عػف شػعبة
* ٌ )ٕ( ,)ٖٗٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٖٕ( ,تاب ٍثاقنج اإلٍاً ,نفٌ(ٗٓ ٗ ,)9ي )ٔٓ( ,)ٔٓ٘-ٔٓٗ/ٕ( :مراب اإلٍاٍح )ٖ8( ,تااب ٍثااقنج
اإلٍاً ,نفٌ(ٌْٕٗ )8كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖٔ).
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘.)ٕٔ9/
(ٖ) ذانٝؿ اىكانٍ ٍِ ,)ٔ98(ٜمالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٖٗ)ٌ ,ئاالخ اتِ اىعْٞك(ٓ ,)ٖ9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘7/7
(ٗ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق( ,)ٖٕ9اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٗ8ٓ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘7/7
(٘) خ(ٔ.)ٖ9ٙ/٘( ,)98/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٔ٘7/7
( )7اىناِؼ(ٖ.)ٕ8/
()8ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗٔٗ).
( )9اىصقاخ(٘.)ٖ7ٕ/
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘.)ٕٔ9/
(ٔٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘7/7
(ٕٔ) اّظهٌٞ :ه أػالً اىْثالء(٘ ,)ٕٕٙ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٕٔ9/8
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كعػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عػػف ككيػػع عػػف حمػػاد بػػف سػػممة جمػػيعيـ (الربيػػع بػػف مسػػمـ كشػػعبة كحمػػاد بػػف
سممة) عف محمد بف زياد بو ,كساؽ جزنءا مف الحديث.
د ,)ُٔٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب التشديد فيمف يرفػع قبػؿ اإلمػاـ أك يضػع قبمػو ,رقػـ(ِّٔ) عػف حفػصبف عمر عف شعبة عف محمد بف زياد بو متقارب األلفاظ.

-ت ,)ٕٗ/ِ( :كتاب السفر )ٓٔ( ,باب ما جاء في التشػديد فػي الػذم يرفػع أرسػو قبػؿ اإلمػاـ ,رقػـ(ِٖٓ)

عف قتيبة بو متقارب األلفاظ ".

-ج ػػو )ٓ( ,)ّّٕ/ُ( :كت ػػاب إقام ػػة الص ػػالة كالس ػػنة فيي ػػا )ُْ( ,ب ػػاب الني ػػي أف يس ػػبؽ اإلم ػػاـ ب ػػالرككع

كالسجكد ,رقـ(ُٔٗ) عف حميد بف مسعدة كسكيد بف سعيد كالىما عف حماد بو بمفظو.

-دم )ِ( ,)ُّٖ/ِ( :كتاب الصالة )ِٕ( ,باب النيي عف مبادرة األئمة بػالرككع كالسػجكد ,رقػـ(ُّٓٓ)

عف ىاشـ بف القاسـ عف شعبة عف محمد بف زياد بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )َِٔ/ِ( :عػػف عبػػد األعمػػى عػػف معمػػر كيػػكنس بػػف عبيػػد كالىمػػا عػػف محمػػد بػػف زيػػاد بػػو متقػػارب

األلف ػ ػػاظ ,كك ػ ػػذلؾ(ِ )ُِٕ/ع ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ ع ػ ػػف معم ػ ػػر ع ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف زي ػ ػػاد ب ػ ػػو متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ,
ككػػذلؾ(ِ )ِْٓ/عػػف إسػػماعيؿ بػػف عميػػة عػػف يػػكنس بػػف عبيػػد عػػف محمػػد بػػف زيػػاد بػػو متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ْٓٔ/عف محمد بف جعفػر كحجػاج كالىمػا عػف شػعبة عػف محمػد بػف زيػاد بػو متقػارب األلفػاظ,
ككػ ػػذلؾ(ِ )ْٔٗ/عػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرحمف عػ ػػف حمػ ػػاد بػ ػػف سػ ػػممة عػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف زيػ ػػاد بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ِْٕ/عف ككيػع عػف حمػاد بػف سػممة عػف محمػد بػف زيػاد بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ)َْٓ/

عف يزيد عف شعبة عف محمد بف زياد بو متقارب األلفاظ.

-خزيمة ,)ْٕ/ّ( :كتاب اإلمامة في الصالة )َُٔ( ,باب التغميظ فػي مبػادرة المػأمكـ اإلمػاـ برفػع الػرأس

مف السجكد ,رقـ(ََُٔ) عف أحمد بف عبدة عف حماد بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده متقارب األلفاظ
تاري بغداد.)ّٕٗ/ُّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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اإلم ًاـ يصمٍّي ىق ً
ً ً
اع ندا
اـ بً ًٍ ى ي ى
(ّّْ) اًل ٍئت ىم ي
ً
ىف رس ى َّ ً
ًو
بف ىس ًع ويد ىع ٍف م ًال وؾ ىع ٍف ٍاب ًػف ًشػي و
اب ىع ٍػف أ ىىنػ ً
ػب
(ْٖ -)َٖٗ/أ ٍ
ػكؿ المػو  ىرك ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ي
س ٍب ًػف ىمالػؾ أ َّ ى ي
ى
ى
(ُ)
اعػ نػدا ىف َّ
ات ىق ً
الص ػىمك ً
ً
ػش(ِ) ًشػػقو ٍاأل ٍىيمػػف ىف َّ
ػكدا ىفىم َّمػػا
اءهي قي يعػ ن
صػ ًػر ى
ع ىع ٍنػػوي ىف يج ًحػ ى
صػػم ٍي ىنا ىكىر ى
ى
صػػمى ى
ي ىي ى
ىف ىر نسػػا ىف ي
صػ ىػالةن مػ ٍػف َّ ى
اإلماـ ًليؤتى َّـ بً ًو ىفًإ ىذا صمَّى ىقائًمػا ىفصػمكا ًقيامػا كًا ىذا رىكػع ىفػارىكعكا كًا ىذا ىق ى ً َّ
ً
ؼ ىق ى
ص ىر ى
ػاؿ ىسػم ىع المػوي
اؿً" :إَّن ىما يجع ىؿ ًٍ ى ي ي ٍ
ى
ٍان ى
ن ى ىن ى ى ى ٍ ي ى
ً
ًلمف ح ًم ىده فىقيكليكا رب ىَّنا كلى ىؾ اٍلحم يد كًا ىذا َّ
كف"*.
كسا أ ٍ
ىج ىم يع ى
ىٍ ى ي
صمكا يجمي ن
صمى ىجال نسا فى ى
ى
ىٍ ى
ى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
ِ
* مح َّم ُد ْب ُن م ِ
ي ,حافظ حجة فقيو متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
اب الزْى ِر ٍّ
سمٍم ْب ِن ش َي ً
َُ
ُ ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِٓ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات

(ّ)

.

* ٌا )ٕ( ,)ٖٗ8/ٔ( :ٜمراااب اىٕاالج )ٖٖٗ( ,تاااب االئرَاااً تاإلٍااً ٕٝااي ٜفاػااكا ,نفاٌ( ٗ ,)9ٓ8ي )ٔٓ( ,)ٔٓ8-ٔٓ7/ٕ( :مراااب اإلٍاٍااح,
(ٓٗ) تاب االئرَاً تاؽَاً ٕٝي ٜفاػكا ,نفٌ(ٌْ )8ٕ8كاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) أٌ ٛق ٛػِ ظٖهٓ .اىْٖاٝح(ٗٔ٘).
(ٕ)
ُ :اّفكَ ظيكٓ ٗاٍّعػ .اىْٖاٝح(.)ٖٔ9
ُظ ِؽ َ
(ٖ) ذقكً اىنالً ػي ٚاٌْاقٓ ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٕٙ
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اختً ي ً ً
ً
ٍم ً
كـ
(ّّٓ) ٍ
اإلماـ ًكاٍل ىمأ ي
الؼ نيَّة ى
ً ً
ص و
ػاف
اف ىع ٍف ىع ٍم ورك قى ى
(ْٗ -)ُُٗ/أ ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ىجابً ىر ٍب ىف ىع ٍبد اهلل ىيقيك يؿ :ىك ى
كر ىح َّدثىىناي يس ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم هد ٍب يف ىم ٍن ى
ات ىلٍيىم وػة الصَّػالةى ىف َّ
النبً ٍّي  ثيَّـ ىي ٍرًجعي ًإىلػى ىق ٍك ًم ًػو ىي يػؤميي ٍـ ىفػأ َّ
ػع َّ
صمٍّي ىم ىع َّ
ػع
النبً ٍّ
ىخ ىر ىذ ى
ى
يم ٌعا هذ يي ى
ػي  ثى َّػـ ىر ىج ى
صػمى ىم ى
ًإلىى ىقك ًم ًو ىي يؤمييـ ىف ىق ىأىر بً يس ى ً
كرة اٍل ىب ىق ى ًرة ىفمى َّما ىس ًم ىع ىذًل ىؾ ىر يج هؿ ًم ىف اٍل ىق ٍكًـ تىأ َّ
ػالف
صمَّى ثيَّـ ىخ ىرىج ىف ىقاليكا :ىنا ىف ٍق ى
ػت ىيػا في ي
ىخ ىر ىف ى
ٍ
ي
ػي  فىقىػاى ىؿ :يػا رس ى ً
ً
يخبً يرهي ,فىػأىتىى َّ
ت ىكآلتً ىي َّف َّ
ػؾ ثي َّػـ
النبً َّ
صػمٍّي ىم ىع ى
فىقى ى
النبً َّي  فىػأ ٍ
اؿ :ىكاهلل ىما ىنافى ٍق ي
ػكؿ اهلل ًإ َّف يم ىعػا نذا ىي ى
ى ىي
ػكرةى اٍل ىب ىق ى ً
ىيأٍتً ىينا ىف ىي يؤ َّم ىنا كًاَّن ىؾ أ َّ
ػؾ
ػع ىفأ َّ
ت ىذًل ى
صػمَّى ىم ىع ى
ػرة ىفىم َّمػا ىس ًػم ٍع ي
ىخ ٍر ى
ىم ىنػا ىف ٍ
ت الصَّالةى اٍل ىب ًار ىح ىة ىف ى
اسػتى ٍفتى ىح يس ى
ػؾ ثي َّػـ ىر ىج ى
ى
(ِ)
ً (ُ)
ً
َّ
ً
ً
تىأ َّ
اؿ لىوي َّ
ت ,ا ٍق ىٍأر
اب ىن ىكاض ىح ىن ٍع ىم يؿ بأ ٍىيد ىينا ,فىقى ى
اف أ ٍىن ى
صمَّ ٍي ي
ىخ ٍر ي
النبي  :ى"يا يم ٌعا يذ أٌفٌت ه
ىص ىح ي
ت ىكاَّن ىما ىن ٍح يف أ ٍ
ت فى ى
كرة ىك ىذا ك يس ى ً
يس ى ً
كرة ىك ىذا"*.
ى

أوًًل :دراسة اإلسناد

ص ٍ
ور ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ
ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* َع ْم ُرو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).

نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

-خ )َُ( ,)ُِٗ/ِ( :كتػ ػػاب األذاف )َٔ( ,بػ ػػاب إذا طػ ػ َّػكؿ اإلمػ ػػاـ ككػ ػػاف لمرجػ ػػؿ حاجػ ػػة فخػ ػػرج فصػ ػػمى,

رقـ(ََٕ) عف مسمـ عف شػعبة عػف عمػرك بػو جػزء مػف الحػديث ,ككػذلؾ (ِ )َُ( ,)ُِٗ/كتػاب األذاف,
(َٔ) بػاب إذا ط َّػكؿ اإلمػاـ ككػاف لمرجػؿ حاجػة فخػرج فصػمى ,رقػـ(َُٕ) عػف محمػد بػف بشػار عػف غنػدر
عف شعبة عف عمرك بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)َِّ/كتػاب األذاف )ٔٔ( ,بػاب إذا صػمى ثػـ

قكما ,رقـ(ُُٕ) عف سميماف بف حرب كأبي النعماف كالىما عف حماد بف زيد عف أيكب عف عمرك بػو
أـ ن
مختصر عمى صالة معاذ مع النبي  ثـ مػع قكمػو ,ككػذلؾ(َُ )ٕٖ( ,)ِّٓ/كتػاب األدب )ْٕ( ,بػاب
نا
جاىال ,...رقـ(َُٔٔ) متقارب األلفاظ .
مف لـ ىير إكفار مف قاؿ ذلؾ متأكنًل أك
ن
ـ )ْ( ,)ّّٗ/ُ( :كتاب الصالة )ّٔ( ,باب القراءة في العشاء ,رقـ(ُٖٕ) عف محمد بف عباد عفسفياف بو متقارب األلفاظ ,كزاد فيو "اق أر 

  

[ الشمس ,]ُ:ك 

   

[ الميؿ:

ُ][       ,األعمى ,"]ُ :ككذلؾ(ُ )ْ( ,)َّْ/كتاب الصالة )ّٔ( ,باب القراءة في
العشاء ,رقـ(ُٕٗ) عف قتيبة بف سعيد كابف رمح كالىما عف الميث عف أبي الزبير عف جابر متقارب

األلفاظ ,كذكر "فاق أر بػ  [    الشمس ,]ُ:ك [      األعمى ,]ُ :ك 
*ٌ )ٕ( ,)ٗٗٔ-ٗٗٓ/ٔ( :ٜمرااب اىٕاالج )ٖٖ٘( ,اـارالػ ّٞاح اإلٍااً ٗاىَاؤًٍ٘ ,نفاٌ(ٔٔ ٗ ,)9ي )ٔٓ( ,)ٔٔٔ/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح)ٗٔ( ,
تاب اـرالػ ّٞح اإلٍاً ٗاىَؤًٍ٘ ,نفٌ(ٌْٖٔ )8كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىْ٘ا٘ػ :اإلتو اىرٍٝ ٜرق ٚػيٖٞاٗ ,اؼكٕا ّا٘ػ .اىْٖاٝح(ٕٔ.)9
(ٕ) ؽراُ :م َؼالًٍ ,ثاىغح اىؾاذِ أ ٛفأك أُ ذ٘فغ اىْاي ؽا ٜاىؾرْاح ٗاىَّاقح ػياٗ ٚظأ اىنَااه ,تَؼْا ٚأُ ٕاما اىؾؼاو ال ٝؾؼيأ اال ٍاِ ٝقٕاك اىؾرْاح
تاىْاي .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٔٓ7/ٕ(ٜ
فاه اتِ األشٞه" :ؽراُ ٍِ أتْٞح اىَثاىغح ؽ ٜاىؾرْح" .اىْٖاٝح(ٔ.)ٙ9

ٔ7ٙ

    

[ العمؽ ,]ُ :ك 

   

[ الميؿ ,"]ُ :ككذلؾ(ُ )ْ( ,)َّْ/كتاب

الصالة )ّٔ( ,باب القراءة في العشاء ,رقـ(َُٖ) عف يحيى بف يحيى عف ىشيـ عف منصكر عف عمرك

مختصر بذكر صالة معاذ مع كالنبي  كمع قكمو ,ككذلؾ (ُ )ْ( ,)َّْ/كتاب الصالة )ّٔ( ,باب
نا
بو
مختصر
نا
القراءة في العشاء ,رقـ(ُُٖ) عف قتيبة بف سعيد كأبي الربيع عف حماد عف أيكب عف عمرك بو
بذكر صالة معاذ مع النبي  كمع قكمو.

-د ,)َُٔ/ُ( :كتاب الصالة ,باب إمامة مف يصمي بقػكـ كقػد صػمى تمػؾ الصػالة ,رقػـ(ٗٗٓ) عػف عبيػد

ػر بػذكر
اهلل بف عمر عف يحيى بف سعيد عف محمد بػف عجػالف عػف عبيػد اهلل بػف مقسػـ عػف جػابر مختص نا

صػػالة معػػاذ مػػع النبػػي  كمػػع قكمػػو ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُُٔ/كتػػاب الصػػالة ,بػاب إمامػػة مػػف يصػػمي بقػػكـ كقػػد

ػر بػػذكر صػػالة معػػاذ مػػع النبػػي  كمػػع
صػػمى تمػػؾ الصػػالة ,رقػػـ(ََٔ) عػػف مسػػدد عػػف سػػفياف بػػو مختصػ نا
قكمو ,ككذلؾ (ُ ,)َِٖ-َِٕ/كتاب الصالة ,باب فػي تخفيػؼ الصػالة ,رقػـ(َٕٗ) عػف أحمػد بػف حنبػؿ
عف سػفياف بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد "قػاؿ أبػك الزبيػر :ب ػ[      األعمػى ,]ُ :ك   
[   الميؿ."]ُ :
-ت ,)ٖٗ/ِ( :كتػػاب السػػفر )ٕٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الػػذم يصػػمي الفريضػػة ثػػـ يػػؤـ النػػاس بعػػدما صػػمى,

رقـ(ّٖٓ) عف قتيبة عف حماد بف زيد عف عمرك بو جزء مف الحديث

س )َُ( ,)َُٕ-َُٔ/ِ( :كتاب اإلمامة )ّٗ( ,باب خركج الرجؿ مف صالة اإلماـ كفراغو مفصالتو في ناحية المسجد ,رقـ(ِٕٖ) عف كاصؿ بف عبد األعمى عف ابف فضيؿ عف األعمش عف

محارب عف جابر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُٕٗ/كتاب اًلفتتاح )ّٔ( ,باب القراءة
المغرب ب ػ

   

[ األعمى ,]ُ :رقـ(َٖٗ) عف محمد بف بشار عف عبد الرحمف عف

سفياف بيجزء مف الحديث ,كزاد أنو قاؿ" :اق أر بػ [      األعمى,]ُ :


في

ك 

[ الشمس ]ُ:كنحكىما" ,ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُْٖ/كتاب اًلفتتاح )َٕ( ,باب القراءة في العشاء اآلخرة

بسبح اسـ ربؾ األعمى ,رقـ(ّٗٗ) عف محمد بف قدامة عف جرير عف األعمش عف محارب بف دثار عف
مختصر بذكر صالة معاذ العشاء كتطكيمو ,كزاد "اق أر بػ [      األعمى,]ُ :
نا
جابر
كالضحى ,ك [     اًلنفطار."]ُ :
-جو )ٓ( ,)ِّّ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )َُ( ,باب القراءة في صالة العشػاء ,رقػـ(ّٖٓ),

ػكـ فميخفػؼ ,رقػـ(ٖٔٗ) عػف
ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِّٖ/كتاب إقامة الصالة كالسنة فييػا )ْٖ( ,بػاب مػف َّأـ الق ى
محمد بف رمح عف الميث عف أبي الزبير عف جابر متقارب األلفاظ ,كزاد " اق أر بػ
   

ُ] ,ك

[ الش ػػمس ,]ُ:ك

     

     

[ العمؽ."]ُ :
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[األعم ػػى ,]ُ :ك

 

[    المي ػػؿ:

-دم )ِ( ,)َِٖ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٔٓ( ,ب ػاب قػػدر الق ػراءة فػػي العشػػاء ,رقػػـ(ُّّّ) عػػف سػػعيد بػػف

عامر عف شعبة عف عمرك بو متقارب األلفاظ.

ح ػػـ ,)َّٕ/ّ( :ع ػػف س ػػفياف ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ ,كزاد ع ػػف أب ػػي الزبي ػػر[األعمى ,]ُ :ك

     

(ُ)

اقػ ػ أر

     

[الميؿ ,]ُ :ككذلؾ(ّ )ِٗٗ/عف محمد بف جعفػر كحجػاج كالىمػا عػف

شعبة عف محارب بف دثار عف جابر متقارب األلفاظ ,كزاد "اق أر [      األعمى ,]ُ :ك



ػر
 [   الشػػمس ,"]ُ:ككػػذلؾ(ِ )ََّ/عػػف ككيػػع عػػف سػػفياف عػػف محػػارب عػػف جػػابر مختصػ نا
بذكر صالة معاذ بقكمو ,ككػذلؾ(ّ )َِّ/عػف يحيػى عػف ابػف عجػالف عػف عبيػد اهلل بػف مقسػـ عػف جػابر

مختصر بذكر صالة معاذ مع النبي  كمع قكمو ,ككذلؾ(ّ )ّٔٗ/عف محمد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف
نا
عمرك متقارب األلفاظ.
-الجػػاركد )ِ( ,)ُٓٗ( :كتػػاب الصػػالة )ِٗ( ,بػػاب تخفيػػؼ الصػػالة بالنػػاس ,رقػػـ(ِّٕ) عػػف ابػػف المقػػرئ

عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أنس بف مالؾ  بمعناه
حـ ,)َُُ/ّ( :ككذلؾ(ّ )ُِْ/متقارب األلفاظ ,كزاد في آخره "اق أر بػ [      األعمى:ُ] ,ك

   

[ الشمس."]ُ:

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) فاه اىثاؼسٗ" :واق أت٘ اىىتٞه" ,اىقائو ٕ٘ ٌؾٞاُ .ؼة(.)ٔٙٓ/ٙ
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اع ًة
(ّّٔ) ىف ٍ
ض يؿ اٍل ىج ىم ى
ىف رسػ ى ً
ً
ًًو
ًو
(َٓ -)ُّٗ/أ ٍ
"صػ ىػالةي
ػكؿ اهلل  قػػاؿ :ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػػعيد ىعػ ٍػف مالػػؾ ىعػ ٍػف ىنػػاف وع ىعػ ٍػف ٍابػ ًػف يع ىمػ ىػر أ َّ ى ي
ٍّ (ُ)
ً
اٍلجم ً
يف ىد ىر ىج نة.
اعة تى ٍف ي
ىى ى
ص ىالة اٍل ىفذ بً ىس ٍب وع ىك ًع ٍش ًر ى
ض يؿ ىعىمى ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

خ )َُ( ,)ُُّ/ِ( :كتػػاب األذاف )َّ( ,بػػاب فضػػؿ صػػالة الجماعػػة ,...رقػػـ(ْٓٔ) عػػف عبػػد اهلل بػػفيكسػػؼ عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُّٕ/كتػػاب األذاف )ُّ( ,بػػاب فضػػؿ صػػالة الفجػػر فػػي

جماعة ,رقـ(ْٗٔ) عف أبي اليماف عف شعيب عف نافع بو جزء مف الحديث.

-ـ )ٓ( ,)َْٓ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ِْ( ,باب فضؿ صالة الجماعة كبياف التشديد في

التخمػػؼ عنيػػا ,رقػػـ(ِْٗ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف مالػػؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُْٓ/كتػػاب
المساجد كمكاضع الصالة )ِْ( ,باب فضؿ صالة الجماعػة كبيػاف التشػديد فػي التخمػؼ عنيػا ,رقػـ(َِٓ)

عػػف زىيػػر بػػف حػػرب كمحمػػد بػػف المثنػػى كالىمػػا عػػف يحيػػى عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)َْٓ/كتاب المسػاجد كمكاضػع الصػالة )ِْ( ,بػاب فضػؿ صػالة الجماعػة كبيػاف التشػديد
في التخمؼ عنيا ,عف أبي بكر بف أبي شيبة عف أبي أسامة كعبد اهلل بف نمير كالىمػا عػف عبيػد اهلل عػف
نػافع بػػو ,كلػـ يسػػؽ لفظػو ,كعػػف ابػف نميػػر عػف أبيػػو عػف عبيػػد اهلل بػف عمػػر عػف نػػافع بػو ,كلػػـ يسػؽ لفظػػو,

ككذلؾ عف ابف رافع عف ابف أبي فديؾ عف الضحاؾ عف نافع بو ,كلـ يسؽ لفظو.

-ت )ِ( ,)ِٓٓ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ْٕ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػؿ الجماعػػة ,رقػػـ(ُِٓ) عػػف ىنػػاد عػػف

عبدة عف عبيد اهلل عف نافع بو بمفظو.

جو )ْ( ,)ُّٕ/ُ( :كتاب المساجد كالجماعات )ُٔ( ,باب فضؿ الصالة فػي جماعػة ,رقػـ(ٖٕٗ) عػفعبد الرحمف بف عمر عف يحيى بف سعيد عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو متقارب األلفاظ.

دم )ِ( ,)ُُٖ/ِ( :كتاب الصالة )ٓٔ( ,باب في فضؿ صالة الجماعة ,رقػـ(ُُّّ) عػف مسػدد عػفيحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

طػػا )ٖ( ,)ُٗ( :كتػػاب صػػالة الجماعػػة )ُ( ,بػػاب فضػػؿ صػػالة الجماعػػة عمػػى صػػالة الفػػذ ,رقػػـ(ُ) عػػفنافع بو بمفظو.

* ٌ )ٕ( ,)ٗٗٔ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٖٙ( ,ؽٙو اىعَاػح ,نفٌ(ٖٔ ٗ ,)9ي )ٔٓ( ,)ٕٔٔ/ٕ( :مراب اإلٍاٍح )ٕٗ( ,تاب ؽٙو اىعَاػاح,
نفٌ(ٌْٖٖ )8كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىؾم أ ٛاى٘اؼك .وٕه اىهت ٚػي ٚاىَعرث.)ٕٔٔ/ٕ(ٚ
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حـ )ُٕ/ِ( :عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٔٓ/عػف عبػد الػرحمف بػفميػػدم عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )َُِ/عػػف محمػػد بػػف عبيػػد عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع بػػو متقػػارب

األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُُِ/عػػف إسػػحاؽ بػػف عيسػػى عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓٔ/عػػف حمػػاد عػػف
مالؾ بو متقارب األلفاظ.

خزيمة ,)ّْٔ/ِ( :كتاب اإلمامػة فػي الصػالة )ُ( ,فضػؿ صػالة الجماعػة ,رقػـ(ُُْٕ) عػف محمػد بػفبشار كيحيى بف حكيـ كالىما عف عبد الكىاب بف عبد المجيد عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو متقارب

األلفاظ ,كعف محمد بف بشار عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو ,كلـ يسؽ لفظو.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف مسعكد  بمعناه

-حـ.)ْٔٓ ,ِْٓ ,ّْٕ ,ّٕٔ/ُ( :

أبي بف كعب  بمعناه
ِ-عف ٌ
جو )ْ( ,)ُّٖ/ُ( :كتاب المساجد كالجماعات )ُٔ( ,باب فضؿ الصالة في جماعة ,رقـ(َٕٗ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
ً
اع ًة
(ّْٓ) اٍل يع ٍذ ير في تىٍرؾ اٍل ىج ىم ى
اف ,ىع ًػف الزٍى ًػرمٍّ ,ىع ٍػف أ ىىن و
ص و
ػاؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو
ػاؿ :قى ى
ػس ,قى ى
كر ,قى ى
(ُٓ -)ِٖٗ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍن ي
الةي ىف ٍاب ىدءكا بًاٍلع ىش ً
ً" :إ ىذا حضر ًت اٍلع ىش ً
اء"*.
يم ًت َّ
الص ى
ى
ي
ى ي
ى ىى
اء ىكأيق ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ص ٍ
ور ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ
ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
ِ
* مح َّم ُد ْب ُن م ِ
ي ,حافظ حجة فقيو متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
اب الزْى ِر ٍّ
سمٍم ْب ِن ش َي ً
َُ
ُ ْ

نيا :التخريج
ثا ُ
أوًًل :المتابعات

-خ )َُ( ,)ُٗٓ/ِ( :كتػػاب األذاف )ِْ( ,بػػاب إذا حضػػر الطعػػاـ كأقيمػػت الص ػالة ,...رقػػـ(ِٕٔ) عػػف

يحيػػى بػػف بكيػػر عػػف الميػػث ع ػف عقيػػؿ عػػف الزىػػرم بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٗ )َٕ( ,)ْٖٓ/كتػػاب

األطعمة )ٖٓ( ,باب إذا حضر العشاء فال يعجؿ عف عشائو ,رقـ(ّْٔٓ) عف معمى بػف أسػد عػف كىيػب

عف أيكب عف أبي قالبة عف أنس متقارب األلفاظ.

ـ )ٓ( ,)ِّٗ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ُٔ( ,بػػاب كراىيػػة الصػػالة بحض ػرة الطعػػاـ الػػذميريد أكمو في الحاؿ ,...رقـ(ْٔ) عف عمػرك الناقػد كزىيػر بػف حػرب كأبػي بكػر بػف أبػي شػيبة جمػيعيـ عػف

سػػفياف بػػو بمفظػػو ,كعػػف ىػػاركف بػػف سػػعيد األيمػػي عػػف ابػػف كىػػب عػػف عمػػرك عػػف ابػػف شػػياب بػػو متقػػارب

األلفاظ.

ت )ِ( ,)َّٕ/ُ( :كت ػػاب الص ػػالة )ُْْ( ,ب ػػاب م ػػا ج ػػاء إذا حض ػػر العش ػػاء كأقيم ػػت الص ػػالة فاب ػػدؤكابالعشاء ,رقـ(ّّٓ) عف قتيبة عف سفياف بو بمفظو.

-جو )ٓ( ,)ّْٔ/ُ( :كتاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )ّْ( ,بػاب إذا حضػرت الصػالة ككضػع العشػاء,

رقـ(ّّٗ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

دم )ِ( ,)ُّٖ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٖٓ( ,بػػاب إذا حضػػر العشػػاء كأقيمػػت الصػػالة ,رقػػـ(ُُّٖ) عػػفيحيى بف حساف عف سفياف بف عيينة كسميماف بف كثير كالىما عف الزىرم بو بمفظو.

-ح ػػـ )ََُ/ّ( :ع ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ع ػػف أي ػػكب ع ػػف أب ػػي قالب ػػة ع ػػف أن ػػس متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )َُُ/عف سفياف بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ُُٔ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم بو متقارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِّ/عف حسف بف مكسى عف حماد بف زيد عف سماؾ بف عطية عف أيػكب عػف أبػي
قالبة عف أنس بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ِّٖ/عف يعقكب عف أبيو عف ابف إسحاؽ عف حميػد الطكيػؿ عػف أنػس

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ِْٗ/عػػف عفػػاف عػػف كىيػػب عػػف أيػػكب عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس متقػػارب

األلفاظ.

* ٌ )ٕ( ,)ٗٗ8/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٗ٘( ,اىؼمن ؽ ٜذاهك اىعَاػاح ,نفاٌ( ٗ ,)9ٕ8ي )ٔٓ( ,)ٕٔٓ/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح )٘ٔ( ,تااب اىؼامن
ؽ ٜذهك اىعَاػح ,نفٌ(.)8ٗ9
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-خزيمػ ػػة ,)ٔٔ/ِ( :كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة )ّٓٗ( ,ب ػ ػػاب األم ػ ػػر ببػ ػػدء العش ػ ػػاء قب ػ ػػؿ الص ػ ػػالة عن ػ ػػد حض ػ ػػكرىا,

رق ػػـ(ّْٗ) ,كك ػػذلؾ(ّ ,)ٕٔ/كت ػػاب اإلمام ػػة ف ػػي الص ػػالة )ُْٓ( ,ب ػػاب الرخص ػػة ف ػػي ت ػػرؾ الجمع ػػة عن ػػد
حضكر العشاء ,رقـ(ُُٓٔ) عف عبد الجبار بف العالء كسعيد بف عبد الرحمف كعمي بف خشرـ كأحمد بف
عبدة جميعيـ عف سفياف بو بمفظو ,كليس في الطريؽ الثانية عمي بف خشرـ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أـ سممة –رضي اهلل عنيا -متقارب األلفاظ .
-حـ.)ُّْ ,َّّ ,ُِٗ/ٔ( :

ِ-عف سممة بف األككع  متقارب األلفاظ .
-حـ.)ْٗ/ْ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
(ّٓٓ) ًفيم ٍف يي ٍّ
ً
َّال ًة
اـ ًفي الص ى
ى
ى
صمي ىرٍك ىعت ًي اٍل ىف ٍج ًر ىكاإل ىم ي
ً
َّ
ً
ً
ىخ ىبرىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىحبً ً
ً
َّ
َّ
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىعاص هػـ ,ىع ٍػف ىع ٍبػد المػو ٍب ًػف
ػاد ,قى ى
يب ٍب ًف ىع ىربي ,قى ى
ػاؿ :ىحػدثىىنا ىح َّم ه
(ِٓ -)ّْٗ/أ ٍ ى
اؿ :جاء رج هؿ كرسك يؿ المَّ ًو ً في صػ ى ً
ضػى ىر يسػك يؿ المَّ ًػو
ػع ال َّػرٍك ىعتىٍي ًف ثي َّػـ ىد ىخ ىػؿ ىفىم َّمػا ىق ى
ى
ىس ٍرًج ىس ,ىق ى ى ى ى ي ى ى ي
الة الص ٍػب ًح ىف ىرىك ى
َّ ً
َّ ً
ت ًل ىن ٍف ًس ىؾ"*.
صالىتىوي ىق ى
صمَّ ٍي ى
صمَّ ٍي ى
ت ىم ىع ىنا أ ًىك التي ى
صالىتي ىؾ التي ى
اؿ :ى"يا فيالى يف أىييي ىما ى
 ى
أوًًل :دراسة اإلسناد

(ُ)
* َي ْح َيى ْب ُن َح ِب ٍ
بن َع َرِب ٍّي ا ْل َح ِ
ي.
يب ْ
ص ِر ّ
ارِثي  ,أَ ُبو َزَك ِرَّيا ا ْل َب ْ
كثقػػو النسػػائي(ِ) ,كمسػػممة بػػف القاسػػـ(ّ) ,كابػػف حجػػر(ْ) ,كزاد النسػػائي "مػػأمكف" كقػػاؿ الػػذىبي" :حػػافظ
(ٓ)
أيضا" :حجة نبيؿ"(ٔ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :صدكؽ"(ٕ) ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٖ).
ثبت"  ,كقاؿ ن
مات سنة ثماف كأربعيف كمائتيف.
اد ْب ُن َزْي ٍد ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ
(ٗ)
ِ
ي.
س َم ْي َم َ
ص ِر ّ
ان األَ ْح َو ُل  ,أبو عبد الرحمن ا ْل َب ْ
* َعاص ُم ْب ُن ُ

كثقػو ابػف سػعد(َُ) ,كابػف معػيف(ُُ) ,كابػف المػديني(ُِ) ,كأحمػد بػف حنبػؿ(ُّ) ,كمحمػد بػف عبػد اهلل بػػف

عمػػار(ُْ) ,كالعجمػػي(ُٓ) ,كأبػػك زرعػػة(ُٔ) ,كالب ػزار(ُٕ) ,كالػػذىبي(ُٖ) ,كابػػف حجػػر(ُٗ),كزاد أحمػػد "مػػف الحفػػاظ
لمحديث" ,كفي ركاية "شي ثقة"(َِ) ,كزاد محمد بػف عبػد اهلل بػف عمػار "مػف مػكازيف أصػحاب الحػديث"(ُِ),

كزاد الذىبي" حافظ" ,كزاد ابف حجر "لـ يتكمـ فيو إًل القطاف ,ككاف بسبب دخكلو في الكًلية".

قمػػت :ككػػالـ ابػػف حجػػر أف القطػػاف تكمػػـ فيػػو بسػػبب دخكلػػو فػػي الكًليػػة مرجػػكح ,فػػإف القطػػاف تكمػػـ فػػي
ً
أيضا غير القطاف عمى ما سيأتي.
عاصـ مف قبؿ حفظو ,كقد تكمـ في حفظو ن
* ٌاا )ٕ( ,)ٗ٘ٗ/ٔ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٖ٘٘( ,ؽاإٝ َِٞااي ٜنمؼراا ٜاىؾعااه ٗاإلٍاااً ؽاا ٜاىٕااالج ,نفااٌ(ٖٗ ٗ ,)9ي )ٔٓ( ,)ٕٔ7/ٕ( :مراااب
اإلٍاٍح )ٙٔ( ,تاب ؽٕٝ َِٞي ٜنمؼر ٜاىؾعه ٗاإلٍاً ؽ ٜاىٕالج ,نفٌ(ٌْٗ )8ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىؽانشٕ :ٜمٓ اىٍْاثح اىا ٚفثائاو ٍْٖاا تْا ٜؼانشاح ٍاِ اىفاىنضٍ ,اٌْٖ ٝؽٞا ٚتاِ ؼثٞاة اىؽاانش .ٜاّظاه :األٍّااب(ٕ ,)ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ/اىيثااب ؽاٜ
ذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖٕ8/
(ٕ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٕٔ٘(ٜ
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٔ٘/9
(ٗ) ذقهٝة اىرقهٝة(.)٘ٔ9
(٘) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٔ٘ٙ/
( )ٙاىناِؼ(ٖ.)ٕٖ9/
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ7/9
( )8اىصقاخ(.)ٕٔ٘/9
( )9األؼ٘ه :تؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىؽاء اىََٖيحٕ ,ما ٍِ اى َؽ َ٘ه ؽ ٜاىؼٗ ,ِٞاِرٖه تأ ظَاػاح ٍاٌْٖ أتا٘ ػثاك اىاهؼَِ ػأاٌ تاِ ٌايَٞاُ األؼا٘ه.
اّظه :األٍّاب(ٔ ,)9ٕ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖٖ/
(ٓٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖٔ/7(ٙ
(ٔٔ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔٙٔ(ٜذانٝؿ اىكٗنٌ ,)ٔٙٔ/ٔ(ٛئاالخ اتِ اىعْٞك(ٖٔٗ) ,اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٗٗ/ٙذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ8/
(ٕٔ) ٌئاالخ ٍؽَك تِ ػصَاُ تِ أتِٞ ٜثح ىؼي ٜتِ اىَك ْٜٝؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘ٗٔ) ,ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ8/
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ (ٗٔ.)ٔٙ8/
(ٗٔ)اىَٕكن اىٍاتـ (ٗٔ.)ٔٙ9/
(٘ٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٖٔٗ).
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٗٗ/ٙ
( )ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ.)ٖٔٙ/
(ٍٞ )ٔ8ىاُ االػركاه(ٗ.)ٖ/
( )ٔ9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕٕ8
(ٕٓ) ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ8/
(ٕٔ)اىَٕكن اىٍاتـ (ٗٔ.)ٔٙ7/

ٖٔ8

كقػػاؿ ابػػف المػػديني(ُ) ,كعثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة(ِ)" :ثبػػت" ,كذك ػره ابػػف حبػػاف(ّ) ,كابػػف شػػاىيف

(ْ)

فػػي

الثقػػات,كأثنى عمػػى حفظػػو سػػفياف الثػػكرم ,فقػػاؿ" :حفَّػػاظ البص ػرة ثالثػػة ,سػػميماف التيمػػي ,كعاصػػـ األحػػكؿ,

كداكد بف أبي ىنػد ,كعاصػـ أحفظيػـ"(ٓ) ,كعػده ابػف ميػدم مػف حفَّػاظ أصػحابو(ٔ) ,كقػاؿ عبػداف" :لػيس فػي

(ٖ)
(ٕ)
ػالحا"(ٗ) ,ك
العكاصـ أثبت مف عاصـ األحػكؿ"  ,كقػاؿ أبػك حػاتـ" :صػالح"  ,كقػاؿ أحمػد" :كػاف رج نػال ص ن

أثنى عميو ابف سيريف فقاؿ" :ما أبالي أسمعت الحديث أك حدثنيو عاصـ األحكؿ"(َُ).

ككػػاف ابػػف القطػػاف يستضػػعفو(ُُ) ,كيقػػكؿ" :لػػـ يكػػف بالحػػافظ"(ُِ) ,كضػػعفو ابػػف معػػيف(ُّ) ,كقػػاؿ ابػػف

يعميَّة" :كؿ مف اسمو عاصـ في حفظو شيء"(ُْ) ,كقاؿ أبػك أحمػد الحػاكـ" :لػيس عنػدىـ بالحػافظ"(ُٓ) ,كلػـ
ً
يرك عنو عبد اهلل بػف إدريػس ألنػو رآه فػي السػكؽ يقػكؿ" :اضػربكا رأس ىػذا النبطػي"(ُٔ) ,كتركػو كىيػب ألنػو
أنكر بعض سيرتو(ُٕ),كذكره العقيمي في الضعفاء(ُٖ).

أمػا
أما قكؿ ابف القطاف ,فابف القطاف معركؼ بتشدده ,فيػك يغمػز الػراكم بالغمطػة كالغمطتػيف ,ك َّ
قمتَّ :

قكؿ أبي أحمد الحاكـ فيك حكاية عف غيره ,كلعمو قصد ابػف القطػاف بكممػة "عنػدىـ" فتبػع فيػو ابػف القطػاف,
كأما تضعيؼ ابف معيف لو ,فقد جاء في تػاري بغػداد :قػاؿ المػركزم" :سػألت أحمػد عػف عاصػـ ,فقاؿ:ثقػة,

فع ًجب ,كقاؿ :ثقة"(ُٗ).
قمت :يحيى بف معيف يتكمـ فيو ,ى
قمت :لعؿ المركزم أراد أف يقكؿ يحيى القطاف فسبقو لسانو ,ألف الركايات التي عف ابػف معػيف تػذكر
تكثيقو لعاصـ األحكؿ ,كىي أكلى بالقبكؿ مف ركاية التضعيؼ ,كأما ترؾ عبد اهلل بف إدريس لو ,فمف أجػؿ

رؤيتػػو إيػػاه فػػي السػػكؽ ,فمعػػؿ ى ػذا القبطػػي عمػػؿ عمػ نػال يسػػتحؽ بػػو تمػػؾ العقكبػػة ,خاصػػة كأف عاصػ نػما كػػاف
محتسبا ,قاؿ ابف معيف" :كػاف عاصػـ األحػكؿ بالمػدائف عمػى المػكازيف كالمكاييػؿ" ,يعنػي أنػو كػاف محتس نػبا,
ن
فيك عمى ذلؾ كاف صػاحب كًليػة ,كأمػا تػرؾ كىيػب فمػيس مػف أجػؿ سػيرتو ,كلكػف ألنػو كػاف محتس نػبا ,كىػؿ
بمثؿ ىذا تيرد الركاياتأ! كأما قكؿ ابف يعميَّة" :كؿ مف اسمو عاصـ ففي حفظو شيء" فيػذا ًل ينطبػؽ عمػى

عاصػػـ األحػػكؿ ,خاصػػة كأف جػػؿ العممػػاء عمػػى تكثيقػػو ,كأثنػػى عمػػى حفظػػو الثػػكرم ,كابػػف ميػػدم ,كأحمػػد,

(ٔ) اىؼيو التِ اىَك ,)ٙٗ(ْٜٝاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٗٗ/ٙ
(ٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٕٓ).
(ٖ) اىصقاخ(٘.)ٕٖ7/
(ٗ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٕٓ).
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ ,)ٖٖٗ/ٙ( )7ٕ/ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ7 ,ٔٙٙ/
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ.)ٔٙ8/
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ.)ٖٔٙ/
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٗٗ/ٙ
( )9اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ.)ٕٕٔ/
(ٓٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ7/
(ٔٔ) ذانٝؿ اىكٗن.)ٖٙٔ/ٕ(ٛ
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٖٗ/ٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ ,)ٖٖٙ/ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ8/
(ٖٔ)اىَٕكن اىٍاتـ (ٗٔ.)ٔٙ9/
(ٗٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٗ.)ٗ/
(٘ٔ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞ ,)٘ٓٙ/ىاُ االػركاه(ٗ.)ٗ/
( )ٔٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)ٖٖٙ/
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(ٖ.)ٖٖٙ/
()ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ (ٖ.)ٖٖٙ/
( )ٔ9ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٔٙ8/
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كالػػذىبي ,كغيػػرىـ ,كأمػػا ذكػػر العقيمػػي لػػو فيػػك معػػركؼ بالتشػػدد(ُ) ,كعمػػى ذلػػؾ فػػإف عاصػ نػما حػػافظه ثقػةه,قاؿ
الذىبي" :أحد حفَّاظ البصرة"(ِ) ,ك "قد كثقو الناس كاحتجكا بو في صحاحيـ"(ّ).

مات بعد سنة األربعيف كمائة.
* ع ْب ُد ِ
اهلل(ْ) ْب ُن َ ِ
المزِني(ٓ) ,صحابي جميل",روى عن النبي  سبعة عشر حديثًا"(ٔ).
َ
س ْرجس ُ
ثالثًا :التخريج

أوًًل :المتابعات

-ـ )ٔ( ,)ْْٗ/ُ( :كت ػػاب ص ػػالة المس ػػافريف كقص ػػرىا )ٗ( ,ب ػػاب كراىي ػػة الش ػػركع ف ػػي نافم ػػة بع ػػد ش ػػركع

المؤذف ,رقـ(ٕٔ) عف أبي كامؿ عف حماد بف زيد بو ,كعػف حامػد بػف عمػر عػف عبػد الكاحػد بػف زيػاد عػف
عاصـ ,كعف محمد بف عبد اهلل بف نمير عف أبي معاكية عف عاصـ ,كعف زىير بف حرب عف مػركاف بػف
معاكية عف عاصـ بو متقارب األلفاظ.

-د ,)ِِ/ِ( :كتاب الصالة ,باب إذا أدرؾ اإلماـ كلـ يصؿ ركعتي الفجػر ,رقػـ(ُِٓٔ) عػف سػميماف بػف

حرب عف حماد بف زيد بو متقارب األلفاظ.

جو )ٓ( ,)ّْٕ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسػنة فييػا )َُّ( ,بػاب مػا جػاء فػي "إذا أقيمػت الصػالة فػالصػػالة إًل المكتكبػػة" ,رقػػـ(ُُِٓ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عػػف أبػػي معاكيػػة عػػف عاصػػـ بػػو متقػػارب

األلفاظ.

-حـ )ِٖ/ٓ( :عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عاصـ بو متقارب األلفاظ.

-خزيمػػة ,)َُٕ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ْٕٔ( ,بػػاب النيػػي عػػف أف يصػػمي ركعتػػي الفجػػر بعػػد اإلقامػػة,...

رقـ(ُُِٓ) عف أحمد بف المقداـ عف حماد بف زيد ,كعف أحمػد بػف عبػدة عػف عبػاد بػف عبػاد كعبػد الكاحػد
بف زياد ,كعف محمد بف عبد اهلل بف يزيد كأحمد بف منيع كالىمػا عػف أبػي معاكيػة ,كعػف بنػدار عػف محمػد
بف جعفر عف شعبة ,جميعيـ عف عاصـ بو متقارب األلفاظ ,كعف محمد بف يحيى عف محمد بف بكر عف

شعبة عف عاصـ بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عباس –رضي اهلل عنيما -بمعناه
-حـ.)ِّٖ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) اّظهٍٞ :ىاُ االػركاه(٘.)ٔٙ9/
(ٕ) اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔٗ ,)ٔٗ9/فاه ؽ ٜذممهج اىؽؾاظ(ٔ" : )ٔ٘ٓ-ٔٗ9/ماُ ؼاؽظا ٍنصاها ,ؽا ٜؼؾظأ ِاٜء ال ٙٝاهٗ ,ؼكٝصأ ؽا ٜمراة
األئَح".
(ٖ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ89/9
(ٗ)اىعااهغ ٗاىرؼااكٝو(٘ ,)ٖٔ/ذااانٝؿ اىٕااؽاتح( ,)ٔ٘7اىصقاااخ(ٖ ,)ٕٖٓ/االٌاارٞؼاب ؽااٍ ٜؼهؽااح األٔااؽاب( ,)ٖٗ9-ٖٗ8أٌااك اىغاتااح(ٖ,)ٕٔ٘/
اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٗ.)7ٙ-7٘/
(٘) اىَىّ :ٜت ٌٙاىَٗ ٌٞؽرػ اىىاٗ ٛؽ ٜآـهٕا اىُْٕ٘ ,مٓ اىٍْ ثح اىٍ ٚىْٝح تاِ اق تاِ ٚاّعاح تاِ اىٞااي تاِ ٍٙاه تاِ ّاىان تاِ ٍؼاك تاِ ػاكّاُ.
األٍّاب(٘ ,)ٕ77/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٕٓ٘/
( )ٙأٌَاء اىٕؽاتح اىهٗاج(ٖٔٔ).
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ؼ الص ً
َّؼ
(ّٔٓ) اٍل يم ٍن ىف ًريد ىخٍم ى
اؽ بف عبًد ً
ً
ً
بف يم ىح َّمود ً
اهلل
بف ىع ٍبًد َّ
اف قى ى
الر ٍحم ًف قى ى
(ّٓ -)ْْٗ/أ ٍ
إس ىح ي ٍ ي ى ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد اهلل ي
اؿ :ىح َّدثىني ٍ
*
ً
ً
ً ً
ت أيـ يسىم ٍيوـ ىخٍم ىف ىنا.
ت أ ىىن نسا ىق ى
ىق ى
صمَّ ٍ
صمَّ ٍي ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
يـ ىل ىنا ىخٍم ىفوي ىك ى
اؿ :أىتى ىانا ىر يسك يؿ اهلل  في ىب ٍيت ىنا ىف ى
ت أ ىىنا ىكىيت ه
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ
ٍ
ِ
الر ْح َٰم ِن ,ىو َّ
ص ِري ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
الزْى ِري ا ْل َب ْ
* َع ْب ُد اهلل ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َع ْبد َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
اق ْب ُن ع ْب ِد ِ
ط ْم َح َة ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖٗ).
اهلل ْب ِن أَِبي َ
س َح ُ
َ
* إِ ْ
نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

خ )َُ( ,)ُِِ/ِ( :كتػػاب األذاف )ٕٖ( ,بػػاب الم ػرأة كحػػدىا تكػػكف ص ػفًّا ,رقػػـ(ِٕٕ) عػػف عبػػد اهلل بػػفمحمد الجعفي عف سػفياف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُّٓ/كتػاب األذاف )ُْٔ( ,بػاب صػالة

النساء خمؼ الرجاؿ ,رقـ(ُٕٖ) ,ككذلؾ(ِ )َُ( ,)ِّٓ/كتاب األذاف )ُٕٔ( ,بػاب صػالة النسػاء خمػؼ

الرجاؿ عف أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

حـ )َُُ/ّ( :عف سفياف بو نحػكه ,ككػذلؾ(ّ )َُٖ/عػف ابػف أبػي عػدم عػف حميػد عػف أنػس ,كزاد أنػوأكؿ عندىـ كدعا ألنس ,ككذلؾ(ّ )ُْٓ/عف أبي سعيد –عبد الرحمف مكلى بني ىاشـ -عػف عبػد العزيػز
بف عبد اهلل بف أبي سممة عف إسحاؽ بف عبد اهلل بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٔٔ/عف ىاشـ عف عبد

العزيز عف إسحاؽ بو متقارب األلفاظ.

خزيمػػة ,)ُٗ/ّ( :كتػػاب اإلمامػػة فػػي الصػػالة )ٓٓ( ,بػػاب إمامػػة الرجػػؿ الرجػػؿ  ,...رقػػـ(ُّٗٓ) عػػفالحسيف بف حريث عػف سػفياف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َِ-ُٗ/كتػاب اإلمامػة فػي الصػالة)ٓٓ( ,
باب إمامة الرجؿ الرجؿ  ,...رقـ(َُْٓ) عف عبد الجبار بف العالء عف سفياف بو ,كلـ يسؽ لفظو.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عباس –رضي اهلل عنيما -بمعناه.

-س )َُ( ,)ْٗ/ِ( :كتػػاب اإلمامػػة )ُِ( ,بػػاب مكقػػؼ اإلمػػاـ إذا كػػاف معػػو صػػبي كام ػرأة ,رقػػـ(ََٖ),

كك ػ ػػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُُّ/كت ػ ػػاب اإلمام ػ ػػة )ْْ( ,ب ػ ػػاب الجماع ػ ػػة إذا ك ػ ػػانكا ثالث ػ ػػة رج ػ ػػؿ كص ػ ػػبي كامػ ػ ػرأة,

رقـ(ّٕٖ).

حـ.)َِّ/ُ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٗ٘ٗ/ٔ( :ٜمرااب اىٕاالج )ٖ٘ٙ( ,اىَْؾاهق ـياؼ اىٕاؼ ,نفاٌ(ٗٗ ٗ ,)9ي )ٔٓ( ,)ٕٔ7/ٕ( :مرااب اإلٍاٍاح )ٕٙ( ,تااب اىَْؾاهق
ـيؼ اىٕؼ ,نفٌ(ٌْ٘ )8ٙكا ٍٗرْا.
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ىخ ىب ىرىنا
(ْٓ -)ْٗٗ/أ ٍ
َّ ً
صػمٍّي ىعمىػػى
المػو  يي ى
ً *
يع ىم ىر ىي ٍف ىع يؿ ىذل ىؾ.

(ّٗٓ) اٍلحا يؿ الَّتًي يج ي ً
استً ٍق ىبا يؿ ىغ ٍي ًر اٍلًقٍبىم ًة
ىي
ى
كز فييىا ٍ
قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىع ٍف ىم ًال وؾ ,ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًػو ٍب ًػف ًد ىين و
ػاف ىر يسػك يؿ
ػار ,ىع ًػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر ,ىق ى
ػاؿ :ىك ى
رً
ػاؿ ىع ٍبػ يػد المَّػ ًو ٍبػ يػف ًد ىينػ و
ػاف ٍابػ يػف
احمىتًػ ًػو ًفػي َّ
ػاؿ ىم ًالػ ه
ؾ :ىقػ ى
ػت بًػ ًػو  .ىق ى
السػ ىػف ًر ىح ٍيػ ي
ػث تى ىك َّجيىػ ٍ
ػار :ىك ىكػ ى
ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
*قُتَ ْي َب ُة ُ َ
بن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
*م ِال ٌك ُ
َ
ِ
ِ
*ع ْب ُد اهلل ْب ُن دي َن ٍ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
َ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُْ( ,)ْٖٗ/ِ( :كتاب الكتر )ٔ( ,باب الكتر في السفر ,رقـ(َََُ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف

ػاءا صػػالة الميػػؿ إًل الفػرائض كيػػكتر عمػػى راحمتػػو",
جكيريػػة عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر بمفظػػو ,كزاد "يػػكم إيمػ ن
ككذلؾ(ِ )ُٖ( ,)ْٕٓ/كتاب تقصير الصالة )ٖ( ,باب اإليماء عمى الدابة ,رقـ(َُٔٗ) عػف مكسػى بػف
إسػػماعيؿ عػػف عبػػد العزيػػز بػػف مسػػمـ عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ)ُٖ( ,)ٕٓٓ/

كتاب تقصير الصالة )ٗ( ,باب ينزؿ لممكتكبة ,رقـ(َُٖٗ) عف يحيى بف بكير عف الميث عف يكنس عف

ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر بمعناه ,ككذلؾ(ِ )ُٖ( ,)ٕٖٓ/كتاب تقصير الصالة )ُِ( ,باب مف
تطػكع فػي السػفر فػػي غيػر دبػر الصػمكات كقبميػػا ,...رقػـ(َُُٓ) عػف أبػي اليمػػاف عػف شػعيب عػف الزىػػرم

عف سالـ عف ابف عمر بمعناه.

-ـ )ٔ( ,)ْٖٔ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ْ( ,باب جكاز صالة النافمة عمى الدابػة فػي السػفر

حيث تكجيت ,رقػـ(ُّ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف نميػر عػف أبيػو عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف ابػف عمػر

بمعناه ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٔ/كتاب صالة المسافريف كقصػرىا )ْ( ,بػاب جػكاز صػالة النافمػة عمػى الدابػة
في السفر حيث تكجيت ,رقـ(ِّ) عف أبي بكػر بػف أبػي شػيبة عػف أبػي خالػد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف

ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٔ/كتاب صالة المسػافريف كقصػرىا )ْ( ,بػاب جػكاز صػالة
النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت ,رقـ(ّّ) عف عبيد اهلل بف عمر القكاريرم عف يحيػى بػف سػعيد
عف عبػد الممػؾ بػف أبػي سػميماف عػف سػعيد بػف جبيػر عػف ابػف عمػر بمعنػاه ,ككػذلؾ(ُ)ٔ( ,)ْٖٕ-ْٖٔ/

كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ْ( ,بػػاب ج ػكاز صػػالة النافمػػة عمػػى الدابػػة فػػي السػػفر حيػػث تكجيػػت,

رقـ(ّْ) عف أبي كريب عف ابف المبارؾ كابف أبي زائدة ,كالىما عف عبد الممػؾ عػف سػعيد بػف جبيػر عػف
ابف عمر ,كلـ يسؽ لفظو ,كعف ابف نمير عف أبيو عف عبد الممؾ عف سعيد بف جبير عف ابػف عمػر ,كلػـ

*ٌ )ٕ( ,)ٗ٘ٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕاالج )ٖ٘9( ,اىؽااه اىراٝ ٜعا٘و ػيٖٞاا اٌارقثاه عٞاه اىقثياح ,نفاٌ( ٗ ,)9ٗ9ي )٘( ,)ٕ77/ٔ( :مرااب اىٕاالج,
(ٖٕ) تاب اىؽاه اىرٝ ٜع٘و ؽٖٞا اٌرقثاه عٞه اىقثيح ,نفٌ(ٗ ,)ٗ88مامىل(ٕ )9( ,)ٙٙ/مرااب اىقثياح )ٕ( ,تااب اىؽااه اىراٝ ٜعا٘و ػيٖٞاا اٌارقثاه
عٞه اىقثيح ,نفٌ(ٌْ )7ٖ9كا ٍٗرْا.
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يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٕ/كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ْ( ,بػػاب جػكاز صػػالة النافمػػة عمػػى

الدابة في السفر حيث تكجيت ,رقـ(ّٓ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ عف عمرك بف يحيى عف سعيد بف
يسػػار عػػف ابػػف عمػػر بمعنػػاه ,ككػػذلؾ (ُ )ٔ( ,)ْٖٕ/كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ْ( ,بػػاب ج ػكاز
صػػالة النافمػػة عمػػى الدابػػة فػػي السػػفر حيػػث تكجيػػت ,رقػػـ(ّٕ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف مالػػؾ بػػو متقػػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٕ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ْ( ,باب جكاز صػالة النافمػة عمػى الدابػة
فػػي السػػفر حيػػث تكجيػػت ,رقػػـ(ّٗ) عػػف حرممػػة بػػف يحيػػى عػػف ابػف كىػػب عػػف يػػكنس عػػف ابػػف شػػياب عػػف
سالـ عف ابف عمر بمعناه.

د ,)ٗ/ِ( :كتاب الصالة ,باب التطكع عمى الراحمة كالكتر عمييا ,رقـ(ُِِْ) عف أحمد بف صالح عػفابف كىب عف يكنس عف ابػف شػياب عػف سػالـ عػف ابػف عمػر بمعنػاه ,ككػذلؾ(ِ ,)ٗ/كتػاب الصػالة ,بػاب

التطػػكع عمػػى الراحمػػة فػػي الػػكتر ,رقػػـ(ُِِٔ) عػػف القعنبػػي عػػف مالػػؾ عػػف عمػػرك بػػف يحيػػى عػػف سػػعيد بػػف
يسار عف ابف عمر بمعناه.

ت )ِ( ,)َّٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُْْ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػالة عمػػى الراحمػػة ,رقػػـ(ِّٓ) ع ػػفسػ ػػفياف بػ ػػف ككيػ ػػع عػ ػػف أبػ ػػي خالػ ػػد األحمػ ػػر عػ ػػف عبيػ ػػد اهلل عػ ػػف نػ ػػافع عػ ػػف ابػ ػػف عمػ ػػر متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,

ككذلؾ(ْ )ْٖ( ,)ْْٔ/كتاب تفسير القػرآف )ُ( ,بػاب كمػف سػكرة البقػرة ,رقػـ(ِٗٔٗ) عػف عبػد بػف حميػد
عف يزيد بف ىاركف عف عبد الممؾ بف أبي سميماف عف سعيد بف جبير عف ابف عمر بمعناه.

-س )ٖ( ,)ٔٓ/ِ( :كتاب المساجد )ْٔ( ,باب الصالة عمى الحمار ,رقـ(ّٕٔ) عف قتيبة بف سعيد عف

مالػؾ عػػف عمػرك بػف يحيػى عػػف سػعيد بػػف يسػار عػػف ابػف عمػػر بمعنػاه ,كقػػاؿ النسػائيً" :ل نعمػػـ أح نػدا تػػابع
عمرك بف يحيى عمػى قكلػو "يصػمي عمػى حمػار" ,ككػذلؾ(ِ )ٗ( ,)ٔٔ/كتػاب القبمػة )ِ( ,بػاب الحػاؿ التػي
يجكز عمييا استقباؿ غير القبمة ,رقـ(َْٕ) عف عيسى بف حماد عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب

عف سالـ عػف عبػد اهلل بمعنػاه ,ككػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ِٕٔ/كتػاب الصػالة )ِّ( ,بػاب الحػاؿ التػي يجػكز فييػا
استقباؿ غير القبمة ,رقـ(ْٖٔ) عف عيسى بف حمػاد كأحمػد بػف عمػرك كالحػارث بػف مسػكيف ,جمػيعيـ عػف
ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر بمعناه ,ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِٕٕ/كتاب الصالة,

(ِّ) باب الحاؿ التي يجكز فييا استقباؿ غيػر القبمػة ,رقػـ(ْٕٖ) عػف عمػرك بػف عمػي كمحمػد بػف المثنػى
كالىما عف عبد الممؾ عف سعيد بف جبير عف ابف عمر بمعناه.

طػػا )ٗ( ,)ُُْ( :كتػػاب قصػػر الصػػالة فػػي السػػفر )ٕ( ,بػػاب صػػالة النافمػػة فػػي السػػفر بالنيػػار كالميػػؿكالصالة عمى الدابة ,رقـ(ِٗ) عف عبد اهلل بف دينار بو بمفظو  ,ككذلؾ(ُُْ) )ٗ( ,كتػاب قصػر الصػالة

في السفر )ٕ( ,باب صػالة النافمػة فػي السػفر بالنيػار كالميػؿ كالصػالة عمػى الدابػة ,رقػـ(ِٖ) عػف عمػر بػف
يحيى عف سعيد بف يسار عف ابف عمر بمعناه.

-حـ )ْ/ِ( :عف معتمر بف سميماف عف عبيد اهلل عف نافع عف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ)ٕ/

عف عبد األعمى عف معمر عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )َِ/عف يحيى

عف عبد الممؾ عف سعيد بف جبير عف ابف عمػر متقػارب األلفػاظ ,كزاد "كفيػو نزلػت ىػذه اآليػة  فَأَيْنَمَا تُوََُّواَ ت
ٔ88

فَاامَ وتجَهْاالت لهت[ البق ػرة ,"]ُُٓ:ككػػذلؾ(ِ )ّٖ/عػػف قي ػ ًّر ً
اف بػػف تى َّم ػاـ عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )َْ/عف أبي أحمد الزبيرم عػف سػفاف عػف منصػكر عػف عبػد الػرحمف بػف سػعد

عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُْ/عف عبد اهلل بف إدريس عف عبد الممؾ بف أبي سػميماف عػف
س ػػعيد ب ػػف جبي ػػر ع ػػف اب ػػف عم ػػر نح ػػكه ,كزاد "كيت ػػأكؿ عمي ػػو وَحَيْث ثمَا َثثثتامْ ْث ثلْوْا وَُُوثثثُماوَ َثثثُ َ ْوْا[ البقػ ػرة"]ُْْ:

ككذلؾ(ِ )ْْ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف خبيب بف عبد الرحمف عف حفص بػف عاصػـ عػف ابػف

عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ْٓ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة كعػػف حسػػيف عػػف شػيباف ,كالىمػػا
(شعبة كشيباف) عف منصكر عف عبد الرحمف بف سعد عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ِ )ْٔ/عػف

يزيد بف ىاركف عف شعبة عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٓٔ/عف يحيى عػف سػفياف

عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٔٔ/عف ابػف ميػدم كاسػحاؽ بػف عيسػى كالىمػا عػف
مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ِٕ/عػػف أبػػي سػػممة عػػف سػػميماف بػػف بػػالؿ عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار بػػو متقػػارب

األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ِٕ/عػػف عفػػاف عػػف عبػػد العزيػػز بػػف مسػػمـ عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار بػػو متقػػارب األلفػػاظ,
ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عف عفاف عف كىيب عف عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ)ُٖ/

عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )َُٓ/عػف عفػاف عػف
كىيب عف مكسى بف عقبة عف سالـ عف ابف عمر بمعناه ,ككذلؾ(ِ )َُٓ/عف عبد الكىاب الخفػاؼ عػف

ىشػػاـ عػػف حمػػاد عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف سػػعد عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُِٓ-ُِْ/عػػف

سميماف بف حياف عف عبيد اهلل عف نػافع عػف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُِّ/عػف عصػاـ بػف
خال ػػد كأب ػػي اليم ػػاف كالىم ػػا ع ػػف ش ػػعيب ب ػػف أب ػػي حمػ ػزة ع ػػف الزى ػػرم ع ػػف س ػػالـ ع ػػف اب ػػف عم ػػر بمعن ػػاه,

ككذلؾ(ِ )ُّٖ-ُّٕ/عف سميماف بف داكد عف عبد الرحمف بف أبي الزناد عف مكسى بف عقبة عف سالـ
عػ ػػف عبػ ػػد اهلل بمعنػ ػػاه ,ككػ ػػذلؾ(ِ )ُِْ/عػ ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف نميػ ػػر عػ ػػف عبيػ ػػد اهلل عػ ػػف نػ ػػافع بػ ػػو بمعنػ ػػاه,

ككذلؾ(ّ )ّٕ/عف ككيع عف ابف أبي ليمى عف عطاء كعطية ,كالىما عف أبي سػعيد كعػف نػافع عػف ابػف

عمر بمعناه.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي سعيد  بمعناه
-حـ.)ّٕ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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طأ ىب ٍع ىد اًل ٍجتًيى ًاد
استً ىب ىانةي اٍل ىخ ى
(َّٔ) ٍ
ىخبرنا قيتىيبةي بف س ًع ويد ,عف م ًال وؾ ,عف عبًد المَّ ًو ب ًف ًدين وار ,ع ًف عبد ً
اؿ :ىب ٍي ىن ىمػا
اهلل ٍب ًف يع ىم ىر ,قى ى
ٍ ى
ى ٍ ىٍ
ى
(ٓٓ -)ُٗٓ/أ ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ي ى
ىٍ ى
ً
ً َّ
اؿً :إ َّف رس ى َّ ً
ال ًة الص ٍب ًح جاء يىـ و
و ً
َّ
ىف ىي ٍسػتى ٍقبً ىؿ
ص ى
آت ىف ىق ى
كؿ المو  ىق ٍػد أ ٍين ًػز ىؿ ىعىم ٍيػو المٍيىمػ ىة ىكىق ٍػد أيم ىػر أ ٍ
ىي
اس بًقيىباء في ى
الن ي
ى ى ٍ
ً *
ً ً
كىيـ ًإلىى َّ ً
استى ىد ياركا ًإلىى اٍل ىك ٍع ىبة.
كىا  .ىك ىك ىان ٍ
استى ٍقبًمي ى
الشاـ ىف ٍ
اٍلقٍبمىة ىف ٍ
ت يك يج ي ي ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
*قُتَ ْي َب ُة ُ َ
بن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
*م ِال ٌك ُ
َ
ِ
ِ
*ع ْب ُد اهلل ْب ُن دي َن ٍ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
َ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٔٓ( ,)ُٕٓ/ٖ( :كت ػػاب التفس ػػير )ِ( ,س ػػكرة البقػ ػرة )َِ( ,ب ػػاب

وَمِن نحَيََُْن نَجيتَ َ َن ن َي...يوَلَعَلَّكُن نتَيََََُْن نذجو َي

[البقرة ,]ُْٗ:رقـ(ْْْٗ) عف قتيبة بف سعيد بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ٖ( ,)َٓٔ/كتػاب الصػالة,
(ِّ) ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي القبم ػػة كم ػػف ًل ي ػػرل إع ػػادة الص ػػالة عم ػػى م ػػف س ػػيا فص ػػمى إل ػػى غي ػػر القبم ػػة,...

رقـ(َّْ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ُّٕ/كتػاب التفسػير,
(ِ) سكرة البقرة )ُْ( ,بػاب

وَمَن ي َعَلنََن يْلنبِلَلَنا ََّيْلُِننيتََُن َيَْلََََُن ي...يلَن َُجوٌيََِْنُتي

[البقػرة ,]ُّْ:رقػـ(ْْٖٖ) عػف مسػدد

عف يحيى عف سفياف عف عبػد اهلل بػف دينػار بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ُْٕ/كتػاب التفسػير,
(ِ) سكرة البقرة )ُٔ( ,باب

وَلَئِحَيأَََُْ

ََّيْلذِيحَيأُوُْوْي...يلَمِحَيْلظَّ لِمِنيَ[البقرة ,]ُْٓ:رقـ(َْْٗ) عف خالػد بػف مخمػد

عف سميماف عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ُْٕ/كتػاب التفسػير )ِ( ,سػكرة

البقرة )ُٕ( ,باب

َّْ لذِيحَيآََََُْ هجتجيْلنكَُِ بَييَعَ ِفُونَهجي...يمِحَيْلنمجمََُ

ِيحَ[البقرة ,]ُْٔ:رقـ(ُْْٗ) عف يحيى بػف قزعػة عػف

مالػػؾ بػػو بػػاختالؼ يسػػير ,ككػػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ُٕٓ/كتػػاب التفسػػير )ِ( ,سػػكرة البقػرة )ُٗ( ,بػػاب
تَ َ َن َيفَنوَ ي...يَْعَمَلُننو

يوَمِنحَيََُْنَجي

َ[البقػرة ]ُْٗ:شػػطره تمقػػاؤه ,رقػػـ(ّْْٗ) عػػف مكسػػى بػف إسػػماعيؿ عػػف عبػػد العزيػػز بػػف

مسمـ عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُّ )ٗٓ( ,)ِِّ/كتػاب أخبػار اآلحػاد )ُ( ,بػاب

ما جاء في إجازة خبر الكاحد ,...رقـ(ُِٕٓ) عف إسماعيؿ عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٓ( ,)ّٕٓ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ِ( ,باب تحكيؿ القبمة  ,...رقـ(ُّ) عف قتيبة بو,

كع ػ ػػف ش ػ ػػيباف ب ػ ػػف ف ػ ػػركخ ع ػ ػػف عب ػ ػػد العزي ػ ػػز ب ػ ػػف مس ػ ػػمـ ع ػ ػػف عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف دين ػ ػػار ب ػ ػػو متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ,

ككذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّٕٓ/كتاب المسػاجد كمكاضػع الصػالة )ِ( ,بػاب تحكيػؿ القبمػة  ,...رقػـ(ُْ) عػف سػكيد
بف سعيد عف حفص بف ميسرة عػف مكسػى بػف عقبػة عػف نػافع كعبػد اهلل بػف دينػار كالىمػا عػف ابػف عمػر,

كلـ يسؽ لفظو.

* ٌ )ٕ( ,)ٗ٘7/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٙٓ( ,تاب اٌرثاّح اىفطؤ تؼك االظرٖاق ,نفاٌ(ٔ٘ ٗ ,)9ي )٘( ,)ٕ78-ٕ77/ٔ( :مرااب اىٕاالج)ٕٗ( ,
تاب اٌرثاّح اىفطؤ تؼك االظرٖاق ,نفٌ(ٗ ,)ٗ89ممىل(ٕ )9( ,)ٙ7/مراب اىقثيح )ٖ( ,تاب اٌرثاّح اىفطؤ تؼك االظرٖاق ,نفٌ(ٌْٔٗ )7كا ٍٗرْا.
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-ت )ِ( ,)ِّٔ/ُ( :كتاب الصالة )ُّٖ( ,باب ما جاء في ابتداء القبمة ,رقـ(ُّْ) ,ككذلؾ(ْ,)ْْٗ/

(ْٖ) كتػاب تفسػير القػػرآف )ُ( ,بػاب كمػف سػػكرة البقػرة ,رقػـ(ِْٕٗ) عػػف ىنػاد عػف ككيػػع عػف سػفياف عػػف
رككعا في صالة الفجر.
عبد اهلل بف دينار بو بمفظ "كانكا
ن
-دم )ِ( ,)ٕٖٔ/ِ( :كتػ ػػاب الصػ ػػالة )َّ( ,بػ ػػاب فػ ػػي تحكيػ ػػؿ القبمػ ػػة مػ ػػف بيػ ػػت المقػ ػػدس إلػ ػػى الكعبػ ػػة,

رقـ(َُِٕ) عف يحيى بف حساف بف سميماف عف بالؿ عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ.

-طا )ُْ( ,)ُُٗ( :كتاب القبمة )ْ( ,باب ما جاء في القبمة ,رقـ(ٔ) عف عبػد اهلل بػف دينػار بػو متقػارب

األلفاظ.

-حـ )ُٔ/ِ( :عف يحيى بف سعيد عف سفياف عف عبد اهلل بػف دينػار بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ)ِٔ/

عف ككيع عف شريؾ عف عبد اهلل بف دينار بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُٓ/عػف إسػماعيؿ عػف عمػر
عف سفياف عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُّ/عف إسحاؽ بف عيسى عف مالؾ بو
متقارب األلفاظ.

-خزيمػػة ,)ِِٓ/ُ( :كتػػاب الص ػػالة )ٕٔ( ,بػػاب ذك ػػر الػػدليؿ عمػػى أف القبم ػػة إنمػػا ى ػػي الكعبػػة ًل جمي ػػع

المسجد الحراـ ,...رقـ(ّْٓ) عف عبد اهلل بف إسحاؽ عف أبي عاصـ عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف سيؿ بف سعد  متقارب األلفاظ

-قطن ػػي ,)ُِٖ/ُ( :كت ػػاب الص ػػالة )ُٔ( ,ب ػػاب التحكي ػػؿ إل ػػى الكعب ػػة كجػ ػكاز اس ػػتقباؿ القبم ػػة ف ػػي بع ػػض

الصالة ,رقـ(َُُٔ).

ِ -عف عمارة بف أكس  متقارب األلفاظ

شيبة )ّ( ,)ُٕٔ/ّ( :كتاب الصالة )َُٓ( ,باب في الرجؿ يصمي بعض صػالتو لغيػر القبمػة مػف قػاؿيعيدىا ,رقـ(ّّّٗ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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(َّٖ) اٍل ىب ىد ى ً ً ً ً
كرًة
اءةي بً ىفات ىحة اٍلكتىاب ىقٍب ىؿ الس ى
ػادةى ,ىع ٍػف أ ىىن و
ػاف َّ
النبًػي  ىكأ يىبػك ىب ٍك وػر
ػس ,قى ى
(ٔٓ -)ٕٕٗ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًػع ويد ىع ٍػف أ يىبػي ىع ىك ىانػةى ىع ٍػف قىتى ى
ػاؿ :ىك ى
*
ً
ً
اءةى ًبػ مُحَمْدَاُِلَّهِارَبِّامُعَتُومِنيَ[ الفاتحة.]ُ:
ىك يع ىم ير ىي ٍستى ٍفت يح ى
كف اٍلق ىر ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
*قُتَ ْي َب ُة ُ َ
ِ ِ
ي ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
ادةُ ْب ُن َد َعامةَ ,ثقة حافظ ,يدلس ويرسل ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
* َقتَ َ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات
-خ )َُ( ,)ِِٕ-ِِٔ/ِ( :كتاب األذاف )ٖٗ( ,باب مػا يقػكؿ بعػد التكبيػر ,رقػـ(ّْٕ) عػف حفػص بػف

عمر عف شعبة عف قتادة بو متقارب األلفاظ.

ـ )ْ( ,)ِٗٗ/ُ( :كتاب الصالة )ُّ( ,باب حجة مف قاؿ ًل يجير بالبسممة ,رقـ(َٓ) عػف محمػد بػفالمثنى كمحمد بف بشار كالىما عف غندر عف شعبة عف قتادة بو مختمؼ األلفاظ  ,ككذلؾ(ُ)ْ( ,)ِٗٗ/

كتاب الصالة )ُّ( ,باب حجة مف قاؿ ًل يجير بالبسممة ,رقـ(ُٓ) عػف محمػد بػف المثنػى عػف أبػي داكد

عف شعبة عف قتادة بو ,كلـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ِٖٗ/كتػاب الصػالة )ُّ( ,بػاب حجػة مػف قػاؿ

ًل يجير بالبسممة ,رقـ(ِٓ) عف محمد بف ميراف عػف الكليػد بػف مسػمـ عػف األك ازعػي عػف قتػادة بػو ,كزاد "
ًل يػػذكركف بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ فػػي أكؿ القػراءة كًل فػػي آخرىػػا" ,كعػػف محمػػد بػػف ميػراف عػػف الكليػػد بػػف
مسمـ عف األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس ,كلـ يسؽ لفظو.

-د ,)َِٓ/ُ( :كتاب الصالة ,باب مف لـ ير الجير بػ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ,رقـ(ِٖٕ) عػف مسػمـ بػف

إبراىيـ عف ىشاـ الدستكائي عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كعثماف".

-ت )ِ( ,)ِٕٖ/ُ( :كتاب الصالة )ٖٔ( ,باب ما جاء في افتتاح القراءة بػ

    

[ الفاتحة ,]ُ:رقـ(ِْٔ) عف قتيبة بف سعيد بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كعثماف ".

س )ُُ( ,)ُْْ/ِ( :كتاب اًلفتتاح )َِ( ,باب البداءة بفاتحة الكتاب قبؿ السكرة ,رقـ(ٖٗٗ) عف عبداهلل بف محمد عف سفياف عف أيكب عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُْٓ/كتػاب اًلفتتػاح,

(ِِ) باب ترؾ الجير بػ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ,رقـ(َِٗ) عف محمد بف عمي بػف الحسػف عػف أبيػو عػف
أبي حمزة عف منصكر بف زاذاف عف أنس مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُْٓ/كتاب اًلفتتػاح)ّّ( ,

باب ترؾ الجير بػ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ,رقـ(َّٗ) عف عبد اهلل بف سعيد عف عقبة بف خالد عف شػعبة

كابف أبي عركبة كالىما عف قتادة بو مختمؼ األلفاظ

* ٌا )ٕ( ,)ٗٙ8/ٔ( :ٜمرااب اىٕااالج )ٖ8ٓ( ,اىثكاٝاح تؾاذؽااح اىنرااب فثااو اىٍا٘نج ,نفااٌ( ٗ ,)977ي )ٔٔ( ,)ٔٗ٘-ٖٔٗ/ٕ( :مرااب االؽرراااغ,
(ٕٓ) تاب اىثكاءج تؾاذؽح اىنراب فثو اىٍ٘نج ,نفٌ(ٌْ )898كا ٍٗرْا.
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-جو )ٓ( ,)ِّٔ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ْ( ,باب افتتاح القراءة ,رقـ(ُّٖ) عف محمد بف

الصباح عف سفياف عف أيكب ,كعف جبارة بف المغمس عف أبي عكانة كالىما (أيكب كأبك عكانة) عف قتادة

بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)َٕٗ-ٕٖٗ/ِ( :كتػ ػػاب الصػ ػػالة )ّْ( ,بػ ػػاب كراىيػ ػػة الجيػ ػػر بػ ػ ػ بسػ ػػـ اهلل الػ ػػرحمف الػ ػػرحيـ,

رقـ(ُِٕٔ) عف مسمـ بف إبراىيـ عف ىشاـ الدستكائي عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كعثماف".

طا )ّ( ,)َٕ( :كتاب الصالة )ٔ( ,باب العمػؿ فػي القػراءة ,رقػـ(ِّ) عػف حميػد عػف أنػس مكقكنفػا بمفػظ"قمت كراء أبي بكر كعمر كعثماف فكميـ كاف ًل يق أر بسـ اهلل الرحمف الرحيـ".

حػػـ ,)َُُ/ّ( :عػػف إسػػماعيؿ بػػف يع َّميػػة عػػف سػػعيد بػػف أبػػي عركبػػة عػػف قتػػادة بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد"كعثماف" ,ككذلؾ(ِ )َُُ/عف سفياف بف عيينة عف أيكب عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ,ُُْ/

ُّٖ )ِّٕ ,عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد عػػف ىشػػاـ الدسػػتكائي عػػف قتػػادة بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "كعثمػػاف",
ككذلؾ(ّ )ُٖٔ/عف أبي كامؿ عف حماد عف قتادة كثابت كحميد جميعيـ عف انس متقػارب األلفػاظ ,كزاد
"كعثماف" ,ككذلؾ(ّ )ِّٕ ,ُٕٕ/عف محمد بف جعفر كحجاج كالىما عف شػعبة عػف قتػادة بػو بمفػظ "فمػـ

أحدا منيـ يق أر بسـ اهلل الرحمف الػرحيـ" ,ككػذلؾ(ّ )ِٕٓ ,ُٕٗ/عػف ككيػع عػف شػعبة عػف قتػادة بػو
أسمع ن
بمفػػظ "فكػػانكا ًل يجيػػركف ب ػ بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ" ,ككػػذلؾ(ّ )َِّ/عػػف يزيػػد بػػف ىػػاركف عػػف حمػػاد بػػف

سممة عف ثابت كقتادة كالىما عف أنس بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كعثماف" ,ككذلؾ(ّ )َِٓ/عف معػاذ بػف

معاذ عف سعيد بف أبي عركبة عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كعثماف" ,ككذلؾ(ّ )ُِٔ/عف عبػد اهلل
بف الكليد عف سفياف عف خالد الحذاء عف أبي نعامػة عػف أنػس بمفػظ "كػانكا ًل يقػرؤكف" يعنػي ًل يجيػركف,

ككػػذلؾ(ّ )ِِّ/عػػف أبػػي المغي ػرة عػػف األك ازعػػي عػػف قتػػادة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "كعثمػػاف ,كًل

يذكركف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ فػي أكؿ القػراءة كًلفػي آخرىػا" ,ككػذلؾ(ّ )ِٓٓ/عػف محمػد بػف جعفػر عػف

سػػعيد بػػف أبػػي عركبػػة عػػف قتػػادة بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "كعثمػػاف" ,ككػػذلؾ(ّ )ِْٔ/عػػف األحػػكص بػػف
جػكاب عػػف عمػػار بػػف زريػػؽ عػػف األعمػػش عػػف شػػعبة عػػف ثابػػت عػػف أنػػس ,كلفظػػو "فمػػـ يجيػركا ب ػ بسػػـ اهلل

الػػرحمف الػػرحيـ" ,ككػػذلؾ(ّ )ِٖٔ/عػػف عفػػاف عػػف حمػػاد بػػف سػػممة عػػف قتػػادة كثابػػت كحميػػد ,جمػػيعيـ عػػف

حميدا لـ يذكر النبػي  ,كزادكا جميعػان "كعثمػاف" ,ككػذلؾ(ّ )ِٖٗ/عػف بيػز
أنس متقارب األلفاظ ,إًل أف
ن
كعفاف كالىما عف ىماـ عف قتادة بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  متقارب األلفاظ

جو )ٓ( ,)ِِٕ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ْ( ,باب افتتاح القراءة ,رقـ(ُْٖ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ُّٖ) ًقراءةي بًسًـ ً
الرًح ًيـ
الر ٍحم ًف َّ
اهلل َّ
ىى ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا ىعًمي ٍب يف يم ٍس ًي ور ,ىع ًف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًف يفٍم يف وؿ ,ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
(ٕٓ -)ٕٗٗ/أ ٍ
(ُ)
ٍّما ,يقٍم ىنا ىلوي :ىما
ات ىي ٍكوـ ىب ٍي ىف أى ٍ
ظييًرىنا ًإ ٍذ أ ٍ
ىم ًال وؾ ,ىقا ىؿ :ىب ٍي ىن ىما النبي  ىذ ى
اءةن ثيَّـ ىرىف ىع ىأر ى
ىغفىى ًإ ٍغ ىف ى
ٍسوي يمتىىبس ن
ً
الرًح ً
يـ      
الر ٍح ىم ًف َّ
كرةي ًب ٍسًـ المَّ ًو َّ
كؿ المَّ ًو ,ىق ى
ىض ىح ىك ىؾ ىيا ىر يس ى
اؿ " :ىن ىزلى ٍ
أ ٍ
ت ىعمى َّى آن نفا ي
سى
اؿ" :
ىعىم يـ ,ىق ى
 ,        ثيَّـ ىق ى
كف ىما اٍل ىك ٍكثىير" ,يقٍم ىنا :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
اؿ " :ىى ٍؿ تى ٍد ير ى
يو ربٍّي ًفي اٍلجَّن ًة آنًيتيو أى ٍكثىر ًمف ع ىدًد اٍل ىكك ً
ًً
يمتًي فىيي ٍخ ىتمى يج اٍل ىع ٍب يد ًم ٍنيي ٍـ فىأىقيك يؿ :ىيا
اك ًب تىًريدهي ىعمى َّى أ َّ
ى ي ي ٍ ى
ى
فىًإَّنوي ىن ٍيهر ىك ىع ىدن ى
ى
ىر ٍّ
ث ىب ٍع ىد ىؾ".
ب ًإَّنوي ًم ٍف أ َّ
يم ًتي ,ىف ىيقيك يؿً :إنَّ ىؾ ى
ىح ىد ى
ًل تى ٍد ًرم ىما أ ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍِ
س ِن .
س ِي ٍر ْب ِن َعم ٍّي ْب ِن ُع َم ْير ْب ِن َعاصم ْب ِن ُع َب ْيد ْب ِن ُم ْ
* َعمي ْب ُن ُم ْ
س ِي ٍر ا ْلقَُرشي ,أ َُبو ا ْل َح َ
كثقػػو النسػػائي(ِ) ,كابػػف سػػعد(ّ) ,كالعجمػػي(ْ) ,كأبػػك زرعػػة(ٓ) ,كالػػدارقطني(ٔ) ,كالػػذىبي(ٕ)كابػػف حجػػر(ٖ),

كزاد اب ػػف س ػػعد "كثي ػػر الح ػػديث" ,كزاد العجم ػػي "ف ػػي الح ػػديث ثب ػػت في ػػو ص ػػالح الكت ػػاب كثي ػػر الركاي ػػة ع ػػف

الككفييف"(ٗ) ,كزاد أبك زرعة "صدكؽ" ,كزاد ابف حجر "لو غرائب بعد اف أضر" ,كذكره ابف حباف(َُ) ,كابػف
ش ػػاىيف

(ُُ)

ف ػػي الثق ػػات ,كق ػػاؿ اب ػػف حب ػػاف" :م ػػف متقن ػػي أى ػػؿ الككف ػػة"(ُِ) ,كق ػػاؿ أحم ػػد" :ص ػػالح الح ػػديث

صدكؽ"(ُّ)" ,يشبو حديثو أصحاب الحديث"(ُْ) ,كقاؿ ابف معيف" :ثبت ,أثبت مف ابف نمير"(ُٓ),

كغمػزه أحمػػد ,فقػػاؿً" :ل أدرم كيػػؼ أقػػكؿ" ,ثػػـ قػػاؿ" :قػػد ذىػب بصػره ككػػاف يحػػدثيـ مػػف حفظػػو"(ُٔ),

كقاؿ أيضا" :كانػت كتبػو قػد ذىبػت فكتػب بعػد فػإف كػاف ركل ىػذا غيػره كاًل فمػيس بشػيء ييعتمػد عميػو"(ُٕ),

كذكره العقيمي في الضعفاء(ُٖ).

مات سنة تسع كثمانيف كمائة.

* ٌ )ٕ( ,)ٗٙ9-ٗٙ8/ٔ( :ٜمراب اىٕاالج )ٖ8ٔ( ,تااب فاهاءج تٍاٌ اىاهؼَل ِ اىاهؼ ,ٌٞنفاٌ(ٗ ,)979مامىل(ٓٔ )٘ٗ( ,)ٖٗٙ-ٖٗ٘/مرااب
اىرؾٍٞهٌ٘ ,نج اىن٘شه ,نفٌ( ,)ٔٓ8نفٌ ؼكٝس( ٗ ,)ٖٔٔٙ8ي )ٔٔ( ,)ٔٗٗ/ٕ( :مراب االؽررااغ )ٕٔ( ,تااب فاهاءج تٍاٌ اىاهؼَل ِ اىاهؼ,ٌٞ
(ٌْٓٓ )9كا ٍٗرْا.
(ٔ) َعؾَ :ٚعؾ٘ج ,أّ ٛاً ٍّ٘ح ـؾٞؾحُٝ ,قاه :أعؾ ٚاعؾاءا ٗاعؾاءج الا ّاً .اّظه :اىْٖاٝح(٘.)ٙ7
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٔ.)ٖٔ8/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٙٔ/ٙ(ٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٖٔ٘).
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٕٓٗ/ٙاىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(.)ٙ٘ٔ/ٙ
(ٌ )ٙئاالخ اىٍيَ ,)ٕ٘9(ٜاىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞىيكانفطْ.)ٕ7ٖ(ٜ
( )7اىناِؼ(ٕ.)ٕ87/
( )8ذقهٝة اىرقهٝة(ٖٗٗ).
( )9ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)7ٖٗ/
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٕٔٗ/7
(ٔٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٓ9
(ٕٔ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٕٓ).
(ٖٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٗ78/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٓٗ/ٙ
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ ,)ٖٗٔ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٓ9
(٘ٔ) ذانٝؿ اىكٗن.)ٖٙ/ٕ(ٛ
( )ٔٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)ٕ٘ٔ/
(ِ )ٔ7هغ ػيو اىرهٍم.)٘8ٗ/ٕ(ٛ
( )ٔ8اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)ٕ٘ٔ/
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* ا ْل ُم ْختَ ُار ْب ُن ُف ْم ُف ٍلَ ,م ْوَلى َع ْم ٍرو ْب ِن ُح َرْي ٍث.
كثق ػػو النس ػػائي(ُ) ,كاب ػػف مع ػػيف(ِ) ,كأحم ػػد(ّ) ,كمحم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف عم ػػار(ْ) ,كالعجم ػػي(ٓ) ,كأب ػػك
حػػاتـ(ٔ) ,كيعقػػكب الفسػػكم(ٕ) ,كالػػذىبي(ٖ),كقػػاؿ أحمػػدً" :ل أعمػػـ بػػو إًل خيػ نػرا"(ٗ) ,كقػػاؿ أبػػك داكد" :لػػيس بػػو
بأس"(َُ),كقاؿ عبد اهلل بف إدريس" :كاف مف خيػار المسػمميف"(ُُ),كقػاؿ البػزار" :صػالح الحػديث قػد احتممػكا

حديثو"(ُِ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :شي ككفي"(ُّ) ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ لو أكىاـ"(ُْ).

كثيرا"(ُٓ).
كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :يخط
ن
كتكمـ فيو أبك الفضؿ السمى ٍي ىمانًيَّ ,
فعده في ركاة المناكير عف أنس مع أباف بف أبي عياش كغيره(ُٔ).
بقي إلى حدكد األربعيف كمائة(ُٕ).

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات
خ )ُٖ( ,)ْْٔ/ُِ( :كتػػاب الرقػػائؽ )ّٓ( ,بػػاب فػػي الحػػكض [...الكػػكثر ,]ُ:رقػػـ(ِٖٓٔ) عػػف مسػػمـػي نػػاس مػػف أصػػحابي الحػػكض
بػف إبػراىيـ عػػف كىيػػب بػػف خالػػد عػػف عبػػد العزيػػز عػف أنػػس بمفػػظ "ليػػردف عمػ َّ
حتى إذا عرفتيـ اختمجكا دكني ,فأقكؿ :أصحابي ,فيقكؿً :ل تدرم ما أحدثكا بعدؾ".

-ـ )ْ( ,)َُّ-ََّ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُْ( ,بػػاب حجػػة مػػف قػػاؿ :البسػػممة آيػػة مػػف كػػؿ سػػكرة سػػكل

بػ ػراءة ,رق ػػـ(ّٓ) ,كك ػػذلؾ(ْ )ّْ( ,)َُُٖ-ََُٖ/كت ػػاب الفض ػػائؿ )ٗ( ,ب ػػاب إثب ػػات ح ػػكض نبين ػػا 

كصػػفتو ,رقػػـ(َْ) عػػف عمػػي بػػف حجػػر كأبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة كالىمػػا عػػف عمػػي بػػف مسػػير بػػو متقػػارب

األلفػػاظ ,كعػػف محمػػد بػػف العػػالء عػػف ابػػف فضػػيؿ عػػف مختػػار ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ْ)ّْ( ,)ََُٖ/

كتاب الفضائؿ )ٗ( ,باب إثبات حكض نبينا  كصفتو ,رقـ(َْ) عف محمد بف حاتـ عف عفاف بف مسمـ

كيدفعكف عنو".
نا
عف كىيب عف عبد العزيز بف صييب عف أنس
مختصر عمى "الذيف يردكف الحكض ي

(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖٕٔ/ٕ7
(ٕ) ٍِ مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٖ٘) ,اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٔٓ/8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٔٔ) ,ذانٝؿ قٍّـ(.)ٔٗٔ/٘7
(ٖ) ذانٝؿ قٍّـ(.)ٔٗٔ/٘7
(ٗ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔٗٔ/٘7
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٕٗ).
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(.)ٖٕٔ/ٕ7
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)8ٖ/8
( )8اىناِؼ(ٌٖٞ ,)ٔٓ8/ه أػالً اىْثالء(.)ٕٖٔ/ٙ
( )9اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)٘ٓٗ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٔٓ/8ذانٝؿ قٍّـ(.)ٔٗٔ/٘7
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖٕٔ/ٕ7
(ٔٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ.)ٕ٘ٓ/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)8ٖ/8
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔٓ/8
(ٗٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٗ٘ٙ
(٘ٔ) اىصقاخ(٘.)ٕٗ9/
(ٍٞ )ٔٙىاُ االػركاه( ,)ٖ8٘/ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ ,)8ٖ/8أت٘ اىؾٙو اىٍيَٞاّ ٕ٘ ٜأؼَاك تاِ ػيا ٜتاِ ػَاهٗ اىٍايَٞاّ ,ٜؼااؽع ٍارقِ ىأ ٍٕاْؼ
ؽ ٜأٌَاء اىهظاه ,ذ٘ؽٌْ ٜح ٕٗٓٗ  .ذانٝؿ اإلٌالً(ٌٞ ,)9ٙ/ٕ8ه أػالً اىْثالء( ,)ٕٓٓ/ٔ7ذممهج اىؽؾاظ(ٖ.)ٖٔٓٙ/
( )ٔ7ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٖ٘/8

٘ٔ9

-د ,)َِٔ/ُ( :كتػ ػ ػػاب الصػ ػ ػػالة ,بػ ػ ػػاب مػ ػ ػػف لػ ػ ػػـ يجيػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػ "بسػ ػ ػػـ اهلل الػ ػ ػػرحمف الػ ػ ػػرحيـ" ,رقػ ػ ػػـ(ْٖٕ),

ككػػذلؾ(ْ ,)ِّٖ-ِّٕ/كتػػاب السػػنة ,بػػاب فػػي الحػػكض ,عػػف ىنػػاد السػػرم عػػف محمػػد بػػف فضػػيؿ عػػف

مختصرا.
المختار بو متقارب األلفاظ ,كفي المكضع األكؿ
ن

ػر بمفػظ "الكػكثر
-حـ ,)َُِ/ّ( :عػف محمػد بػف فضػيؿ عػف المختػار بػو فػي مكضػعيف ,فػي األكؿ مختص نا

نير في الجنة كعدنيو ربي" ,كفي اآلخر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ ,)َُْ/عػف أبػي النضػر عػف المبػارؾ
رجػالف ممػف قػد صػحبني فػإذا رأيتيمػا يرفعػا لػي اختيًم ىجػا
عف عبد العزيز عف أنػس بمفػظ "ليػرد عم َّ
ػي الحػكض ي
دكني" ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ/عف عفاف عف ىيػب عػف عبػد العزيػز عػف أنػس بمفػظ "ىل ىي ًػرىد َّف عمػى الحػكض رجػاؿ
ػي ٍ ً
فيقػػاؿ :إنػػؾ ًل تػػدرم مػػا
حتػػى إذا أريػػتيـ يرفع ػكا إلػ َّ
اختيم يج ػكا دكنػػي ,فألقػػكلف :يػػا رب أصػػحابي ,أصػػحابي ,ي
أحدثكا بعدؾ".
-ش ػ ػػيبة )َّ( ,)ّٗٔ -ّٗٓ/ُٔ( :كت ػ ػػاب الفض ػ ػػائؿ )ُ( ,م ػ ػػا أعط ػ ػػى اهلل محم ػ ػػد  ,رق ػ ػػـ(ُِِّّ),

ككذلؾ(ُٖ )ّْ( ,)َْٕ/كتاب صفة الجنة كالنار )ُ( ,ما ذكر في صفة الجنة كما فييا مما أيعد ألىميا,

رقـ(ِِّٗٓ) عف عمي بف مسير بو نحكه.
(ٔ)

ثانيا :الشواىد
ً
كقد جاء في صفة الحكض أحاديث كثيرة ,منيا:

ُ -عف جابر بف عبد اهلل 

كلفظو "أنا فرطكـ بيف أيديكـ ,فإذا لـ تركني فأنا عمى الحكض ,قػدر مػا بػيف إيمػة إلػى مكػة ,كسػيأتي

شيئا".
رجؿ كنساء بقيرب كآنية ,فال يطعمكف منو ن
حـ.)ّْٖ ,ّْٓ/ّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) ٗىيَىٝاااك ؽااا ٜاالِّٚاااالع ػيااا ٚأؼاقٝاااس اىؽاااٖ٘ ٗٔاااؾرٔ ,اّظاااه :ؾ ,)ٔ8ٓٔ -ٔ79ٔ/ٗ( :ً ,)ٗٙٙ-ٖٗٙ/ٔ( :ؼاااة,)ٖ7ٕ -ٖ٘7/ٔٗ( :
ِاااٞثح( ,)ٗ7ٔ-ٗ7ٓ/ٔ8( )ٗٔ7 ,ٖ9ٖ/ٔٙاىٍاااْح التاااِ أتااا ٜػأاااٌٗ ,)ٖ٘ٗ -ٖٗ8( :فاااك ذااا٘اذهخ أؼاقٝاااس اىؽاااٖ٘ ,اّظاااه ذؾٍاااٞه اتاااِ
مصٞه(ٗ ,)7ٕٗ/مْى اىؼَاه(ٗٔ.)ٕٙٗ ,ٗٔ8/
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ؼ ً
ٍم ً
اإل ىم ًاـ
كـ ًإ ىذا ىع ى
ط ىس ىخٍم ى
(ّٔٗ) ىق ٍك يؿ اٍل ىمأ ي
ً َّ ً
ًو
اعػةى ٍب ًػف ىرًاف وػع ,ىع ٍػف ىع ٍّػـ أىبًي ًػو
(ٖٓ -)ََُٓ/أ ٍ
اعػةى ٍب يػف ىي ٍح ىيػى ٍب ًػف ىع ٍبػد المػو ٍب ًػف ًرفى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ىع ٍف ًرفى ى
ػكؿ ً
ً
ػؼ رس ً
ػر
ػت اٍل ىح ٍم يػد ًلمَّ ًػو ىح ٍم نػدا ىكثًي نا
اهلل  ىف ىع ى
اعػ ىة ٍب ًػف ىرًاف وػع ىع ٍػف أىبًي ًػو ,ىق ى
ػت ىف يقٍم ي
ط ٍس ي
صػمَّ ٍي ي
يم ىعاذ ٍب ًف ًرىف ى
ت ىخٍم ى ى ي
ػاؿ :ى
َّ ً
يو مبارنكا عمى ٍي ًو ىكما ي ًحب رب ىنا كيرضى ,ىفمى َّما َّ
ًً
اؿ " :ىم ًف اٍل يمتى ىكمٍّ يـ
ى
ؼ ىف ىق ى
ص ىر ى
ى ى ىٍ ى
ى ي
طينٍّبا يم ىب ىارنكا ف ي ى ى ى
صمى ىر يسك يؿ المو ٍ ان ى
ى
ً
ًفي َّ ً
اء :أ ىىنػا ىيػا
ىح هد ثيَّـ قىالىيىا الثَّانً ىيةى " :ىم ًف اٍل يمتى ىكمٍّ يـ ًفي َّ
الصالى ًة" فىقى ى
اؿ ًرفى ى
الصالىة" ,ىفمى ٍـ يي ىكمٍّ ٍموي أ ى
اعةي ٍب يف ىراف ًػع ٍب ًػف ىع ٍف ىػر ى
طينٍّبػا يم ىب ىارنكػا ًفي ًػو يم ىب ىارنكػا ىعىم ٍي ًػو ىك ىمػا يي ًحػب ىرب ىنػا
ت اٍل ىح ٍم يد ًلمَّ ًو ىح ٍم ندا ىكثً نا
ير ى
ت" ,ىق ى
كؿ المَّ ًو ,ىق ى
ىر يس ى
اؿ " :ىك ٍي ى
اؿ :يقٍم ي
ؼ يقٍم ى
(ُ)
اؿ َّ
ص ىع يد بًيىا"*.
ضى ,فىقى ى
النبًي  " : ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بً ىيًد ًه لىقىًد ٍابتى ىد ىرىىا بً ٍ
ىكىي ٍر ى
ض ىعةه ىكثىالىثي ى
كف ىممى نكا أىييي ٍـ ىي ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
)
ٕ
(
ِ ِ
األنص ِ
اع َة ْب ِن َر ِاف ٍع ِ
الم َد ِني.
اء الزَرِقي
اع َة ْب ُن َي ْح َيى ْب ِن َع ْبد المَّو ْب ِن ِرفَ َ
* ِرفَ َ
َ
بن َع ْف َر َ
اري َ
كثقو الذىبي(ّ) ,كذكره ابف حباف فػي الثقػات(ْ) ,كقػاؿ الخزرجػي" :مكثػؽ"(ٓ) ,كصػحح لػو الترمػذم(ٔ),

كحسَّف لو األلباني(ٕ) ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ مف الثامنة"(ٖ).
بن ع ِ
اع َة ْب ِن َر ِاف ٍع بن ِع ْج َال ن ِ
ام ٍر ْب ِن ُزَرْي ٍ
األنصاري الزَرِقي.
ق
بن َع ْمرو ِ َ
* ُم َعا ُذ ْب ُن ِرَف َ
َ
كثقو الذىبي(ٗ) ,كابف حباف(َُ) ,كصحح لو(ُُ) ,كالحاكـ ,كالذىبي(ُِ).

كذكره ابف حباف في الثقات(ُّ) ,كقاؿ أحمد(ُْ) ,كأبك داكد(ُٓ)" :لـ يكػف بػو بػأس" ,كقػاؿ ابػف حجػر:
(ُٖ)

"صدكؽ مف الرابعة"(ُٔ),كقاؿ ابف معيف" :ضعيؼ"(ُٕ) ,كقاؿ األزدمً" :ل ييحتج بو"
قمت :أما مف ضعفو بغير حجة ,فال ييعتد بتضعيفو ,ألنو إذا تعارض الجرح كالتعديؿ فال ييقبؿ الجرح
مفسرا ,كيكفي معا نذا إخراج البخارم لو في صحيحو(ُٗ).
إًل
ن
.

*ٌ )ٕ( ,)ٗ8ٓ-ٗ79/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖ9ٙ( ,ف٘ه اىَؤًٍ٘ الا ػطً ـيؼ اإلٍاً ,نفٌ(٘ٓٓٔ) ٗ ,ي )ٔٔ( ,)ٔ٘ٙ/ٕ( :مراب االؽررااغ,
( )ٖٙتاب ف٘ه اىَؤًٍ٘ الا ػطً ـيؼ اإلٍاً ,نفٌ(ٌْ )9ٕ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ٝثركنّٖٗا :أٍٝ ٛرثقُ٘ ؽ ٜمراترٖا ٝهٝك مو ٌٍْٖ أُ ٍٝثـ ٔااؼثٔ ؽا ٜلىال فأاك ِٝأٖٝاٌ ٝنرثٖاا أٗال أٌ ٛااتقا ٗفثاو اٟـاهٔ .ِٝاؾح اىٕاالج
األٔو(ٕ.)ٙ97/
(ٕ) اىىنف :ٜت ٌٙاىىاٗ ٛؽرػ اىهاء ٗؽ ٜآـهٕا اىقاػٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتْ ٜونٝـ ٌٕٗ تطِ ٍِ األّٕان ٝقاه ىٖاٌ تْا٘ ونٝاـ تاِ ػثاك ؼانشاح تاِ
ٍاىل تِ ظٌُّ تِ اىفىنض .األٍّاب(ٖ ,)ٔٗ7/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٙ٘/
(ٖ) اىناِؼ(ٔ.)ٕٙ7/
(ٗ) اىصقاخ(.)ٖٓ9/ٙ
(٘) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٖ٘ٙ/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖٕ ,) ٔٓ8/نما ّقو اتاِ ؼعاه ػاِ اىرهٍامٗ ,ٛاىام ٛؽا( ٜخ) ؼٍاِ مَاا ٌاٞؤذّٗ ,ٜقاو اىَاى ٛؽا ٜذٖامٝة اىنَااه(,)ٕٓ9/9
ٗذؽؾح األِهاػ(ٖٗ ,)ٔ7ٓ/اىمٕث ٜؽ ٜذانٝؿ اإلٌالً(ٔٔ )ٕٔٓ/ذؽٍ ِٞاىرهٍم ٛىٔ.
(ٔ )7ؽٞػ أت ٜقاٗق ,األٔو(ٖ.)ٖٙٔ/
()8ذقهٝة اىرٖمٝة (ٓ٘ٔ).
( )9ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٕٙٓ/7
(ٓٔ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٖ ,)ٔٓٙ/فاه اىثاؼسٗ :ذ٘شٞـ اتِ ؼثاُ اىمّ ٛقئ اىفىنظ ٕ٘ ٜلمهٓ ىٔ ؽ ٜاىصقاخ ٗ ,أػيٌ.
(ٔٔ) ؼة(٘ٔ.)ٕ7ٖ/ٔٙ( ,)٘ٓٙ/
(ٕٔ) ك(ٖ.)ٕٓٙ/
(ٖٔ) اىصقاخ(٘.)ٕٗٔ/
(ٗٔ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق (ٕ.)ٕٙ
(٘ٔ) مَا ؽ ٜؼاِٞح ٌئاالخ أت ٜقاٗق ألؼَك(ٕ ,)ٕٙؼاِٞح نفٌ(.)7
( )ٔٙذقهٝة اىرقهٝة(.)ٗٙ8
( )ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٕٖ/8
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٕٖ/8
( )ٔ9ؾ( ,)ٖٕٕ-ٖٕٔ/7نفٌ(ٔ.)ٕ99ٖ ,ٕ99ٕ ,ٕ99
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(ٔ)
ٍ
صِ
اري.
عج َ
اع ُة ْب ُن َر ِاف ٍع ْب ِن َم ِال ٍك ْب ِن ا ْل ْ
* ِرفَ َ
الن ,أ َُبو ُم َعاذ الزَرِقي األَ ْن َ
كبدر كالمشاىد كميا كبيعة الرضكاف"ركل عف النبي  أربعة كعشريف حديثنا"(ِ).
شيد العقبة نا

مات في أكؿ كًلية معاكية بف أبي سفياف  , سنة إحدل أك اثنتيف كأربعيف.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )َُ( ,)ِْٖ/ِ( :كتػػاب األذاف )ُِٔ( ,بػػاب ,رقػػـ(ٕٗٗ) عػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػممة عػػف مالػػؾ عػػفو
الم ٍج ًمر عف عمي بف يحيى عف أبيو عف رفاعة بف رافع الزرقي متقارب األلفاظ .
ين ىع ٍيـ بف عبد اهلل ي
د ,)َِّ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب مػػا يسػػتفتح بػػو الصػػالة مػػف الػػدعاء ,رقػػـ(ّٕٕ) عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيدكسعيد بف عبد الجبار ,كالىمػا عػف رفاعػة بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ ,)َِِ/كتػاب الصػالة ,بػاب مػا

يسػػتفتح بػػو الصػػالة مػػف الػػدعاء ,رقػػـ(َٕٕ) عػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػممة عػػف مالػػؾ عػػف نعػػيـ بػػف عبػػد اهلل عػػف

عمي بف يحيى عف أبيو عف رفاعة متقارب األلفاظ.

-ت )ِ( ,)ُّْ-ُِْ/ُ( :كتػ ػػاب الصػ ػػالة )ُٕٗ( ,بػ ػػاب م ػ ػا جػ ػػاء فػ ػػي الرجػ ػػؿ يعطػ ػػس فػ ػػي الصػ ػػالة,

رقـ(َْْ) عف قتيبة بف سعيد بو بمفظو.

س )ُِ( ,)َُِ/ِ( :كتػػاب التطبيػػؽ )ِّ( ,بػػاب مػػا يقػػكؿ المػػأمكـ ,رقػػـ(َُٖٓ) عػػف محمػػد بػػف سػػممةعف ابف القاسـ عف مالؾ عف نعيـ بف عبد اهلل بف المجمر عف عمي بف يحيى عف أبيو عف رفاعة متقارب

األلفاظ.

طا )ُٓ( ,)َِٔ( :كتاب القرآف )ٕ( ,بػاب مػا جػاء فػي ذكػر اهلل تبػارؾ كتعػالى ,رقػـ(ِٓ) عػف نعػيـ بػفعبد اهلل المجمر عف عمي بف يحيى الزرقي عف أبيو عف رفاعة متقارب األلفاظ.

-حـ )َّْ/ْ( :عف ابف ميدم عف مالؾ عف نعيـ بػف عبػد اهلل المجمػر عػف عمػي بػف يحيػى الزرقػي عػف

رفاعة الزرقي متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أنس  بمعناه

ـ )ٓ( ,)َِْ-ُْٗ/ُ( :كتػػاب المس ػػاجد كمكاضػػع الص ػػالة )ِٕ( ,ب ػػاب مػػا ييق ػػاؿ بعيػػد تكبيػ ػرة اإلحػ ػراـكالقراءة ,رقـ(ُْٗ).
-د ,)ََِ/ُ( :كتاب الصالة ,باب ما يستفتح بو الصالة مف الدعاء ,رقـ(ّٕٔ).

س )ُُ( ,)ُّْ/ِ( :كتاب اًلفتتاح )ُٗ( ,باب نكع آخر مف الذكر بعد التكبير ,رقـ(ٕٖٗ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو رفاعة بف رافع صدكؽ.

(ٔ) اىرانٝؿ اىنثٞه(ٖ ,)ٕ7ٖ-ٕ7ٕ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)ٗ9ٕ/ذانٝؿ اىٕؽاتح( ,)79اىصقااخ(ٖ ,)ٕٔ٘/أٌُاك اىغاتاح(ٕ ,)7ٖ/اإلٔااتح ؽا ٜذَٞٞاى
اىٕؽاتح(ٕ.)ٕٓ9/
(ٕ) أٌَاء اىٕؽاتح اىهٗاج(ٗٔٔ).

ٔ98

ً
اء ًفي اٍلقيٍر ً
آف
(ّٕٗ) ىجامعي ىما ىج ى
كؿ اهلل  قػػاؿ " :ىمثى ػ يؿ
(ٗٓ -)َُُٔ/أى ٍخ ىب ىرىن ػا قيتىٍي ىب ػةي ٍب ػ يف ىس ػ ًع ويد ىع ػ ٍف ىم ًال ػ وؾ ىع ػ ٍف ىن ػ ًاف وع ىع ػ ٍف ا ٍب ػ ًف يع ىم ػ ىر أى َّف ىر يس ػ ى
(ِ)
(ُ)
آف ىكمثى ًؿ ص ً
ى ًً
اح ًب ً
ت".
اى ىد ىعىم ٍييىا أى ٍم ىس ىكيىا ىكًا ٍف أى ٍ
طىم ىقيىا ىذ ىى ىب ٍ
اإلبً ًؿ اٍل يم ىع َّقىم ًة ًإ ٍف ىع ى
ى
صاحب اٍلقي ٍر ً ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
بن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* مال ٌك ُ
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ٔٔ( ,)ٕٗ/ٗ( :كتاب فضائؿ القرآف )ِّ( ,باب استذكار القرآف كتعاىده ,رقـ(َُّٓ) عف عبػد اهللبف يكسؼ عف مالؾ بو بمفظو.

-ـ )ٓ( ,)ْْٓ/ُ( :كت ػ ػػاب المس ػ ػػاجد كمكاض ػ ػػع الص ػ ػػالة )ِّ( ,ب ػ ػػاب فض ػ ػػائؿ القػ ػ ػرآف كم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ ب ػ ػػو,

رقػػـ(ِِٔ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْْٓ/كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع
الصالة )ِّ( ,باب فضائؿ القرآف كما يتعمؽ بو ,رقـ(ِِٕ) عف زىير بف حرب كمحمػد بػف المثنػى كعبيػد
اهلل بػف سػػعيد جمػػيعيـ عػػف يحيػػى القطػػاف ,كعػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عػف أبػػي خالػػد األحمػػر ,كعػػف ابػػف
نمير عف أبيو ,جميعيـ (يحيى القطػاف كأبػك خالػد األحمػر كعبػد اهلل بػف نميػر) عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو,

كعػػف ابػػف أبػػي عمػػر عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف أيػػكب ,كعػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد عػػف يعقػػكب بػػف عبػػد

ٍّي عػف أنػس بػف عيػاض ,جمػيعيـ (يعقػكب بػف عبػد الػرحمف كأيػكب
الم ىس ٌػيب ٍّ
الرحمف ,كعف محمد بػف إسػحاؽ ي
كأنػػس بػػف عيػػاض) عػػف مكسػػى بػػف عقبػػة عػػف نػػافع بػػو ,كأحػػاؿ عمػػى حػػديث مالػػؾ ,كزاد "كاذا قػػاـ صػػاحب
القرآف فقرأه بالميؿ كالنيار ذكره ,كاذا لـ يقـ بو نسيو".

-جػػو )ّّ( ,)ّّّ/ّ( :كتػػاب األدب )ِٓ( ,بػػاب ث ػكاب الق ػرآف ,رقػػـ(ّّٖٕ) عػػف أحمػػد بػػف األزىػػر عػػف

عبد الرزاؽ عف معمر عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-طا )ُٓ( ,)ََِ( :كتاب القرآف )ْ( ,باب ما جاء في القرآف ,رقـ(ٔ) عف نافع بو متقارب األلفاظ.

حـ )ُٕ/ِ( :عف يحيى بف سعيد عف عبيد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ِّ/عػف ككيػععف العمرم عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َّ/عػف محمػد بػف عبيػد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ّٔ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ْٔ/عف عبد الػرحمف بػف ميػدم عػف مالػؾ بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ُُِ/عػف إسػحاؽ بػف عيسػى

عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.

*ٌ )ٕ( ,)ٗ8ٙ/ٔ( :ٜمراب اىٕالج )ٖ97( ,ظاٍغ ٍا ظاء ؽ ٜاىقهآُ ,نفٌ( ٗ ,)ٔٓٔٙي )ٔٔ( ,)ٔٙ٘/ٕ( :مراب االؽرراغ )ٖ7( ,تااب ظااٍغ
ٍا ظاء ؽ ٜاىقهآُ ,نفٌ(ٌْ )9ٖ8كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىَؼقيح :اىَّكٗقج تاىؼقاهٗ ,اىرّكٝك ؽ ٔٞىيرنصٞه .اىْٖاٝح(ٖٗٗ ,)ٙؽِ ٜهغ اىٍْح ٜٕ" :اىر ٜؼُثٍد تاىؼقاه"ِ .هغ اىٍْح(ٗ.)ٗ9ٗ/
(ٕ)فاه ؽئاق ػثك اىثاف " :ٜػإك ػيٖٞا :أ ٛؼاؽع ػيٖٞا" .ظٔ(ٔ )ٖٖٖ/اىؽاِٞح.
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حب )ٕ( ,)ِْ-ُْ/ّ( :كتاب الرقائؽ )ٕ( ,باب قراءة القرآف ,رقـ(ْٕٔ) عػف الحسػيف بػف إدريػس عػفأحمد بػف أبػي بكػر عػف مالػؾ بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ٕ( ,)ّْ-ِْ/كتػاب الرقػائؽ )ٕ( ,بػاب قػراءة القػرآف,

رقـ(ٕٓٔ) عف عمر بف سعيد بف سناف عف أحمد بف أبي بكر عف مالؾ بو بمفظو.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي مكسى  متقارب اًللفاظ

-خ )ٔٔ( ,)ٕٗ/ٗ( :كتاب فضائؿ القرآف )ِّ( ,باب استذكار القرآف كتعاىده ,رقـ(َّّٓ).

-ـ )ٓ( ,)ْٓٔ/ُ( :كت ػ ػػاب المس ػ ػػاجد كمكاض ػ ػػع الص ػ ػػالة )ِّ( ,ب ػ ػػاب فض ػ ػػائؿ القػ ػ ػرآف كم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ ب ػ ػػو,

رقـ(ُِّ).

حـ.)ُُْ ,ّٕٗ/ْ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٓٓ

(ُِْ) تخفيؼ القياـ كالقراءة
اؿ :ىد ىخٍم ىنػا ىعمىػى أىىنػ و
س بػ ًػف
اؼ ىعػ ٍف ىزٍيػود ٍبػ ىف أى ٍسػمى ىـ ,قىػ ى
(َٔ -)َُٓٓ/أى ٍخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يف ىسػ ًع ويد قىػ ى
اؿ :ىحػ َّػدثىىنا اٍل ىعطَّػ ي
كؿ ً
اؿ يا ج ًاريةي ىىمي ٍّمي ًلي كضكءا ما َّ
اؿَّ :
ًو
ت كراء ًإم واـ أى ٍش ىب ىو صالةن بًرس ً
اهلل
صم ٍيتي ٍـأ ىف يقٍم ىنا :ىن ىع ٍـ ,ىق ى ى ى ى
ىي
ى
ى ي ن ى ى
ىمالؾ ىف ىق ى ى
صم ٍي ي ى ى ى ى
*
ً مف ًإم ً
بف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
كد.
ام يك ٍـ ىى ىذا ,ىق ى
ؼ اٍلًق ىي ىاـ ىكاٍلقي يع ى
كد ىكيي ىخفٍّ ي
ع ىكالس يج ى
يز ييتًـ الريكك ى
اف يع ىم ير ي
اؿ ىزٍي هد :ىك ىك ى
ٍ ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
س ِعيد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ْب ُن َ
اف ْب ُن َخ ِال ٍد ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (.)ٖٙ
العطَّ ُ
* َ
(ٔ)
ِ
ُسامةَ ,ويقال أبو عبد اهلل الم َد ِني ,مولى ُعم َر ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
اب.
* َزْي ٌد ْب ُن أ ْ
َ
َ
َس َم َم ا ْلقَُرشي ا ْل َع َد ِوي ُ ,أبو أ َ َ
كثقو النسائي(ِ) ,كابف سعد(ّ) ,كابف معيف(ْ) ,كأحمد(ٓ) ,كأبك زرعة(ٔ) ,كأبك حػاتـ(ٕ) ,كابػف خػراش(ٖ),

كيعقكب بف شيبة(ٗ) ,كابف عدم(َُ) ,كابف عبد البر(ُُ) ,كالػذىبي(ُِ) ,كابػف حجػر(ُّ) ,كزاد ابػف سػعد "كػاف
عالما بتفسير القرآف ,لو
كثير الحديث" ,كزاد ابف خراش "صدكؽ" ,كزاد يعقكب "مف أىؿ الفقو كالعمـ ,ككاف ن
كتاب في التفسير" ,كزاد ابف عدم "لـ يمتنػع احػد مػف الركايػة عنػو ,حػدث عنػو األئمػة" ,كزاد ابػف عبػد البػر

العَّبػاد الفضػالء ,كزعمػكا أنػو كػاف أعمػـ أىػؿ المدينػة بتأكيػؿ القػرآف بعػد محمػد بػف كعػب",
"كاف مف العممػاء ي
كزاد ال ػذىبي "حجػػة تناكػػد ابػػف عػػدم بػػذكره فػػي الكامػػؿ" ,كزاد ابػػف حجػػر "عػػالـ ,ككػػاف يرسػػؿ" ,كذك ػره ابػػف
حبػػاف

(ُْ)

كابػػف شػػاىيف

(ُٓ)

فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ ابػػف حبػػاف" :مػػف المتقنػػيف"(ُٔ) ,كقػػاؿ حمػػاد بػػف زيػػد" :قػػدمت

بأسػا
المدينة كزيد بف أسمـ حي ,فسألت عبيد اهلل بف عمر فقمت :إف الناس يتكممكف فيو ,فقاؿ :ما أعمـ بػو ن
(ُٕ)
صالحا ,ككاف في حفظو شيء"(ُٖ).
رجال
إًل أنو كاف يفسر القرآف برأيو"  ,كقاؿ ابف عيينة" :كاف ن
ن

قمت :كأما كالـ مػف تكمػـ فيػو فػال ييقبػؿ منػو ,كلعػؿ كالميػـ فيػو بسػبب تفسػيره لمقػرآف ب أريػو ,كأمػا قػكؿ
تكثيقا إخراج أصحاب الصحاح لو.
يدا ن
ابف عيينة فمدفكع بمف أثنى عميو مف األئمة ,كيكفي ز ن

* ٌ )ٕ( ,)ٖٔ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٗٔ( ,ذفؾٞؼ اىقٞااً ٗاىقاهاءج ,نفاٌ(٘٘ٓٔ) ٗ ,ي )ٔٔ( ,)ٔ78/ٕ( :مرااب االؽررااغ )ٙٔ( ,تااب ذفؾٞاؼ
اىقٞاً ٗاىقهاءج ,نفٌ(ٌْ )977كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً اىؽكٝس ػِ ٕمٓ اىٍْثح ,ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٓٔ).
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٓٔ.)ٔ7/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٗٔ/٘(ٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىكٗن ,)9ٙ/ٔ(ٛذانٝؿ قٍّـ(.)ٕ78/ٔ9
(٘) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ ,)ٗٔٓ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)٘٘٘/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٗٔ).
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)٘٘٘/
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(ٖ ,)٘٘٘/اىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(.)ٔ7ٕ/ٙ
( )8ذانٝؿ قٍّـ(.)ٕ8ٕ ,ٕ8ٔ/ٔ9
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕ8ٕ/ٔ9
(ٓٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖٗ ,)ٕٓ8/فاه اىمٕث ٜؽ ٜذانٝؿ اإلٌالً(ٍ )ٖٗٔ/8ؼيقا" :لمه اتِ ػك ٛىٔ ذثانق تبٝهاقٓ ؽ ٜماٍئ".
(ٔٔ) اىرَٖٞك(ٖ.)ٕٗٓ/
(ٕٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٖٗ ,)ٔٗ٘/اّظه ٌٞه أػالً اىْثالء(٘.)ٖٔٙ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕ.)ٔٙ
(ٗٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٕٗٙ/
(٘ٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٗٔ).
(ٍّ )ٔٙإٞه ػيَاء األٍٕان(ٗٓٔ).
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)٘٘٘/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٕٓ8/
( )ٔ8ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕٔٗ/

ٕٔٓ

َما عن تدليسو ,فرماه بالتدليس ابف عبد البر ,قاؿ سفياف بف عيينة عف زيػد بػف أسػمـ ,قػاؿ عبػد اهلل
أ َّ

بف عمر :دخؿ رسكؿ اهلل  مسجد بنػي عمػرك بػف عػكؼ ,يعنػي مسػجد قبػاء ,يصػمي فيػو ,كدخمػت رجػاؿ
صييبا كيؼ كاف النبي  يصنع إذا ىسمَّ ىـ ,قاؿ:
مف األنصار يسممكف عميو ,كدخؿ معيـ صييب ,فسألت
ن
ػت أف أسػألو -ىػؿ سػمعت ىػذا مػف ابػف عمػر,
يشير بيده ,قاؿ سفياف :فقمت لرجؿ سؿ زيػد بػف أسػمـ -كىف ىرٍق ي

فقاؿ لو :يا أبا أسامة ,أسمعت مف ابف عمر ,قاؿ زيد :أما أنا فقد رأيتو.

معمقػا" :جػكاب زيػػد جػكاب حيػرة عمػا سػػئؿ عنػػو ,كفيػػو دليػؿ كاهلل أعمػػـ عمػػى أنػػو لػػـ
قػاؿ ابػػف عبػػد البػػر ن
يسػمع ىػذا الحػديث مػف ابػف عمػر ,كلػك سػمعو منػػو ألجػاب بأنػو سػمعو ,كلػـ يجػب بأنػو رآه ,كليسػت الرؤيػػة

دليال عمى صحة السماع ,كقد صح سماعو مف ابف عمر ألحاديث"(ُ).
ن

كذكره ابف حجر في تعريؼ أىؿ التقديس في المرتبة األكلى(ِ) ,كىـ الذيف دلسػكا كلكػف تدليسػيـ قميػؿ

كحديثيـ محمكؿ عمى اًلتصاؿ.

كقاؿ ابف عيينة" :لـ يسمع مف ابف عمر إًل حديثيف"(ّ) ,كقد رد عميو ذلؾ ابف معيف

(ْ)

كغيره.

كقػاؿ أبػػك زرعػة" :زيػػد بػف أسػػمـ يحػػدث عػف رجمػػيف مػف الصػػحابة ,ابػػف عمػر كأنػػس"(ٓ) ,قػاؿ ابػػف عبػػد

البر" :كقد اختمؼ في سماعو مف ابف عمر ,كالصحيح عندم أنو سمع منو"(ٔ).
قمت :كقد أخرج البخارم

(ٕ)

مات سنة ست كثالثيف كمائة.

كمسمـ

(ٖ)

لزيد بف أسمـ عف ابف عمر.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

د ,)ِّّ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػاب مقػػدار الركػػكع كالسػػجكد ,رقػػـ(ٖٖٖ) عػػف أحمػػد بػػف صػػالح كابػػف ارفػػعكالىمػػا عػػف عبػػد اهلل بػػف إبػراىيـ بػػف عمػػر عػػف أبيػػو عػػف كىػػب بػػف مػػأنكس عػػف سػػعيد بػػف جبيػػر عػػف أنػػس

متقارب األلفاظ.

-س )ُِ( ,)َِْ/ِ( :كتاب التطبيؽ )ٕٕ( ,عدد التسبيح في السجكد ,رقـ(ُُُّ) عػف محمػد بػف ارفػع

عػػف عبػػد اهلل بػػف إبػراىيـ بػػف عمػػر عػػف أبيػػو عػػف كىػػب بػػف مػػأنكس عػػف سػػعيد بػػف جبيػػر عػػف أنػػس متقػػارب

األلفاظ.

حـ )ّّّ/ُ( :عف عبد اهلل بف عمر بف إبراىيـ عف أبيو عف كىب بف مأنكس عػف سػعيد بػف جبيػر عػفأنس ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ِ )َّّ/عف أبي بكر الحنفي عف الضحاؾ عمػف حدثػو عػف أنػس جػزء مػف

الحيث ,ككذلؾ(ّ )ُْْ/عف يكنس عف فميح عف محمد بف مساحؽ عف عامر بف عبد اهلل بف الزبيػر عػف
(ٔ)اىرَٖٞك(ٔٗ ,) ٖ7-ٖٙ/فك ٔهغ وٝك تاىٍَاع ٍِ اتِ ػَه ىٖما اىؽكٝس ,اّظه ؼكٝس نفٌ(ٗ.)ٙ
(ٕ) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٖ7(ًٝ
(ٖ) ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(.)ٔ78
(ٗ) ذانٝؿ اىكٗن ,)ٔ79 ,ٔٙٔ/ٔ(ٛاىَهاٌٞو(ٗ ,)ٙذانٝؿ قٍّـ(.)ٕ8ٓ/ٔ9
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕ8ٓ/ٔ9
( )ٙاىرَٖٞك(ٔ.)ٕٖ/
( )7ؾ )ٙ7( ,)ٕٓٔ/9( :مراب اىْناغ )ٗ7( ,تاب اىفطثح ,نفٌ(ٗ ,)٘ٔٗٙفك ٔهغ وٝك تاىٍَاعٗ ,اّظه نفٌ(ٖ.)٘78
( ,)ٔٙ٘ٔ/ٖ( :ً )8مراب اىيثاي ٗاىىْٝح )9( ,تاب ذؽه ٌٝظه اىص٘ب ـٞالء ,...نفٌ(ٕٗ)ٗ ,اّظه :ذؽؾح األِهاػ(٘.)ٖٗ7/
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أنس جزء مف الحديث ,ككذلؾ(ّ )ُّٔ/عف عبػد اهلل بػف إبػراىيـ بػف عمػر عػف أبيػو عػف كىػب بػف مػأنكس
عف سعيد بف جبير عف أنس بمعناه ,كلـ يذكر قصة الكضكء ,ككذلؾ(ّ )ُِِ/عف ف ازرة بف عمر كيػكنس

بػف محمػػد كالىمػػا عػػف فمػػيح عػػف محمػػد بػػف مسػػاحؽ عػػف عػػامر بػػف عبػػد اهلل عػػف أنػػس جػػزء مػػف الحػػديث ,

ككذلؾ(ّ )ِِٓ/عف عصاـ بف خالد كيكنس بف محمد كالىما عف العطاؼ بػف خالػد بػو متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ّ )ِْٓ/عف إبراىيـ بف خالد عف أيميَّة بف شبؿ عف عثمػاف بػف ىي ٍزىذ ىكٍيػو عػف أنػس متقػارب األلفػاظ,
ككػػذلؾ(ّ )ِٓٗ/عػػف شػريح عػػف فمػػيح عػػف محمػػد بػػف مسػػاحؽ عػػف عػػامر بػػف عبػػد اهلل عػػف أنػػس جػػزء مػػف

الحديث.

-يعمى ,)ََٕ( :رقـ(ّٗٔٔ) عف محمد بف بكار عف عطَّاؼ بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي ىريرة  بمعناه

-س )ُُ( ,)ُٕٖ/ِ( :كتاب اًلفتتاح )ُٔ( ,باب تخفيػؼ القيػاـ كالقػراءة ,رقػـ(ٖٕٗ) ,ككػذلؾ(ِ,)ُٕٗ/

(ُُ) كتاب اًلفتتاح )ِٔ( ,باب القراءة في المغرب بقصار المفصؿ ,رقـ(ٕٗٗ).

جو )ٓ( ,)َّّ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ٕ( ,باب القراءة في الظير كالعصر ,رقـ(ِٕٖ).حـ.)ِّٓ ,ِّٗ ,ََّ/ِ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو العطاؼ صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

ٖٕٓ

اء ً
(ُّْ) اٍلًقراءةي ًفي اٍل ًع ىش ً
اآلخ ًرة بً َّ
الش ٍم ً
اىا
ض ىح ى
س ىك ي
ىى
ى
صػػمَّى يم ىعػػا هذ ٍبػ يػف
ػث ىعػ ٍػف أىبًػػي الزىب ٍيػ ًػر ىعػ ٍػف ىجػػابً ور قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا المَّ ٍيػ ي
(ُٔ -)َُِٕ/أ ٍ
ػاؿ :ى
ً ً
ً
ػؾ
ػاء ىف ى
ػد ىذىل ى
يخبً ىر يم ىعػا هذ ىع ٍنػوي ىف ىق ى
ػاؿً :إَّنػوي يم ىنػ ًاف ه
ؼ ىر يجػ هؿ ًمَّنػا ىفػأ ٍ
ص ىػر ى
ؽ ,ىفىم َّمػا ىبىم ى
ىجىب وؿ أل ٍ
ط َّػك ىؿ ىعىم ٍػي ًي ٍـ ىف ٍان ى
ىص ىحابًو اٍلع ىش ى
كؿ ً
الر يج ىؿ ىد ىخ ىؿ ىعمىى رس ً
اؿ لىوي َّ
كف ىفتَّ نانا ىيا يمعػا يذً ,إ ىذا
َّ
اؿ يم ىعا هذ ,ىف ىق ى
ىخ ىب ىرهي بً ىما ىق ى
اهلل  ىفأ ٍ
النبًي " : أىتيًر ي
يد أ ٍ
ىف تى يك ى
ىي
ت َّ
اس فىا ٍق ىٍأر بًػ ُّ شومْسهتجَضوحَ هَ  ىك سَبِّحْت سْ َترَبِّكَت ُّأَعْلَىٰ جَ ُّلَّيْلهتإهذَ تيَغشَىٰ  قزَأتبه سْ هترَبِّكَ.* "
ىم ٍم ى
الن ى
أى
أوًًل :دراسة اإلسناد
بن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ُ َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
نيا :التخريج
ثا ُ
سبؽ في الحديث رقـ (ْٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

* ٌ )ٕ( ,)ٕٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕاالج )ٖٗٔ( ,تااب اىقاهاءج ؽا ٜاىؼّااء اٟـاهج تاىّاًَ ٗ٘اؽإا ,نفاٌ(ٕ ٗ ,)ٔٓ7ي )ٔٔ( ,)ٔ8٘/ٕ( :مرااب
االؽرراغ )7ٔ( ,تاب اىقهاءج ؽ ٜاىهمؼح األٗىٔ ٍِ ٚالج اىؼّاء اٟـهج ,نفٌ(ٌْٗ )99كا ٍٗرْا.

ٕٗٓ

(َْٓ) التَّ ٍكبً ً ً ً
يخ ىرىي ٍي ًف
الرٍك ىعتىٍي ًف ٍاأل ٍ
ير لٍمق ىياـ ًإىلى ٌ
ي
ً
ً
اؿ :يسئ ىؿ أىىن هس ٍب يف
ص ٍّـ ,قى ى
(ِٔ -)َُُّ/أى ٍخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ ىح َّدثىىنا أى يبك ىع ىك ىانةى ىع ٍف ىع ٍبد ا َّلر ٍحم ًف ٍب ًف األى ى
الص ػ ً
اؿ :يي ىكٍّب ػ ير ًإ ىذا ىرىك ػع كًا ىذا ىس ػ ىج ىد كا ىذا ىرىف ػع ىٍأر ىس ػوي ًم ػ ىف الس ػ يج ً
كد ىكًا ىذا ىق ػ ىاـ ًم ػ ىف
ىم ًال ػ وؾ ىع ػ ٍف التَّ ٍكبًيػ ًػر ًف ػي َّ
الة ,ىف ىق ػ ى
ى
ى
ىى
(ُ)
اؿ :ىع ٍف َّ
طػ ٍيـ:
َّ
اؿ لىػوي يح ى
اؿ يح ى
ت ىف ىقػ ى
ط ٍيـ ٌ :ع َّم ٍف تى ٍح ىفظي ىى ىذا ,ىق ى
الرٍك ىعتىٍي ًف ,ىف ىق ى
النبً ٍّي  ىكأىبًػي ىب ٍكػ ور ىك يع ىمػ ىر ,ثيػ َّـ ىسػ ىك ى
اف.
اف ,قى ى
اؿ :ىك يعثٍ ىم ى
ىك يعثٍ ىم ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
س ِعيد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ْب ُن َ
ِ ِ
ي ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
الر ْح َٰم ِن ْب ُن األَص ٍّم ,ويقَا ُل :اسم األَص ٍّم(ٕ) ع ْب ُد ِ
يلَ :ع ْم ُرو أ َُبو َب ْك ٍر ا ْل َع ْب ِدي(ٖ).
* َع ْب ُد َّ
اهللَ ,وِق َ
َ
َ َُ
َ
ُْ
كثقو ابف معيف(ْ) ,كالػدارقطني(ٓ) ,كالػذىبي(ٔ) ,كقػاؿ يعقػكب بػف سػفياف" :حػدثنا أبػك نعػيـ عػف سػفياف
عػػف عب ػػد الػػرحمف ب ػػف األصػػـ كك ػػاف ثقػػة"(ٕ) ,كزاد اب ػػف مع ػػيف فػػي ركاي ػػة "شػػي "(ٖ) ,كذكػ ػره ابػػف حب ػػاف ف ػػي
الثقات(ٗ),كقاؿ أبك حاتـ(َُ) ,كابف حجر(ُُ)" :صدكؽ" ,كزاد أبك حاتـ "ما بحديثو بأس".
قاؿ ابف حجر" :مف الثالثة"(ُِ).

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-حػػـ )ُُٗ/ّ( :ع ػػف ككي ػػع كيحي ػػى كالىم ػػا ع ػػف س ػػفياف عػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ مكقكفن ػػا,

ككذلؾ(ّ )ُِٓ/عف يحيى عف سفياف عػف عبػد الػرحمف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َُٖ-ُٕٗ/عػف

ككيع عف سفياف عف عبد الرحمف بو متقارب األلفاظ  ,ككػذلؾ(ّ )ِٕٓ ,ُِٓ/عػف عفػاف عػف أبػي عكانػة

أنسا ىػك حكػيـ ,ككػذلؾ(ّ )ِِٔ/عػف أبػي نعػيـ عػف سػفياف عػف عبػد
بو بمفظو ,إًل أنو جاء أف الذم سأؿ ن
الرحمف بو متقارب األلفاظ.
-طيالسي ,)َٓٓ/ّ( :رقـ(ُِٖٗ) عف أبي عكانة بو متقارب األلفاظ.

*ٌ )ٕ( ,)ٖٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٗ٘ٓ( ,اىرنثٞه ىيقٞاً اىا ٚاىاهمؼر ِٞاألـاه ,ِٞٝنفاٌ(ٖٓٔٔ) ٗ ,ي )ٔٔ( ,)ٖ/ٖ( :مرااب اىٍاٖ٘ )ٔ( ,تااب
اىرنثٞه الا فاً ٍِ اىهمؼر ,ِٞنفٌ(ٌْ٘ )ٔٔ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ؼُط :ٌٞفاه اىٍ :ٜٚ٘ٞت ٌٙاىؽاء ٗاىطاء اىََٖيرِٞ ,ِٞؿ ماُ ٝعاىً أًّ .ؼاِٞح اىٍ ٜٚ٘ٞػي ٚاىٍْائ.)ٖ/ٖ(ٜ
(ٕ) األٌٔ :تؾرػ اىٕاق اىََٖياح ٗذّاك ٝك اىَا ٌٞؽا ٜآـاه اىنيَاحٕ ,امٓ ٔاؾح ٍاِ مااُ ال ٍٝاَغٍ ,اِ اىٕاٌَ .األٍّااب(ٔ ,)ٔ78/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٔ.)7ٓ/
(ٖ) اىؼثك :ٛتؾرػ اىؼ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكج ٍِ آـهٕا اىكاه اىََٖياحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚػثاك اىقا ...ًٞاألٍّااب(ٗ ,)ٖٔ٘/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٔٗ/
(ٗ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔٙٗ(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘ ,)ٖٓٗ/ذانٝؿ تغكاق(ٔٔ.)ٗٙ٘/
(٘) ٌئاالخ اىثهفاّ.)ٗٗ(ٜ
( )ٙاىناِؼ(ٕ.)ٔ٘ٔ/
( )7اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖ ,)ٖٔٓ/ذانٝؿ تغكاق(ٔٔ.)ٗٙٗ/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٔٔ.)ٗٙ٘/
( )9اىصقاخ(٘.)9ٓ/
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٓٗ/
(ٔٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕ78
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ ,)ٕ78اّظه اىرانٝؿ اىنثٞه(٘.)ٔٗ9-ٔٗ8/
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ثانيا :الشواىد
ً
ِ-عف ابف عباس  متقارب األلفاظ

-خ )َُ( ,)ُِٕ/ِ( :كتػ ػ ػ ػ ػػاب األذاف )ُُٔ( ,بػ ػ ػ ػ ػػاب إتمػ ػ ػ ػ ػػاـ التكبيػ ػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػػجكد ,رقػ ػ ػ ػ ػػـ(ٕٖٕ),

ككذلؾ(ِ )َُ( ,)ِِٕ/كتاب األذاف )ُُٕ( ,باب التكبير إذا قاـ مف السجكد ,رقـ(ٖٖٕ).
حـ.)ُّٓ ,ّّٗ ,ّّٓ ,ِّٕ ,ِِٗ ,َِٓ ,ُِٖ/ُ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو عبد الر حمف األصـ صدكؽ .

ٕٓٙ

(ْٓٓ) باب رد السالـ باإلشارة
ػاؿ :ىب ىعثىنًػي ىر يسػك يؿ المَّ ًػو
ث ىع ٍػف أىبًػي الزىب ٍي ًػر ىع ٍػف ىجػابً ور قى ى
بف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ّٔ -)ُُُّ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ي
ً لح و
ػي آنً نفػا ىكأ ىىنػا
ت ىعىم َّ
اؿً" :إَّن ى
غ ىد ىعانًي ىف ىق ى
ت ىعىم ٍي ًو ىفأى ىش ىار ًإىل َّي ىفىم َّما ىف ىر ى
ػؾ ىسػمَّ ٍم ى
صمٍّي ىف ىسمَّ ٍم ي
ى ى
اجة ثيَّـ أ ٍىد ىرٍكتيوي ىك يى ىك يي ى
*
يصمٍّي كًاَّن ىما يىك يمكجَّوه ىي ٍك ىمئًوذ ًإلىى اٍل ىم ٍش ًر ً
ؽ" .
ى ى
أ ى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمٍم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِْ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

* ٌ )ٕ( ,)ٖٗ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٗ٘٘( ,تاب نق اىٍالً تاإلِانج ؽ ٜاىٕالج نفٌ(ٖٔٔٔ) ٗ ,ي )ٖٔ( ,)7/ٖ( :مرااب اىٍاٖ٘ )ٙ( ,تااب نق
اىٍالً تاإلِانج ؽ ٜاىٕالج ,نفٌ(ٌْ٘ )ٔٔ8كا ٍٗرْا.
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يمينا كشماًل
(َْٔ) الرخصة في اًللتفات في الصالة ن
ػث عػػف أىبًػػي الزبيػ ًػر عػػف جػػابً ور بػ ًػف عبػ ًػد ً
َّ
ػاؿ:
اهلل أَّىنػػوي قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي بػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى
(ْٔ-)ُُِْ/أ ٍ
ىٍ
ىٍ ى ٍ ى
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا الم ٍيػ ي ى ٍ
ً
ا ٍشػتى ىكى رسػك يؿ المَّػ ًػو  ىفصػمَّ ٍي ىنا كراءه ك يىػػك ىق ً
ػاس تى ٍكبًيػ ىػرهي ىفاٍلتى ىف ى ً
اع هػد ىكأ يىبػػك ىب ٍك وػر يي ىكٍّب يػر يي ٍسػ ًػمعي َّ
امػػا
الن ى
ىي
ػت إىل ٍي ىنػػا ىف ىر ىآنػا ق ىي ن
ى ىى ىي ى ى
ً
ً
َّ
ً
ً
َّ
ػار ىس كالػػر ً
ػكف
ػكدا ىفمى َّمػػا ىسػػم ىـ ىقػ ى
صػ ىػالتو قي يع ن
كمػ ى
ػاؿً" :إ ٍف يك ٍنػػتي ٍـ آن نفػا تى ٍف ىعميػ ى
صػػم ٍي ىنا بً ى
ػار ًإلى ٍي ىنػػا ىكىق ىعػ ٍػد ىنا ىف ى
ىفأى ىش ى
كـ ىيقي ي
ػكف ف ٍعػ ىػؿ ىفػ ً ى
ً
ػكد فىػ ىػال تى ٍفعمي ػكا ٍائتىم ػكا بً ػأىئً َّمتً يكـ ًإف صػػمَّى قىائًمػػا فىصػػمكا ًقيامػػا كًاف َّ
عمىػػى مميػ ً
صػػمكا
ػكك ًي ٍـ ىك يىػ ٍػـ قي يعػ ه
صػػمى قىاعػ نػدا فى ى
ىن ى ٍ ى
ى
ٍ ٍ ى
ى
ن
ى ي
*

كدا".
قي يع ن

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمٍم ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ِّ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

* ٌ )ٕ( ,)ٖ8/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٗٙٓ( ,اىهـٕح ؽ ٜاالىرؾاخ ؽ ٜاىٕالج َْٞٝا َِٗاال ,نفٌ(ٕٗٔٔ) ٗ ,ي )ٖٔ( ,)ٔٓ/ٖ( :مرااب اىٍاٖ٘,
(ٔٔ) تاب اىهـٕح ؽ ٜاالىرؾاخ ؽ ٜاىٕالج َْٞٝا َِٗاال ,نفٌ(ٌْ )ٔٔ9ٙكا ٍٗرْا.
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اء ىب ٍع ىد ال ٍّذ ٍك ًر
(َْٓ) الد ىع ي
ػص ٍب ًػف أ ً
ػس ىع ٍػف أ ىىن ً
ىخػي أ ىىن و
ػؼ ٍب يػف ىخًميفىػةى ,ىع ٍػف ىح ٍف ً
ػس ٍب ًػف ىم ًال وػؾ,
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ,قى ى
(ٓٔ -)ُِِْ/أ ٍ
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىخمى ي
ً
ً
ً
ً َّ ً
ػائـ يي ٍّ
ػاؿ ًفػي
ػع ىك ىس ىػج ىد ىكتى ىشػيَّ ىد ىد ىعػا ىف ىق ى
ىق ى
ػاؿ :يك ٍن ي
ػع ىر يسػكؿ المػو  ىجال نسػا  -ىي ٍعنػي  -ىكىر يجػ هؿ ىق ه ى
صػمي ىفىم َّمػا ىرىك ى
ػت ىم ى
ً ً َّ
ػت اٍلمَّنػاف ب ًػديع الس ً
ً ً َّ
ض ىيػا ىذا اٍل ىجػالى ًؿ ك ً
ات كاأل ٍىر ً
ىسأىلي ىؾ بًأ َّ
اإل ٍك ىػرًاـ
يد ىعائو :الميي َّـ ًإٍّني أ ٍ
ىف لى ىؾ اٍل ىح ٍم ىد ًلى إلى ىػو إًل أ ٍىن ى ى ي ى ي ى
ى
َّػم ىك ى
ً
ػاؿ َّ
ػاؿ" :
ىعمى يػـ  .قى ى
ىسػأىلي ىؾ  .فىقى ى
كف بً ىمػا ىد ىعػا" ,قىػاليكا المَّػوي ىكىر يسػكليوي أ ٍ
ص ىػحابًو" :تى ٍػد ير ى
النبًػي  ألى ٍ
ػكـ ًإٍّنػي أ ٍ
ىيا ىحى ىيػا قىي ي
*
ً ً
كالًَّذم ىن ٍف ًسي بًيًد ًه ىل ىق ٍد ىدعا بً ً ً ً ًَّ
طى".
ىع ى
اب ىكًا ىذا يسئً ىؿ بً ًو أ ٍ
ىج ى
اسمو اٍل ىعظ ًيـ الذم ًإ ىذا يدع ىي بًو أ ى
ى
ى ٍ
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
ت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
يدِ ,ث َق ٌة ثَْب ٌ
َ
َ
ف ْب ُن َخِميفَةَ ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (.)ٕٙ
* َخمَ ٌ
* ح ْفص ْب ُن أ ِ
َخي أَ َن ٍ
س ,أبو ُع َم َر ا ْل َم َد ِني.
َ ٌ
كثقو الدارقطني(ُ) ,كالذىبي(ِ) ,كالييثمي(ّ) .كصحح لو ابف حباف(ْ) ,كالحاكـ ,كالذىبي(ٓ).

كذكره ابف حباف في الثقات(ٔ),كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ"(ٕ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :صالح الحديث"(ٖ).

قاؿ ابف معيف(ٗ) ,كأحمد(َُ) ,كيعقكب(ُُ)" :لـ ً
يرك عنو غير خمؼ بف خميفة".

قمت :قد ركل عنو جماعة غير خمؼ(ُِ) ,كحديثو حسف.
مات بعد نيٍّؼ عشر كمائة(ُّ).

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-د ,)َٖ/ِ( :كتاب الصالة .باب الدعاء ,رقـ(ُْٓٗ) عف عبد الرحمف بف عبيد اهلل عف خمؼ بف خميفة

بو متقارب األلفاظ.

-ت )ْٗ( ,)َِّ/ٓ( :كتاب الدعكات )ٗٗ( ,باب خمؽ اهلل مائة رحمة ,رقـ(ّٓٓٓ) عف محمد بف عبد

اهلل بػف أبػػي ثمػػج عػف يػػكنس بػػف محمػد عػػف سػػعيد بػف زربػػي عػػف عاصػـ األحػػكؿ كثابػت ,كالىمػا عػػف أنػػس

متقارب األلفاظ.

* ٌ )ٕ( ,)79-78/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )٘ٓٗ( ,اىكػاء تؼك اىاممه ,نفاٌ(ٕٕٗٔ) ٗ ,ي )ٖٔ( ,)ٕ٘/ٖ( :مرااب اىٍاٖ٘ )٘8( ,تااب اىاكػاء تؼاك
اىممه ,نفٌ(ٌْ )ٕٔ9ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) ٌئاالخ اىثهفاّ ,)7ٓ(ٜذانٝؿ قٍّـ(ٗٔ ,)ٕٗ8/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٗ٘/7
(ٕ) اىناِؼ(ٔ.)ٔ99/
(ٖ) ٍعَغ اىىٗائك(.)ٗ/9
(ٗ) ؼة(ٖ.)ٔ7٘ ,ٕٔ٘/
(٘) ك(ٔ.)٘ٓٗ-ٖ٘ٓ/
( )ٙاىصقاخ(ٗ.)ٔ٘ٔ/
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٔٔ).
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٔ77/
( )9ذانٝؿ اىكٗن ,)ٖٕٖ/ٔ(ٛذانٝؿ قٍّـ(ٗ.)ٕٗ7/
(ٓٔ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق(ٔ.)ٔ9
(ٔٔ) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖ.)ٔٔ9/
(ٕٔ) اّظه :اىرانٝؿ اىنثٞه( ٕ ,)ٔ7ٔ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)ٔ77/اىصقاخ(ٗ ,)ٔ٘ٔ/ذانٝؿ قٍّـ(ٗ.)ٕٗ8/
(ٖٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٗ ,)ٖٗ٘/7اّظه (.)ٖٖٓ/7
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جو )ّْ( ,)َّٔ-ّٓٗ/ّ( :كتاب الدعاء )ٗ( ,باب اسـ اهلل األعظـ ,رقـ(ّٖٖٓ) عف عمي بف محمدعف ككيع عف أبي خزيمة عف أنس بف سيريف عف أنس بف مالؾ متقارب األلفاظ.

-حػػـ )َُِ/ّ( :عػػف ككيػػع عػػف أبػػي خزيمػػة عػػف أنػػس بػػف سػػيريف عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ِْٓ ,ُٖٓ/عف حسيف بف محمد كعفاف كالىما عف خمؼ بو بمفظو ,كفي المكضع الثاني عف

عفاف كحده ,ككذلؾ(ّ )ِٔٓ/عف إسػحاؽ بػف إبػراىيـ الػرازم عػف سػممة بػف الفضػؿ عػف محمػد بػف إسػحاؽ
عف عبد العزيز بف مسمـ عف إبػراىيـ بػف عبيػد عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,كذكػر اسػـ الرجػؿ ,كىػك زيػد بػف

صامت.

-حػػب )ٕ( ,)ُٕٔ-ُٕٓ/ّ( :كتػػاب الرقػػائؽ )ٗ( ,بػػاب األدعيػػة ,رقػػـ(ّٖٗ) عػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف

إبراىيـ عف قتيبة بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً

ُ -عف أبي طمحة  متقارب األلفاظ

-طب ,)َُُ/ٓ( :رقـ(ِِْٕ) عف عمي بف عبد العزيز كأبي مسمـ الكشي كالىما عف حجاج بف منيػاؿ

حماد بف سممة عف أباف بف أبي عياش عف أنس عف أبي طمحة.
عف َّ
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد
لغيره.

إسناده حسف ألف فيو خمؼ بف خميفة كحفػص  ,كىمػا صػدكقاف  ,ك بالمتابعػة يرتقػي إلػى الصػحيح

ٕٓٔ

صاله بع ىد الس ً
اإلم ًاـ ًفي م َّ
(ْٓٓ) قي يع ي ً
َّالًـ
ي ىٍ
ي
كد ى
ػاؿ :ىكػاف رسػك يؿ ً
ص عف ًسػم و
اهلل 
اؾ ىع ٍػف ىجػابً ور ٍب ًػف ىس ٍػم ىرةى قى ى
(ٔٔ -)ُِِٖ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ,ىح َّدثىىنا أ يىبك األ ٍ
ى ىي
ىح ىك ً ى ٍ ى
*
طميع َّ
صمَّى ىق ىع ىد ًفي م ى َّ َّ
الش ٍم يس.
ًإ ىذا ى
صالهي ىحتى تى ٍ ى
ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
َح َو ِ
س َم ْيٍم ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* أ َُبو األ ْ
الم ْب ُن ُ
ص َ
س ٌ
* ِس َما ُك ْب ُن َح ْر ٍب ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗٗ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ـ )ٓ( ,)ْْٔ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ِٓ( ,باب فضؿ الجمػكس فػي مصػاله بعػد الصػبحكفضػؿ المسػاجد ,رقػـ(ِٕٖ) عػف قتيبػة كأبػػي بكػر بػف أبػي شػيبة كالىمػا عػػف أبػي األحػكص بػو ,كعػف ابػػف
المثنى كمحمد بف بشار كالىما عف محمد بف جعفر عف شعبة عف سماؾ بو كلـ يسؽ لفظػو ,ككػذلؾ عػف

أبي بكر بف أبي شيبة عف ككيع عف سفياف عف سماؾ بو ,كعف محمد بػف بشػر عػف زكريػا عػف سػماؾ بػو

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّْٔ/كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ِٓ( ,بػػاب فضػػؿ الجمػػكس فػػي
مصاله بعد الصبح كفضؿ المساجد ,رقـ(ِٖٔ) عف أحمد بف عبد اهلل بف يكنس عف زىير عف سماؾ بػو,

كعف يحيى بف يحيى عف أبي خيثمة عف سماؾ بو نحكه متقارب األلفاظ ,كزاد "كنت أجالس رسػكؿ اهلل 
كثير ككانكا يتحدثكف فيأخذكف في أمر الجاىمية فيضحككف كيبتسـ".
نا

-د ,)ِٗ/ِ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب صػػالة الضػػحى ,رقػػـ(ُِْٗ) عػػف ابػػف نفيػػؿ كأحمػػد بػػف يػػكنس كالىمػػا

بعا ,رقـ(َْٖٓ)
عف زىير عف سماؾ بو نحكه ,ككذلؾ(ْ ,)ِْٔ/كتاب األدب ,باب في الرجؿ يجمس متر ن
عف عثماف بف أبي شيبة عف أبي داكد الحفرم عف سفياف الثكرم عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.
ت ,)ََُ/ِ( :كتػاب السػفر )ٓٗ( ,بػاب ذكػر مػا ييسػتحب مػػف الجمػكس بعػد صػالة الصػبح حتػى تطمػػعالشمس ,رقـ(ٖٓٓ) عف قتيبة بو بمفظو.
-س )ُّ( ,)ٕٗ/ّ( :كتػػاب السػػيك )ٗٗ( ,بػػاب قعػػكد اإلمػػاـ فػػي مصػػاله بعػػد التسػػميـ ,رقػػـ(ُّْٓ) عػػف

أحمػػد بػػف سػػميماف عػػف يحيػػى بػػف آدـ عػػف زىيػػر عػػف سػػماؾ بػػو ,كزاد "فيتحػػدث أصػػحابو يػػذكركف حػػديث

الجاىمية كينشدكف الشعر كيضحككف كيبتسـ".

-حـ )ٖٗ-ٖٖ/ٓ( :عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )ُٗ/عػف

أبي كامؿ كأبي النضر كالىما عف زىير عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "فػإذا طمعػت قػاـ ككػاف يطيػؿ
الصمات فيتحدثكف فيأخذكف في أمر الجاىمية فيضحككف كيبتسػـ" ,ككػذلؾ(ٓ ,)َُٓ ,ُٗ/عػف حسػيف بػف

* ٌ )ٕ( ,)ٔٓ٘-ٔٓٗ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )٘ٗ٘( ,فؼ٘ق اإلٍاً ؽٍٕ ٜالٓ تؼك اىٍالً ,نفٌ(ٕ ٗ ,)ٕ8ي )ٖٔ( ,)79/ٖ( :مراب اىٍٖ٘)99( ,
تاب فؼ٘ق اإلٍاً ؽٍٕ ٜالٓ تؼك اىرٍي ,ٌٞنفٌ(ٖٖ٘ٔ) ٌْكا ٗؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.

ٕٔٔ

عمي عف زائدة عف سماؾ بو بمفظو ,كزاد "ككاف يق أر في الفجر بػ (ق) [ؽ ]ُ :ككانت صػالتو بعػد تخفيفنػا",
كك ػ ػػذلؾ(ٓ )َُُ/ع ػ ػػف يحي ػ ػػى ع ػ ػػف ش ػ ػػعبة ع ػ ػػف س ػ ػػماؾ ب ػ ػػو نح ػ ػػكه ,كفي ػ ػػو "ق ػ ػػاؿ س ػ ػػماؾ :قم ػ ػػت لج ػ ػػابر",
ككذلؾ(ٓ )َُُ/عف يحيى بف سعيد عف سفياف عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٓ )َُٕ/عػف عبػد

الرحمف عف سفياف عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )َُٕ/عػف ككيػع عػف سػفياف عػف سػماؾ بػو
متقارب األلفاظ.

-عبػ ػػد اهلل فػ ػػي زكائػ ػػده عمػ ػػى المسػ ػػند )ّٗ/ٓ( :عػ ػػف خمػ ػػؼ بػ ػػف ىشػ ػػاـ عػ ػػف أبػ ػػي األحػ ػػكص بػ ػػو بمفظػ ػػو,

ككذلؾ(ٓ )ََُ/عف عثماف بف محمد عف أبي داكد عف سفياف عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.

-خزيمػػة ,)ّّٕ-ِّٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ِّْ( ,بػػاب اسػػتحباب الجمػػكس فػػي المسػػجد بعػػد الفجػػر إلػػى

طمػػكع الشػػمس ,رقػػـ(ٕٕٓ) عػػف محمػػد بػػف بشػػار عػػف محمػػد بػػف جعفػػر ,كعػػف محمػػد بػػف المثنػػى عػػف عبػػد

الرحمف بف ميدم كالىما (محمد بف جعفر كابف ميدم) عف شعبة عف سماؾ بو بمفظو.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف عباس 

مط ػكنًل ,كفي ػػو "ك ػػاف رسػػكؿ اهلل  إذا ص ػػمى الص ػػبح جم ػػس فػػي مص ػػاله كجم ػػس النػػاس حكل ػػو حت ػػى تطم ػػع

الشمس".

طس ,)ِّٖ/ٖ( :رقـ(ْٕٖٔ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو سماؾ بف حرب صدكؽ.

ٕٕٔ

اؼ ًمف الص ً
(ْٔٓ) ٍ ً
َّالة
اًلنص ىر ي ى
ؼ ًإ ىذا
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ,ىحػ َّػدثىىنا أ يىبػػك ىع ىك ىان ػةى ىعػ ًػف السػ ٍّػد ٍّ
م قىػ ى
(ٕٔ-)ُِْٖ/أ ٍ
صػ ًػر ي
ػس ٍبػ ىػف ىم ًالػ وػؾ ىك ٍيػ ى
ػاؿ :ىس ػأىٍل ي
ػؼ أى ٍن ى
ت أ ىىنػ ى
ً ًً *
ت رس ى َّ ً
ؼ ىع ٍف ىيمينو.
اؿ :أ َّ
ت ىع ٍف ىي ًمينًي أ ٍىك ىع ٍف ىي ىس ًارم ,ىق ى
ص ًر ي
صمَّ ٍي ي
كؿ المو  ىي ٍن ى
ىما أ ىىنا ىفأى ٍكثىير ىما ىأرٍىي ي ى ي
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد(ٔ) ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
بد ِ
ضاح ْب ُن ع ِ
اهلل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
َ
الو ّ ُ
* أبو َع َوا َن َة َ
* إسم ِ
الر ْح َٰم ِن ْب ِن أَِبي كريمة السدٍّي(ٕ) ,أبو محمد ا ْلقَُر ِشي.
اعي ُل ْب ُن َع ْب ِد َّ
َْ

كثقػػو أحمػػد(ّ) ,كالعجمػػي(ْ) ,كالسػػمعاني(ٓ) ,كابػػف األثيػػر(ٔ) ,كذك ػره ابػػف حبػػاف

(ٕ)

كابػػف شػػاىيف

(ٖ)

فػػي

الثقات ,كزاد العجمي "عالـ بالتفسير" ,كزاد السمعاني ,كابف األثير "مػأمكف" ,كذكػره الحػاكـ فػي النػكع التاسػع
كاألربعػ ػػيف ,كىػ ػػك معرفػ ػػة األئمػ ػػة الثقػ ػػات المشػ ػػيكريف مػ ػػف التػ ػػابعيف كأتبػ ػػاعيـ ممػ ػػف يجمػ ػػع حػ ػػديثيـ لمحفػ ػػظ

(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
أحدا يذكر الس ٍّدم إًل
كالمذاكرة ,كقاؿ ابف القطاف  ,كالنسائي ً" :ل بأس بو" ,كزاد القطاف "ما سمعت ن
بخير كما تركو أحد" ,كقاؿ أحمد(ُِ) ,كالنسائي(ُّ)" :صالح" ,كزاد أحمد "مقارب الحديث".

أيضػػا" :إف حديثػػو لمقػػارب ,كانػػو لحسػػف الحػػديث ,إًل أف ىػػذا التفسػػير الػػذم يجػػيء بػػو
كقػػاؿ أحمػػد ن
أسباط عنو فجعؿ يسػتعظمو"(ُْ),كقػاؿ زكريػا بػف يحيػى السػاجي(ُٓ) ,كابػف حجػر(ُٔ)" :صػدكؽ" ,كزاد زكريػا

بف يحيى الساجي "فيو نظػر" ,كزاد ابػف حجػر "ييـ",كقػاؿ ابػف عػدم" :ىػك مسػتقيـ الحػديث صػدكؽ ًل بػأس

بو"(ُٕ) ,كقاؿ الػذىبي" :حسػف الحػديث"(ُٖ),كقػاؿ أحمػد" :قػاؿ يحيػى بػف معػيف عنػد عبػد الػرحمف بػف ميػدم

ػديدا ,كقػاؿ :سػبحاف اهلل ,أيػش ذا ,كأنكػر
الس ٍّدم كابراىيـ بف مياجر ضعيفاف ,فغضب ابف ميدم
غضبا ش ن
ن
ما قاؿ يحيى"(ُٗ).
* ٌا )ٕ( ,)ٔٓ٘/ٕ( :ٜمراااب اىٕاالج )٘ٗٙ( ,تاااب االّٕاهاػ ٍااِ اىٕاالج ,نفااٌ(ٗ ٗ ,)ٕٔ8ي )ٖٔ( ,)79/ٖ( :مرااب اىٍااٖ٘ )ٔٓٓ( ,تاااب
االّٕهاػ ٍِ اىٕالج ,نفٌ(ٖ٘٘ٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
(ٕ) اى ٍُّكِّ :ٛت ٌٙاىٍ ِٞاىََٖيح ٗذّاٞك اىاكاه اىََٖياحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىاٌُ ٚاكج اىعااٍغ ,فااه أتا٘ ػثٞاك" :اَّاا ٌُا َِّ ٜاىٍُّا ِّك ٛألّأ مااُ ٝثٞاغ اى ُف َُاه ٍاغ
اىَقاّغ ت ٍُ ّكج اىٍَعكٝ ,ؼْ ٜتاب اىٍَعك" .األٍّاب(ٖ.)ٕٖ8/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ ,)ٔ8ٗ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)ٕ78/
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٙٙ
(٘) األٍّاب(ٖ.)ٕٖ9/
( )ٙاىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٔٔٓ/
( )7اىصقاخ(ٗ.)ٕٔ-ٕٓ/
( )8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٓ٘).
(ٍ )9ؼهؽح ػيً٘ اىؽكٝس(ٕٗٗ).
(ٓٔ) اىعااهغ ٗاىرؼااكٝو(ٕ ,)8ٗ/اىناٍااو ؽاا٘ ٜااؼؾاء اىهظاااه(ٔ ,)ٕ77 ,ٕٔٗ/ذااانٝؿ أٌااَاء اىصقاااخ(ٓ٘)ٗ ,اّظااه :اىرااانٝؿ ااىٕااغٞه (ٔ,)ٖٗ8/
اىرانٝؿ اىنثٞه(ٔ.)ٖٖ9/
(ٔٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)ٖٔ7/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)ٖٔ7/
(ٗٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)88/
(٘ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
( )ٔٙذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٗ8
( )ٔ7اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)ٕ78/
( )ٔ8اىناِؼ(ٔ.)79/
( )ٔ9اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)٘ٗٗ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ ,)ٔ8ٗ/اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٙ7/

ٖٕٔ

كضعفو ابف ميدم(ُ) ,كابف معيف(ِ) ,كالعقيمي(ّ) ,كقػاؿ أبػك زرعػة" :لػيٍّف"(ْ) ,كقػاؿ أبػك حػاتـ" :يكتػب

حديثػػو كًل يحػػتج بػػو"(ٓ) ,كقػػاؿ الطبػػرمً" :ل يحػػتج بػػو"(ٔ) ,كقػػاؿ ابػػف معػػيف" :إب ػراىيـ بػػف الميػػاجر كالسػ ٍّػدم
متقاربيف في الضعؼ"(ٕ) ,كقاؿ" :أكثؽ مف الس ٍّدم"(ٖ) ,كقاؿ ابف عكف" :حدثنا إسماعيؿ الس ٍّدم كحبيػب بػف
(َُ)

جميعا أعػكريف"(ٗ) ,كذكػره العقيمػي
أبي ثابت ,ككانا
ن
سميماف(ُِ) ,كالميث بف أبي سميـ(ُّ) ,كالجكزجاني ,كقاؿ" :شتاـ"(ُْ).
كابػف الجػكزم

(ُُ)

فػي الضػعفاء ,ككذبػو المعتمػر بػف

قػاؿ الحػػاكـ فػػي المػػدخؿ ,فػػي بػاب الػػركاة الػػذم ًعيػػب عمػػى مسػػمـ إخػراج حػػديثيـ" :تعػػديؿ عبػػد الػػرحمف بػػف

ميدم أقكل عند مسمـ ممف جرحو بجرح غير مفسر"(ُٓ).

أما تكذيب مف َّ
ػعفا مػف الس ٍّػدم كمػا قػاؿ ابػف حجػر(ُٔ) ,كأمػا قػكؿ
كذبو ,فالميث بف أبػي سػميـ أشػد ض ن
الجكزجاني ,فالجكزجاني معركؼ بعدائو ألىؿ العراؽ(ُٕ).
بقي قكؿ سميماف بف المعتمر ,فقد جاء عند العقيمي كابف الجػكزم أنػو مػف قػكؿ سػميماف بػف المعتمػر,

كجاء في تيذيب التيذيب أنو مف ركاية المعتمر عف الميث بف أبي سميـ ,كفي أحػكاؿ الرجػاؿ عػف سػميماف,
كعنػد العقيمػي عػف المعتمػػر ,كىػذا اخػتالؼ فػػي نسػبة القػكؿ ,كعمػى كػػؿ ,فػإف ىػذا القػػكؿ مرجػكح بمػف كثقػػو,
كبإخراج مسػمـ لػو فػي الصػحيح ,كىػذا ابػف عػدم ,كىػك مػف ىػك ذكػره فػي الكامػؿ فػي ضػعفاء الرجػاؿ كأثنػى

خيرا ,كلـ يأت لو بحديث منكر .
عميو ن
مات سنة سبع كعشريف كمائة.
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-ـ )ٔ( ,)ِْٗ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ٕ( ,باب جكاز اًلنصػراؼ مػف الصػالة عػف اليمػيف

كالشماؿ ,رقـ(َٔ) عف قتيبة بو بمفظو ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِْٗ/كتاب صالة المسافريف كقصػرىا )ٕ( ,بػاب
(ٔ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘وٍٞ ,)ٔٔ٘/ٔ(ٛىاُ االػركاه(ٔ.)ٖ9٘/
(ٕ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ ,)ٙ7/اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٔٔ٘/ٔ(ٛ
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٔ8٘/
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٔ8٘/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
( )7اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ ,)ٕ9/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ ,)ٔ8٘-ٔ8ٗ/اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ ,)88 ,ٙ7/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٔ.)ٕ77-ٕ7ٙ/
( )8ذانٝؿ اىكٗن.)ٗٔٓ/ٔ(ٛ
( )9اىرانٝؿ اىنثٞه(ٕ ,)ٖٓٔ/اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٖٖٗ/
(ٓٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)87/
(ٔٔ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ,ِٞالتِ اىع٘و.)ٔٔ٘/ٔ(ٛ
(ٕٔ) أؼ٘اه اىهظاه(ٗ٘) ,ػِ اىَؼرَه تِ ٌيَٞاُ ػِ أتٞأ فااه" :مااُ تاىن٘ؽاح ماماتاُ ؽَااخ أؼاكَٕا اىٍُّاكِّٗ ٛاىنيثا ,"ٜاىٙاؼؾاء اىنثٞاه(ٔ)87/
(ٗ ,)78/اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘وٗ ,)ٔٔ٘/ٔ(ٛظاء ؽ" ٔٞاىَؼرَك" ٕ٘ٗ ,ـطؤ٘ٔ ,اتٔ "اىَؼرَه" مَا ػْك اىٙؼؾاء اىنثٞه.
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
(ٗٔ) أؼ٘اه اىهظاه(.)ٗ8
(٘ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ ,)ٖٕ٘/اّظه اىَكـو اى ٚاىٕؽٞػ(ٗ.)ٕٔ9/
( )ٔٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٔ.)ٖٕ٘/
( )ٔ7فاه اتِ ػك ٛؽ ٜذهظَح اٌَاػٞو تِ أتاُ اى٘ناؿ" :اىّٞؿ اىٍؼكٝ– ٛؼْ ٜاتهإ ٌٞتِ ٝؼقا٘ب اىع٘وظااّ -ٜمااُ ٍقَٞاا تكٍّاـٝ ,ؽاكز ػياٚ
اىَْثهٝٗ ,ناذثٔ أؼَك تِ ؼْثو ,ؽٞرق٘ ٙتنراتٔٝٗ ,قهإٓ ػي ٚاىَْثهٗ ,ماُ ِكٝك اىَٞو اىٍ ٚمٕة إٔو قٍّـ ؽا ٜاىرؽاٍاو ػيَا ٚػيِا ا ."ٜاىناٍاو ؽاٜ
٘ؼؾاء اىهظاه(ٔٗ ,)ٖٔٓ/اّظهٍٞ :ىاُ االػركاه(ٍٔ ,)ٕٓ٘/قكٍح أؼ٘اه اىهظاه(ٖٔ.)ٔٗ-

ٕٗٔ

جكاز اًلنصراؼ مف الصػالة عػف اليمػيف كالشػماؿ ,رقػـ(ُٔ) عػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف حػرب

كالىما عف ككيع عف سفياف عف الس ٍّدم بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)ِٖٓ/ِ( :كتاب الصالة )ٖٗ( ,بػاب عمػى أم شػقيو ينصػرؼ مػف الصػالة ,رقػـ(ُُّٗ) عػف

عبيػػد اهلل بػػف مكسػػى عػػف إس ػرائيؿ عػػف السػػدم بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ِ( ,)ّٖٓ -ِٖٓ/كتػػاب

الصػالة )ٖٗ( ,بػاب عمػى أم شػقيو ينصػرؼ مػف الصػالة ,رقػـ(ُِّٗ) عػف محمػد بػف يكسػؼ عػف سػفياف

عف السدم بو متقارب األلفاظ.

-حـ )ُّّ/ّ( :عف عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف عػف السػدم بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ)ُٕٗ/

عف ككيع عف سفياف عف السدم بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٕ/عف حميد بف عبػد الػرحمف الرؤاسػي

عف حسف بف صالح عف السدم بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ/عف عفاف عف أبي عكانة بػو بمفظػو,
كزاد " قاؿ السدم :سألت أنس بف مالػؾ قمػت :صػمى رسػكؿ اهلل  عمػى ابنػو إبػراىيـأ قػاؿ ًل أدرم ,رحمػة

اهلل عمى إبراىيـ لك عاش كاف ٍّ
يقا".
صد ن

حب )ٗ( ,)ّّٔ/ٓ( :كتاب الصالة )ُُ( ,فصؿ في القنكت ,رقـ(ُٔٗٗ) عف الفضؿ بف الحباب عػفمحمد بف كثير عف سفياف عف السدم بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف عائشة -رضي اهلل عنيا -متقارب األلفاظ

س )ُّ( ,)ُٖ/ّ( :كتاب السيك )ََُ( ,باب اًلنصراؼ مف الصالة ,رقـ(ُّٕٓ).-حـ.)ٖٕ/ٔ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو الس ٍّدم صدكؽ .

ٕ٘ٔ

صر ً
اد ًرة ً ً ً ً
(ْٖٓ) َّ
الصالى ًة
اؼ ًم ىف َّ
اإل ىماـ ,بًاًل ٍن ى
الن ٍي يي ىع ٍف يم ىب ى ى
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يم ٍس ًي ور ,ىع ًف اٍل يم ٍختى ًار ٍب ًػف يفٍم يف وػؿ ,ىع ٍػف أ ىىن ً
ػس ٍب ًػف ىم ًال وػؾ,
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يح ٍج ور ,أ ٍ
(ٖٔ -)ُِٖٖ/أ ٍ
ال تيب ً
َّ ً
ات ىيكوـ ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعىم ٍي ىنػا بًك ٍج ًي ًػو ىف ىق ى ً ً
اؿ ى َّ ً
ًل
ػاد يركنًي بًػالريككًع ىك ى
ىق ى
ػام يك ٍـ ىفػ ى ى
ػاؿ " :إٍّنػي إ ىم ي
صمى ب ىنا ىر يسك يؿ المو  ىذ ى ٍ
ى
ىر يكـ ًمف أىم ً
ً ً ً
ً ً ً ً ً
ً
ً
ػاؿ " :ىكالَّ ًػذم ىن ٍف ًسػي بً ىي ًػد ًه لى ٍػك ىأرٍىيػتي ٍـ
امي ىك ًم ٍػف ىخٍمًفػي" .ثي َّػـ قى ى
بالس يجكد ىكًلى باٍلق ىياـ ىكًلى باًل ٍنص ىراؼ فىإٍّني أ ىا ٍ ٍ ى
*
ت اٍل ىجَّن ىة ىك َّ
الن ىار ".
ال ىكىل ىب ىك ٍيتي ٍـ ىكثً نا
ض ًح ٍكتي ٍـ ىقًمي ن
كؿ المَّ ًو ,ىق ى
ت ىيا ىر يس ى
اؿ " :ىأرٍىي ي
ير" ,يقٍم ىنا :ىما ىأرٍىي ى
ىما ىأرٍىي ي
ت ىل ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِم ٌّي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
ِ
س ِي ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)٘ٚ
* َعم ٌّي ْب ُن ُم ْ
* ا ْل ُم ْختَ ُار ْب ُن ُف ْم ُف ٍل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)٘ٚ
(ٔ)
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-خ )ٔٓ( ,)َِٖ/ٖ( :كتػػاب التفسػػير )ٓ( ,س ػػكرة المائػػدة )ُِ( ,بػػاب

التتَُسْا اأَُّوَ تعَا اأْتأََْا ايَ َْتإهْْتُوبْا ا َتَُّؤوا ا ْتَُسا ا ْ

و ْت

[المائدة ,]َُُ:رقـ(ُِْٔ) عف منذر بف الكليد عف أبيو عف شػعبة عػف مكسػى بػف أنػس عػف أنػس بمفػظ

مختمؼ ,كفيو "لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيػتـ كثي نػرا" ,ككػذلؾ(ُُ )ُٖ( ,)ُّٗ/كتػاب الرقػائؽ,
(ِٕ) باب قكؿ النبي " لك تعممكف ما أعمػـ لضػحكتـ قمػيال كلبكيػتـ كثي نػرا" ,رقػـ(ْٖٔٔ) عػف سػميماف بػف
كثيرا".
حرب عف شعبة عف مكسى بف أنس عف أنس بمفظ " لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن
-ـ )ْ( ,)َِّ/ُ( :كتاب الصالة )ِٓ( ,باب تحريـ سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد أك نحكىما ,رقـ(ُُِ)

عػ ػػف عمػ ػػي ب ػ ػف حجػ ػػر كأبػ ػػي بكػ ػػر بػ ػػف أبػ ػػي شػ ػػيبة ,كالىمػ ػػا عػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف مسػ ػػير بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككػ ػػذلؾ(ُ )ْ( ,)َِّ/كتػ ػػاب الصػ ػػالة )ِٓ( ,بػ ػػاب تح ػ ػريـ سػ ػػبؽ اإلمػ ػػاـ بركػ ػػكع أك سػ ػػجكد أك نحكىمػ ػػا,

رقػػـ(ُُّ) عػػف قتيبػػة بػػف سػػعيد عػػف جريػػر كعػػف ابػػف نميػػر ,كاسػػحاؽ بػػف إبػراىيـ عػػف ابػػف فضػػيؿ ,كالىمػػا
(جريػػر كابػػف فضػػيؿ) عػػف المختػػار بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ْ )ّْ( ,)ُِّٖ/كتػػاب الفضػػائؿ)ّٕ( ,

باب تكقيره  كترؾ إكثار سؤالو ,...رقـ(ُّْ) عف محمكد بف غيالف كمحمد بف قدامة كيحيى بف محمد

جمػػيعيـ عػػف النضػػر بػػف شػػميؿ عػػف شػػعبة عػػف مكسػػى بػػف أنػػس عػػف أنػػس مطػكنًل بمفػػظ مختمػػؼ ,كفيػػو "لػػك

كثيرا".
تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن
-د ,)ُٔٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػيمف ينصػػرؼ قبػػؿ اإلمػػاـ ,رقػػـ(ِْٔ) عػػف محمػػد بػػف العػػالء عػػف

ػر بمفػػظ "أف النبػػي  حضػػيـ عمػػى الصػػالة كنيػػاىـ أف
حفػػص بػػف يبغيػػؿ عػػف ازئػػدة عػػف المختػػار بػػو مختصػ نا
ينصرفكا قبؿ انصرافو مف الصالة".

* ٌ )ٕ( ,)ٔٓ7/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )٘ٗ8( ,تاب اىْٖ ٜػِ ٍثاقنج اإلٍاً تاالّٕهاػ ٍاِ اىٕاالج ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٔ88ي)ٖٔ( ,)8ٕ-8ٔ/ٖ( :
مراب اىٍٖ٘ )ٕٔٓ( ,تاب اىْٖ ٜػِ ٍثاقنج اإلٍاً تاالّٕهاػ ٍِ اىٕالج ,نفٌ(ٌْ )ٖٔ٘9كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ذفهٝط ظىء ٍِ ٕما اىؽكٝس ,ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٗٙ

ٕٔٙ

جو )ّٕ( ,)ْٖٗ/ّ( :كتػاب الزىػد )ُٗ( ,بػاب الحػزف كالبكػاء ,رقػـ(ُُْٗ) عػف محمػد بػف المثنػى عػفعبد الصمد بف عبد الكارث عف ىماـ عف قتادة عف أنس بمفظ "لك تعممػكف مػا أعمػـ لضػحكتـ قمػيال كلبكيػتـ

كثيرا".
ن
-دم )ِ( ,)ِّٖ/ِ( :كتاب الصالة )ِٕ( ,باب النيي عف مبادرة األئمة بػالرككع كالسػجكد ,رقػـ(ُّٔٓ)

عػػف أب ػي الكليػػد الطيالسػػي عػػف ازئػػدة عػػف المختػػار بػػو جػػزء مػػف الحػػديث ,ككػػذلؾ(ّ )َِ( ,)ُٕٖٗ/كتػػاب
الرقاؽ )ِٔ( ,باب لػك تعممػكف مػا أعمػـ ,رقػـ(ِٕٕٕ) عػف أبػي الكليػد عػف شػعبة عػف مكسػى بػف أنػس عػف
ػر بمفػػظ " لػػك تعممػػكف مػػا أعمػػـ لضػػحكتـ قمػػيال كلبكيػػتـ كثيػ نػرا" ,ككػػذلؾ(ّ )َِ( ,)ُٕٗٗ/كتػاب
أنػػس مختصػ نا
الرقاؽ )ِٔ( ,باب لك تعممػكف مػا أعمػـ ,رقػـ(ِٖٕٕ) عػف عفػاف عػف ىمػاـ عػف قتػادة عػف أنػس ,كلػـ يسػؽ
لفظو ,كأحاؿ عمى الحديث السابؽ.

حـ )َُِ/ّ( :عف محمد بف فضيؿ عف المختار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٔ/عػف عبػد الصػمدبف عبد الكارث عف زائدة عف المختار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُْٓ/عف أسكد بػف عػامر عػف زىيػر

عف المختار بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُّٗ/عف بيز عف ىماـ عف قتادة عف أنس بمفظ "لػك تعممػكف
كثيرا" ,ككذلؾ(ّ )ُِٕ/عف عبد الرحمف بػف ميػدم عػف ازئػدة عػف المختػار
ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن
بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,ككػ ػػذلؾ(ّ )َِْ/عػ ػػف أبػ ػػي سػ ػػعيد عػ ػػف ازئػ ػػدة عػ ػػف المختػ ػػار بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )َِٗ ,ِْٓ/عف عفاف عف عبد الكاحد عف المختػار بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َُٖ/عػف

ككيع عف أبي العميس عف أبي طمحة عف أنػس بمفػظ " لػك تعممػكف مػا أعمػـ لضػحكتـ قمػيال كلبكيػتـ كثي نػرا",
ككذلؾ(ّ )َُِ/عف سميماف كأبي سعيد مكلى بني ىاشـ كالىما عف شعبة عف مكسى بف أنس عػف أنػس

بمفػظ "لػػك تعممػػكف مػػا أعمػػـ لضػػحكتـ قمػػيال كلبكيػػتـ كثي نػرا ,ككػػذلؾ(ّ )َُِ/عػػف عبػػد الصػػمد عػػف ىمػػاـ عػػف
كثيرا" ,ككذلؾ(ّ )ِٖٔ ,ُِٓ/عػف عفػاف
قتادة عف أنس بمفظ " لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن

عػف ىمػاـ عػف قتػػادة عػف أنػس بمفػػظ " لػك تعممػكف مػػا أعمػـ لضػحكتـ قمػػيال كلبكيػتـ كثي نػرا" ,ككػػذلؾ(ّ)ِٖٔ/
كثيرا".
عف عفاف عف شعبة عف مكسى بف أنس عف أنس بمفظ " لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن
ثانيا :الشواىد
ً
أكنًل :النيي عف سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد

ُ -عف أبي ىريرة 

-حب )ٗ( ,)َُٔ-َٔٗ/ٓ( :كتاب الصالة )ُْ( ,باب فرض متابعة اإلماـ ,رقـ(ُِِّ).

كثيرا".
ن
ثانيا :قكلو " لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميال كلبكيتـ ن
ُ-عف سمرة بف جندب 
طب ,)ِٖٗ/ٕ( :رقـ(ََٕٓ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٔ7

(َٓٔ) ىم ٍف ىك يس ىؿ أ ٍىك فىتىىر
ً
ىخبرىنػػا ًإسػػم ً
ً ً
كسػػى ,ىعػ ٍػف ىع ٍبػ ًػد
يـ قىػ ى
اعي يؿ ىكأ ٍ
(ٗٔ -)َُّٖ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا ًإ ٍسػ ىػح ي
ىخ ىب ىرىنػػا ع ٍمػ ىػر ي
اف ٍبػ يػف يم ى
ػاؿ :أ ٍ ى ى
ٍى
اؽ ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
يز ,ىع ٍف أ ىىن و
كد ىب ٍػي ىف ىس ً
اٍل ىك ًار ًث ,ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
س ,أ َّ
ػاؿ " :ىمػا
ػارىيتىٍي ًف ىف ىق ى
ىف ىر يس ى
ػكؿ المَّ ًػو  ىد ىخ ىػؿ اٍل ىم ٍس ًػج ىد ىك ىحٍبػ هؿ ىم ٍم يػد ه
(ِ)
(ُ)
ً
ً
طوي ىفػًإ ىذا
ىح يػد يك ٍـ ىن ىشػا ى
ػت ًب ًػو  ,ىف ىق ى
ت تى ىعمَّ ىق ٍ
ت أ ٍىك ىك يسمى ٍ
ب ىفًإ ىذا ىفتىىر ٍ
ص ٍّػؿ أ ى
ىى ىذا",ى ىقاليكا :ىزٍي ىن ي
ػاؿ ىر يسػك يؿ اهلل  " : ل يي ى
ىك يس ىؿ أ ٍىك فىتىىر ىفٍم ىي ٍق يع ٍد"*.
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ ِ
وي ْو ,ثقة حافظ اختمط بآخره ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يمُ ,ى َو ْاب ُن َر ُ
س َح ُ
اى َ
* إِ ْ
اق ْب ُن إ ْب َراى َ
ِ ِ
* إِ ِ
يم ْب ُن ُعمَ َّيةَ ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
ْ
س َماعي ُل ْب ُن إ ْب َراى َ
وسى ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
* ِع ْم َر ُ
ان ْبن ُم َ
ار ِث ْب ُن س ِع ٍ
* َع ْب ُد ا ْل َو ِ
يد ,ثقة ثبتُ ,رمي بالقدر ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
َ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْي ٍب ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ُن ُ
ثانيا :التخريج
ً
خ )ُٗ( ,)ّٔ/ّ( :كتػػاب التيجػػد )ُٖ( ,بػػاب مػػا ييك ػره مػػف التشػػديد فػػي العبػػادة ,رقػػـ(َُُٓ) عػػف أبػػيمعمرػ عبد اهلل بف عمركػ عف عبد الكارث بو متقارب األلفاظ.
-ـ )ٔ( ,)ِْٓ-ُْٓ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ُّ( ,بػػاب أمػػر مػػف نعػػس فػػي صػػالتو أك

استعجـ عميو القرآف ,...رقـ(ُِٗ) عف أبي بكر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف حػرب كالىمػا عػف إسػماعيؿ بػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ عف شيباف عف عبد الكارث بو ,كلـ يسؽ لفظو.

د ,)ّْ/ِ( :كتاب الصالة ,باب النعاس في الصالة ,رقـ(ُُِّ) عف زيػاد بػف أيػكب كىػاركف بػف عبػادكالىما عف إسماعيؿ بو متقارب األلفاظ ,ك في ركاية زياد "لزينب" ,كفي ركاية ىاركف "لحمنة".

-جػػو )ٓ( ,)ُٕٓ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ُْٖ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي المصػػمي إذا نعػػس,

رقـ(ُُّٕ) عف عمراف بو متقارب األلفاظ.

حـ )َُُ/ّ( :عف إسماعيؿ بف عميَّة بو متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُْٖ/عػف عبػد الػرحمف عػف حمػادبػػف سػػممة عػػف ثابػػت عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػى متقػػارب األلفػػاظ مرسػ نػال ,كفيػػو "أف الحبػػؿ لحمنػػة بنػػت

جحش" ,ككذلؾ(ّ )ُْٖ/عف عبد الرحمف عف حماد عف حميد عػف أنػس عػف النبػي  ,كلػـ يسػؽ لفظػو,
كأحاؿ عمى الحػديث السػابؽ ,ككػذلؾ(ّ )َِْ/عػف معػاذ بػف معػاذ كابػف أبػي عػدم كالىمػا عػف حميػد عػف

*ٌا )ٕ( ,)ٔٔ8/ٕ( :ٜمرااب اىٕاالج )٘ٙٓ( ,تاااب ٍاِ مٍاو أٗ ؽرااه ,نفاٌ( ٗ ,)ٖٔٓ8ي )ٕٓ( ,)ٕٔٙ/ٖ( :مرااب فٞاااً اىيٞاو ٗذطا٘ع اىْٖااان,
( )ٔ7تاب االـرالػ ػي ٚػائّح ؽ ٜفٞاً اىيٞو ,نفٌ( )ٖٔٙ9ػِ ػَهاُ تٔ ّؽ٘ٓ.
(ٔ) ٕ ٜتْد ظؽُ .ؽرػ اىثان.)ٖٙ/ٖ(ٛ
(ٕ) ؽرهخ :تؾرػ اىَصْاج ,أ ٛمٍيد ػِ اىقٞاً .ؼاِٞح اىٍ ٜٚ٘ٞػي ٚاىٍْائ.)ٕٔٙ/ٖ(ٜ

ٕٔ8

أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٓٔ/عف عفاف عػف حمػاد عػف ثابػت عػف ابػف أبػي ليمػى متقػارب األلفػاظ
مرسال ,كفيو "أف الحبؿ لحمنة بنت جحش".
ن

-شػيبة )ّ( ,)ُّٕ-ُِٕ/ّ( :كتػػاب الصػالة )َُُ( ,مػػف كػره أف يتككػػأ الرجػؿ عمػػى شػيء كىػػك يصػػمي,

سـ المرأة.
رقـ(ُِّْ) عف ىشيـ بف بشير عف حميد عف أنس نحكه ,كلـ تي َّ
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٔ9

اظ َّ ًً
ؼ أىٍل ىف ً
(ِٕٓ) ًذ ٍكر صالى ًة رس ً
يف
كؿ المَّ ًو  بًالمٍَّي ًؿ ىك ٍ
اختى ىال ي
الناقم ى
ي ى ىي
ىخبرىنا ًإسح ي ً ً
اؿ أ ٍىن ىبأ ىىنا يح ىم ٍي هد ,ىع ٍف أ ىىن و
ػاء
س ,قى ى
يد ,قى ى
يـ ,قى ى
اؿ :أى ٍخ ىب ىرنا ىي ًز ي
(َٕ -)ُِّٓ/أ ٍ ى ى ٍ ى
اؿ :ىما يكَّنا ىن ىش ي
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
*
كؿ المَّ ًو ً في المَّي ًؿ م ٍّ َّ
ىف ىن ىراهي ىنائً نما ًإًلَّ ىأرٍىي ىناهي.
ىف ىن ىرل ىر يس ى
اء أ ٍ
أٍ
صمنيا ًإًل ىأرٍىي ىناهي ىك ىما ىن ىش ي
ٍ ي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ ِ
يم ,ثقة حافظ اختمط بآخره ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
س َح ُ
* إَ ْ
اق ْب ُن إ ْب َراى َ
ون ْب ِن َاز َذى ْب ِن ثَا ِب ٍت ,أبو َخ ِال ٍد الس َم ِمي(ٔ) ,موًلىم الو ِ
اس ِطي.
* َي ِز ُ
يد ْب ُن َى ُار َ
َ
كثقػو ابػف سػعد(ِ) ,كابػف المػػديني(ّ) ,كابػف معػيف(ْ) ,كالعجمػي(ٓ) ,كيعقػػكب بػف شػيبة(ٔ) ,كأبػك حػػاتـ(ٕ),

كابف قانع(ٖ) ,كابف حجر(ٗ) ,كزاد ابف سعد "كثير الحديث" ,كزاد العجمػي "ثبػت فػي الحػديث" ,كزاد أبػك حػاتـ
"إماـ صدكؽ في الحديث ًل يسأؿ عػف مثمػو" ,كزاد ابػف حجػر "مػتقف عابػد" ,كزاد ابػف قػانع "مػأمكف" ,كذكػره

ابػف حبػاف(َُ) ,كابػف شػاىيف

(ُُ)

فػي الثقػػات ,كقػاؿ ابػف حبػاف" :كػاف مػػف خيػار عبػاد اهلل ممػف يحفػظ حديثػػو

متقنا لمحديث صحيح الحديث عف حجاج بف أرطأة
ككاف قد كؼ في آخر عمره" ,كقاؿ أحمد" :كاف حاف ن
ظا ن
قػاىر ليػا حػافظ ليػػا"(ُِ) ,كقػاؿ أحمػد فػي ركايػػة أخػرل" :حػافظ مػتقف لمحػػديث صػرامة ,كحسػف مػػذىب"(ُّ),
كأثنى عمى حفظػو عمػي بػف المػديني فقػاؿ" :لػـ ىأر أحفػظ مػف يزيػد بػف ىػاركف" ,كقػاؿ" :مػا أريػت أحفػظ عػف
الصغار كالكبار مف يزيػد بػف ىػاركف"(ُْ) ,كقػاؿ أبػك زرعػة" :كاإلتقػاف أكثػر مػف حفػظ السػرد"(ُٓ) ,كق َّػدـ ابػف

يما كابف يعميَّة عميو ,كقػاؿ :إنيمػا أقػؿ خطػأن منػو"(ُٔ),كقػاؿ عفػاف" :أخػذ يزيػد عػف حمػاد بػف سػممة
معيف يى ىش ن
ظا كىي صحاح بيا مف اًلستكاء غير قميؿ ,كمدحيا"(ُٕ).
حف ن
عمف ركل"(ُٖ) ,كقاؿ
كغمزه ابف معيف ,فقاؿ" :ليس مف أصحاب الحديث ألنو كاف ًل يميز كًل يبالي َّ

أبك خيثمة" :كاف ييعاب عمى يزيد بف ىاركف حيث ذىب بصره انػو ربمػا سػئؿ عػف الحػديث ًل يعرفػو فيػأمر
جارية لو فتيحفظو"(ُٗ).
* ٌ )ٕ( ,)ٕٔٙ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )٘7ٕ( ,لماه ٔاالج نٌا٘ه  تاىيٞاو ٗاـارالػ أىؾااظ اىْاافي ِٞىامىل ,نفاٌ(ٕٖ٘ٔ) ٗ ,ي,)ٕٔٓ/ٖ( :
(ٕٓ) مراب فٞاً اىيٞو ٗذط٘ع اىْٖان )ٖٔ( ,تاب لمه ٔالج نٌ٘ه  تاىيٞو ,نفٌ(ٌْٖٕ )ٔٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىٍَي :ٜت ٌٙاىٍٗ ِٞؽرػ اىالً شٌ ٍٍّ ,ٌٞثح اىٌ ٚي ٌٞتِ ٍْٕ٘ن تِ ػنهٍح أت٘ ـٕؾح تِ ف ًٞتاِ ػاٞالُ تاِ ٍٙاهٕٗ ,ا ٜفثٞياح ٍّاٖ٘نج.
األٍّاب(ٖ ,)ٕ78/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٔ9-ٕٔ8/
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٕ8/7(ٙ
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ9٘/9
(ٗ) اىَٕكن اىٍاتـ( ,)ٕ9٘/9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٖٗ8
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٔ.)ٗ8
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖ8ٗ/9
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ9٘/9
(ٗ )8اتِ فاّغ ٕ٘ ػثك اىثاف ٜتِ فاّغٔ ,اؼة ٍؼعٌ اىٕؽاتح ,اّظه :ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖ8ٗ/9
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖ٘٘).
(ٓٔ) اىصقاخ(ٗ ,)ٖٕٙ/7اّظه ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(.)ٕٓ9-ٕٓ8
(ٔٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٖٗ8
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ97/9
(ٖٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٗ9٘/ٔٙ
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ9ٙ-ٗ9٘/ٔٙ
(٘ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٖ ,)ٕٙ7/ذانٝؿ اإلٌالً(ٗٔ.)ٗ٘7/
( )ٔٙذانٝؿ تغكاق(.)ٗ9٘/ٔٙ
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ9٘/9
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ9٘/ٔٙ
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ9٘/ٔٙ

ٕٕٓ

قاؿ الخطيب معمقنا" :كقد كصؼ غير كاحد مف األئمة حفظ يزيػد بػف ىػاركف لحديثػو كضػبطو لػو,
كلعمو ساء حفظو لما كؼ بصره كعمت سنو فكاف يستثبت جارية فيما شؾ فيػو ,كيأمرىػا بمطالعػة كتابػو

لذلؾ"(ُ).

قاؿ الذىبي معمقنا" :ما بيذا الفعؿ مف بأس مع أمانة مف يمقنو كيزيد حجػة بػال مثنكيػة –يعنػي بػال
استثناء.)ِ("-
مات سنة ست كمائتيف.

*ح َم ْي ُد الطَّ ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ُ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-خ )ُٗ( ,)ِِ/ّ( :كتاب التيجػد )ُُ( ,بػاب قيػاـ النبػي  بالميػؿ كنكمػو كمػا نسػ مػف قيػاـ الميػؿ,

رقػػـ(ُُُْ) ,ككػػذلؾ(ْ )ّٓ( ,)ُّٓ/بػػاب مػػا يػػذكر مػػف صػػكـ النبػػي كافطػػاره ,رقػػـ(ُِٕٗ) عػػف عبػػد
العزيػػز بػػف عبػػد اهلل عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كصػػرح حميػػد بالسػػماع ,كزاد

"كاف رسكؿ اهلل  يفطر مف الشير حتى نظػف أف ًل يصػكـ منػو كيصػكـ حتػى نظػف أف ًل يفطػر منػو
ػيئا" ,ككػػذلؾ(ْ )ّٓ( ,)ُّٔ-ُّٓ/بػػاب مػػا يػػذكر مػػف صػػكـ النبػػي  كافطػػاره ,رقػػـ(ُّٕٗ) عػػف
شػ ن
محمد عف سػميماف بػف حبػاف أبػي خالػد األحمػر عػف حميػد بػو متقػارب األلفػاظ ,كصػرح حميػد بالسػماع,
ػر إًل أريتػػو كًل مسسػػت خ ػزة كًل حري ػرة
ػائما إًل رأيتػػو كًل مفطػ نا
كزاد "مػػا كنػػت أحػػب أف أراه مػػف الشػػير صػ ن
عبير أطيب رائحة مف رائحة رسكؿ اهلل ." 
أليف مف كؼ رسكؿ اهلل  كًل شممت مسكة كًل نا
-ت )ٔ( ,)ُٕٗ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ٕٓ( ,مػػا جػػاء فػػي سػػرد الصػػكـ ,رقػػـ(ٕٗٔ) عػػف عمػػي بػػف حجػػر

عػف إسػماعيؿ بػف جعفػر عػف حميػػد بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد "كػاف يصػػكـ مػف الشػير حتػى يػرل أنػػو ًل

شيئا.
يريد أف يفطر منو ,كيفطر حتى يرل أنو ًل يريد أف يصكـ منو ن

-حـ )َُْ/ّ( :عف ابف أبي عدم عف حميد بو متقارب األلفاظ ,كزاد "ككػاف يصػكـ مػف الشػير حتػى

شيئا" ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ ,ُُْ/عػف يحيػى بػف
شيئا كيفطر حتى نقكؿ ًل يصكـ منو ن
نقكؿ ًل يفطر منو ن
سػػعيد عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ِّٔ/عػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل عػػف حميػػد بػػو متقػػارب
ػيئا كيفطػر حتػى نقػكؿ مػا يريػد
األلفاظ ,كزاد "كاف يصكـ مف الشير حتى نقكؿ ما يريػد أف يفطػر منػو ش ن
شيئا" ,ككذلؾ(ّ )ِْٔ/عف عبد اهلل بف بكر عف حميد بو نحكه ,كزاد "ككػاف يصػكـ مػف
أف يصكـ منو ن

ػيئا كيفطػر مػف الشػير حتػى نقػكؿ ًل نػراه يريػد أف يصػكـ
الشير حتى نقكؿ ًل نراه يريد أف يفطػر منػو ش ن
شيئا".
منو ن
-يعمى ,)ِٕٔ( :رقـ(ِّٖٓ) عف زىير عف يزيد بو متقارب األلفاظ .

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٗ9٘/ٔٙ
(ٕ) ذممهج اىؽؾاظ(ٌٔٞ ,)ٖٔ9/ه أػالً اىْثالء(.)ٖٕٙ/9

ٕٕٔ

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أـ سممة -رضي اهلل عنيا -نحكه ,كفيو زيادة

-د ,)ْٕ/ِ( :كتاب الصالة ,باب استحباب الترتيؿ في القراءة ,رقـ(ُْٔٔ).

-ت )ْٔ( ,)ِّْ/ْ( :كتاب فضائؿ القرآف )ِّ( ,باب ما جاء كيؼ كانت قراءة النبي  ,رقـ(ِِّٗ)

-س )َِ( ,)ُُِ/ّ( :كتػػاب قيػػاـ الميػػؿ كتطػػكع النيػػار )ُّ( ,بػػاب ذكػػر صػػالة رسػػكؿ اهلل  بالمي ػػؿ,

رقـ(ُِْٔ.)ُِٔٓ ,

-حـ.)ََّ ,ِْٗ/ٔ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٕٕ

كؿ ً
اظ َّ ًً
ؼ أىٍل ىف ً
ً
ً
الة رس ً
يف ًل ىذًل ىؾ
اهلل  بًالمٍَّي ًؿ ىك ٍ
اختً ىال ي
الناقم ى
ص ىي
(ِٕٓ) ذ ٍك ير ى
ػكر - ,كالمَّ ٍف ػظي لىػػو  -عػػف س ػ ٍفياف ,عػػف ًزيػ ً
ًو
صػ و
ػاد ٍبػ ًػف
(ُٕ -)ُِّٕ/أ ٍ
ي ى ٍ ي ى ى ى ٍ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىب ػةي ٍبػ يػف ىسػػعيد ,ىك يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىم ٍن ي
ى
ت اٍل يم ًغ ىيرةى ٍب ىف يش ٍع ىب ىة ,ىيقيك يؿ :ىق ىاـ َّ
يؿ ىلوي :ىق ٍد ىغ ىف ىر المَّوي ىل ىؾ ىما
ًع ى
ت ىق ىد ىماهي ىفًق ى
ال ىق ىة ,ىق ى
النبًي  ىحتَّى تى ىكَّرىم ٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
*
تى ىق َّد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ىؾ ك ىما تىأ َّ
كر".
كف ىع ٍب ندا ىش يك نا
ىخ ىر ,ىق ى
اؿ" :أى ىفالى أى يك ي
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
س ِعيد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* قُتَ ْي َب ُة ْب ُن َ
ص ٍ
ور ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ

ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
اد ْب ِن ِعالَقَ َة ْب ِن َم ِال ٍك الثَّ ْعمَ ِبي(ٔ) ,أ َُبو َم ِال ٍك.
* ِزَي ُ
كثقو النسائي(ِ) ,كابف معػيف(ّ) ,كالعجمػي(ْ) ,كيعقػكب بػف سػفياف(ٓ) ,كالػذىبي(ٔ) ,كابػف حجػر(ٕ) ,كزاد
العجمي "ىك في ًع ىد ًاد الشيكخ" ,كذكره ابف حباف(ٖ) ,كابف شػاىيف(ٗ) فػي الثقػات ,كقػاؿ ابػف حبػاف" :مػف جمػة
متقن ػػا"(َُ) ,كق ػػاؿ أحم ػػد" :ثب ػػت الح ػػديث"(ُُ) ,كق ػػاؿ أب ػػك ح ػػاتـ" :ص ػػدكؽ ف ػػي
مش ػػاي الك ػػكفييف ...كك ػػاف ن

الحديث"(ُِ).

مات سنة خمس كعشريف كمائة(ُّ) ,كقيؿ خمس كثالثيف كمائة(ُْ) ,كقد جاكز المائة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُٗ( ,)ُْ/ّ( :كتػػاب التيجػػد )ٔ( ,بػػاب قيػػاـ النبػػي  الميػػؿ ,...رقػػـ(َُُّ) عػػف أبػػي نعػػيـ عػػف

مسػعر عػف زيػػاد بػو متقػػارب األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ْٖٓ/كتػاب التفسػػير )ِ( ,بػاب

تُِّيَغفِازَتَُّاكَت ُّلَّاالتََا تَُ َا و َتَِااأت

ذَنبهكَ[ ...الفػتح ,]ِ:نفٌ( )ٗ8ٖٙػِ ٔكفح تِ اىؾٙو ػِ اتِ ػْٞٞح تأ تيؾظأٗ ,مامىل(ٔٔ)8ٔ( ,)ٖٖٓ/
مراب اىهفاؿ )ٕٓ( ,تاب اىٕثه ػِ ٍؽانً  ,...نفٌ(ٔ )ٖٙ7ػِ ـالق تاِ ٝؽٞا ٚػاِ ٍٍاؼه ػاِ وٝااق
تٔ متقارب األلفاظ.

* ٌا )ٕ( ,)ٕٔ7/ٕ :ٜمراااب اىٕااالج )٘7ٕ( ,لماه ٔااالج نٌاا٘ه  تاىيٞاو ٗاـاارالػ أىؾاااظ اىْاافي ِٞىاامىل ,نفااٌ( ٗ ,)ٖٕٔ7ي,)ٕٔٙ/ٖ( :
(ٕٓ) مراب فٞاً اىيٞو ٗذط٘ع اىْٖان )ٔ7( ,تاب االـرالػ ػي ٚػائّح ؽ ٜاؼٞاء اىيٞو ,نفٌ(ٌْٓٗ )ٔٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىصؼيث :ٜتؾرػ اىراء اىَْق٘ٚح تصالز ٌٗنُ٘ اىؼ ِٞاىََٖيح ٗؽ ٜآـهٕا اىثاء اىَْق٘ٚح ت٘اؼكجٕ ,مٓ اىٍْاثح اىا ٚاىقثائاو ٗاىا ٚاىٕاْؼح  ,ؽؤٍاا اىاٚ
اىقثٞيح ؽٍْثح اى ٚفثٞيح تْ ٜشؼيثح ٌٍْٖ ,...وٝاق تِ ػالفح .األٍّاب(ٔ ,)٘ٓ٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕٖ7/
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(.)٘ٓٓ/9
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)٘ٗٓ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٖٔ7
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٔٙ8
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٕٓٓ/
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(٘ ,ٕٔ٘/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٓٔ/8
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (ٓ.)ٔٙ
( )8اىصقاخ(ٗ.)ٕ٘8/
( )9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٖٔ7
(ٓٔ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٖ٘ٔ).
(ٔٔ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق(ٖٔٓ).
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)٘ٗٓ/
(ٖٔ) اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ ,)ٕٖٔ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٓٔ/8
(ٗٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ ,)ٕٓٓ/ذقهٝة اىرٖمٝة (ٓ.)ٔٙ

ٖٕٕ

-ـ )َٓ( ,)ُُِٕ/ْ( :كت ػػاب ص ػػفات المن ػػافقيف كأحك ػػاميـ )ُٖ( ,ب ػػاب إكث ػػار األعم ػػاؿ كاًلجتي ػػاد ف ػػي

العبػػادة ,رقػػـ(ٕٗ) عػػف قتيبػػة عػػف أبػػي عكانػػة عػػف زيػػاد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ,)ُِِٕ-ُُِٕ/

(َٓ) كتاب صفات المنافقيف )ُٖ( ,باب إكثار األعماؿ كاًلجتياد في العبادة ,رقـ(َٖ) عف أبي بكر بػف
أبي شيبة كابف نمير ,كالىما عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

ت )ِ( ,)ُِْ/ُ( :كتاب الصالة )ُٖٕ( ,باب ما جاء في اًلجتياد في الصالة ,رقـ(ُِْ) عف قتيبػةبف سعيد كبشر بف معاذ كالىما عف أبي عكانة عف زياد بو متقارب األلفاظ .

-جو )ٓ( ,)ّٕٓ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ََِ( ,باب ما جاء في طكؿ القيػاـ فػي الصػالة,

رقـ(ُُْٗ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بو بمفظو.

-حـ )ُِٓ/ْ( :عف سفياف بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ِٓٓ/عػف ككيػع عػف مسػعر كسػفياف كالىمػا

عف زياد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ِٓٓ/عف عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

حب )ٔ( ,)ٗ/ِ( :كتاب البر كاإلحساف )ِ( ,باب ما جاء في الطاعات كثكابيا ,رقـ(ُُّ) عف الفضؿبف الحباب عف إبراىيـ بف بشار عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ-عف أبي ىريرة  متقارب األلفاظ

-جو )ٓ( ,)ّٕٓ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ََِ( ,باب ما جاء في طكؿ القيػاـ فػي الصػالة,

رقـ(َُِْ).

تـ )َْ( ,)ُٕٓ-ُٓٔ( :باب ما جاء في عبادة رسكؿ اهلل  ,رقـ(ِِٔ.)ِّٔ ,ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٕٗ

ت اٍل ىكتٍ ًر
(ِٗٓ) ىكٍق ي
ث ىع ٍف ىن ًاف وع ً
صػمَّى ًم ىػف المٍَّي ًػؿ
عف ٍاب ىف يع ىم ىر ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ِٕ -)ُّٗٓ/أ ٍ
ػاؿ :ىم ٍػف ى
ً *
التً ًو كتٍ ار ىفًإ َّف رس ى َّ ً
ً
ٍم ير بً ىذل ىؾ.
كؿ المو  ىك ى
ىي
ىفٍم ىي ٍج ىع ٍؿ آخ ىر ى
ص ى ىن
اف ىيأ ي

أوًلً  :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
ت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
يدِ ,ثقَ ٌة ثَْب ٌ
َ
َ
ٍ
س ْعد ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْولَى ا ْب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).

نيا :التخريج
ثا ً
(ٔ)
أوًًل :المتابعات

-خ )ٖ( ,)ِٓٔ-ُٓٔ/ُ ( :كتػػاب الصػػالة )ْٖ( ,بػػاب الحمػػؽ كالجمػػكس فػػي المسػػجد ,رقػػـ(ِْٕ) عػػف

مسدد عف بشر بف ال يمفضؿ عف عبد اهلل عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,كفيو "اجعمكا آخر صػالتكـ بالميػؿ كتػ نار
فػ ػػإف النبػ ػػي  أمػ ػػر بػ ػػو" ,ككػ ػػذلؾ(ِ )ُْ( ,)ْٖٖ/كتػ ػػاب الػ ػػكتر )ْ( ,بػ ػػاب ليجعػ ػػؿ آخػ ػػر صػ ػػالتو كت ػ ػ انر,
رقـ(ٖٗٗ) عف مسدد عف يحيى بف سعيد عف عبد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٔ( ,)ُٕٓ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػة مػػف

آخػػر الميػػؿ ,رقػػـ(َُٓ) عػػف قتيبػػة كمحمػػد بػػف رمػػح كالىمػػا عػػف الميػػث بػػو بمفظػػو )ٔ( ,)ُٕٓ/ُ( ,كتػػاب
صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر ركعػػة مػػف آخػػر الميػػؿ ,رقػػـ(ُْٗ) عػػف

ىاركف بف معركؼ كسريج بف يكنس كأبي كريب ,جميعيـ عف ابف أبي زائدة عف عاصـ األحكؿ عػف عبػد

اهلل ب ػػف ش ػػقيؽ ع ػػف اب ػػف عم ػػر بمف ػػظ "ب ػػادركا الص ػػبح بػ ػالكتر" ,كك ػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُٖٓ-ُٕٓ/كت ػػاب ص ػػالة

المسافريف كقصرىا )َِ( ,صالة الميؿ مثنى مثنػى كالػكتر ركعػة مػف آخػر الميػؿ ,رقػـ(ُُٓ) عػف أبػي بكػر
بف أبي شيبة عف أبػي أسػامة كعػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف نميػر عػف أبيػو كعػف زىيػر بػف حػرب كمحمػد بػف

المثنػػى كالىمػػا عػػف يحيػى ,جمػػيعيـ (أبػك أسػػامة ,كيحيػى ,كعبػػد اهلل بػف نميػػر) عػػف عبيػد اهلل عػػف نػػافع بػػو
نحكه ,ككذلؾ (ُ )ٔ( ,)ُٖٓ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )َِ(,بػاب صػالة الميػؿ مثنػى مثنػى كالػكتر

ركعة مف آخر الميؿ ,رقـ(ُِٓ) عف ىاركف بف عبد اهلل عف حجاج بف محمػد عػف بػف جػريج عػف نػافع بػو
متقارب األلفاظ.

-د ,)ٖٔ/ِ ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػي كقػػت الػػكتر ,رقػػـ(ُّْٔ) عػػف ىػػاركف بػػف معػػركؼ عػػف ابػػف أبػػي

زائدة عف عبيد اهلل عف نافع بو بمفظ "بادركا الصبح بالكتر" ,)ٖٔ/ِ( ,كتاب الصالة ,باب في كقت الكتر,

رقـ(ُّْٖ) عف أحمد بف حنبؿ عف يحيى القطاف عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

ت )ّ( ,)ُْ/ِ( :كتاب الكتر )ُِ( ,باب ما جاء في مبػادرة الصػبح بػالكتر ,رقػـ(ْٔٔ) عػف أحمػد بػفمنيع عف يحيػى بػف زكريػا عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو بمفػظ "بػادركا الصػبح بػالكتر" ,ككػذلؾ(ِ)ُّ( ,)ُْ/

* ٌ )ٕ( ,)ٖٔ٘/ٕ( :ٜمراب اىٕالجٗ )٘9ٕ( ,فد اىا٘ذه ,نفاٌ(٘ ٗ ,)ٖٔ9ي )ٕٓ( ,)ٕٕ9/ٖ( :مرااب فٞااً اىيٞاو ٗذطا٘ع اىْٖاان )ٖٓ( ,تااب
ٗفد اى٘ذه ,نفٌ(ٌْ )ٔٙ78كا ٍٗرْا.
(ٔ) ٗاّظه ؼكٝس نفٌ(ٗ ,)ٔ7ؼكٝس نفٌ( ,)ٔ8ؽقك ٗنق تؤىؾاظ أـهٗ ,ٙفك ٌثـ ذفهٝعٔ.

ٕٕ٘

كتػػاب الػػكتر )ُِ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي مبػػادرة الصػػبح بػػالكتر ,رقػػـ(ْٖٔ) عػػف محمػكد بػػف غػيالف عػػف عبػػد
الرزاؽ عف ابف جريح عف سميماف بف مكسى عف نافع بو بمفػظ "إذا طمػع الفجػر فقػد ذىػب كػؿ صػالة الميػؿ

كالكتر فأكتركا قبؿ طمكع الفجر" ,كقاؿ" :سميماف تفرد بو عمى ىذا المفظ".

حػػـ )َِ/ِ( :عػػف يحي ػى القطػػاف عػػف عبػػد اهلل عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ّٖ-ّٕ/عػػفيحيى بف زكريا عف عبيد اهلل عف نافع بو بمفظ "بادركا الصبح بالكتر" ,ككذلؾ(ِ )ّٖ/عف يحيى بف زكريػا

عف عاصـ األحكؿ عف عبد اهلل بف شقيؽ عف ابف عمر بمفظ "بادركا الصػبح بػالكتر" ,ككػذلؾ(ِ )ّٗ/عػف

محمد بف بشر عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ِ )ُُٗ/عف ىاشـ عف الميػث بػو بمفػظ

"صالة الميؿ مثنى مثنى فإف خفت الصبح فأكتر بكاحػدة كاجعػؿ آخػر صػالتؾ كتػ نار" ,ككػذلؾ(ِ )ُّٓ/عػف

يعقكب بف إبراىيـ عف أبيو عف إسحاؽ عف محمد بف إبراىيـ عف أبي سممو بف عبد الرحمف كسميماف بػف

يسار كالىما عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُٓ/عػف عبػد الػرزاؽ كابػف بكػر كالىمػا عػف ابػف

جريج عف سميماف بف مكسى عف نافع بمفظو ,كزاد "فإذا كاف الفجر فقد ذىبت كؿ صػالة الميػؿ كالػكتر فػإف

رسكؿ اهلل  قاؿ أكتركا قبؿ الفجر".

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي سعيد الخدرم  بمعناه

-ـ )ٔ( ,)َِٓ-ُٓٗ/ُ( :كتػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )َِ( ,بػػاب صػػالة الميػػؿ مثنػػى مثنػػى كالػػكتر

ركعة مف آخر الميؿ ,رقـ(َُٔ.)ُُٔ ,

-ت )ّ( ,)ُْ/ِ( :كتاب الكتر )ُِ( ,باب ما جاء في مبادرة الصبح بالكتر ,رقـ(ْٕٔ) .

-س )َِ( ,)َِّ-ِِٗ/ّ( :كتػػاب قي ػػاـ المي ػػؿ كتط ػػكع الني ػػار )ُّ( ,بػػاب األم ػػر ب ػػالكتر قب ػػؿ الص ػػبح,

رقـ(ُٕٗٔ .)َُٖٔ ,

-جػو )ٓ( ,)َْٓ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ُِِ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي مػػف نػػاـ عػػف الػػكتر أك

نسيو ,رقـ(ُُٖٗ).

ثالثاً :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٕٙ

(ُّٔ) تى ٍع ًجي يؿ الظ ٍي ًر ًفي ال ىب ٍرًد
ىخبرىنا عب ٍي يد المَّ ًو ٍبف س ًع ويد عف أىبًي س ًع ويد مكلىى بنًػي ىى ً
اش وػـ ىع ٍػف ىخ ًال ًػد ٍب ًػف ًد ىين و
ػار أىبًػي ىخٍم ىػدةى,
ى ىٍ ى
ىٍ
(ّٕ -)ُْٕٗ/أ ٍ ى ى ي ى
ي ى
*
الص ى ً
َّ ً
َّؿ .
اف اٍل ىحر أ ٍىب ىرىد بً َّ
اف اٍل ىب ٍريد ىعج ى
ت أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ىق ى
ىق ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
الة ,ىكًا ىذا ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو ً إ ىذا ىك ى
اؿ :ىك ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
ش ُك ِري(ٔ) ,موًلىم أَبو قُ َدام َة السر ِ
* عب ْي ُد المَّ ِو ْب ُن س ِع ٍ
يد ْب ِن َي ْح َيى ِ
خسي(ٕ).
الي ْ
ُ
بن ُب ْرٍد َ
َُ
َ
ّْ
َ

كثقو النسائي(ّ) ,كأبك داكد(ْ) ,كأبك حاتـ(ٓ) ,كمسممة بف القاسـ(ٔ) ,كابف حجر ,كزاد النسػائي "مػأمكف

قػؿ مػف كتبنػا عنػو مثمػو" ,كزاد ابػف حجػر "مػأمكف" ,كقػاؿ ابػف عبػد البػر" :أجمعػكا عمػى ثقتػو"(ٕ) ,كذكػره ابػػف
حباف في الثقات ,كقاؿ" :ىك الذم أظيػر السػنة بسػرخس"(ٖ) ,كقػاؿ الحػاكـ" :أحػد أئمػة الحػديث متفػؽ عمػى

إمامتو كحفظػو كاتقانػو"(ٗ) ,كقػاؿ ابػف عػدم " :فاضػؿ مػف أىػؿ السػنة"(َُ) ,كقػاؿ الػذىبي" :كػاف مػف الحفػاظ
األثبات"(ُُ),ضرب عمى حديثو محمد بف يحيى(ُِ).
مات سنة أحدل كأربعيف كمائتيف.
يد ,مولَى ب ِني َى ِ
اهلل ْب ِن عب ْي ٍد ا ْلبص ِري ,أَبو ِ ٍ
الرح َٰم ِن ْب ِن ع ْب ِد ِ
اشٍم.
سع َ ْ َ
َ
* َع ْب ُد َّ َ
َُ َ ْ
ُ َ
كثقػ ػػو ابػ ػػف معػ ػػيف(ُّ) ,كأحمػ ػػد(ُْ) ,كالطب ارنػ ػػي(ُٓ) ,كالبغػ ػػكم(ُٔ) ,كالػ ػػدارقطني(ُٕ) ,كالػ ػػذىبي(ُٖ) ,كزاد
الػػذىبي "حػػافظ" ,كذك ػره ابػػف حبػػاف ,كقػػاؿ" :ربمػػا خػػالؼ"(ُٗ) ,كذك ػره ابػػف شػػاىيف فػػي الثقػػات(َِ) ,قػػاؿ ابػػف
عمي لـ يكف لي مفزع إًل أبا سعيد مكلى بني
المديني" :كنت كأنا بمكة أياـ سفياف إذا كرد عمي شيء خفي َّ
كبيانػا"(ُِ) ,أثنػى عميػو أحمػد بػف حنبػؿ ,كقػػاؿ:
عممػا ن
ىاشػـ ,ككنػت إذا فزعػت إليػو فػي الشػيء كجػدت عنػػده ن

متيارما ًّ
جدا –يعني في الحديث.)ِِ("-
"كاف
ن

* ٌ )ٕ( ,)ٔ9ٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٙٔ( ,ذؼعٞو اىظٖه ؽ ٜاىثاهق ,نفاٌ( ٗ ,)ٔٗ97ي )ٙ( ,)ٕ8ٕ/ٔ( :مرااب اىَ٘افٞاد )ٗ( ,تااب ذؼعٞاو
اىظٖه ؽ ٜاىثهق ,نفٌ(ٌْ٘ )ٗ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً اىرؼهٝؼ تٖمٓ اىٍْثح ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖٖ).
(ٕ) اىٍهـٍٕ :ٜمٓ اىٍْثح اى ٚتيكج فكَٝح ٍِ تالق ـهاٌاُ ,اِارٖه تاىٍْاثح اىٖٞاا مصٞاه ٍاِ اىؼيَااء .اّظاه :األٍّااب(ٖ ,)ٕٗٗ/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٍٕ ,)ٕٔٔ/هأك االٚالع ػي ٚأٌَاء األٍنْح ٗ اىثقاع (ٕ.)7ٓ٘/
(ٖ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙٙ(ٜ
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ٘/ٔ9
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٔ7/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٖ79/
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٖ79/
( )8اىصقاخ(.)ٗٓٙ/8
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٖ79/
(ٓٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٖ79/
(ٔٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٗٗ/ٔ8
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٖ79/
(ٖٔ) ذانٝؿ اىكٗن ,)ٕ٘ٗ/ٖ(ٛاىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘ ,)ٕ٘ٗ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( ,)ٕٔٙاىنْٗ ٚاألٌَاء ىيكٗالت.)٘8ٖ/ٕ(ٜ
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٕ٘ٗ/
(٘ٔ) اىَؼعٌ اىٕغٞه (ٔ.)8٘/
( )ٔٙذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٕٔٓ/
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٕٔٓ/
( )ٔ8اىناِؼ(ٕ.)ٔٙ7/
( )ٔ9اىصقاخ(.)ٖ7ٗ/8
(ٕٓ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٔٙ
(ٕٔ) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٕ.)ٔ8ٕ/
(ٕٕ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕٗ ,)ٕٖٓ/اّظه اىَؼعٌ اىٕغٞه(ٔ.)8٘/
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كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ" :كػػاف أحمػػد يرضػػاه كمػػا كػػاف بػػو بػػأس"(ُ) ,كجػػاء عػػف احمػػد فػػي ركايػػة أنػػو كػػاف ًل

يرضاه(ِ) ,كقاؿ" :كاف أبك سػعيد كثيػر الخطػأ ,كىػك أيقػظ مػف عبػد اهلل بػف رجػاء"(ّ) ,كقػاؿ زكريػا بػف يحيػى

الساجي" :ييىـ في الحديث"(ْ) ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ ربما أخطأ"(ٓ) ,كذكره العقيمي في الضعفاء(ٔ).
مات سنة سبع كتسعيف كمائة.
ِ ()ٚ
* َخ ِال ُد ْب ُن ِدي َن ٍ
ص ِري.
ار التَّ ْي ِمي َّ
الس ْعدي  ,أ َُبو َخ ْم َدةَ ا ْل َب ْ

كثقػػو النسػػائي(ٖ) ,كيزيػػد بػػف زريػػع(ٗ) ,كابػػف سػػعد(َُ) ,كابػػف معػػيف(ُُ) ,كالعجمػػي(ُِ) ,كالػػدارقطني(ُّ),

كأبك مسعكدالدمشقي(ُْ) ,كالذىبي(ُٓ),كقاؿ الترمذم" :ثقة عند أىؿ الحديث"(ُٔ) ,كقػاؿ ابػف عبػد البػر" :ثقػة

عنػػد جمػػيعيـ"(ُٕ) ,كذك ػره ابػػف حبػػاف(ُٖ) ,كابػػف خمفػػكف

(ُٗ)

فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ ابػػف حبػػاف" :مػػف حفػػاظ أىػػؿ

ػمما
البصرة"(َِ) ,كأحسف الثناء عميو ابف ميدم(ُِ) ,كقاؿ رجؿ ًلبف ميدم :كاف ثقة ,فقاؿ" :كاف خي نا
ػار مس ن

مأمكن ػػا ,الثق ػػة ش ػػعبة كس ػػفياف"(ِِ) ,كق ػػاؿ اب ػػف مع ػػيف ف ػػي ركاي ػػة" :ص ػػالح"(ِّ) ,كق ػػاؿ اب ػػف حج ػػر:
ص ػػدكنقا
ن
"صدكؽ"(ِْ).
مات سنة اثنيف كخمسيف كمائة.
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات
خ )ُُ( ,)ّٖٖ/ِ( :كتػاب الجمعػة )ُٕ( ,بػػاب إذا اشػتد الحػر يػػكـ الجمعػة ,رقػـ(َٔٗ) عػػف محمػد بػػفأبي بكر المقدمي عف حرمي بف عمارة عف أبي خمدة بو نحكه.

(ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٕ٘ٗ/
(ٕ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٕٔٓ/
(ٖ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٍٕٞ ,)ٖٗٔ/ىاُ االػركاه(ٗ ,)ٕ97/اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ.)ٙٓٙ/
(ٗ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٕٔٓ/
(٘)خ فهٝة اىرٖمٝة (.)ٕ8ٙ
( )ٙاىٙؼؾاء اىنثٞه(ٕ.)ٖٗٔ/
( )7اىٍااؼك :ٛتؾاارػ اىٍااٌٗ ِٞاانُ٘ اىؼااٗ ِٞؽاا ٜآـهٕااا اىااكاه اىََٖااالخٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚػااكج فثائااو .األٍّاااب(ٖ ,)ٕ٘٘/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٕ.)ٔٔ7/
( )8ذٖمٝة اىنَاه(.)٘8/8
( )9اىرانٝؿ اىنثٞه(ٖ ,)ٖٔٗ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)ٖٕ8/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٔٙٗ/
(ٓٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٖٓ/7(ٙ
(ٔٔ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔٓٗ(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٖٕ8/
(ٕٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٓٗٔ).
(ٖٔ) ٌئاالخ اىؽامٌ ىيكانفطْ.)ٔ99(ٜ
(ٗٔ) اتِ ـيؾُ٘ ؽ ٜاىصقاخ ,مَا ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(.)٘8/8
(٘ٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٖ.)ٗٓٓ/
( )ٔٙخ(٘.)ٕٗ٘/
( )ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)٘ٓ7/
( )ٔ8اىصقاخ(ٗ.)ٔ99/
( )ٔ9اىصقاخ التِ ـيؾُ٘ ,مَا ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(.)٘8/8
(ٕٓ) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٕٗٔ).
(ٕٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔ99/
(ٕٕ)اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ ,)ٖٕ8/ٖ( )ٖ7/ٕ( )ٔٙٓ/اىرانٝؿ اىنثٞه(ٖ ,)ٖٔٗ/اىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش.)ٗ7/ٔ(ِٞ
(ٖٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٖٕ8/
(ٕٗ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕٔ7
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-خزيم ػػة ,)َُٕ/ّ( :كت ػػاب الجمع ػػة )َُّ( ,ب ػػاب التبري ػػد بص ػػالة الجمع ػػة ف ػػي ش ػػدة الح ػػر كالتبكي ػػر,...

رقـ(ُِْٖ) عف إسحاؽ بف منصكر عف حرمي بف عمارة عف أبي خمدة بو نحكه ,كفيو زيادة.

-خد )ِٓٓ( ,)ِْْ( :باب الجمكس عمى السػرير ,رقػـ(ُُِٔ) عػف عبيػد عػف يػكنس بػف بكيػر عػف خالػد

بف دينار بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -ابف عمر رضي اهلل عنيما جزء مف الحديث بمفظو

خ )ٗ( ,)ُٓ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )ٗ( ,باب اإلبراد بالظير في شدة الحر ,رقـ(ّّٓ.)ّْٓ ,-جو )ِ( ,)ِٕٖ/ُ( :كتاب الصالة )ْ( ,باب اإلبراد بالظير في شدة الحر ,رقـ(ُٖٔ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ُّٔ) تى ٍع ًجي يؿ الظ ٍي ىر ًفي اٍل ىب ٍرًد
(ْٕ -)ُْٖٗ/عػف ًإسػم ً
يؿ ٍبػ ًف م ٍسػ يع و
كد ىعػ ٍف ىخ ًالػ ود ٍبػ ًف اٍل ىحػ ًار ًث ىعػ ٍف أىبًػي خمػدة ىخ ًالػود ٍبػ ًف ًد ىينػ وار ىعػ ٍف أى ىنػ و
س,
اع ى
ى
ىٍ ٍى
الص ً
الص ً
اف َّ
الة.
الة ,ىكًا ىذا ا ٍشتى َّد اٍل ىحر أى ٍب ىرىد بً َّ
النبوي ً إ ىذا ا ٍشتى َّد اٍل ىب ٍريد ىب َّك ىر بً َّ
ىك ى
*
يد الضٍّبي.
كب أى َّخ ىر اٍل يج يم ىعةى ىفتى ىكمَّ ىـ ىي ًز ي
ىك َّأكلىوي أى َّف اٍل ىح ىك ىـ ٍب ىف أىي ى
أو ًًل :دراسة اإلسناد
(ٔ)
* إِ ِ
س ُع ِ
س ُع ٍ
ص ِري.
ود ا ْل َب ْ
ود ا ْل َج ْح َد ِري  ,أَ ُبو َم ْ
س َماعي ُل ْب ِن َم ْ
ْ
(ْ)
(ّ)
(ِ)
كثقػػو النسػػائي  ,كمسػػممة بػػف القاسػػـ ,كالػػذىبي  ,كابػػف حجػػر  ,كزاد النسػػائي "بصػػرم كتػػب عنػػو
كثيرا",كصحح لو ابف حباف(ٓ) ,كذكره في الثقات(ٔ),كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ(ٕ).
حديثان ن
مات سنة ثماف كأربعيف كمائتيف.
ٍ
* َخ ِال ٌد ْب ُن ا ْلح ِ ِ
ٍ
الي َج ْي ِمي ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٗ.)ٚ
َ
ارث ْب ِن ُع َب ْيد ْب ِن سميم ُ
* َخ ِال ٌد ْب ُن ِدي َن ٍ
ار ,أَ ُبو َخ ْم َدةَ ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ.)ٚ
نيا :التخريج
ثا ً
سبؽ في الحديث رقـ (ْٕ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح(ٖ)ألف ركاتو ثقات.

* ٌ )ٕٓ( ,)ٔ9ٔ-ٔ9ٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٖٙٔ( ,تاب ذؼعٞو اىظٖه ؽ ٜاىثهق ,نفٌ(ٗ ,)ٔٗ98فاه اىَؽقـٕ" :ما اىؽكٝس وقّآ ٍِ اىرؽؾاح"
ٕٗ٘ ؽ ٜذؽؾح األِهاػ ,)ٕٔٙ/ٔ( :نفٌ(ٖٕ.)8
(ٔ) اىعؽكن :ٛتؾرػ اىعٌٗ ٌٞنُ٘ اىؽاء ٗؽرػ اىكاه اىََٖيرٗ ِٞؽ ٜآـهٕا اىهاءٕ ,مٓ اىٍْثح اىَ ٚظؽْ كَن ٕ٘ٗ ,اٌٌ نظو .األٍّااب(ٕ ,)ٕ٘/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕٙٓ/
(ٕ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائٗ ,) ٙٗ(ٜظاء ؽ" ٔٞاٌَاػٞو تِ ٍٍؼه" ,فاه اىَؽقـ" :ذٕؽؼ اٌٌ أت ٔٞؽ ٜاىٍْفحٗ ,اىٕ٘اب أّٔ ٍٍؼ٘ق مَا ّقيأ ػْأ
ٍغيطا .ٛاّظه ؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(ٖ.)ٔ9ٙ/
(ٖ) اىناِؼ(ٔ.)8ٖ/
(ٗ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٗ9
(٘) ؼة(ٖ.)ٖٖٕ/ٔٙ( )ٕٙ/7( )ٗ٘ٙ/
( )ٙاىصقاخ(.)ٖٔٓ-ٕٔٓ/8
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕٓٓ/
( )8ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)77

ٖٕٓ

ص ًر
(ّْٔ) تى ٍع ًجي يؿ اٍل ىع ٍ
ث ىع ػ ٍف ٍاب ػ ًف ًش ػي و
اب ىع ػ ٍف أى ىن ػ و
س ٍب ػ ًف ىم ًال ػ وؾ أى ٍخ ىب ػ ىرهي أى َّف
(ٕٓ -)َُٕٓ/أى ٍخ ىب ىرىن ػا قيتىٍي ىب ػةي ٍب ػ يف ىس ػ ًع ويد ,ىق ػ ى
اؿ :ىح ػ َّدثىىنا المَّ ٍي ػ ي
ى
(ُ)
كؿ ً
َّ ً
ً
اهلل  ىكػ ػاف ي َّ
ب ًإلىػ ػى اٍل ىعػ ػك ًالي(ِ) ك َّ
صػ ػر ك َّ
الشػ ػ ٍم يس
ىر يسػ ػ ى
ب ال ػػذاى ي
الشػ ػ ٍم يس يم ٍرتىف ىعػ ػةه ىحَّيػ ػةه  ,ىكىيػ ػ ٍذ ىى ي
ى ي ى
ى
ى
صػ ػمي اٍل ىع ٍ ى ى
يم ٍرتىًف ىعةه*.
أوًل دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* ْاب ُن ِش َي ٍ
اب ,ىو الزْى ِري ,حافظ حجة فقيو متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
نيا :التخريج
ثا ً

أوًًل :المتابعات

خ )ٗ( ,)ِٔ/ِ( :كتاب المكاقيت )ُّ( ,باب كقت العصر ,...رقـ(ْٖٓ) عف عبػد اهلل بػف مسػممة عػفمالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف انس متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ِ )ٗ( ,)ِٖ/كتػاب المكاقيػت )ُّ( ,بػاب

كقت العصر ,...رقـ(َٓٓ) عف أبي اليماف عػف شػعيب عػف الزىػرم بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ,)ِٖ/

(ٗ) كتػػاب المكاقيػػت )ُّ( ,بػػاب كقػػت العصػػر ,...رقػػـ (ُٓٓ) عػػف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ عػػف مالػػؾ عػػف

الزىرم متقارب األلفاظ ,كفيو "ثـ يذىب الذاىب منا إلى قباء" ,ككػذلؾ(ُّ )ٗٔ( ,)َّْ/كتػاب اًلعتصػاـ
َّ
كحض عمى اتفاؽ أىؿ العمـ  ,...رقـ(ِّٕٗ) عف أيكب بف
بالكتاب كالسنة )ُٔ( ,باب ما ذكر النبي 

سميماف عف أبى بكػر بػف أبػى أكيػس عػف سػميماف بػف بػالؿ عػف صػالح بػف كيسػاف عػف الزىػرم بػو متقػارب

األلفاظ .

-ـ )ٓ( ,)ّْْ-ّّْ/ُ( :كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ّْ( ,بػػاب اسػػتحباب التبكيػػر فػػي العصػػر,

رقـ(ُِٗ) عف قتيبة بف سعيد كمحمد بف رمح كالىمػا عػف الميػث بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ عػف ىػاركف
بف سعيد عف ابف كىب عف ابف عمر ,كعف ابف شياب بو كلـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ (ُ )ٓ( ,)ّْْ/كتػاب

المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ّْ( ,بػػاب اسػػتحباب التبكيػػر بالعصػػر ,رقػػـ(ُّٗ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف
ػدًل مػػف "العػكالي" ,ككػػذلؾ(ُ ,)ّّْ/كتػػاب
مالػػؾ عػػف ابػػف شػػياب بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كفيػػو "فيػأتي قبػػاء" بػ ن

المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة )ّْ( ,بػػاب اسػػتحباب التبكيػػر بالعصػػر ,رقػػـ(ُْٗ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف
مالؾ عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف انس متقارب األلفاظ.

د ,)َُٗ/ُ( :كتاب الصالة ,باب الصالة في كقت العصر ,رقـ(َْْ) عف قتيبة بو بمفظو.* ٌاا )ٕ( ,)ٔ9ٗ-ٔ9ٖ/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٖٙٗ( ,ذؼعٞااو اىؼٕااه ,نفااٌ( ٗ ,)ٔ٘ٓ7ي )ٙ( ,)ٕ87/ٔ( :مراااب اىَ٘افٞااد )8( ,تاااب ذؼعٞااو
اىؼٕه ,نفٌ(ٖٓ٘) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ؼٞح :ؼٞاذٖا ٗظ٘ق ؼهٕا ٗٔؾاء ىّٖ٘ا فثو أُ ٕٝؾه ٗٝرغٞه ,أٍ ٛهذؾؼح .ؼاِٞح اىٍ ٜٚ٘ٞػي ٚاىٍْائ.)ٕ87/ٔ(ٜ
(ٕ) اىؼ٘اى :ٜفاه اىىٕه" :ٛاىؼ٘اى ٜػيٍٞ ٚي ِٞأٗ شالشح أٗ أنتؼح" .ق ,)ٔٓ9/ٔ( :ؼٌ.)ٔٙٔ/ٖ( :
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-س )ٔ( ,)ِٖٔ/ُ( :كتاب المكاقيت )ٖ( ,باب تعجيؿ العصر ,رقـ(َِٓ) عف سكيد بف نصر عف عبػد

اهلل عف مالؾ عف الزىرم كاسحاؽ كالىما عف أنس متقارب األلفاظ ,كفيو "فيأتي قباء" ,ككذلؾ (ُ,)ِٖٕ/

(ٔ) كتاب المكاقيػت )ٖ( ,بػاب تعجيػؿ العصػر ,رقػـ(َْٓ) عػف طريػؽ إسػحاؽ بػف إبػراىيـ عػف جريػر عػف
منصكر عف ربعي عف أبي األبيض عف أنس بمفظ "كاف يصمي بنا العصر كالشمس بيضاء محمقة".

-جو )ِ( ,)ِٕٖ/ُ( :كتاب الصالة )ٓ( ,باب كقت صالة العصػر ,رقػـ(ِٖٔ) عػف محمػد بػف رمػح عػف

الميث بو بمفظو.

دم )ِ( ,)ِٕٕ-ُٕٕ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ُٓ( ,بػػاب كقػػت العصػػر ,رقػػـ(ُِْْ) عػػف عبيػػد اهلل بػػفمكسى عف ابف أبي ذئب عف الزىرم بو متقارب األلفاظ.

-طػػا )ُ( ,)ُٓ( :كتػػاب كقػػكت الصػػالة )ُ( ,بػػاب كقػكت الصػػالة ,رقػػـ(ُُ) عػػف ابػػف شػػياب نحػػكه ,كفيػػو

بدًل مف "العكالي" ,ككذلؾ(ُْ )ُ( ,)ُٓ-كتاب كقكت الصالة )ُ( ,باب كقكت الصالة ,رقـ(َُ)
"قباء" ,ن

عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس بو متقارب األلفاظ.

-حـ )ُٔٗ ,ُُّ/ّ( :عف محمد بف جعفر كحجاج كالىما عف شعبة عف منصكر عف ربعي بف حػراش

عػػف أبػي األبػػيض عػػف أنػػس بمفػػظ "كػػاف رسػػكؿ اهلل يصػػمي العصػػر كالشػػمس بيضػػاء محمقػػة" ,كفػػى المكضػػع
الث ػاني عػػف الحجػػاج كحػػده ,ككػػذلؾ(ّ )ُُٔ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف الزىػػرم بػػو متقػػارب األلفػػاظ
,ككذلؾ(ّ )ُْٖ/عف عبد الرحمف عف سفياف عف منصكر عف ربعي عف أبى األبػيض عػف أنػس مختمػؼ

األلفاظ ككذلؾ (ّ )َِٗ/عف الضػحاؾ بػف مخمػد عػف عبػد الػرحمف بػف كرداف عػف أنػس بمفػظ "كػاف رسػكؿ
اهلل يصػػمي ىػػذه الصػػالة كالشػػمس بيضػػاء نقيػػة" ,ككػػذلؾ(ّ )ُِْ/عػػف عبػػد الممػػؾ بػػف عمػػرك عػػف ابػػف أبػػي
ذئػػب عػػف الزىػػرم بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُِٕ/عػػف حمػػاد بػػف خالػػد عػػف ابػػف أبػػى ذئػػب عػػف ابػػف
شياب بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِِْ/عف إسحاؽ بف عيسػى كىاشػـ ,كالىمػا عػف الميػث بػو متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ (ّ )ِِّ/عف معاكية بف عمرك عف ازئػدة عػف منصػكر عػف ربعػي عػف أبػى األبػيض عػف

أنس بمفظ "كاف رسكؿ اهلل يصمي العصر كالشمس بيضاء محمقة ثـ أرجع إلى قكمي كىـ في ناحية المدينة
مكسا فأقكؿ ليـ :قكمكا فصمكا فإف رسكؿ اهلل قد صمى".
فأجدىـ ج ن
ثانيا :الشواىد
عف عائشة -رضي اهلل عنيا -بمعناه

-خ )ٗ( ,)ّٓ/ِ( :كتػاب المكاقيػػت )ُّ( ,بػاب كقػػت العصػر ,رقػػـ(ْْٓ )ْٓٔ,ْٓٓ,ككػػذلؾ(ٔ,)َُِ/

(ٕٓ) كتاب فرض الخمس )ْ( ,باب ما جاء في بيكت أزكاج النبي ,...رقـ(َُّّ).

-ـ )ٓ( ,)ِْٔ/ُ( :كت ػ ػ ػػاب المس ػ ػ ػػاجد كمكاض ػ ػ ػػع الص ػ ػ ػػالة ) ُّ( ,ب ػ ػ ػػاب أكق ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػػمكات الخم ػ ػ ػػس,

رقـ(ُٖٔ.)َُٕ,ُٔٗ,

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
(ّٓٔ) ًذ ٍك ير التَّ ٍشًد ًيد ًفي تىٍأ ًخ ً
ص ًر
ص ىالة اٍل ىع ٍ
ير ى
ىخبرىنػا ًإسػم ً
ال يء ,أَّىنػوي ىد ىخ ىػؿ ىعىمػى أ ىىن ً
ػس ٍب ًػف
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا اٍل ىعػ ى
اعي يؿ ,ىق ى
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يػف يح ٍج وػر ىق ى
(ٕٔ -)َُٓٗ/أ ٍ
ػاؿ :أ ٍ ى ى ٍ ى
م ًال وؾ ًفي ىدا ًًره بًاٍلبص ًرة ًحيف ٍانصر ى ً
ػاؿ :كىدارهي ًب ىج ٍن ً
ىصػمَّ ٍيتييـ
ػب اٍل ىم ٍس ًػجًد ,ىفمى َّمػا ىد ىخٍم ىنػا ىعمى ٍي ًػو قى ى
ػاؿ :أ ى
ؼ م ىػف الظ ٍي ًػر قى ى ى ي
ى ىى
ى ٍى
ى
ػاؿ :ىفقيم ىنػا ىف َّ
ص ىػرٍف ىنا
ص ىر ,يقٍم ىنا :ى
َّػاع ىة ًم ىػف الظ ٍي ًػر ,ىق ى
ص ىػرٍف ىنا الس ى
صػمكا اٍل ىع ٍ
اٍل ىع ٍ
صػم ٍي ىنا ىفىم َّمػا ٍان ى
ى
ػاؿ :ىف ى
ًل ًإَّن ىما ٍان ى
ص ىػر ,ىق ى ٍ
ػؾ ص ػالىةي اٍلم ىنػ ً
ً
ت رسػ ى َّ ً
ً
ػاف ً
ػت ىبػ ٍػي ىف ىق ٍرىنػ ً
ػى
ىقػ ى
صػ ًػر ىحتَّػػى ًإ ىذا ىك ىانػ ٍ
ػس ىي ٍرقيػ ي
ػب اٍل ىع ٍ
ؽ ىجىمػ ى
ػكؿ المػػو  ىيقيػػك يؿ" :تٍمػ ى ى
ػاؿ :ىسػػم ٍع ي ى ي
ي
َّ
طً
اف قى ىاـ فى ىنقى ىر أ ٍىرىب نعا ًلى ىي ٍذ يك ير المَّ ىو ًفييىا ًإًلَّ ىقًميالن"*.
الش ٍي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْع َف ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ

وب ا ْل ُح َرِقي(ٔ) ,أَ ُبو ِش ْبل ا ْل َم َد ِني.
* ا ْل َع َال ُء ْب ُن َع ْب ِد ًّ
الر ْح َٰم ِن ْب ِن َي ْعقُ َ
كثقػػو ابػػف سػػعد(ِ) ,كأحمػػد(ّ) ,كالعجمػػي(ْ) ,كيعقػػكب بػػف سػػفياف(ٓ) ,كالترمػػذم(ٔ) ,كزاد ابػف سػػعد "كثيػػر
أحدا ذكر العالء بسكء" ,كزاد يعقػكب "كمػف كػاف مػف أىػؿ العمػـ كنصػح
الحديث ثبت" ,كزاد أحمد "لـ أسمع ن
نفسو عمـ أف كؿ مف كضعو مالػؾ فػي مكطئػو كأظيػر اسػمو ثقػة تقػكـ بػو الحجػة" ,كزاد الترمػذم "عنػد أىػؿ

(ٕ)
متقنػػا ربمػػا كىػػـ"(ٖ) ,كقػػاؿ الػػذىبي(ٗ) ,كبرىػػاف
أيضػػا" :كػػاف ن
الحػػديث",كذكػره ابػف حبػػاف فػػي الثقػػات  ,كقػػاؿ ن
(َُ)
أيضػػاً" :ل ين ػزؿ حديثػػو عػػف رتبػػة الحسػػف"(ُُ) ,كقػػاؿ النسػػائي:
الػػديف الحمبػػي " :صػػدكؽ" ,كقػػاؿ الػػذىبي ن

"ليس بو بأس"(ُِ) ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ ربما كىـ"(ُّ),

كقاؿ أبك حػاتـ" :صػالح" ,كقدمػو عمػى العػالء بػف المسػيب ,كقػاؿ أيضػان" :ركل عنػو الثقػات كأنػا أنكػر

مف حديثو أشياء"(ُْ).

كقػػاؿ الخميمػػي" :مختمػػؼ فيػػو ألنػػو يتفػػرد بأحاديثػػو ًل يتػػابع عمييػػا ,...كقػػد أخػػرج لػػو مسػػمـ مػػف حػػديث

المشػػاىير دكف الش ػكاذ"(ُٓ) ,كقػػاؿ أبػػك زرعػػة" :لػػيس ىػػك أقػػكل مػػا يكػػكف"(ُٔ) ,كقػػاؿ اب ػف معػػيف(ُٕ) ,كابػػف
(ٔ) اى ُؽ َهف :ٜت ٌٙاىؽاء ٗؽرػ اىهاء ؽ ٜآـهٕا فاػٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚاىؽهفاخ ٍِ ظْٖٞح ٌٍْٖ ,اىؼالء تِ ػثك اىهؼَل ِ .األٍّااب(ٕ ,)ٕٓٗ/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕ٘8/
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٗٓ/٘(ٙ
(ٖ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٌٕ ,)ٗ8ٖ/ئاالخ أت ٜقاٗق( ,)ٕٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ٘7/ٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٖٖٗ).
(٘) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٔ.)ٖٗ9/
( )ٙخ(ٔ.)ٔٔ9/
( )7اىصقاخ(٘.)ٕٗ7/
(ٍّ )8إٞه ػيَاء األٍٕان(٘ٓٔ).
( )9اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٕٞ ,)7ٓ/ىاُ االػركاه(٘.)ٕٔٙ/
(ٓٔ) اىنّؼ اىؽصٞس(ٕٗٓ).
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔ87/ٙ
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٕ.)ٕٖ٘/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔ.)ٖ7
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖ٘8-ٖ٘7/ٙ
(٘ٔ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس(ٔ.)ٕٔ8/
( )ٔٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖ٘8/ٙ
( )ٔ7اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘ ,)ٕٔ7/اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٔ88-ٔ87/ٕ(ٛ
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عػػدم(ُ)" :لػػيس بػػالقكم" ,كقػاؿ ابػف معػػيف" :لػػيس حديثػػو بحجػػة مضػػطرب الحػػديث"(ِ)" ,لػػيس بػػذاؾ لػػـ يػػزؿ
النػػاس يتقػػكف حديثػػو"(ّ) ,كقػ َّػدـ أحمػػد(ْ) ,كأبػػك زرع ػة(ٓ) ,كأبػػك داككد(ٔ) ,كأبػػك حػػاتـ

(ٕ)

سػػيي نال بػػف أبػػي صػػالح

عمى العالء ,كزاد أبك داكد "أنكركا عمى العالء صياـ شعباف"َّ ,
كقدـ أحمد ,كأبك حاتـ في ركاية العالء عمي

سييؿ بف أبي صالح ,كزاد أحمد "كمحمد بف عمرك"(ٖ),كقاؿ ابف معيف" :سييؿ كالعالء حػديثيما قريػب مػف

السكاء ليس حديثيما بحجة"(ٗ) ,كقاؿ الدارمي" :سئؿ ابف معيف عف العالء بف عبػد الػرحمف عػف أبيػو كيػؼ

حديثيما فقاؿ :ليس بو بأس ,قمت :ىك أحب إليؾ أك سعيد المقبرم قاؿ :سعيد أكثؽ كالعالء ضعيؼ"(َُ).

وات ِيم بالوضع ,سئؿ ابف معيف عػف العػالء بػف عبػد الػرحمف فقػاؿ" :أحسػف أحكالػو عنػدم أنػو قيػؿ لػو

عند مكتو :أًل تستغفر اهلل ,فقاؿً :ل أرجك أف ييغفر لي كقد كضعت في فضؿ عمي  سبعيف حديثان"(ُُ).

كأما قكؿ ابف معػيف فػي تضػعيفو فقػد رد عميػو ابػف عبػد البػر قػائالن" :كقكلػو –يعنػى ابػف معػيف -لػيس

بشيء" ,كقاؿ" :أمػا قػكؿ ابػف معػيف "لػـ يػزؿ النػاس يتقكنػو" ,فقػد قػاؿ بخالفػو أحمػد ,فنقػؿ أنػو لػـ يػذكره أحػد
بسكء ,بؿ نقؿ الترمذم تكثيقو عند أىؿ الحديث ,كىذا يكفي في دفعو ,بؿ إف األئمة قد رككا عنو ,قاؿ ابف

عبد البػر" :ليػت شػعرم مػف النػاس الػذيف كػانكا يتقػكف حديثػو كقػد ح َّػدث عنػو األئمػة الجمػة ,كجماعػة غيػرىـ
كثيرة"(ُِ).

كأما قكؿ ابف معيف أنو كضع سبعيف حديثنا في فضؿ عمي ,فيذه األحاديث مكجػكدة فمتظيػر لنػا تمػؾ

األحاديث المكضكعة التي كضعيا العالء ,كىذا جرح مرجكح ,فال ييقبؿ ىذا القكؿ ,كالعالء عمى أقؿ أحكالو
يكػكف حديثػػو حسػػنان .كيكفػي تكثيقنػا لمعػػالء إخػراج مسػػمـ لػػو فػػي الصػحيح ,قػػاؿ ابػػف عػدم" :كلمعػػالء بػػف عبػػد
بأسا ,كقد ركل عنو شعبة
الرحمف نس عف أبيو عف أبي ىريرة يركييا عف العالء الثقات ,كما أرل بحديثو ن
كابف جريح كنظ ارؤىـ"(ُّ).
مات سنة بضع كثالثيف كمائة.

نيا :التخريج
ثا ً
أوًًل :المتابعات

-ـ )ٓ( ,)ّْْ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ّْ( ,بػاب اسػتحباب التبكيػر بالعصػر ,رقػـ(ُٓٗ)

عف عمي بف حجر كقتيبة كيحيى بف أيكب كمحمد بف الصباح ,جميعيـ عف إسماعيؿ بو بمفظو.
(ٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٕٔ7/
(ٕ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)ٖٗٔ/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖ٘7/ٙاىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و ,)ٔ88-ٔ87/ٕ(ٛاىَ٘٘٘ػاخ(ٕ.)ٕ٘ٓ/
(ٗ) ؼٌ(٘.)ٔٔٗ/
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕٗ7/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٓٔ/ٙ
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ)ٕٗ7/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖ٘7/ٙ
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٖ٘7/ٙ( )ٕٗ7/
(ٓٔ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٔ7ٗ(ٜاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘ ,)ٕٔ7/ذانٝؿ قٍّـ(ٕٔ.)ٕ8ٗ/
(ٔٔ) اىَ٘٘٘ػاخ(ٕ ,)9ٗ/اىنّؼ اىؽصٞس(ٖ.)ٔ8
(ٕٔ) اىرَٖٞك(ٕٓ.)ٔ8ٖ/
(ٖٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٕٔ8/
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-د ,)َُُ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػي كقػػت صػػالة العصػػر ,رقػػـ(ُّْ) عػػف القعنب ػي عػػف مالػػؾ عػػف

العالء بو متقارب األلفاظ.

-ت )ِ( ,)َُِ-َِٗ/ُ( :كتػاب الصػػالة )ٔ( ,بػاب مػػا جػػاء فػي تعجيػػؿ العصػػر ,رقػـ(َُٔ) عػػف عمػػي

بف حجر بو بمفظو .

ػرف )َُ( ,بػػاب النيػػي عػػف الصػػالة بعػػد الصػػبح كبعػػد العصػػر ,رقػػـ(ْٔ),
-طػػا )ُٓ( ,)ُِِ( :كتػػاب القػ آ

عف العالء بو متقارب األلفاظ.

-حـ )َُّ-َُِ/ّ( :عف محمد بف فضيؿ عف محمد بف إسحاؽ عف العالء بف عبد الرحمف بو متقارب

األلف ػ ػػاظ ,كك ػ ػػذلؾ(ّ )ُْٗ/ع ػ ػػف إس ػ ػػحاؽ ب ػ ػػف عيس ػ ػػى ع ػ ػػف مال ػ ػػؾ ع ػ ػػف الع ػ ػػالء ب ػ ػػو متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ ,

ككذلؾ(ّ )ّْٕ/عف ىاركف بف معركؼ عف ابػف كىػب عػف أسػامة بػف زيػد عػف حفػص عػف عبيػد اهلل عػف

أنس متقارب األلفاظ.

-خزيمة ,)ُِٕ-ُُٕ/ُ( :كتاب الصالة )ُٖ( ,باب ذكر التغميظ في تأخير صالة العصر إلػى اصػفرار

الشمس ,...رقـ(ّّّ) عف عمي بف حجر بو بمفظو ,كعف يكنس بف عبد األعمى عف ابف كىػب عػف مالػؾ

عػػف العػػالء بػػو ,كلػػـ يسػػبؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُِٕ/كتػػاب الصػػالة )ُٖ( ,بػػاب ذكػػر التغمػػيظ فػػي تػػأخير
صالة العصػر إلػى اصػفرار الشػمس ,...رقػـ(ّّْ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف بزيػع عػف عبػد الػرحمف بػف

عثماف ,كعف محمد بف المثنى عف جعفر كالىما (جعفر كعبد الرحمف ) عف شعبة عف العالء بػو متقػارب

األلفاظ.

-عبد الرزاؽ ,)ِِِ/ُ( :كتاب الصالة ,باب كقت العصر ,رقـ(ََِٖ) عف مالؾ عف العالء بو متقارب

األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عائشة كأنس رضي اهلل عنيما متقارب األلفاظ

-حػػب )ٓ( ,)ّْٗ/ُ( :كتػػاب اإليمػػاف )ٔ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الشػرؾ كالنفػػاؽ ,رقػػـ(َِٔ) عػػف أبػػي يعمػػى

عػػف ىػػاركف بػػف معػػركؼ عػػف ابػػف كىػػب عػػف أسػػامة بػػف زيػػد عػػف ابػػف شػػياب عػػف عػػركة عػػف عائشػػة ,كعػػف
أسامة بف زيد عف حفص عف أنس.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,أل ف فيو العالء بف عبد الرحمف صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .
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اء ً
آخ ًر كٍق ًت اٍل ًع ىش ً
الناًقًميف ًلألى ٍخب ًار ًفي ً
(ِْٔ) ىذ ٍكر ٍ ً ً
اآلخ ى ًرة
ى
اختالؼ َّ ى
ي
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ػس ىىػؿ ات ىخػ ىذ
ػاؿ :ىحػدثىىنا يح ىم ٍي هػد ,قى ى
اؿ :ىحػدثىىنا إ ٍس ىػماعي يؿ ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
(ٕٕ -)ُُّٓ/أ ٍ
ػاؿ :يسػئ ىؿ أ ىىن ه
ػرة ًإىلػى ىشػ ٍ َّ
ػاء ً
الةى اٍل ًع ىش ً
اآلخ ى ً
ػاؿ :ىن ىع ٍػـ ,أ َّ
صػمَّى أى ٍقىب ىػؿ َّ
َّ
النبًػي 
صػ ى
النبًػي  ىخاتى نمػا ,ىق ى
ط ًر المٍي ًػؿ ىفىم َّمػا أ ٍ
ىف ى
ىخ ىػر ىلٍيىمػ نة ى
ً
اؿ أ ىىن هس :ىكأٍّىني أ ٍىنظي ير ًإلىى كًب ً
يص(ُ) ىخاتى ًم ًو*.
صالى وة ىما ٍانتى ى
كىا" ,ىق ى
ىعمى ٍي ىنا بً ىك ٍج ًي ًو ىف ىق ى
ظ ٍرتي يم ى
اؿً" :إَّن يك ٍـ لى ٍف تىىازليكا في ى
ى
أوًًل دراسة اإلسناد
* َعِم ٌّى ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْعفَ ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ
* ُحم ْي ٌد َّ
الط ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
َ
ثالثاً التخريج
أوًًل :المتابعات

-خ )ٗ( ,)ُٓ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )ِٓ( ,بػاب كقػت العشػاء إلػى نصػؼ الميػؿ ,...رقػـ(ِٕٓ) عػف

عبد الرحيـ المحاربي عف زائدة عف حميد بو متقارب األلفاظ ,كذكره معمقان عف ابف أبي مريـ عف يحيػى بػف

أيػػكب عػػف حميػػد بػػو بقصػػة الخػػاتـ ,كصػػرح حميػػد فػػي ركايػػة ابػػف أبػػي مػريـ بالسػػماع ,ككػػذلؾ(ِ)ٗ( ,)ّٕ/

كتاب المكاقيت )َْ( ,باب السمر في الفقو كالخيػر بعػد العشػاء ,رقػـ(ََٔ) عػف عبػد اهلل بػف الصػباح عػف

أب ػػي عم ػػي الحنف ػػي ع ػػف قػ ػرة ب ػػف خال ػػد ع ػػف الحس ػػف ع ػػف أن ػػس متق ػػارب األلف ػػاظ ,كل ػػـ ي ػػذكر قص ػػة الخ ػػاتـ,
ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُْٖ/كتػػاب األذاف )ّٔ( ,بػػاب مػف جمػػس فػػي المسػػجد ينتظػر الصػػالة كفضػػؿ المسػػجد,

رقـ(ُٔٔ) عف قتيبة عف إسماعيؿ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )َُ( ,)ّّْ/كتاب األذاف )ُٓٔ( ,باب
يسػتقبؿ اإلمػاـ النػاس إذا سػمـ ,رقػـ(ْٕٖ) عػف عبػد اهلل عػػف يزيػد عػف حميػد بػو متقػارب األلفػاظ ,كلػـ يػػذكر

قصة الخاتـ ,ككػذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)ّّْ/كتػاب المبػاس )ْٖ( ,بػاب فػص الخػاتـ ,رقػـ(ٖٗٔٓ) ,عػف عبػداف
عف يزيد بف زريع عف حميد بو متقارب األلفاظ.

ـ )ٓ( ,)ّْْ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ّٗ( ,باب كقػت العشػاء كتأخيرىػا ,رقػـ(ِِِ) عػفأبػ ػػي بكػ ػػر بػ ػػف نػ ػػافع عػ ػػف بيػ ػػز بػ ػػف أسػ ػػد عػ ػػف حمػ ػػاد بػ ػػف سػ ػػممو عػ ػػف ثابػ ػػت عػ ػػف أنػ ػػس متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ّْْ/كتػاب المسػاجد كمكاضػػع الصػالة )ّٗ( ,بػاب كقػػت العشػاء كتأخيرىػا ,رقػػـ (ِِّ),

عف حجاج بف الشاعر عف سيد بف الربيع عف قرة بف خالد كقتادة عف أنس متقػارب األلفػاظ ,كعػف عبػد اهلل
بف الصباح عف عبيد اهلل بف عبد المجيد عف قرة عف قتادة عف أنس ,كلـ يسبؽ لفظو.

-س )ْٗ( ,)َِْ/ٖ( :كتاب الزينة )َٖ( ,باب مكضع الخاتـ ,رقـ(ِْٗٓ) عف الحسيف بف عيسػى عػف

سميـ بف قتيبة عف شعبة عػف قتػادة عػف أنػس بقصػة الخػاتـ ,ككػذلؾ (ٖ )ْٗ( ,)َِْ/كتػاب الزينػة)َٖ( ,

بػػاب مكضػػع الخػػاتـ ,رقػػـ(ِٓٗٓ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف نػػافع عػػف بيػػز عػػف حمػػاد عػػف ثابػػت عػػف أنػػس بقصػػة

الخاتـ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٓٗ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٕٙٗ( ,لمه اـرالػ اىْافي ِٞىألـثان ؽ ٜآـه ٗفد اىؼّاء اٟـهج ,نفٌ(ٖٔ٘ٔ) ٗ ,ي)ٙ( ,)ٖٖٓ/ٔ( :
مراب اىَ٘افٞد )ٕٔ( ,تاب آـه ٗفد اىؼّاء ,نفٌ(ٖ٘٘) ػِ ػي ٜتِ ؼعه تٔٗ ,ػِ ٍؽَك تِ اىَصْ ٚػِ ـاىك ػِ ؼَٞك تٔ تيؾظٔ.
(ٔ) اى٘ت :ٓٞاىثهٝـٗ ,فك ٗتٓ اىّٜء ٝثٓ ٗتٕٞا .اىْٖاٝح(.)9٘ٙ
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جو )ِ( ,)ِِٖ/ُ( :كتاب الصالة )ٖ( ,باب كقت صالة العشاء ,رقـ(ِٗٔ) عف محمد بف المثنػى عػفخالد بف الحارث عف حميد بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )ُِٖ/ِ( :عػػف يحيػػى عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُٖٗ/عػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل عػػف

حميػ ػػد بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,ككػ ػػذلؾ(ّ )ََِ/عػ ػػف يزيػ ػػد بػ ػػف ىػ ػػاركف عػ ػػف حميػ ػػد بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ِٕٔ/عف عفاف عف حماد بف سممو عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

حب )ٗ( ,)َْٓ-َْْ/ْ( :كتاب الصالة )ّ( ,باب مكاقيت الصػالة ,رقػـ(ُّٕٓ) عػف أبػي يعمػى عػفإبراىيـ بف الحجاج عف حماد بف سممو عف ثابػت عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ)ٗ( ,)ّٕٗ-ّٕٖ/

كتاب الصالة )ُُ( ,باب القنكت ,رقـ(َِّّ) عف عمر بف محمد عف عبد اهلل بف الصباح عف أبي عمى

الحنفي عف قرة بف خالد عف الحسف عف أنس متقارب األلفاظ ,كلـ يذكر قصة الخاتـ كقاؿ أنس" :إف القػكـ

ًل يزالكف بخير ما انتظركا الخير".
ثانياً  :الشواىد

ُ -عف أبي سعيد الخدرم  متقارب األلفاظ

-د ,)ُُِ/ُ( :كتاب الصالة ,باب في كقت العشاء اآلخرة ,رقـ (ِِْ).

س )ٔ( ,)َّّ/ُ( :كتاب المكاقيت )ُِ( ,باب آخر كقت العشاء ,رقـ(ّْٓ).جو )ِ( ,)ِّٖ/ُ( :كتاب الصالة )ٖ( ,باب كقت صالة العشاء ,رقـ(ّٗٔ).-حـ.)ٓ/ّ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ْٔٔ) أ َّىك يؿ ىكٍق ًت اٍلفى ٍج ًر
ػاؿ :حػ َّػدثىىنا ًإسػػم ً
ً
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يح ىم ٍيػ هػد ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػس ,أ َّ
ىف ىر يجػالن أىتىػػى
اعي يؿ ,قىػ ى
(ٖٕ -)ُّٖٓ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا ىعمػػي ٍبػ يػف يح ٍجػ وػر ,قىػ ى ى
ٍى
ً
ً
ً
ً
ػت ص ػ ى ً
ػي  ىفس ػأىىلو عػػف كٍقػ ً
ػيف ٍان ىشػ َّ
َّ
ػاـ َّ
الص ػ ى
النبًػ َّ
الةي
ػؽ اٍل ىف ٍجػ يػر أ ٍ
ىمػ ىػر حػ ى
الة اٍل ىغػ ىػداة ,ىفىم َّمػػا أ ٍ
ى
ىصػ ىػب ٍح ىنا مػ ىػف اٍل ىغػػد أ ى
ىف تيىقػ ى
ى ي ىٍ ى
السػػائً يؿ عػػف كٍقػ ً
ىفصػمَّى بً ىنػػا ىفمى َّمػػا ىكػػاف ًمػػف اٍل ىغػ ًػد أىسػ ىػفر(ُ) ثيػ َّػـ أىمػػر ىفأًيقيم ً
ػت
ػاؿ" :أ ٍىيػ ىػف َّ
ػت َّ
صػػمَّى بً ىنػػا ثيػ َّػـ ىقػ ى
ى ى
الصػالىةي ىف ى
ى
ىى
ٍ ى
ى
ىٍ ى
ت"*.
َّ
الصالى ًة ,ىما ىب ٍي ىف ىى ىذ ٍي ًف ىكٍق ه
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْعفَر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُلِ ,ثقَ ٌة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانياً  :التخريج
أوًًل :المتابعات

-س )ٕ( ,)ُّ/ِ( :كتػاب األذاف )ُِ( ,بػػاب كقػت أذاف الفجػػر ,رقػـ(ّٖٔ) عػػف إسػحاؽ بػػف إبػراىيـ عػػف

يزيد عف حميد بو متقارب األلفاظ.

-حـ ,)ُُّ/ّ( :عف إسماعيؿ عف حميد بو متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُُِ/عػف يزيػد بػف ىػاركف عػف

حميػ ػػد بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,ككػ ػػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف سػ ػػعيد عػ ػػف حميػ ػػد بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ُٖٗ/عف محمد بف عبد اهلل عف حميد بو متقارب األلفاظ.

-يعمػ ػػى ,)َِٕ( :رقػ ػػـ(َُّٖ) عػ ػػف عبػ ػػد األعمػ ػػى عػ ػػف معتمػ ػػر عػ ػػف حميػ ػػد بػ ػػو بمفظػ ػػو ,ككػ ػػذلؾ(ِٖٕ)

رقـ(ِّٖٔ) عف زىير بف حرب عف يزيد عف حميد بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  متقارب األلفاظ
 -الطبراني في مسند الشامييف ,)ٕٓ/ْ( :رقـ(ِٖٕٔ).

ِ -عف أبي ىريرة  متقارب األلفاظ

حب )ٗ( ,)ّّٔ ,ُّٔ/ْ( :كتاب الصالة )ّ( ,باب مكاقيت الصالة ,رقـ(ُّْٗ.)ُْٗٓ ,ثالثاً :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٕٓ7/ٕ( :ٜمراب اىٕاالج )ٙٗٙ( ,أٗه ٗفاد اىٕاثػ ,نفاٌ( ٗ ,)ٖٔ٘8ي )ٙ( ,)ٖٓٙ/ٔ( :مرااب اىَ٘افٞاد )ٕٗ( ,تااب أٗه ٗفاد
اىٕثػ ,نفٌ(ٓٗ٘) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) أٌؾه :أٌؾه اىٕثػ الا اّنّؼ ٗأ٘اء .اىْٖاٝح(ٕٖٗ).
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الص ى ً
ً
ص ًر
ني ًي النَّبً ٍّي  ىع ًف َّ
الة ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
(ٕٓٔ) ذ ٍك ير ٍ
ً
ضػ ٍػم ىرةى ٍبػ ًػف ىسػ ًػع ويد ,ىسػ ًػم ىع أ ىىبػػا ىسػ ًػع ويد
كسػػى ,ىقػ ى
(ٕٗ -)ُُٓٔ/أ ٍ
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ٍابػ يػف يع ىي ٍي ىنػةى ,ىعػ ٍػف ى
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىجاىػ يػد ٍبػ يػف يم ى
ً
ً
َّ ً
ص ًػر ىحتَّػى
اٍل يخ ٍد ًرمَّ ,ىيقيك يؿ :ىنيىػى ىر يسػك يؿ المػو  ىع ًػف الصَّػالىة ىب ٍع ىػد الص ٍػب ًح ىحتَّػى الطميػكًع ىك ىع ًػف الصَّػالىة ىب ٍع ىػد اٍل ىع ٍ
ً *
اٍل يغ يركب.

أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ
وخ ا ْل َخ َو ِ
ارْزِمي(ٔ) ,أ َُبو َعِم ٍّي ا ْل ُختِمي(ٕ).
وسى ْب ِن فَر ِ
* ُم َجاى ُد ْب ُن ُم َ
كثقو النسػائي(ّ) ,كابػف معػيف(ْ) ,كمسػممة بػف القاسػـ(ٓ) ,كابػف حجػر(ٔ) ,كزاد ابػف معػيف "ًل بػأس بػو",
كذكره ابف حباف في الثقات ,كقاؿ" :كاف عسر الحفظ"(ٕ) ,كقاؿ صالح بف محمػد(ٖ) ,كمكسػى بػف محمػد(ٗ):

"صدكؽ" ,كقاؿ أبك حاتـ" :محمو الصدؽ"(َُ) ,كقاؿ الذىبي" :الحافظ اإلماـ الزاىد"(ُُ).
مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف.

ان ْب ُن ُع َي ْي َنةَ ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
ضمرةُ ْب ُن ِ ٍ
َّ
الم ِ
ازِني(ٕٔ).
َ
* َ َْ
سعيد ْب ِن أَِبي َحنةَ ,بالنون ,وقيل بالباء الموحدة ,واسمو َع ْم ُرو ْب ُن غزية َ
كثقو النسائي(ُّ) ,كابف معػيف(ُْ) ,كأحمػد(ُٓ) ,كالعجمػي(ُٔ) ,كأبػك حػاتـ(ُٕ) ,كابػف عبػد البػر(ُٖ) ,كابػف
حجر(ُٗ),كقاؿ الذىبي" :كثقكه"(َِ) ,كذكره ابف حباف(ُِ) ,كابف شاىيف

(ِِ)

في الثقات.

كقاؿ ابف حجر" :مف الطبقة الرابعة",مات بعد العشريف كمائة(ِّ).
* ٌااا )ٕ( ,)ٕٔ٘/ٕ( :ٜمرااااب اىٕاااالج )ٙ٘7( ,لماااه ّٖااا ٜاىْثااا  ٜػاااِ اىٕاااالج تؼاااك اىؼٕاااه ,نفاااٌ(ٔ ٗ ,)ٔ٘ٙي )ٙ( ,)ٖٔٗ/ٔ( :مرااااب
اىَ٘افٞد )ٖ٘( ,تاب اىْٖ ٜػِ اىٕالج تؼك اىؼٕه ,نفٌ(ٌْٕ )٘ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىف٘انوٍٍّ :ٜثح اى ٚتيكج ـ٘انوً .األٍّاب(ٕ ,)ٗٓ8/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٗٙٙ/
(ٕ) اىفري :ٜفاه اىٍَؼاّ" :ٜاـرُيؼ ؽٕ ٜمٓ اىٍْثح ,تؼٝ ٌٖٙق٘ه ٜٕ :اى ٚـرالُ ,تالق ٍعرَؼح ٗناء تيؿٗ ,تؼٝ ٌٖٙق٘ه ٜٕ :ت ٌٙاىفااء ٗاىرااء
اىَْق٘ٚح تاشْرٍّ ِٞكقج ,ؼر ٚنأٝد أُ اىفري ٜت ٌٙاىفااء ٗاىرااء اىَّاكقج فهٝاح ػياٚ ٚهٝاـ ـهاٌااُ الا ـهظاد ٍاِ تغاكاق تْا٘اؼ ٜاىكٌانهج".
األٍّاب(ٕ ,)ٖٕٕ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٕٔ/
(ٖ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)ٙٗ(ٜذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٖ٘7/
(ٗ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘ٔ.)ٖ٘7/
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕ٘/8
( )ٙذقهٝة اىرٖمٝة (ٖ٘ٗ).
( )7اىصقاخ(.)ٔ89/9
( )8ذانٝؿ تغكاق(٘ٔ.)ٖ٘7/
( )9ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)٘ٓ/8
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٕٔ/8
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٗ9٘/
(ٕٔ) اىَاااوّ :ٜتؾاارػ اىَااٗ ٌٞمٍااه اىااىاٗ ٛؽاا ٜآـهٕااا ّاإُ٘ ,اامٓ اىٍْااثح اىااٍ ٚاااوُٕٗ ,ااٌ فثائااو ٗتطااُ٘ .األٍّاااب(٘ ,)ٔٙ٘/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٖ.)ٔٗ٘/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٔ.)ٖٕٕ/
(ٗٔ) ٍِ مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه( ,)ٔٓ9اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٗٙٙ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔ78
(٘ٔ) اىؼيو ٍٗؼهػ اىهظاه(ٔ ,)ٔ9ٙ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٗٙٙ/
( )ٔٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ.)8ٓ9/
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٗٙٙ/
( )ٔ8اىرَٖٞك(.)ٖٔ9/ٔٙ
()ٔ9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٕٕ).
(ٕٓ) اىناِؼ(ٕ.)ٖ8//
(ٕٔ).اىصقاخ(ٗ.)ٖ88/
(ٕٕ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔ78
(ٖٕ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٔ٘/8
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ٗ( ,)ُٔ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )ُّ( ,باب ًل يتحرل الصالة قبؿ غػركب الشػمس ,رقػـ(ٖٔٓ)

عف عبد العزيز بف عبد اهلل عف إبراىيـ بف سعد عف صػالح عػف ابػف شػياب عػف عطػاء بػف يزيػد عػف أبػي
سػػعيد متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )َِ( ,)َٕ/كتػػاب فضػػؿ الصػػالة فػػي مسػػجد مكػػة كالمدينػػة )ٔ( ,بػػاب
مسػػجد بيػػت المقػػدس ,رقػػـ(ُُٕٗ) عػػف أبػػي الكليػػد عػػف شػػعبة عػػف عبػػد الممػػؾ عػػف قزعػػة عػػف أبػػي سػػعيد

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )ِٖ( ,)ّٕ/كتػػاب ج ػزاء الصػػيد )ِٔ( ,بػػاب حػػج النس ػاء ,رقػػـ(ُْٖٔ) عػػف
س ػػميماف ب ػػف ح ػػرب ع ػػف ش ػػعبة ع ػػف عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف عمي ػػر ع ػػف قزع ػػة ع ػػف أب ػػي س ػػعيد متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ُِْ-َِْ/كتػػاب الصػػكـ )ٕٔ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ النحػػر ,رقػػـ(ُٓٗٗ) عػػف حجػػاج بػػف
منياؿ عف شعبة عف عبد الممؾ بف عمير عف قزعة عف أبي سعيد بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٔ( ,)ٕٓٔ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ُٓ( ,بػػاب األكقػػات التػػي نيػػي عػػف الصػػالة فييػػا,

رقـ(ِٖٖ) عف حرممة بف عيسى عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب عػف عطػاء بػف يزيػد الميثػي عػف
أبي سعيد متقارب األلفاظ.

س )ٔ( ,)ُّْ/ُ( :كتػػاب المكاقيػػت )ّٓ( ,بػػاب النيػػي عػػف الصػػالة بعػػد العصػػر ,رقػػـ(ّٔٓ) عػػف عبػػدالحميػػد بػػف محمػػد عػػف مخمػػد عػػف ابػػف جػريج عػػف ابػػف شػػياب عػػف عطػػاء بػػف يزيػػد عػػف أبػػي سػػعيد متقػػارب

األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ُّْ/كتػػاب المكاقيػػت )ّٓ( ,بػػاب النيػػي عػػف الصػػالة بعػػد العصػػر ,رقػػـ(ْٔٓ)

عف محمكد بف غيالف عف الكليػد عػف عبػد الػرحمف بػف نمػر عػف ابػف شػياب عػف عطػاء بػف يزيػد عػف أبػي
سعيد ,كلـ يسؽ لفظو.

-جو )ٓ( ,)ِْٕ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييػا )ُْٕ( ,بػاب النيػي عػف الصػالة بعػد الفجػر كبعػد

العصر ,رقـ(ُِْٗ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف يحيى بػف يعمػى عػف عبػد الممػؾ بػف عميػر عػف قزعػة

عف أبي سعيد متقارب األلفاظ.

-حـ )ٕ/ّ( :عف سفياف بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُٗ/عف سفياف عف عبد الممؾ عف قزعة عف أبي

سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٕ ,ّْ/عف محمد بف جعفر كعفاف كالىما عػف شػعبة عػف عبػد الممػؾ
بف عمير عف قزعة عف أبي سعيد متقارب األلفاظ ,كفي المكضػع الثػاني عػف عفػاف كحػده ,ككػذلؾ(ّ)ّٗ/

عف ىاشـ بف القاسـ عف إسرائيؿ عف جابر عف عامر عف أبي سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ْٓ/عػف

محمد بف جعفػر كعبػد الكىػاب بػف عطػاء كالىمػا عػف سػعيد بػف أبػي عركبػة عػف قتػادة عػف قزعػة عػف أبػي

سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ْٓ/عف محمد بف بكػر عػف ىشػاـ بػف أبػي عبػد اهلل عػف قتػادة عػف قزعػة

عف أبي سعيد ,جزنءا مف الحديث بمفظو  ,ككذلؾ(ّ )ْٔ-ْٓ/عف بيز عف ىماـ عف قتادة عف قزعة عف
أبي سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٓ-ُٓ/عف يحيى بف آدـ عف زىير عف عبد الممؾ بف عميػر عػف
قزعة عف أبي سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ّٓ/عف يحيى عف مجالد عف أبػي الػكداؾ عػف أبػي سػعيد
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )َٔ-ٓٗ/عف عبد الرحمف عف ازئػدة عػف عبػد الممػؾ عػف قزعػة عػف أبػي سػعيد
ٕٓٗ

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ْٔ/عػػف ىاشػػـ عػػف عبػػد الحميػػد عػػف شػػير عػػف أبػػي سػػعيد متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ٔٔ/عف يكنس كسريج كالىما عف فميح عف ضمرة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ٕٔ/عف يزيد
كمحمد بف عبيد كالىما عف محمد بف إسحاؽ عف يعقكب بػف عتبػة عػف سػميماف بػف يسػار عػف أبػي سػعيد

متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ّٕ/عف ككيع عف عبد الحميد بف بيػراـ عػف شػير بػف حكشػب عػف أبػي سػعيد
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ٗٓ/عف عبد الرزاؽ كابف بكر كالىما عف ابف جريج عػف ابػف شػياب ,كالىمػا
عف عطاء بف يزيد عف أبي سعيد متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ٗٓ/عػف عبػد الػرزاؽ كابػف بكػر كالىمػا عػف
ابف جريج عف عمرك بف عطاء عف عبيد اهلل بف عياض كعطاء بػف بخػت كالىمػا عػف أبػي سػعيد متقػارب

األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ٗٓ/عػف يعقػكب بػف إبػراىيـ عػف ابيػو عػػف صػالح عػف ابػف شػياب عػف عطػاء بػف يزيػػد
عف أبي سعيد ,كلـ يسؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ٗٔ/عػف عفػاف عػف كىيػب عػف عمػرك بػف يحيػى عػف أبيػو عػف

أبي سعيد متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة 

-خ )ٗ( ,)ٖٓ/ِ( :كتاب مكاقيت الصالة )َّ( ,باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ,رقـ(ْٖٓ),

كك ػ ػػذلؾ(ِ )ٗ( ,)ُٔ/كت ػ ػػاب مكاقي ػ ػػت الص ػ ػػالة )ُّ( ,ب ػ ػػاب ًل يتح ػ ػػرل الص ػ ػػالة قب ػ ػػؿ غ ػ ػػركب الش ػ ػػمس,

رقـ(ٖٖٓ) ,ككذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)ِٖٗ/كتاب المباس )َِ( ,باب اشتماؿ الصماء ,رقـ(ُٖٗٓ).

-ـ )ٔ( ,)ٓٔٔ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ُٓ( ,بػػاب األكقػػات التػػي نيػػي عػػف الصػػالة فييػػا,

رقـ(ِٖٓ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٔٗ

ً
ً
ًً
(ٕٔٔ) اٍلكٍق ي ًَّ
اء
ت الذم ىي ٍج ىمعي فيو اٍل يم ىساف ير اٍل ىم ٍغ ًر ى
ب ىكاٍلع ىش ى
ى
َّ
ً
ً
و
ً
َّ
َّ
ػاؿ :أى ٍقىبٍم ىنػا ىمػ ىع ٍابػ ًف يع ىمػ ىر مػ ٍف ىمكػةى
اؼ ىع ٍػف ىنػاف وع ,قى ى
(َٖ -)ُُٖٓ/أى ٍخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ,قى ى
اؿ :ىحدثىىنا اٍل ىعط ي
اد
ظَّنَّنا أىَّنوي ىن ًس ىي َّ
اف تًٍم ىؾ المٍَّيىم ىة ىس ىار ىحتَّى أى ٍم ىس ٍي ىنا ,ىف ى
ت ىك ىسػ ىار ىحتَّػى ىكػ ى
الصالةى ,ىف يقٍم ىنػا ىلػوي :الصَّػالة ,ىف ىسػ ىك ى
ىحتَّى ىك ى
ؽ ىف َّ ً
ؽ أىف ي ًغيػػب ,ثيػ َّـ ىنػ ىز ىؿ ىف َّ
اب َّ
َّ
صػ ىنعي ىمػ ىع
اء ,ثيػ َّـ أى ٍقىبػ ىؿ ىعمى ٍي ىنػا ىف ىقػ ى
صػمى ىك ىغػ ى
الشػ ىف ي ٍ ى ى
اؿ :ىى ىكػ ىذا يكَّنػا ىن ٍ
صػمى اٍلع ىشػ ى
الشػ ىف ي ى
ى
*
كؿ ً
رس ً
الس ٍي ير.
اهلل ًإ ىذا ىج َّد بً ًو َّ
ىي

أوًل دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
اف ْب ُن َخ ِال ٍد ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (.)ٖٙ
* ا ْل َعطَّ ُ
* َنِافعٌ َم ْولَى ْب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج

أوًًل :المتابعات

-خ )ُٖ( ,)ٕٓٗ/ِ( :كتػ ػػاب تقصػ ػػير الصػ ػػالة )ُّ( ,بػ ػػاب الجمػ ػػع فػ ػػي السػ ػػفر بػ ػػيف المغػ ػػرب كالعشػ ػػاء,

رقػػـ(َُُٔ) عػػف عم ػي بػػف عبػػد اهلل عػػف سػػفياف عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ّ )ِٔ( ,)ِْٔ/كتاب العمرة )َِ( ,باب المسافر إذا جد بو السير يعجؿ إلى أىمو ,رقـ(َُٖٓ),
ككػػذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ُّٗ/كتػػاب الجيػػاد )ُّٔ( ,بػػاب السػػرعة فػػي السػػير ,رقػػـ(َََّ) عػػف سػػعيد بػػف أبػػي
مريـ عف محمد بف جعفر عف زيد بف أسمـ عف أبيو عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

-ـ )ٔ( ,)ْٖٖ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ٓ( ,بػػاب جػكاز الجمػػع بػػيف الصػػالتيف فػػي السػػفر,

رقـ(ِْ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ عف نافع بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٖ/كتػاب صػالة
المسافريف كقصرىا )ٓ( ,باب جكاز الجمع بيف الصالتيف فػي السػفر ,رقػـ(ّْ) عػف محمػد بػف المثنػى عػف
يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْٖٖ/كتػاب صػالة المسػافريف كقصػرىا,

(ٓ) باب جكاز الجمع بيف الصالتيف في السفر ,رقـ(ْْ) عف يحيػى بػف يحيػى كقتيبػة بػف سػعيد كابػف أبػي
شيبة كعمرك الناقد ,جميعيـ عف سفياف عف الزىرم عف سالـ عف أبيو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ,)ْٖٗ/

(ٔ) كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ِٓ( ,بػػاب جػكاز الجمػػع بػػيف الصػػالتيف فػػي السػػفر ,رقػػـ(ْٓ) عػػف
حرممة بف يحيى عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

-د ,)ٓ/ِ( :كتاب الصالة ,باب الجمع بيف الصالتيف ,رقـ(َُِٕ) عػف سػميماف بػف داكد عػف حمػاد عػف

أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ ,)ٔ/كتاب الصالة ,باب الجمع بػيف الصػالتيف ,رقػـ(ُُِِ)

عػػف محمػػد بػػف عبيػػد عػػف محمػػد بػػف فضػػيؿ عػػف أبيػػو عػػف نػػافع كعبػػد اهلل بػػف كاقػػد كالىمػػا عػػف ابػػف عمػػر

متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ ,)ٔ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب الجمػػع بػػيف الصػػالتيف ,رقػػـ(ُُِّ) عػػف إبػراىيـ بػػف
مكسى عف عيسى عف ابف جابر عف نافع بو ,كلـ يسؽ لفظو.

* ٌاا )ٕ( ,)ٕٕٖ-ٕٕٕ/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )ٙٙ7( ,اى٘فااد اىاامٝ ٛعَااغ ؽٞاأ اىٍَاااؽه تاا ِٞاىَغااهب ٗاىؼّاااء ,نفااٌ(ٔ ٗ ,)ٔ٘8ي-ٖٕ٘/ٔ( :
 )ٙ( ,)ٖٕٙمراب اىَ٘افٞد )ٗ٘( ,تاب اى٘فد اىمٝ ٛعَغ ؽ ٔٞاىٍَاؽه ت ِٞاىَغهب ٗاىؼّاء ,نفٌ(ٌْٕ )٘9كاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.

ٕٕٗ

ت ,)ٕٗ-ٕٖ/ِ( :كتػػاب السػػفر )ِْ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الجمػػع بػػيف الصػػالتيف ,رقػػـ(ٓٓٓ) عػػف ىنػػادالسرم عف عبدة بف سميماف عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو متقارب األلفاظ .

-س)ٔ( ,)ِّْ/ُ( :كتػػاب المكاقيػػت )ْٓ( ,بػػاب الكقػت الػػذم يجمػػع فيػػو المسػػافر بػػيف المغػػرب كالعشػػاء,

رقـ(ٕٖٓ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف سػفياف عػف ابػف أبػى نجػيح عػف إسػماعيؿ بػف عبػد الػرحمف عػف ابػف
عمر متقارب األلفاظ  ,ككػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّْ/بػاب المكاقيػت )ْٓ( ,بػاب الكقػت الػذم يجمػع فيػو المسػافر
بيف المغرب كالعشاء ,رقـ(ٖٖٓ) عف عمرك بف عثماف عف بقية عف ابف أبي حمزة ,كعػف أحمػد بػف محمػد

بف المغيرة عف عثماف بف شعيب ,كالىما (ابف أبى حمزة كشعيب) عف الزىرم عف سالـ عف أبيػو متقػارب

األلفاظ  ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّٓ/كتاب المكاقيت )ْٓ( ,بػاب الكقػت الػذم يجمػع فيػو المسػافر بػيف المغػرب
كالعش ػػاء ,رق ػػـ(ُٗٓ) ع ػػف محم ػػكد ب ػػف خال ػػد ع ػػف الكلي ػػد ع ػػف اب ػػف ج ػػابر ع ػػف ن ػػافع ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّٔ/كتاب المكاقيػت )ْٓ( ,بػاب الكقػت الػذم يجمػع فيػو المسػافر بػيف المغػرب كالعشػاء,

رقـ (ّٗٓ) عػف عبػدة بػف عبػد الػرحيـ عػف ابػف شػميؿ عػف كثيػر بػف عػف سػالـ عػف أبيػو متقػارب األلفػاظ ,
ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّٔ/كتاب المكاقيت )ْٔ( ,باب الحاؿ التي يجمػع فييػا بػيف الصػالتيف ,رقػـ(ْٗٓ) عػف

قتيبػة عػف مالػػؾ عػف نػػافع بػو متقػػارب األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّٕ/كتػاب المكاقيػػت )ْٔ ( ,بػاب الحػػاؿ

التي يجمع فييا بيف الصالتيف ,رقـ(ٓٗٓ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عػف عبػد الػرزاؽ عػف معمػر عػف مكسػى
بػػف عقبػػة عػػف نػػافع ب ػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٔ( ,)ِّٕ/كتػػاب المكاقيػػت )ْٔ( ,بػػاب الحػػاؿ التػػي
يجمع فييا بيف الصػالتيف ,رقػـ(ٔٗٓ) عػف محمػد بػف منصػكر عػف سػفياف عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف أبيػو

متقارب األلفاظ.

دم )ِ( ,)ُٗٓ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ُِٖ( ,بػػاب الجمػػع بػػيف الصػػالتيف ,رقػػـ(ُٖٓٓ) ع ػف محمػػد بػػفيكسؼ عف ابف عيينة عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر مختصر بذكر المرفكع.

-طا )ٗ( ,)ُّٔ( :كتاب قصر الصالة في السفر ,رقـ(ّ) عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-حـ )ْ/ِ( :عف إسحاؽ بف يكسؼ عػف عبيػد اهلل بػف عمػر عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ِ)ٕ/

عف عبد الرحمف بف ميدم عف مالػؾ عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ٖ/عػف سػفياف عػف الزىػرم

عف سالـ عف ابف عمر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُِ/عػف سػفياف عػف بػف أبػى نجػيح عػف إسػماعيؿ بػف

عبد الرحمف عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُٓ/عػف إسػماعيؿ عػف أيػكب عػف نػافع بػو متقػارب
األلفاظ  ,ككذلؾ(ِ )ْٓ/عػف يحيػى بػف سػعيد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ)َٖ/

عف عبد الرازؽ عف سفياف عف يحيػى كعبيػد اهلل بػف عمػر كمكسػى بػف عقبػة جمػيعيـ عػف نػافع بػو متقػارب
األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ِ )َُِ/ع ػػف محم ػػد ب ػػف عبي ػػد ع ػػف عبي ػػد اهلل ب ػػف عم ػػر ع ػػف ن ػػافع ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )َُٔ/عف ككيع عف العمرم عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُْٖ/عف عبد الرازؽ عف
معمػػر عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )َُٓ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف ابػػف

جريج عف نافع بو متقارب األلفاظ.

ٖٕٗ

-شػػيبة )ّ( ,)ّٖٔ/ٓ( :كتػػاب الصػػالة )ْٕٔ( ,مػػف قػػاؿ يجمػػع المسػػافر ب ػيف الصػػالتيف ,رق ػـ(ُُّٖ),

ككذلؾ(َِ )ّٖ( ,)ْٕ/كتاب الرد عمى أبي حنيفة )ُٖ( ,الجمع بيف الصالتيف في السفر ,رقـ(ُِّٕٔ)

عف ابف عيينة عف الزىرم عف سالـ عف أبيو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف انس بف مالؾ  متقارب األلفاظ

-خ )ُٖ( ,)َٖٓ-ٕٓٗ/ِ( :كت ػ ػ ػػاب تقصػ ػ ػ ػير الص ػ ػ ػػالة )ُّ( ,ب ػ ػ ػػاب الجم ػ ػ ػػع ب ػ ػ ػػيف المغ ػ ػ ػػرب كالعش ػ ػ ػػاء,

رقػػـ(َُُٖ) ,ككػػذلؾ (ِ )ُٖ( ,)ُٖٓ/كتػػاب تقصػػير الصػػالة )ُْ( ,بػػاب ىػػؿ يػػؤذف كيقػػيـ إذا جمػػع بػػيف
المغرب كالعشاء ,رقـ(َُُُ).

-ـ )ٔ( ,)ْٖٗ/ُ( :كتػػاب صػػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ٓ( ,بػػاب جػكاز الجمػػع بػػيف الصػػالتيف فػي السػػفر,

رقـ(ْٕ.)ْٖ ,

-د ,)ٕ/ِ( :كتاب الصالة ,باب الجمع بيف الصالتيف ,رقـ(ُُِٖ).

-س )ٔ( ,)ِّٓ/ُ( :كتاب المكاقيت )ْٓ( ,باب الكقػت الػذم يجمػع فيػو المسػافر بػيف المغػرب كالعشػاء,

رقـ(َٗٓ).

-حـ.)ُُٓ ,ُّٖ/ّ( :

ِ -عف ابف مسعكد  بمعناه

-شيبة )ّ( ,)ّٗٔ/ٓ( :كتاب الصالة )ْٕٔ( ,باب مف قاؿ يجمع المسافر بيف الصالتيف ,رقـ(ُّّٖ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو العطَّاؼ صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

ٕٗٗ

(ٖٔٔ) اٍل ىحا يؿ الَّتًي ىي ٍج ىمعي ًفييىا اٍل يم ىس ًاف ير ىب ٍي ىف الصَّالتىٍي ًف
ىف رس ى ً
ً
ًو
ًو
ػاف ًإ ىذا ىج َّػد بً ًػو
(ُٖ -)ُٖٓٓ/أ ٍ
ػكؿ اهلل  ىك ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ىع ٍف ىمالؾ ىع ٍػف ىنػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أ َّ ى ي
ً ً *
الس ٍَّي ير ىج ىم ىع ىب ٍي ىف اٍل ىم ٍغ ًر ًب ىكاٍلع ىشاء.
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (َٖ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٕٕٗ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٙٙ8( ,اىؽاه اىرٝ ٜعَغ ؽٖٞا اىٍَااؽه تا ِٞاىٕاالذ ,ِٞنفاٌ(٘ ٗ ,)ٔ٘8ي )ٙ( ,)ٖٕ7-ٖٕٙ/ٔ( :مرااب
اىَ٘افٞد )ٗٙ( ,تاب اىؽاه اىرٝ ٜعَغ ؽٖٞا ت ِٞاىٕالذ ,ِٞنفٌ(ٌْٗ ,)٘9كا ٍٗرْا.

ٕ٘ٗ

(ٕٔٔ) ىم ٍف ىن ًس ىى الصَّالةى
ادةى ىع ٍف أ ىىن و
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو :
اؿ :ىق ى
س ,ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(ِٖ -)ُٓٗٗ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا أ يىبك ىع ىك ىان ىة ىع ٍف ىقتى ى
*
ً
صمٍّيىا ًإ ىذا ىذ ىك ىرىىا".
صالىةن ىفٍم يي ى
"ىىم ٍف ىنس ىي ى

أوًًل :دراسة اإلسناد

* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* أَ ُبو َع َوا َن َة ,ثقة في حديثو عن قتادة شيء ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
ام َة ,ثقة حافظ يدلس ويرسل ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
* قَتَ َ
ادةُ ْب ُن َد َع َ
ثانياً :التخريج

أوًًل :المتابعات

-خ )ٗ( ,)َٕ/ِ( :كت ػػاب مكاقي ػػت الص ػػالة )ّٕ( ,ب ػػاب م ػػف نس ػػي ص ػػالة فميص ػػميا إذا ذكرى ػػا  ,...رق ػػـ

(ٕٗٓ) عف أبي نعيـ كمكسػى بػف إسػماعيؿ كالىمػا عػف ىمػاـ عػف قتػادة بػو متقػارب األلفػاظ ,كذكػره معمقػنا
عف حباف عف ىماـ عف قتادة بو ,كلـ يسؽ لفظو ,كصرح قتادة بالسماع.

-ـ )ٓ( ,)ْٕٕ/ُ( :كتاب المساجد كمكاضع الصالة )ٓٓ( ,باب قضاء الصالة الفائتة كاستحباب تعجيؿ

القضاء ,رقـ(ُّْ) عف قتيبة بف سعيد كيحيى بف يحيػى كسػعيد بػف منصػكر جمػيعيـ عػف أبػي عكانػة بػو,

كل ػػـ يس ػػؽ لفظ ػػو ,كع ػػف ىىػ ػ َّداب ب ػػف خال ػػد ع ػػف ىم ػػاـ ع ػػف قت ػػادة ب ػػو بمفظ ػػو ,كزاد "ًل كف ػػارة لي ػػا إًل ذل ػػؾ",
كك ػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٕٕ/كت ػػاب المس ػػاجد كمكاض ػػع الص ػػالة )ٓٓ( ,ب ػػاب قض ػػاء الص ػػالة الفائت ػػة كاس ػػتحباب
تعجيؿ القضاء ,رقـ(ُّٓ) عف محمد بف المثنى عف عبد األعمى عف سعيد عف قتادة بو متقارب األلفػاظ,

كك ػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ْٕٕ/كت ػػاب المس ػػاجد كمكاض ػػع الص ػػالة )ٓٓ( ,ب ػػاب قض ػػاء الص ػػالة الفائت ػػة كاس ػػتحباب
تعجيػػؿ القضػػاء ,رقػػـ(ُّٔ) عػػف نصػػر بػػف عمػػي الجيض ػمي عػػف أبيػػو عػػف المثنػػى عػػف قتػػادة بػػو متقػػارب

األلفاظ.

-د ,)ُُٖ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب فػػي مػػف نػػاـ عػػف الصػػالة أك نسػػييا ,رقػػـ(ِْْ) عػػف محمػػد بػػف كثيػػر

عف ىماـ عف قتادة بو بمفظو ,كزاد "ًل كفارة ليا إًل ذلؾ".

ت )ِ( ,)ِِِ/ُ( :كتاب الصالة )ُٕ( ,باب ما جػاء فػي الرجػؿ ينسػى الصػالة ,رقػـ(ُٖٕ) عػف قتيبػةكبشر بف معاذ كالىما عف أبي عكانة بو بمفظو.

-س )ّٓ( ,)ِّّ/ُ( :باب فيمف ناـ عف صالة ,رقـ(َُٔ) عف حميػد بػف مسػعدة عػف يزيػد عػف حجػاج

األحكؿ عف قتادة بو متقارب األلفاظ.

-جو )ِ( ,)ِّٖ /ُ( :كتاب الصالة )َُ( ,باب مف ناـ عف صالة أك نسييا ,رقـ(ٓٗٔ) عف نصر بػف

عمي الجيضمي عف يزيد بف زريع عف حجاج عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ُ )ِ( ,)ِْٖ/كتاب
* ٌ )ٕ( ,)ٕٖٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالجٍ )ٙ7ٙ( ,اِ ٍّا ٜاىٕاالج ,نفاٌ( ٗ ,)ٔ٘99ي )ٙ( ,)ٖٖٔ/ٔ( :مرااب اىَ٘افٞاد )ٕ٘( ,تااب ؽاٍّ َِٞاٜ
ٔالج ,نفٌ(ٌْ )ٙٓ9كا ٍٗرْا.

ٕٗٙ

الصػػالة )َُ( ,بػػاب مػػف نػػاـ عػػف صػػالة أك نسػػييا ,رقػػـ(ٔٗٔ) عػػف جبػػارة بػػف المغمػػس عػػف أبػػي عكانػػو بػػو
بمفظو.

-دم )ِ( )ّٕٖ/ِ( :كتاب الصالة )ِٔ( ,باب مف ناـ عف صالة أك نسييا ,رقـ(ُِٓٔ) عػف سػعيد بػف

عامر عف سعيد عف قتادة بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )ََُ/ّ( :عػػف إسػػحاؽ بػػف يكسػػؼ كيزيػػد بػػف ىػػاركف ,كالىمػػا عػػف سػػعيد عػػف قتػػادة بػػو نحػػكه ,كزاد

"فإنما كفارتيا أف يصمييا إذا ذكرىا" ,ككذلؾ(ّ )ُِٔ/عف أزىر بف القاسـ عف ىشاـ عف قتادة بو متقارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِّْ/عف سريج عف أبي عكانة بو بمفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ِٕٔ/عػف عفػاف عػف يزيػد زربػع
عف سعيد بف أبي عركبة كحجاج األحكؿ كالىما عف قتادة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٔٗ/عف عفاف

كبيػز عػف ىمػاـ عػف قتػادة بػو بمفظػو ك زاد "كًل كفػارة ليػا إًل ذلػؾ جَأَقِات هت ُّصواتالةَتُِّاتذِ

زهى[طػو ,"]ُْ:كقػػد

صرح قتادة بالسماع ,ككذلؾ(ّ )ِِٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف قتادة بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمراف بف حصيف  بمفظو

-طب ,)َُٖ-ُٕٗ/ُٖ( :رقـ(ُْٓ).

ِ -عف سمرة بف جندب  متقارب األلفاظ
-حـ.)ِِ/ٓ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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اف ًلٍممس ًجًد اٍلك ً
ٍّ
احًد
(ٖٓٔ) اٍل يم ىؤذ ىن ً ى ٍ
ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ىع ٍػف ىم ًال وػؾ ىع ٍػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف ًد ىين و
ػار ىع ًػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أ َّ
ػكؿ المَّ ًػو 
ىف ىر يس ى
(ّٖ -)ُُّٔ/أ ٍ
ً
ال ن ٍّ
و
م ٍاب يف أ ٍّيـ ىم ٍكتي و
كـ".
اؿً" :إ َّف بً ى
ىق ى
ًل يي ىؤذ يف بًىمٍيؿ ىف يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىحتَّى يي ىناد ى

أوًلً دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أََن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
ثانياً :التخريج

أوًًل :المتابعات

خ )َُ( ,)ٗٗ/ِ( :كتاب األذاف )ُُ( ,باب أذاف األعمػى إذا كػاف لػو مػف يخبػره ,رقػـ(ُٕٔ) عػف عبػداهلل بف مسممة عف مالؾ عف الزىرم عف سالـ عف عبد اهلل بمفظو .كزاد "ككاف رج نػال أعمػى ًل ينػادل حتػى
يقػ ػػاؿ لػ ػػو أصػ ػػبحت أصػ ػػبحت" ,ككػ ػػذلؾ(ِ )َُ( ,)َُُ/كتػ ػػاب األذاف )ُِ( ,بػ ػػاب األذاف بعػ ػػد الفجػ ػػر,

رقـ(َِٔ) عف عبػد اهلل بػف يكسػؼ عػف مالػؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)َُْ/كتػاب األذاف,

(ُّ) بػػاب األذاف قبػػؿ الفجػػر ,رقػػـ (ِِٔ) عػػف إسػػحاؽ عػػف أبػػي أسػػامة عػػف عبيػػد اهلل عػػف القاسػػـ عػػف
عائشة كعف نافع عف ابف عمر ,كلـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ْ )َّ( ,)ُّٔ/كتػاب الصػكـ )ُٕ( ,بػاب قػكؿ

النبػػي ً ل يمنع ػنكـ مػػف سػػحكركـ أذاف بػػالؿ ,رقػػـ(ُُٖٗ) عػػف عبيػػد بػػف إسػػماعيؿ عػػف أبػػي أسػػامة عػػف
عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر كالقاسـ عف عائشة متقارب األلفاظ ,كزاد القاسـ "كلـ يكػف بػيف أذانيمػا إًل

أف يرق ػ ػػى ذا ك ين ػ ػػزؿ ذا" ,كك ػ ػػذلؾ(ٓ )ِٓ( ,)ِْٔ/كت ػ ػػاب الش ػ ػػيادات )ُُ( ,ب ػ ػػاب ش ػ ػػيادة األعمػ ػ ػى,...

رقـ(ِٔٓٔ) عف مالؾ بف إسماعيؿ عف عبد العزيز بف أبي سممة عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر
متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,كزاد "ككػ ػػاف ابػ ػػف أـ مكت ػ ػكـ رجػ ػ نػال أعمػ ػػى ًل يػ ػػؤذف حتػ ػػى يقػ ػػكؿ لػ ػػو النػ ػػاس أصػ ػػبحت",

ككػػذلؾ(ُّ )ٗٓ( ,)ُِّ/كتػػاب أخبػػار اآلحػػاد )ُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي إجػػازة خبػػر الكاحػػد الصػػدكؽ,...

رقـ(ِْٖٕ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف عبد العزيز بف مسمـ عف عبد اهلل بف دينار بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ُّ( ,)ٕٖٔ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ٖ( ,بػػاب بيػػاف أف الػػدخكؿ فػػي الصػػكـ يحصػػؿ بطمػػكع الفجػػر,...

رقـ(ّٔ) عػف يحيػى بػف يحيػى كمحمػد بػف رمػح كقتيبػة جمػيعيـ عػف الميػث عػف ابػف شػياب عػف سػالـ عػف
عبد اهلل متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ٕٖٔ/كتػاب الصػياـ )ِٖ( ,بػاب بيػاف أف الػدخكؿ فػي الصػكـ
يحصؿ بطمكع الفجر ,...رقـ(ّٕ) عف حرممػة بػف يحيػى عػف ابػف كىػب عػف يػكنس عػف الزىػرم عػف سػالـ

عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ٕٖٔ/كتػػاب الصػػياـ )ٖ( ,بػػاب بيػػاف أف الػػدخكؿ فػػي
الصكـ يحصؿ بطمكع الفجػر ,...رقػـ(ّٖ) عػف ابػف نميػر عػف أبيػو عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف ابػف عمػر
متقارب األلفاظ ,زاد "كلـ يكػف بينيمػا إًل أف ينػزؿ ىػذا كيرقػى ىػذا" ,كعػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة عػف أبػي

أسامة كعف إسحاؽ عف عبدة ,كعف ابف المثنى عػف حمػاد بػف مسػعدة جمػيعيـ (أبػي أسػامة كعبػدة كحمػاد)
عف عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر ,كلـ يسؽ لفظو.

ٕٗ8

-ت )ِ( ,)ِْٓ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ّٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي األذاف بالميػػؿ ,رقػػـ(َِّ) عػػف قتيبػػة عػػف

الميث عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

ػؤذن ٍيف لممسػػجد الكاحػػد ,رقػػـ(ّْٔ) عػػف قتيبػػة عػػف الميػػث
س )ٕ( ,)ُُ/ِ( :كتػػاب األذاف )ٗ( ,بػػاب المػ ىعف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.
دم )ِ( ,)ُٕٔ-َٕٔ/ِ( :كتاب الصالة )ْ( ,باب في كقت أذاف الفجػر ,رقػـ(ُِِٔ) عػف محمػد بػفيكسؼ عف ابف عيينة عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ (ِ )ِ( ,)ُٕٔ/كتػاب

الصالة )ْ( ,باب في كقػت أذاف الفجػر ,رقػـ(ُِِٕ) عػف إسػحاؽ عػف عبػدة عػف عبيػد اهلل عػف نػافع عػف
ابف عمر

(ُ)

كعف القاسـ عف عائشة مختمؼ األلفاظ

طػػا )ّ( ,)ٔٔ( :كتػػاب الصػػالة )ّ( ,بػػاب قػػدر السػػحكر مػػف النػػداء ,رقػػـ(ُٓ) عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػارمتقارب األلفاظ ككذلؾ(ٔٔ) )ّ( ,كتاب الصالة )ّ( ,باب قدر السحكر مف النداء ,رقػـ(ُٔ) عػف الزىػرم

عف سالـ عف ابف عمر مختمؼ األلفاظ .

حـ )ٗ/ِ( :عف سفياف عػف الزىػرم عػف سػالـ عػف أبيػو بػاختالؼ يسػير ,ككػذلؾ(ِ )ٕٓ/عػف يحيػى عػفعبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ِٔ/عػف عبػد الػرحمف بػف ميػدم عػف سػفياف

ع ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف دين ػػار ب ػػو بمفظ ػػو ,كك ػػذلؾ(ِ )ْٔ/ع ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف ميػ ػدم ع ػػف مال ػػؾ ب ػػو بمفظ ػػو,

ػالًل ينػادم بميػؿ أك ابػف أـ
ككذلؾ(ِ )ّٕ/عف عفاف عف شعبة عف عبد اهلل بف دينار بو- ,كفيو شؾ أف ب ن
مكتكـ – بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٕٗ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد اهلل بف دينػار بػو متقػارب األلفػاظ

 ,كك ػػذلؾ(ِ )َُٕ/ع ػػف ىاش ػػـ ع ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ع ػػف زي ػػد ب ػػف أس ػػمـ ع ػػف اب ػػف عم ػػر متق ػػارب األلف ػػاظ,
كك ػػذلؾ(ِ )َُٕ/ع ػػف عف ػػاف ع ػػف عب ػػد العزي ػػز ب ػػف مس ػػمـ ع ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف دين ػػار ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ُِّ/عف ىاشـ عف عبد العزيز بف عبد اهلل عف ابف شياب عف سػالـ عػف ابػف عمػر بمفػظ "أف
بالًلن ينادم بميؿ فكمكا كاشربكا".

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عائشة -رضي اهلل عنيا -متقارب األلفاظ

خ )َُ( ,)َُْ/ِ( :كتاب األذاف )ُّ( ,باب األذاف قبؿ الفجر ,رقػـ(ِّٔ) ,ككػذلؾ(ْ)َّ( ,)ُّٔ/كتاب الصكـ )ُٕ( ,باب قكؿ النبي ً ل يمنعكـ مف سحكركـ أذاف بالؿ ,رقـ(ُُٗٗ).

-ـ )ُّ( ,)ٕٖٔ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ِٖ( ,بػػاب بيػػاف أف الػػدخكؿ فػػي الصػػكـ يحصػػؿ بطمػػكع الفجػػر...

عمى أثر ,رقـ(ّٖ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات.

(ٔ) ظاء ػْك (ق" :)ٛػثك تِ ػَهٗ"ٗ ,مما ظااء ؽا .ٚ ٜقان اىنراة اىؼيَٞاح(ٔٗ ,)ٔ87/اىٕا٘اب" :ػثاك
ٗاىرٕ٘ٝة ٍِ (ؾ) (ٗٗ ,)ٖٔٙ/عٞهٓ ٍِ مرة اىرفهٝط.
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تاِ ػَاه"ٗ ,ىؼيأ ـطاؤ ٍطثؼا,ٜ

ت أى ىذ ً
اف الص ٍب ًح
(ٖٖٔ) ىكٍق ي
ً ً
اؿ :أى ٍخ ىب ىرىنػا يح ىم ٍيػ هد ىعػ ٍف
كف ,-قىػ ى
(ْٖ -)ُُٖٔ/أى ٍخ ىب ىرىنػا ًإ ٍسػ ىح ي
يـ ,قىػا ىؿ :أى ٍخ ىب ىرىنػا ىي ًزيػ يػد – ىك يى ىػك ا ٍبػ يف ىىػ يار ى
اؽ ٍبػ يف إ ٍبػ ىراى ى
ً
س أى َّف سائً نال سأى ىؿ رسػ ى ً
َّ ً
ً
أى ىن و
طىمػ ىع اٍل ىف ٍجػ ير ,ىفىم َّمػا
يف ى
كؿ اهلل  ىعػ ٍف ىكٍقػت اٍل ىف ٍجػ ًر ىفػأى ىم ىر ىر يسػك يؿ اهلل  بًػ ىال نًل ىفػأىذ ىف حػ ى
ى ىي
ى
ً *
ً ً
ىك ً
الصالة".
ت َّ
صمَّى ثيَّـ ىق ى
اؿ " :ىى ىذا ىكٍق ي
ى
اف م ىف اٍل ٌغد آخ ير اٍل ىف ٍج ًر ىحتَّى أى ٍس ىف ىر ثيَّـ أى ىم ىرهي ىفأى ىق ىاـ ىف ى
أو ًًل  :دراسة اإلسناد
ِ ِ
يم ,ثقة حافظ اختمط آخره ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
س َح ُ
* إِ ْ
اق ْب ُن إ ْب َراى َ
ون ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (ٓ.)ٚ
* َي ِز ُ
يد ْب ُن َى ُار َ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانياً :التخريج

سبؽ في الحديث رقـ (ٖٕ).

ثالثاً :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌااا )ٕ( ,)ٕٖ8/ٕ( :ٜمرااااب اىٕاااالجٗ )ٙ88( ,فاااد ألاُ اىٕاااثػ ,نفاااٌ( ٗ ,)ٔٙٔ8ي )7( ,)ٖٔ/ٕ( :مرااااب األلاُ )ٕٔ( ,تااااب ٗفاااد ألاُ
اىٕثػ ,نؿ(ٌْ )ٖٙ8كا ٗؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.

ٕٓ٘

ً
(ّٗٔ) األى ىذ ً
اع ًة ًفي المٍَّيىم ًة اٍل ىم ًط ىيرًة
اف في التَّ ىخمؼ ىع ٍف يشييكًد اٍل ىج ىم ى
ي
الص ػ ً
ات ىب ػ ٍرود
(ٖٓ -)َُّٔ/أى ٍخ ىب ىرىن ػا قيتىٍي ىب ػةي ٍب ػ يف ىس ػ ًع ويد ىع ػ ٍف ىم ًال ػ وؾ ىع ػ ٍف ىن ػ ًاف وع أى َّف ٍاب ػ ىف يع ىم ػ ىر أى َّذ ىف بً َّ
الة ًف ػي لىٍيمى ػ وة ىذ ى
اؿ(ُ) ,ىفػًإ َّف رسػ ى ً
الر ىحػ ً
طػ ور
ىكًر و
صمَّكٍا ًفػي ٍّ
ات ىم ى
يح ,ىف ىق ى
اف ىيػ ٍأ يم ير اٍل يمػ ىؤٍّذ ىف ًإ ىذا ىك ىانػ ٍ
ت ىلٍيىمػ نة ىبػا ًرىدةن ىذ ى
كؿ اهلل  ىكػ ى
ىي
اؿ :أى ىًل ى
الر ىح ً
اؿ*.
صمكٍا ًفي ٍّ
ىيقيك يؿ :أى ىًل ى

أوًلً :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانياً  :التخريج
أوًًل :المتابعات

-خ )َُ( ,)ُُِ/ِ( :كتػ ػ ػ ػػاب األذاف )ُٖ( ,بػ ػ ػ ػػاب األذاف لممسػ ػ ػ ػػافر إذا كػ ػ ػ ػػانكا جماعػ ػ ػ ػػة كاإلقامػ ػ ػ ػػة ,...

رقػػـ(ِّٔ) عػػف مسػػدد عػػف يحيػى عػػف عبيػد اهلل بػػف عمػػر عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ-ُٓٔ/

ُٕٓ) )َُ( ,كتػػاب األذاف )َْ( ,بػػاب الرخصػػة فػػي المطػػر كالعمػػة أف يصػػمي فػػي رحمػو ,رقػػـ(ٔٔٔ) عػػف
عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ بو بمفظو.

-ـ )ٔ( ,)ْْٖ/ُ( :كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ّ( ,باب الصػالة فػي الرحػاؿ فػي المطػر ,رقػـ(ِِ)

عف يحيى بف يحيى عف مالؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْْٖ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا,
(ّ) باب الصالة في الرحاؿ في المطر ,رقـ(ِّ) عف محمد بػف عبػد اهلل بػف نميػر عػف أبيػو عػف عبيػد اهلل

عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٔ( ,)ْْٖ/كتاب صالة المسافريف كقصرىا )ّ( ,باب الصالة في
الرحاؿ ,رقـ(ِْ) ,عف أبي بكر بف أبي شيبة عف أبي أسامة عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

د ,)ِٕٕ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب التخمػػؼ عػػف الجماعػػة فػػي الميمػػة البػػاردة ,رقػػـ(ََُٔ) عػػف محمػػد بػػفعبيد اهلل عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُ ,)ِٕٕ/كتػاب الصػالة ,بػاب

التخمؼ عف الجماعة في الميمة الباردة ,رقـ(َُُٔ) عف مؤمؿ بف ىشاـ عف إسماعيؿ عف أيكب عػف نػافع
ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ُ ,)ِٕٖ/كت ػػاب الص ػػالة ,ب ػػاب التخم ػػؼ ع ػػف الجماع ػػة ف ػػي الميم ػػة الب ػػاردة,

رق ػػـ(َُِٔ) ع ػػف عثم ػػاف ب ػػف أب ػػي ش ػػيبة ع ػػف أب ػػي أس ػػامة ع ػػف عبيػ ػد اهلل ع ػػف ن ػػافع ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككػػذلؾ(ُ ,)ِٕٖ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب التخمػػؼ عػػف الجماعػػة فػػي الميمػػة البػػاردة ,رقػػـ(َُّٔ) عػػف القعنبػػي

ع ػػف مال ػػؾ ب ػػو بمفظ ػػو ,كك ػػذلؾ(ُ ,)ِٕٖ/كت ػػاب الص ػػالة ,ب ػػاب التخم ػػؼ ع ػػف الجماع ػػة ف ػػي الميم ػػة الب ػػاردة,

رقػػـ(َُْٔ) عػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد عػػف محمػػد بػػف سػػممة عػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ عػػف نػػافع بػػو متقػػارب
األلفاظ.

* ٌ )ٕ( ,)ٕٕٗ-ٕٗٔ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )ٙ9ٖ( ,األلاُ ؽ ٜاىرفيؼ ػاِ ِاٖ٘ق اىعَاػاح ؽا ٜاىيٞياح اىَطٞاهج ,نفاٌ(ٖٓ ٗ ,)ٔٙي,)ٔ7/ٕ( :
( )7مراب األلاُ )ٔ7( ,تاب األلاُ ؽ ٜاىرفيؼ ػِ ِٖ٘ق اىعَاػح ؽ ٜاىيٞيح اىَطٞهج ,نفٌ(ٌْٓ٘ )ٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىهؼااااهٝ :ؼْااا ٜاىاااكٗن ٗاىٍَاااامِ ٗاىَْااااوهٕٗ ,ااا ٜظَاااغ نؼاااوُٝ ,قااااه ىَْاااىه اإلٍّااااُ ٍٍٗااانْٔ نؼيااأٗ ,اّرْٖٞاااا اىااا ٚنؼاىْاااا ,أٍْ ٛاوىْاااا.
اىْٖاٝح(ٕٖ٘).

ٕٔ٘

-جو )ٓ( ,)ّٔٓ/ُ( :كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا )ّٔ( ,باب الجماعة في الميمة المطيرة ,رقـ(ّٕٗ)

عف محمد بف الصباح عف سفياف بف عيينة عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)َُٖ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ٓٓ( ,بػػاب الرخصػػة فػػي تػػرؾ الجماعػػة إذا كػػاف مطػػر فػػي السػػفر,

رقـ(ُُُّ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-طػػا )ّ( ,)ٔٓ( :كتػػاب الصػػالة )ِ( ,بػػاب النػػداء فػػي السػػفر كعمػػى غيػػر كضػػكء ,رقػػـ(ُُ) عػػف نػػافع بػػو

بمفظو.

حـ )ْ/ِ( :عف إسماعيؿ بػف يعمىَّيػة عػف أيػكب عػف نػافع بػو نحػكه ,ككػذلؾ(ِ )ُُ/عػف سػفياف عػف أيػكبعػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ّٓ/ع ػف يحي ػى بػػف سػػعيد عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع بػػو متقػػارب

األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ّٔ/عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم عػػف مالػػؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )َُّ/عػػف
محمد بف عبيد عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-عبػػد الػػرزاؽ ,)ُٗٗ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب األذاف فػػي السػػفر كالصػػالة فػػي الرحػػاؿ ,رقػػـ(َُُٗ) عػػف

عبيػد اهلل بػػف عمػػر عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُٗٗ/كتػػاب الصػػالة ,بػػاب األذاف فػػي السػػفر
كالصالة في الرحاؿ ,رقـ(َُِٗ) عف ابف عيينة عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف جابر  متقارب األلفاظ

-ـ )ٔ( ,)ْٖٓ-ْْٖ/ُ( :كتػػاب ص ػالة المسػػافريف كقصػػرىا )ّ( ,بػػاب الصػػالة فػػي الرحػػاؿ فػػي المطػػر,

رقـ(ِٓ).

-د ,)ِٕٖ/ُ( :كتاب الصالة ,باب التخمؼ عف الجماعة في الميمة الباردة ,رقـ (َُٓٔ).

ت )ِ( ,)ُْٖ/ُ( :كتاب الصالة )ُْٖ( ,باب ما جاء إذا كاف المطر فالصالة في الرحاؿ ,رقـ(َْٗ)حـ.)ّٖٗ , ِّٕ , ُِّ /ّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

ٕٕ٘

(ِٕٔ) اٍل يغ ٍس يؿ ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة
كؿ ً
اء أى ىح ػ يد يك ٍـ
اهلل  قى ػ ى
(ٖٔ -)َُٔٗ/أى ٍخ ىب ىرىن ػا قيتىٍي ىب ػةي ىع ػ ٍف ىم ًال ػ وؾ ىع ػ ٍف ىن ػ ًاف وع ىع ػ ٍف ٍاب ػ ًف يع ىم ػ ىر أى َّف ىر يس ػ ى
اؿً" :إ ىذا ىج ػ ى
*
اٍل يج يم ىع ىة ىفٍم ىي ٍغتى ًس ٍؿ".
أوًلً :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانياً :التخريج
أوًًل :المتابعات

خ )ُُ( ,)ّٓٔ/ِ( :كتػػاب الجمعػػة )ِ( ,بػػاب فضػػؿ الغسػػؿ يػػكـ الجمعػػة ,رقػػـ(ٕٕٖ) عػػف عبػػد اهلل بػػفيكسػػؼ عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُُ( ,)ِّٖ/كتػػاب الجمعػػة )ُِ( ,بػػاب ىػػؿ عمػػى مػػف لػػـ يشػػيد

الجمعػػة غسػػؿ مػػف النسػػاء كالصػػبياف كغيػػرىـ ,...رقػػـ(ْٖٗ) عػػف أبػػي اليمػػاف عػػف شػػعيب عػػف الزىػػرم عػػف

سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُ( )ّٕٗ/كتاب الجمعة )ُٔ( ,باب الخطبة عمى المنبر

 ,...رقـ(ُٗٗ) عف آدـ عف ابف أبي ذئب عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

-ـ )ٕ( ,)ٕٓٗ/ِ( :كتػػاب الجمعػػة ,رقػػـ(ُ) عػػف قتيبػػة كيحيػى بػػف يحيػى كمحمػػد بػػف رمػػح ,جمػػيعيـ عػػف

الميػػث عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٕٓٗ/كتػػاب الجمعػػة ,رقػػـ(ِ) عػػف قتيبػػة كمحمػػد بػػف
رمح كالىما عف الميث عف ابف شياب عف عبد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ عف

محمد بف رافع عف عبد الرزاؽ عف ابف شياب عف سالـ كعبد اهلل بف عبد اهلل ,كالىما عف ابػف عمػر ,كلػـ

يسؽ لفظو ,كعف حرممة بف يحيى عف ابف كىب عف يكنس عف ابػف شػياب عػف سػالـ عػف ابػف عمػر ,كلػـ
يسؽ لفظو.

ت )ْ( ,)ّّ/ِ( :كتاب الجمعة )ّ( ,باب ما جاء في اًلغتساؿ يكـ الجمعة ,رقـ(ِْٗ) عف أحمػد بػفمنيػػع عػػف سػػفياف عػػف الزىػػرم عػػف سػػالـ عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ْ( ,)ّْ-ّّ/كتػػاب

الجمعة )ّ( ,باب ما جاء في اًلغتساؿ يكـ الجمعة ,رقـ(ّْٗ) عف قتيبة عف الميث عػف ابػف شػياب عػف
عبد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عمر ,كلـ يسؽ لفظو ,كصححيما البخارم.

-س )ُْ( ,)َُْ/ّ( :كتػػاب الجمعػػة )ِٓ( ,بػػاب ح ػض اإلمػػاـ فػػي خطبتػػو عمػػى الغسػػؿ يػػكـ الجمعػػة,

رقـ(َُُْ) عف محمد بف بشار عف محمد بف جعفر عف شعبة عػف الحكػـ عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ّ )ُْ( ,)َُٓ/كتاب الجمعة )ِٓ( ,باب حض اإلماـ في خطبتػو عمػى الغسػؿ يػكـ الجمعػة ,رقػـ

(َُِْ) عف محمد بف سممة عف ابف كىب عف إبراىيـ بف نشػيط عػف ابػف شػياب عػف سػالـ عػف عبػد اهلل
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُْ( ,)َُٓ/كتاب الجمعػة )ِٓ( ,بػاب حػض اإلمػاـ فػي خطبتػو عمػى الغسػؿ

* ٌ )ٕ( )ٕٙٙ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج ( )7ٕٙتاب اىغٍو  ً٘ٝاىعَؼح نفٌ (ٓ ٗ ,)ٔٙ9ي )ٖٔ( )9ٔ/ٖ( :مراب اىعَؼاح ( )7تااب األٍاه تاىغٍاو
 ً٘ٝاىعَؼح نفٌ (ٌْٕ )ٖٔ7كا ٍٗرْا.
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يكـ الجمعة ,رقـ(َُّْ) عف قتيبة بف سعيد عف الميث عف ابف شياب عف عبػد اهلل بػف عبػد اهلل عػف ابػف

عمر متقارب األلفاظ.

-جو )ٓ( ,)ُْٕ/ُ( :كتاب إقامػة الصػالة كالسػنة فييػا )َٖ( ,بػاب مػا جػاء فػي الغسػؿ يػكـ الجمعػة ,رقػـ

(َُٖٖ) عف محمد بف عبد اهلل بف نمير عف عمر بف عبيد عف أبي إسحاؽ عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)ِٗٔ-ُٗٔ/ِ( :كتاب الصالة )َُٗ( ,باب الغسؿ يكـ الجمعػة ,رقػـ(ُٕٕٓ) عػف خالػد بػف

مخمد عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.

-طا )ٓ( ,)ِٗ( :كتاب الجمعة )ُ( ,باب العمؿ في غسؿ يكـ الجمعة ,رقـ(ٓ) عف نافع بو بمفظو.

-حـ )ُُْ, ّ/ِ( :عف المعتمر عف عبيد اهلل عف نافع بو بمفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ٗ/عػف سػفياف عػف الزىػرم

عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ِ )ّٓ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عػف سػالـ

عػػف ابػػف عمػػر نحػػكه ,ككػػذلؾ(ِ )ّٕ/عػػف سػػفياف عػػف عبػػد اهلل بػػف دينػػار عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ُْ/عف أبي معاكية عف مالؾ بف مغكؿ عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ِْ/عف عمر
بف عبيد عف أبي إسحاؽ السبيعي عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُٓ ,ْٕ/عف حجاج عف شعبة

عف أبي إسحاؽ عف يحيى بف كثٌاب عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,كفي المكضع الثاني حجاج كمحمد بف
جعف ػػر ,كالىم ػػا ع ػػف ش ػػعبة ,كك ػػذلؾ (ِ )ْٖ/ع ػػف إس ػػماعيؿ ع ػػف أي ػػكب ع ػػف ن ػػافع ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

ككػػذلؾ(ِ )ّٓ/عػػف ابػػف ميػػدم عػػف سػػفياف عػػف أبػػي إسػػحاؽ عػػف يحيػى بػػف كثػػاب عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب

األلفاظ  ,ككذلؾ(ِ )ٓٓ/عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عف ككيع عف سفياف
عف أبي إسحاؽ عف يحيى بف كثاب عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عػف حسػف عػف شػيباف

عػ ػػف يحي ػ ػى عػ ػػف نػ ػػافع بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,ككػ ػػذلؾ(ِ )ْٔ/عػ ػػف ابػ ػػف ميػ ػػدم عػ ػػف مالػ ػػؾ بػ ػػو بمفظػ ػػو, ,
ككذلؾ(ِ )ٕٕ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف الحكـ عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٕٖ/عف

محمد بف جعفر عف شعبة عػف أيػكب عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُُ/عػف محمػد بػف عبيػد
عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )َُٓ/عف أبي المغيرة عف األك ازعػي عػف يحيػى عػف

نافع بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ُُٓ/عف حسػيف بػف محمػد عػف إسػرائيؿ عػف أبػي إسػحاؽ عػف نػافع كيحيػى بػف

كثػاب ,كالىمػا عػف ابػػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُْٗ/عػف عبػد الػرزاؽ كمحمػػد بػف بكػر كالىمػػا
عف ابف جريج عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ِ )ُْٗ/عػف عبػد الػرزاؽ

كمحمػػد بػػف بكػػر كالىمػػا عػػف ابػػف جػريج عػػف ابػف شػػياب عػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل عػػف ابػػف عمػػر متقػػارب

األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف حفصة -رضي اهلل عنيا -متقارب األلفاظ

-د ,)ِٗ/ُ( :كتاب الطيارة ,باب في الغسؿ يكـ الجمعة ,رقـ(ِّْ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .
ٕٗ٘

(ِٕٗ) اٍليى ٍي ىئةي ًلٍم يج يم ىع ًة
ً َّ ً
ً
ًو
ًو
ىف يعمػر ٍب ىػف اٍل ىخطَّ ً
ػاب
(ٕٖ -)ُٖٔٗ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍب يػف ىسػعيد ىع ٍػف ىمالػؾ ىع ٍػف ىنػاف وع ىع ٍػف ىع ٍبػد المػو ٍب ًػف يع ىم ىػر ,أ َّ ى ى
أرىل يحمَّػ نة(ُ) ًع ٍنػ ىػد ىبػ ً
ت ىىػ ًػذ ًه ىفىمبً ٍسػػتىيىا ىي ٍػكىـ اٍل يج يم ىعػ ًػة ىكًلٍم ىكٍفػ ًػد ًإ ىذا ىقػ ًػد يمكا
ػاؿ :ىيػػا ىر يسػ ى
ػاب اٍل ىم ٍسػ ًػجًد ىف ىق ى
ػكؿ المَّػ ًػو ىل ًػك ا ٍشػػتىىرٍي ى
ى
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ؽ لىػوي فػي اآلخ ى ً
ػكؿ المػو م ٍنيىػػا
ػاء ىر يس ى
ػؾ ,ىق ى
ىعمى ٍي ى
ػاؿ ىر يسػك يؿ المػو ً" : إَّن ىمػا ىيٍم ىػب يس ىىػذه ىم ٍػف ًلى ىخػالى ى
ػرة" ,ثي َّػـ ىج ى
(ِ)
اؿ ىر يسك يؿ
ت ًفي يحمَّ ًة يع ى
ىع ى
ت ,قى ى
اؿ يع ىم ير :ىيا ىر يس ى
طى يع ىم ىر ًم ٍنيىا يحمَّةن ,فىقى ى
ط ًارود ىما يقٍم ى
كؿ المَّ ًو ىك ىس ٍكتىنًييىا ىكقى ٍد يقٍم ى
فىأ ٍ
ىخا ىلوي يم ٍش ًرنكا بً ىم َّك ىة.
اىا يع ىم ير أ ن
المَّ ًو " : ىل ٍـ أى ٍك يس ىكيىا ًل ىتٍم ىب ىسيىا" ,ىف ىك ىس ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ُُ( ,)ّْٕ-ّّٕ/ِ( :كتاب الجمعة )ٕ( ,باب يمبس أحسف مػا يجػد ,رقػـ(ٖٖٔ) عػف عبػد اهلل بػفيكسػػؼ عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّْٗ/كتػػاب العيػػد )ُ( ,بػػاب فػػي العيػػديف كالتجمػػؿ فيػػو,

رقػ ػػـ(ْٖٗ) عػ ػػف أبػ ػػي اليمػ ػػاف عػ ػػف شػ ػػعيب عػ ػػف الزىػ ػػرم عػ ػػف سػ ػػالـ عػ ػػف ابػ ػػف عمػ ػػر متقػ ػػارب األلف ػ ػػاظ,

ككذلؾ(ْ )ّْ( ,)ِّٓ/كتاب البيكع )َْ( ,باب التجارة فيما يكره لبسو لمرجاؿ كالنساء ,رقـ(َُِْ) جزء
مف الحديث  ,ككذلؾ(ٓ )ُٓ( ,)ِِٖ/كتاب اليبة )ِٕ( ,باب ىدية ما يكره لبسيا ,رقـ(ُِِٔ) عف عبد
اهلل بف مسممة القعنبي عف مالؾ بػو نحػكه ,ككػذلؾ(ٓ )ُٓ( ,)ِّّ-ِِّ/كتػاب اليبػة )ِٗ( ,بػاب اليديػة

لممشركيف ,...رقـ(ُِٗٔ) عف خالد بف مخمد عف سميماف بف بػالؿ عػف عبػد اهلل بػف دينػار عػف ابػف عمػر
متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ُُٕ/كتػػاب الجيػػاد )ُٕٕ( ,بػػاب التجمػػؿ لمكفػػكد ,رقػػـ(َّْٓ) عػػف
يحي ػػى بػ ػػف بكي ػػر عػ ػػف المي ػػث عػ ػػف عقيػ ػػؿ ع ػػف ابػ ػػف ش ػػياب عػ ػػف سػ ػػالـ ع ػػف ابػ ػػف عم ػػر متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)َّٖ/كتاب المباس )َّ( ,باب الحرير لمنساء ,رقـ(ُْٖٓ) عػف مكسػى بػف إسػماعيؿ

عػػف جكيريػػة عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(َُ )ٕٖ( ,)ُْْ/كتػػاب األدب )ٗ( ,بػػاب صػػمة األخ

المشرؾ ,رقـ(ُٖٗٓ) عف مكسى بف إسػماعيؿ عػف عبػد العزيػز بػف مسػمـ عػف عبػد اهلل بػف دينػار عػف ابػف
عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(َُ )ٕٖ( ,)ََٓ/كتاب األدب )ٔٔ( ,باب مػف تجمػؿ لمكفػكد ,رقػـ(َُٖٔ)

عف عبد اهلل بف محمد عف عبد الصمد عف أبيو عف يحيى بف أبي إسحاؽ عف سالـ عف ابف عمر متقارب
األلفاظ.

* ٌاا ,)ٕٙ8/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )7ٕ9( ,اىٖ.ٞااح ىيعَؼااح ,نفااٌ( ٗ ,)ٔٙ98ي )ٔٗ( ,)9٘/ٖ( :مراااب اىعَؼااح )ٔٔ( ,تاااب اىٖ.ٞااح ىيعَؼااح,
نفٌ(ٌْ )ٖٔ78كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىؽيح :اىص٘ب ,ت ٌٙاىؽاءٗ ,اؼكج اىؽُيو ٜٕٗ ,تهٗق اىٗ ,َِٞال ذٍَُ ٚؼيح اال أُ ذناُ٘ شا٘تٍ ِٞاِ ظاًْ ٗاؼاك .اىْٖاٝاح(ٗ ,)ٕٕ9اّظاه ِاهغ
اىٍ ٜٚ٘ٞػي ٚاىٍْائ.)9٘/ٖ(ٜ
(ٕ)
انق :نظو ٍاِ تْا ٜذَإٗ ,ٌٞا٘ اتاِ ؼاظاة ,فاكً ؽاٗ ٜؽاك تْا ٜذَاٗ ,ٌٞأٌايٌ ٗىأ ٔاؽثح .اّظاه :ؼاٌ (ٕ ,)8ٕ/ذاانٝؿ قٍّاـ (ٓٗ,)ٖ٘٘/
ُػطَ ِ
اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح (ِٗ ,)ٕٗ٘/هغ اىٍ ٜٚ٘ٞػي ٚاىٍْائ.)9٘/ٖ(ٜ
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-ـ )ّٕ( ,)ُّٔٗ-ُّٖٔ/ّ( :كت ػػاب المب ػػاس كالزين ػػة )ِ( ,ب ػػاب تحػ ػريـ ل ػػبس الحري ػػر ,...رق ػػـ(ٔ) ع ػػف

يحيى بف يحيى عف مالؾ بو بمفظو ,ككذلؾ عف ابف نمير عػف أبيػو كعػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة عػف أبػي

أسامة ,كعف محمد بف أبي بكر عف يحيى بف سعيد ,جميعيـ عف عبيد اهلل عف نػافع بػو ,كلػـ يسػؽ لفظػو,
ككػػذلؾ عػػف سػػكيد بػػف سػػعيد عػػف حفػػص بػػف ميس ػرة عػػف مكسػػى بػػف عقبػػة عػػف نػػافع بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو,

ككذلؾ(ّ )ّٕ( ,)ُّٔٗ/كتػاب المبػاس كالزينػة )ِ( ,بػاب تحػريـ لػبس الحريػر ,...رقػـ(ٕ) عػف شػيباف بػف

فػركخ عػػف جريػػر بػػف حػػازـ عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ّٕ( ,)َُْٔ-ُّٔٗ/كتػػاب المبػػاس
كالزينة )ِ( ,باب تحريـ لبس الحرير ,...رقـ(ٖ) عف أبي الطاىر كحرممة بف يحيى كالىما عف ابػف كىػب
عف يكنس عف ابف شػياب عػف سػالـ عػف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ عػف ىػاركف بػف معػركؼ عػف
ابػ ػػف كىػ ػػب عػ ػػف عمػ ػػرك بػ ػػف الحػ ػػارث عػ ػػف ابػ ػػف شػ ػػياب عػ ػػف سػ ػػالـ عػ ػػف ابػ ػػف عمػ ػػر ,كلػ ػػـ يسػ ػػؽ لفظػ ػػو,

ككذلؾ(ُ ,)ُُْٔ-َُْٔ/كتاب المباس كالزينة )ِ( ,بػاب تحػريـ لػبس الحريػر ,...رقػـ(ٗ) عػف زىيػر بػف
حػرب عػف يحيػى بػػف سػعيد عػف شػػعبة عػف أبػي بكػػر بػف حفػص عػػف سػالـ عػف ابػػف عمػر متقػارب األلفػػاظ,

ككذلؾ عف ابف نميػر عػف ركح عػف شػعبة عػف أبػي بكػر بػف حفػص عػف سػالـ عػف ابػف عمػر ,كسػاؽ جػزنءا

منو ,ككذلؾ عف محمد بف المثنى عف عبد الصمد عف أبيو عف يحيػى بػف أبػي إسػحاؽ عػف سػالـ عػف ابػف

عمر ,كساؽ جزنءا مف الحديث.
د ,)ُِٖ/ُ( :كتاب الصالة ,باب المبس لمجمعة ,رقـ(َُٕٔ) ,ككذلؾ(ْ ,)ْٓ/كتػاب المبػاس ,بػاب مػاجػػاء فػػي لػػبس الحريػػر ,رقػػـ(ََْْ) عػػف القعنبػػي عػػف مالػػؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ ,)ُِٖ/كتػػاب
الصالة ,باب المبس لمجمعة ,رقـ(َُٕٕ) عف أحمد بػف صػالح عػف ابػف كىػب عػف يػكنس عػف ابػف شػياب

عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

اء ,رقػـ(َّٓٓ) عػف إسػحاؽ
س )ْٗ( ,)َِٕ/ٖ( :كتاب الزينة )ْٖ( ,باب ذكر النيػي عػف لػبس الس ىٍّػي ىر ى
بف منصكر عف عبد اهلل بف نمير عف عبيد اهلل عف نافع بو نحكه.
-جو )ِّ( ,)َِٕ-ِٔٗ/ّ( :كتاب المباس )ُٔ( ,باب كراىية لبس الحرير ,رقػـ(ُّٗٓ) عػف أبػي بكػر

بف أبي شيبة عف عبد الرحيـ بف سميماف عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو جزء مف الحديث.

-طػػا )ْٖ( ,)ٕٗٗ( :كتػػاب المبػػاس )ٖ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي لػػبس الثيػػاب ,رقػػـ(ُٖ) عػػف نػػافع بػػو متقػػارب

األلفاظ

-حـ )َِ/ِ( :عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ِٓ/عف ككيع عف عيينة

بف عبد الرحمف عف عمي بف زيد بف جدعاف عف سالـ عف أبيو بمفظ "إنما يمبس الحرير مف ًل خػالؽ لػو",

ككذلؾ(ِ )َْ-ّٗ/عف إسحاؽ بف سميماف كعبد اهلل بػف الحػارث ,كالىمػا عػف حنظمػة عػف سػالـ عػف ابػف

عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ْٗ/عف عبد األعمى بف عبد األعمى عف يحيى بف أبي إسحاؽ عف سالـ
عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُٓ/عف محمد بف جعفػر كحجػاج ,كالىمػا عػف شػعبة عػف قتػادة
عػػف بكػػر بػػف عبػػد اهلل كبشػػر بػػف المحتفػػز كالىمػػا عػػف ابػػف عمػػر بمفػػظ "أف النبػػي  قػػاؿ فػػي الحريػػر :إنمػػا

يمبسو مف ًل خالؽ لو" ,ككذلؾ(ِ )ٖٔ/عف عفاف عف ىماـ عف قتادة عف بكر بف عبد اهلل كبشر بف عائذ
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كالىما عف ابف عمر بمفظ "إنما يمبس الحرير مف ًل خالؽ لو" ,ككذلؾ(ِ )ِٖ/عػف محمػد بػف الحسػف بػف

أتػػش عػػف جعفػػر بػػف سػػميماف عػػف ىشػػاـ بػػف حسػػاف عػػف ابػػف سػػيريف عػػف ابػػف عمػػر جػػزء مػػف الحػػديث,

ككذلؾ(ِ )ُُْ/عف ىاشـ عف شعبة عف أبي بكر بػف حفػص عػف سػالـ عػف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,

ككذلؾ(ِ )ُُٓ/عف أسكد عف شعبة عػف أبػي بكػر بػف حفػص عػف سػالـ عػف ابػف عمػر ,كلػـ يسػؽ لفظػو,
ككذلؾ(ِ )ُْٔ/عف عبد الرزاؽ عف معمر عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

حب )ُٗ( ,)ُْٓ/ُُ( :كتاب اليبة ,رقـ(ُُّٓ) عػف عبػد اهلل بػف محمػد عػف إسػحاؽ بػف إبػراىيـ عػفعبػ ػ ػػد اهلل بػ ػ ػػف الحػ ػ ػػارث عػ ػ ػػف حنظمػ ػ ػػة بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي سػ ػ ػػفياف عػ ػ ػػف سػ ػ ػػالـ عػ ػ ػػف ابػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر متقػ ػ ػػارب األلفػ ػ ػػاظ,

ككػذلؾ(ُِ )ِْ( ,)ِٓٓ/كتػاب المبػاس كآدابػو ,رقػـ(ّْٗٓ) عػف عمػر بػف سػعيد بػف سػناف عػف أحمػد بػف
أبي بكر عف مالؾ بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمر  متقارب األلفاظ

-البحر الزخار ,)ِِٓ/ُ( :رقـ(ُْْ).

ً
اء ,رقـ(ْٔٗٗ.)ْٕٗٗ ,
سي )ِٓ( ,)ِّٗ/ٖ( :كتاب الزينة )ْٔ( ,النيي عف لبس الس ىي ىر ىثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات (ُ).

(ٔ) اّظه :اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٕ.)ٕٔ-ٔٔ/
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ً
اـ ىعىمى اٍل ًم ٍن ىب ًر
(ّٕٕ) الصَّالةي قىٍب ىؿ اٍل يج يم ىعة ىك ى
اإلم ي
ػاء يسػ ػمى ٍيؾ
ػث ىع ػ ٍػف أىبً ػػي الزىب ٍي ػ ًػر ىع ػ ٍػف ىج ػػابً ور قى ػ ى
ىخ ىب ىرىن ػػا قيتىٍي ىبػ ػةي ب ػ يػف ىس ػ ًػع ويد قى ػ ى
ػاؿ :ىح ػ َّػدثىىنا المَّ ٍي ػ ي
(ٖٖ -)ُُٕٕ/أ ٍ
ػاؿ :ىج ػ ى
ً
ً
ً
اٍل ىغ ى ً
اؿ ىلوي َّ
ت ىرٍك ىعتى ٍػي ًف",
صمٍّ ىي ىف ىق ى
النبًي " : أ ىىرىك ٍع ى
ط ىفاني ىكىر يسك يؿ اهلل  ىقاع هد ىعىمى اٍلم ٍن ىب ًر ىف ىق ىع ىد يسىم ٍيؾ ىقٍب ىؿ أ ٍ
ىف يي ى
اؿ" :قي ٍـ ىف ٍارىك ٍعيي ىما"*.
اؿً :ل ,ىق ى
ىق ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد(ٔ) ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ٍ (ٕ)
س ْعد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
سِمم (ٖ) ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو محمد بف مسمـ صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي عمى الصحيح لغيره(ْ).

* ٌ )ٕ( ,)ٕ7ٙ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج  )7ٖ7( ,تاب اىٕالج فثو اىعَؼح ٗاإلٍاً ػي ٚاىَْثه ,نفٌ(.)ٔ7ٔ7
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٗ).
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٗ).
(ٗ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٔ9
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(ْْٕ) ً
ط ىب ًة
اإل ىش ىارةي ًفي اٍل يخ ٍ
ت بً ٍشػ ىر
ص ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍب ًد ال َّػر ٍحم ًف قىػ ى
(ٖٗ -)ُِٕٔ/أى ٍخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىأىرٍيػ ى
اؿ :ىح َّدثىىنا أى يبك ىع ىك ىانةى ىع ٍف يح ى
كؿ ً
اهلل  ىمػا
ت ىر يسػ ى
اف ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة ىي ٍرىفعي ىي ىد ٍي ًو ,ىف ىق ى
اؿ يع ىم ىارةي ٍب يف يرىكٍي ىب ىة :ىقَّب ىح اهللي ىىاتىٍي ًف اٍل ىيػ ىد ٍي ًف ,ىل ىقػ ىد ىأىرىيػ ي
ٍب ىف ىم ٍرىك ى
*
يد ىعمىى ىى ىذا ,ىكأى ىش ىار أى يبك ىع ىك ىانةى.
ىي ًز ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ ِ
ي ,ثقة  ,,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
الر ْح َٰم ِن الس َم ِمي(ٔ) ,أ َُبو ا ْليذيل الكوفي.
ص ْي ُن ْب ُن َع ْبد َّ
* ُح َ
كثقو النسائي(ِ) ,كابف معيف(ّ) ,كابف المديني(ْ) ,كأحمد(ٓ) ,كالعجمي(ٔ) ,كأبك زرعػة(ٕ) ,كأبػك حػاتـ(ٖ),

كيعقػػكب بػػف سػػفياف(ٗ) ,كالػػذىبي(َُ) ,كابػػف حجػػر(ُُ),كزاد أحمػػد "مػػأمكف مػػف كبػػار أصػػحاب الحػػديث" ,كزاد

العجمي "ثبت" ,كزاد أبك زرعة ي"يحتج بحديثو" ,كزاد أبك حاتـ "في الحديث كساء حفظو في آخر عمره" ,كزاد
يعقػكب بػف سػػفياف "مػتقف" ,كزاد الػذىبي "حجػػة حػافظ" ,كزاد ابػف حجػػر "تغيػر حفظػو فػػي اآلخػر" ,كقػاؿ ابػػف
رجب" :أحد الثقات األعياف المحتج بيـ في الصػحيحيف"(ُِ) ,كقػاؿ السػخاكم" :أحػد الثقػات األثبػات المتفػؽ

عمػػى اًلحتجػػاج بيػػـ"(ُّ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر" :متفػػؽ عمػػى اًلحتجػػاج بػػو"(ُْ) ,كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات,
كقاؿ :ي"يقػاؿ إنػو سػمع مػف عمػارة بػف ركيبػة ,كلعمػارة صػحبة ,فػإف ص َّػح فيػك مػف التػابعيف"(ُٓ) ,كقػاؿ ابػف
عدم" :كلحصيف أحاديػث أرجػك أنػو ًل بػأس بػو"(ُٔ) ,كذكػره البخػارم(ُٕ) ,كالنسػائي(ُٖ) ,كالعقيمػي(ُٗ) ,كابػف

الجػػكزم

(َِ)

فػػي الضػػعفاء ,كزاد النسػػائي "تغيَّر",قػػاؿ الػػذىبي" :كالعجػػب مػػف أبػػي عبػػد اهلل –يعنػػي البخػػارم-

كمف العقيمي كابف عدم كيؼ تسرعكا إلى ذكر حصيف في كتب الجرح"(ُِ).

* ٌ )ٕ( ,)ٕ8ٓ-ٕ79/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )7ٗٗ( ,اإلِانج ؽ ٜاىفطثح ,نفٌ(.)ٔ7ٕٙ
(ٔ) اىٍيَ :ٜت ٌٙاىٍ ِٞاىََٖياح ٗؽارػ اىاالًٍّ ,اثح اىاٌ ٚايٕٗ ,ٌٞا ٜفثٞياح ٍاِ اىؼاهب ٍّاٖ٘نجٝ ,قااه ىٖاا ٌاي ٌٞتاِ ٍْٕا٘ن .األٍّااب(ٖ,)ٕ78/
اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٔ9-ٕٔ8/
(ٕ) اىّما اىؾٞاغ(ٕٗ٘) ,اىرقٞٞك ٗاإلٙٝاغ(٘ٓٗ).
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٔ9ٖ/
(ٗ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ِٔ ,)ٖٔٗ/هغ ػيو اىرهٍم.)ٖ٘ٙ/ٕ(ٛ
(٘) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ ,)ٕٖ٘/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ ,)ٔ9ٖ/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٓٓٔ)ٗ ,اّظه ٌئاالخ أت ٜقاٗق(.)ٕ99
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٕٕٔ).
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٔ9ٖ/
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٖ.)ٔ9ٖ/
( )9اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖٗ ,)9ٖ/اّظه(ٖ.)ٔ97/
(ٓٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٔٗ ,)ٔٗٗ/ؽ ٜاىناِؼ(ٔ" )ٔ9ٔ/شقح ؼعح"ٗ ,اّظه ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٗٓٓ/8
(ٔٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٕٓ9
(ٕٔ) ِهغ ػيو اىرهٍم.)٘ٙٔ/ٕ(ٛ
(ٖٔ) ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ79/ٗ(ٛ
(ٗٔ) ٕك ٛاىٍان.)ٖ98(ٛ
(٘ٔ) اىصقاخ(.)ٕٔٓ/ٙ
( )ٔٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٖ98/
(ٍٞ )ٔ7ىاُ االػركاه(ِٕ ,)ٖٔٔ/هغ ػيو اتِ نظة(ٕ ,)ٖ٘ٙ/اىرقٞٞك ٗاإلٙٝاغ(٘ٓٗ).
( )ٔ8اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ,ِٞىيٍْائ.)8ٕ(ٜ
( )ٔ9اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٖٔٗ/
(ٕٓ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ِٞالتِ اىع٘و.)ٕٔ9/ٔ(ٛ
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(٘)ٕٕٗ/

ٕ٘9

كقد َّ
تضعيفا غير أنو كبر كنسي"(ُ).
رد عمييـ العراقي ,فقاؿ" :لـ يذكركا فيو
ن
وأما عن اختالطو ,فقد نسبو إلى التغير كاًلختالط يزيػد بػف ىػاركف ,فقػاؿ" :طمبػت الحػديث كحصػيف

حي ,كاف ييق أر عميو ,ككاف قد نسي"(ِ) ,كقاؿ الحسف الحمكاني عف يزيد في ركاية أخرل أنو اختمط(ّ) ,كقاؿ

(ْ)
أيضػػا" :اخػػتط فػي آخػػر عمػره"(ٓ) ,كقػاؿ ابػػف معػػيف" :مػا ركل يى ىشػ ٍػيـ عػػف
النسػائي" :حصػػيف تغيػػر"  ,كقػاؿ ن
حصيف كسفياف –يعني عف حصيف -فيك صحيح ثـ أنو اختمط"(ٔ) ,كقاؿ مرة أخرل" :حصيف كعطاء أنك ار

(ٕ)
أيضػا" :قمػت لػو :عطػاء كحصػيف اختمطػا ,قػاؿ :نعػـ,
جميعا بػآخره –يعنػي اختمطػا , "-كقػاؿ ابػف طيمػاف ن
ن
كى ىشػ ٍػيـ فػػي حصػػيف ,قمػػت :فجريػػر أي ػف
ػماعا ,قػػاؿ :سػػفياف أصػػحيـ ,يعنػػي الثػػكرم ,ي
قمػػت :مػػف أصػػحيـ سػ ن

مكانو ,فمـ يمتفت إليو"(ٖ).

أيضا ابف الصالح باًلختالط(ٗ) ,كنسبو إلى التغير أبك حاتـ(َُ) ,كابف حجر(ُُ).
كرماه ن
كقػػد رد ابػػف المػػديني ذلػػؾ ,قػػاؿ الحسػػف لعمػػي بػػف المػػديني :حصػػيف ,قػػاؿ :حصػػيف حديثػػو كاحػػد ,كىػػك

ص ػػحيح ,قم ػػت :ف ػػاختمط ,ق ػػاؿً" :ل ,س ػػاء حفظ ػػو ,كى ػػك عم ػػى ذاؾ ثق ػػة"(ُِ),كق ػػاؿ عم ػػي ب ػػف عاص ػػـ" :ل ػػـ

يختمط"(ُّ).

"كقد خ َّرجا في الصحيحيف مف ركاية جماعة مػف أصػحابو عنػو ,مػنيـ شػعبة ,كسػفياف الثػكرم ,كخالػد

كى ىش ٍيـ ,كأبك عكانة ,كمحمد بف فضيؿ.
بف عبد اهلل الكاسطي ,كعبثر بف القاسـ ,ي
أيضا مف ركايػة ازئػدة بػف قدامػة ,كحصػيف بػف نميػر ,كسػميماف بػف كثيػر ,كعبػد
َّ
كخرج البخارم حديثو ن
العزيز بف مسمـ ,كعبد العزيز بف عبد الصمد العمي ,كأبي بكر بف عياش ,كأبي كدينة -يحيى بف ميمب.

أيضا مف ركاية أبػي األحػكص سػالـ بػف سػميـ ,كزيػاد بػف عبػد اهلل البكػائي ,كعبػد اهلل بػف
َّ
كخرج مسمـ ن
إدريس ,كعباد بف العكاـ"(ُْ) ,كزاد السخاكم "كأخرج مسمـ ركاية جرير بف حازـ"(ُٓ).

"ى ىش ٍيـ عف حصيف كسفياف فيك صحيح"(ُٔ) ,كقاؿ أحمػد:
و َّ
قديما ,قاؿ ابف معيف :ي
أما من سمع منو ً
"ى ىشػ ٍػيـ ًل يكػػاد يسػػقط عميػػو شػػيء مػػف حػػديث حصػػيف ,كًل يكػػاد يػػدلس عػػف حصػػيف"(ُٕ) ,كقػػاؿ النسػػائي:
ي

(ٔ) اىرقٞٞك ٗاإلٙٝاغ(٘ٓٗ).
(ٕ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ ,)ٖٔٗ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٕ.)ٖ97/
(ٖ) ٍِ مالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٖٔ) ,اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٔ.)ٖٔٗ/
(ٗ) اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗمٗ ,)8ٕ(ِٞظاء ؽ" ٔٞؼٕ ِٞتِ ػثك اىهؼ ٕ٘ٗ ,"ٌٞذٕؽٞؼ٘ٔ ,اتٔ "ؼٕ ِٞتِ ػثك اىهؼَل ِ" ٗفاك ّقاو ٕامٓ اىؼثاانج ػاِ
اىٍْائ ٜظَاػح ؽ ٜذهظَح ؼٕ ِٞتِ ػثك اىهؼَل ِ .اّظهّٖ :اٝح االعرثا ,)88(ٚاىن٘امة اىْٞهاخ(ٖٗٔ) ,ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ79/ٗ(ٛ
(٘) ٌ.)ٗٙ/9(ٜ
( ٍِ )ٙمالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٖٔ).
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)7
( )8اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٓٔ.)ٔٓ٘-
( )9اىّما اىؾٞاغ(٘ٔ٘).
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٔ9ٖ/
(ٔٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕ ,)ٕٓ9ك ٛاىٍان.)ٖ98(ٛ
(ٕٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞاه(ِٔ ,)ٖٔٗ/اهغ ػياو اىرهٍامٗ ,)ٖ٘ٙ/ٕ(ٛفاك ظااء ؽا ٜذٖامٝة اىرٖامٝة(ٕ" )ٖٗ8/فااه اتاِ ؼعاه :أّناه اتاِ اىَاك ْٜٝتؤّأ
اـري ٛأٗ ذغٞه".
(ٖٔ) اىرقٞٞك ٗاإلٙٝاغ(٘ٓٗ) ,اىرثٕهج ٗاىرممهج(ٖ ,)ٕٙ8/ؽرػ اىَغٞس ىيٍفاِٗ )ٖ79/ٗ(ٛهغ ػيو اىرهٍم.)ٕ٘ٙ/ٕ(ٛ
(ٗٔ) ِهغ ػيو اىرهٍمٗ ,)ٕ٘ٙ/ٕ(ٛاّظه :ذٖمٝة اىنَاه( ,)ٕ٘ٓ/ٙؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗٗ ,)ٖ79/ٗ(ٛأٍا ٍاِ أـاهض ىأ اىثفاان ٛػاِ ؼٕا,ِٞ
ؽاّظه ٕك ٛاىٍانٗ ,)ٖ98(ٛؽرػ اىَغٞس ىيٍفاٗ.)ٖ79/ٗ(ٛ
(٘ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٖ79/
( ٍِ )ٔٙمالً أت ٜومهٝا ٝؽ ٚٞتِ ٍؼ ِٞؽ ٜاىهظاه(ٖٔ).)ٔٓ٘-ٔٓٗ( ,
(ِ )ٔ7هغ ػيو اىرهٍم.)ٕ٘ٙ/ٕ(ٛ

ٕٓٙ

"حػػديث شػػعبة كعبػػد العزيػػز بػػف مسػػمـ كعبػػاد بػػف العػكاـ أكلػػى عنػػدنا بالصػكاب مػػف حػػديث خالػػد بػػف عبػػد اهلل

الكاسطي"(ُ).

مات سنة ست كسبعيف كمائة ,كقيؿ :سنة خمس كسبعيف كمائة.

* ُع َم َارةَ ْب ُن ُرَوْي َب َة(ٕ) الثَّ َقفي ,صحابي جميل ,روى عن النبي  تسعة أحاديث(ٖ).

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ـ ,)ٓٗٔ-ٓٗٓ/ِ( :كتاب الجمعة )ُّ( ,باب تخفيؼ الصالة كالخطبػة ,رقػـ(ّٓ) عػف قتيبػة بػف سػعيدبو ,كلـ يسؽ لفظو ,كعف أبي بكر بف أبي شيبة عف عبد اهلل بف إدريس عف حصيف بو متقارب األلفاظ.

-د ,)ِٖٕ/ُ( :كتاب الصالة ,باب رفع اليديف عمػى المنبػر ,رقػـ(َُُْ) عػف أحمػد بػف يػكنس عػف ازئػدة

عف حصيف بو متقارب األلفاظ.

-ت )ْ( ,)َٓ-ْٗ/ِ( :كتػ ػػاب الجمعػ ػػة )ُٗ( ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي كراىيػ ػػة رفػ ػػع األيػ ػػدم عمػ ػػى المنبػ ػػر,

كصرح يى ىش ٍيـ بالسماع.
رقـ(ُٓٓ) عف أحمد بف منيع عف يى ىش ٍيـ بو متقارب األلفاظ َّ ,
س )ُْ( ,)َُٕ/ّ( :كت ػػاب الجمع ػػة )ِٗ( ,ب ػػاب اإلش ػػارة ف ػػي الخطب ػػة ,رق ػػـ(َُْٖ) ع ػػف محم ػػكد ب ػػفغيالف عف ككيع عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

دم )ِ( ,)ٕٗٓ/ِ( :كتاب الصالة )َُِ( ,باب كيؼ يشير اإلماـ في الخطبة ,رقـ(َُُٔ) عف أحمدبػػف عبػػد اهلل عػػف أبػػي زبيػػد عػػف حصػػيف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ِ( ,)ٕٗٔ-ٕٗٓ/كتػػاب الصػػالة,

(َُِ) باب كيؼ يشػر اإلمػاـ فػي الخطبػة ,رقػـ(ُِٔ) عػف محمػد بػف يكسػؼ عػف سػفياف عػف حصػيف بػو
متقارب األلفاظ.

-حـ )ُّٓ/ْ( :عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف حصيف بو نحكه ,ككذلؾ(ْ )ُّٔ/عف ككيػع عػف سػفياف

عف حصيف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُّٔ/عػف مكسػى بػف داكد عػف زىيػر عػف حصػيف بػو متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ُِٔ/عف محمد بف فضيؿ عف حصيف بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف سيؿ بف سعد  متقارب األلفاظ

د ,)ِٖٕ/ُ( :كتاب الصالة ,باب رفع اليديف عمى المنبر ,رقـ(َُُٓ).-حـ.)ّّٕ/ٓ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) ٌ.)ٗٙ/9(ٜ
(ٕ) نٗٝثح :ت ٌٙاىهاء ٗؽرػ اى٘اٗ .اإلمَاه التِ ٍام٘ال(ٗ.)ٕٔٓ/
(ٖ) أٌَاء اىٕؽاتح اىهٗاج(ٗ.)ٔٙ

ٕٔٙ

ط ىب ًة
(ْٕٔ) اٍل ىك ىال يـ ًفي اٍل يخ ٍ
ػاؿ :ىب ٍي ىنػا
اد ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ًد ىين وار ,ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىع ٍبًد المَّ ًو ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
(َٗ -)ُِٕٗ/أ ٍ
*
ً
اؿ ىلوي َّ
َّ
اؿ" :قي ٍـ ىف ٍارىك ٍع".
اؿ :ى
ًل ,ىق ى
ت" ,ىق ى
اء ىر يج هؿ ىف ىق ى
صمَّ ٍي ى
النبًي  ىي ٍخطي ي
النبًي " : ى
ب ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىعة ًإ ٍذ ىج ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
اد ْب ُن َزْي ٍد ,ثقة ثبت حافظ فقيو ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ
* َع ْم ُرو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات (ُ).

* ٌاا )ٕ( ,)ٕ8ٔ-ٕ8ٓ/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )7ٗٙ( ,اىنااالً ؽاا ٜاىفطثااح ,نفااٌ( ٗ ,)ٔ7ٕ9ي )ٔٗ( ,)ٔٓٙ/ٖ( :مراااب اىعَؼااح )ٖ7( ,تاااب
ٍفاٚثح اإلٍاً نػٞرٔ ٕٗ٘ ػي ٚاىَْثه ,نفٌ(٘ٓٗ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٔ9

ٕٕٙ

(ّٕٓ) ىك ٍـ اٍل يخ ٍ
ط ىبةي
ؾ عػف ًسػم و
ػت
اؾ ىع ٍػف ىجػابً ًر ٍب ًػف ىس يػم ىرةى ,قى ى
ىخ ىب ىرىنػا ىعًمػي ٍب يػف يح ٍج وػر ,قى ى
ػاؿ :أ ٍ
(ُٗ -)ُِْٕ/أ ٍ
ػاؿ :ىجالى ٍسػ ي
ىخ ىب ىرىنػا ىش ًػري ه ى ٍ ى
ً *
ً
النبً َّي  ىفما أرٍىيتيو ي ٍخطي ً َّ ً
َّ
ط ىب ىة اآلخ ىرةى.
ب اٍل يخ ٍ
كـ ىف ىي ٍخطي ي
ي
ى ى يى
ب إًل ىقائ نما ثيَّـ ىي ٍجم يس ثيَّـ ىيقي ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
ش ِري ٌك ْب ُن عبد اهلل َّ
الن ْخ ِعيً ,ل ُيحتج بحديثو إًل ما كان بواسط قبل القضاء ,أو من كتابو  ,سـبق فـي
* َ

الحديث رقم (..)ٕٚ
* ِس َما ُك ْب ُن َح ْر ٍب ,صدوق  ,سبق في الحديث رقم (ٗٗ).
ثانيا :التخريج
ٓ ً
أوًًل :المتابعات

ـ )ٕ( ,)ٖٓٗ/ِ( :كتاب الجمعة )َُ( ,باب ذكر الخطبتػيف قبػؿ الصػالة  ,...رقػـ(ّْ) عػف يحيػى بػفيحيى كحسف بف الربيع كأبي بكر بف أبي شيبة جميعيـ عف أبي األحكص عف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ِ )ٕ( ,)ٖٓٗ/كتاب الجمعة )َُ( ,باب ذكر الخطبتيف قبؿ الصالة  ,...رقـ(ّٓ) عف يحيػى بػف
جالسػا فقػد كػذب,
يحيى عف أبي خيثمة عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد" :فمػف نبػأؾ أنػو كػاف يخطػب
ن
فقد كاهلل صميت معو أكثر مف ألفي صالة".

قائما ,رقـ(َُّٗ) عػف النفيمػي عبػد اهلل بػف محمػد عػف زىيػر
د ,)ِٖٓ/ُ( :كتاب الصالة ,باب الخطبة نجالسػػا فقػد كػػذب ,فقػد كاهلل صػػميت معػػو
عػف سػػماؾ بػو متقػػارب األلفػاظ ,كزاد "فمػػف حػدثؾ أنػػو كػػاف يخطػب
ن
قائمػا ,رقػـ(َُْٗ) عػف إبػراىيـ بػف
أكثر مف ألفي صالة" ,ككػذلؾ(ُ ,)ِٖٓ/كتػاب الصػالة ,بػاب الخطبػة ن
مكسػى كعثمػاف بػػف أبػي شػػيبة كالىمػا عػػف أبػي األحػكص عػػف سػماؾ بػػو متقػارب األلفػػاظ ,كزاد "يقػ أر القػرآف
ي ٍّ
قائما ,رقػـ(َُٓٗ) عػف أبػي كامػؿ عػف أبػي
كيذكر الناس" ,ككذلؾ(ُ ,)ِٖٓ/كتاب الصالة ,باب الخطبة ن
عكانة عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.
-س )ُْ( ,)َُٗ/ُ( :كتػػاب الجمعػػة )ّْ( ,بػػاب السػػككت فػػي القعػػدة بػػيف الخطبتػػيف ,رقػػـ(ُُّْ) عػػف

محمد بف عبد اهلل بف بزيع عف يزيد بف زريع عف إسرائيؿ عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "فمف حدثكـ

قاعدا فقد كذب" ,ككذلؾ(ُ )ُْ( ,)َُٗ/كتاب الجمعػة )ّٓ( ,بػاب القػراءة
أف رسكؿ اهلل  كاف يخطب ن
في الخطبة الثانية كالذكر فييا ,رقـ(ُُْْ) عف عمرك بف عبػد األعمػى عػف عبػد الػرحمف عػف سػفياف عػف
س ػ ػػماؾ ب ػ ػػو متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ ,كزاد "كيقػ ػ ػ أر آي ػ ػػات كي ػ ػػذكر اهلل ,كك ػ ػػاف خطبت ػ ػػو قص ػ ػ نػدا كص ػ ػػالتو قص ػ ػ نػدا",
ككذلؾ(ّ )ُٗ( ,)ُٖٖ/كتاب العيديف )ِٓ( ,باب الجمكس بيف الخطبتيف كالسككت فيو ,رقـ(ُٕٗٓ) عف

قتيبػػة عػػف أبػػي عكانػػة عػػف سػػماؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ  ,كزاد "فمػػف خبػػرؾ أف النبػػي  خطػػب قاعػ نػدا فػػال
تص ػػدقو" ,كك ػػذلؾ(ّ )ُٗ( ,)ُٖٖ/كت ػػاب العي ػػديف )ِٔ( ,ب ػػاب القػ ػراءة ف ػػي الخطب ػػة الثاني ػػة كال ػػذكر فيي ػػا,

* ٌاا )ٕ( ,)ٕ8٘/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )7ٖ٘( ,مااٌ اىفطثااح ,نفااٌ(ٕٗ ٗ ,)ٔ7ي )ٔٗ( ,)ٔٓ9/ٖ( :مراااب اىعَؼااح )ٖٕ( ,تاااب مااٌ ٝفطااة,
نفٌ(ٔٔٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
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رقـ(َُٖٓ) عف محمد بػف بشػار عػف عبػد الػرحمف بػف ميػدم عػف سػفياف عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ,

قصدا".
قصدا كصالتو
كزاد "ككاف يق أر آيات اهلل كيذكر اهلل ككانت خطبتو
ن
ن
-جػػو )ٓ( ,)ِِْ/ُ( :كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ٖٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الخطبػػة يػػكـ الجمعػػة,

رقـ(َُُٓ) عف محمد بف بشار كمحمد بف الكليد كالىمػا عػف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف سػماؾ بػو
متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ٓ( ,)ِّْ-ِِْ/كتػػاب إقامػػة الصػػالة كالسػػنة فييػػا )ٖٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي
الخطبة يػكـ الجمعػة ,رقػـ(َُُٔ) عػف عمػي بػف محمػد عػف ككيػع ,كعػف محمػد بػف بشػار عػف ابػف ميػدم,
كالىما (ككيع كابف ميدم) عف سفياف عف سماؾ بو متقارب األلفػاظ ,كزاد "فيقػ أر آيػات كيػذكر اهلل ,ككانػت

قصر".
قصدا كصالتو نا
خطبتو
ن
-دم )ِ( ,)ٕٗٓ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )ََِ( ,بػػاب القعػػكد بػػيف الخطبتػػيف ,رقػػـ(ََُٔ) عػػف محمػػد بػػف

كيذكر الناس".
سعيد عف أبي األحكص عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "يق أر القرآف ي
كيػػذكر
حػػـ )ٖٕ/ٓ( :عػػف عمػػر بػػف سػػعد عػػف سػػفياف عػػف سػػماؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "كيق ػ أر آيػػات يالناس" ,ككذلؾ(ٓ )ٖٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٓ )ٖٗ/عػف

حسيف بف محمػد عػف سػميماف بػف قػرـ عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )َٗ/عػف عفػاف عػف أبػي

عكانة عف سماؾ بو متقارب األلفػاظ ,كزاد "فمػف حػدثؾ أنػو رآه يخطػب قاع نػدا فػال تصػدقو" ,ككػذلؾ(ٓ,َٗ/
ََُ) عف أبي كامؿ عف زىير عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "فمف نبأؾ أنػو كػاف يخطػب قاع نػدا فقػد

كػػذب ,فقػػد كاهلل صػػميت معػػو أكثػػر مػػف ألفػػي صػػالة" ,ككػػذلؾ(ٓ )ُٗ/عػػف حسػػيف عػػف ازئػػدة عػػف سػػماؾ بػػو

متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,كزاد "مػ ػػف حػ ػػدثؾ أنػ ػػو جمػ ػػس فقػ ػػد كػ ػػذب ,ككانػ ػػت خطبػ ػػة رسػ ػػكؿ  كصػ ػػالتو قصػ ػ نػدا",

ككػػذلؾ(ٓ )ُٗ/عػػف ىاشػػـ بػػف القاسػػـ عػػف زىيػػر بػػف سػػماؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,كزاد "فمػػف نبػػأؾ أنػػو كػػاف
جالسا فقد كذب" ,ككذلؾ(ٓ )ِٗ/عػف بيػز كأبػي كامػؿ كالىمػا عػف حمػاد بػف سػممة عػف سػماؾ بػو
يخطب
ن
قائما" ,ككذلؾ(ٓ )ّٗ/عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف سماؾ بػو
نا
مختصر بمفظ "كاف رسكؿ اهلل  يخطب ن
متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ  ,كزاد "ككػ ػػاف صػ ػػالتو قصػ ػ نػدا كخطبتػ ػػو قصػ ػ نػدا ,كيق ػ ػ أر آيػ ػ و
ػات مػ ػػف الق ػ ػرآف عمػ ػػى المنبػ ػػر",

ككذلؾ(ٓ )َُُ/عف يحيى عػف شػعبة عػف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )َُٕ ,َُِ/عػف ككيػع
عف سفياف عػف سػماؾ بػو مختمػؼ األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ٓ )َُٕ/عػف عبػد الػرحمف عػف سػفياف عػف سػماؾ بػو
متقارب األلفػاظ ,كزاد "يقػ أر آيػات كيػذكر اهلل ,ككانػت خطبتػو قص نػدا كصػالتو قص نػدا" ,ككػذلؾ(ٓ )َُٖ/عػف
قائما".
عمر بف عبيد عف سماؾ بو بمفظ "ما رأيت رسكؿ اهلل  يخطب إًل ن

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف عباس  متقارب األلفاظ
-حـ.)ِٕٓ-ِٓٔ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده ضعيؼ ,فيو شريؾ ًل يحتج بو  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره .
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(ٕٗٓ) الصالة بعد الجمعة
ىف رس ى ً
ً
ًو
ًو
صػمٍّي ىب ٍع ىػد
(ِٗ-)ُٕٕٓ/أ ٍ
ػكؿ اهلل ىك ى
ػاف ًل يي ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ب يػف ىسػعيد ىع ٍػف ىمالػؾ ىع ٍػف ىنػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أ َّ ى ي
*
ً
صمٍّ ىي ىرٍك ىعتىٍي ًف.
ص ًر ى
ؼ ىف يي ى
اٍل يج يم ىعة ىحتَّى ىي ٍن ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ٌك ْب ُن أَ َن ٍ
س  ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات(ُ).

* ٌاا )ٕ( ,)ٕ9ٓ/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )7٘9( ,اىٕااالج تؼااك اىعَؼااح ,نفااٌ ؼااكٝس( ٗ ,)ٔ7٘7ي )ٔٗ( ,)ٕٔٔ/ٖ( :مراااب اىعَؼااح )ٖٗ( ,تاااب
ٔالج اإلٍاً تؼك اىعَؼح ,نفٌ(ٖٕٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٓ).

ٕ٘ٙ

(ٕٗٓ) الصالة بعد الجمعة
ً
صػمَّى اٍل يج يم ىعػةى
بف ىس ًع ويد قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ّٗ-)ُٕٖٓ/أ ٍ
ث ىع ٍف ىنػاف وع ىع ٍػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أَّىنػوي ىك ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ي
ػاف إ ىذا ى
*
ً
ص ىنعي ىذًل ىؾ".
صمَّى ىس ٍج ىدتىٍي ًف ًفي ىب ٍيتً ًو ,ثيَّـ ىق ى
ص ىر ى
اؿ " :ىك ى
اف ىر يسك يؿ اهلل  ىي ٍ
ؼ ىف ى
ٍان ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت  ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر  ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (َِ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات (ُ).

* ٌ )ٕ( ,)ٕ9ٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )7٘9( ,اىٕالج تؼك اىعَؼح ,نفٌ ؼكٝس(.)ٔ7٘8
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٓ).

ٕٙٙ

يد ٍي ًف
(ُٕٔ) بً ٍد يء اٍل ًع ى
اؿ ح َّػدثىىنا ًإسػم ً
ً
اعي يؿ ىع ٍػف يح ىم ٍيػود ىعػ ٍف
(ْٗ -)ُٕٕٔ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػا ىعمػ ٌّي ٍبػ يف يح ٍجػ ور قىػ ى ى
ٍى
و
يكم ً ً
كف ًفي ًي ىما ,ىفىم َّما ىقًد ىـ َّ
اف ىل يك ٍـ
النبًي  اٍل ىمًد ىين ىة ىق ى
اؿ " :ىك ى
اف م ٍف يك ٍّؿ ىس ىنة ىيٍم ىع يب ى
ىٍ ى
*
ط ًر ىكىي ٍكيـ َّ
الن ٍح ًر".
اهللي بً ًي ىما ىخ ٍي نار ًم ىنيىا ىي ٍكيـ اٍلًف ٍ

اؿ :ىكػاف ألى ٍىػ ًؿ اٍلج ً
أى ىنػ و
اىًمَّيػ ًة
س قىػ ى
ى
ى
ىي ٍك ىم ً
كف ًفي ًي ىما ىكىق ٍد أى ٍبػ ىدىل يك ٍـ
اف ىتٍم ىع يب ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِم ٌّي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْعفَ ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َْ
* ُحم ْي ٌد َّ
الط ِويل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
َ
ثانيا :التخريج
ً

-د ,)ِْٗ/ُ( :كتاب الصالة ,باب صالة العيديف ,رقـ(ُُّْ) عف مكسى بػف إسػماعيؿ عػف حمػاد عػف

حميد بو متقارب األلفاظ.

حـ )َُّ/ّ( :عف محمػد بػف أبػي عػدم عػف حميػد بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُٕٖ/عػف سػيؿ بػفيكسؼ كيزيد بف ىاركف كالىما عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِّٓ/عف محمد بف عبد اهلل عف

حميد بو متقارب األلفاظ ,كفيو زيادة ,ككذلؾ(ّ )َِٓ/عف عفاف عف حماد عف حميد بو متقػارب األلفػاظ,

صرح حميد بالسماع.
كقد َّ

-ؾ ,)ِْٗ/ُ( :كتاب العيديف ,عف أحمد بػف محمػد بػف سػممة عػف عثمػاف بػف سػعيد الػدارمي عػف مكسػى

بف إسماعيؿ عف حماد عف حميد بو متقارب األلفاظ.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد
إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٕ9٘/ٕ( :ٜمراب اىٕالج ,)7ٙٔ( ,تكء اىؼٞك ,ِٝنفٌ( ٗ ,)ٔ7ٙ7ي )ٔ9( ,)ٔ77/ٖ( :مراب اىؼٞك )ٔ( ,ِٝتاب ,نفٌ(ٕ٘٘ٔ) ٌْكا
ٍٗرْا.
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ط ىب ًة
ص يد ًفي اٍل يخ ٍ
(ِٖٕ) اٍلقى ٍ
ص عف ًسم و
ػت
اؾ ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىس يم ىرةى ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
(ٓٗ -)ََُٖ/أ ٍ
اؿ :يك ٍن ي
اؿ :ىح َّدثىىنا أ يىبك األ ٍ
ىح ىك ً ى ٍ ى
(ُ)
يصمٍّي ىم ىع َّ
ص ندا*.
ص ندا ىك يخ ٍ
ص ى
النبً ٍّي  ىف ىك ىان ٍ
ط ىبتيوي ىق ٍ
التيوي ىق ٍ
ت ى
أ ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
َح َو ِ
سمَ ْيٍم ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* أ َُبو األ ْ
س َال ُم ْب ُن ُ
صَ ,
* ِس َما ُك ْب ُن َح ْر ٍب ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗٗ).
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

(ِ)

-ـ )ْ( ,)ّّٕ/ُ( :كتاب الصالة )ّٓ( ,باب القراءة في الصبح ,رقـ(ُٖٔ) عف أبي بكر بف أبي شػيبة

عف حسيف بف عمي عف زائدة عف سماؾ بو ,كفيو "كاف صالتو بعد تخفيفنػا" ,ككػذلؾ(ُ )ْ( ,)ّّٕ/كتػاب
الصالة )ّٓ( ,باب القراءة في الصبح ,رقـ(ُٗٔ) عف ابػف أبػي شػيبة كمحمػد بػف ارفػع كالىمػا عػف يحيػى
بف آدـ عف زىير عف سماؾ بو جزء مف الحديث ,ككذلؾ(ُ )ْ( ,)ْْٓ/كتػاب الصػالة )ّٗ( ,بػاب كقػت

العشاء كتأخيرىا ,رقـ(ِِٕ) عػف قتيبػة بػف سػعيد كأبػي كامػؿ كالىمػا عػف أبػي عكانػة عػف سػماؾ بػو ,كفيػو
"ككػػاف يخفػػؼ الصػػالة" ,كذكػػر تػػأخير صػػالة العشػػاء ,ككػػذلؾ(ِ )ٕ( ,)ُٓٗ/كتػػاب الجمعػػة )ُّ( ,بػػاب

تخفيؼ الصالة كالخطبة ,رقـ(ُْ) عف حسف بف الربيع كأبي بكر بف أبي شيبة كالىما عف أبي األحػكص

بو بمفظو ,ككذلؾ(ِ )ٕ( ,)ُٓٗ/كتػاب الجمعػة )ُّ( ,بػاب تخفيػؼ الصػالة كالخطبػة ,رقػـ(ِْ) عػف أبػي
بكر بف أبي شيبة كابف نمير كالىما عف محمد بف بشر عف زكريا عف سماؾ بو بمفظو.

د ,)ِٖٔ/ُ( :كتػػاب الصػػالة ,بػػاب الرجػػؿ يخطػػب عمػػى قػػكس ,رقػػـ(َُُُ) عػػف مسػػدد عػػف يحيػػى عػػفكيػذكر النػاس" ,ككػذلؾ(ِ ,)ِٖٖ/كتػاب
سفياف عف سػماؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد "يقػ أر آيػات مػف القػرآف ي
الصػػالة ,بػػاب إقصػػار الخطبػػة ,رقػػـ(َُُٔ) عػػف محمػػكد بػػف خالػػد عػػف الكليػػد عػػف شػػيباف عػػف سػػماؾ بػػو

مختصر بمفظ "كاف ًل يطيؿ المكعظة يكـ الجمعة إنما ىف كممات يسيرات".
نا
ت )ْ( ,)ّْ/ِ( :كتػػاب الجمعػػة )ُِ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي قصػػر الخطبػػة ,رقػػـ(َٕٓ) عػػف قتيبػػة كىنػػادكالىما عف أبي األحكص بو بمفظو .

-س )ُْ( ,)َُٗ/ّ( :كتػػاب الجمعػػة )ّٓ( ,بػػاب الق ػراءة فػػي الخطبػػة الثانيػػة كالػػذكر فييػػا ,رقػػـ(ُُْْ)

قائمػا ثػـ يجمػس
عف عمرك بف عمي عف عبد الرحمف بػف سػفياف عػف سػماؾ بػو بمفظػو ,كزاد "ككػاف يخطػب ن
* ٌ )ٕ( ,)ٖٓ8/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )78ٕ( ,اىقٕك ؽ ٜاىفطثح ,نفاٌ(ٓٓ ٗ ,)ٔ8ي )ٔ9( ,)ٔ88/ٖ( :مرااب اىؼٞاك )ٕٗ( ,ِٝتااب اىقٕاك ؽاٜ
اىفطثح ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) فٕكا :اىقٕاك ٕا٘ اىٌ٘ا ٛتا ِٞاىطاهؽ .ِٞاىْٖاٝاح(ٗ٘ٗ ,)7فااه اىَثاانمؾ٘نٍ :ٛرٌ٘اطح تا ِٞاإلؽاهاٗ ٚاىرؾاهٍ ٛٝاِ اىرقٕاٞه ٗاىرط٘ٝاو .ذؽؾاح
األؼ٘ل.)ٖٔ/ٖ(ٛ
(ٕ) اّظه ؼكٝس نفٌ(٘.)9
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ثػػـ يقػػكـ كيق ػ أر آيػػات كيػػذكر اهلل" ,ككػػذلؾ(ّ )ُٗ( ,)ُٖٖ/كتػػاب العيػػديف )ّٔ( ,بػػاب الق ػراءة فػػي الخطبػػة

الثانية كالذكر فييا ,رقػـ(َُٖٓ) عػف محمػد بػف بشػار عػف عبػد الػرحمف عػف سػفياف عػف سػماؾ بػو بمفظػو,

قائما ثـ يجمس ثـ يقكـ كيق أر آيات كيذكر اهلل".
كزاد "كاف النبي  يخطب ن
-ج ػ ػػو )ٓ( ,)ِِْ/ُ( :كت ػ ػػاب إقام ػ ػػة الص ػ ػػالة كالس ػ ػػنة فيي ػ ػػا )ٖٓ( ,ب ػ ػػاب م ػ ػػا جػ ػ ػاء ف ػ ػػي الخطب ػ ػػة ي ػ ػػكـ

الجمعػػة,رقـ(َُُٔ) عػػف عمػػي بػػف محمػػد عػػف ككيػػع ,كعػػف محمػػد بػػف بشػػار عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم
قائمػا ثػـ يجمػس ثػـ يقػكـ
كالىما (ككيع كابف ميػدم) عػف سػفياف عػف سػماؾ بػو بمفظػو ,كزاد "ككػاف يخطػب ن
كيذكر الناس".
فيق أر آيات ي

-دم )ِ( ,)ْٕٗ/ِ( :كتاب الصالة )ُٗٗ( ,باب فػي قصػر الخطبػة ,رقػـ(ُٖٗٓ) عػف محمػد بػف سػعيد

عف أبي األحكص بو بمفظو.

-حـ )ٖٗ/ٓ( :عف حسيف بف محمد عف أيكب بف جابر عف سماؾ بو بمفظ "كاف رسكؿ اهلل  يصمي بنا

طا مف ذلؾ ككاف يػؤخر العشػاء" ,ككػذلؾ(ٓ )َُٓ ,ُٗ/عػف
الصالة المكتكبة كًل يطيؿ فييا كًل يخفؼ كس ن

حسيف عف زائدة عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ,كفيو زيػادة ,ككػذلؾ(ٓ )ُٗ/عػف أبػي كامػؿ عػف زىيػر عػف

سماؾ بو جزء مف الحديث ,كزاد "كاف يق أر في الفجر قتتجَ ُّ وزْآْهت ُّمَجهي ِ[ؽ ]ُ:كنحكىا ,ككذلؾ(ٓ )ّٗ/عف

عبد الرزاؽ عف سػفياف عػف سػماؾ بػو بمفظػو ,كزاد "كيقػ أر آيػات مػف القػرآف ككػاف يجمػس بػيف الخطبتػيف يػكـ

قائمػػا" ,ككػػذلؾ(ٓ )َُِ/عػػف ككيػػع عػػف سػػفياف عػػف سػػماؾ بػػو بمفظػػو ,كزاد "كػػاف يخطػػب
الجمعػػة كيخطػػب ن
قائما كيجمس بيف الخطبتيف كيتمك آيات مف القرآف" ,ككذلؾ(ٓ )َُّ/عف عبد الرحمف بف ميدم عف زائدة
ن
خفيفػا" ,ككػذلؾ(ٓ )َُْ/عػف
عف سماؾ بو بمفظ "كاف يق أر فػي الصػبح ب ػ ؽ[ؽ ]ُ:ككانػت صػالتو بعػد ت ن
عبد الرزاؽ كيحيى بف آدـ كالىما عف إسرائيؿ عف سماؾ بو متقارب األلفاظ ا ,كفيو "كانػت صػالتو أخػؼ
مػػف صػػالتكـ" ,ككػػذلؾ(ٓ )َُٓ/عػػف يحيػػى بػػف حمػػاد كعفػػاف كالىمػػا عػػف أبػػي عكانػػة بػػو متقػػارب األلفػػاظ,

ككػػذلؾ(ٓ )َُٕ ,َُٔ/عػػف ككيػػع عػػف سػػفياف عػػف سػػماؾ بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ٓ )َُٕ/عػػف ككيػػع عػػف
األعمش عف المسيب بف رافع عف تميـ بف طرفة عف جابر بمفظو ,ككذلؾ(ٓ )َُٕ/عف عبد الرحمف عػف

سفياف عف سماؾ بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمار بف ياسر  متقارب األلفاظ

ـ )ٕ( ,)ْٓٗ/ِ( :كتاب الجمعة )ُّ( ,باب تخفيؼ الصالة كالخطبة ,رقـ(ْٕ).-د ,)ِٖٖ/ُ( :كتاب الصالة ,باب إقصار الخطب ,رقـ(َُُٔ).

دم )ِ( ,)ّٕٗ/ِ( :كتاب الصالة )ُٗٗ( ,باب في قصر الخطبة ,رقـ(ُٕٗٓ).-حـ.)ِّٔ/ْ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو سماؾ بف حرب صدكؽ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
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ط ىبتىٍي ًف
كس ىب ٍي ىف اٍل يخ ٍ
(ّٖٕ) اٍل يجمي ي
اؿ :حػ َّػدثىىنا أىبػك عك ىانػةى عػف ًسػم و
ًو
ت
اؾ ىعػ ٍف ىجػابً ور ٍبػ ًف يسػ ٍم ىرةى قىػ ى
اؿ :ىأىرٍيػ ي
(ٔٗ -)َُُٖ/أى ٍخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يف ىسػعيد قىػ ى ى
ىٍ ى
ي ىى
رسػ ى ً
ب أي ٍخ ػ ىرل ,ىف ىمػ ٍف ىخَّبػ ىر ىؾ أى َّف َّ
النبً ػ َّي 
ب ىقائً نم ػا ثيػ َّـ ىق ىعػ ىد ًق ٍع ػ ىدةن ًل ىيػتى ىكمَّ يـ ًفييىػا ,ثيػ َّـ ىقػ ىاـ ىف ىخ ى
طػ ى
كؿ اهلل  ىي ٍخطيػ ي
ىي
*
ً
ص ٍّد ٍقو.
ىخ ى
طى
ب ىقاع ندا ىف نال تي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ ِ
ي ,ثقة  ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
* ِس َما ُك ْب ُن َح ْر ٍب ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗٗ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٓٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو سماؾ كىك صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

* ٌااا )ٕ( ,)ٖٓ8/ٕ( :ٜمرااااب اىٕاااالج )78ٖ( ,اىعيااا٘ي تااا ِٞاىفطثرااا, ِٞنفاااٌ(ٔٓ ٗ ,)ٔ8ي )ٔ9( ,)ٔ88/ٖ( :مرااااب اىؼٞاااك )ٕ٘( ,ِٝتااااب
اىعي٘ي ت ِٞاىفطثرٗ ِٞاىٍن٘خ ؽ ,ٔٞنفٌ(ٌْ )ٔ٘79كا ٍٗرْا.
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ً ً
اـ
(ٕٓٗ) ىمتىى ىي ٍستى ٍسقي اإل ىم ي
ىخبرىنػػا قيتىٍيبػةي ٍبػػف سػ ًػع ويد ,عػػف م ًالػ وػؾ ,عػػف ىشػ ًػر ً
يؾ ٍبػ ًػف ىع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ٍبػ ًػف أىبًػػي ىن ًمػ وػر ,ىعػ ٍػف أ ىىنػ ً
ػس ٍبػ ًػف
ىٍ
ى ي ى
(ٕٗ -)ُُٖٖ/أ ٍ ى ى
ىٍ ى
(ِ)
ً (ُ)
طع ً
ً
ػاؿ :يػا رس ى َّ ً
ً َّ ً
ىم ًال وؾ ,ىق ى
ػت الس يػب يؿ ىف ٍ
ػادعي
ػكؿ المػو ىىىم ىكػت اٍل ىم ىكاشػي ىك ٍان ىق ى ى
ػاء ىر يجػ هؿ ًإىلػى ىر يسػكؿ المػو  ىف ىق ى ى ى ي
ػاؿ :ىج ى
المَّ ىو ,ىف ىد ىعا رسػك يؿ المَّ ًػو  ىفم ًطرىنػا ًم ىػف اٍل يجمع ًػة ًإلىػى اٍل يجمع ًػة ,ىف ىجػاء ر يجػ هؿ ًإلىػى رس ً
ػكؿ
ػاؿ :ىيػا ىر يس ى
ػكؿ المَّ ًػو  ىف ىق ى
ىي
يى
يى
ىي
ي ٍ
ىى
ً (ّ)
ػت اٍلمك ً
ػت السػب يؿ ك ىىمى ىك ً
ػكت كتىقىطَّع ً
ً
َّ ً
كس اٍل ًج ىب ً
ػاؿ" :المَّيي َّػـ ىعمىػى يريء ً
ػاؿ ىكاآل ىكػاـ ىكيبطي ً
ػكف
اشػي  .فىقى ى
المو تىيى َّػد ىمت اٍل يب يي ي ى ى
ىى
ي ى
(ْ)
ً ً
األىكًد ىي ًة كم ىنابً ًت َّ
اب الثٍَّك ًب*.
الش ىج ًر" .ىف ٍان ىج ىاب ٍ
ت ىع ًف اٍل ىمد ىينة ٍان ًج ىي ى
ٍ ىى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت  ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).

ش ِري ُك ْب ُن ع ْب ِد ِ
اهلل ً ,ل ُيحتج بحديثو إًل ما كان بواسط قبل القضاء أو من كتابو ,سبق في الحديث
* َ
َ
رقم (.)ٕٚ

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات
-خ )ُُ( ,)ُّْ-ُِْ/ِ( :كت ػ ػ ػػاب الجمع ػ ػ ػػة )ِْ( ,ب ػ ػ ػػاب رف ػ ػ ػػع الي ػ ػ ػػديف ف ػ ػ ػػي الخطب ػ ػ ػػة ,رق ػ ػ ػػـ(ِّٗ),

ككػػذلؾ(ٔ )ُٔ( ,)ٖٖٓ/كتػػاب المناقػػب )ِٓ( ,بػػاب عالمػػات النبػػكة فػػي اإلسػػالـ ,رقػػـ(ِّٖٓ) عػػف مسػػدد
ع ػػف حم ػػاد ب ػػف زي ػػد ع ػػف عب ػػد العزي ػػز ع ػػف أن ػػس ,ع ػػف ي ػػكنس

(ٓ)

ع ػػف ثاب ػػت ع ػػف أن ػػس متق ػػارب األلف ػػاظ

ككػػذلؾ(ِ )ُُ( ,)ُّْ/كتػػاب الجمعػػة )ِٓ( ,بػػاب اًلستسػػقاء فػػي الخطبػػة يػػكـ الجمعػػة ,رقػػـ(ّّٗ) عػػف
إبراىيـ بف المنذر عف الكليػد عػف أبػي عمػرك األك ازعػي عػف إسػحاؽ بػف عبػد اهلل عػف أنػس متقػارب األلفػاظ

ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َُٓ/كتػػاب اًلستسػػقاء )ٔ( ,بػػاب اًلستسػػقاء فػػي المسػػجد الجػػامع ,رقػػـ(َُُّ) عػػف

محمػػد عػػف أبػػي ضػػمرة أنػػس بػػف عيػػاض عػػف ش ػريؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٕٓ/كتػػاب

اًلستسػقاء )ٕ( ,بػاب اًلستسػقاء فػػي خطبػة الجمعػة غيػػر مسػتقبؿ القبمػة ,رقػـ(َُُْ) عػػف قتيبػة بػف سػػعيد
عػػف إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر عػػف ش ػريؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٖٓ/كتػػاب اًلستسػػقاء)ٖ( ,
باب اًلستسقاء عمى المنبر ,رقـ(َُُٓ) عػف مسػدد عػف أبػي عكانػة عػف قتػادة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٖٓ/كتاب اًلستسقاء )ٗ( ,باب مف اكتفى بصالة الجمعة في اًلستسقاء ,رقـ(َُُٔ)
* ٌاا )ٕ( ,)ٖٔ٘/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالجٍ )79٘( ,رااٍٝ ٚرٍااق ٜاإلٍاااً ,نفااٌ( ٗ ,)ٔ8ٔ8ي )ٔ7( ,)ٕٔ٘/ٖ( :مراااب االٌرٍااقاء )ٔ( ,تاااب ٍرااٚ
ٍٝرٍق ٜاإلٍاً ,نفٌ(ٓٓ٘ٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) أ٘ ٛؼؾد ىقيح اىق٘خ .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٕٔ٘/ٖ(ٜ
(ٕ) اّقطؼد اىٍثو :ىنّٖ٘ا ال ذعك ؽٚ ٜهؽٖا ٍِ اىنأل ٍا ٝق ٌٞف٘ذٖاا ,أٗ ألُ اىْااي ال ٝعاكُٗ ؽا ٜاىطهٝاـ ٍاا ٝؽرااظُ٘ اىٞأ ؽٖٞاا .ؼاِاٞح اىٍاْكٛ
ػي ٚاىٍْائ.)ٕٔ٘/ٖ(ٜ
(ٖ) اٟمااااً :تنٍاااه اىَٖاااىج أٗ تؾااارػ ٍٗاااك ,ظَاااغ أَمََاااح تؾرؽااااخٕٗ ,ااا ٜاىراااهاب اىَعرَاااغٗ ,فٞاااو ٍاااا انذؾاااغ ٍاااِ األنٖ .ؼاِاااٞح اىٍاااْك ٛػياااٚ
اىٍْائٗ ,)ٕٔ٘/ٖ(ٜؽِ ٜهغ اىٍْح(ٗ :)ٖٗٔ/اٟماً ظَغ األَ َم ََح ٜٕٗ ,اىرو اىَهذؾغ ػِ األنٖٗ ,اّظه ؼكٝس نفٌ(ٕٓٔ) ,ؼاِٞح (٘).
(ٗ) أ ٛذقطؼد مَا ْٝقطغ اىص٘ب فِطَؼا ٍرؾهفح .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٕٔ٘/ٖ(ٜ
(٘) ٕناما لمااهٓ اىثفاانٗ ,ٛفاااه اتااِ ؼعاهٕٗ" :ااما ٍؼطا٘ػ ػياا ٚاإلٌااْاق اىَامم٘نٗ ,اىرقااكٝهٍٍ :ااكق أٙٝاا ػااِ ؼَااق تااِ وٝااك ػاِ ٝااًّ٘" .ؽاارػ
اىثانٗ ,)ٖٗٔ/ٕ(ٛاّظه :ق(ٔ.)ٖٖٓ/

ٕٔ7

عػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػممة عػػف مالػػؾ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٓٗ-َٖٓ/كتػػاب اًلستسػػقاء,
(َُ) بػػاب الػػدعاء إذا انقطعػػت السػػبؿ مػػف كثػرة المطػػر ,رقػػـ(َُُٕ) عػػف إسػػماعيؿ عػػف مالػػؾ بػػو بمفظػػو,
ككذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٓٗ/كتاب اًلستسػقاء )ُُ( ,بػاب مػا قيػؿ أف النبػي  لػـ يحػكؿ رداءه فػي اًلستسػقاء
يكـ الجمعة ,رقـ(َُُٖ) عف الحسػف بػف بشػر عػف معػافى بػف عمػراف عػف األك ازعػي عػف إسػحاؽ بػف عبػد

اهلل عػػف أنػػس جػػزء مػػف الحػػديث ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)َٓٗ/كتػػاب اًلستسػػقاء )ُِ( ,بػػاب إذا استشػػفعكا إلػػى
اإلم ػػاـ ليستس ػػقي لي ػػـ ل ػػـ ي ػػردىـ ,رق ػػـ(َُُٗ) ع ػػف محم ػػد ب ػػف يكس ػػؼ ع ػػف مال ػػؾ ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

كك ػ ػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)ُِٓ/كت ػ ػػاب اًلستس ػ ػػقاء )ُْ( ,ب ػ ػػاب ال ػ ػػدعاء إذا كث ػ ػػر المط ػ ػػر "حكالين ػ ػػا كًل عمين ػ ػػا",

رقػػـ(َُُِ) عػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر عػػف معتمػػر عػػف عبيػػد اهلل عػػف ثابػػت عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ,

كك ػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)ُٓٔ/كت ػػاب اًلستسػ ػػقاء )ُِ( ,ب ػػاب رفػ ػػع الن ػػاس أيػ ػػدييـ م ػػع اإلمػ ػػاـ ف ػػي اًلستسػ ػػقاء,

رقـ(َُِٗ) عف أيكب بف سميماف عف أبي بكر بف أبي أكيس عف سميماف عف بػالؿ عػف يحيػى بػف سػعيد
عػػف أنػػس نحػػكه ,كفيػػو اختصػػار ,ككػػذلؾ(ِ )ُٓ( ,)ُٓٗ/كتػػاب اًلستسػػقاء )ِْ( ,بػػاب مػػف تمطػػر فػػي

المطر حتى يتحػادر عمػى لحيتػو ,رقػـ(َُّّ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل عػف األك ازعػي عػف إسػحاؽ بػف عبػد

اهلل عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(َُ )ٕٖ( ,)َِٓ/كتػػاب األدب )ٖٔ( ,بػػاب التبسػػـ كالضػػحؾ,...

رق ػ ػػـ(َّٗٔ) ,كك ػ ػػذلؾ(ُُ )َٖ( ,)ُّْ/كت ػ ػػاب ال ػ ػػدعكات )ِْ( ,ب ػ ػػاب ال ػ ػػدعاء غي ػ ػػر مس ػ ػػتقبؿ القبم ػ ػػة,
رقـ(ِّْٔ) عف محمد بف محبكب عف أبي عكانة عف قتادة عف أنس متقارب األلفاظ.

ـ )ٗ( ,)ُْٔ-ُِٔ/ِ( :كتػاب صػالة اًلستسػقاء )ِ( ,بػاب الػػدعاء فػي اًلستسػقاء ,رقػـ(ٖ) عػف يحيػػىبف يحيى كيحيى بف أيكب كقتيبة كعمي بف حجر جمػيعيـ عػف إسػماعيؿ بػف جعفػر عػف شػريؾ بػو متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٗ( ,)ُْٔ/كتاب صالة اًلستسقاء )ِ( ,باب الدعاء في اًلستسقاء ,رقـ(ٗ) عػف داكد
ب ػػف رشػ ػػيد ع ػػف الكليػ ػػد بػ ػػف مس ػػمـ عػ ػػف األك ازعػ ػػي ع ػػف إسػ ػػحاؽ ب ػػف عبػ ػػد اهلل عػ ػػف أن ػػس متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ٗ( ,)ُٔٓ-ُْٔ/كتاب صالة اًلستسقاء )ِ( ,باب الدعاء في اًلستسػقاء ,رقػـ(َُ) عػف عبػد
األعمػػى بػػف حمػػاد كمحم ػد بػػف أبػػي بكػػر المقػػدمي كالىمػػا عػػف معتمػػر عػػف عبيػػد اهلل عػػف ثابػػت عػػف أنػػس
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٗ( ,)ُٔٓ/كتاب صالة اًلستسقاء )ِ( ,باب الدعاء في اًلستسقاء ,رقـ(ُُ)

عف أبي كريب عف أبي أسامة عف سميماف بف المغيرة عف ثابت عف أنس ,كساؽ جزنءا منو.
د ,)َّّ/ُ( :كتاب الصالة ,باب رفع اليديف في اًلستسقاء ,رقـ(ُُْٕ) عف مسػدد عػف حمػاد بػف زيػدعف عبد العزيز عف أنس ,كعف مسدد عف حماد عف يكنس بف عبيد عف ثابػت عػف أنػس متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ُ ,)َّْ/كتػاب الصػالة ,بػاب رفػع اليػديف فػي اًلستسػقاء ,رقػـ(ُُٕٓ) عػف عيسػى بػف حمػاد عػف

الميث عف سعيد المقبرم عف شريؾ بو ,كلـ يسؽ لفظو.

س )ُٕ( ,)ُٕٓ/ّ( :كتػػاب اًلستسػػقاء )ٗ( ,بػػاب كيػػؼ يرفػػع ,رقػػـ(ُُُٓ) عػػف عيسػػى بػػف حمػػاد عػػفالميث عف سعيد المقبرم عف شريؾ بو متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ّ )ُٕ( ,)ُٖٓ/كتػاب اًلستسػقاء)َُ( ,

باب ذكر الدعاء ,رقـ(ُُّٓ) عف محمد بػف عبػد األعمػى عػف المعتمػر عػف عبيػد اهلل بػف عمػر عػف ثابػت

عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ّ )ُٕ( ,)َُٔ-ُٖٓ/كتػػاب اًلستسػػقاء )َُ( ,بػػاب ذكػػر الػػدعاء,
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رقـ(ُُْٓ) عف عمي بف حجر عف إسماعيؿ بف جعفر عف شريؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ,)ُّٔ/
(ُٕ) كتاب اًلستسقاء )ُٕ( ,باب مسألة اإلمػاـ رفػع المطػر إذا خػاؼ ضػرره ,رقػـ(ُِّٓ) عػف عمػي بػف
حجر عف إسماعيؿ عف حميد عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُٕ( ,)ُْٔ/كتاب اًلستسػقاء)ُٖ( ,

باب رفع اإلماـ يديو عند مسألة إمساؾ المطر ,رقـ(ُِْٓ) عف محمكد بف خالد عف الكليد بف مسػمـ عػف

األكزاعي عف إسحاؽ بف عبد اهلل عف أنس متقارب األلفاظ.

-طا )ُّ( ,)ُْٖ( :كتاب اًلستسقاء )ِ( ,بػاب مػا جػاء فػي اًلستسػقاء ,رقػـ(ّ) عػف شػريؾ بػف عبػد اهلل

بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )َُْ/ّ( :عػػف محمػػد بػػف أبػػي عػػدم عػػف حميػػد عػػف أنػػس نحػػكه ,كفيػػو زيػػادة ,ككػػذلؾ(ّ )ُٖٕ/عػػف

ىع ًبيدة بف حميد عف حميد بو متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُْٗ/عػف بيػز كحجػاج كالىمػا عػف سػميماف بػف
المغيرة عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِْٓ/عف عفاف كبيز كالىما عػف ىمػاـ عػف قتػادة
عف أنس متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِٓٔ/عػف عمػي بػف إسػحاؽ عػف عبػد اهلل عػف األك ازعػي عػف إسػحاؽ
بف عبد اهلل بف أبي طمحة عف أنس متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِٕٓ/عػف عمػي بػف إسػحاؽ عػف عبيػد اهلل

عف حماد بف زيد عف عبػد العزيػز بػف صػييب عػف أنػس ,كسػاؽ جػزنءا مػف الحػديث ,ككػذلؾ(ّ )ُِٔ/عػف
حسيف عف شيباف عف قتادة عف أنس متقارب األلفاظ ,كص َّػرح قتػادة بالسػماع ,ككػذلؾ(ّ )ُِٕ/عػف عفػاف

عف حماد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف عباس - بمعناه-

-ج ػ ػػو )ٓ( ,)ِْٖ/ُ( :كت ػ ػػاب إقام ػ ػػة الص ػ ػػالة كالس ػ ػػنة فيي ػ ػػا )ُْٓ( ,ب ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي ال ػ ػػدعاء ف ػ ػػي

اًلستسقاء,رقـ(َُِٕ).

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده ضعيؼ ,ألف فيو شريؾ ًل يحتج بو  ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره .

ٖٕ7

(ّٖ) باب الدع ً
اء
ى ي ى
اؿ :ح َّدثىىنا ًإسم ً
ً
ؾ ٍب يف ىع ٍبًدالمَّ ًػو ,ىع ٍػف
اؿ :ىح َّدثىىنا ىش ًري ي
اعي يؿ ٍب يف ىج ٍعفى ور ,قى ى
(ٖٗ -)ُّٖٕ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىعمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى ى
ٍى
ً
َّ ً
أ ىىن ً
س ٍب ًف ىم ًال وؾ ,أ َّ
ػاؿ :ىيػا
ىف ىر يج ن
كؿ المَّ ًػو  ىقائً نمػا ىكىق ى
استى ٍقىب ىؿ ىر يس ى
ال ,ىد ىخ ىؿ اٍل ىم ٍس ًج ىد ىكىر يسك يؿ المو  ىقائ هـ ىي ٍخطي ي
ب ىف ٍ
ػادعي المَّػو أ ً
طع ً
ً
رس ى َّ ً
ػاؿ " :المَّيي َّػـ
ػع ىر يسػك يؿ المَّ ًػو  ىي ىد ٍي ًػو ثي َّػـ ىق ى
ػت الس يػب يؿ ىف ٍ
ى ٍ
كؿ المو ىىمى ىكت األ ٍىم ىػكا يؿ ىك ٍان ىق ى ى
ىي
ىف ييغيثىىنػا  .ىف ىرىف ى
(ِ)
(ُ)
اؿ أ ىىنس :كًلى كالمَّ ًو ما ىنػرل ًفػي السَّػم ً
َّ ً
ً
ً
اء ىس ىػح ىابةن ىكًلى قى ىزىعػةن ىك ىمػا ىب ٍي ىن ىنػا ىكىب ٍػي ىف ىسػٍم وع
أىغثٍىنا أىغثٍىنا الميي َّـ أىغثٍىنا " .قى ى ه ى ى ى ى
ى
س(ّ) ىفىم َّمػا تىكسَّػ ى ً
ػت ىس ىػح ىابةه ًم ٍثػ يؿ الت ٍػر ً
ػس:
ىم ى
اؿ :ىف ى
ًم ٍف ىب ٍي وت ىك ى
ت  .ىق ى
ًل ىد وار ,ىق ى
ط ىػر ٍ
اء ٍانتى ىش ىػر ٍ
طىم ىع ٍ
ػاؿ أ ىىن ه
َّػم ى
ت ىكأ ٍ
طت الس ى
ى
(ْ)
كًلى كالمَّ ًو ما أرٍىي ىنا َّ
اؿ ثيَّـ ىد ىخ ىؿ ر يج هؿ ًم ٍف ىذًل ىؾ اٍل ىب ً
اب ًفي اٍل يج يم ىع ًػة اٍل يم ٍقبًمى ًػة ىكىر يسػك يؿ المَّ ًػو  قىػائً هـ
الش ٍم ىس ًستًّا  .قى ى
ى
ى ى ى ى
ً
ػت السػب يؿ ىف ٍ َّ
طع ً
ً
اؿ :يا رس ى َّ ً
ً
ػع
ػادعي الم ىػو أ ٍ
ي
ىي ٍخطي ي
ب ىف ٍ
كؿ المو ىىىم ىكت األ ٍىم ىػكا يؿ ىك ٍان ىق ى ى
استى ٍقىبىموي ىقائ نما ىف ىق ى ى ى ي
ىف يي ٍمسػ ىكيىا ىعَّنػا ,ىف ىرىف ى
اؿ" :المَّي َّـ ىحكالى ٍي ىنا كًلى ىعمى ٍي ىنا المَّي َّـ ىعمىى اآل ىك ًاـ(ٓ) كالظٍّر ً
اب(ٔ) ىكيبطي ً
كف األ ٍىكًد ىي ًة(ٕ) ىك ىم ىنابً ًت
ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىي ىد ٍي ًو ىف ىق ى
ى ى
ي
ى
ي ى
ت ك ىخر ٍج ىنا ىنم ًشي ًفي َّ
َّ
الش ٍم ً
اؿً :لى*.
ىى ىك َّ
اؿ ىش ًري ه
الر يج يؿ األ َّىك يؿ ,قى ى
س  .قى ى
الش ىج ًر" ,قى ى
ؾ :ىسأىٍل ي
ت أ ىىن نسا أ ي
ٍ
اؿ :فىأى ٍقمى ىع ٍ ى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِم ٌّي ْب ُن ُح ْجر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْعفَر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ

ش ِري ٌك ْب ُن عبد اهلل ً ,ل ُيحتج بحديثو إًل ما كان بواسط قبل القضاء ,أو من كتابو ,سبق فـي الحـديث
* َ
رقم (.)ٕٚ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف لغيره ,ألف فيو شريؾ ًل يحتج بو ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره (ٖ).

*ٌاا )ٕ( ,)ٖٕٕ/ٕ( :ٜمراااب اىٕااالج )8ٖٓ( ,تاااب اىااكػاء ,نفااٌ( ٗ ,)ٔ8ٖ7ي )ٔ7( ,)ٔ٘9-ٔ٘8/ٖ( :مراااب االٌرٍااقاء )ٔٓ( ,تاااب لمااه
اىكػاء ,نفٌ(ٗٔ٘ٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىقىػح :فطؼح ٍِ اىغٗ ٌٞظَؼٖا فَىَع .اىْٖاٝح(ٓ٘ٗ .)7ؽ ٜؽرػ اىثان )ٖ٘ٓ/ٕ(ٛتؾرػ اىقاػ ٗتؼكٕا ٍَٖيح ,أٌ ٛؽاب ٍرؾهؿ ,فاه اتاِ ٌاٞكج:
"اىقىع فطغ ٍِ اىٍؽاب نفاؿ"ٗ ,واق أٗ ػثٞكٗ" :أمصهٕا ٝعٜء ؽ ٜاىفهٝؼ".
(ٕ) ٌيغ :تؾرػ اىؼ ِٞاىََٖيح ٌٗنُ٘ اىالً ,ظثو ٍؼهٗػ تاىَكْٝحٗ ,فك ؼُن ٜأّٔ تؾرػ اىالً .ؽرػ اىثان.)ٖ٘ٓ/ٕ(ٛ
(ٖ) اىرهي :أٍٍ ٛركٝهج .ؽرػ اىثان.)ٖ٘ٓ/ٕ(ٛ
(ٗ) مْاٝح ػِ اٌرَهان اىغ ٌٞاىَاٚه .ؽرػ اىثان.)٘ٓٗ/ٕ(ٛ
(٘) اٟماً :تنٍه اىَٖىجٗ ,فك ذُؾرػ ٗذَُك ,ظَغ أمَح تؾرؽاخ ,فاه اتِ اىثهف ٕ٘" :ٜاىرهاب اىَعرَغ"ٗ ,فاه اىكاٗق ٜٕ :ٛأمثه ٍاِ اىنكٝاح"ٗ ,فااه
اىقاىاوٕ" :اا ٜاىراٍ ٜااِ ؼعااه ٗاؼاك"ٕٗ ,اا٘ فا٘ه اىفيٞيااٗ ,ٜفاااه اىفطااتٕ" :ٜاا ٜاىٖٙااثح اىٙافَح"ٗ ,فٞااو اىعثاو اىٕااغٞهٗ ,فٞااو ٍاا انذؾااغ ٍااِ
األنٖ .ؽرػ اىثان.)٘ٓ٘/ٕ(ٛ
( )ٙاىظِّااهاب :تنٍااه اىَؼعَااح ٗآـااهٓ ٍ٘ؼااكج ,ظَااغ ظااهب ,تنٍااه اىااهاءٗ ,فااك ذُ ٍَاانِ ,فاااه اىقااىاوٕ" :اا٘ اىعثااو اىَْثٍاا ٛىاا ًٞتاىؼاااى ."ٜؽاارػ
ظهب ,ت٘وُ مرؼٗ ,فك ُٝعَغ ػي ٚاىقيح ػي ٚأظهب".
اىثان ,)٘ٓ٘/ٕ(ٛفاه اتِ األشٞه" :اىظهاب اىعثاه اىٕغانٗ ,اؼكٕا ِ
( )7تطُ٘ األٗقٝح ,اىَهاق تٖا ٍا ٝرؽٕو ؽ ٔٞاىَاء ىُْٞرؾغ تٔ .ؽرػ اىثان.)٘ٓ٘/ٕ(ٛ
( )8ذقكً اىنالً ػي ٔٞؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔٓٔ)ٗ ,فك أـهظٔ (ً) تٖما اىٍْك(ٕ.)ٕٙٔ-ٙٔٔ/
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ط ًار بًاأل ٍىنك ً
ً
اء
اًلستً ٍم ى
(َٖٖ) ىك ىراى ىيةي ٍ
ى
ػاؿ :حػ َّػدثىىنا جعفىػػر ٍبػػف سػمى ٍيماف عػػف ثىابًػ و
ًو
ػت ىعػ ٍػف أ ىىنػ و
ػاب ىنا
ػس ,قىػ ى
(ٗٗ -)َُٖٓ/أ ٍ
ىصػ ى
ىٍ ي ي ي ى ى ىٍ
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػػعيد ,قىػ ى ى
ػاؿ :أ ى
(ُ)
ً
يث ىع ٍيػود
ص ىابوي اٍل ىم ى
ت ىىػ ىذا ,ىف ىقػ ى
ط ير ,ىفًق ى
اؿً" :إَّنػوي ىحػًد ي
صػ ىن ٍع ى
يؿ ىلوي :لػ ىـ ى
مطر فخرج رسكؿ اهلل  ىف ىح ىس ىر ىحتَّى أى ى
ًب ىرٍّب ًو" .قاؿ أبك عبد الرحمف –كىك النسائي : -لـ أفيـ "أصابنا" كًل "فحسر" كما أردت(ِ).

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ان الض َب ِعي ,صدوق ,وكان يتشيع ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
سمَ ْي َم َ
* َج ْعفَ ُر ُ
بن ُ
ت ا ْل ُب َن ِاني ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (٘).
* ثَا ِب ٌ

ثانيا :التخريج
ً
ـ )ٗ( ,)ُٔٓ/ِ( :كتػػاب صػػالة اًلستسػػقاء )ِ( ,بػػاب الػػدعاء فػػي اًلستسػػقاء ,رقػػـ(ُّ) عػػف يحيػػى بػػفيحيى عف جعفر بف سميماف بو متقارب األلفاظ.

-د ,)ِّٗ/ْ( :كتػاب األدب ,بػاب مػا جػاء فػي المطػر ,رقػـ(ََُٓ) عػف قتيبػة بػف سػعيد كمسػدد كالىمػػا

عف جعفر بف سميماف بو متقارب األلفاظ.

-حـ )ُّّ/ّ( :عف بيز بف أسد عف جعفر بف سػميماف بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِٕٔ/عػف عفػاف

عف جعفر بف سميماف بو متقارب األلفاظ.

-حب )ٕٓ( ,)َٓٓ/ُّ( :كتاب النجكـ كاألنكاء ,رقـ(ُّٓٔ) عف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ عف قتيبة

بف سعيد بو متقارب األلفاظ.
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو جعفر بف سميماف ,صدكؽ .

* ٌ )ٕ( ,)ٖٕ8/ٕ( :ٜمراب اىٕالج  )8ٓ8( ,مهإٞح االٌرَطان تاألّ٘اء ,نفٌ(ٓ٘.)ٔ8
(ٔ) ؼٍه :مّؼ .اىْٖاٝح(.)ٕٓ7
(ٕ) ٕٗما ٝكه ػي ٚذؽه ٛاىٍْائٗٗ ٜنػٔ ,نؼَٔ .
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ً
اـ ىرٍف ىع اٍل ىم ى
ط ًر ًإ ىذا ىخ ى
اؼ ى
ض ىرىرهي
(َٖٗ) ىى ٍؿ يي ٍسأى يؿ اإل ىم ي
ىخبرىنا ًإسم ً
اعي يؿ ىع ٍف يح ىم ٍيود ىع ٍف أ ىىن و
اما
ط اٍل ىم ى
اؿ :قي ًح ى
س ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
(ََُ -)ُُٖٓ/أ ٍ
ط ير ىع ن
اؿ :أ ٍ ى ى ٍ ى
ً (ُ)
ًً
يف ًإىلى َّ
ض ىك ىىىم ىؾ
ط اٍل ىم ى
كؿ المَّ ًو ىق ىح ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
النبً ٍّي ً في ىي ٍكًـ يج يم ىع وة ىف ىق ى
ط ير ىكأ ٍ
ىج ىد ىبت األ ٍىر ي
ىف ىق ىاـ ىب ٍع ي
ض اٍل يم ٍسمم ى
اؿ :ىفرىفع ي ىد ٍي ًو كما ىنرل ًفػي السَّػم ً
ط ٍي ًػو ىي ٍستى ٍس ًػقي المَّ ىػو , 
ػاض ًإ ٍب ى
اء ىس ىػح ىابةن ىف ىم َّػد ىي ىد ٍي ًػو ىحتَّػى ىأرٍىي ي
ػت ىب ىي ى
اٍل ىما يؿ ,ىق ى ى ى ى ى ى ى
ى
ت جمعػةه ,ىفمى َّمػا ىك ىان ً
ىى َّػـ َّ
الش َّ
ػت
ىىًم ًػو ,قى ى
قى ى
ػب ال َّػد ًار الر يجػكعي ًإلىػى أ ٍ
صػمَّ ٍي ىنا اٍل يج يم ىعػةى ىحتَّػى أ ى
ػاب اٍلقى ًري ى
ام ٍ ي ي ى
ػاؿ :فى ىمػا ى
ػاؿ :فى ىػد ى
َّػـ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو ً ل يس ٍػرىع ًة
ػاف ,ىق ى
اٍل يج يم ىعةي الَّتًي ىتًمييىا ىقػاليكا :ىيػا ىر يس ى
ػكت ىك ٍ
ػكؿ المَّ ًػو تىيى َّػد ىم ًت اٍل يب يي ي
احتى ىػب ىس الرٍك ىب ي
ػاؿ ىفتىىبس ى
مالىلى ًة ٍاب ًف آ َق ًَ َٗفَا َه تَِ َٞك ْ" :ِٔ ٝاىيٌُٖ َؼ َ٘اىَ َْْٞا َٗالَ َػيَ َْْٞا" ,ؽَرَ َنّطَ ْ
د(ٕ) ػ َِِ ْاى ََ ِكِ َْٝح*.
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِم ٌّي ْب ُن ُح ْجر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْع َفر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ٕٗ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٕ( ,)ٖٕ8/ٕ( :ٜمراب اىٕالجٕ )8ٓ9( ,و ٍٝؤه اإلٍاً نؽاغ اىَطاه الا ـااػ ٘اهنٓ ٗ ,ي )ٔ7( ,)ٖٔٙ/ٖ( :مرااب االٌرٍاقاء)ٔ7( ,
تاب ٍٍؤىح اإلٍاً نؽغ اىَطه الا ـاػ ٘هنٓ ,نفٌ(ٖٕ٘ٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىعكب ٕ٘ اىقؽ .ٛاىْٖاٝح(ٓٗٔ).
(ٕ) ذنّطد :أ ٛذقطغ اىٍؽاب ٗذؾهؿ .اىْٖاٝح(ٕٓ.)8
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ً
السفٌ ًر
َّال ًة ًفي َّ
ير الص ى
(ّٖٓ) تى ٍقص ي
اؽ ىعػ ٍف أى ىنػ و
اؿ:
س قىػ ى
(َُُ -)َُٗٗ/أى ٍخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يف ىسػ ًع ويد قىػ ى
اؿ ىحػ َّػدثىىنا أى يبػك ىع ىك ىانػةى ىعػ ٍف ىي ٍح ىيػى ٍبػ ًف أىبًػي ًإ ٍسػ ىح ى
*
ً ً
ً
َّ
ت ىم ىع َّ
الصالةى ىحتَّى ىر ىج ىع ىكأى ىق ىاـ بًيىا ىع ٍش نار.
ص ير َّ
ىخ ىر ٍج ي
النبً ٍّي  م ٍف اٍل ىمد ىينة ًإىلى ىمك ىة ىفىم ٍـ ىي ىز ٍؿ ىي ٍق ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ
ِ
ي  ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ

ض َرِمي(ٔ) ,موًلىم البصري.
س َح َ
اق ا ْل َح ْ
* َي ْح َيى ْب ُن أَِبي إِ ْ
كثقػػو النسػػائي(ِ) ,كابػػف سػػعد(ّ) ,كابػػف معػػيف(ْ) ,كالعجمػػي(ٓ) ,كالػػذىبي(ٔ),كزاد ابػػف سػػعد "كلػػو أحاديػػث
(ٕ)
كسػئؿ ابػف معػيف :أييمػا أكثػؽ
ككاف صحاب قرآف كعمػـ بالعربيػة كنحكىػا" ,كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات  ,ي
يحيػػى بػػف أبػػي إسػػحاؽ أك عبػػد العزيػػز بػػف صػػييب ,فقػػاؿ" :كالىمػػا ثقػػة"(ٖ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـً" :ل بػػأس بػػو

صػالح"(ٗ) ,كقػاؿ ابػف حجػر" :صػدكؽ ربمػا أخطػأ"(َُ),كقػػاؿ عبػد اهلل" :قمػت ألبػي :فيحيػى بػف أبػي إسػػحاؽ,

قػػاؿ" :فػػي حديثػػو كأنػػو"(ُُ) ,قمػػت :فأيمػػا أحػػب ,عبػػد العزيػػز أك يحيػػىأ قػػاؿ :عبػػد العزيػػز أكثػػؽ مػػف يحيػػى,

يحيى في حديثو بعض الضعؼ"(ُِ) ,كقػاؿ عبػد اهلل" :قمػت ألبػي :يحيػى بػف أبػي إسػحاؽ ,قػاؿ :فػي حديثػو
نكارة ,قمت :فأييما أحب إليؾ ىك أك عبد العزيز بف صييبأ قاؿ :عبد العزيز أكثؽ"(ُّ).
كذكره العقيمي في الضعفاء(ُْ),قاؿ ابف حجر" :تكمـ فيو العقيمي بال حجة(ُٓ).
مات سنة ست كثالثيف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُٖ( ,)ُٓٔ/ِ( :كتػػاب تقصػػير الصػػالة )ُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي التقصػػير ككػػـ يقػػيـ حتػػى يقصػػر,

رقػػـ(َُُٖ) ع ػػف أب ػػي معم ػػر

ػ عب ػػد اهلل ب ػػف عمرك ػ ػ ع ػػف عبػػد الػ ػكارث ع ػػف يحي ػػى ب ػػو متق ػػارب األلف ػػاظ,

* ٌ )ٕ( ,)ٖ٘9-ٖ٘8/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )8ٖ٘( ,ذقٕٞه اىٕالج ؽ ٜاىٍؾه ,نفٌ( ٗ ,)ٔ9ٓ9ي )ٔ٘( ,)ٔٔ8/ٖ( :مراب ذقٕٞه اىٕالج ؽاٜ
اىٍؾه )ٔ( ,تاب ,نفٌ(ٖٗٗٔ) ٌْكا ٗؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) اىؽٙااهٍ ,ٜتؾاارػ اىؽاااء اىََٖيااح ٌٗاانُ٘ اىٙاااق اىَْق٘ٚااح ٗؽاارػ اىااهاءٕ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚؼٙااهٍ٘خٕٗ ,ااٍ ٜااِ تااالق اىااٍ َِٞااِ أفٕااإا.
األٍّاب(ٕ ,)ٕٖٓ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖ7ٓ/
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٔ.)ٕٓٓ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٔ88/7(ٙ
(ٗ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ ,)ٕ7/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٔٙ-ٕٔ٘/9
(٘) اىعاٍغ ؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕ8ٓ/
( )ٙاىناِؼ(ٍٖٞ ,)ٕٖٙ/ىاُ االػركاه(ٗ ,)ٔ٘8/7ظاء ؽ :ٔٞاٌؽاؿ تِ ٝؽ ٕ٘ٗ ,ٚٞـطؤ٘ٔٗ ,اتٔ :اٌؽاؿ تِ أتٝ ٜؽ.ٚٞ
( )7اىصقاخ(٘.)ٕ٘ٗ/
( )8اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٖ ,)ٕ7/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٔٙ-ٕٔ٘/9
( )9اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٔٙ/9
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)٘ٔ7
(ٔٔ) ٕنما ظاء ؽ ٜاىؼيوٝ ,ؼْ ٜمؤّٔ ٙٝؼؾٔ.
(ٕٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ.)ٖ99/
(ٖٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗٗ ,)ٗٓٓ-ٖ99/ظاء ؽ :ٔٞفاه ػثك  :فيد التِ ٝؽ ٚٞتِ أت ٜاٌؽاؿ ٕ٘ٗ ,ذٕؽٞؼ٘ٔٗ ,اتٔ :فيد ألتٝ :ٜؽ ٚٞتاِ أتاٜ
اٌؽاؿٗ ,فك ظاء ػي ٚاىٕ٘اب ؽٕ ٜك ٛاىٍان.)ٗ٘ٓ(ٛ
(ٗٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ.)ٖ99/
(٘ٔ) ٕك ٛاىٍان.)ٗٙٗ(ٛ
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ككذلؾ(ٖ )ْٔ( ,)ُِ/كتاب المغازم )ِٓ( ,باب مقاـ النبي بمكة زمف الفتح ,رقػـ(ِْٕٗ) عػف أبػي نعػيـ
كقبيصة كالىما عف أبي سفياف عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ٔ( ,)ِْٖ-ُْٖ/ُ( :كتػ ػػاب صػ ػػالة المسػ ػػافريف كقصػ ػػرىا )ُ( ,بػ ػػاب صػ ػػالة المسػ ػػافريف كقصػ ػػرىا,

رقـ(ُٓ) عف قتيبة بو ,كعف أبي كريب عف ابف عميَّة عف يحيى بو ,كلـ يسؽ لفظو ,كعف يحيى بف يحيى
عف ىشيـ عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-د ,)َُ/ِ( :كتاب الصالة ,باب متى يقصر المسافر ,رقـ(ُِّّ) عف مكسػى بػف إسػماعيؿ كمسػمـ بػف

إبراىيـ كالىما عف كىيب عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-ت ,)ْٕ/ِ( :كتاب السػفر )َْ( ,بػاب مػا جػاء فػي كػـ نقصػر الصػالة ,رقػـ(ْٖٓ) عػف أحمػد بػف منيػع

عف ىشيـ عف يحيى بو متقارب األلفاظ .

-س )ُٓ( ,)ُُِ/ّ( :كتػػاب تقصػػير الصػػالة فػػي السػػفر )ْ( ,بػػاب المقػػاـ الػػذم يقصػػر بمثمػػو الصػػالة,

رقـ(ُْْٖ) عف حميد بف مسعدة عف يزيد عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-ج ػػو )ٓ( ,)ُِْ/ُ( :كت ػػاب إقام ػػة الص ػػالة كالس ػػنة فيي ػػا )ٕٔ( ,ب ػػاب ك ػػـ يقص ػػر الص ػػالة المس ػػافر ,...

رقـ(َُٕٕ) عف نصر بف عمي عف يزيد بف زريع كعبد األعمى كالىما عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-دم )ِ( ,)ْٖٗ-ْٕٗ/ِ( :كتػػاب الصػػالة )َُٖ( ,بػػاب فػػيمف أراد أف يقػػيـ ببمػػدة كػػـ يقػػيـ حتػػى يقصػػر

الصالة ,رقـ(ُُٓٓ) عف محمد بف يكسؼ عف سفياف عف يحيى بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )ُٖٕ/ّ( :عػػف عبػػد األعمػػى بػػف عبػػد األعمػػى عػػف يحيػػى بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )َُٗ/عػػف

إسػػماعيؿ بػػف عميػػة عػػف يحيػػى بػػو نحػػكه ,ككػػذلؾ(ّ )ِِٖ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف يحيػػى بػػو
متقارب األلفاظ .
(ٔ)

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي جحيفة  متقارب األلفاظ

-خ )ْ( ,)ِْٗ/ُ( :كتػ ػ ػػاب الكضػ ػ ػػكء )َْ( ,بػ ػ ػػاب اسػ ػ ػػتعماؿ فضػ ػ ػػؿ كضػ ػ ػػكء النػ ػ ػػاس ,...رقػ ػ ػػـ(ُٕٖ),

ككػ ػ ػ ػػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ْٖٓ/كتػ ػ ػ ػػاب الصػ ػ ػ ػػالة )ُٕ( ,بػ ػ ػ ػػاب الصػ ػ ػ ػػالة فػ ػ ػ ػػي الثػ ػ ػ ػػكب األحمػ ػ ػ ػػر ,رقػ ػ ػ ػػـ(ّٕٔ),
كك ػ ػ ػػذلؾ(ُ )ٖ( ,)ّٕٓ/كت ػ ػ ػػاب الص ػ ػ ػػالة )َٗ( ,ب ػ ػ ػػاب س ػ ػ ػػترة اإلم ػ ػ ػػاـ س ػ ػ ػػترة م ػ ػ ػػف خمف ػ ػ ػػو ,رق ػ ػ ػػـ(ْٓٗ),
ككػ ػ ػ ػ ػػذلؾ(ٔ )ُٔ( ,)ٓٔٓ/كتػ ػ ػ ػ ػػاب المناقػ ػ ػ ػ ػػب )ِّ( ,بػ ػ ػ ػ ػػاب صػ ػ ػ ػ ػػفة النبػ ػ ػ ػ ػػي  ,رقػ ػ ػ ػ ػػـ(ّّٓٓ,)ّٓٔٔ ,

ككذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)ِٕٔ/كتاب المباس (ّ) باب التشمير في الثياب ,رقـ(ٖٕٔٓ).

ـ )ْ( ,)ُّٔ-َّٔ/ُ( :كتاب الصالة )ْٕ( ,باب سترة المصمي ,رقـ(ِْٗ.)ِِٓ ,ُِٓ ,َِٓ ,ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو يحيى بف أبي إسحاؽ صدكؽ .

(ٔ) ٗاّظه ؼكٝس نفٌ(ٕٔ) ,ؼكٝس نفٌ(ٕٓٔ).
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(ّٕٖ) الصَّالةي بً ًم ىنى

اؽ ىعػ ٍػف ىح ًارثىػةى ٍبػ ًػف ك ٍىػ و
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد قىػ ى َّ
ىحػػك ً
ػب
(َُِ -)ُُٗٔ/أ ٍ
ص ىعػ ٍػف ىأبًػػي ًإ ٍسػ ىػح ى
ى
ػاؿ :ىحػػدثىىنا أ يىبػػك ٍاأل ٍ ى
*
ًً
اؿَّ :
ً
ت مع َّ ً
اف َّ
اس ىكأى ٍكثىىرهي ىرٍك ىعتىٍي ًف
آم ىف ىما ىك ى
الن ي
اٍل يخ ىزاع ٍّي ىق ى ى
النب ٍّي  بمننى ى
صم ٍي ي ى ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
َح َو ِ
سمَ ْيٍم ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* أ َُبو األ ْ
س َّال ٌم ْب ُن ُ
ص َ
السـ ِب ِ
ـن ع ْبـ ِـد ِ
يعي  ,ثقــة ثبــت مــدلس واخــتمط بــآخره ,ســبق فــي الحــديث رقــم
اهلل َّ
ـح َ
اق َع ْمـ ُـرو ْبـ ُ َ
سـ َ
* أ َُبــو إِ ْ
(ٕٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُِ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات (ُ).

* ٌ )ٕ( ,)ٖٙٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )8ٖ7( ,اىٕالج تَْ ,ٚنفٌ( ٗ ,)ٔ9ٔٙي ,)ٔٔ9/ٖ( :مراب فٕه اىٕاالج ؽا ٜاىٍاؾه )ٖ( ,تااب اىٕاالج
تَْ ,ٚنفٌ(ٔٗٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٔ).
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(ّٖٖ) اٍلم ىق ًَّ
ص ير بً ًم ٍثًم ًو الص ى
َّالةي
اـ الذم تي ٍق ى
ى ي
ً
ً
ً
َّ
َّ
اؽ ,ىع ٍػف أ ىىن ً
ػس
اؿ ىحدثىىنا ىي ًزي يػد ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي يد ٍب يف ىم ٍس ىع ىدةى ,قى ى
(َُّ -)ُِّٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىحػدثىني ىي ٍح ىيػى ٍب يػف أىبػي إ ٍس ىػح ى
ً ً
ً
اؿ :ىخر ٍج ىنا مع رس ً َّ ً
ًو
ػت:
صػمٍّي بً ىنػا ىرٍك ىعتى ٍػي ًف ىحتَّػى ىر ىج ٍع ىنػا .يقٍم ي
كؿ المو  م ىف اٍل ىمد ىينة ًإىلى ىم َّك ىة ىف ىك ى
اف يي ى
ىىىي
ٍب ًف ىمالؾ ,ىق ى ى
*
اؿ :ىن ىع ٍـ أى ىق ٍم ىنا بًيىا ىع ٍش نار.
ىى ٍؿ أى ىق ىاـ بً ىم َّكةى ىق ى
أوًًل :دراسة اإلسناد

س َع َدةَ  ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
* ُح َم ْي ُد ْب ُن َم ْ
يد ْب ُن ُزَرْي ٍع  ,ثقة ثبت متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٕٜ
* َي ِز ُ

اق  ,صدوق  ,سبق في الحديث رقم (ٔٓٔ).
س َح َ
* َي ْح َيى ْب ُن أَِبي إِ ْ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (َُُ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ألف فيو حميد بف مسعدة كيحيى بف أبي إسحاؽ ,كىما صدكقاف.

* ٌ )ٕ( ,)ٖٕٙ/ٕ( :ٜمراب اىٕالج )8ٖ8( ,اىَقاً اىم ٛذقٕه تَصئ اىٕالج ,نفٌ(ٖٕ ٗ ,)ٔ9ي )ٔ٘( ,)ٕٔٔ/ٖ( :مراب ذقٕٞه اىٕالج ؽاٜ
اىٍؾه )ٗ( ,تاب اىَقاً اىمٝ ٛقٕه تَصئ اىٕالج ,نفٌ(ٌْ )ٔٗٗ8كا ٍٗرْا.
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ً
اب اٍل ىج ىن ًائ ًز
(ّ) كتى ي
(ُ) تى ىمٍّني اٍل ىم ٍك ًت
يد ٍب يػف يزىرٍي وػع ىع ٍػف يح ىم ٍي وػد ,ىع ٍػف أ ىىن و
ىف َّ
ػس ,أ َّ
ػاؿ:
النبً َّ
ػي ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(َُْ -)ُٗٓٗ/أ ٍ
اؿ ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
ىحيًنًػي مػا ىك ىان ً
"ًلى يتىمَّني َّف أىح هد اٍلمك ى ً
ػر ًلػي ىكتى ىػكفَّنًي ىمػا
ػت اٍل ىح ىيػاةي ىخ ٍي نا
ضر ىن ىز ىؿ بً ًو ًفي الد ٍن ىيا ىكلى ًك ٍف ًل ىي يق ًؿ المَّيي َّػـ أ ٍ
تل ي
ى
ى ى ى ى ىٍ
*
ىك ىان ًت اٍل ىكفىاةي ىخ ٍي نار ًلي" .
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
يد ْب ُن ُزَرْي ٍع  ,ثقة ثبت متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٕٜ
* َي ِز ُ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ٕٓ( ,)ُِّ/َُ( :كتػػاب المرضػػى )ُٗ( ,بػػاب تمنػػي الم ػريض المػػكت ,رقػػـ(ُٕٔٓ) عػػف آدـ عػػفشعبة عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ  ,ككػذلؾ(ُُ )َٖ( ,)َُٓ/كتػاب الػدعكات )َّ( ,بػاب الػدعاء

بػػالمكت كالحيػػاة ,رقػػـ(ُّٓٔ) عػػف ابػػف سػػالـ عػػف إسػػماعيؿ بػػف َّ
عميػػة عػػف عبػػد العزيػػز عػػف أنػػس متقػػارب

األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ُّ )ْٗ( ,)َِِ/كت ػػاب التمن ػػي )ٔ( ,ب ػػاب م ػػا يكػ ػره م ػػف التمن ػػي ,...رق ػػـ(ِّّٕ) ع ػػف
الحسف بف ربيع عف أبي األحكص عف عاصـ عف النضر بف أنس عف أنس متقارب األلفاظ .

-ـ )ْٖ( ,)َِْٔ/ْ( :كت ػػاب ال ػػذكر كال ػػدعاء كالتكب ػػة كاًلس ػػتغفار )ْ( ,ب ػػاب ك ارى ػػة تمن ػػي الم ػػكت ,...

رقـ(َُ) عف زىير بف حرب عف إسماعيؿ بف عميَّة عف عبػد العزيػز عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,كعػف ابػف
أبي خمؼ عف ركح عف شعبة ,كعف زىير بف حرب عف عفاف عػف حمػاد بػف سػممة ,كالىمػاعف ثابػت عػف

أنس ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ْ )ْٖ( ,)َِْٔ/كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاًلستغفار )ْ( ,باب كراىيػة
تمني المكت  ,...رقـ(ُُ) عف حامد بف عمر عف عبد الكاحد عف عاصـ عف النضػر بػف أنػس عػف أنػس

متقارب األلفاظ.

د ,)ُْٖ/ّ( :كتاب الجنػائز ,بػاب فػي كراىيػة تمنػي المػكت ,رقػـ(َُّٖ) عػف بشػر بػف ىػالؿ عػف عبػدالكارث عف عبد العزيز عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ ,)ُْٖ/كتاب الجنػائز ,بػاب فػي كراىيػة تمنػي

المكت ,رقـ(َُّٗ) عف محمد بف بشار عف أبي داكد عف شعبة عف قتادة عف أنس متقارب األلفاظ.

ت )ٖ( ,)َِٗ/ُ( :كتاب الجنائز )ّ( ,باب ما جاء في النيي عف التمني لممػكت,رقـ(ّٕٗ) عػف عمػيبف حجر عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف عبد العزيز بف صييب عف أنس متقارب األلفاظ.

-س )ُِ( ,)ْ/ْ( :كتػ ػػاب الجنػ ػػائز )ُ( ,بػ ػػاب تمنػ ػػي المػ ػػكت ,رقػ ػػـ(ُُٕٖ) عػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف حجػ ػػر عػ ػػف

إسػػماعيؿ بػػف َّ
عميػػة ,كعػػف عم ػراف بػػف مكسػػى عػػف عبػػد ال ػكارث كالىمػػا (إسػػماعيؿ كعبػػد ال ػكارث) عػػف عبػػد
* ٌااا )ٖ( ,)ٖ78/ٕ( :ٜمراااااب اىعْاااائى )ٔ( ,ذَْاااا ٜاىَاااا٘خ ,نفاااٌ( ٗ ,)ٔ9٘9ي )ٕٔ( ,)ٗ/ٗ( :مراااااب اىعْااااائى )ٔ( ,تااااب ذَْاااا ٜاىَاااا٘خ,
نفٌ(ٌْ )ٔ8ٔٙكا ٍٗرْا.
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العزي ػػز ع ػػف أن ػػس متق ػػارب األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ْ )ُِ( ,)ٓ-ْ/كت ػػاب الجن ػػائز )ِ( ,ب ػػاب ال ػػدعاء ب ػػالمكت,
رقـ(ُُٖٖ) عف أحمد بػف حفػص عػف أبيػو عػف إبػراىيـ بػف طيمػاف عػف الحجػاج البصػرم عػف يػكنس عػف
ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

جو )ّٕ( ,)ِّٓ/ّ( :كتاب الزىد )ُّ( ,باب ذكر المػكت كاًلسػتعداد لػو ,رقػـ(ِْٓٔ) عػف عمػراف بػفمكسى عف عبد الكارث بف سعيد عف عبد العزيز بف صييب عف أنس متقارب األلفاظ.

-حـ )َُُ/ّ( :عف إسماعيؿ بف عميَّة عف عبد العزيػز عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َُْ/عػف

محمد بف أبي عدم عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُّٔ/عف عبػد الػرزاؽ عػف معمػر عػف ثابػت

عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُُٕ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف عمػػي بػػف زيػػد عػػف أنػػس
متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ ,كك ػ ػػذلؾ(ّ )ُٗٓ/ع ػ ػػف حج ػ ػػاج ع ػ ػػف ش ػ ػػعبة ع ػ ػػف ثاب ػ ػػت ع ػ ػػف أن ػ ػػس متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ,

ككذلؾ(ّ )َِٖ/عف ركح عف شعبة عف ثابػت عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )َِٖ/عػف ركح عػف
شعبة عف عمي بف زيد كعبد العزيز بػف صػييب كالىمػا عػف أنػس ,كلػـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ِْٕ/عػف

عفػػاف عػػف حمػػاد عػػف ثابػػت عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ِٖٓ/عػػف عفػػاف عػػف عبػػد الكاحػػد عػػف
عاصـ األحكؿ عف النضر بف أنس عف أنس متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ّ )ُِٖ/عػف محمػد بػف جعفػر عػف

شعبة عف عبد العزيز عف أنس متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  نحكه ,كفيو اختصار

-خ )ٕٓ( ,)ُِّ/َُ( :كتاب المرضى )ُٗ( ,باب تمني المريض المكت ,رقـ(ّٕٔٓ).

-ـ )ْٖ( ,)َِٔٓ/ْ( :كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاًلستغفار )ْ( ,باب كراىة تمني المكت لضر نزؿ

بو ,رقـ(ُّ).

-س )ُِ( ,)ّ/ْ( :كتاب الجنائز )ُ( ,باب تمني المكت ,رقـ(ُُْٖ.)ُُٖٓ ,

دم )َِ( ,)ُُٖٓ/ّ( :كتاب الرقائؽ )ْٓ( ,باب ًل يتمنى أحدكـ المكت ,رقـ(ََِٖ).حـ.)ُْٓ ,َّٓ ,ُّٔ ,َّٗ ,ِّٔ/ِ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح,ألف ركاتو ثقات .
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(ُ) تى ىم ًني اٍل ىم ٍكت
ً
(َُٓ -)َُٗٔ/أى ٍخبرىنا عًمي ٍبف ح ٍج ور ح َّدثىىنا ًإسم ً
اعي يؿ ٍب يف يعمىَّيةى ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
كسػى
ى
ي ي
ىى ى
يز ىكأى ٍخ ىب ىرىنا ع ٍم ىر ي
اف ٍب يف يم ى
ٍى
ً
ًل يتىمَّنػى أىح هػد اٍلمػك ى ً
يز ىع ٍف أى ىن و
ث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ضػر ىن ىػز ىؿ بً ًػو
اؿ :ىق ى
س ىق ى
ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىك ًار ى
تل ي
اؿ ىر يسػك يؿ اهلل " أ ىىًل ى ى ى
ى ىٍ
ىحيًنًي ىما ىك ىان ًت اٍل ىح ىياةي ىخ ٍي نار ًلي ىكتى ىكفَّنًي ًإ ىذا ىك ىان ًت اٍل ىكىفاةي ىخ ٍي نار ًلي"*.
ت ىفٍم ىي يق ٍؿ المَّيي َّـ أ ٍ
اف ىًل يب َّد يمتى ىمٍّننيا اٍل ىم ٍك ى
ىفًإ ٍف ىك ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن ُع َم َّي َة  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
َْ
وسى  ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
* ِع ْم َر ُ
ان ْب ُن ُم َ
ار ِث ْب ُن س ِع ٍ
* َع ْب ُد ا ْل َو ِ
يد  ,ثقة ثبت ُرمي بالقدر ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
َ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْيب  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ُن ُ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (َُْ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٖ( ,)ٖ78/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٔ( ,ذَْ ٜاىَ٘خ ,نفٌ(ٓ ٗ ,)ٔ9ٙي )ٕٔ( ,)ٗ/ٗ( :مراب اىعْائى )ٔ( ,تاب ذَْا ٜاىَا٘خ ,نفاٌ()8ٔ7
ٌْكا ٗؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
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ت ىي ٍكىـ اًلثٍىن ٍي ًف
(ٕ) اٍل ىم ٍك ي
ػاؿً :
م ىع ٍػف أ ىىن و
ظ ٍرتييىػا
اف ىع ًػف الزٍى ًػر ٍّ
آخ يػر ىن ٍ
ظ ىػروة ىن ى
ػس ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد قى ى
(َُٔ -)َُٕٗ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
(ُ)
ًإىلى رس ً
ؼ السٍّتى ىارةى ىك َّ
ػار ًإىل ٍػي ًي ٍـ
صفي ه
كؼ ىخٍم ى
كؿ المَّ ًو  ىك ىش ى
ؼ أىبًػي ىب ٍك وػر  ىفػأ ىىر ىاد أ يىبػك ىب ٍك وػر أ ٍ
اس ي
الن ي
ىي
ىف ىي ٍرتى َّػد ىفأى ىش ى
(ِ)
ً
ً
ً
ً
ً
ٍّ
أً
ؼ ىكتييكف ىي م ٍف آخ ًر ىذل ىؾ اٍل ىي ٍكًـ ىكىذل ىؾ ىي ٍكيـ اًلثٍىن ٍي ًف*.
ٍّج ى
ام يكثيكا ىكأىٍل ىقى الس ٍ
ىف ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
سِمٍم ْب ِن ِش َي ٍ
اب الزْى ِري  ,حافظ حجة فقيو متقن ,سبق في الحديث رقم (ٕ٘).
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً

-خ )َُ( ,)ُْٔ/ِ( :كتػػاب األذاف )ْٔ( ,بػػاب أىػػؿ العمػػـ كالفضػػؿ أحػػؽ باإلمامػػة ,رقػػـ(َٖٔ) عػػف أبػػي

اليمػػاف عػػف شػػعيب عػػف الزىػػرم بػػو مختمػػؼ األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ِ )َُ( ,)ُٔٓ-ُْٔ/كتػػاب األذاف)ْٔ( ,

باب أىؿ العمـ كالفضؿ أحؽ باإلمامة ,رقـ(ُٖٔ) عف أبي معمر ػ عبد اهلل بف عمركػ عف عبد الكارث عف
عبد العزيز بف صػييب عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َُ( ,)ِّٓ/كتػاب األذاف )ْٗ( ,بػاب ىػؿ

ػيئا أك بصػا نقا فػي القبمػة ,...رقػـ(ْٕٓ) عػف يحيػى بػف بكيػر عػف الميػث بػف
يتمفت ألمػر ينػزؿ بػو أك يػرل ش ن
سػػعد عػػف عقيػػؿ عػػف الزىػػرم بػػو مختمػػؼ األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُِ( ,)ٕٕ/كتػػاب العمػػؿ فػػي الصػػالة)ِٔ( ,
باب مف رجع القيقرل في صالتو ,...رقـ(َُِٓ) عف بشر بف محمد عف عبد اهلل عف يكنس عف الزىرم

بو مختمؼ األلفاظ  ,ككذلؾ(ٖ )ْٔ( ,)ُّْ/كتاب المغازم )ّٖ( ,مػرض النبػي  ككفاتػو ,رقػـ(ْْْٖ)

عف سعيد بف عفير عف الميث عف عقيؿ عف الزىرم مختمؼ األلفاظ.

-ـ )ْ( ,)ُّٓ/ُ( :كتػػاب الصػػالة )ُِ( ,بػػاب اسػػتخالؼ اإلمػػاـ إذا عػػرض لػػو عػػذر ,...رقػػـ(ٖٗ) عػػف

عمػػرك الناقػػد كحسػػف الحم ػكاني كعبػػد بػػف حميػػد جمػػيعيـ عػػف يعقػػكب بػػف إب ػراىيـ عػػف أبيػػو عػػف صػػالح عػػف

الزىرم بو مختمؼ األلفاظ  ,ككذلؾ(ُ )ْ( ,)ُّٓ/كتاب الصالة )ُِ( ,باب استخالؼ اإلمػاـ إذا عػرض

لو عذر ,...رقـ(ٗٗ) عف عمرك الناقػد كزىيػر بػف حػرب كالىمػا عػف سػفياف بػو جػزء مػف الحػديث بمفظػو,
كعػػف محمػػد بػػف ارفػػع كعبػػد بػػف حميػػد كالىمػػا عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف الزىػػرم بػػو كلػػـ يسػػؽ لفظػػو,

كك ػ ػػذلؾ(ُ )ْ( ,)ُّٔ-ُّٓ/كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة )ُِ( ,ب ػ ػػاب اس ػ ػػتخالؼ اإلم ػ ػػاـ إذا ع ػ ػػرض ل ػ ػػو ع ػ ػػذر,...

رقػـ(ََُ) عػف محمػد بػف المثنػى كىػاركف بػف عبػد اهلل كالىمػا عػف عبػد الصػمد عػف أبيػو عػف عبػد العزيػز

عف أنس مختمؼ األلفاظ.

جو )ٔ( ,)ٔٗ/ِ( :كتاب الجنائز )ْٔ( ,باب ما جاء في ذكر مرض رسػكؿ اهلل  , رقػـ(ُِْٔ) عػفىشاـ بف عمار عف سفياف بف عيينة بو متقارب األلفاظ .

* ٌ )ٖ( ,)ٖ8ٕ/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )7( ,اىَ٘خ  ً٘ٝاالشْ ,ِٞنفٌ(ٓ ٗ ,)ٔ97ي )ٕٔ( ,)8/ٗ( :مراب اىعْائى )7( ,تاب اىَ٘خ ٝاً٘ االشْا,ِٞ
نفٌ(ٌْ )ٔ8ٕ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ٝهذك :أٝ ٛهظغ ػِ لىل اىَقاً ٗٝرؤـه .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)8/ٗ(ٜ
(ٕ) اىٍعؼ :تنٍه اىََٖيح ٌٗنُ٘ اىعٗ ٌٞؽاء ,اىٍر هٗ ,فٞو ال ٌ ٍَٚٝعؾا اال أُ ٝنُ٘ ٍّق٘ؿ ٍِ اىٌ٘ ٛماىَٕهاػ .ِٞؼاِٞح اىٍا ٜٚ٘ٞػياٚ
اىٍْائ.)8/ٗ(ٜ
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حـ )َُُ/ّ( :عف سفياف بو نحػكه ,ككػذلؾ(ّ )ُّٔ/عػف عبػد الػرزاؽ كمحمػد بػف بكػر كالىمػا عػف ابػفجػريج عػػف ابػػف شػػياب بػػو مختمػػؼ األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُٗٔ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف الزىػػرم بػػو
مختمػؼ األلفػاظ كفيػو قصػة ,ككػذلؾ(ّ ,)ُٕٗ-ُٗٔ/عػف أبػي اليمػاف عػف شػعيب عػف الزىػرم بػو متقػارب

اًللفاظ  ,كأحاؿ عمى الذم قبمو ,ككذلؾ(ّ )ُٕٗ/عف يعقكب عف أبيو عف صػالح بػف كيسػاف عػف الزىػرم
بو متقارب اًللفاظ ,ككذلؾ(ّ )َِِ/عف يزيد عف سفياف بف حسيف عػف الزىػرم بػو متقػارب اًللفػاظ ,كفيػو

قصة ,ككذلؾ(ّ )ُُِ/عف عبد الصمد عف أبيو عف عبد العزيز عف أنس متقارب اًللفاظ.

-خزيمة ,)ُْ-َْ/ِ( :كتاب الصػالة )ُُّ( ,بػاب الرخصػة فػي المشػي القيقػرل فػي الصػالة عنػد العمػة

تحػ ػػدث ,رقػ ػػـ(ٕٖٔ) عػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عزيػ ػػز بػ ػػف سػ ػػالمة عػ ػػف عقيػ ػػؿ عػ ػػف الزىػ ػػرم بػ ػػو متقػ ػػارب اًللفػ ػػاظ,

ككػػذلؾ(ِ ,)ِّٕ/كتػػاب اإلمامػػة ف ػػي الصػػالة )ُْ( ,بػػاب الرخصػػة لممػ ػريض فػػي تػػرؾ شػػيكد الجماع ػػة,

رقػػـ(ُْٖٖ) ,ككػػذلؾ(ّ ,)ٕٔ-ٕٓ/كتػػاب اإلمامػػة فػػي الصػػالة )ُْْ( ,بػػاب الرخصػػة لمم ػريض فػػي تػػرؾ
إتياف الجماعة إثر حديث رقـ(َُٓٔ) ,عف عمراف بف مكسػى عػف عبػد الػكارث بػف سػعيد عػف عبػد العزيػز

بف صييب عف أنس متقارب اًللفاظ .
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ُِ) تىس ًجيةي اٍلمي ً
ٍّت
ٍ ى ى

صػ و
ت
اف قىػ ى
ػكر ,قىػ ى
(َُٕ -)ُُٖٗ/أ ٍ
ت ٍابػ ىػف اٍل يم ٍن ىكػ ًػد ًر ىيقيػػك يؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىم ٍن ي
(ِ)
ً َّ ً
ٍّ (ُ) ً ً
جابً ار يقيك يؿً :جيء بًأىبًي يكـ أ و
ػت
ٍّي بًثى ٍػك وب ىف ىج ىعٍم ي
ىٍ ى ي
ى ن ى
يحد ىكىق ٍد يمث ىؿ بًو ىف يكض ىع ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ
ى
ل ىر يسكؿ المػو  ىكىق ٍػد يسػج ى
تبً
ً
ً
ً
ػؼ ىع ٍنػوي ىف ىنيىػػانًي ىقػك ًمي ىفػأىم ىر بًػ ًػو َّ ً
ػاؿ " :ىمػ ٍػف ىىػ ًػذ ًه",
اك ىيػ وػة ىف ىق ى
ىف أى ٍك ًشػ ى
ص ٍػك ى ى
أ ًيري يػد أ ٍ
ػع ىسػػم ىع ى
ػع ىفمى َّمػا يرفػ ى
النبػي  ىف يرفػ ى
ى
ٍ
(ّ)
ىجنً ىحتًيىا ىحتَّى يرًف ىع"*.
ت ىع ٍم ورك  ,قى ى
اؿ" :فىالى تىٍب ًكي  -أ ٍىك ىفًم ىـ تىٍب ًكي  -ىما ىازلى ًت اٍل ىمالىئً ىكةي تي ًظموي بًأ ٍ
فىقىاليكا ىىًذ ًه بً ٍن ي

أوًًل :دراسة اإلسناد

ص ٍ
ور ا ْل َم ٍّكي  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُم ْن َك ِد ِر  ,ثقة متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
ثانيا :التخريج
ً

-خ )ِّ( ,)ُُْ/ّ( :كتػػاب الجنػػائز )ّ( ,بػػاب الػػدخكؿ عم ػػى الميػػت بعػػد المػػكت إذا أدرج فػػي أكفان ػػو,

رقػ ػػـ(ُِْْ) عػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف بشػ ػػار عػ ػػف غنػ ػػدر عػ ػػف شػ ػػعبة عػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف المنكػ ػػدر متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككػػذلؾ(ّ )ِّ( ,)ُّٔ/كتػػاب الجنػػائز )ّْ( ,بػػاب ,رقػػـ(ُِّٗ) عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل عػػف سػػفياف بػػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ِّ/كتاب الجياد )َِ( ,باب ظؿ المالئكة عمػى الشػييد ,رقػـ(ُِٖٔ)

عف صدقة بف الفضؿ عف ابػف عيينػة بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٕ )ْٔ( ,)ّْٕ/كتػاب المغػازم)ِٔ( ,

باب مف قتؿ مف المسمميف يكـ أحد ,رقـ(ََْٖ) عف أبي الكليد الطيالسي عف شعبة عػف ابػف المنكػدر بػو

متقارب األلفاظ.

-ـ )ْْ( ,)ُُٖٗ-ُُٕٗ/ْ( :كتػػاب فضػػائؿ الصػػحابة )ِٔ( ,بػػاب فػػي فضػػائؿ عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف

حراـ كالد جابر رضي اهلل تعالى عنيما ,رقـ(ُِٗ) عف عبيد اهلل بف عمرك القكاريرم كعمرك الناقد كالىما

عف سفياف بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ْْ( ,)ُُٖٗ/كتاب فضائؿ الصػحابة )ِٔ( ,بػاب فػي فضػائؿ
عبد اهلل بف عمرك بف حراـ كالد جابر رضي اهلل تعالى عنيما ,رقـ(َُّ) عف محمد بف المثنػى عػف كىػب

بػػف جريػػر عػػف شػػعبة عػػف محمػػد بػػف المنكػػدر بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ عػػف عبػػد بػػف حميػػد عػػف ركح بػػف

عبادة عف ابف جريج ,كعف إسحاؽ بف إبراىيـ عف عبد الرزاؽ عف معمر ,كالىما (معمر كابف جريج) عف
ابف المنكدر بو ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ عف محمد بف أحمد بف أبي خمؼ عف زكرياء بػف عػدم عػف عبيػد

اهلل بف عمرك عف عبد الكريـ عف محمد بف المنكدر بو ,كذكر جزنءا مف الحديث ,كقاؿ نحك حديثيـ.

س )ُِ( ,)ُْ/ْ( :كتاب الجنائز )ُّ( ,باب في البكاء عمى الميت ,رقـ(ُُْٖ) عف عمرك بػف يزيػدعف بيز بف أسد عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو متقارب األلفاظ.

* ٌ )ٖ( ,)ٖ87/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٕٔ( ,تاب ذٍعٞح اىَٞد ,نفٌ(ٔ ٗ ,)ٔ98ي )ٕٔ( ,)ٖٔ/ٗ( :مراب اىعْائى )ٕٔ( ,تااب ذٍاعٞح اىَٞاد,
نفٌ(ٌْ )ٔ8ٖ8كا ٍٗرْا.
(ٔ) ٍصو :اىَصيح ٕ ٜفطغ األّؼ أٗ األلُ أٗ اىَمامٞه أٗ ِ.ٞا ٍِ األٚهاػ .اّظه :اىْٖاٝح(٘٘.)8
(ٕ) ٌعُ :ٜعط .ٜاىْٖاٝح( ,)ٗٔ9فاه اتِ ؼعهٌ" :ع :ٜت ٌٙاىََٖيح ٗذّكٝك اىع ٌٞاىصقٞيح أُ ٛعط ٜتص٘ب" ,ؽرػ اىثان.)ٖٔٙ/ٖ(ٛ
(ٖ) ٕ ٜؽاَٚح تْد ػَهٗ ػَح ظاته ,مَا ظاء ػْك (ؾ) (ٖٗ ,)ٔٔٗ/عٞهٓٗ ,اّظه :ؽرػ اىثان.)ٖٔٙ/ٖ(ٛ
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-حػػـ )َّٕ/ّ( :عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ِٖٗ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر كحجػػاج كالىمػػا

عف شعبة عف ابف المنكدر متقارب األلفاظ.

حب )ُٔ( ,)ْٖٗ/ُٓ( :كتاب إخباره  عػف مناقػب الصػحابة رجػاليـ كنسػائيـ ,رقػـ(َُِٕ) عػف أبػيخميفة عف أبي الكليد الطيالسي عف شعبة عف محمد بف المنكدر بو متقارب األلفاظ.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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النياحةي عىمى اٍلمي ً
ٍّت
(ُٓ) ٍّ ى ى ى
ى
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍب يػد اٍل ىجَّبػ ً
ص و
ت ٍابػ ىػف
ػار ٍب يػف اٍل ىػكٍرًد قىػ ى
ػكر اٍلىبٍم ًخػي قىػ ى
(َُٖ -)ُٕٗٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ىخ ىب ىرنًػي يسػمى ٍي ىم ي
اف ٍبػ يػف ىم ٍن ي
ػت ىب ٍػي ىف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف يع ىم ىػر ك ىب ٍػي ىف ٍاب ًػف ىعَّب و
الن ً
ػع َّ
ػاس
أىبًي يمىم ٍي ىك ىة ىيقيك يؿ :ىل َّما ىىىم ىك ٍ
ػاس ىف ىجىم ٍس ي
ض ٍػر ي
اف ىح ى
ت أيـ أ ىىب ى
ت ىم ى
ى
ػاؿ ٍابػػف عمػػر أىًلى تىٍنيػػى ىىػػؤًلى ًء عػ ًػف اٍلب ىكػ ً
ىف ىب ىكػ ٍػي ىف ٍّ
ػت
ت ىر يسػ ى
ػكؿ المَّػ ًػو  ىيقي ػك يؿً" :إ َّف اٍل ىمٍّيػ ى
ػاء ىف ػًإٍّني ىسػ ًػم ٍع ي
ي ى ي
الن ىسػ ي
ى
ػاء ىف ىقػ ى ي ي ى ى
لىيع َّذب بًب ىك ً
اؿ ٍاب يف ىعب و
ػع يع ىم ىػر ىحتَّػى ًإ ىذا يكَّنػا
ػض ىذًل ى
ىىًم ًو ىعمى ٍي ًو" .فىقى ى
اء أ ٍ
ػؾ ,ىخ ىر ٍج ي
اف يع ىم يػر ىيقيػك يؿ ىب ٍع ى
يى ي ي
َّاس :قى ٍد ىك ى
ػت ىم ى
ً (ُ)
ً
ً
ت ىيا أىم ىير
اؿ ٍانظي ٍر ىم ًف َّ
ت ىش ىج ى ورة ىف ىق ى
ب ىكأ ٍ
صيى ٍي ه
ت ًإىل ٍيو ىف يقٍم ي
ىىميوي ىف ىر ىج ٍع ي
ب ىف ىذ ىى ٍب ي
بًاٍل ىب ٍي ىداء ىأرىل ىرٍكنبا تى ٍح ى
الرٍك ي
ت ىفًإ ىذا ي
ً
ً
ً
ب ىي ٍب ًكػي
اؿ ىعمى َّ
ىىميوي  .فىقى ى
صػيى ٍي ه
ب ىكأ ٍ
صيى ٍي ه
صػيى ٍي وب  .ىفمى َّمػا ىد ىخٍم ىنػا اٍل ىمد ىينػةى أيص ى
اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ػس ي
ػيب يع ىم يػر فى ىجمى ى
ػى بً ي
يف ىى ىذا ي
ػكؿ المَّ ًػو  ىيقيػك يؿً" :إ َّف
ب ى
ًل تىٍب ًػؾ ىعىم َّ
ت ىر يس ى
يخيَّاهي ,ىق ى
يخيَّاهي ىكا أ ى
ًع ٍن ىدهي ىكىيقيك يؿ :ىكا أ ى
ػي ,ىفػًإٍّني ىس ًػم ٍع ي
صػيى ٍي ي
اؿ يع ىم ير ىيػا ي
َّ ً
ض ب ىك ً
اٍلمي ى َّ
يث
ت ىذًل ى
ىىًم ًو ىعمى ٍي ًػو" ,ىق ى
كف ىىػ ىذا اٍل ىح ًػد ى
ػؾ ًل ىعائً ىشػةى ىف ىقالى ٍ
اء أ ٍ
ػاؿ :ىفػ ىذ ىك ٍر ي
ب بً ىب ٍع ً ي
ٍّت لى يي ىعذ ي
ىمػا ىكالمػو ىمػا تي ىح ٍّػدثي ى
ػت أ ى
ى
ً
َّ
ً
َّػم ىع يي ٍخ ًطػ ي ىكًا َّف ىل يك ٍػـ ًفػي اٍلقي ٍػر ً
آف ىل ىمػا ىي ٍش ًػفي يك ٍـ أَالَّ تَزِرُ َازِرُاٌ َرِرُا أخْرزىا  ىكىل ًك َّػف
ىع ٍف ىكػاذ ىب ٍي ًف ىكىًل يم ىكػذ ىب ٍي ًف ىكىلك َّػف الس ٍ
يد اٍل ىك ًافر بًب ىك ً
ىىًم ًو ىعمى ٍي ًو"*.
كؿ المَّ ًو  قى ى
ىر يس ى
اؿً" :إ َّف المَّ ىو لى ىي ًز ي
اء أ ٍ
ى ي
أوًًل :دراسة اإلسناد

ِ (ٕ)
ويقال :أ َُبو ِى ٍ
ص ٍ
ب َزْر َغ ْن َدةَ(ٖ).
س َم ْي َم ُ
اللُ ,يمقَّ ُ
ور ا ْل َب ْمخي  ,أبو الحسنُ ,
ان ْب ُن َم ْن ُ
* ُ
كثقو النسائي(ْ) ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٓ) ,كقاؿ" :مستقيـ الحديث" ,كقاؿ الذىبي" :صػدكؽ"(ٔ),

كقاؿ النسائي

(ٕ)

في ركاية أخرل ,كابف حجر(ٖ)ً" :ل بأس بو",

قاؿ الذىبي" :مات سنة أربع كمائتيف"(ٗ).
مات سنة أربعيف كمائتيف.

* َع ْب ُد ا ْل َجب ِ
َّار ْب ُن ا ْل َو ْرِد بن أَ َغَّر ْب ِن ا ْل َو ْرِد ا ْل َم ْخ ُزو ِمي(ٓٔ) ,موًلىم المكي ,أبو ىشام. ,
كثقو ابف معيف(ُُ) ,كأحمد(ُِ) ,كالعجمي(ُّ) ,كأبك داكد(ُْ).
* ٌ )ٖ( ,)ٖ9ٗ-ٖ9ٖ/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٔ٘( ,اىْٞاؼح ػي ٚاىَٞد ,نفٌ( ٗ ,)ٔ997ي )ٕٔ( ,)ٕٓ/ٗ( :مراب اىعْاائى )ٔ٘( ,تااب اىْٞاؼاح
ػي ٚاىَٞس ,نفٌ(ٌْٗ٘ )ٔ8كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىثٞااكاء :اٌااٌ ألنٖ تااٍ ِٞنااح ٗاىَكْٝااحٕٗ ,اا ٜاىااٍ ٚنااح أفااهب ,ذؼااك ٍااِ اىّااهؿ أٍاااً ل ٛاىؽيٞؾااحٍ .هأااك االٚااالع ػياا ٚأٌااَاء األٍنْااح
ٗاىثقاع(ٔ.)ٕٖ9/
(ٕ) اىثيف :ٜتؾرػ اىثاء اىَ٘ؼكجٌٗ ,نُ٘ اىالً ٗؽ ٜآـهٕا اىَؼعَحٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتيكج ٍِ تالق ـهاٌاُ ُٝقاه ىٖا تيؿ .األٍّااب(ٔ ,)ٖ88/اىيثااب
ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٔ7ٕ/
(ٖ) ّىٕح األىثاب ؽ ٜاألىقاب(ٔ.)ٖٖ9/
(ٗ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)89(ٜ
(٘) اىصقاخ(.)ٕ79/8
( )ٙاىناِؼ(ٔٗ ,)ٖٖ٘/نٍى ىٔ ؽٍٞ ٜىاُ االػركاه (ٗٔ )ٕٗٔ/ػٗ ,لمهٓ ؽ ٜاىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء (ٔ..)٘8٘/
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)٘ٓٙ/
( )8ذقهٝة اىرٖمٝة (٘.)ٔ9
( )9اىناِؼ(ٔ ,)ٖٖ٘/اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔٗ ,)٘8٘/نٍى ىٔ (ٔػ) ؽٍٞ ٜىاُ االػركاه.
(ٓٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٖ7
(ٔٔ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك(ٕ٘ٗ) ,اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖٕ٘/
(ٕٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ/ٙ
(ٖٔ) ذانٝؿ اىصقاخ(٘.)ٕ8
(ٗٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ97/ٔٙ
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كأبػػك حػػاتـ(ُ) ,كيعقػػكب بػػف سػػفياف(ِ) ,كالػػذىبي(ّ) ,كزاد ابػػف معػػيف ,كأحمػػد "ًل بػػأس بػػو" ,كذكػره ابػػف

(ْ)
أيضػػا" :مػػف خيػػار أىػػؿ مكػػة ,كػػاف ييػػـ فػػي الشػػيء بعػػد
حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ" :يخط ػ كييػػـ"  ,كقػػاؿ ن
الشػػيء"(ٓ) ,كقػػاؿ ابػػف المػػديني" :لػػـ يكػػف بػػو بػػأس"(ٔ) ,كقػػاؿ ابػػف عػػدم" :ىػػك عنػػدم ًل بػػأس بػػو كيكتػػب

حديثػػو"(ٕ) ,كقػػاؿ الػػذىبي فػػي مكضػػع آخػػر" :صػػدكؽ"(ٖ) ,كقػػاؿ ابػػف حجػػر" :صػػدكؽ ييػػـ"(ٗ),كقػػاؿ البخػػارم:
"يخالؼ في بعض حديثو"(َُ) ,كليَّنو الدارقطني(ُُ) ,كذكره العقيمي في الضعفاء(ُِ).

مات بعد الستيف ك مائة(ُّ).
ــد ِ
ــن عب ْي ِــد ِ
ِ
اهلل ْب ِ
ويقــال :أبــو محمــد
اهلل ْ
ــن َع ْب ُ
جــد َع َ
يــر ْب ُ
ان ,أبــو بكــرُ ,
* َع ْبـ ُـد اهلل ْب ِ ُ َ
ــن أَِبــي ُممَ ْي َكــةَُ ,زَى ُ
التَّ ْي ِمي(ٗٔ).
كثقو ابف سعد(ُٓ) ,كالعجمي(ُٔ) ,كأبك زرعة(ُٕ) ,كأبك حاتـ(ُٖ) ,كالدارقطني(ُٗ) ,كابف خمفكف(َِ),

كابف حجر(ُِ),كزاد ابف سعد "كثير الحديث" ,كزاد ابف خمفكف "رجؿ صالح جميؿ".
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ِّ( ,)ُُٓ/ّ( :كتػػاب الجنػػائز )ِّ( ,بػػاب قػػكؿ النبػػي  يعػػذب الميػػت بػػبعض بكػػاء أىمػػو عميػػو,

رقػػـ(ُِٖٔ )ُِٖٖ ,ُِٖٕ ,عػػف عبػػداف عػػف عبػػد اهلل عػػف ابػػف ج ػريج عػػف ابػػف أبػػي مميكػػة بػػو متقػػارب
األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٕ )ْٔ( ,)َُّ/كتػػاب المغػػازم )ٖ( ,بػػاب قتػػؿ أبػػي جيػػؿ ,رقػػـ(ّٖٕٗ) عػػف عبيػػد بػػف
مختصر عمى حديثيا كحديث ابف عمر.
نا
إسماعيؿ عف أبي أسامة عف ىشاـ عف أبيو عف عائشة بو نحكه
ـ )ُُ( ,)ُْٔ-َْٔ/ِ( :كتاب الجنائز )ٗ( ,باب الميت يعذب ببكػاء أىمػو عميػو ,رقػـ(ِِ) عػف داكدبػ ػػف رشػ ػػيد عػ ػػف إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف َّ
عميػ ػػة عػ ػػف أيػ ػػكب عػ ػػف عبيػ ػػد اهلل بػ ػػف أبػ ػػي مميكػ ػػة بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)َْٔ/كتاب الجنائز )ٗ( ,باب الميت يعػذب ببكػاء أىمػو عميػو ,رقػـ(ِّ) عػف محمػد بػف
(ٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ/ٙ
(ٕ) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٔ ,)ٖٗٗ/ذٖمٝة اىرٖمٝة(٘.)ٔ٘/
(ٖ) ٍِ ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(.)ٖٔ7-ٖٔٙ
(ٗ) اىصقاخ(.)ٖٔٙ/7
(٘) ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(٘.)ٔ7
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ97/ٔٙ
( )7اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖٕٙ/
( )8اىناِؼ(ٕ.)ٖٔٗ/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ.)ٕ7
(ٓٔ) اىرانٝؿ اىنثٞه(٘ ,)ٖ7ٕ/اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ ,)8٘/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(٘.)ٖٕ٘/
(ٔٔ) ٌئاالخ اىٍيَ.)ٕٓ7(ٜ
(ٕٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٖ.)8٘/
(ٖٔ) اّظه :ذانٝؿ اإلٌالً(ٓٔ.)ٖٔٓ/
(ٗٔ) ذقكً اىرؼهٝؼ تاىٍْثح ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٙ
(٘ٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٗ/ٙ(ٙ
( )ٔٙذانٝؿ اىصقاخ(.)ٕٙ8
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔٓٓ/
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٔٓٓ/
( )ٔ9فطْ.)ٖٔٓ/ٔ(ٜ
(ٕٓ) مَا ظاء ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(٘ٔ.)ٕ٘9/
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٗ٘).
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رافع كعبد بف حميد ,كالىما عف عبد الرزاؽ عف ابف جػريج عػف ابػف أبػي مميكػة بػو متقػارب األلفػاظ ,كعػف

عبػػد الػػرحمف بػػف بشػػر عػػف سػػفياف عػػف عمػػرك عػػف ابػػف أبػػي مميكػػة بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ-ُْٔ/

ِْٔ) )ُُ( ,كتاب الجنائز )ٗ( ,باب الميت يعذب ببكاء أىمو عميو ,رقـ(ِْ) عف حرممة بف يحيػى عػف
ػر عمػػى حػػديث ابػػف عمػػر,
عبػػد اهلل بػػف كىػػب عػػف عمػػر بػػف محمػػد عػػف سػػالـ عػػف ابػػف عمػػر نحػػكه مختصػ نا

ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ِْٔ/كتاب الجنائز )ٗ( ,بػاب الميػت يعػذب ببكػاء أىمػو عميػو ,رقػـ(ِٓ) عػف خمػؼ بػف

ىشػاـ كأبػي الربيػػع ,كالىمػا عػػف حمػاد بػػف زيػد عػػف ىشػاـ بػػف عػركة عػػف أبيػو عػػف ابػف عمػػر مكقكنفػا ,كقػػكؿ
عائشة متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ّْٔ/كتاب الجنػائز )ٗ( ,بػاب الميػت يعػذب ببكػاء أىمػو عميػو,

رقـ(ِٔ) عف أبي كريب عف أبي أسامة عف ىشػاـ عػف أبيػو عػف عائشػة كابػف عمػر متقػارب األلفػاظ ,كفيػو
زيػػادة ,ككػػذلؾ عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عػػف ككيػػع عػػف ىشػػاـ عػػف أبيػػو عػػف عائشػػة ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو,
ككذلؾ(ِ )ُُ( ,)ّْٔ/كتػاب الجنػائز )ٗ( ,بػاب الميػت يعػذب ببكػاء أىمػو عميػو ,رقػـ(ِٕ) عػف قتيبػة بػف
سػػعيد عػػف مالػػؾ ب ػف أنػػس عػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي بكػػر عػػف أبيػػو عػػف عم ػرة عػػف عائشػػة كابػػف عمػػر متقػػارب

مختصرا.
األلفاظ
ن
د ,)َُٗ/ّ( :كتاب الجنائز ,باب في النكح ,رقـ(ُِّٗ) عػف ىنػاد السػرم عػف عبػدة كأبػي معاكيػة عػفىشاـ بف عركة عف أبيو عف ابف عمر كعائشة متقارب األلفاظ.

-ت )ٖ( ,)َّٓ/ِ( :كتاب الجنائز )ِٓ( ,باب ما جاء في الرخصة في البكاء عمى الميت ,رقـ(ََُٔ)

عف قتيبة عف عباد بف عباد عف محمد بف عمرك عػف يحيػى بػف عبػد الػرحمف عػف ابػف عمػر كعائشػة جػزء
مػػف الحػػديث ,ككػػذلؾ(ِ )ٖ( ,)َّٔ/كتػػاب الجنػػائز )ِٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي الرخصػػة فػػي البكػػاء عمػػى

الميت ,رقـ(ََُٖ) عف قتيبة عف مالؾ كعف إسحاؽ بف مكسى عف معف عف مالؾ عػف عبػد اهلل بػف أبػي
بكر عف أبيو عف عمرة عف عائشة كابف عمر متقارب األلفاظ.

-س )ُِ( ,)ُٗ/ْ( :كتاب الجنائز )ُٓ( ,باب النياحة عمى الميت ,رقـ(ُُٖٓ) عف محمد بف آدـ عف

عبػػدة عػػف ىشػػاـ عػػف أبيػػو عػػف ابػػف عمػػر كعائشػػة متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )ُِ( ,)َِ/كتػػاب الجنػػائز,

(ُٓ) باب النياحة عمى الميت ,رقـ(ُِٖٓ) عف قتيبة عػف مالػؾ عػف عبػد اهلل بػف أبػي بكػر عػف أبيػو عػف
عمرة عف عائشة كابف عمر متقارب األلفاظ.

-حـ )ِْ-ُْ/ُ( :عف إسماعيؿ عف أيكب عف ابف أبي مميكة بو متقارب األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ُ )ِْ/عػف

عبد الرزاؽ عف ابف جريج عف ابف أبػي مميكػة بػو ,كذكػر جػزنءا مػف الحػديث كأحػاؿ عمػى حػديث إسػماعيؿ,
ككذلؾ(ِ )ِٖ/عف عبدة عف ىشاـ عف عركة عف ابف عمر كعائشة جزءمف الحديث ,ككػذلؾ(ِ )ُّ/عػف
مختصر عمى قكؿ ابف عمػر
نا
يزيد عف محمد بف عمر عف يحيى بف عبد الرحمف بف حاطب عف ابف عمر
كعائشة ,ككذلؾ(ِ )ُٔ/عف ككيع عف سعيد بف عبيد عف عبادة بف الكليد عف ابف عمػر متقػارب األلفػاظ,

ػر عمػى
ككذلؾ(ٔ )َُٕ/عف إسحاؽ عف مالؾ عف عبد اهلل بف بكر عف أبيو عف عمرة عف عائشػة مختص نا

قكؿ عائشػة كابػف عمػر ,كجػاء عػف ابػف عمػر مكقكنفػا ,ككػذلؾ(ِ )ُّٓ/عػف يعقػكب عػف عاصػـ بػف محمػد
عف عمر بف محمد عػف سػالـ عػف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ مػف حػديث ابػف عمػر فقػط ,ككػذلؾ(ٔ)َِٗ/
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عػػف ككيػػع عػػف ىشػػاـ بػػف عػػركة عػػف أبيػػو عػػف عائشػػة كابػػف عمػػر متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٔ )ُِٖ/عػػف
حسيف بف محمد عف محمد بف راشد عف حبيب بف أبي حبيب عف عبد الرحمف بف القاسـ عػف أبيػو القاسػـ

عف عائشة جزء مف الحديث.
أما حديث عائشة ,فأخرجو:
َّ

-خ )ِّ( ,)ُِٓ/ّ( :كتاب الجنائز )ِّ( ,باب قكؿ النبي  يعذب الميت ببعض بكاء أىمػو عميػو,...

رقـ(ُِٖٗ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عػف عبيػد اهلل بػف أبػي بكػر عػف أبيػو عػف عمػرة عػف عائشػة
متقارب األلفاظ .

أما حديث عمر ,فأخرجو:
و َّ

خ )ِّ( ,)ُُٔ/ّ( :كتاب الجنػائز )ّّ( ,بػاب مػا يكػره مػف النياحػة عمػى الميػت ,...رقػـ(ُِِٗ) عػفعبداف عف أبيو عف شعبة عف قتادة عف سعيد بف المسيب عف ابف عمر عف عمر متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
 -عف المغيرة بف شعبة  متقارب األلفاظ

خ )ِّ( ,)َُٔ/ّ( :كتاب الجنائز )ّّ( ,باب ما يكره مف النياحة عمى الميت ,...رقـ(ُُِٗ).ـ )ُُ( ,)ْْٔ-ّْٔ/ِ( :كتاب الجنائز )ٗ( ,باب الميت يعذب ببكاء أىمو عميو ,رقـ(ِٖ).ت )ٖ( ,)َّّ/ِ( :كتاب الجنائز )ِّ( ,باب ما جاء في كراىية النكح ,رقـ(ََُِ).حـ.)ِٓٓ ,ِِٓ ,ِْٓ/ْ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسػػناده حسػػف  ,ألف فيػػو سػػميماف بػػف منصػػكر ,كعبػػد الجبػػار بػػف الػػكرد ,كىمػػا صػػدكقاف  ,ك بالمتابعػػة

يرتقي إلى الصحيح لغيره.
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اب ىم ٍف ييتىىكفَّى ىلوي ثىالثىةه ًم ىف اٍل ىكىلًد
(ِٓ) ثىىك ي
و
اؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍب ػ يد اٍل ػ ىك ًار ًث ىع ػ ٍف ىع ٍب ػًد اٍل ىع ًزيػ ًػز -ىي ٍعنً ػي ٍب ػ ىف
ص ػ ًرم قى ػ ى
(َُٗ -)َُِّ/أ ٍ
كس ػ ي
ؼ ٍب ػ يف ىح َّم ػاد اٍل ىب ٍ
ىخ ىب ىرىنػػا يي ي
(ُ)
اؿ رسػك يؿ ً
صيى ٍيب -ىع ٍف أى ىن و
س ىق ى
اهلل  " : ىمػا ًمػ ٍف يم ٍسػًموـ ييتىػ ىكفَّى ىلػوي ثىالثىػةه ىلػ ٍـ ىيٍبمي يغػكا اٍل ًح ٍنػ ى
ث ًإ ًَّل أى ٍد ىخىمػوي
اؿ :ىق ى ى ي
ي
ً
ً
ً
اى ٍـ"*.
اهللي اٍل ىجَّنةى بً ىف ٍ
ضؿ ىر ٍح ىمتو ًإَّي ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ (ٕ)
ٍ
ص ِري.
وس ُ
ف ْب ُن َح َّماد ا ْل َم ْعني  ,أ َُبو َي ْعقُ َ
وب ا ْل َب ْ
* ُي ُ
كثقػػو النسػػائي(ّ) ,كالب ػزار(ْ) ,كمسػػممة بػػف قاسػػـ(ٓ) ,كابػػف حجػػر(ٔ) ,كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٕ),
كصحح لو الترمذم(ٖ) ,كابف حباف(ٗ).

مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف.
ار ِث ْب ُن س ِع ٍ
الو ِ
يد  ,ثقة ثبت ُرمي بالقدر ,سبق في الحديث رقم (ٔ).
َ
* َع ْب ُد َ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْيب  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ُن ُ

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ِّ( ,)ُُٖ/ّ( :كتػػاب الجنػػائز )ٔ( ,بػػاب فضػػؿ مػػف مػػات لػػو كلػػد فاحتسػػب ,...رقػػـ(ُِْٖ) عػػف

أبػػي معمػػر ػ عبػػد اهلل بػػف عمركػ ػ عػػف عبػػد ال ػكارث بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ِّ( ,)ِْْ/كتػػاب

الجنائز )ُٗ( ,باب ما قيؿ في أكًلد المسمميف ,...رقـ(ُُّٖ) عف يعقكب بف إبػراىيـ عػف ابػف عميػة عػف
عبد العزيز بو متقارب األلفاظ.

-س )ُِ( ,)ِٓ/ْ( :كتػػاب الجنػػائز )ِْ( ,بػػاب ثػكاب مػػف احتسػػب ثالثػػة مػػف صػػمبو ,رقػػـ(ُٖٖٔ) عػػف

أحمد بف عمرك بف السرح عف ابف كىب عف عمرك عف بكير بف عبد اهلل عف عمراف بػف نػافع عػف حفػص

بف عبيد اهلل عف أنس متقارب األلفاظ.

جػػو )ٔ( ,)ُٔ/ِ( :كتػػاب الجنػػائز )ٕٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي ث ػكاب مػػف أصػػيب بكلػػده ,رقػػـ(َُٓٔ) عػػفيكسؼ بف حماد بو متقارب األلفاظ.

-حـ )ُِٓ/ّ( :عف عبد الصمد عف عبد الممؾ النميرم عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

* ٌ )ٖ( ,)ٗٓٔ-ٗٓٓ/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٕ٘( ,ش٘اب ٍِ ٝر٘ؽ ٚىٔ شالشح ٍِ اى٘ىك ,نفٌ(ٖٕٔٓ) ٗ ,ي )ٕٔ( ,)ٕٙ-ٕ٘/ٗ( :مراب اىعْاائى,
(ٕ٘) تاب ش٘اب ٍِ ٝر٘ؽ ٚىٔ شالشح ,نفٌ(ٌْ )ٔ8ٙ9كاٗ ,اىَرِ ٍرقانب األىؾاظ
ٗٝعاه ػيا ٌٖٞاىقياٌ ؽٞنراة ػيا ٌٖٞاىؽْاس ٕٗا٘ اإلشاٌٗ ,فااه اىعإ٘ه" :ٛتيا اىؽْاس أ ٛاىَؼٕاٞح
(ٔ) ىٌ ٝثيغا٘ا اىؽْاس :أ ٛىاٌ ٝثيغا٘ا ٍثيا اىهظااه
ِ
ٗاىطاػح" .اىْٖاٝح(ٗ ,)ٕٖ7-ٕٖٙفاه اتِ َِٞو" :فثو أُ ٝثيغ٘ا ؽٞنرة ػي ٌٖٞاإلشٌ"ِ .هغ اىٍْح(٘.)ٖٗ٘/
(ٕ) اىَؼْاا :ٜتؾ ا رػ اىَااٌٗ ٌٞاانُ٘ اىؼاا ِٞاىََٖيااح ٗؽاا ٜآـهٕااا اىْاإُ٘ ,اامٓ اىٍْااثح اىااٍ ٚؼااِ تااِ وائااكج .األٍّاااب(٘ ,)ٖٗ7/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٖ.)ٕٖ8-ٕٖ7/
(ٖ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙٙ(ٜ
(ٗ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٕٗ/9
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٖٕٗ/9
( )ٙذقهٝة اىرٖمٝة (.)٘ٗٓ-ٖ٘9
( )7اىصقاخ(.)ٕ8ٔ/9
( )8خ(ٖ.)ٕٖ8 ,ٕ7-ٕٙ/
( )9ؼة(ٖ.)87/
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ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ذر  متقارب األلفاظ

-س )ُِ( ,)ِٔ/ْ( :كتاب الجنائز )ِٓ( ,باب مف يتكفى لو ثالثة ,رقـ(َُٕٖ).

حـ ُٓٓ ,ُّٓ ,ُُٓ/ٓ( :كفيو قصة ُٓٗ ,كفيو قصة ُٔٔ ,ُْٔ ,كفيو قصة).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
يص ًفي اٍل ىك ىف ًف
(َْ) اٍل ىقم ي
َّار ٍب يف اٍل ىعالى ًء ٍب ًف ىع ٍبًد اٍل ىجب ً
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد اٍل ىجب ً
اف ,ىع ٍف ىع ٍم ورك ,ىس ًػم ىع ىجػابً نار ىيقيػك يؿ:
(َُُ -)َِّٗ/أ ٍ
َّار ,ىع ٍف يس ٍف ىي ى
ً
النبًي  ىق ٍبر ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أيبى كىق ٍد ك ً
أىتىى َّ
ض ىػعوي ىعىمػى يرٍك ىبتىٍي ًػو
ىم ىر بً ًػو ىفػأ ٍ
ض ىع ًفي يح ٍف ىرتً ًو ىف ىكىق ى
يخ ًرىج ىف ىك ى
ى ى
ؼ ىعىم ٍيو ىفأ ى
ى ى ي
(ِ)
(ُ)
ً
ىعمى يـ*.
يصوي ىكىن ىف ى
ث ىعمى ٍي ًو ًم ٍف ًر ًيق ًو ىفالمَّوي أ ٍ
ىكأىٍل ىب ىسوي ىقم ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
(ٖ)
َّار ْب ُن ا ْلع ِ
الء ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َجب ِ
* َع ْب ُد ا ْل َجب ِ
ص ِري .
َّار ا ْل َع َ
ط ُار  ,أ َُبو َب ْك ٍر ا ْل َب ْ
َ
كثقػػو النسػػائي(ْ) ,كالعجمػػي(ٓ) ,كالحػػاكـ(ٔ) ,كابػػف األثيػػر(ٕ) ,كابػػف العمػػاد(ٖ) ,كزاد ابػػف العمػػاد "صػػاحب
(ٗ)
متقنػا"(َُ) ,كقػاؿ
حديث" ,كقاؿ الذىبي "اإلماـ المحدث الثقة "  ,كذكره ابف حباف في الثقات ,كقػاؿ" :كػاف ن

النسائي

(ُُ)

في ركاية أخرل ,كابف حجر(ُِ)ً" :ل بأس بو" ,كقاؿ أبك حاتـ :صالح"(ُّ) ,كمرة" :شي "(ُْ).

كقاؿ أحمد" :كنت أراه عند سفياف بف عيينة جيد األخذ"(ُٓ) ,كفي مكضع آخر "حسف األخذ"(ُٔ).
كأنكر أبك حاتـ كأبك زرعة ركايتو عف مركاف عف ابف أبي ذئب(ُٕ).

مات سنة ثماف كأربعيف كمائتيف.

ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* ُع ْم ُرو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثالثًا :التخريج

أوًًل :المتابعات
خ )ِّ( ,)ُّٖ/ّ( :كت ػػاب الجن ػػائز )ِِ( ,ب ػػاب الكف ػػف ف ػػي القم ػػيص ,...رق ػػـ(َُِٕ) ع ػػف مالػ ػؾ ب ػػفإسماعيؿ عف سفياف بف عيينة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِّ( ,)ُِْ/كتاب الجنائز )ٕٕ( ,باب ىؿ

يخرج الميت مف القبر كالمحد لعمة ,رقـ(َُّٓ) عف عمي بف عبد اهلل عف سفياف بو نحكه ,كزاد "ككاف كسا
* ٌ )ٖ( ,)ٕٗٔ-ٗٔٔ/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٗٓ( ,اىقَ ٓٞؽ ٜاىنؾِ ,نفٌ( ٗ ,)ٕٖٓ9ي )ٕٔ( ,)ٖ9/ٗ( :مراب اىعْائى )ٗٓ( ,تااب اىقَآٞ
ؽ ٜاىنؾِ ,نفٌ(ٌْ )ٔ897كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىقَ :ٓٞاىقاػ ٗاىَ ٌٞأٔالُ ,أؼكَٕا ٝكه ػي ٚىثً ِٜء ٗاالّّٞاً ؽٗ ,ٔٞاٟـه ػيّ ٚىٗ ِٜء ٗؼهمح ,ؽاألٗه اىقَ ٓٞىإلٍّااُ ٍؼاهٗػ
ٝقاه :ذقَٕٔ الا ىثٍٍٔ .ؼعٌ ٍقا ًٞٝاىيغح(ٕ.)8ٙ
(ٕ) ّؾسِ :ث ٔٞتاىْؾؿ ٕ٘ٗ ,أفو ٍِ اىرؾو ,ألُ اىرؾو ال ٝنُ٘ اال ٍٗؼٔ ِٜء ٍِ اىهٝـ .اىْٖاٝح(.)9ٕ9
(ٖ) اىؼطان :تؾرػ اىؼٗ ِٞذّكٝك اىطاء ٗؽرؽٖا ,تؼك األىؼ ناءٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚتٞغ اىؼطه ٗاىطٞاة .اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة األٍّااب(ٕٗ ,)ٖٗ٘/اّظاه:
األٍّاب(ٗ.)ٕٓ7/
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ9ٕ/ٔٙ
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(٘.)ٕ8
( )ٙك(ٔ.)٘ٔ/
( )7اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٗ٘/
(ِ )8مناخ اىمٕة(ٕ.)ٔٔ8/
(ٌٞ )9ه أػالً اىْثالء(ٔٔ ,)ٗٓٔ/اىناِؼ(ٕ ,)ٖٔٗ/اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٖ٘٘/
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٗٔ8/8
(ٔٔ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)7ٖ(ٜ
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ.)ٕ7
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٕ/ٙ
(ٗٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ9ٕ/ٔٙ
(٘ٔ) ٌئاالخ اىٍيَ.)ٕ٘7(ٜ
( )ٔٙذٖمٝة اىنَاه(.)ٖ9ٕ/ٔٙ
( )ٔ7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٖ٘7-ٖ٘ٙ/
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قميصا" ,قاؿ سفياف :كقاؿ أبك ىاركف :ككاف عمى رسكؿ اهلل  قميصاف ,فقاؿ لو ابف عبػد اهلل :يػا
عباسا
ن
ن
رسػػكؿ اهلل ألػػبس أبػػي قميصػػؾ الػػذم يمػػي جمػػدؾ ,قػػاؿ سػػفياف" :فيػػركف أف النبػػي  ألػػبس عبػػد اهلل قميصػػو
مكافأة لما صنع" ,ككذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ُْْ/كتاب الجياد )ُِْ( ,باب الكسكل لألسارل ,رقـ(ََّٖ) عف

عبد اهلل بف محمد عف ابف عيينة بو بقصة كسكل العبػاس ,كفيػو "فمػذلؾ نػزع النبػي  قميصػو الػذم ألبسػو
–يعن ػ ػػي عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف أب ػ ػػي -ق ػ ػػاؿ س ػ ػػفياف ب ػ ػػف عيين ػ ػػة :ك ػ ػػاف ل ػ ػػو عن ػ ػػد النب ػ ػػي  ي ػ ػػد فأح ػ ػػب أف يكافئ ػ ػػو,

ككذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)ِٕٕ/كتاب المباس )ٖ( ,باب لبس القميص ,...رقـ(ٕٓٗٓ) عػف عبػد اهلل بػف عثمػاف

عف ابف عيينة بو متقارب األلفاظ.

ـ )َٓ( ,)ُُِْ-َُِْ/ْ( :كتػػاب صػػفات المنػػافقيف كأحكػػاميـ ,رقػػـ(ِ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبةكزىيػػر بػػف حػػرب كأحمػػد بػػف عبػػدة الضػػبي جمػػيعيـ عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ عػػف أحمػػد بػػف

يكسؼ عف عبد الرزاؽ عف ابف جريج عف عمرك بف دينار بو ,كلـ يسؽ لفظو.

-س )ُِ( ,)ٖٔ/ْ( :كتاب الجنائز )ِٗ( ,باب إخراج الميت مف المحد بعد أف يكضع فيو ,رقػـ(َُِٓ)

عف الحارث بف مسكيف عف سفياف بو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ُِ( ,)ٖٔ/كتػاب الجنػائز )ِٗ( ,بػاب
إخراج الميت مف المحد بعد أف يكضع فيو ,رقـ(َُِٔ) عف الحسيف بف حريث عف الفضؿ بف مكسى عف

الحسيف بف كاقد عف عمرك بف دينار بو متقارب األلفاظ ,كزاد "كصمى عميو".

جو )ٔ( ,)ّْ/ِ( :كتاب الجنائز )ُّ( ,باب في الصالة عمػى أىػؿ القبمػة ,رقػـ(ُِْٓ) عػف عمػار بػفخالد كسيؿ بف أبي سيؿ كالىما عف يحيى بف سعيد عػف مجالػد عػف الشػعبي عػف جػابر متقػارب األلفػاظ,

كزاد "فصمى عميو" ,كلـ يذكر التفؿ كًل إخراجو مف لحده.

-حـ )ُّٖ/ّ( :عف سفياف بو نحكه ,ككذلؾ(ّ )ُّٕ/عف محمد بف عبيد عف عبد الممؾ بف أبي سميماف

عف أبي الزبير عف جابر متقارب األلفاظ.

حب )َُ( ,)ْْٕ-ْْٔ/ٕ( :كتاب الجنائز )ُٖ( ,فصؿ في زيػارة القبػر ,رقػـ(ُّْٕ) عػف عمػراف بػفمكسػػى بػػف مجاشػػع عػػف أبػػي بكػػر محمػػد بػػف خ ػالد كعثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة كالىمػػا عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب

األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما –بمعناه ,كفيو قصة-

-خ )ِّ( ,)ُّٖ/ِ( :كتػػاب الجنػػائز )ِِ( ,بػػاب الكفػػف فػػي القمػػيص ,رقػػـ(ُِٗٔ) ,ككػػذلؾ(ٖ,)ّّّ/

(ٓٔ) كتاب التفسير )ٗ( ,سكرة براءة )ُِ( ,بػاب زسرتَغرفِىر لَهمر أََر لَا تَسرتَغرفِىر لَهمر إرنر تَسرزتَغرفِىر لَهزمر سازِرَِما َّازىفٌل نَ َزهر ِاغرفِزىا

زل َّ ز لَه زمر[التكبػػة ,]َٖ:رقػػـ(َْٕٔ) ,ككػػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ّّٕ/كتػػاب التفسػػير )ٗ( ,سػػكرة ب ػراءة )ُّ( ,بػػاب
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َالَا تخصالِّ عا َى أَحادٍ َِّنرهمر َّااتا أَبادلز َالَا تَقخمر عا َى قَِرزىر ِ[التكبػة ,]ْٖ:رقػـ(ِْٕٔ) ,ككػذلؾ(َُ )ٕٕ( ,)ِٕٕ/كتػاب
المباس )ٖ( ,باب القميص ,...رقـ(ٕٔٗٓ).

-ـ )ْْ( ,)ُٖٔٓ/ْ( :كت ػ ػ ػػاب فض ػ ػ ػػائؿ الص ػ ػ ػػحابة )ِ( ,ب ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػػف فض ػ ػ ػػائؿ عم ػ ػ ػػر  , رق ػ ػ ػػـ(ِٓ),

ككذلؾ(ْ )َٓ( ,)ُُِْ/كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ ,رقـ(ّ.)ْ ,

ت )ْٖ( ,)ٖٔ-ٕٔ/ٓ( :كتاب التفسير )ُ( ,باب كمف سكرة التكبة ,رقـ(َُّٗ) .-س )ُِ( ,)ّٖ/ْ( :كتاب الجنائز )َْ( ,باب القميص في الكفف ,رقـ(ُٖٔٗ).

جو )ٔ( ,)ّْ/ِ( :كتاب الجنائز )ُّ( ,باب في الصالة عمى أىؿ القبمة ,رقـ(ُِّٓ).-حـ.)ُٖ/ِ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو عبد الجبار بف العالء صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

ٕ9ٙ

ً
يص ًفي اٍل ىك ىف ًف
(َْ) اٍل ىقم ي
ً
ً
َّ ً
ػاؿ:
ص ًػرم ,قى ى
(ُُُ -)ََِْ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ىع ٍب يد المو ٍب يػف يم ىح َّمػد ٍب ًػف ىع ٍبػد ال َّػر ٍح ىم ًف ىػك الزٍى ًػرم اٍل ىب ٍ
ت جػابً ار يقيػك يؿ :ك ىكػاف اٍلعَّبػاس بًاٍلمًد ىين ًػة ىف ى ً
ً
ػار ثىٍكنبػا ىي ٍك يس ى
ػكنوي
ىع ٍم وػرك ,قػاؿ :ىسػم ٍع ي ى ن ى
طىم ىبػت األ ٍىن ى
صي
ى ى ى ي ى
*
ً َّ ً
يص ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أ ىيبى ىف ىك ىس ٍكهي ًإيَّاهي.
ىي ٍ
صمي يح ىعمى ٍيو ًإًل ىقم ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ
ٍ
ِ
الر ْح َٰم ِن ,ىو َّ
ص ِري(ٔ) ,ثقة.
الزْى ِري ا ْل َب ْ
* َع ْب ُد اهلل ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َع ْبد َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* ُع ْم ُرو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً

اف ىع ٍػف
ىح َّػدثىىنا يسػ ٍف ىي ي
ً
يصػا
ىفىم ٍػـ ىي ًج يػدكا ىقم ن

-خ )ِّ( ,)ُِْ/ّ( :كتػػاب الجنػػائز )ٕٕ( ,بػػاب ىػػؿ يخػػرج الميػػت مػػف القبػػر كالمحػػد لعمػػة ,رقػػـ(َُّٓ)

عف عمي بف عبد اهلل عف سفياف بو متقارب األلفػاظ ,كزاد قصػة كسػكة النبػي  قميصػو لعبػد اهلل بػف أبػي,
ككذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ُْْ/كتاب الجياد )ُِْ( ,باب الكسكة لألسارل ,رقـ(ََّٖ) عػف عبػد اهلل بػف محمػد

عف ابف عيينة بو متقارب األلفاظ ,كزاد "فمذلؾ نزع النبي  قميصو الذم ألبسو –يعنػي عبػد اهلل بػف أيبػي-
حينما مات".

 -اآلحاد كالمثاني ,)ِٔٗ/ُ( :رقـ(ّْٖ) عف ابف أبي عمر عف سفياف بو نحكه ,كزاد "فمما مات عبػد اهلل

بف أبي ألبسو النبي  قميصو كتفؿ عميو مف ريقو" ,قاؿ سفياف " :قيؿ إنو بمكافأة القميص".
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )ٖ( ,)ٕٗٔ/ٕ( :ٜمراب اىعْاائى )ٗٓ( ,اىقَا ٓٞؽا ٜاىنؾاِ ,نفاٌ(ٕٓٗٓ) ٗ ,ي )ٕٔ( ,)ٖ9/ٗ( :مرااب اىعْاائى )ٗٓ( ,تااب اىقَا ٓٞؽاٜ
اىنؾِ ,نفٌ(ٌْ )ٔ897كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٖ).
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َّ
اء
(َٓ) الث ىن ي
اؿ :ح َّدثىىنا ًإسم ً
اؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد اٍل ىع ًزي ًػز ىع ٍػف أ ىىن و
ػاؿ :يم َّػر
ػس ,قى ى
اعي يؿ ,قى ى
(ُُِ -)ََِٕ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا ًزىي ي
كب ,قى ى ى
اد ٍب يف أىي ى
ٍى
ػاؿ نبػي ً
ً
ت" ,كم َّر بً ىج ىن ى و
بً ىج ىن ى و
اهلل :
يخ ىػرل ىفػأيثٍنً ىي ىعىم ٍييىػا ىش ًّا
ازة ىفأيثٍنً ىي ىعىم ٍييىا ىخ ٍي نار ىف ىق ى
ازة أ ٍ
ػر ىف ىق ى ى
اؿ ىنبي اهلل  " :ىك ىج ىب ٍ ى ي
ت" ,كم َّر بً ىج ىن ى و
يمي م َّر ًب ىج ىن ى ً
اؿ يعم يرً :ف ىد ى ً
ػازة ىفػأيثٍنً ىي ىعمى ٍييىػا
" ىك ىج ىب ٍ
ازة ىفأيثٍنً ىي ىعمى ٍييىا ىخ ٍي نار ىف يقٍم ى
ت " :ىك ىج ىب ٍ ى ي
اؾ أىبي ىكأ ٍّ ي
ت" ,ىف ىق ى ى
ػت لىػوي َّ
ػار أ ٍىنػتي ٍـ
ت لىوي اٍل ىجَّنػةي ىك ىم ٍػف أىثٍىن ٍيػتي ٍـ ىعمى ٍي ًػو ىش ًّا
ت" ,فىقى ى
ػر ىك ىج ىب ٍ
اؿ " :ىم ٍف أىثٍىن ٍيتي ٍـ ىعمى ٍي ًو ىخ ٍي نار ىك ىج ىب ٍ
ت " :ىك ىج ىب ٍ
ىش ًّار فى يقٍم ى
الن ي
*
اء المَّ ًو ًفي األ ٍىر ً
ض".
يشيى ىد ي

أوًًل :دراسة اإلسناد

اد ْب ُن أَيوب ْب ُن ِز ٍ
ياد ا ْل ّب ْغ َد ِادي  ,ثقة متقن ,سبق في الحديث رقم (ٓٗ).
* ِزَي ُ
َ
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن ُعمَيَّ َة  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
َْ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْي ٍب  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ُن ُ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

خ )ِّ( ,)ِِٖ/ُ( :كتػػاب الجنػػائز )ٖٓ( ,بػػاب ثنػػاء النػػاس عمػػى الميػػت ,رقػػـ(ُّٕٔ) عػػف آدـ عػػفشعبة عف عبد العزيػز بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٓ )ِٓ( ,)ِِٓ/كتػاب الشػيادات )ٔ( ,بػاب تعػديؿ كػـ

يجكز ,رقـ(ِِْٔ) عف سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ.

ـ )ُُ( ,)ٔٓٔ-ٔٓٓ/ِ( :كت ػػاب الجن ػػائز )َِ( ,بػ ػػاب ف ػػيمف يي ىثنػ ػػى عمي ػػو خي ػػر أك شػ ػػر م ػػف المػ ػػكتى,رقـ(َٔ) عف يحيى بف أيػكب كأبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف حػرب كعمػي بػف حجػر جمػيعيـ عػف ابػف

عميَّة بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ عف أبي الربيع الزىراني عف حماد بف زيد كعف يحيى بف يحيى عف جعفر
بف سميماف كالىما (حماد كجعفر) عف ثابت عف أنس ,كلـ يسؽ لفظو.

ت )ٖ( ,)ِّّ/ِ( :كتاب الجنائز )ْٔ( ,باب ما جاء في الثناء الحسف عمػى الميػت ,رقػـ(ََُٔ) عػفأحمد بف منيع عف يزيد بف ىاركف عف حميد عف أنس جزء مف الحديث .

-جو )ٔ( ,)ِْ/ِ( :كتاب الجنائز )َِ( ,باب ما جاء في الثناء عمى الميت ,رقـ(ُُْٗ) عف أحمد بػف

عبدة عف حماد بف زيد عف ثابت عف أنس جزء مف الحديث .

-حـ ,)ُٖٔ/ّ( :عف إسماعيؿ بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُٕٗ/عػف يحيػى بػف سػعيد عػف حميػد عػف

أنس نحكه ,ككذلؾ(ّ )ُٖٔ/عف يكنس بف محمد عػف حمػاد بػف زيػد عػف ثابػت عػف أنػس متقػارب األلفػاظ,

ككػػذلؾ(ّ )ُٕٗ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف ثابػػت عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُُِ/مػػف
طرؽ عبد الصمد عف سميماف عف ثابت عف أنس جزء مف الحديث ,ككذلؾ(ّ )ِْٓ/عف عفاف عف حماد

عف ثابت عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ/عف محمػد بػف جعفػر عػف شػعبة عػف عبػد العزيػز بػو
متقارب األلفاظ.

* ٌا )ٖ( ,)ٕٗٗ/ٕ( :ٜمراااب اىعْااائى )٘ٓ( ,اىصْااء ,نفااٌ(ٓ ٗ ,)ٕٓ7ي )ٕٔ( .)ٕ٘-٘ٔ/ٗ( :مراااب اىعْاائى )٘ٓ( ,تاااب اىصْاااء ,نفااٌ()ٔ9ٕ8
ٌْكا ٍٗرْا.
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ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمر بف الخطاب  متقارب األلفاظ

-خ )ِّ( ,)ِِٗ/ّ( :كت ػ ػ ػ ػػاب الجن ػ ػ ػ ػػائز )ٖٓ( ,ب ػ ػ ػ ػػاب ثن ػ ػ ػ ػػاء الن ػ ػ ػ ػػاس عم ػ ػ ػ ػػى المي ػ ػ ػ ػػت ,رق ػ ػ ػ ػػـ(ُّٖٔ),

ككذلؾ(ّ )ِٓ( ,)ِِٓ/كتاب الشيادات )ٔ( ,باب تعديؿ كـ يجكز ,رقـ(ِّْٔ).

ت )ٖ( ,)ِّّ/ِ( :كتاب الجنائز )ْٔ( ,باب ما جاء في الثناء الحسف عمى الميت ,رقـ(َُُٔ) .س )ُِ( ,)ّٓ/ْ( :كتاب الجنائز )َٓ( ,باب الثناء ,رقـ(َُّٗ).-حـ.)ْٓ ,ْٔ-ْٓ ,َّ ,ِِ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ب األىمك ً
(ِٓ) َّ
ات
الن ٍي يي ىع ٍف ىس ٍّ ٍ ى
ًو
ت أ ىىن نسػا ىيقيػك يؿ:
اف ىع ٍػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف أىبًػي ىب ٍك وػر ,قى ى
(ُُّ -)َِٕٓ/أ ٍ
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسػعيد ىع ٍػف يسػ ٍف ىي ى
ىىميػػو كماليػػو ,كي ٍب ىقػػى ك ً
ىىميػػوي ىك ىماليػػوي ىك ىع ىمميػػوي ,ىف ىي ٍرًجػػعي اثٍىنػ ً
احػ هػد ىك يىػ ىػك
ػت ثى ى
ىقػ ى
الثىػةه ,أ ٍ
ػاؿ ىر يسػػك يؿ المَّػ ًػو " : ىيتٍىبػػعي اٍل ىمٍّيػ ى
ػاف أ ٍ ي ى ى ي ى ى
ى
*

ىع ىمميوي".
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
ٍ
ِ
صِ
اري ,أبو محمد ,ويقال أبو َب ْك ٍر.
* َع ْب ُد المَّو ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن َع ْم ٍرو األَ ْن َ
كثقػػو النسػػائي(ُ) ,كابػػف سػػعد(ِ) ,كابػػف معػػيف(ّ) ,كالعجمػػي(ْ) ,كأبػػك حػػاتـ(ٓ) ,كالػػدارقطني(ٔ) ,كابػػف عبػػد
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
عالم ػػا" ,كزاد
الب ػػر  ,كاب ػػف دحي ػػة  ,كاب ػػف حج ػػر  ,كزاد النس ػػائي "ثب ػػت" ,كزاد اب ػػف س ػػعد "كثي ػػر الح ػػديث ن
ظػا كىػك حجػة فيمػا
الدارقطني "مف الرفعاء" ,كزاد ابف عبد البر "كاف مف أىؿ العمػـ فقيينػا مح ٍّػدثنا
مأمكنػا حاف ن
ن

نقؿ كحمؿ" ,كزاد ابف دحية "محدث مأمكف حافظ فقيو" .كذكره ابف حبػاف(َُ) ,كابػف شػاىيف

(ُُ)

فػي الثقػات,

(ُّ)
(ُِ)
ػالحا"(ُْ),
كقاؿ أحمد" :حديثو شفاء"  ,أثنى عميػو مالػؾ  ,كقػاؿ" :كػاف كثيػر األحاديػث ككػاف رج نػال ص ن

أيضػػا" :ككػػاف مػػف أىػػؿ العمػػـ كالبصػػيرة"(ُٓ) ,كقػػاؿ الػػذىبي" :اإلمػػاـ الحػػافظ صػػاحب المغػػازم ,يرسػػؿ
كقػػاؿ ن
كثيرا"(ُٔ).
ن
مات سنة خمس كثالثيف كمائة ,كقيؿ سنة ست كثالثيف كمائة.

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ُٖ( ,)ِّٔ/ُُ( :كتاب الرقائؽ )ِْ( ,باب سكرات المكت ,رقـ(ُْٓٔ) عف الحميدم عف سفياف

بو متقارب األلفاظ.

* ٌ )ٖ( ,)ٕٗٙ/ٕ( :ٜمراب اىعْاائى )ٕ٘( ,اىْٖا ٜػاِ ٌاة األٍا٘اخ ,نفاٌ(٘ ٗ ,)ٕٓ7ي )ٕٔ( ,)٘٘/ٗ( :مرااب اىعْاائى )ٕ٘( ,تااب اىْٖاٜ
ػِ ٌة األٍ٘اه ,نفٌ(ٌْٖٖ )ٔ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٗٔ.)ٖ٘ٔ/
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٗٓٓ/٘(ٙ
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ7/
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٔ٘).
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ7/
( )ٙفطْ.)ٕٔ٘/ٕ(ٜ
( )7اىرَٖٞك(.)ٔ٘٘/ٔ7
( )8أقء ٍا ٗظة ٍِ تٞاُ ٗ٘غ اى٘٘اػ ِٞؽ ٜنظة(ٕٔٔ.)ٖٔٔ-
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٓٗ).
(ٓٔ) اىصقاخ(٘ٗ ,)ٔٙ/فاه (٘" : )ٕ٘/ػثك تِ أت ٜتنه ٝهٗ ٛػِ أًّ (ٝرثغ اىَٞاد شالشاح) ,نٗ ٙػْأ ٌاؾٞاُ تاِ ػْٞٞاح ّٗٝاثٔ أُ ٝناُ٘ ٕاما
ػثك تِ أت ٜتنه تِ ٍؽَك تِ ػَهٗ تِ ؼىً" .فاه اىثاؼسَٕ :ا ٗاؼك.
(ٔٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔ89
(ٕٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ ,)ٕٕٙ-ٕٙٔ/ٖ( ,)٘٘8/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ7/
(ٖٔ) اىَئذيؼ ٗاىَفريؼ ىيكانفطْ.)7ٓ8/ٕ(ٜ
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٔ7/
(٘ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٗ.)ٕ٘ٔ/
(ٌٞ )ٔٙه أػالً اىْثالء(٘.)ٖٔ٘-ٖٔٗ/

ٖٓٓ

-ـ )ّٓ( ,)ِِّٕ/ْ( :كتاب الزىد كالرقائؽ )ٓ( ,عف يحيى بف يحيى كزىيػر بػف حػرب كالىمػا عػف ابػف

عيينة بو متقارب األلفاظ.

-ت )ّٕ( ,)ُٖٔ-ُٕٔ/ّ( :كتػػاب الزىػػد )ْٔ( ,بػػاب مػػا جػػاء مثػػؿ ابػػف آدـ كأىمػػو ككلػػده كمالػػو كعممػػو,

رقـ(ِّٖٔ) عف سكيد بف نصر عف ابف المبارؾ عف سفياف بو متقارب األلفاظ .
-حـ )َُُ/ّ( :عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

حب )َُ( ,)ّْٕ/ٕ( :كتاب الجنائز )ُْ( ,فصؿ فػي الػدفف ,رقػـ(َُّٕ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل بػفالجنيد عف عبد الكارث بف عبيد اهلل عف ابف المبػارؾ عػف سػفياف بػو نحػكه ,ككػذلؾ(ٕ)َُ( ,)ّٕٓ-ّْٕ/

كتاب الجنائز )ُْ( ,فصؿ فػي الػدفف ,رقػـ(َُّٖ) عػف عمػر بػف محمػد عػف زيػد بػف أخػزـ عػف أبػي داكد

الطيالسي عف عمراف القطاف عف انس بمعناه.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف النعماف  متقارب األلفاظ
-ؾ. )ٕٓ-ْٕ/ُ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ب األىمك ً
(ِٓ) َّ
ات
الن ٍي يي ىع ٍف ىس ٍّ ٍ ى
كسػػى ىع ٍػف ىسػ ًػع ًيد ٍبػ ًػف أىبًػي ىسػ ًػع ويد ىعػ ٍػف أىبًػػي
ىخ ىب ىرىنػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىس ًػع ويد ,قىػ ى
(ُُْ -)َِٕٔ/أ ٍ
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍبػ يػف يم ى
(ِ)
و (ُ)
ػكؿ ً
ً
ً
اهلل  ىقػ ى ً
يى ىرٍيػ ىػرةى أ َّ
ض ,ىكىي ٍشػػيى يدهي(ّ) ًإ ىذا
صػ
ىف ىر يسػ ى
ػاؿ  ,ىي يعػ ي
ػكدهي إ ىذا ىمػ ًػر ى
ػاؿ" :لٍم يمػ ٍػؤ ًم ًف ىعىمػػى اٍل يمػ ٍػؤ ًم ًف سػػت خ ى
(ٓ)
(ْ)
اب أ ٍىك ىش ًي ىد"*.
ات ,ىكيي ًج ييبوي ًإ ىذا ىد ىعاهي ,ىكيي ىسمٍّ يـ ىعمى ٍي ًو ًإ ىذا لىًق ىيوي ,ىكيي ىش ٍّمتيوي ًإ ىذا ىع ى
ىم ى
ص يح لىوي ًإ ىذا ىغ ى
ط ىس ,ىكىي ٍن ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
()ٙ
* مح َّم ُد ْب ُن موسى ْب ِن أَِبي ع ْب ِد ِ
اهلل ا ْل ِف ْط ِري المدني ,موًلىم أبو عبد اهلل.
َ
َُ
ُ َ

كثقو أحمد بف صالح(ٕ) ,كالترمذم(ٖ) ,كزاد أحمد "شي مف الفطػرييف مػف أىػؿ المدينػة حسػف الحػديث

قميػػؿ الحػػديث" ,كذك ػره ابػػف حبػػاف(ٗ) ,كابػػف شػػاىيف

(َُ)

فػػي الثقات,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ(ُُ) ,كالػػذىبي(ُِ) ,كابػػف

حجر(ُّ)" :صدكؽ" ,كزاد أبك حاتـ "صالح الحديث" ,كقاؿ البخارمً" :ل بأس بو مقارب الحديث"(ُْ) ,كقاؿ

الدارقطني" :مديني صالح"(ُٓ).
يد ْب ِن أَِبي س ِع ٍ
يد  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٜ
س ِع ٌ
َ
* َ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

خ )ِّ( ,)ُُِ/ّ( :كتاب الجنائز )ِ( ,باب األمر باتباع الجنائز ,رقـ(َُِْ) عف محمد عف عمػركبػف أبػػي سػػممة عػػف األك ازعػػي عػػف ابػػف شػػياب عػػف سػػعيد بػػف المسػػيب عػػف أبػػي ىريػرة متقػػارب األلفػػاظ ,كلػػـ

يذكر النصح.

ـ )ّٗ( ,)َُْٕ/ْ( :كتاب السالـ )ّ( ,باب مف حؽ المسمـ لممسمـ رد السالـ ,رقـ(ْ) عف حرممة بفيحيى عف ابف كىب عف يكنس عف ابف شياب عف ابف المسيب عػف أبػي ىريػرة ,كعػف عبػد بػف حميػد عػف

*ٌا )ٖ( ,)ٕٗ7-ٕٗٙ/ٕ( :ٜمرااب اىعْااائى )ٕ٘( ,اىْٖا ٜػاِ ٌااة األٍا٘اخ ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٓ7ٙي )ٕٔ( ,)٘٘/ٗ( :مراااب اىعْاائى )ٕ٘( ,تاااب
اىْٖ ٜػِ ٌة األٍ٘اخ,نفٌ(ٌْٖٗ )ٔ9كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىفٕاه :ظَغ ـٕيح ِٕٗ ٜؼثح ٗظىء ٍْٔ اٗ ؼاىح ٍِ ؼاالذٔ .اّظه اىْٖاٝح(.)ٕٙ7
(ٕ) ٝؼ٘قٓ :أٝ ٛىٗنٓ ٍٗٝؤه ػِ ؼاىٔ .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائٗ ,)٘٘/ٗ(ٜاّظه اىْٖاٝح(.)ٙٗ9
(ٖ) ّٖٝكٓ :أٝ ٛؽٙه ظْاوذٔ ٕٗٝي ٜػي .ٔٞؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)٘٘/ٗ(ٜ
(ٗ) َّٝرٔ :اىرَّٞد اىكػاء ىٔ تاىفٞه ٗاىثهمحٗ ,فٞوٍ :ؼْآ أتؼكك ػِ اىَّاذح ٗظْثل ٍا َُّٝد تٔ ػيٞال .اىْٖاٝاح(ٔ ,)ٗ9فااه اىٍاْكٕٗ" :ٛا٘
أُ ٝق٘هٝ :هؼَل الا ػطً ,أ ٛنؼَٔ " .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)٘٘/ٗ(ٜ
(٘) ْٕٝػ ىٔ :أٝ ٛهٝك ىٔ اىفٞه ؽ ٜظَٞغ أؼ٘اىٔ .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائٗ ,)٘٘/ٗ(ٜأٔو اىْٕػ ٕ٘ اىفيْ٘ٝ ,قاهّٕ :ؽرّٕٔٗ ,ؽد ىأ.
اىْٖاٝح(.)9ٔ9
( )ٙاىؾطه :ٛتنٍه اىؾاء ٌٗنُ٘ اىطاء اىََٖيح ٗؽ ٜآـهٕاا اىاهاءٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚاىؾطاهٕٗ ,ِٞٝاٌ ٍاِ ٍا٘اى ٜتْاٍ ٜفاىًٗ اىَّاٖ٘ن تاالّرٍااب
اىٍ ٌٖٞؽَك تِ ٌٍ٘ ٚاىؾطه .ٛاألٍّاب(ٗ ,)ٖ9ٕ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕٗ ,)ٖٗ٘/اّظاه اإلمَااه التاِ ٍاام٘ال( ,)ٔٗ8/7ذثٕاٞه اىَْثرأ
ترؽهٝه اىَّرثٔ(ٖ.)ٔٔ7ٕ/
( )7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٔ.)ٕ9
( )8خ(ٗ.)ٖٖ8/
( )9اىصقاخ(.)ٖ٘/9
(ٓٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٔ.)ٕ9
(ٔٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)8ٕ/8
(ٕٔ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ.)ٖ8ٓ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٗٗ).
(ٗٔ) ػيو اىرهٍم ٛاىنثٞه(ٕٖ).
(٘ٔ) اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٓٔ.)ٖ7ٕ/
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عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف الزىػػرم عػػف ابػػف المسػػيب عػػف أبػػي ىري ػرة متقػػارب األلفػػاظ ,كلػػـ يػػذكر خصػػمة

النصح ,ككذلؾ(ّ )ّٗ( ,)َُٕٓ/كتاب السالـ )ّ( ,باب مف حؽ المسمـ لممسمـ رد السػالـ ,رقػـ(ٓ) عػف

قتيبة ك يحيى بف أيػكب كابػف حجػر جمػيعيـ عػف إسػماعيؿ بػف جعفػر عػف العػالء عػف أبيػو عػف أبػي ىريػرة
متقارب األلفاظ .

-د ,)َّٖ/ْ( :كتاب األدب ,باب في العطاس ,رقـ(ََّٓ) عف محمد بف داكد بف سفياف ك خشيش بف

أصرـ ,كالىما عف عبد الػرزاؽ عػف معمػر عػف الزىػرم عػف ابػف المسػيب عػف أبػي ىريػرة متقػارب األلفػاظ,
كلـ يذكر النصح.

-ت )ْْ( ,)ّّٖ/ْ( :كتاب األدب )ُ( ,باب ما جاء فػي تشػميت العػاطس ,رقػـ(ِْٕٔ) عػف قتيبػة بػف

سعيد بو بمفظو.

جو )ٔ( ,)ٔ/ِ( :كتػاب الجنػائز )ُ( ,بػاب مػا جػاء فػي عيػادة المػريض ,رقػـ(ُّْٓ) عػف أبػي بكػر بػفأبػػي شػػيبة عػػف محمػػد بػػف بشػػر عػػف محمػػد بػػف عمػػرك عػػف أبػػي سػػممة عػػف أبػػي ىريػرة متقػػارب األلفػػاظ ,كلػػـ

يذكر النصح.

-حـ )ُِّ/ِ( :عف أبي عبد الرحمف عف سعيد عف عبد اهلل بف الكليد عف ابف حجيرة عػف أبيػو عػف أبػي

ىريرة متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ِّّ/عف محمد بف بشر عػف محمػد بػف عمػرك عػف أبػي سػممة عػف أبػي
ىريرة متقػارب األلفػاظ ,كلػـ يػذكر خصػمة النصػح ,ككػذلؾ(ِ )ّٓٔ/عػف يحيػى بػف إسػحاؽ عػف أبػي عكانػة
عف عمرك بف أبي سممة عػف أبيػو عػف أبػي ىريػرة جػزء مػف الحػديث ,كلػـ يػذكر خصػمة رد السػالـ كالنصػح

كاجابة الدعكة ,ككذلؾ(ِ )ّٕٓ/عف إسػحاؽ بػف عيسػى عػف أبػي عكانػة عػف عمػر بػف أبػي سػممة عػف أبيػو

عف أبي ىريرة جزء مف الحديث ,كلـ يذكر خصمة رد السالـ كالنصح كاجابة الدعكة ,ككػذلؾ(ِ )ِّٕ/عػف

سميماف عف إسماعيؿ عف العالء عف أبيو عف أبي ىريرة متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ّٖٖ/عف عفاف عػف

أبػػي عكانػػة عػػف عمػػر بػػف أبػػي سػػممة عػػف أبيػػو عػػف أبػػي ىريػػرة نحػػكه مختصػ نػرا ,كلػػـ يػػذكر خصػػمة رد السػػالـ
كالنصػػح كاجابػػة الػػدعكة ,ككػػذلؾ(ّ )ُِْ/عػػف عفػػاف عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف إب ػراىيـ عػػف العػػالء بػػف عبػػد

الػرحمف عػف أبيػو عػف أبػي ىريػرة متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َْٓ/عػف محمػد بػف مصػعب عػف األك ازعػي
عف الزىرم عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة متقارب األلفاظ ,كلـ يذكر خصمة النصح.

ثانيا :الشواىد
ً
ػدًل مػػف "كينصػػح لػػو إذا غػػاب أك
ُ -عػػف عمػػر  متقػػارب األلفػػاظ ,كفيػػو "كيحػػب لػػو مػػا يحػػب لنفسػػو" ,بػ ن
شيد"-

ت )ْْ( ,)ّّٖ/ْ( :كتاب األدب )ُ( ,باب ما جاء في تشميت العاطس ,رقـ(ِْٕٓ) ,كحسنو.جو )ٔ( ,)ٓ/ِ( :كتاب الجنائز )ُ( ,باب ما جاء في عيادة المريض ,رقـ(ُّّْ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف,ألف فيو محمد بف مكسى صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

ٖٖٓ

(ٕٔ) الصَّالةي ىعىمى ىم ٍف ىعىم ٍي ًو ىد ٍي هف
اؿ :ىحػ َّدثىىنا
اؿ :ىحػ َّدثىىنا ىي ًزي يػد قىػ ى
(ُُٓ -)َِٗٗ/أى ٍخ ىب ىرىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعًمي ىك يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,قىاًل :ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى قى ى
ً
النبًي  بً ىج ىن ى و
اؿ :أيتًي َّ
اؿ :ىىػ ٍؿ تىػ ىر ىؾ ىعىم ٍيػ ًو ًمػ ٍف ىد ٍيػ وفأ ىقػاليكا :ىن ىعػ ٍـ,
ص ٍّؿ ىعىم ٍييىػا ,ىقػ ى
ازة ,ىف ىقاليكا :ىيا ىنبً َّي اهلل ى
ىسىم ىمةه ىق ى ى
ً
اؿ :صمكا عمىػى صػ ً
و
ً
ادةى:
احبً يك ٍـ ,ىقػ ى
ىق ى
صػ ًار يي ىقػا يؿ لىػوي أى يبػك ىقتىػ ى
اؿ :ىى ٍؿ تىىر ىؾ م ٍف ىش ٍيءأ ىقاليكاً :ل ,ىق ى ى ى
اؿ ىر يجػ هؿ مػ ىف األىٍن ى
ى
ً *
ً
صمَّى ىعمى ٍيو.
ص ٍّؿ ىعمى ٍيو ,ىعمى َّي ىد ٍي ينوي؛ فى ى
ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* َع ْم ُرو ْب ُن َعِم ٍّي الفَ َّالس  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)ٖٚ
(ٔ)
ص ِري ,المعروف ِب َّ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى ْب ِن ُع َب ْي ِد ْب ِن َق ْي ِ
س ْب ِن ِدي َن ٍ
الزِم ِن(ٕ).
ار ا ْل َع َن ِزي  ,أبو موسى َ
الب ْ
كثقو ابف معػيف(ّ) ,كمسػممة بػف القاسػـ(ْ) ,كابػف شػاىيف(ٓ) ,كالػدارقطني(ٔ) ,كالخطيػب(ٕ) ,كالػذىبي(ٖ),

كابف حجر(ٗ) ,كزاد مسممة "مشيكر مف الحفاظ" ,كزاد الخطيب "كاف ثبتنا ,احتج سائر األئمػة بحديثػو" ,كزاد
الػػذىبي "حػػافظ كرع" ,كزاد ابػػف حجػػر "ثبػػت".كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ,كقػػاؿ" :كػػاف صػػاحب كتػػاب كًل
يحػػدث إًل مػػف كتابػػو"(َُ),كقػػاؿ الػػذىبي" :حػػافظ حجػػة محػػدث البصػرة"(ُُ) ,كقػػاؿ محمػػد بػػف يحيػػى الػػذىمي:

"حجة"(ٕٔ) ,كقاؿ ابف خراش" :كاف مػف

األثبػات"(ٖٔ),

كقػاؿ أبػك حػاتـ" :صػالح الحػديث صػدكؽ"(ٗٔ) ,كقػاؿ

النسائيً" :ل بأس بو"(٘ٔ) ,كفػي ركايػةً" :ل بػأس بػو ,كػاف يغيػر فػي كتابػو"(,)ٔٙكقػاؿ أبػك داكد" :كتبػت عػف
ػيئا كىػك أثبػت مػف بنػدار ,كلػكًل سػالمة فػي
نحكا مف خمسػيف ألػؼ حػديث ,ككتبػت عػف أبػي مكسػى ش ن
يب ٍن ىدار ن
بنػدار تػرؾ حديثػػو"( ,)ٔ7كقػاؿ صػالح بػػف محمػد جػػزرة" :صػدكؽ الميجػة ككػػاف فػي عقمػو شػػيء ككنػت أقدمػػو

ػالحا معركفنػا بػالمجكف,
عمى بندار"( ,)ٔ8قاؿ الخطيب -معمقنا عمى قكلو "كػاف فػي عقمػو شػيء"" : -كػاف ص ن
كأما أبك مكسى فكاف صدكنقا كرنعا عاقال فاضال"( ,)ٔ9مات سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف ,كقيؿ :قبؿ ذلؾ.

* ٌ )ٖ( ,)ٖٗ7/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )ٙ7( ,اىٕالج ػي ٍِ ٚػي ٔٞق ,ِٝنفٌ( ٗ ,)ٕٓ99ي )ٕٔ( ,)ٙ7/ٗ( :مراب اىعْائى )ٙ7( ,تاب اىٕاالج
ػي ٍِ ٚػي ٔٞق ,ِٝنفٌ(ٌْ )ٔ9٘7كاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه ظ ّكا.
(ٔ) اىؼْاااى :ٛتؾااارػ اىؼااا ِٞاىََٖياااح ٗاىْاااُ٘ ٗمٍاااه اىاااىإ ,ٛااامٓ اىٍْاااثح اىااا ٚػْاااىجٕٗ ,ااا ٜؼاااٍ ٜاااِ نتٞؼاااحٍُْٝ ,اااة اىاااٍ ٌٖٞؽَاااك تاااِ اىَصْااا.ٚ
األٍّاب(ٗ ,)ٕ٘ٓ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٕٙ-ٖٙٔ/
(ٕ) اىىٍِ :تؾرػ اىىا ٛاىَْق٘ٚح ٗمٍه اىَٗ ٌٞؽ ٜآـهٕا ُّٕ٘ ,مٓ اىٕؾح ٍِ اىىٍاّح ٜٕٗ ,اىؼيح ؽ ٜاىهظي ِٞأٗ تؼٗ األػٙاء ؽٞىٍِ اٟقٍا.ٜ
األٍّاب(ٖ ,)ٔٙ٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)7٘/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)9٘/8
(ٗ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗٓ/7
(٘) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٗ.)ٕ9
(ٌ )ٙئاالخ اىٍيَ.)ٕ9ٗ(ٜ
( )7ذانٝؿ تغكاق(ٗ.)ٗ٘8/
( )8اىناِؼ(ٖ.)7٘/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖٗ9
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٔٔٔ/9
(ٔٔ) ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)ٕ٘ٔ/
(ٕٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٗ.)ٗٙٓ-ٗ٘9/
(ٖٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٗٙٔ/
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)9٘/8
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٗ.)ٗٙٓ/
( )ٔٙذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)٘ٗ(ٜ
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٗٙٓ/
( )ٔ8ذانٝؿ تغكاق(ٗ.)ٗٙٓ/
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٗٙٓ/
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يمي(ٔ) ,أَبو ِ ٍ
ان التَّ ِم ِ
* ي ْحيى ْب ُن س ِع ٍ
ص ِري.
يد ْب ِن فَر ِ
وخ ا ْل َقطَّ ُ
َ َ
سعيد ا ْل َب ْ
ُ َ
َ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
كثقو النسائي  ,كابف سعد  ,كالعجمي  ,كأبك زرعة  ,كأبػك حػاتـ  ,كابػف حجػر  ,كزاد النسػائي
مأمكنا رفي نعا حجة" ,كزاد العجمي "نقػي الحػديث ,كػاف ًل يحػدث إًل عػف
"ثبت مرضي" ,كزاد ابف سعد "كاف
ن
ثقة ,كىك أثبت فػي سػفياف مػف جماعػة ذكػرىـ" ,كزاد أبػك زرعػة" :مػف الحفػاظ" ,كزاد أبػك حػاتـ "حػافظ" ,كزاد
ابف حجر "متقف حافظ إماـ قدكة" ,كقػاؿ أبػك حػاتـ فػي ركايػة أخػرل" :حجػة حػافظ"(ٖ) ,كذكػره ابػف حبػاف فػي

كعممػا ,كىػك الػذم ميَّػد ألىػؿ
الثقات كقاؿ" :كػاف مػف سػادات أىػؿ زمانػو حف ن
كفيمػا كفضػال ن
كدينػا ن
ظػا ككرنعػا ن
العراؽ رسـ الحػديث ,كأمعػف فػي البحػث عػف الثقػات كتػرؾ الضػعفاء ,منػو تعمػـ أحمػد كيحيػى كعمػي كسػائر
شيكخنا"(ٗ) ,كذكره ابف شاىيف في الثقات(َُ),ػكقاؿ أحمد" :ما رأت عينام مثمو"(ُُ)" ,ما كاف أضػبطو كأشػد
تفق ػده ,كػػاف محػػدثنا ,كأثنػػى عميػػو فأحسػػف الثنػػاء عميػػو(ُِ) ,كقػػاؿ" :أبصػػر مػػف ابػػف ميػػدم كككيػػع بالرجػػاؿ,

حػػديثنا كأثبػػتيـ"(ُّ)" ,إليػػو المنتيػػى فػػي التثبػػت"(ُْ)" ,لػػـ يكػػف فػػي زمانػػو مثمػػو"(ُٓ)" ,كمػػا رأينػػا مثػػؿ يحيػػى بػػف
ف ػػي ى ػػذا الش ػػأف –يعن ػػي الح ػػديث" ,كجع ػػؿ يرف ػػع أمػ ػره ج ػ ًّػدا(ُٔ) ,كق ػػاؿ" :م ػػا أري ػػت أح ػ نػدا أثب ػػت م ػػف يحي ػػى
"يحيى القطاف أثبت الناس"(ُٖ) ,كقاؿ" :ما رأيت أقؿ خطأ مف يحيى ,كلقد أخطأ في أحاديث"(ُٗ).

مات سنة ثماف كتسعيف كمائة.
ِ (ٕٓ)
ٍِ
ٍ
سمَ َم َة ْب ِن األَ ْك َوِع.
* َي ِز ُ
يد ْب ُن أَِبي ُع َب ْيد ,أ َُبو َخالد األ ْ
َسمَمي  ,مولى َ
كثقو ابف سعد(ُِ) ,كابف معيف(ِِ) ,كالعجمي(ِّ) ,كأبك داكد(ِْ) ,كالذىبي(ِٓ) ,كابف حجر(ِٔ).

(ٔ) ذقكً اىرؼهٝؼ تٖمٓ اىٍْثح ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ٘).
(ٕ) ذٖمٝة اىنَاه(ٖٔ.)ٖٗٓ/
(ٖ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔ٘/7(ٙ
(ٗ) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕ.)ٗ7
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ٘ٔ/9
( )ٙاىؼيو التِ أت ٜؼاذٌ(ٗ.)ٕ8ٗ/
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٔ٘).
( )8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ٘ٔ/9
( )9اىصقاخ(.)ٙٔٔ/7
(ٓٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٖ٘).
(ٔٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓ9/ٔٙ
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٔٓ/ٔٙ
(ٖٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ.)ٕٗٙ ,ٕٖٖ/
(ٗٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٔ٘ٓ/9( )ٕٗٙ/
(٘ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ ,)ٕٗ9 ,ٕٗ7/ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓ9/ٔٙ
( )ٔٙاىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ ,)٘ٓ٘ ,ٖ8ٖ/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٔ ,)ٕٗ7/ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٓ9/ٔٙ
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٔٓ/ٔٙ
( )ٔ8اىَٕكن اىٍاتـ (.)ٕٔٓ/ٔٙ
( )ٔ9ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٕٖ٘) ,ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٔٔ/ٔٙ
(ٕٓ) األٌيَ :ٜتؾرػ األىؼ ٌٗنُ٘ اىٍ ِٞاىََٖيح ٗؽرػ اىالً ٗمٍه اىَٕ ,ٌٞامٓ اىٍْاثح اىا ٚأٌايٌ تاِ فٕا .ٜاألٍّااب(ٔ ,)ٔ٘ٔ/اىيثااب ؽا ٜذٖامٝة
األٍّاب(ٔ.)٘8/
(ٕٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٕٗ/٘(ٙ
(ٕٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕ8ٓ/9
(ٖٕ) ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٗ79
(ٕٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٖ.)ٕٓٙ/
(ٕ٘) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٗ ,)ٕٓٙ/ٙفاه" :ؼكٝصٔ ٍِ ػ٘اى ٜاىثفان ٛاىصالشٞاخ"ٗ ,اّظه ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٖ8/9
( )ٕٙذقهٝة اىرٖمٝة (ٖٖ٘).
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كزاد اب ػػف س ػػعد "كثي ػػر الح ػػديث" ,كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات(ُ) ,كق ػػاؿ ال ػػذىبي –مػ ػرة أخ ػػرل: -

"صدكؽ"(ِ).

مات سنة ست كأربعيف كمائة ,كقيؿ غير ذلؾ.

سمَ َم ُة ْب ُن األَ ْك َوِع(ّ) ,صحابي جميل.
* َ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ّٖ( ,)ْٕٔ-ْٔٔ/ْ( :كتاب الحكالة )ّ( ,باب إذا أحاؿ ديف الميت عمى رجؿ جػاز ,رقػـ(ِِٖٗ)

عف المكي بف إبراىيـ عف يزيد بو مختمؼ األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ْ )ّٗ( ,)ْْٕ/كتػاب الكفالػة )ّ( ,بػاب مػف
دينا فميس لو أف يرجع ,كبو قاؿ الحسف ,رقـ(ِِٓٗ) عف أبي عاصـ عف يزيد بػو مختمػؼ
تكفؿ عف ميت ن
األلفاظ .
-حـ )ْٕ/ْ( :عف حماد بف مسعدة عف يزيد بو مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )َٓ/عف يحيى بف سعيد عػف

يزيد بو مختمؼ األلفاظ.

حب )ُُ( ,)ٓٓ-ْٓ/ٖ( :كتاب الزكاة )ْ( ,باب الكعيد لمانع الزكاة ,رقـ(ِّْٔ) عف أبي خميفػة عػفمسدد بف مسرىد عف يحيى القطاف بو مختمؼ األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ِ -عف جابر بف عبد اهلل  بمعناه

الديف ,رقـ(ّّّْ).
د ,)ِْْ/ّ( :كتاب البيكع ,باب في التشديد في ٍديف ,رقـ(ُٖٓٗ).
س )ُِ( ,)ٕٔ/ْ( :كتاب الجنائز )ٕٔ( ,باب الصالة عمى مف عميو ٍحـ.)َّّ ,ِٗٔ/ّ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) اىصقاخ(٘.)ٖ٘ٙ-ٖ٘٘/
(ٕ) اىناِؼ(ٖ.)ٕٙ9/
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٖ7
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ً ً َّ ً
كض ىع
ىف يي ى
اج اٍل ىميٍّت م ىف الم ٍحد ىب ٍع ىد أ ٍ
(ِٗ) ًإ ٍخ ىر ي
ً
ث ٍبف ًمس ًك و ً
ػاؿ :ىس ًػم ىع ىع ٍم هػرك ىجػابً نار ىيقيػك يؿ
اف ,قى ى
(ُُٔ -)ُِٕٓ/قى ى
ىس ىمعي ,ىع ٍف يس ٍف ىي ى
اءةن ىعمى ٍيو ىكأ ىىنا أ ٍ
اؿ اٍل ىح ًار ي ي ٍ
يف ق ىر ى
ً
 :أىتىى َّ ً
ث ىعىم ٍي ًػو ًم ٍػف ًر ًيق ًػو
ض ىعوي ىعىمى يرٍك ىبتىٍي ًو ,ىكىن ىف ى
ىم ىر بً ًو ىفأ ٍ
يخ ًرىج ىف ىك ى
النبي  ا ٍب ىف أ ىيبى ىب ٍع ىد ىما أ ٍيدخ ىؿ يح ٍف ىرتىوي ,ىفأ ى
*
ً
ىعمى يـ.
يصوي ,ىكالمَّوي أ ٍ
ىكأىٍل ىب ىسوي ىقم ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
س ِك ِ
* ا ْل َح ِ
يو.
ار ُ
وس َ
ص ِري ال َف ِق ُ
ُم ِوي  ,موًلىم أ َُبو ُع َم َر ا ْلم ْ
ث ْب ُن م ْ
ين ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن ُي ُ
ف األ َ
كثقػػو النسػػائي(ِ) ,كابػػف معػػيف(ّ) ,كأحمػػد(ْ) ,كمسػػممة بػػف القاسػػـ(ٓ) ,كالحػػاكـ(ٔ) ,كالخطيػػب(ٕ) ,كابػػف
ماككًل(ٖ) ,كالذىبي(ٗ) ,كابف حجر(َُ) ,كابف تغرل(ُُ) ,كابف العمػاد(ُِ) ,كزاد النسػائي ,كالحػاكـ ,كابػف تغػرل
"مػػأمكف" ,كزاد الخطيػػب "ثبػػت فػػي الحػػديث" ,كزاد الػػذىبي "حجػػة" ,كزاد ابػػف حجػػر "فقيػػو" ,كزاد ابػػف العمػػاد

"كاف مف كبار العمماء",كذكره ابف حباف في الثقات(ُّ),كقاؿ ابػف معػيف فػي ركايػة أخػرلً" :ل بػأس بػو"(ُْ),

"ىػػك خيػػر مػػف أصػػبد بػػف الفػػرج كأفضػػؿ ,كأفضػػؿ مػف عبػػد اهلل بػػف صػػالح كاتػػب الميػػث"(ُٓ),كقػػاؿ النسػػائي:

جميال(ُٕ).
في أصحاب ابف كىب أنبؿ مف الحارث"(ُٔ) ,كأثنى عميو أحمد ,كقاؿ فيو قكنًل
ن
مات سنة خمسيف كمائتيف.

ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ
* َع ْم ُرو ْب ُن ِدي َن ٍ
ار  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُُُ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات (ُٖ).

* ٌ )ٖ( ,)ٗ٘9/ٕ( :ٜمراب اىعْائى )9ٕ( ,اـاهاض اىَٞاد ٍاِ اىيؽاك تؼاك أُ ٘٘ٝاغ ؽٞأ ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٕٔ7ي )ٕٔ( ,)8ٙ/ٗ( :مرااب اىعْاائى,
(ٕ )9تاب اـهاض اىَٞد ٍِ اىيؽك تؼك أُ ٘٘ٝغ ؽ ,ٔٞنفٌ(ٕ٘ٔٓ) ٌْكاٗ ,ؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) األٍُا٘ :ٛتٙااٌ األىااؼ ٗؽاارػ اىَااٗ ٌٞمٍااه اىاا٘إٗ ,اامٓ اىٍْااثح اىاا ٚأٍُٞااح تااِ ػثااك ِااًَ تااِ ػثااك ٍْاااػ .األٍّاااب(ٔ ,)ٕٓ9/اىيثاااب ؽاا ٜذٖاامٝة
األٍّاب(ٔ.)8٘/
(ٕ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)ٙٗ(ٜذانٝؿ تغكاق(.)ٕٕٔ/9
(ٖ) ٚثقاخ اىؽؾاظ(ٗ ,)ٕٕ8اّظه ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙٗ(ٜ
(ٗ) ٚثقاخ اىؽؾاظ(.)ٕٕ8
(٘) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٕٔ7/
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٕٔ7/
( )7ذانٝؿ تغكاق(.)ٔٔٔ/9
( )8اإلمَاه التِ ٍام٘ال(ٗ.)ٔ8ٔ/
( )9اىناِؼ(ٔٗ ,)ٕٔ٘/اّظه ٌٞه أػالً اىْثالء(ٕٔ.)٘ٗ/
(ٓٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)88
(ٔٔ) اىْعً٘ اىىإهج(ٕ.)ٖ9ٙ/
(ٕٔ) ِمناخ اىمٕة(ٕ.)ٕٔٔ/
(ٖٔ) اىصقاخ(.)ٔ8ٕ/8
(ٗٔ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك(ٖٖٗ).
(٘ٔ) ذانٝؿ تغكاق(.)ٕٔٔ/9
( )ٔٙذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙٗ(ٜ
( )ٔ7ذانٝؿ تغكاق( ,)ٕٔٔ/9ذممهج اىؽؾاظ(ٕ.)٘ٔٗ/
( )ٔ8ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(٘ٔٔ).
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اب اٍل ىق ٍب ًر
(ُُْ) ىع ىذ ي
ً
ص ور ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ىع ٍف يح ىم ٍيود ىع ٍػف أ ىىن و
ىف َّ
ػس ,أ َّ
ص ٍػكتنا ًم ٍػف
النبً َّ
(ُُٕ -)ُِٗٔ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يس ىكٍي يد ٍب يف ىن ٍ
ػي  ىسػم ىع ى
ًل تى ىػدا ىف ينكا ىل ىػدعك ي َّ
اىًمي ً
ات ًفي اٍلج ً
ىف
ىف ى
اؿ" :ىل ٍػك ى
َّة ,ىف يس َّر بً ىذًل ىؾ ,ىكىق ى
ىق ٍب ور ,ىف ىق ى
ات ىى ىذا" ,ىقاليكا :ىم ى
اؿ " :ىمتىى ىم ى
ت الم ىػو أ ٍ
ًل أ ٍ
ى
ىٍ
*
ً
اب اٍل ىق ٍب ًر".
يي ٍسم ىع يك ٍـ ىع ىذ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ص ٍر  ,ثقة متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٚ
س َوْي ُد ْب ُن َن ْ
* ُ
* َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن ا ْل ُم َب َارِك  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (.)ٚ
* ُح َم ْي ٌد الطَّوي ُل  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-ـ )ُٓ( ,)ََِِ/ْ( :كتاب الجنػة كصػفة نعيميػا كأىميػا )ُٕ( ,بػاب عػرض مقعػد الميػت مػف الجنػة أك

النار عميو كاثبات عذاب القبر كالتعكذ منو ,رقـ(ٖٔ) عف محمد بف المثنى كمحمػد بػف بشػار ,كالىمػا عػف
محمد بف جعفر عف شعبة عف قتادة عف أنس جزء مف الحديث.

-حـ )َُّ/ّ( :عف ابف أبي عدم عف حميد بو نحكه ,ككذلؾ(ّ )ُُُ/عف سفياف عف قاسـ الرحاؿ عف

صرح حميػد
أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُُْ/عف يحيى بف سعيد عف حميد بو متقارب األلفاظ ,كقد َّ

بالسماع ,ككذلؾ(ّ )ُٕٓ ,ُّٓ/عف حسف بف مكسى عف حماد بف سممة عف ثابت كحميػد ,كالىمػا عػف

أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُُٓ/عػػف عبػػد الصػػمد عػػف أبيػػو عػػف عبػػد العزيػػز عػػف أنػػس بمعنػػاه,
ككذلؾ(ّ )ُٕٓ/عػف مؤمػؿ عػف حمػاد عػف ثابػت عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِّٕ ,ُٕٔ/عػف

محمد كيزيد بف ىاركف ,كالىما عف شعبة عف قتادة عف أنػس جػزءمف الحػديث ,كفػي المكضػع الثػاني عػف
محمد فقط ,ككذلؾ(ّ )َُِ/عف يزيد عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِْٖ/عف عفاف عف حماد

عف ثابت كحميد ,كالىما عف أنس متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ِ -عف أـ مبشر –رضي اهلل عنيا -بمعناه
-حـ.)ِّٔ/ٔ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌا )ٖ( ,)ٗ7٘/ٕ( :ٜمرااب اىعْاائى )ٔٔٗ( ,ػاماب اىقثاه ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٔ9ٙي )ٕٔ( ,)ٔٓٗ/ٗ( :مرااب اىعْاائى )ٔٔٗ( ,تااب ػاماب اىقثااه,
نفٌ(ٕٗ٘ٓ) ٌْكا ٍٗرْا.
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يد ًة ىعىمى اٍل ىق ٍب ًر
ضعي اٍل ىج ًر ى
(ُُٔ) ىك ٍ
ث عف ىن ً
َّ
ىف َّ
ػاف وع ىع ًػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر أ َّ
ػاؿ" :أىًلى
النبً َّ
ػي  قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
(ُُٖ -)َِِٖ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا الم ٍي ي ى ٍ
ً
ً
ً
ً
ػاف ًم ٍػف
ىى ًؿ اٍل ىجَّن ًة ىف ًم ٍف أ ٍ
اف ًم ٍف أ ٍ
ىح ىد يك ٍـ ًإ ىذا ىم ى
ات يع ًر ى
ًإ َّف أ ى
ىى ًػؿ اٍل ىجَّنػة ىكًا ٍف ىك ى
ض ىعىم ٍيو ىم ٍق ىع يدهي بًاٍل ىغ ىداة ىكاٍل ىعش ٍّي ًإ ٍف ىك ى
ً *
ً
َّ
َّ
َّ
ىى ًؿ َّ
ىى ًؿ َّ
امة".
الن ًار ىف ًم ٍف أ ٍ
أٍ
الن ًار ىحتى ىي ٍب ىعثىوي الموي ىع َّز ىك ىجؿ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* الم ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
-خ )ِّ( ,)ِّْ/ّ( :كت ػػاب الجن ػػائز )ٖٗ( ,ب ػػاب المي ػػت يع ػػرض عمي ػػو مقع ػػده  ,...رق ػػـ(ُّٕٗ) ع ػػف

إسماعيؿ بف أبي أكيس عف مالؾ عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٔ )ٓٗ( ,)ُّٕ/كتاب بدء الخمػؽ,

(ٖ) باب ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة ,...رقـ(َِّْ) عف أحمد بف يكنس عف الميث بو جزء مف
الحديث بمفظو ,ككذلؾ(ُُ )ُٖ( ,)ِّٔ/كتاب الرقاؽ )ِْ( ,باب سكرات المكت ,رقػـ(ُٓٓٔ) عػف أبػي
النعماف عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو جزء مف الحديث .

-ـ )ُٓ( ,)ُِٗٗ/ْ( :كتاب الجنػة كصػفة نعيميػا كأىميػا )ُٕ( ,بػاب عػرض مقعػد الميػت مػف الجنػة أك

النار ,...رقـ(ٓٔ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ عف نافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ)ُٓ( ,)ُِٗٗ/

كتاب الجنة كصػفة نعيميػا كأىميػا )ُٕ( ,بػاب عػرض مقعػد الميػت مػف الجنػة أك النػار  ,...رقػـ(ٔٔ) عػف

عبد بف حميد عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

-ت )ٖ( ,)ّّٖ/ِ( :كتػػاب الجنػػائز )ُٕ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي عػػذاب القبػػر ,رقػػـ(َُْٕ) عػػف ىنػػاد عػػف

عبدة عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ .

س )ُِ( ,)َُٗ/ْ( :كتاب الجنائز )ُُٔ( ,باب كضع الجريػدة عمػى القبػر ,رقػـ(َِٕٔ) عػف إسػحاؽبف إبراىيـ عف المعتمر عف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ْ )ُِ( ,)َُُ-َُٗ/كتػاب

الجنػػائز )ُُٔ( ,بػػاب كضػػع الجريػػدة عمػػى القبػػر ,رقػػـ(َِٖٔ) عػػف محمػػد بػػف سػػممة كالحػػارث بػػف مسػػكيف
كالىما عف ابف القاسـ عف مالؾ عف نافع بو متقارب األلفاظ.

جػػو )ّٕ( ,)ِٓٓ/ّ( :كتػػاب الزىػػد )ِّ( ,بػػاب ذكػػر القبػػر كالبمػػى ,رقػػـ(َِْٕ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػيشيبة عف عبد اهلل بف نمير عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-طا )ُٔ( ,)َِّ( :كتاب الجنائز )ُٔ( ,باب جامع الجنائز ,رقـ(ْٖ) عف نافع بو متقارب األلفاظ.

حـ )ُٕ/ِ( :عػف يحيػى عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )َٓ/عػف إسػماعيؿ عػفأيكب عف نافع بو نحكه ,ككذلؾ(ِ )ٓٗ/عف ككيع عف فضيؿ بف غػزكاف عػف نػافع بػو جػزء مػف الحػديث ,

* ٌ )ٖ( ,)ٗ8ٓ/ٕ( :ٜمراب اىعْائى٘ٗ )ٔٔٙ( ,غ اىعهٝاكج ػيا ٚاىقثاه ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٕٓ8ي )ٕٔ( ,)ٔٓ9-ٔٓ8/ٗ( :مرااب اىعْاائى)ٔٔٙ( ,
تاب ٗ٘غ اىعهٝكج ػي ٚاىقثه ,نفٌ(ٌْ )ٕٓٙٙكا ٍٗرْا.
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ككػذلؾ(ِ )ُُّ/عػف إسػحاؽ بػػف عيسػى عػف مالػػؾ عػف نػافع بػػو متقػارب األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ْ)ُِْ-ُِّ/

عف يكنس عف الميث بو بمفظو.

حب )َُ( ,)َُْ-ََْ/ٕ( :كتاب الجنائز )ُٓ( ,فصؿ في أحػكاؿ الميػت فػي قبػره ,رقػـ(َُّّ) عػفعمر بف سعيد بف سناف عف أحمد بف أبي بكر عف مالؾ عف نافع بو متقارب األلفاظ.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

ٖٓٔ

نيف
(ُُٕ) أ ٍىرىك ي
اح اٍل يم ٍؤ ًم ى
ىخ ىب ىرىنػا ىع ٍب يػد المَّ ًػو ىع ٍػف يح ىم ٍي وػد ىع ٍػف أ ىىن و
ص وػر اٍل ىم يػر ً
ػاؿ :ىس ًػم ىع
ػس ,قى ى
كزم ,قى ى
ػاؿ :أ ٍ
(ُُٗ -)ُِِّ/أ ٍ
ىخ ىب ىرىنػا يس ىػكٍي يد ٍب يػف ىن ٍ
ً ً
َّ ً
ً
ً و
ً
يعػ ىة
كف ًم ىف المٍَّي ًؿ بًبً ٍئ ًر ىب ٍد ور ,ىق ى
اٍل يم ٍسم يم ى
اؿ ىكىر يسك يؿ المو  ىقػائ هـ يي ىنػادم " :ىيػا أ ىىبػا ىج ٍيػؿ ٍب ىػف ى ىشػاـ ىكىيػا ىش ٍػي ىبةي ٍب ىػف ىربً ى
كيا عتٍبةي ٍبف ربًيعةى يا أيمَّيةي ٍبف ىخمى و
ت ىما ىك ىع ىدنًي ىربٍّي ىحقًّا" ,ىقاليكا :ىيا
ؼ ىى ٍؿ ىك ىج ٍدتي ٍـ ىما ىك ىع ىد ىرب يك ٍـ ىحقًّا ىفًإٍّني ىك ىج ٍد ي
ىى ي ى ى ى ى ى ى ى
)
ُ
(
ً
ً
ً
ً
ىف يي ًج ييبكا"*.
كؿ المَّ ًو أىتيىن ًادم قى ٍك نما قى ٍد ىجيَّفيكا  ,قى ى
ىر يس ى
كف أ ٍ
يع ى
اؿ " :ىما أ ٍىنتي ٍـ بًأ ٍ
ىس ىم ىع ل ىما أىقيك يؿ م ٍنيي ٍـ ,ىكلىكَّنيي ٍـ ًلى ىي ٍستىط ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
ص ٍر(ٕ) ,ثقة متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٚ
س َوْي ُد ْب ُن َن ْ
* ُ
* َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن ا ْل ُم َب َارِك(ٖ) ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (.)ٚ
* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل(ٗ) ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-ـ )ُٓ( ,)َِِّ/ْ( :كتاب الجنػة كصػفة نعيميػا كأىميػا )ُٕ( ,بػاب عػرض مقعػد الميػت مػف الجنػة أك

النار عميو كاثبات عذاب القبػر كالتعػكذ منػو ,رقػـ(ٕٕ) عػف ىػداب بػف خالػد عػف حمػاد بػف سػممة عػف ثابػت

عف أنس متقارب األلفاظ.

-حـ )َُْ/ّ( :عف ابف أبي عدم عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُْٓ/عف يكنس عف شػيباف

عف قتادة عف أنس مختمؼ األلفاظ  ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ/عف يحيى بف سػعيد عػف حميػد بػو متقػارب األلفػاظ,

ككذلؾ(ّ )َِِ-ُِٗ/عف عبد الصمد عف حماد عػف ثابػت عػف أنػس مطػكنًل ,ككػذلؾ(ّ )ِّٔ/عػف عبػد
اهلل بػػف بكػػر عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ّ )ِٖٕ/عػػف عفػػاف عػػف حمػػاد عػػف ثابػػت عػػف أنػػس
مختمؼ األلفاظ .

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أنس بف مالؾ - نحكه-

-ـ )ُٓ( ,)َِِّ-َِِِ/ْ( :كتػػاب الجنػػة كصػػفة نعيميػػا كأىميػػا )ُٕ( ,بػػاب عػػرض مقعػػد الميػػت مػػف

الجنة أك النار عميو كاثبات عذاب القبر كالتعكذ منو ,رقـ(ٕٔ).

س )ُِ( ,)ُُِ/ْ( :كتاب الجنائز )ُُٕ( ,باب أركاح المؤمنيف ,رقـ(ََِٕ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌاا )ٖ( ,)ٗ8ٕ-ٗ8ٔ/ٕ( :ٜمراااب اىعْااائى )ٔٔ7( ,أنٗاغ اىَاائٍْ ,ِٞنفااٌ(ٖٕٕٔ) ٗ ,ي )ٕٔ( ,)ٕٔٔ/ٗ( :مراااب اىعْااائى )ٔٔ7( ,تاااب
أنٗاغ اىَئٍْ ,ِٞنفٌ(ٌْٔ )ٕٓ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ظٞؾ٘ا :أ ٛأّرْ٘اُٝ ,قاه :ظاؽد اىَٞرحٗ ,ظٞؼٗ ,اظراؽدٗ ,اىعٞؾح ظصح اىَٞد الا أّرِ .اىْٖاٝح(.)ٔ77
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)7
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)7
(ٗ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔٔ).
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ً
اب َّ
الزىك ًاة
(ْ) كتى ي
(ّْ) ذ ىزىك ًاة رمضاف عمىى الص ً
َّغ ً
ير
ىى ى ى ى
ض ىر يسػك يؿ المَّ ًػو
اؿ :ىح َّدثىىنا ىم ًال ه
ؾ ىع ٍف ىن ًاف وع ىع ًف ٍاب ًػف يع ىم ىػر ,ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(َُِ -)ِِّٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىف ىػر ى
ير ,حر كع ٍبود ,ىذ ىك ور كأ ٍينثىى ,ص (ُ) ً
صا نعا ًم ٍف ىش ًع و
ص ًغ و
ير*.
ى ن
ير ىك ىكبً و ي ى ى
 ىزىكاةى ىرىم ى
ض ى
اعا م ٍف تى ٍم ور أ ٍىك ى
اف ىعمىى يك ٍّؿ ى
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س  ,ثقة ثبت فقيو حجة ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َموَلى ْاب ِن ُع َم َر  ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ِْ( ,)ّٕٔ/ّ( :كت ػػاب الزك ػػاة )َٕ( ,ب ػػاب ف ػػرض ص ػػدقة الفط ػػر ,...رق ػػـ(َُّٓ) ع ػػف يحي ػػى ب ػػفمحمد بف السكف عف محمد بف جيضـ عػف إسػماعيؿ بػف جعفػر عػف عمػرك بػف نػافع عػف نػافع بػو مختمػؼ

األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِْ( ,)ّٔٗ/كتػاب الزكػاة )ُٕ( ,بػاب صػدقة الفطػر عمػى العبػد كغيػره مػف المسػمميف,

رقـ(َُْٓ) عف عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ بو متقارب األلفػاظ ,كزاد "مػف المسػمميف" ,ككػذلؾ(ّ-ُّٕ/

ػاعا مػف تمػر ,رقػـ(َُٕٓ) عػف أحمػد بػف يػػكنس
ِّٕ) )ِْ( ,كتػاب الزكػاة )ْٕ( ,بػاب صػدقة الفطػر ص ن
عف الميث عف نافع بو جزء مف الحديث  ,ككذلؾ(ّ )ِْ( ,)ّٕٓ/كتاب الزكاة )ٕٕ( ,بػاب صػدقة الفطػر
عمػػى الحػػر كالمممػػكؾ  ,...رقػػـ(ُُُٓ) عػػف النعمػػاف عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو مختمػػؼ

األلف ػ ػػاظ  ,كك ػ ػػذلؾ(ّ )ِْ( ,)ّٕٕ/كت ػ ػػاب الزك ػ ػػاة )ٕٖ( ,ب ػ ػػاب ص ػ ػػدقة الفط ػ ػػر عم ػ ػػى الص ػ ػػغير كالكبي ػ ػػر,
رقـ(ُُِٓ) عف مسدد عف يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ُِ( ,)ٕٕٔ/ِ( :كتػػاب الزكػػاة )ْ( ,بػػاب زكػػاة الفطػػر عمػػى المسػػمميف مػػف التمػػر كالشػػعير ,رقػػـ(ُِ)

عف قتيبة بف سعيد كعبد اهلل بف مسممة القعنبي كيحيػى بػف يحيػى ,جمػيعيـ عػف مالػؾ بػو مختمػؼ األلفػاظ,
ككذلؾ(ِ )ُِ( ,)ٕٕٔ/كتاب الزكاة )ْ( ,بػاب زكػاة الفطػر عمػى المسػمميف مػف التمػر كالشػعير ,رقػـ(ُّ)

عف ابف نمير عف أبيو ,كعف ابف أبي شػيبة عػف عبػد اهلل بػف نميػر كأبػي أسػامة كالىمػا (عبػد اهلل بػف نميػر
كأبػػك أسػػامة) عػػف عبيػػد اهلل عػػف نػػافع بيمتقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ُِ( ,)ٕٕٔ/كتػػاب الزكػػاة )ْ( ,بػػاب

زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير ,رقـ(ُْ) عف يحيى بػف يحيػى عػف يزيػد بػف زريػع عػف نػافع

بػو مختمػػؼ األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ْ( ,)ٕٔٗ/كتػػاب الزكػػاة )ْ( ,بػػاب زكػػاة الفطػػر عمػػى المسػػمميف مػػف التمػػر
كالشعير ,رقـ(ُٓ) عف قتيبة بف سعيد كمحمد بف رمح ,كالىما عف الميث عف نػافع بػو جػزء مػف الحػديث,

ككػػذلؾ(ِ )ْ( ,)ٕٔٗ/كتػػاب الزكػػاة )ْ( ,بػػاب زكػػاة الفطػػر عمػى المسػػمميف مػػف التمػػر كالشػػعير ,رقػػـ(ُٔ)

عف محمد بف رافع عف ابف أبي فديؾ عف الضحاؾ عف نافع بو متقارب األلفاظ.

* ٌ )ٗ( ,)ٖ7/ٖ( :ٜمراب اىىماج )ٖٗ( ,ؽهٖ وماج نٍٙااُ ػيا ٚاىٕاغٞه ,نفاٌ(ٖ ٗ ,)ٕٕ9ي )ٕٖ( ,)ٗ9/٘( :مرااب اىىمااج )ٖٕ( ,تااب
ؽهٖ وماج نٍٙاُ ػي ٚاىٕغٞه ,نفٌ(ٌْ )ٕٗ98كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىٕاعٍ ٕ٘ :نٞاه ٍٝغ أنتؼح أٍكاق .اىْٖاٝح(ٖٓ٘)؛ ٗاىَك ٍقكن تؤُ َٝك اىهظو ٝك ٔٝؽَٞأل مؾٚ ٔٞؼاٍا .اىْٖاٝح(ٔ.)8ٙ
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-د ,)ُُْ/ِ( :كتاب الزكاة ,باب كـ يؤدل في صػدقة الفطػر ,رقػـ(ُُُٔ) عػف عبػد اهلل بػف مسػممة عػف

مال ػػؾ ب ػػو مختم ػػؼ األلف ػػاظ ,كك ػػذلؾ(ِ ,)ُُٓ-ُُْ/كت ػػاب الزك ػػاة ,ب ػػاب ك ػػـ ي ػػؤدل ف ػػي ص ػػدقة الفط ػػر,

رقـ(ُُِٔ) عف يحيى بف محمد بف السكف عف محمد بف الجيضـ عف إسماعيؿ بف جعفر عػف عمػر بػف
نػػافع عػػف نػػافع بػػو مختمػػؼ األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ ,)ُُٓ/كتػػاب الزكػػاة ,بػػاب كػػـ يػػؤدل فػػي صػػدقة الفطػػر,

رقػػـ(ُُّٔ) عػػف مسػػدد عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد كبشػػر بػػف المفضػػؿ كالىمػػا عػػف عبيػػد اهلل مرسػ نػال متقػػارب
األلفاظ ,ككذلؾ(ِ ,)ُُٓ/كتاب الزكاة ,باب كـ يؤدل في صدقة الفطر ,رقـ(ُُْٔ) عف الييثـ بف خالػد
عف حسيف بف عمي عف زائدة عف عبد العزيز بف أبي داكد عف نافع بو بمفظ مختمؼ.

ت )ٓ( ,)ُُٓ/ِ( :كتاب الزكاة )ّٓ( ,باب ما جاء في صدقة الفطر ,رقػـ(ٕٓٔ) عػف قتيبػة بػف سػعيدعف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ٓ( ,)ُُٓ/كتػاب الزكػاة )ّٓ( ,بػاب

ما جاء في صدقة الفطر ,رقـ(ٕٔٔ) عف إسحاؽ بف مكسى عف معف عف مالؾ بو متقارب األلفاظ. ,

س )ِّ( ,)ْٖ-ْٕ/ٓ( :كتػػاب الزكػػاة )َّ( ,بػػاب فػػرض زكػػاة رمضػػاف ,رقػػـ(ِْٔٗ) عػػف عم ػ ارف بػػفمكسػػى عػػف عبػػد ال ػكارث عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو نحػػكه ,ككػػذلؾ(ٓ )ِّ( ,)ْٖ/كتػػاب الزكػػاة )ُّ( ,بػػاب

فػػرض زكػػاة رمضػػاف عمػػى المممػػكؾ ,رقػػـ(ِْٕٗ) عػػف قتيبػػة عػػف حمػػاد عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو مختمػػؼ

األلفػ ػػاظ  ,ككػ ػػذلؾ(ٓ )ِّ( ,)ْٗ/كتػ ػػاب الزكػ ػػاة )ّّ( ,بػ ػػاب فػ ػػرض زكػ ػػاة رمضػ ػػاف عمػ ػػى المسػ ػػمميف دكف
المعاىديف ,رقـ(ِْٗٗ) عػف محمػد بػف سػممة كالحػارث بػف مسػكيف ,كالىمػا عػف ابػف القاسػـ عػف مالػؾ بػو
متقارب األلفاظ ,كزاد "مف المسمميف" ,ككذلؾ(ٓ )ِّ( ,)ْٗ/كتاب الزكاة )ّّ( ,باب فرض زكاة رمضػاف

عمى المسمميف دكف المعاىديف ,رقـ(ََِٓ) عف يحيى بف محمد عف محمد بف جيضػـ عػف إسػماعيؿ بػف

جعفر عف عمر بف نافع عف نافع بو مختمؼ األلفاظ  ,ككذلؾ(ٓ )ِّ( ,)َٓ/كتاب الزكاة )ّْ( ,باب كـ

فرض ,رقـ(َُِٓ) عف إسحاؽ بف إبراىيـ عف عيسى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-جو )ٖ( ,)ُْْ/ِ( :كتاب الزكاة )ُِ( ,باب صدقة الفطر ,رقـ(ُِٖٓ) عف محمد بف رمح عف الميث

عف نافع جزء مػف الحػديث  ,ككػذلؾ(ِ )ٖ( ,)ُْْ/كتػاب الزكػاة )ُِ( ,بػاب صػدقة الفطػر ,رقػـ(ُِٖٔ)

عف حفص بف عمرك عف عبد الرحمف بف ميدم عف مالؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "مف المسمميف".

دم )ّ( ,)َُّْ/ِ( :كتػاب الزكػػاة )ِٕ( ,بػػاب فػي زكػػاة الفطػػر ,رقػـ(َُِٕ) عػػف خالػػد بػف مخمػػد عػػفمالؾ بو متقارب األلفاظ ,كزاد "مف المسمميف" ,ككذلؾ(ِ )ّ( ,)َُّْ/كتػاب الزكػاة )ِٕ( ,بػاب فػي زكػاة

الفطر ,رقـ(َُّٕ) عف محمد بف يكسؼ عف سفياف عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

-طا )ُٕ( ,)ِٕٔ( :كتاب الزكاة )ِٖ( ,باب مكيمة زكاة الفطر ,رقػـ(ْٓ) عػف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ

 ,كزاد "مف المسمميف".

-حـ )ٓ/ِ( :عف إسماعيؿ عف أيػكب عػف نػافع بػو مختمػؼ األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ٓٓ/عػف يحيػى عػف عبيػد

اهلل عف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ّٔ/عػف ابػف ميػدم عػف مالػؾ بػو متقػارب األلفػاظ ,كزاد "مػف

المسمميف" ,ككذلؾ(ِ )ٔٔ/عف سميماف بف داكد عف سعيد بف عبد الرحمف عف عبيد اهلل بف عمر عف نافع
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بو متقارب األلفاظ ,كزاد "مف المسػمميف" ,ككػذلؾ(ِ )َُِ/عػف محمػد بػف عبيػد عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو
متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُُْ/عف سريج عف عبد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عبد اهلل بف عمرك –رضي اهلل عنيما -نحكه

ت )ٓ( ,)ُُٓ/ِ( :كتاب الزكاة )ّٓ( ,باب ما جاء في صدقة الفطر ,رقـ(ْٕٔ) .ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات
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(ْٔ) ىك ٍـ الصَّاعي
ػاؿ :ح َّػدثىىنا اٍلقى ً
ت
اس يػـ  -ىك يى ىػك ٍاب يػف ىم ًال وػؾ -ىع ًػف اٍل يج ىع ٍي ًػد ,قى ى
(ُُِ -)َُِّ/أ ٍ
ػاؿ :ىس ًػم ٍع ي
ىخ ىب ىرىنػا ىع ٍم يػرك ٍب يػف يزىرىارةى ,قى ى ى
(ِ)
يد ًف ً
ً
اف الصَّاعي(ُ) ىعىمى ىعيًد رس ً
يو.
كؿ المَّ ًو  يم ًّدا ىكثيميثنا بً يم ٍّد يك يـ اٍل ىي ٍكىـ ىكىق ٍد ًز ى
ب ٍب ىف ىي ًز ى
السَّائ ى
يد ,ىيقيك يؿ ىك ى
ٍ ىي
اد ٍبف أىيكب ع ًف اٍل ىق ً
ًً
اسًـ*.
اؿ أ يىبك ىع ٍبًد َّ
ىق ى
ى ى
الر ٍح ىم ًف :ىك ىح َّدثىنيو ًزىي ي ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
* َع ْم ُرو ْب ُن ُزَرَارةَ ْب ِن َو ِاق ٍد ا ْل ِك َال ِبي(ٖ) ,أ َُبو م َح َّم ٍد َّ
اب ِ
وري.
سُ
الن ْي َ
ُ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
كثقو النسائي(ْ),كمحمد بف عبد الكىاب  ,كأبك بكر محمد بػف النضػر الجػاركدم  ,كالػدارقطني ,

كالذىبي(ٖ) ,كابػف حجػر(ٗ) ,كزاد محمػد بػف عبػد الكىػاب "ثقػة" ,كزاد ابػف حجػر "ثبػت" ,كذكػره ابػف حبػاف فػي

(َُ)
أيضا" :اإلماـ المحدث الثبت"(ُُ).
الثقات  ,كقاؿ الذىبي ن
مات سنة ثماف كثالثيف كمائتيف.

وب  ,ثقة متقن ,سبق في الحديث رقم (ٓٗ).
* ِزَي ُ
اد ْب ُن أَي َ
* ا ْلقَ ِ
اس ُم ْب ُن َم ِال ٍك ا ْل ُم َزِني(ٕٔ) ,أ َُبو َج ْعفَ ٍر ا ْل ُكوِفي.

كثقػ ػػو ابػ ػػف سػ ػػعد(ُّ) ,كابػ ػػف معػ ػػيف(ُْ) ,كمحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف عمػ ػػار(ُٓ) ,كاب ػ ػراىيـ بػ ػػف عبػ ػػد اهلل

اليركم(ُٔ) ,كالعجمي(ُٕ) ,كأبك داكد(ُٖ) ,كالذىبي(ُٗ) ,كزاد ابف سعد "صالح الحػديث",كذكره ابػف حبػاف(َِ),
كابف شاىيف

(ُِ)

في الثقات ,كقاؿ ابف معيف

(ِِ)

–في ركاية ,-كأحمد(ِّ) ,كالػذىبي(ِْ)" :صػدكؽ" ,كزاد ابػف

* ٌ )ٗ( ,)ٗٗ/ٖ( :ٜمراب اىىماج )ٗٙ( ,مٌ اىٕاع ,نفٌ(ٖٕٓٔ) ٗ ,ي )ٕٖ( ,)٘٘/٘( :مراب اىىمااج )ٗٗ( ,تااب ماٌ اىٕااع ,نفاٌ(ٕ٘ٔ٘)
ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىٕاع :ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)ٕٔ9
(ٕ) اى َُك ٕ٘ :ؽ ٜاألٔو نتغ اىٕاعٗ ,اَّا فكنٓ تٔ ألّٔ أفو ٍا ماّ٘ا ٝرٕكفُ٘ تٔ ؽ ٜاىؼاقجٗ ,...فٞو :أٔو اى َُك ٍقك ٌن تاؤُ َُ ٝاك اىهظاو ٝكٝأ ؽاَٞأل
مؾٚ ٔٞؼاٍا .اىْٖاٝح(ٔ.)8ٙ
(ٖ) اىنالت :ٜتنٍه اىناػ تؼكٕا اىالً أىؼ ٗؽ ٜآـهٕا اىثاء اىَ٘ؼكجٕ ,مٓ اىٍْاثح اىا ٚػاكج فثائاو ٍاِ اىؼاهبٗ ,...اىقثٞياح اىَؼهٗؽاح ٕا ٜماالب تاِ
ػاٍه تِ ٔؼٕؼح ٌٍْٖ ,...أت٘ ٍؽَك ػَهٗ تِ ونانج .األٍّاب(٘ ,)ٔٔ7-ٔٔٙ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٔٔٙ-ٔٔ٘/
(ٗ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٙٓ(ٜ
(٘) ٌئاالخ اىثهفاّ.)ٔٔٔ(ٜ
( )ٙذٖمٝة اىنَاه(ٕٕ.)ٖٔ/
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(ٕٕ.)ٖٔ/
( )8اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٖٖٙ/
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖ٘8
(ٓٔ) اىصقاخ(.)ٗ87/8
(ٔٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(ٔٔ.)ٗٓٙ/
(ٕٔ) اىَىّ :ٜت ٌٙاىَٗ ٌٞؽرػ اىىاٗ ٛؽ ٜآـهٕا اىُْٕ٘ ,مٓ اىٍْثح اىٍ ٚىْٝح .األٍّاب(٘ ,)ٕ77/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٖٓ٘/
(ٖٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٕٙ/ٙ(ٙ
(ٗٔ) ذانٝؿ اىكٗن ,)ٕٓٓ/ٔ(ٛاىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٕٕٔ/7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ( ,)ٕٙ8ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ88/
(٘ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٗٔ.)ٖ89/
( )ٔٙذٖمٝة اىنَاه(ٖٕ.)ٕٗ٘/
( )ٔ7ذانٝؿ اىصقاخ(.)ٖ87
( )ٔ8ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ89/
( )ٔ9اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ ٍِ ,)ٕٔٓ/ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(ٕٖٗ) ,اىهٗاج اىصقاخ اىَرنيٌ ؽ ٌٖٞتَا ال ٘ٝظة نقٌٕ(ٓ٘ٔ).
(ٕٓ) اىصقاخ(.)ٖٕ9/7
(ٕٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٙ8
(ٕٕ) ٌئاالخ اتِ اىعْٞك(ٖٓٗ) ,ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ88/
(ٖٕ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق( ,)ٖٔ8ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ89/
(ٕٗ) ٍٞىاُ االػركاه(٘.)ٗ٘8/
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معػػيف "مػػا كػػاف بػػو بأس",كقػػاؿ ابػػف حجػػر" :صػػدكؽ ,فيػػو لػػيف"(ُ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ" :صػػالح ًل بػػأس بػػو,

كلػػيس بػػالمتيف"(ِ) ,كفػػي ركايػػة أخػػرل" :صػػالح الحػػديث لػػيس بػػالمتيف"(ّ) ,كفػػي ركايػػة ثالثػػةً" :ل ييحػػتج

بػػو"(ْ) ,كضػػعفو زكريػػا بػػف يحيػػى السػػاجي(ٓ) ,كاألزدم(ٔ) ,كزاد زكريػػا بػػف يحيػػى السػػاجي "كقػػد ركل عنػػو
عمي بف المديني كالناس".

مات سنة بضع كتسعيف كمائة(ٕ).
ويقَا ُل :أ َُوْي ٍ
الر ْح َٰم ِن ْب ِن أ َْو ٍ
س ا ْل ِك ْن ِدي(.)ٛ
* ا ْل ُج َع ْي ُد –وقيل ا ْل َج ْع ُدْ -ب ُن َع ْب ِد َّ
سُ ,
كثقو النسػائي(ٗ) ,كابػف معػيف(َُ) ,كالػدارقطني(ُُ) ,كالػذىبي(ُِ) ,كابػف حجػر(ُّ) ,كالعينػي(ُْ) ,كزاد

ابػ ػػف معػ ػػيف "صػ ػػالح" ,كذك ػ ػره ابػ ػػف حبػ ػػاف(ُٓ) ,كابػػػف شػ ػػاىيف

(ُٔ)

"صدكؽ"(ُٕ).

فػ ػػي الثقات,كقػ ػػاؿ الػ ػػذىبي م ػ ػرة أخػ ػػرل:

كضعفو زكريا بف يحيى الساجي(ُٖ) ,كقاؿ األزدم" :فيػو نظػر"(ُٗ) ,قػاؿ ابػف حجػر" :كتضػعيفو –

يعني زكريا بف يحيى الساجي -مردكد"(َِ).

قمت :اضطرب ابف حباف فيو ,فعده مرة في التابعيف ,كمرة فػي أتبػاع التػابعيف ,كالصػكاب أنػو مػف

صغار التابعيف ,كما قاؿ ابف حجر(ُِ),

(ِِ)
ػائال:
أما عن سماعو من السائب ,فقد شكؾ فػي سػماعو اب يػف حبػاف  ,كقػد رد ذلػؾ ابػف حجػر ق ن
"ًل معنى لشكو في ذلؾ ,فقد أخرج لو البخارم بسماعو مف السائب ,كذلؾ في الطيارة"(ِّ).

قمت :كحديث الباب فيو رد عمى ابف حباف ,كقاؿ العيني" :صح سماع الجعد مف السائب"(ِْ).
مات سنة بضع كأربعيف كمائة.

(ٔ) ذقهٝة اىرقهٝة(.)ٖ87
(ٕ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٗ٘9/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٕٕٔ/7
(ٗ) ٍٞىاُ االػركاه(ٌ٘ٞ ,)ٗ٘8/ه أػالً اىْثالء( ,)ٖٕٗ/9ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٖٕٗ/
(٘) ذانٝؿ تغكاق(ٗٔ.)ٖ89/
(ٕ )ٙك ٛاىٍان.)ٖٗٙ(ٛ
(ٌٞ )7ه أػالً اىْثالء(.)ٖٕٗ/9
( )8اىنْك :ٛذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
( )9ذٖمٝة اىنَاه(ٗ.)ٕ٘ٙ/
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٕ.)ٕ٘9/
(ٔٔ) اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٖٔ.)ٔٓٔ/
(ٕٔ) اىناِؼ(ٔ.)ٖٔٙ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)78
(ٗٔ) ػَكج اىقان.)ٖٙٙ/ٗ(ٛ
(٘ٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔ٘ٔ/ٙ( )ٔٔٙ/
( )ٔٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٔ.)9
(ٍٞ )ٔ7ىاُ االػركاه(ٕٗ ,)ٔ٘ٔ/نٍى ىٔ (ٔػ).
(ٕ )ٔ8ك ٛاىٍان.)ٗٙٔ ,ٖ9٘(ٛ
(ٍٞ )ٔ9ىاُ االػركاه(ٕٕ ,)ٔ٘ٔ/ك ٛاىٍان.)ٖ9٘(ٛ
(ٕٓ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘.)ٖ9
(ٕٔ) ٕك ٛاىٍان.)ٖ9٘(ٛ
(ٕٕ) اىصقاخ(.)ٔ٘ٔ/ٙ
(ٖٕ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٗ7/
(ٕٗ) ػَكج اىقان.)ٖٙٙ/ٗ(ٛ

ٖٔٙ

ِ (ُ)
يد ْب ِن ثُمام َة ِ
بن س ِع ٍ
الك ْن ِدي(ِ) ,أَو األَ ْزِدي(ّ).
* َّ
ب ْب ُن َي ِز َ
السائ ُ
يد ِ َ
َ َ
يكلػػد فػػي السػػنة الثانيػة مػػف اليجػرة ,كمػػات سػػنة إحػػدل كتسػػعيف ,كقيػػؿ قبػػؿ ذلػػؾ ,كىػػك آخػػر مػػف مػػات

بالمدينة مف الصحابة.

ثانيا :التخريج
ً
-خ )ْٖ( ,)ٕٓٗ/ُُ( :كتػ ػػاب كفػ ػػارات األيمػ ػػاف )ٓ( ,بػ ػػاب صػ ػػاع المدينػ ػػة كمػ ػػد النبػ ػػي  كبركتػ ػػو,...

رق ػػـ(ُِٕٔ) ع ػػف عثم ػػاف ب ػػف أب ػػي ش ػػيبة ع ػػف القاس ػػـ ب ػػو بمفظ ػػو ,كزاد "ف ػػي زم ػػف عم ػػر ب ػػف عب ػػد العزي ػػز",
ككػػذلؾ(ُّ )ٗٔ( ,)َّْ/كتػػاب اًلعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة )ُٔ( ,بػػاب مػػا ذكػػر النبػػي  كحػػض عمػػى

اتفاؽ أىؿ العمـ ,...رقـ(َّّٕ) ,عف عمرك بف ز اررة بو بمفظو.

-طػب ,)ُٖٔ/ٕ( :رقػـ(ُٖٔٔ) عػف الحسػيف بػف إسػحاؽ عػف عثمػػاف بػف أبػي شػيبة عػف القاسػـ بػو نحػػكه,

كزاد "كقاؿ السائب :حج بي في زماف النبي  كأنا غالـ".
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو القاسـ بف مالؾ صدكؽ.

(ٔ) اىرااااانٝؿ اىنثٞااااه(ٗ ,)ٖٔ7/اىعااااهغ ٗاىرؼااااكٝو(ٗ ,)ٕٗٔ/اىصقاااااخ(ٖ ,)ٔ7ٕ-ٔ7ٔ/االٌاااارٞؼاب ؽااااٍ ٜؼهؽااااح األٔااااؽاب(ٖٖٔ ,)ٖٔٗ-أٌااااك
اىغاتح(ٕ ,)ٔٙ9/اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٖ.)ٕٙ/
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
(ٖ)ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
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(ْٓ) اٍلٌي يد الس ٍفىمى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ىع ٍف ىم ًال وؾ ىع ٍف ىن ًاف وع ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىػر ,أ َّ
ػاؿ
ػكؿ المَّ ًػو  قى ى
ىف ىر يس ى
(ُِِ -)ِِّْ/أ ٍ
ؼ ىع ًف اٍل ىم ٍسأىىل ًة" :اٍل ىي يد اٍل يعٍم ىيا ىخ ٍيهر ًم ىػف اٍل ىي ًػد السػ ٍفىمى ىكاٍل ىي يػد اٍل يعٍم ىيػا اٍل يم ٍنًف ىقػةي ىكاٍل ىي يػد السػ ٍفىمى
َّد ىق ىة ىكالتَّ ىعف ى
ىك يى ىك ىي ٍذ يك ير الص ى
*
السَّائًمىةي".

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
* َم ِال ُك ْب ُن أَ َن ٍ
س  ,ثقة ثبت حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٓٔ).
* َن ِافعٌ َم ْوَلى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ِْ( ,)ِْٗ/ّ( :كتػاب الزكػػاة )ُٖ( ,بػػاب ًل صػدقة إًل عػػف ظيػػر غنػى ,...رقػػـ(ُِْٗ) عػػف أبػػيالنعماف عف حماد بف زيد عف أيكب ,كعف عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ ,كالىما (أيػكب كمالػؾ) عػف نػافع

بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ُِ( ,)ُٕٕ/ِ( :كتػػاب الزكػػاة )ِّ( ,بػػاب بيػػاف أف اليػػد العميػػا خيػػر مػػف اليػػد السػػفمى كأف اليػػد العميػػا

ىي المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة ,رقـ(ْٗ) عف قتيبة بف سعيد بو متقارب األلفاظ.

-د ,)ُِٔ/ِ( :كتاب الزكاة ,باب في اًلستعفاؼ ,رقـ(ُْٖٔ) عف القعنبي عبد اهلل بف مسممة عف مالؾ

بو متقارب األلفاظ.

-دم )ّ( ,)َُِٖ/ِ( :كتاب الزكاة )ِِ( ,باب في فضؿ اليد العميا ,رقـ(ُِٗٔ) عف سميماف بف حرب

عف حماد بف زيد عف أيكب عف نافع بو متقارب األلفاظ.

طػػا )ٖٓ( ,)ٖٕٔ( :كتػػاب الصػػدقة )ِ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي التعفػػؼ عػػف المسػػألة ,رقػػـ(ٖ) عػػف نػػافع بػػومتقارب األلفاظ.

-حػػـ )ْ/ِ( :عػػف إسػػحاؽ بػػف يكسػػؼ عػػف سػػفياف عػػف ابػػف عجػػالف عػػف القعقػػاع بػػف حكػػيـ عػػف ابػػف عمػػر

متقػػارب األلفػػاظ ,كفيػػو قصػػة ,ككػػذلؾ(ِ )ٕٔ/عػػف عتَّػػاب عػػف عبػػد اهلل عػػف مكسػػى بػػف عقبػػة عػػف نػػافع بػػو
بمفظػ ػػو ,ككػ ػػذلؾ(ِ )ٖٗ/عػ ػػف يػ ػػكنس عػ ػػف حمػ ػػاد بػ ػػف زيػ ػػد عػ ػػف أيػ ػػكب عػ ػػف نػ ػػافع بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككذلؾ(ِ )ُِِ/عف ىاشـ عف إسحاؽ بف سعيد بف عمػرك عػف أبيػو سػعيد بػف عمػرك عػف ابػف عمػر جػزء
مف الحديث ا ,ككذلؾ(ِ )ُِٓ/عف حماد بػف مسػعدة عػف ابػف عجػالف كصػفكاف ,كالىمػا عػف القعقػاع بػف

حكيـ عف ابف عمر متقارب األلفاظ ,كفيو قصة.

* ٌااا )ٗ( ,)٘ٓ/ٖ( :ٜمرااااب اىىمااااج )٘ٗ( ,تااااب اىٞاااك اىٍاااؾي ,ٚنفاااٌ(ٕٖٕٗ) ٗ ,ي )ٕٖ( ,)ٖٙ/ٙ( :مرااااب اىىمااااج )ٕ٘( ,تااااب اىٞاااك اىٍاااؾي,ٚ
نفٌ(ٌْ )ٕٕ٘9كا ٍٗرْا.
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ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي أمامة  متقارب األلفاظ

-ـ )ُِ( ,)ُٕٖ/ِ( :كتػػاب الزكػػاة )ِّ( ,بػػاب بيػػاف أف اليػػد العميػػا خيػػر مػػف اليػػد السػػفمى كأف اليػػد العميػػا

ىي المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة ,رقـ(ٕٗ).

ت )ّٕ( ,)ُّٓ/ْ( :كتاب الزىد )ِّ( ,باب ,رقـ(َِّٓ) .-حـ.)ِِٔ/ٓ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ص ىد ىقةي اٍل ىع ٍبًد
(ٖٓ) ى
ت يع ىم ٍيػ نػرا,
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىحػػاتً هـ ىعػ ٍػف ىي ًزيػ ىػد ٍبػ ًػف أىبًػػي يع ىب ٍيػ وػد ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يػف ىسػ ًػع ويد ,قىػ ى
(ُِّ -)ِِّٗ/أ ٍ
ػاؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
(ِ)
(ُ)
ل
يف ىفأى ٍ
ط ىع ٍمتيػػوي ًم ٍنػػوي ,ىف ىعًمػ ىػـ بً ػ ىذًل ىؾ ىمػ ٍػك ى
ىم ىرنًػػي ىمػ ٍػك ى
ىمػ ٍػكىلى آبًػػي المَّ ٍحػ ًػـ ىقػ ى
ػاء ًم ٍسػ ًػك ه
ل أٍ
ًل ى
ىف أي ىقػ ٍّػد ىد ىل ٍح نمػػا ,ىف ىجػ ى
ًل ى
ػاؿ :أ ى
ط ًعػػـ ى ً
ػكؿ المَّػ ًػو  ىفػ ىػدعاه ىف ىقػ ى ً
آمػ ىػرهي ,ىكىقػ ى
ضػ ىػرٍبتىوي" ,ىف ىقػ ى
ت ىر يسػ ى
ػاؿ ىمػ َّػرةن
ضػ ىػرىبنًي ,ىفأىتىٍيػ ي
ط ىعػػامي بً ىغ ٍيػ ًػر أ ٍ
ػاؿ" :لػ ىػـ ى
ىف ى
ى ي
ىف ي
ػاؿ :يي ٍ ي
ىج ير ىب ٍي ىن يك ىما"*.
ىم ًرم ,قى ى
أٍ
اؿ" :األ ٍ
يخ ىرل :بً ىغ ٍي ًر أ ٍ

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
(ٖ)
يل ا ْلم َد ِني ,أَبو إِسم ِ
* ح ِاتم ْب ُن إِ ِ
يل ا ْل َح ِ
ارِثي  ,موًلىم.
اع َ
ْ
ُ َْ
س َماع َ َ
َ ُ

كثقو ابف سػعد(ْ) ,كابػف معػيف(ٓ) ,كابػف المػديني(ٔ) ,كالعجمػي(ٕ) ,كالػدارقطني(ٖ) ,كالػذىبي(ٗ) ,كزاد ابػف

مأمكن ػػا كثي ػػر الح ػػديث" ,كزاد اب ػػف الم ػػديني "ك ػػاف عن ػػدنا ثبتنػػا" ,كزاد ال ػػدارقطني "كزيادت ػػو
س ػػعد "ك ػػاف عن ػػدنا
ن
مقبكل ػػة" ,كزاد ال ػػذىبي "كثي ػػر الح ػػديث"(َُ) ,كذكػ ػره اب ػػف حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات(ُُ) ,كق ػػاؿ النس ػػائي" :ل ػػيس ب ػػو
(ُّ)
(ُِ)
ػي مػف ال َّػد ىارىكٍردم,
بأس"  ,كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ ييـ ,صحيح الكتاب"  ,كقػاؿ أحمػد" :ىػك أحػب إل َّ
حاتمػ ػػا كػ ػػاف فيػ ػػو غفمػ ػػة ,إًل أف كتابػ ػػو صػ ػػحيح"(ُْ),كقػ ػػاؿ النسػ ػػائي فػ ػػي ركايػ ػػة أخػ ػػرل" :لػ ػػيس
كزعم ػ ػكا أف ن

بالقكم"(ُٓ) ,كقاؿ ابف المديني" :ركل عف جعفر عف أبيو أحاديث مراسيؿ أسندىا"(ُٔ).
مات سنة ست كثمانيف كمائة ,كقيؿ سبع كثمانيف كمائة.

يد ْب ُن أَِبي ُع َب ْي ٍد  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
* َي ِز ُ
ش ِي َد َم َع َم ْوًلهُ َخ ْي َبر(.)ٔٚ
* ُع َم ْي ُر َم ْولَى آ ِبي المَّ ْحِم ,صحابيَ ,
* ٌااا )ٗ( ,)ٕ٘/ٕ( :ٜمرااااب اىىمااااجٔ )٘8( ,اااكفح اىؼثاااك ,نفاااٌ( ٗ ,)ٕٖٕ9ي )ٕٖ( ,)ٙ٘/٘( :مرااااب اىىمااااج )٘ٙ( ,تااااب ٔاااكفح اىؼثاااك,
نفٌ(ٖٖٕ٘) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) آت ٜاىيؽٌ :فاه اىْ٘ٗ ٕ٘" :ٛتَٖىج ٍَكٗقج ٗمٍه اىثاء ,فٞو ألّٔ ماُ ال ٝؤمو اىيؽٌٗ ,فٞو ال ٝؤمو ٍا لتػ ىألْٔاًٗ ,أٌَ آت ٜاىيؽٌ ػثاك ,
ٗفٞو ـيؼ ٗفٞو اىؽ٘ٝهز اىغؾانٔ ٕ٘ٗ ,ٛؽات ,ٜاٌرّاٖك ٝاً٘ ؼْاِ ."ِٞاهغ ٍٍايٌ(ٗٗ ,)ٕ8ٕٖ/فااه اتاِ ؼعاهٔ" :اؽاتٍّ ٜاٖ٘ن ,فااه أتا٘
ػثٞكج :أٌَ ػثك تِ ػثك اىَيل تِ ػثك  ,ماُ ِهٝؾا ِاػهاِٖٗ ,ك ؼْْٞاٍٗ ,ؼٔ ٍ٘الٓ ػَٞهٗ ,اَّا ٌَُ ٜآت ٜاىيؽٌ ألّأ مااُ ٝاؤت ٚأُ ٝؤماو
اىيؽٌٗ ,ىؼو أٌَ ـيؼ تِ ٍاىلٗ ,فٞو ػثك تِ ػثك ٗ ,فٞو اىؽ٘ٝهز تِ ػثك تِ ـيؼ" .اإلٔاتح ؽ ٜذَٞٞى اىٕؽاتح(ٔ )9/ترٕهػ.
ٗاّظه :ؼة(ٚ ,)ٔٗ7/8ة( ,)ٕٙ٘/ٔ7ك(ٖ ,)ٕٕٙ/االٌرٞؼاب ؽاٍ ٜؼهؽاح اىٕاؽاتح( ,)ٗٔ7أتا٘ ّؼا ٌٞؽاٍ ٜؼهؽاح اىٕاؽاتح(ٗ ,)ٕٓ97/أٌاك
اىغاتح(٘.)ٕٙ8/
(ٕ) اىقكٝك ٕ٘ :اىيؽٌ اىََي٘غ اىَعؾؼ ؽ ٜاىًَّ .اىْٖاٝح(ٖ٘ٗ ,)7فاه اىٍْك" :ٛأفكق ىؽَا أ ٛأفطؼٔ" .ؼاِٞح اىٍْك ٛػي ٚاىٍْائ.)ٙ٘/٘(ٜ
(ٖ) ٕمٓ اىٍْثح اى ٚفثائو .األٍّاب(ٕ ,)ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔٗ ,)ٖٕ7/اّظه اىطثقاخ اىنثه.)ٗ9ٖ/٘(ٙ
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٗ9ٖ/٘(ٙ
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕ٘9/
(ٌ )ٙئاالخ ٍؽَك تِ ػصَاُ تِ أتِٞ ٜثح ىؼي ٜتِ اىَك ْٜٝؽ ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو (.)ٔٔ8
( )7ذانٝؿ اىصقاخ(ٔٓٔ).
( )8اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٕ.)ٔٙ8/
( )9اىناِؼ(ٔٗ ,)ٔٗ٘/اّظه ٍٞىاُ االػركاه(ٕ.)ٕٔٙ/
(ٓٔ) اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٕٙ/
(ٔٔ) اىصقاخ(.)ٕٔٔ-ٕٔٓ/8
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(٘.)ٔ9ٓ/
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗ.)8
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٖ.)ٕ٘9/
(٘ٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٕ.)ٕٔٙ/
( )ٔٙذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)99/
( )ٔ7اّظااه اىعااهغ ٗاىرؼااكٝو( ,)ٖ79/ٙاىصقاااخ(ٖ ,)ٕ99/االٌاارٞؼاب ؽااٍ ٜؼهؽااح األٔااؽاب( ,)ٗ88أٌااك اىغاتااح(ٖ ,)78ٔ/اإلٔاااتح ؽاا ٜذَٞٞااى
اىٕؽاتح(٘.)ٖ8/
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ثانيا :التخريج
ً
ـ ,)َُٕ/ِ( :كتاب الزكاة )ِٔ( ,بػاب مػا أنفػؽ العبػد مػف مػاؿ مػكًله ,رقػـ(ّٖ) عػف قتيبػة بػف سػعيد بػوبمفظو ,ككذلؾ(ِ ,)َُٕ/كتاب الزكاة )ِٔ( ,باب ما أنفؽ العبد مف ماؿ مكًله ,رقـ(ِٖ) عف أبي بكر بف
أبي شيبة كابف نمير كزىير بف حرب ,جميعيـ عف حفص بف غياث عف محمد بف زيد عف عميػر بػو جػزء

مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

جو )ٔٔ( ,)ُّٕ/ِ( :باب ما لمعبد أف يعطي كيتصػدؽ ,رقػـ(ِِٕٗ) عػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة عػفحفص بف غياث عف محمد بف زيد عف عمير بو جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

-حـ :عف صفكاف عف يزيد بف أبي عبيد بو

(ُ)

متقارب األلفاظ.

حػػب )ُُ( ,)ُْٕ/ٖ( :كتػػاب الزكػػاة )ٗ( ,بػػاب صػػدقة التطػػكع ,رقػػـ(َّّٔ) عػػف أبػػي يعمػػى عػػف أبػػيخيثمة عف حفص بف غياث عف محمد بف زيد عف عمير جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو حاتـ بف إسماعيؿ صدكؽ  ,كبالمتابعة يرتقي اإلى الصحيح لغيره .

(ٔ) مَا ؽ ٜأٚهاػ اىٍَْك اىَؼري ٜتؤٚهاػ اىٍَْك اىؽْثي ,)ٔ٘8/٘(ٜنفٌ(ٕ٘ٗ ,)ٙ8ىٌ أفؼ ػي ٔٞؽ ٜاىٍَْك.

ٕٖٔ

(ِٔ) أىم الص ى ً
ض يؿ
َّد ىقة أى ٍف ى
ػؽ ىر يجػ هؿ ًم ٍػف
ث ىع ٍف أىبًي الزىب ٍي ًر ىع ٍف ىجابً ور ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ُِْ -)ِّّٖ/أ ٍ
ىعتى ى
اؿ :أ ٍ
ىبنًي يع ٍذ ىرةى ىع ٍب ندا ىلوي ىع ٍف يد يب ور(ُ) ,ىفىبىم ىد ىذًل ىؾ َّ
ػاؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو : 
ػاؿ :ى
ًل ,ىف ىق ى
اؿ" :أىىل ىؾ ىمػا هؿ ىغ ٍي يػرهي" ,ىق ى
النبً َّي  , ىف ىق ى
يو ًمٍّني" ,ىفا ٍشتىراه ينع ٍػيـ ٍبػف ع ٍب ًػد المَّ ًػو اٍلعػ ً
"مف ي ٍشتىًر ً
ام ًرم بًثىم ً ً ً ً و
ػاء بًيىػا ىر يسػك يؿ المَّ ًػو  , ىف ىػد ىف ىعيىا
ىي ى ي ي ى
ىٍ ى
ػاف م ىائػة د ٍرىىػـ ,ىف ىج ى
ى
ى
ً
ػؾ
ػيء ىفًم ًػذم قى ىرىابتً ى
ىىًم ى
ىىًم ى
ًإلى ٍي ًو ,ثيَّـ قى ى
ض ىػؿ ىع ٍػف أ ٍ
ض ىؿ ىش ٍي هء فىأل ٍ
ػؾ فىػًإ ٍف فى ى
ص َّد ٍؽ ىعمى ٍييىا فىًإ ٍف فى ى
اؿٍ " :اب ىدٍأ بً ىن ٍفس ىؾ فىتى ى
ػؾ ىش ٍ
ػؾ ىك ىعػ ػ ٍػف ًش ػ ػ ىػم ًال ىؾ"*.
ػؾ ىشػ ػ ػ ٍي هء ىفيى ىك ػ ػ ىذا ىك ىى ىكػ ػ ػ ىذا ىيقيػ ػػك يؿ ىبػ ػ ٍػي ىف ىي ػ ػ ىػد ٍي ىؾ ىك ىعػ ػ ٍػف ىي ًمينً ػ ػ ى
ضػ ػ ىػؿ ىع ػ ػ ٍػف ًذم ىق ىرىابتًػ ػ ى
ىف ػ ػًإ ٍف ىف ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ُ
بن َ
سِمٍم  ,صدوق ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* أ َُبو الزَب ْي ِر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ّْ( ,)َِْ/ْ( :كتاب البيكع )َُُ( ,باب بيع المدبر ,رقـ(َِِّ) عػف ابػف نميػر عػف ككيػع عػفإسماعيؿ عف سممة بف كييؿ عػف عطػاء عػف جػابر بمفػظ "بػاع النبػي  المػدبر" ,ككػذلؾ(ْ)ّْ( ,)ُِْ/

كتاب البيكع )َُُ( ,باب بيع المدبر ,رقـ(ُِِّ) عف قتيبة عف سفياف عف عمرك عف جابر بمفظ "باعو

رسػ ػػكؿ اهلل – "يعنػ ػػي المػ ػػدبر ,-ككػ ػػذلؾ(ٓ )ْْ( ,)ِٕ/كتػ ػػاب الخصػ ػػكمات )ّ( ,بػ ػػاب مػ ػػف بػ ػػاع عمػ ػػى
الضػػعيؼ كنحػػكه فػػدفع ثمنػػو إليػػو ,...رقػػـ(ُِْٓ) عػػف عاصػػـ بػػف عمػػي عػػف ابػػف أبػػي ذئػػب عػػف محمػػد بػػف

ػر عمػى ذكػر العتػؽ كالبيػع ,ككػذلؾ(ٓ )ْٗ( ,)ُٔٓ/كتػاب العتػؽ )ٗ( ,بػاب بيػع
المنكدر عف جابر مختص نا

ػر عمػى العتػؽ
المدبر )ِّْٓ( ,عػف آدـ بػف أبػي إيػاس عػف شػعبة عػف عمػرك بػف دينػار عػف جػابر مختص نا

كالبيػػع ,ككػػذلؾ(ُُ )ْٖ( ,)ََٔ/كتػػاب كفػػارات األيمػػاف )ْٕ( ,بػػاب عتػػؽ المػػدبر كأـ الكلػػد كالمكاتػػب فػػي

الكفارة  ,...رقػـ(ُٕٔٔ) ,ككػذلؾ(ُِ )ٖٗ( ,)َِّ/كتػاب اإلكػراه )ْ( ,بػاب إذا أكػره حتػى كىػب عب نػدا أك
ػر بػذكر العتػؽ
باعو لـ يجز ,رقـ(ْٕٗٔ) عف أبي النعماف عف حماد بف زيد عف عمػرك عػف جػابر مختص نا
كالبيع.

-ـ )ُِ( ,)ّٔٗ-ِٔٗ/ِ( :كت ػػاب الزك ػػاة )ُّ( ,ب ػػاب اًلبت ػػداء ف ػػي النفق ػػة ب ػػالنفس ث ػػـ أىم ػػو ث ػػـ الق ارب ػػة,

رقـ(ُْ) ,ككذلؾ(ّ )ِٕ( ,)َُِٗ-ُِٖٗ/كتاب األيماف )ُّ( ,باب جكاز بيع المدبر ,عمى إثر حديث

رقػػـ(ٗٓ) عػػف قتيبػػة كمحمػػد بػػف رمػػح ,كالىمػػا عػػف الميػػث بػػو بمفظػػو ,كفػػي المكضػػع الثػػاني لػػـ يسػػؽ المفػػظ,

ككذلؾ(ّ )ِٕ( ,)ُِٖٗ/كتاب األيمػاف )ُّ( ,بػاب جػكاز بيػع المػدبر ,رقػـ(ٖٓ) عػف أبػي الربيػع سػميماف
ػر عمػ ػػى ذكػ ػػر العتػ ػػؽ كالبيػ ػػع,
بػ ػػف داكد عػ ػػف حمػ ػػاد بػ ػػف زيػ ػػد عػ ػػف عمػ ػػرك بػ ػػف دينػ ػػار عػ ػػف جػ ػػابر مختصػ ػ نا

ككػػذلؾ(ّ )ِٕ( ,)ُِٖٖ/كتػػاب األيمػػاف )ُّ( ,بػػاب جػكاز بيػػع المػػدبر ,رقػػـ(ٗٓ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي
* ٌاااا )ٗ( ,)٘ٙ/ٖ( :ٜمراااااب اىىماااااج )ٕٙ( ,أ ٛاىٕااااكفح أؽٙااااو ٗ ,ي )ٕٖ( ,)7ٔ/٘( :مراااااب اىىماااااج )ٙٓ( ,تاااااب أ ٛاىٕااااكفح أؽٙااااو,
ٗممىل( )ٗ٘( ,)ٖٕ٘-ٖٕٗ/7مراب اىث٘ٞع )8ٗ( ,تاب تٞغ اىَكته ,نفٌ(ٌْٔ )ٗٙٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىَكته :قتهخ اىؼثك الا ػيقد ػرقٔ تَ٘ذل ٕ٘ٗ ,اىركتٞه ,أ ٛأّٔ ٝؼرـ اىؼثك تؼك ٍا ّ ُٝكتِّهُٓ ٌٞكٓ َٗ٘ٝخ .اىْٖاٝح(.)ٕ9ٙ
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ػر ب ػػذكر العت ػػؽ كالبي ػػع,
ش ػػيبة كاس ػػحاؽ ب ػػف إبػ ػراىيـ كالىم ػػا ع ػػف اب ػػف يع َّمي ػػة ع ػػف عم ػػرك ع ػػف ج ػػابر مختص ػ نا
ككذلؾ(ّ ,)ُِٖٗ/كتاب النذر )ُّ( ,باب جكاز بيع المدبر ,عمى إثر رقـ(ٗٓ) عف قتيبػة بػف سػعيد عػف
المغيػرة عػػف عبػػد المجيػػد بػػف سػػيؿ ,كعػػف عبػػد اهلل بػػف ىاشػػـ عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد عػػف الحسػػيف بػػف ذكػكاف,
كالىما(عبد المجيد كالحسػيف) عػف عطػاء عػف جػابر ,كعػف أبػي غسػاف عػف معػاذ عػف أبيػو عػف مطػر عػف

عطاء بف أبي رباح كأبي الزبير كعمرك بف دينار ,جميعيـ عف جابر ,كلـ يسؽ لفظو.

-د ,)ِٔ/ْ( :كتػػاب العتػػؽ ,بػػاب فػػي بيػػع المػػدبر ,رقػػـ(ّٓٓٗ) عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ عػػف ىشػػيـ عػػف عبػػد

الممؾ بػف أبػي سػميماف ,كعػف أحمػد عػف ىشػيـ عػف إسػماعيؿ بػف خالػد عػف سػممة بػف كييػؿ ,كالىمػا (عبػد

ػر بػذكر العتػؽ كالبيػع ,ككػذلؾ(ْ ,)ِٔ/كتػاب العتػؽ,
الممؾ كسممة بف كييؿ) عف عطاء عػف جػابر مختص نا
باب في بيع المدبر ,رقـ(ّٔٓٗ) عف جعفر بف مسافر عف بشر بف بكر عف األكزاعي عف عطاء بف أبي
رباح عف جابر ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ْ ,)ِٕ-ِٔ/كتاب العتؽ ,باب في بيع المدبر ,رقـ(ّٕٓٗ) عف
احمد بف حنبؿ عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف أيكب عف أبي الزبير بو متقارب األلفاظ.

-ت )ُِ( ,)َُ/ّ( :كتػػاب البيػػكع )ُُ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي بيػػع المػػدبر,رقـ(ُِِّ) عػػف ابػػف أبػػي عمػػر

مختصر بذكر العتؽ كالبيع.
نا
عف سفياف بف عيينة عف عمرك بف دينار عف جابر
س )ْٓ( ,)ِّٓ/ٕ( :كت ػػاب البي ػػكع )ْٖ( ,ب ػػاب بي ػػع الم ػػدبر ,رق ػػـ(ِْٔٔ) ع ػػف زي ػػاد ب ػػف أي ػػكب ع ػػفإسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو متقػػارب األلفػػاظ, , ,كػػذلؾ(ٕ )ْٓ( ,)ِّٓ/كتػػاب البيػػكع)ْٖ( ,

بػاب بيػع المػدبر ,رقػـ(ّْٔٔ) عػف محمػكد بػف غػيالف عػف ككيػع عػف سػفياف كابػف أبػي خالػد ,كالىمػا عػف

سممة بف كييؿ عف عطاء عف جابر بمفظ "أف النبي  باع المدبر".

جو )ُٗ( ,)ّٗٗ/ِ( :كتاب العتؽ )ُ( ,باب بيع المدبر ,رقـ(ُِِٓ) عف محمد بف عبػد اهلل بػف نميػركعمي بف محمد ,كالىما عف ككيع عف إسماعيؿ بف أبػي خالػد عػف سػممة بػف كييػؿ عػف عطػاء عػف جػابر

بمفػ ػػظ "أف رسػ ػػكؿ اهلل  بػ ػػاع المػ ػػدبر" ,ككػ ػػذلؾ(ِ )ُٗ( ,)ّٗٗ/كتػ ػػاب العتػ ػػؽ )ُ( ,بػ ػػاب بيػ ػػع المػ ػػدبر,

مختصر بذكر العتؽ
نا
رقـ(ُِّٓ) عف ىشاـ بف عمار عف سفياف بف عيينة عف عمرك بف دينار عف جابر
كالبيع.

-دم )ُٖ( ,)ُٕٔٔ/ّ( :كتػػاب البيػػكع )ّٕ( ,بػػاب بيػػع المػػدبر ,رقػػـ(ُِٓٔ) عػػف ىاشػػـ بػػف القاسػػـ عػػف

مختصر بذكر العتؽ كالبيع.
نا
شعبة عف عمرك بف دينار عف جابر
ػر بػػذكر العتػػؽ
حػػـ )ِْٗ/ّ( :عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف ابػػف ج ػريج عػػف عمػػرك بػػف دينػػار عػػف جػػابر مختصػ ناكالبيػػع ,ككػػذلؾ(ّ )َُّ/عػػف ككيػػع عػػف سػػفياف عػػف أب ػي الزبيػػر بػػو بمفػػظ "أف رسػػكؿ اهلل  بػػاع المػػدبر",

ككذلؾ(ّ )َُّ/عف ككيع عف ابف أبي خالد كسػفياف ,كالىمػا عػف سػممة بػف كييػؿ عػف عطػاء عػف جػابر
بمفػػظ "أف النبػػي  بػػاع المػػدبر" ,ككػػذلؾ(ّ )َّٓ/عػػف إسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف أبػػي الزبيػػر بػػو متقػػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )َّٖ/عف سفياف عف عمرك عػف جػابر متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ّٔٓ/عػف الفضػؿ
بػ ػػف دكػ ػػيف عػ ػػف ش ػ ػريؾ عػ ػػف سػ ػػممة بػ ػػف كييػ ػػؿ عػ ػػف عطػ ػػاء كأبػ ػػي الزبيػ ػػر كالىمػ ػػا عػ ػػف جػ ػػابر مختصػ ػ نػرا,
ػر بػػذكر العتػػؽ
ككػػذلؾ(ّ )ّٖٔ/عػػف محمػػد بػػف جعفػػر عػػف شػػعبة عػػف عمػػرك بػػف دينػػار عػػف جػػابر مختصػ نا
ٖٕٖ

كالبيع ,ككذلؾ(ّ )ّٔٗ/عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف أبي الزبير بػو متقػارب األلفػاظ  ,ككػذلؾ(ّ)ُّٕ/

عػػف محمػػد بػػف عبيػػد عػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ عػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي نجػػيح عػػف مجاىػػد عػػف جػػابر جػػزء مػػف
الحديث مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )َّٗ/عف أسكد عف شريؾ عف سممة بػف كييػؿ عػف عطػاء عػف جػابر
عبدا لو كعميو ديف ,فباعػو النبػي  فػي ديػف مػكًله" ,ككػذلؾ(ّ )ّّٗ/عػف حسػيف عػف
بمفظ "أف ن
رجال دبر ن
ابف أبي ذئب عف محمد بف المنكدر عف جابر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

-عبػػد اهلل فػػي زكائػػده عمػػى المسػػند )َُّ/ّ( :عػػف عمػػي بػػف حكػػيـ كأبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة ,كالىمػػا عػػف

سممة عف أبي الزبير بمفظ "أف النبي  باع المدبر".

ثانيا :الشواىد
ً
خد )ُّٖ( ,)ُِٔ-َِٔ( :باب نفقة الرجؿ عمى أىمو ,رقـ(َٕٓ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو أبك الزبير صدكؽ ,ك بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .
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ً
ٍّي ًاـ
اب الص ى
(ٓ) كتى ي
َّح ً
كر
(ٗ) اٍل ىحث ىعمىى الس ي

يز ىع ٍف أ ىىن و
ادةى ,ىك ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ػاؿ
اؿ :ىق ى
س ,ىق ى
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(ُِٓ -)ِْٕٔ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا أ يىبك ىع ىك ىان ىة ىع ٍف ىقتى ى
ً
َّ ً
َّح ً
كر(ُ) ىب ىرىكةن(ِ)"*.
َّركا ىفًإ َّف في الس ي
ىر يسك يؿ المو " : تى ىسح ي

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد(ٖ) ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
(ٗ)
ِ ِ
ي  ,ثقة  ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
الي ْ
الو ّ
اح ْب ُن َعبد اهلل َ
ض ُ
ش ُك ِر ّ
* أبو َع َوا َن َة َ
ام َة(٘) ,ثقة حافظ يدلس ويرسل  ,سبق في الحديث رقم (ٕٖ).
* َقتَ َ
ادةُ ْب ُن َد َع َ
* َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
ص َي ْي ٍب( ,)ٙثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ).
يز ْب ِن ُ
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )َّ( ,)ُّٗ/ْ( :كتاب الصػكـ )َِ( ,بػاب بركػة السػحكر مػف غيػر إيجػاب ألف النبػي  كأصػحابوكاصمكا كلـ يذكر السحكر ,رقـ(ُِّٗ) عف آدـ بف أبي إياس عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو.

-ـ )ُّ( ,)َٕٕ/ِ( :كتاب الصياـ )ٗ( ,باب فضؿ السحكر كتأكيد استحبابو كاسػتحباب تػأخيره كتعجيػؿ

الفطر ,رقـ(ْٓ) عف قتيبػة بػو ,كعػف يحيػى بػف يحيػى عػف ىشػيـ ,كعػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كزىيػر بػف
حرب عف ابف يعميَّة ,كالىما(ىشيـ كابف عمية) عف عبد العزيز بو بمفظو.
-ت )ٕ( ,)ُٕٔ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ُٕ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػؿ السػػحكر ,رقػػـ(َٖٕ) عػػف قتيبػػة بػػو

بمفظو.

-جػػو )ٕ( ,)ٗٓ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ِِ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي السػػحكر ,رقػػـ(ُِٗٔ) عػػف سػػعيد بػػف عػػامر

عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو.

دم )ْ( ,)َُٓٔ/ِ( :كتاب الصكـ )ٗ( ,باب في فضؿ السحكر ,رقـ(ُّٖٕ) عف أحمد بف عبدة عػفحماد بف زيد عف عبد العزيز بو بمفظو.

حـ )ٗٗ/ّ( :عف ىشيـ كاسماعيؿ ,كالىمػا عػف عبػد العزيػز بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ُِٓ/عػف محمػد بػفبكر عف سعيد عف قتادة بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ِِٗ/عف يكنس عف أبي عكانة بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ)ِّْ/

عف سريج عف أبػي عكانػة عػف قتػادة بػو بمفظػو ,ككػذلؾ(ّ )ِٖٓ/عػف عفػاف عػف حمػاد بػف سػممة عػف عبػد
العزيز بو بمفظو ,ككذلؾ(ّ )ُِٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عبد العزيز بو بمفظو.

* ٌ )٘( ,)ٔٓ9/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاً )9( ,اىؽس ػيا ٚاىٍاؽ٘ن ,نفاٌ( ٗ ,)ٕٗٙ7ي )ٕٕ( ,)ٔٗٗ/ٗ( :مرااب اىٕاٞاً )ٔ8( ,تااب اىؽاس ػياٚ
اىٍؽ٘ن ,نفٌ(ٕٕٗٔ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىٍؽ٘ن :تاىؾرػٍ ,ا ُٝرٍؽه تٔ ٍِ اىطؼاً ٗاىّهابٗ ,تاى ٌٙاىَٕكن ٗاىؾؼو ّؾٍٔٗ ,أمصه ٍاا ُٝاهٗ ٙتااىؾرػٗ ,فٞاو :اُ اىٕا٘اب تاىٙاٌ ,ألّأ
تاىؾرػ اىطؼاً .اىْٖاٝح(ٕٓٗ).
(ٕ) اىثهمح :األظه ٗاىص٘اب ؽ ٜاىؾؼو ال ؽ ٜاىطؼاً .اىْٖاٝح(ٕٓٗ).
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ).
(ٗ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕ٘).
(٘) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖٖ).
( )ٙذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖ).

ٕٖ٘

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي سعيد الخدرم  بمفظو

حـ ْْ ,ُِ /ّ( :بمعناه ِّ ,بمفظو).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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الص ىي ًاـ
ض يؿ ٍّ
(ِّ) ىف ٍ
ػرحم ًف ىعػ ٍف أىبًػي ىحػ ًازوـ ىعػ ٍف ىسػ ٍي ًؿ ٍبػ ًف
(ُِٔ -)ِٓٓٔ/أى ٍخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍبػ يف يح ٍجػ ور ,قىػ ى
اؿ :أى ٍخ ىب ىرىنػا ىسػ ًع ي
يد ٍبػ يف ىع ٍبػًد الَّ ٍ
الرَّياف(ُ)ً ,ل ي ٍد يخ يؿ ًف ً
ً
مصائً ًميف ب ه ً
النبً ٍّي  , ىق ى ً
ىس ٍعود ىع ًف َّ
يو أى ىح هد ىغ ٍي يريى ٍـ ,ىفًإ ىذا ىد ىخػ ىؿ
ى
اؿ" :ل َّ ى ى
اب في اٍل ىجَّنة يي ىقا يؿ ىلوي َّ ي
ًً
ً
ظ ىم ٍأ أى ىب ندا"*.
ب لى ٍـ ىي ٍ
آخ يريى ٍـ أي ٍغًم ى
ب ,ىك ىم ٍف ىش ًر ى
ؽ ,ىم ٍف ىد ىخ ىؿ فيو ىش ًر ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
يل ا ْلجم ِحي(ٕ) ,أَبو ع ْب ِد ِ
رح َٰم ِن ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن َج ِم ِ
اهلل ا ْل َم َد ِني
س ِع ُ
يد ْب ُن َع ْب ِد الَّ ْ
ُ َ
َ
* َ
َُ
كثقػػو ابػػف معػػيف(ّ) ,كابػػف نميػػر(ْ) ,كالعجمػػي(ٓ) ,كمكسػػى بػػف ىػػاركف(ٔ) ,كالحػػاكـ(ٕ) ,كالػػذىبي(ٖ) ,كزاد
الذىبي "كاف مف أكلي العمـ كالصالح"(ٗ) ,كحسَّف أمره أحمد(َُ) ,كقاؿ" :ليس بو بأس ,كحديثو مقارب"(ُُ),

كقاؿ النسائيً" :ل بأس بو"(ُِ) ,كقاؿ ابف عدم" :لو غرائب حساف ,كأرجك أنيا مسػتقيمة ,كانمػا ييػـ عنػدم

مرسال ًل عف تعمد"(ُّ) ,كقػاؿ أبػك حػاتـ" :صػالح"(ُْ) ,كقػاؿ
في الشيء بعد الشيء فيرفع مكقكفنا ,كيكصؿ
ن
(ُٔ)
(ُٓ)
ً
أيضػػا" :صػػدكؽ لػػو
ابػػف حجػػر" :مختمػػؼ فيػػو" " ,كثقػػو األكثػػر ,كلينػػو بعضػػيـ مػػف قبػػؿ حفظػػو"  ,كقػػاؿ ن
أكىاـ"(ُٕ).
كليَّنو يعقكب بف سفياف في الحديث(ُٖ) ,كقػاؿ زكريػا بػف يحيػى السػاجي" :يػركم عػف ىشػاـ بػف عػركة

كسييؿ بف أبي صالح أحاديث لـ يتابع عمييا ,كأركل الناس عنو عبد اهلل بف كىب"(ُٗ).

ق ػػاؿ أب ػػك ح ػػاتـ ف ػػي ركاي ػػة أخ ػػرلً" :ل ييح ػػتج ب ػػو"(َِ) ,كأم ػػا اب ػػف مع ػػيف فق ػػاؿ ف ػػي ركاي ػػة ثاني ػػة" :ل ػػيس
بشيء"(ُِ) ,كأفرط فيو ابػف حبػاف فكذبػو(ِِ) ,كقػاؿ" :يػركم عػف عبيػد اهلل بػف عمػر كغيػره مػف الثقػات أشػياء
* ٌااا )٘( ,)ٖٔ7/ٖ( :ٜمرااااب اىٕاااٞاً )ٕٖ( ,ؽٙاااو اىٕاااٞاً ,نفاااٌ( ٗ ,)ٕ٘٘ٙي )ٕٕ( ,)ٔ7ٕ-ٔ7ٔ/ٗ( :مرااااب اىٕاااٞاً )ٖٗ( ,تااااب لماااه
االـرالػ ػيٍ ٚؽَك تِ أتٝ ٜؼق٘ب ؽ ٜؼكٝس أت ٜأٍاٍح ؽ ٜؽٙو اىٕائٌ ,نفٌ(ٕٖٕٕ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىهٝاُ" :تؾرػ اىهاء ٗذّاكٝك اىرؽراّٞاحٗ ,وُ ؽؼاالٍُ ,اِ اىاه ,ٛاٌاٌ ػياٌ ػيا ٚتااب ٍاِ أتا٘اب اىعْاح ٝفارٓ تكـ٘ىأ اىٕاائٍَْ ِٞأ" .ؽارػ
اىثان.)ٔٔٔ/ٗ(ٛ
(ٕ) ذقكً اىرؼهٝؼ تٖمٓ اىٍْثح ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖٔ).
(ٖ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٕٔ٘(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٕٗ/اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ ,)ٖ99/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)99/
(ٗ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٖٗٙ/
(٘) اىَٕكن اىٍاتـ(ٖ.)ٖٗٙ/
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٖ.)ٖٗٙ/
( )7ك(ٔ.)٘ٔ/
( )8اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٔ.)ٗٓ8/
( )9اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٓ8/
(ٓٔ) ذؼيٞقاخ اىكانفطْ ٜػي ٚاىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش.)ٔٓ7(ِٞ
(ٔٔ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق(ٖٕٗ ,)ٕٖ٘/اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ ,)ٗٔ/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)98/
(ٕٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٓٔ.)99/
(ٖٔ) اىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه(ٖ.)ٗٓٓ/
(ٗٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(ٗ.)ٕٗ/
(٘ٔ) ؽرػ اىثان.)ٗ7ٕ/7(ٛ
( )ٔٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٓٔ.)ٔ٘ٓ/
( )ٔ7ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔ78
( )ٔ8اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖ ,)ٖٔ8/ذانٝؿ تغكاق(ٓٔ.)99/
( )ٔ9اىَٕكن اىٍاتـ(ٓٔ.)98/
(ٕٓ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٔٞ ,)ٗٓ8/ىاُ االػركاه(ٖ.)ٕٔٙ/
(ٕٔ) ذؼيٞقاخ اىكانفطْ ٜػي ٚاىَعهٗؼ ٍِ ِٞاىَؽكش.)ٔٓ7(ِٞ
(ٕٕ) ـالٔح ذمٕٞة ذٖمٝة اىنَاه(ٔ.)ٕٗٗ/
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(ُ)
معمقا عمى قكؿ ابػف حبػاف" :خسَّػاؼ
مكضكعة يتخايؿ إلى مف سمعيا أنو كاف المتعمد ليا"  ,قاؿ الذىبي ن
قصاب" ,كقاؿ ابف حجر" :أفرط فيو ابف حباف"(ِ).

مات سنة ست كسبعيف كمائة.
سمَ َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
* أ َُبو َح ِ
ار ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
ازٍم َ ,
س ْع ٍد  ,صحابي جميل ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
س ْي ُل ْب ُن َ
* َ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-خ )ْ( ,)ُُُ/ْ( :بػاب الرَّيػاف لمصػػائميف ,رقػـ(ُٖٔٗ) عػػف خالػد بػػف مخمػد عػػف سػميماف بػف بػالؿ عػػف

أبي حازـ بو متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ٔ )ٓٗ( ,)ِّٖ/كتاب بدء الخمؽ )ٗ( ,باب صفة أبكاب الجنػة,...

رقػػـ(ِّٕٓ) عػػف سػػعيد بػػف أبػػي م ػريـ عػػف محمػػد بػػف مطػػرؼ عػػف أبػػي حػػازـ بػػو ,بمفػػظ "فػػي الجنػػة ثمانيػػة
أبكاب ,فييا باب يسمى الريافً ,ل يدخمو إًل الصائمكف".

ـ )ُّ( ,)َٖٖ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )َّ( ,فضػػؿ الصػػياـ ,رقػػـ(ُٔٔ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة عػػفخالد بف مخمد عف سميماف بف بالؿ عف أبي حازـ بو جزء مف الحديث .

ت )ٔ( ,)ُٗٓ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ٓٓ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػؿ الصػػكـ ,رقػػـ(ٕٓٔ) عػػف محمػػد بػػفبشار عف أبي عامر العقدم عف ىشاـ بف سعد عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ .

-س )ِِ( ,)ُِٕ/ْ( :كتاب الصياـ )ّْ( ,باب ذكر اًلختالؼ عمى محمػد بػف أبػي يعقػكب فػي حػديث

أبي أمامة في فضؿ الصائـ ,رقـ(ِِّّ) عف قتيبة عف يعقكب عف أبي حازـ متقارب األلفاظ مكقكفنا.

جػو )ٕ( ,)ٕٕ/ِ( :كتػاب الصػياـ )ُ( ,بػاب مػا جػاء فػي فضػؿ الصػياـ ,رقػـ(َُْٔ) عػف عبػد الػػرحمفبف إبراىيـ الدمشقي عف ابف أبي فديؾ عف ىشاـ بف سعد عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )ّّّ/ٓ( :عػػف أحمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ عػػف حمػػاد بػػف زيػػد عػػف أبػػي حػػازـ بػػو نحػػكه ,كفيػػو اختصػػار,

ككذلؾ(ٓ )ّّّ/عف عفاف عف بشر بف المفضؿ عف عبد الرحمف بػف إسػحاؽ عػف أبػي حػازـ بػو جػزء مػف

الحػػديث مختمػػؼ األلفػػاظ ,كقػػاؿ بشػػر بػػف المفضػػؿ" :فمقيػػت أبػػا حػػازـ فسػػألتو فحػػدثني بػػو" ,ككػػذلؾ(ٓ)ّّٓ/

عف سميماف بف داكد كاسحاؽ بف عيسى ,كالىما عف سعيد بف عبد الرحمف بو بمفظو.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف مسعكد  - متقارب األلفاظ -

ابف النجار في ذيؿ تاري بغداد ,كما في كنز العماؿ(ٖ ,)ْٖٓ/رقـ(َِّٓٔ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو سعيد بف عبد الرحمف صدكؽ  ,كبالمتابعو يرتقي إلى الصحيح لغيره.

(ٔ) ٍٞىاُ االػركاه(ٖ.)ٕٔٙ/
(ٕ)ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔ78
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الص ىي ًاـ
ض يؿ ٍّ
(ِّ) ىف ٍ
ىخبرىنػػا قيتىٍيب ػةي ٍبػػف سػ و
ػكب ىعػ ٍػف أىبًػػي ىحػ ً
ػاؿ :ىحػ َّػدثىنًي ىسػ ٍػي هؿ أ َّ
ىف ًفػػي
ػازوـ ,قىػ ى
ػعيد ,قىػ ى
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍعقيػ ي
ى ي ى
(ُِٕ -)ِٕٓٓ/أ ٍ ى ى
ً
الريَّاف ,ي ىقا يؿ يكـ اٍلًقي ً
ً
الري ً
ظ ىمػ ٍأ أ ىىب نػدا ,ىفػًإ ىذا
كف ىى ٍؿ ىل يك ٍـ ًإىلى َّ
َّاف ىم ٍف ىد ىخىموي ىل ٍـ ىي ٍ
امة :أ ٍىي ىف الصَّائ يم ى
اٍل ىجَّنة ىب نابا يي ىقا يؿ ىلوي َّ ي ي ى ٍ ى ى ى
*
ًً
ىح هد ىغ ٍي يريى ٍـ.
ىد ىخميكا أ ٍ
يغًم ى
ؽ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىفمى ٍـ ىي ٍد يخ ٍؿ فيو أ ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ٍ
عيد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
الر ْح َٰم ِن  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
وب ْب ُن َع ْب ِد َّ
* َي ْعقُ ُ
سمَ َم ُة ْب ِن ِدي َن ٍ
* أ َُبو َح ِ
ار  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
ازٍم َ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُُّ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌاا )٘( ,)ٖٔ8/ٖ( :ٜمراااب اىٕااٞاً )ٕٖ( ,ؽٙااو اىٕااٞاً ,نفااٌ( ٗ ,)ٕ٘٘7ي )ٕٕ( ,)ٔ7ٕ/ٗ( :مراااب اىٕااٞاً )ٖٗ( ,تاااب لمااه االـاارالػ
ػيٍ ٚؽَك تِ أتٝ ٜؼق٘ب ؽ ٜؼكٝس أت ٜأٍاٍح ؽ ٜؽٙو اىٕائٌ ,نفٌ(ٖٖٕٕ) ٌْكا ٍٗرْا.
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ً ً َّ ً
طكًع
كـ ىذًل ىؾ اٍل ىي ٍكىـ ًم ىف التَّ ى
(ّٕ) ًإ ىذا ىل ٍـ يي ٍجم ٍع م ىف المٍيؿ ىى ٍؿ ىي ي
ص ي
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىس ػمى ىمةي –ىي ٍعنًػػي ٍابػ ىػف
ػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍح ىيػػى ىعػ ٍػف ىي ًزيػ ىػد ,قىػ ى
ىخ ىب ىرىنػػا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف اٍل يمثىَّنػػى ,قىػ ى
(ُِٖ -)ِِْٔ/أ ٍ
ػكؿ المَّ ًػو  ىق ى ً و ٍّ
األى ٍك ىكًع ,-أ َّ
ػاف أى ىك ىػؿ ىفٍم يي ًػت َّـ ىبًقَّيػ ىة ىي ٍك ًم ًػو ىك ىم ٍػف ىل ٍػـ ىي يك ٍػف
ىف ىر يس ى
اء -ىم ٍػف ىك ى
ػكر ى
ػاؿ ل ىر يجػؿ" :أىذ ٍف -ىي ٍػكىـ ىعا يش ى
ص ٍـ" *.
أى ىك ىؿ ىفٍم ىي ي

أوًًل :دراسة اإلسناد

* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى(ٔ) ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
* ي ْحيى ْب ِن س ٍ
ان(ٕ) ,ثقة حافظ متقن حجة ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
عيد ا ْلقَطَّ ُ
َ َ
َ
ٍ (ٖ)
يد ْب ُن أَِبي ُع َب ْيد  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
* َي ِز ُ

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

ػكما ,رقػػـ(ُِْٗ) عػػف أبػػي عاصػػـ
خ )َّ( ,)َُْ/ْ( :كتػػاب الصػػكـ )ُِ( ,بػػاب إذا نػػكل بالنيػػار صػ نعػػف يزيػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ِْٓ/كتػػاب الصػػكـ )ٔٗ( ,بػػاب صػػياـ يػػكـ عاشػػكراء,
رقـ(ََِٕ) عف المكي بف إبراىيـ عف يزيد بو متقارب األلفاظ.

ـ )ُّ( ,)ٕٖٗ/ِ( :كتاب الصياـ )ُِ( ,باب مف أكؿ في عاشكراء فميكؼ بقية يكمػو ,رقػـ(ُّٓ) عػفقتيبة بف سعيد عف حاتـ بف إسماعيؿ عف يزيد بو متقارب األلفاظ.

-دم )ْ( ,)َُُْ/ْ( :كتاب الصكـ )ْٔ( ,باب في صياـ يكـ عاشػكراء ,رقػـ(َُِٖ) عػف أبػي عاصػـ

عف يزيد بو متقارب األلفاظ.

حـ )َٓ/ْ( :عف يحيى بف سعيد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ (ْ )ْٕ/عف حماد بف مسعدة عف يزيػد بػومتقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ْٖ/عف صفكاف بف عيسى عف يزيد بو متقارب األلفاظ.

-خزيمة ,)َِٗ/ّ( :كتاب الصياـ )ُْٓ( ,باب األمر بصياـ بعض يكـ عاشكراء إذا لػـ يعمػـ المػرء بيػكـ

عاشكراء قبؿ أف يطعـ ,...رقـ(َِِٗ) عف محمد بف بشار عف يحيى بف سعيد بيمتقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  متقارب األلفاظ
-حـ.)ّٓٗ/ِ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌا )٘( ,)ٔٙٙ-ٔٙ٘/ٖ( :ٜمرااب اىٕااٞاً )ٖ7( ,الا ىاٌ ٝعَاغ ٍااِ اىيٞاو ٕاو ٕٝااً٘ لىال اىٞاً٘ ٍااِ اىرطا٘ع ,نفااٌ(ٕٗ ٗ ,)ٕٙي,)ٔ97/ٗ( :
(ٕٕ) مراب اىًٕ٘ )ٙٙ( ,تاب الا ىٌ ٝعَغ ٍِ اىيٞو ٕو  ًٕ٘ٝلىل ٍِ اىرط٘ع ,نفٌ(ٌْ )ٕٖٔ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٓٔ).
(ٕ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٓٔ).
(ٖ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٕٓٔ).

ٖٖٓ

الؼ َّ ًً
اختً ً
ص ٍكيـ َّ
ؾ
النبً ٍّي - بًأىبًي يى ىك ىكأ ٍّ
يف ًلٍم ىخ ىب ًر ًفي ىذًل ى
يمي -ىكًذ ٍك ير ٍ
الناقم ى
(َْ) ى
(ُِٗ -)ِٖٔٔ/أى ٍخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف َّ
اف أىبًي ليىب ىابةى ىعػ ٍف
الم ٍرىكًزم ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
الن ٍ
اد ىع ٍف ىم ٍرىك ى
ض ًر ٍب ًف يم ىس ًاكًر ى
ً
كؿ ىم ػا يي ًريػ يػد أى ٍف
كؿ ىم ػا يي ًريػ يػد أى ٍف يي ٍف ًط ػ ىر ,ىكيي ٍف ًط ػ ير ىحتَّ ػى ىنقي ػ ى
كـ ىحتَّ ػى ىنقي ػ ى
ىعائً ىش ػ ىة ىقاىل ػ ٍ
ت :ىك ػ ى
اف ىر يس ػك يؿ اهلل  ىي ي
صػ ي
*
كـ.
ىي ي
ص ى

أوًًل :دراسة اإلسناد

سِ
الم ْرَو ِزي(ٔ).
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ال َّن ْ
او ِر ْب ِن َم ْي َر َ
ض ِر ْب ِن ُم َ
ان َ
ق ػػاؿ النس ػػائي(ِ) ,كمس ػػممة ب ػػف القاس ػػـ(ّ) ,كأب ػػك عم ػػي الجي ػػاني(ْ)ً" :ل ب ػػأس ب ػػو" ,كق ػػاؿ اب ػػف حج ػػر:
"صدكؽ"(ٓ) ,كذكره ابف حباف في الثقات(ٔ).

مات سنة تسع كثالثيف كمائتيف.
اد ْب ُن َزْي ٍد  ,ثقة ثبت حافظ ,سبق في الحديث رقم (٘).
* َح َّم ُ
الر ْح َٰم ِن ْب ِن ِزَي ٍاد.
شةَ ,أ َْو ِى ْن ِد ْب َن ِت ا ْل ُم َيمَّ ِب ,أ َْو َع ْب ِد َّ
ص ِريَ ,م ْوَلى َع ِائ َ
*م ْرَو ُ
ان ,أ َُبو لُ َب َاب َة ا ْل َب ْ
َ
(ُُ)
(َُ)
(ٗ)
(ٖ)
(ٕ)
كثقو ابف معيف  ,كالذىبي  ,كابف حجر  ,كابف ناصر الديف ,كحسف لو الترمذم ,كذكره ابف
حباف(ُِ) ,كابف شاىيف

(ُّ)

في الثقات ,كقاؿ ابف حباف" :مركاف أبك لبابة مكلى عبد الرحمف بف زيادة يركم

عف عائشة ,ركل عنػو حمػاد بػف زيػد" ,ثػـ ذكػر فػي مكضػع آخػر" :مػركاف مػكلى ىنػد بنػت الميمػب بػف أبػي

صفرة ,مف أىؿ البصرة ,يركم عف أنس ,ركل عنو حماد بف زيد"(ُْ).

قمت :جعؿ ابف حباف مركاف أبا لبابة مػكلى عبػد الػرحمف غيػر مػركاف مػكلى ىنػد بنػت الميمػب ,كىمػا

كاح ػػد ,كاختمفػ ػكا ى ػػؿ ى ػػك م ػػكلى عائش ػػة أك ىن ػػد أك عب ػػد الرحمف,ق ػػاؿ اب ػػف خزيم ػػةً" :ل أعرف ػػو بعدال ػػة ,كًل

جرح"(ُٓ).

قمت :قد عرفو ابف معيف كغيره ممف كثقو.
مات بعد المائة(ُٔ).

* ٌاا )٘( ,)ٔ7ٗ/ٖ( :ٜمراااب اىٕااٞأً )ٗٓ( ,ااً٘ اىْثاا  ٜتااؤتٕ ٜاا٘ ٗأٍااٗ ٜلمااه اـاارالػ اىْااافي ِٞىيفثااه ؽاا ٜلىاال ,نفااٌ( ٗ ,)ٕٙٙ8ي:
(ٗ )ٕٕ( ,)ٕٓٗ/مراب اىٕٞاً )7ٓ( ,تاب ًٔ٘ اىْث  ٜتؤتٗ ٕ٘ ٜأٍٗ ٜلمه اـرالػ اىْافي ِٞىيفثه ؽ ٜلىل ,نفٌ(ٖٖٕٗ) ٌْكا ٍٗرْا.
(ٔ) اىَهٗو :ٛذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(.)7
(ٕ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ.)ٗ9(ٜ
(ٖ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٗٙ/7
(ٗ) ذٍَٞح ِ٘ٞؾ أت ٜقاٗق ,مَا ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(.)٘٘7/ٕٙ
(٘) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٗٗٗ).
( )ٙاىصقاخ(.)9ٕ/9
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٕ7ٕ/8ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٗٔ).
( )8اىناِؼ(ٖ ,)ٔٔٗ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٗٙٙ/7
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٗ٘9
(ٓٔ) ذ٘٘ٞػ اىَّرثٔ ؽ٘ ٜث ٛأٌَاء اىهٗاج ٗأٍّاتٌٖ ٗأىقاتٌٖ ٗمْإٌ(ٗ.)ٕ77/
(ٔٔ) خ(ٗ.)ٕٕٗ/
(ٕٔ) اىصقاخ(٘.)ٕٗ٘/
(ٖٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(ٖٗٔ).
(ٗٔ) اىصقاخ(٘.)ٕٗٗ/
(٘ٔ) ـىَٝح(ٕ.)ٔ9ٔ/
( )ٔٙذانٝؿ اإلٌالً(.)ٗٙٙ/7
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ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )َّ( ,)ُِّ/ْ( :كتاب الصياـ )ِٓ( ,باب صكـ شعباف ,رقـ(ُٗٔٗ) عف عبد اهلل بف يكسػؼ عػفمالؾ عف أبي النضر عف أبي سممة عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكره صكمو في شعباف.

-ـ )ُّ( ,)َُٖ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ّْ( ,بػػاب صػػياـ النبػػي  فػػي غيػػر رمضػػاف  ,...رقػػـ(ُْٕ) عػػف

أبػػي الربيػػع عػػف حمػػاد عػػف أيػػكب كىشػػاـ ,كالىمػػا عػػف عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف عائشػػة مختمػػؼ اًللفػػاظ,

ككذلؾ(ِ ,)َُٖ/كتاب الصياـ )ّْ( ,باب صػياـ النبػي  فػي غيػر رمضػاف  ,...رقػـ(ُْٕ) عػف قتيبػة
عػػف حمػػاد عػػف أيػػكب عػػف عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ عػػف أـ المػػؤمنيف ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ)ُّ( ,)َُٖ/

كتػػاب الصػػياـ )ّْ( ,بػػاب صػػياـ النبػػي  فػػي غيػػر رمضػػاف  ,...رقػػـ(ُٕٓ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف
مالػ ػػؾ عػ ػػف أبػ ػػي النضػ ػػر عػ ػػف أبػ ػػي سػ ػػممة عػ ػػف عائشػ ػػة متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,كذكػ ػػرت صػ ػػكمو فػ ػػي شػ ػػعباف,

ككذلؾ(ِ )ُّ( ,)ُُٖ/كتاب الصياـ )ّْ( ,باب صياـ النبي  في غير رمضػاف  ,...رقػـ(ُٕٔ) عػف

أبي بكر بف أبي شيبة كعمػرك الناقػد كالىمػا عػف ابػف عيينػة عػف ابػف أبػي لبيػد عػف أبػي سػممة عػف عائشػة
نحكه ,كذكر صكمو في شعباف.

-د ,)ّّٕ-ّّٔ/ِ( :كتاب الصكـ ,باب كيؼ كاف يصكـ النبي  ,رقـ(ِّْْ) عف عبداهلل بف مسممة

عف مالؾ عف أبي النضر عف أبي سممة عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكرت صكمو في شعباف.

-س )ِِ( ,)ُّٓ/ْ( :كتػػاب الصػػياـ )ّْ( ,بػػاب اًلخػػتالؼ عمػػى محمػػد بػػف إبػراىيـ فيػػو ,رقػػـ(ُُّٕ),

ككذلؾ(ْ )ِِ( ,)َِٓ/كتاب الصياـ )َٕ( ,باب صكـ النبػي  بػأبي ىػك كأمػي كذكػر اخػتالؼ النػاقميف

لمخبر في ذلؾ ,رقـ(ِّْٕ) عف الربيع بف سميماف عف ابف كىب عف أسامة بف زيد عف محمد بف إبػراىيـ

عػػف أبػػي سػػممة عػػف عائشػػة متقػػارب األلفػػاظ ,كذكػػر صػػكمو فػػي شػػعباف ,ككػػذلؾ(ْ )ِِ( ,)ُْٓ/كتػػاب
الصياـ )ّٓ( ,باب ذكر اختالؼ الناقميف لخبػر عائشػة فيػو ,رقػـ(ُِٕٓ) عػف محمػد بػف عبػد اهلل بػف يزيػد
عف سفياف عف عبد اهلل بف أبي لبيد عف أبي سممة عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكػر صػكمو فػي شػعباف,

ككػذلؾ(ْ )ِِ( ,)ُٓٓ/كتػػاب الصػياـ )ّٓ( ,بػػاب ذكػر اخػػتالؼ النػاقميف لخبػػر عائشػة فيػػو ,رقػػـ(ُِٕٗ)

عف محمد بف أحمد بف أبي يكسؼ عف محمد بف سممة عف ىشاـ عػف ابػف سػيريف عػف عبػد اهلل بػف شػقيؽ
عف عائشة متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ْ )ِِ( ,)َِٓ/كتػاب الصػياـ )َٕ( ,بػاب صػكـ النبػي  بػأبي ىػك
كأمي كذكر اختالؼ الناقميف لمخبر في ذلؾ ,رقـ(ِّْٓ) عف قتيبة عػف حمػاد عػف أيػكب عػف عبػد اهلل بػف
شقيؽ عف عائشة متقارب األلفاظ.

ت )ٔ( ,)ُٕٗ/ِ( :كتاب الصكـ )ٕٓ( ,باب ما جاء في سرد الصكـ ,رقـ(ٖٕٔ) عف قتيبػة عػف حمػادبف زيد عف أيكب عف عبد اهلل بف شقيؽ عف عائشة متقارب األلفاظ.

جو )ٕ( ,)َُُ/ِ( :كتاب الصياـ )َّ( ,باب ما جاء في صياـ النبي  , رقـ(َُُٕ) عف أبػي بكػربف أبي شيبة عف سفياف بف عيينػة عػف ابػف أبػي لبيػد عػف أبػي سػممة عػف عائشػة متقػارب األلفػاظ ,كذكػرت

صكمو في شعباف.

ٕٖٖ

-طا )ُٖ( ,)ُِٗ( :كتاب الصياـ )ِِ( ,باب جػامع الصػياـ ,رقػـ(ٖٓ) عػف أبػي النضػر عػف أبػي سػممة

عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكرت صكمو في شعباف.

حـ )ّٗ/ٔ( :عف سفياف عف ابف أبي لبيػد عػف أبػي سػممة عػف عائشػة نحػكه ,كذكػر صػالتو فػي رمضػافكصكمو في شػعباف ,ككػذلؾ(ٔ )ٖٔ/عػف حسػف عػف حمػاد بػف زيػد بػو بمفظػو ,كزاد "ككػاف يقػ أر فػي كػؿ ليمػة

بػ{بني إسرائيؿ كالزمر}" ,ككذلؾ(ٔ )َُٕ/عف إسحاؽ بف عيسى عف مالؾ عف أبي النضر عف أبػي سػممة

عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكرت صكمو في شعباف ,ككػذلؾ(ٔ )ُِّ/عػف عفػاف عػف حمػاد بػف زيػد بػو
بمفظو ,كفيو "ككاف يق أر في كؿ ليمة بػ{بني إسرائيؿ كالزمر}" ,ككذلؾ(ٔ )ُّْ/عف يزيد عف محمد عف أبي

سممة عف عائشة متقارب األلفاظ ,كذكرت صكمو في شعباف ,ككذلؾ(ٔ )ُّٓ/عف عبػد الػرزاؽ عػف مالػؾ

عػ ػػف سػ ػػالـ أبػ ػػي النضػ ػػر عػ ػػف أبػ ػػي سػ ػػممة عػ ػػف عائشػ ػػة متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,كذكػ ػػرت صػ ػػكمو فػ ػػي شػ ػػعباف,
ككذلؾ(ٔ )ُٔٓ/عف ابف نمير عػف محمػد بػف عمػرك عػف أبػي سػممة عػف عائشػة متقػارب األلفػاظ ,كذكػرت
صكمو في شعباف ,ككذلؾ(ٔ )ُٖٗ/عف عبد الرحمف بف ميػدم عػف حمػاد بػو بمفظػو ,كزاد "ككػاف يقػ أر فػي

كؿ ليمة بػ{بني إسرائيؿ كالزمر}" ,ككذلؾ(ٔ )ِِْ/عف ركح عف مالؾ عف أبي النضػر عػف أبػي سػممة عػف

عائشة متقارب األلفاظ ,كذكرت صكمو في شعباف.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف سيؿ بف سعد  نحكه

طس ,)َِٓ/ِ( :رقـ(ُْٕٗ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف  ,ألف فيو محمد بف النضر صدكؽ كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

ٖٖٖ

الؼ َّ ًً
اختً ً
ص ٍكيـ َّ
ؾ
النبً ٍّي - بًأىبًي يى ىك ىكأ ٍّ
يف ًلٍم ىخ ىب ًر ًفي ىذًل ى
يمي -ىكًذ ٍك ير ٍ
الناقم ى
(َْ) ى
اف ىع ٍف يع ىب ٍيًد المَّ ًػو ,أَّىنػوي ىس ًػم ىع ٍاب ىػف ىعَّب و
ػاس يي ٍسػأى يؿ ىع ٍػف
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,ىق ى
(َُّ -)ُِٔٗ/أ ٍ
اؿ :ىح َّدثىىنا يس ٍف ىي ي
ضمىوي ىعمىى األىي ً
ً ً
ت َّ
َّاـ ًإًلَّ ىى ىذا اٍل ىي ٍكىـ ,ىي ٍعنًي ىش ٍي ىر
اء ,قى ى
ص ىاـ ىي ٍك نما ىيتى ىح َّرل فى ٍ
اؿ :ىما ىعًم ٍم ي
النبً َّي  ى
كر ى
ص ىياـ ىي ٍكًـ ىعا يش ى
*
اء .
ىرىم ى
ض ى
كر ى
اف ىكىي ٍكىـ ىعا يش ى

أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ

ِ
يد ا ْلم ٍّكي ,م ْولَى ِ
آل قَ ِ
ش ْي َبةَ,
ار ِظ ْب ِن َ
َ
* ُع َب ْي ُد اهلل ْب ِن أَِبي َي ِز َ َ
كثقػ ػػو النسػ ػػائي(ُ) ,كابػ ػػف سػ ػػعد(ِ) ,كابػ ػػف معػ ػػيف(ّ) ,كابػ ػػف المػ ػػديني(ْ) ,كالعجمػ ػػي(ٓ) ,كأبػ ػػك زرعػ ػػة(ٔ),

كالػذىبي(ٕ) ,كابػػف حجػػر(ٖ) ,كزاد ابػػف سػػعد ,كابػػف حجػػر "كثيػر الحػػديث" ,كزاد الػػذىبي "كىػػك مػػف أكبػػر شػػيكخ

ابف عيينة" ,كذكره ابف حباف(ٗ) ,كابف شاىيف

(َُ)

في الثقات .كقاؿ الذىبي في مكضع آخر" :صدكؽ"(ُُ).

مات سنة ست كعشريف كمائة.
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )َّ( ,)ِْٓ/ْ( :كتػػاب الصػػكـ )ٔٗ( ,بػػاب صػػياـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ََِٔ) عػػف عبيػػد اهلل ب ػػفمكسى عف ابف عيينة بو متقارب األلفاظ.

ـ )ُّ( ,)ٕٕٗ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ُٗ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ُُّ) عػػف أبػػي بكػػر بػػف أبػػيشيبة كعمرك الناقد كالىما عف سفياف بػف عيينػة بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ عػف محمػد بػف ارفػع عػف عبػد

الرزاؽ عف ابف جريج عف عبيد اهلل بو ,كلـ يسؽ لفظو.

حػػـ )ِِِ/ُ( :عػػف ابػػف عيينػػة بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ُ )ّٖٔ ,ُّّ/عػػف محم ػد بػػف بكػػر كعبػػدالرزاؽ كالىما عف ابف جريج عف عبيد اهلل بو متقارب األلفاظ ,كفي المكضع األكؿ عف ابف بكر كحده.

-خزيمة ,)ِٖٕ/ّ( :كتاب الصياـ )َُٓ( ,باب فضيمة صياـ عاشكراء كتحرم النبي  لفضمو مػف بػيف

األياـ خال صياـ رمضاف ,رقـ(َِٖٔ) عف عبد الجبار بف العالء عف سفياف بو متقارب األلفاظ.

* ٌ )٘( ,)ٔ8ٓ/ٕ( :ٜمراب اىٕاٞأً )ٗٓ( ,اً٘ اىْثا  ٜتاؤتٕ ٜا٘ ٗأٍاٗ ٜلماه اـارالػ اىْاافي ِٞؽا ٜلىال ,نفاٌ(ٔ ٗ ,)ٕٙ9ي,)ٕٔٓ/ٗ( :
(ٕٕ) مراب اىٕٞاً ً٘ٔ )7ٓ( ,اىْث  ٜتؤتٗ ٕ٘ ٜأٍٗ ٜلمه اـرالػ اىْافي ِٞؽ ٜلىل ,نفٌ(ٌْ )ٕٖٙٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٔ79/ٔ9
(ٕ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٔ/ٙ(ٙ
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘ ,)ٖٖ7/ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٖ9
(ٗ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٖ8/
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٖٓ).
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(٘.)ٖٖ8/
(ٌٞ )7ه أػالً اىْثالء(٘ ,)ٕٕٗ/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔ7ٓ/8
( )8ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٖٔٙ
( )9اىصقاخ(٘.)7ٖ/
(ٓٔ) ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٕٖ9
(ٔٔ) اىناِؼ(ٕ.)ٕٕ9/

ٖٖٗ

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف معاكية  متقارب األلفاظ

خ )َّ( ,)ِْْ/ْ( :كتاب الصكـ )ٔٗ( ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ََِّ).-ـ )ُّ( ,)ْٕٗ/ِ( :كتاب الصياـ )ُٗ( ,باب صكـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ُِٔ).

-س )ِِ( ,)َُِ/ْ( :كتاب الصياـ )َٕ( ,باب صكـ النبي  بػأبي ىػك كأمػي كذكػر اخػتالؼ النػاقميف

لمخبر في ذلؾ ,رقـ(ِّٕٔ).

طا )ُٖ( ,)ِّٖ( :كتاب الصياـ )ُُ( ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ّٓ).حـ.)ٕٗ ,ٗٔ-ٗٓ ,ٗٓ/ْ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

ٖٖ٘

الن ًاقًميف لً ىخب ًر عبًد ً
اهلل ٍب ًف بس ور ًف ً
اختً ً
النيي عف ً
يو
ص ىي ًاـ ىي ٍكًـ الس ٍَّب ًت ىكًذ ٍك ير ٍ
الؼ َّ ى ى ى ٍ
(ٓٓ) َّ ٍ ي ى ٍ
يٍ
اؿ :ح َّدثىىنا مب ٍّشر ٍبف ًإسم ً
ص و
اف ٍبػ يف ينػك وح ىعػ ٍف
يؿ قى ى
اع ى
كر قى ى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا ىح َّس ي
(ُُّ -)ِِٕٕ/أى ٍخ ىب ىرىنا يح ىس ٍي يف ٍب يف ىم ٍن ي
يى ي ي ٍ ى
ً ً
عبػًد ً
ً
كمكا ىي ػ ٍكىـ
اهلل ٍب ػ ًف يب ٍسػ ور أىَّن ػوي ىقػ ى
اؿ" :تىػ ىرٍك ىف ىيػًدم ىى ػًذ ًه ,ىق ػ ٍد ىب ىاي ىعػ ٍ
ىٍ
ت ىي ػ ىد ىر يسػكؿ اهلل  ,ىك ىس ػم ٍعتيوي ىيقيػك يؿ ًل تى ي
صػ ي
)
ُ
(
َّ ً
اء ىش ىج ى ورة ىفٍم يي ٍف ًط ٍر ىعمى ٍييىا"*.
الس ٍبت ًإًل ىف ًر ى
يضةن ,ىفًإ ٍف لى ٍـ ىي ًج ٍد أى ىح يد يكـ ًإًل لي ىح ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
ور ْب ِن جع َفر ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل الس َم ِمي(ٕ) ,أ َُبو َعِم ٍّي َّ
اب ِ
ص ِ
وري.
سُ
َ
َْ
الن ْي َ
س ْي ُن ْب ُن َم ْن ُ
* ُح َ
كثقػػو النسػػائي(ّ) ,كمسػػممة بػػف القاسػػـ(ْ) ,كابػػف حجػػر(ٓ) ,كزاد "فقيػػو" ,كذكػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٔ),

كسئؿ أبك أحمد الفراء عنو فقػاؿ" :بػ بػ  ,ثقػة مػأمكف فقيػو البػدف"(ٕ) ,كقػاؿ الحػاكـ" :شػي العدالػة كالتزكيػة
ي
(ٖ)
في عصره ,ككاف أخص الناس بيحيى بف يحيى ,ككاف يحيى بف يحيى يعيب عميو اشتغالو بالشيادة" .
كقاؿ الذىبي" :اإلماـ الحافظ الكبير"(ٗ) ,كقاؿ صالح بف محمدً" :ل بأس بو"(َُ).
مات سنة ثماف كثالثيف كمائتيف.

يل ا ْلحمَ ِبي(ٔٔ) ,أَبو إِسم ِ
شر ْب ُن إِ ِ
يل ا ْل َك ْم ِبي(ٕٔ) ,موًلىم.
اع َ
س َماع َ َ
ْ
* ُم َب ٍّ ُ
ُ َْ
مأمكنػا" ,كزاد أحمػد
كثقو ابف سعد(ُّ) ,كابف معيف(ُْ) ,كأحمػد(ُٓ) ,كالػذىبي(ُٔ) ,كزاد ابػف سػعد "كػاف
ن
"شي صالح الحديث"(ُٕ).
كذكره ابف حباف في الثقات(ُٖ).
كقػػاؿ النسػػائي(ُٗ) ,كأحمػػد فػػي ركايػػة(َِ)" :لػػيس بػػو بػػأس" ,كزاد أحمػػد "كتبػػت عنػػو خمسػػة أحاديػػث أك

ستة" ,كقاؿ الذىبي في مكضع آخر" :صاحب حديث كاتقاف"(ُ).

تِ تٍه ؽ ,ٔٞنفٌ(ٕ.)ٕ77

* ٌ )٘( ,)ٕٓ9/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاً ) ٘٘( ,اىْٖ ٜػِ ٔٞاً  ً٘ٝاىٍثد ٗلمه اـرالػ اىْافي ِٞىفثه ػثك
(ٔ) اىيؽاء ٕ٘ :فّهج اىؼْثح .اىْٖاٝح(ٕٖ.)8
(ٕ) اى ٍُّااايََ :ٜتٙاااٌ اىٍااا ِٞاىََٖياااح ٗؽااارػ اىاااالًٍّ ,اااثح اىاااٌُ ٚااايٕٗ ,ٌٞااا ٜفثٞياااح ٍاااِ اىؼاااهب ٍّاااٖ٘نج .األٍّااااب(ٖ ,)ٕ78/اىيثااااب ؽااا ٜذٖااامٝة
األٍّاب(ٕ.)ٕٔ8/
(ٖ) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)79(ٜذٖمٝة اىنَاه(.)ٗ8ٗ/ٙ
(ٗ) اىٕيح مَا ؽ ٜؼاِٞح ذٖمٝة اىنَاه(.)ٗ8ٗ/ٙ
(٘) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)ٔٓ8
( )ٙاىصقاخ(.)ٔ8ٙ/8
( )7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٖ7/
( )8ذانٝؿ اإلٌالً( ,)ٕٔٗ/ٔ7ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٖ7/
(ٌٞ )9ه أػالً اىْثالء(ٔٔٗ ,)ٖ8ٖ/اّظه :اىناِؼ(ٔ ,)ٔ89/اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ ,)ٖٖ٘/ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٕٔٗ/ٔ7
(ٓٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٖٖ7/
(ٔٔ) اىؽيث :ٜتؾرػ اىؽاء اىََٖيح ٗاىاالً ٗؽا ٜآـهٕاا اىثااء اىَ٘ؼاكجٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚؼياة ,تياكج مثٞاهج تاىّااً ٍاِ شغا٘ن اىٍَايَ ,ِٞذ٘ٔاؼ تهفاح
اىٖ٘اء .األٍّاب(ٕ ,)ٕٗٙ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٔ.)ٖ79/
(ٕٔ) اىنيثٕ :ٜمٓ اىٍْثح اى ٚفثائو .األٍّاب(٘ ,)8٘/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٖ.)ٔٓ٘-ٔٓٗ/
(ٖٔ) اىطثقاخ اىنثه.)ٖٕ7/7(ٙ
(ٗٔ) ذانٝؿ اىكانٍ ,)ٕٓ٘(ٜاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٗٗ/8
(٘ٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٌ ,)ٖ٘/8ئاالخ اتِ ٕاّ,ٜنفٌ(ٕ٘٘ٓ) ,مَا ؽٌٍ٘٘ ٜػح أف٘اه اإلٍاً أؼَك(ٖ.)ٕٔ9/
( )ٔٙاىناِؼ(ٖ ,)99/اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٕ.)ٕٗٗ/
(ٌ )ٔ7ئاالخ اتِ ٕاّ,ٜنفٌ(ٕ٘٘ٓ) ,مَا ؽٌٍ٘٘ ٜػح أف٘اه اإلٍاً أؼَك(ٖ.)ٕٔ9/
( )ٔ8اىصقاخ(.)ٔ9ٖ/9
( )ٔ9ذٖمٝة اىنَاه(.)ٔ9ٕ/ٕ7
(ٕٓ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق(ٓ.)ٕ7ٔ-ٕ7
(ٔ) اىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٙ/

ٖٖٙ

كقاؿ الذىبي

(ُ)

أيضا ,كابف حجر(ِ)" :صدكؽ" ,كزاد الذىبي "عالـ مشيكر".
ن

(ْ)
(ّ)
أيضػػا
ضػػعفو ابػػف قػػانع فػػي الكفيػػات  ,كقػػاؿ الػػذىبي معمقنػػا" :تكمػػـ فيػػو بػػال حجػػة"  ,كرد ابػػف حجػػر ن

عمى ابف قانع بقكلو" :كابف قانع ليس بمعتمد"(ٓ)" ,كىك أضعؼ منو -يعني مف مبشر.)ٔ("-
مات سنة مائتيف.
()ٚ
اوي َة ا ْل ِحم ِ
وح َّ
صي.
ان ْب ُن نُ ٍ
* َح َّ
س ُ
ُم َّيةَ ,أ َْو أ َُبو ُم َع ِ َ
الن ْ
ْ
ص ِري  ,أ َُبو أ َ

كثقػػو العجمػػي(ٖ) ,كابػػف حجػػر(ٗ),كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(َُ),كقػػاؿ الػػذىبي" :صػػدكؽ"(ُُ) ,كحكػػـ

إسػناد حديثػو بأنػػو صػالح(ُِ) ,كركل لػػو النسػائي حػػديثنا كاح نػدا مختمػؼ فػػي إسػناده فػػي النيػي عػػف صػكـ يػػكـ
السبت(ُّ),قاؿ ابف حجر" :مف الرابعة"(ُْ).
مات بعد الستيف كمائة(ُٓ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

جػػو )ٕ( ,)َُٕ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ّٖ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي صػػياـ يػػكـ السػػبت ,رقػػـ(ُِٕٔ) عػػف أبػػيبكر بف أبي شيبة عف عيسى بف يكنس عف ثكر بف يزيد عف خالد بف معداف عف عبد اهلل بف بسر نحكه.

حـ )ُٖٗ/ْ( :عف إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني عف الكليد بػف مسػمـ عػف يحيػى بػف حسػاف عػف عبػد اهللمختصرا ,كليس فيو "فإف لـ يجد أحدكـ إًل لحاء شجرة فميفطر عميػو" ,ككػذلؾ(ْ )ُٖٗ/عػف عمػي
بف بسر
ن
بف عياش عف حساف بف نكح بو باختالؼ يسير.

حب )ُِ( ,)ّٕٗ/ٖ( :كتاب الصكـ )ُْ( ,صػكـ يػكـ السػبت ,رقػـ(ُّٓٔ) عػف أبػي يعمػى عػف الحكػـبف مكسى عف مبشر بف إسماعيؿ بو نحكه ,كصرح عبد اهلل بف بسر بالسماع.

-الدكًلبي في الكنى كاألسماء ,)َُِٓ/ّ( :رقـ(ُٕٓٗ) عف زياد بف أيكب عف مبشر بو نحكه.

(ٔ) ٍٞىاُ االػركاه(.)ٔ7-ٔٙ/ٙ
(ٕ) ذقهٝة اىرقهٝة(ٕ٘ٗ).
(ٖ) ٕك ٛاىٍان ,)ٖٗٗ(ٛذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖ٘/8
(ٗ) اىَغْ ٜؽ ٜاىٙؼؾاء(ٍٕٞ ,)ٕٗٗ/ىاُ االػركاه(ٗ ,)ٔ7-ٔٙ/ٙنٍى ىٔ (ٔػ) ,ذانٝؿ اإلٌالً(ٖٔ.)ٖٗ9/
(٘) ٕك ٛاىٍان.)ٖٗٗ(ٛ
( )ٙاىَٕكن اىٍاتـ(ٗ.)ٗٙ
( )7اىْٕه :ٛتؾرػ اىُْ٘ ٌٗنُ٘ اىٕاق اىََٖيح ٗؽ ٜآـهٕا ناء ٍَٖياحٕ ,امٓ اىٍْاثح اىا ٚتْإّ ٜاه .األٍّااب(٘ٗ ,)ٕ9ٗ/فااه أٙٝاا (٘:)ٗ9٘/
"ٗظَاػح ٍُّث٘ا اى ٚاىْٕهٝحٍ ٜٕٗ ,ؽيح تثغكاق تاىعاّة اىغهت."ٜ
ٗؽ ٜاىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب فاهٕ" :مٓ اىٍْثح اى ٚفثٞيح َٗ َظ ْك ٍٗؽيح".)ٖٔ/ٖ( .
( )8ذانٝؿ اىصقاخ(ٕٔٔ).
( )9ذقهٝة اىرٖمٝة (.)98
(ٓٔ) اىصقاخ(ٗ.)ٔٙٗ/
(ٔٔ) اىناِؼ(ٔ.)ٔ7ٕ/
(ٕٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٓٔ.)ٕٔٙ/
(ٖٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٕ.)ٕٖٙ/
(ٗٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (.)98
(٘ٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(ٓٔ.)ٕٔٙ/
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ابف قانع في معجـ الصحابة )ُٖ/ِ( :عف محمد بف عبدكس بف كامؿ عف الحكـ بف مكسى عػف مبشػربو بمفظ "ًل تصكمكا يكـ السبت".

-ابف شاىيف في الناس كالمنسكخ ,)ِٖٕ( :عف عبد الكىاب بف عيسى عػف إسػحاؽ بػف أبػي إسػرائيؿ عػف

عيسى بف يكنس بف أبي إسحاؽ عف ثكر عف خالد بف معداف عف عبد اهلل نحكه.

تماـ في الفكائد ,)ِٖٔ/ُ( :رقـ(ٓٓٔ) عػف أبػي الميمػكف بػف ارشػد عػف أبػي زيػاد ربيعػة بػف الحػارث عػفعتبة بف السكف عف ثكر بف يزيد عف خالد عف عبد اهلل بف بسر نحكه.

ثانيا :الشواىد
ً

ُ -عف أبي أمامة  نحكه
طب ,)َِّ/ٖ( :رقـ(ِِٕٕ) عف عبد اهلل بػف أحمػد بػف حنبػؿ عػف الحكػـ بػف مكسػى عػف إسػماعيؿ بػفعياش عف عبد اهلل بف دينار عف أبي أمامة(ُ).

-الركيػػاني فػػي مسػػنده ,)َِٕ/ِ( :رقػػـ(ُِٖٓ) عػػف سػػممة عػػف أبػػي المغيػرة عػػف حسػػاف بػػف نػػكح عػػف أبػػي

أمامة.

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده حسف ,ألف فيو مبشر بف إسماعيؿ صدكؽ ,كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره .

(ٔ) فاه اىٖٞصَ :ٜنٗآ اىطثهاّ ٜؽ ٜاى نثٞه ٍِ ٚهٝـ اٌَاػٞو تِ ػٞاَ ػِ اىؽعاو٘ ٕ٘ٗ ,ِٞٝؼٞؼ ؽٍ .ٌٖٞعَغ اىىٗائك(ٖ.)ٗ٘ٔ/
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الن ًاقًميف ًلٍم ىخب ًر ًف ً
شكراء كًذ ٍكر ٍ ً ً
ً ً
يو
اختالؼ َّ ى ى
(ٔٔ) بً ٍد يء ص ىياـ ىي ٍكًـ ىعا ي ى ى ى ي
كؿ ً
ث ىع ٍف ىن ًاف وع ىع ًف ا ٍب ًف يعمر أىَّنوي ىذ ىكػر ًع ٍنػ ىد رسػ ً
اهلل
ىخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىس ًع ويد ,قى ى
اؿ :ىح َّدثىىنا المَّ ٍي ي
(ُِّ -)ِّٖٓ/أ ٍ
ىي
ى
ىى
اؿ رس ػك يؿ ً
اىًمَّي ػ ًة ,ىفم ػف أىح ػ َّ ً
اهلل  " : ىك ػاف يكم ػا يص ػكمو أى ٍى ػ يؿ اٍلج ً
كموي
ىٍ ى
ى
ى ىٍ ن ى ي ي ي
ب م ػ ٍن يك ٍـ أى ٍف ىي ي
اء ,ىف ىق ػ ى ى ي
كر ى
 ىي ػ ٍكىـ ىعا يش ػ ى
صػ ى
*
ص ٍموي ,ىك ىم ٍف ىك ًرىىوي ىفٍم ىي ىد ٍعوي".
ىفٍم ىي ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )َّ( ,)َُِ/ْ( :كتػػاب الصػػكـ )ُ( ,بػػاب كجػػكب صػػكـ رمضػػاف ,...رقػػـ(ُِٖٗ) عػػف مسػػدد عػػف

إسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو جػػزء مػػف الحػػديث  ,ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ِْْ/كتػػاب الصػػكـ )ٔٗ( ,بػػاب
صياـ يكـ عاشػكراء ,رقػـ(َََِ) عػف أبػي عاصػـ عػف عمػر بػف محمػد عػف سػالـ عػف ابػف عمػر جػزء مػف

الحديث ,ككذلؾ(ِْ) باب

يَ تأَيُّهَ ت َُّّذِيأَتآَََنَ ت

وتِبَتعَلَيْؤو ت ُّصِّيَ

ت...تَُتَّ وََْ[البقرة ,]ُّٖ :رقـ(َُْٓ) عػف مسػدد عػف

يحيى عف عبيد اهلل عف نافع بو متقارب األلفاظ مكقكنفا.
-ـ )ُّ( ,)ّٕٗ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ُٗ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ُُٖ) عػػف قتيبػػة كمحمػػد بػػف

رمػػح ,كالىمػػا عػػف الميػػث بػػو بمفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّٕٗ-ِٕٗ/كتػػاب الصػػياـ )ُٗ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ

عاشكراء ,رقـ(ُُٕ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف عبد اهلل بف نمير ,كعف ابف نميػر عػف أبيػو عػف عبيػد

اهلل عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ  ,إًل أف قكلػػو "عػػف أىػػؿ الجاىميػػة كػػانكا يصػػكمكف يػػكـ عاشػػكراء" مكقػػكؼ

عمى ابف عمر ,ككذلؾ عف محمد بف المثنى كزىيػر بػف حػرب ,كالىمػا عػف يحيػى القطػاف ,كعػف أبػي بكػر
بػف أبػي شػيبة عػف أبػي أسػامة ,كالىمػا (أبػك أسػػامة كالقطػاف) عػف عبيػد اهلل عػف نػافع بػو ,كلػـ يسػؽ لفظػػو,

ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّٕٗ/كتػػاب الصػػياـ )ُٗ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ُُٗ) عػػف أبػػي كريػػب عػػف

أبي أسامة عف الكليد بف كثير عف نافع بو نحكه ,ككذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّٕٗ/كتاب الصياـ )ُٗ( ,باب صكـ
يكـ عاشكراء ,رقـ(َُِ) عف محمد بف أحمد بف أبػي خمػؼ عػف ركح عػف عبيػد اهلل بػف األخػنس عػف نػافع
بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّٕٗ/كتػػاب الصػػياـ )ُٗ( ,بػػاب صػػكـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ُُِ)

عف أحمد بف عثماف عف أبي عاصـ عف عمر بف محمد بف زيد عف سالـ عف ابف عمرمتقارب األلفاظ.

-د ,)ّّٗ/ِ( :كتاب الصكـ ,باب في صكـ يكـ عاشكراء ,رقػـ(ِّْْ) عػف مسػدد عػف يحيػى عػف عبيػد

يكما نصكمو في الجاىمية" مكقكؼ.
اهلل عف نافع بو مختمؼ األلفاظ  ,إًل أف قكلو "كاف عاشكراء ن
* ٌ )٘( ,)ٕٖٕ/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاً )ٙٙ( ,تكء ٔٞاً  ً٘ٝػاِ٘ناء ٗلمه اـرالػ اىْافي ِٞىيفثه ؽ ,ٔٞنفٌ(ٖ٘.)ٕ8
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-جػػو )ٕ( ,)ُُُ/ِ( :كتػػاب الصػػياـ )ُْ( ,بػػاب صػػياـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(ُّٕٕ) عػػف محمػػد بػػف رمػػح

عف الميث بو بمفظو.

دم )ْ( ,)َُُٓ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ْٔ( ,بػػاب فػػي صػػياـ يػػكـ عاشػػكراء ,رقػػـ(َُّٖ) عػػف يعمػػى عػػفمحمد بف إسحاؽ عف نافع بو متقارب األلفاظ .

-حـ )ِ/ٓ( :عف إسماعيؿ عف أيكب عف نافع بو بمفظ مختمؼ ,ككػذلؾ(ِ )ٕٓ/عػف يحيػى عػف عبيػد اهلل

يكمػػا يصػػكمو أىػػؿ الجاىميػػة" فيػػك مكقػػكؼ,
عػػف نػػافع بػػو مختمػػؼ األلفػػاظ  ,إًل أف قكلػػو "كػػاف يػػكـ عاشػػكراء ن
ككذلؾ(ِ )ٕٓ/عف ركح عف عبيد اهلل بف األخنس عف نافع بو ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ِ )ُّْ/عػف ابػف
نمير عف عبيد اهلل عف نافع بػو متقػارب األلفػاظ ,إًل قكلػو "إف أىػؿ الجاىميػة كػانكا يصػكمكف يػكـ عاشػكراء"

مكقكؼ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عائشة –رضي اهلل عنيا -نحكه

-خ )ِٓ( ,)ْْٓ/ّ( :كتاب الحج )ْٕ( ,باب قكؿ اهلل تعالى هَعَلَت ُّلَّلت ُّؤَعْبَاتَت...تعَلِاي ت[المائػدة,]ٕٗ:

رقػػـ(ُِٗٓ) ,ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)َُِ/كتػػاب الصػػكـ )ُ( ,بػػاب كجػػكب صػػكـ رمضػػاف ,...رقػػـ(ُّٖٗ),
كك ػ ػ ػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ِْْ/كت ػ ػ ػػاب الص ػ ػ ػػكـ )ٔٗ( ,ب ػ ػ ػػاب ص ػ ػ ػػياـ ي ػ ػ ػػكـ عاش ػ ػ ػػكراء ,رق ػ ػ ػػـ(ََُِ,)ََِِ ,

ككذلؾ(ٕ )ّٔ( ,)ُْٕ/كتاب مناقب األنصار )ّٔ( ,باب أياـ الجاىمية ,رقػـ(ُّّٖ) ,ككػذلؾ(ٖ-ُٕٕ/

ُٖٕ) )ٔٓ( ,كتاب التفسير )ِْ( ,بػاب يَ تأَيُّهَ ت َُّّذِيأَتآَََنَ ت

وتِابَتعَلَايْؤو ت ُّصِّايَ ت...تَُتَّ واََْت , رقػـ(َِْٓ,

َْْٓ).

ـ )ُّ( ,)ِٕٗ/ِ( :كتاب الصياـ )ُٗ( ,باب صكـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ُُّ.)ُُٔ ,ُُٓ ,ُُْ ,-د ,)ّّٗ-ّّٖ/ِ( :كتاب الصكـ ,باب في صكـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ِِْْ).

-ت )ٔ( ,)ُٖٗ/ِ( :كت ػػاب الص ػػكـ )ْٗ( ,ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي الرخص ػػة ف ػػي ت ػػرؾ ص ػػكـ ي ػػكـ عاش ػػكراء,

رقـ(ّٕٓ).

جو )ٕ( ,)ُُُ/ِ( :كتاب الصياـ )ُْ( ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,رقـ(ُّٕٕ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح,ألف ركاتو ثقات .
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ط ير
(ُُُ) ىمتىى ىي ًحؿ اٍلًف ٍ
(ُ)
اؿ :سػ ًمعت عبػ ىد ً
اؽ َّ
ص و
اهلل
(ُّّ -)ِّٕٗ/أ ٍ
اف ىع ٍف أىبًي ًإ ٍسػ ىح ى
الشػ ٍي ىبانً ٍّي ,قىػ ى ى ٍ ي ى ٍ
كر ىع ٍف يس ٍف ىي ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍن ي
(ِ)
كؿ ً
اؿَّ :
ٍب ًف أىبًي أى ٍكىفى ىيقيك يؿ :يك َّنا ىم ىع َّ
اهلل,
الشػ ٍم يس ىيػا ىر يسػ ى
اجػ ىد ٍح " ,ىقػ ى
النبً ٍّي ً في ىس ىف ور ,ىف ىق ى
اؿ ًل ىر يج وؿٍ " :ان ًز ٍؿ ىف ٍ
كؿ ً
ً
اؿَّ :
ب
اهلل ,ىق ى
الش ٍم يس ىيا ىر يس ى
اج ىد ٍح" ,ىق ى
ىق ى
اؿٍ " :ان ًز ٍؿ ىف ٍ
اؿ لىوي ىر يسك يؿ اهلل ٍ " : ان ًز ٍؿ ىف ٍ
اج ىد ٍح" ,ىف ىن ىز ىؿ ىف ىج ىد ىح ,ىف ىش ًر ى
اؿً" :إ ىذا ىأىرٍيتييـ المٍَّي ىؿ قى ٍد أى ٍقىب ىؿ ًم ٍف ىىا يى ىنا -كأى ىش ىار بً ىيًد ًه ًإلىى األيفي ً
َّ
الصائً يـ"*.
ط ىر َّ
ؽ -فىقى ٍد أى ٍف ى
النبًي  ثيَّـ قى ى
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد

ص ٍ
ور ا ْل َم ٍّكي  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْن ُ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة  ,ثقة حافظ متقن ,سبق في الحديث رقم (.)ٛ
س ْف َي ُ
* ُ

اق َّ
الش ْي َب ِاني(ٖ).
اس ُموُ فَ ْي ُر ُ
س َح َ
وزَ ,وُيقَا ُلَ :خاقَ ُ
سمَ ْي َم َ
سمَ ْي َم َ
انَ ,وُيقَا ُلَ :ع ْم ُرو ,أ َُبو إِ ْ
انَ ,و ْ
ان ْب ُن أَِبي ُ
* ُ
كثقػػو النسػػائي(ْ) ,كابػػف معػػيف(ٓ) ,كالعجمػػي(ٔ) ,كأبػػك حػػاتـ(ٕ) ,كيعقػػكب بػػف سػػفياف(ٖ) ,كالػػدارقطني(ٗ),

كابف عبد البر(َُ) ,كالذىبي(ُُ) ,كابػف حجػر(ُِ) ,كزاد العجمػي "مػف كبػار أصػحاب الشػعبي" ,كزاد أبػك حػاتـ
"صدكؽ صالح الحديث" ,كزاد الذىبي" اتفقكا عمى تكثيقو" ,كقاؿ ابف معيف(ُّ) ,كابف عبد البر

(ُْ)

في ركاية

أخػػرل" :ثقػػة حجػػة" ,كزاد ابػػف عبػػد البػػر "عنػػد جمػػيعيـ" ,كقػػاؿ الػػذىبي فػػي مكضػػع آخػػر" :اإلمػػاـ الحػػافظ

الحجػػة"(ُٓ) ,كذك ػره ابػػف حبػػاف(ُٔ) ,كابػػف شػػاىيف

(ُٕ)

فػػي الثقات,كق ػاؿ الجكزجػػاني " :أريػػت أحمػػد بػػف حنبػػؿ

شيئا"(ُٖ) ,كسأؿ أبك داكد أحمد عنو ,فقػاؿ" :بػ و " ,ثػـ
يعجبو حديث الشيباني ,كقاؿ :ىك أىؿ أف ًل ندع لو ن

قاؿ" :الشيباني كمطرؼ كحصيف ثقات"(ُٗ) ,كقاؿ أبك بكر بف عياش" :كاف الشيباني فقيو الحديث"(َِ).
مات في حدكد األربعيف كمائة ,كقد َّ
خطأ الذىبي مف قاؿ :إنو مات في تسع كعشريف كمائة(ُِ).

* ٌ )٘( ,)ٖٙ9/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاًٍ )ٔٔٔ( ,رٝ ٚؽو اىؾطه ,نفٌ(.)ٖٕ97
(ٔ) ّٓ اتِ ؼعه ػي ٚأّٔ اتِ ػْٞٞح .ؽرػ اىثانٗ ,)ٔ79/ٗ(ٛظاء لىل ػْك ػثك اىهواؿ(ٗ.)9ٗ/
(ٕ) اىعكغ :أُ ٝؽهك اىٍ٘ٝـ تاىَاء ُٗٝفَٖ٘ ؼرٍٝ ٚر٘ٗ ,ٛممىل اىيثِ ّٗؽ٘ٓٗ ,اىَعكغ ػ٘ق ٍُعّْػ اىهأي ذّا ٚتٔ األِهتح .اىْٖاٝح(ٓٗٔ).
(ٖ) اىّٞثاّ :ٜتؾرػ اىّ ِٞاىَؼعَح ٌٗنُ٘ اىٞاء اىَْق٘ٚح تاشْر ٍِ ِٞذؽرٖا ٗاىثاء اىَ٘ؼكج تؼكٕا ٗؽ ٜآـهٕا اىُْٕ٘ ,امٓ اىٍْاثح اىاِ ٚاٞثإُٗ ,اٜ
فثٞيح ٍؼهٗؽح .األٍّاب(ٖ ,)ٗ8ٕ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٕٔ9/
(ٗ) ذٖمٝة اىنَاه(ٔٔ.)ٗٗٙ/
(٘) اىعهغ ٗاىرؼكٝو( ,)ٖٔ٘/ٙذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٗ8
( )ٙذانٝؿ اىصقاخ(ٕٕٓ).
( )7اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ٘/ٙ
( )8اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖ.)ٕٔ9 ,9ٖ/
( )9اىؼيو اى٘انقج ؽ ٜاألؼاقٝس اىْث٘ٝح(ٗٔ.)ٕٙ٘/
(ٓٔ) اىرَٖٞك(.)ٖٔٓ/9
(ٔٔ) ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٔٙٔ-ٔٙٓ/9
(ٕٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٔ.)ٔ9ٕ/ٔ9
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٔٔ.)ٗٗٙ/
(ٗٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٗ8ٖ/
(٘ٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔ9ٖ/ٙ
( )ٔٙاىصقاخ(ٗ.)ٖٕٓ-ٖٓٔ/
( )ٔ7ذانٝؿ أٌَاء اىصقاخ(.)ٔٗ8
( )ٔ8اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٔ٘/ٙ
(ٌ )ٔ9ئاالخ أت ٜقاٗق(.)ٕ99
(ٕٓ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(ٖ.)ٗ8ٖ/
(ٕٔ) ٌٞه أػالً اىْثالء(.)ٔ9ٗ/ٙ

ٖٔٗ

ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )َّ( ,)ُٕٗ/ْ( :كتاب الصكـ )ّّ( ,باب الصكـ فػي السػفر كاإلفطػار ,رقػـ(ُُْٗ) عػف عمػي بػفعبد اهلل عف سفياف بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )َّ( ,)ُٗٔ/كتاب الصكـ )ّْ( ,باب متى يحػؿ فطػر

الصػ ػ ػػائـ ,...رقػ ػ ػػـ(ُٓٓٗ) عػ ػ ػػف إسػ ػ ػػحاؽ الكاسػ ػ ػػطي عػ ػ ػػف خالػ ػ ػػد عػ ػ ػػف الشػ ػ ػػيباني بػ ػ ػػو متقػ ػ ػػارب األلفػ ػ ػػاظ,

ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ُٖٗ/كتػػاب الصػػكـ )ْْ( ,بػػاب يفطػػر بمػػا تيسػػر مػػف المػػاء أك غيػره ,رقػػـ(ُٔٓٗ) عػػف

مسػػدد عػػف عبػػد الكاحػػد عػػف الشػػيباني بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )َّ( ,)ُٗٗ-ُٖٗ/كتػػاب الصػػكـ,

(ْٓ) ب ػاب تعجيػػؿ الفطػػر ,رقػػـ(ُٖٓٗ) عػػف أحمػػد بػػف ي ػػكنس عػػف أبػػي بكػػر عػػف سػػميماف بػػو جػػزء م ػػف

الحديث ,ككذلؾ(ٗ )ٖٔ( ,)ّْٔ/كتاب الطالؽ )ِْ( ,باب اإلشارة في الطالؽ كاألمػكر ,...رقػـ(ِٕٗٓ)

عف عمي بف عبد اهلل عف جرير بف عبد الحميد عف أبي إسحاؽ الشيباني بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ُّ( ,)ّٕٕ-ِٕٕ/ِ( :كتػ ػػاب الصػ ػػياـ )َُ( ,بػ ػػاب بيػ ػػاف كقػ ػػت انقضػ ػػاء الصػ ػػكـ كخػ ػػركج النيػ ػػار,

رقػػـ(ِٓ) عػػف يحيػػى بػػف يحيػػى عػػف ىشػػيـ عػػف أبػػي إسػػحاؽ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ِ)ُّ( ,)ّٕٕ/

كتػ ػ ػ ػ ػػاب الصػ ػ ػ ػ ػػياـ )َُ( ,بػ ػ ػ ػ ػػاب بيػ ػ ػ ػ ػػاف كقػ ػ ػ ػ ػػت انقضػ ػ ػ ػ ػػاء الصػ ػ ػ ػ ػػكـ كخػ ػ ػ ػ ػػركج النيػ ػ ػ ػ ػػار ,رقػ ػ ػ ػ ػػـ(ّٓ) عػ ػ ػ ػ ػػف
أبي بكر بف أبي شيبة عف عمي بف مسير كعباد بف العكاـ كالىما عف الشيباني بو متقػارب األلفػاظ ,كعػف

أبػػي كامػػؿ عػػف عبػػد الكاحػػد عػػف سػػميماف الشػػيباني بػػو ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ّٕٕ/كتػػاب

الصػػياـ )َُ( ,بػػاب بيػػاف كقػػت انقضػػاء الصػػكـ كخػػركج النيػػار ,رقػػـ(ْٓ) عػػف ابػػف أبػػي عمػػر عػػف سػػفياف,
كعف إسحاؽ عف جرير ,كالىما (سفياف كجرير) عف الشيباني بو ,كعف عبيد اهلل بف معػاذ عػف أبيػو ,كعػف

محمد بف المثنى عف محمد بف جعفر ,كالىما (معاذ كمحمػد بػف جعفػر) عػف شػعبة عػف الشػيباني بػو ,كلػـ

يسؽ لفظو.

-د ,)ُّٓ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ ,بػػاب كقػػت فطػػر الصػػائـ ,رقػػـ(ِِّٓ) عػػف مسػػدد عػػف عبػػد الكاحػػد عػػف

الشيباني بو متقارب األلفاظ.

-حػػـ )ُّٖ/ْ( :عػػف سػػفياف بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ )َّٖ/عػػف ىشػػيـ عػػف الشػػيباني بػػو متقػػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ْ )ِّٖ/عف محمد بف جعفر عف شعبة عف الشيباني بو متقارب األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف عمر  جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ

-خ )َّ( ,)ُٗٔ/ْ( :كتاب الصكـ )ّْ( ,باب متى يحؿ فطر الصائـ ,...رقـ(ُْٓٗ).

ـ )ُّ( ,)ِٕٕ/ِ( :كتاب الصياـ )َُ( ,باب بياف كقت انقضاء الصكـ كخركج النيار ,رقـ(ُٓ)-د ,)ُّٓ-ُّْ/ِ( :كتاب الصكـ ,باب كقت فطر الصائـ ,رقـ(ُِّٓ).

ت )ٔ( ,)ُّٔ/ِ( :كتاب الصكـ )ُِ( ,باب ما جاء إذا أقبؿ الميؿ كأدبر  ,....رقـ(ٖٗٔ),ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
ٕٖٗ

يب ًفي تى ٍع ًج ً
ط ًر
يؿ اٍلًف ٍ
(ُُِ) التٍَّرًغ ي
ًو
كب ىع ٍػف أىبًػي ىح ً
ػازوـ ىع ٍػف ىس ٍػي ًؿ ٍب ًػف ىس ٍػي وؿ ,قػاؿ :قػاؿ
(ُّْ -)ِّٖٗ/أى ٍخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبةي ٍب يف ىسعيد ,قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍعقي ي
*
رسكؿ اهلل ً" : ل ىي ىاز يؿ َّ
ط ىريى ٍـ".
اس بً ىخ ٍي ور ىما ىع َّجميكا ًف ٍ
الن ي
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
ِ
الر ْح َٰم ِن  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
وب ْب ُن َع ْبد َّ
* َي ْعقُ ُ
سمَ َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
* أ َُبو َح ِ
ار  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
ازٍمَ ,
ٍِ
ِِ
* سي ُل ْب ُن ٍ
ي أ َُبو ا ْل َعب ِ
صِ
َّاس ,صحابي جميل ,سبق في الحديث رقم (ٖ٘).
َْ
ار ّ
س ْعد ْب ِن َمالك ْب ِن َخالد األَ ْن َ
َ
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

-خ )َّ( ,)ُٖٗ/ْ( :كتػػاب الصػػكـ )ْٓ( ,بػػاب تعجيػػؿ اإلفطػػار ,رقػػـ(ُٕٓٗ) عػػف عبػػد اهلل بػػف يكسػػؼ

عف مالؾ عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-ـ )ُّ( ,)ُٕٕ/ِ( :كتاب الصياـ )ٗ( ,باب فضؿ السحكر كتأكيد استحبابو كاسػتحباب تػأخيره كتعجيػؿ

الفطر ,رقـ(ْٖ) عف قتيبة بو ,كعف زىير بف حرب عف عبد الرحمف بف ميدم عػف سػفياف عػف أبػي حػازـ

بو ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ عف يحيى بػف يحيػى عػف عبػد العزيػز بػف أبػي حػازـ عػف أبػي حػازـ بػو متقػارب

األلفاظ.

ت )ٔ( ,)ُْٔ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ُّ( ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي تعجيػػؿ الفطػػر ,رقػػـ(ٗٗٔ) عػػف محمػػد بػػفبشػػار عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم عػػف سػػفياف ,كعػػف أبػػي مصػػعب أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر عػػف مالػػؾ ,كالىمػػا
(سفياف كمالؾ) عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ .

جو )ٕ( ,)ٗٔ/ِ( :كتاب الصػياـ )ِْ( ,بػاب مػا جػاء فػي تعجيػؿ اإلفطػار ,رقػـ(ُٕٗٔ) عػف ىشػاـ بػفعمار كمحمد بف الصباح كالىما عف عبد العزيز بف أبي حازـ عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

دم )ْ( ,)ََُٔ/ِ( :كت ػػاب الص ػػكـ )ُُ( ,ب ػػاب ف ػػي تعجي ػػؿ اإلفط ػػار ,رق ػػـ(ُُْٕ) ع ػػف محم ػػد ب ػػفيكسؼ عف سفياف الثكرم عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.

-طا )ٖ( ,)ِٕٓ( :كتاب الصياـ )ّ( ,باب ما جاء في تعجيؿ الفطر ,رقـ(ٕ) عف أبػي حػازـ بػو متقػارب

األلفاظ.

-ح ػ ػػـ )ُّّ/ٓ( :ع ػ ػػف س ػ ػػفياف ع ػ ػػف أب ػ ػػي ح ػ ػػازـ ب ػ ػػو ,كع ػ ػػف ككي ػ ػػع ع ػ ػػف جري ػ ػػر ب ػ ػػف ح ػ ػػازـ ع ػ ػػف الحس ػ ػػف

مرسال(ُ),متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٓ )ّّْ/عف عبد الرزاؽ عف سفياف عف أبػي حػازـ بػو متقػارب األلفػاظ,
ن

ككذلؾ(ٓ )ّّٔ/مف طرؽ عبد الرحمف بف ميدم كاسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ ,كالىما عف سفياف عف أبي
* ٌ )٘( ,)ٖ7ٓ/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاً )ٕٔٔ( ,اىرهعٞة ؽ ٜذؼعٞو اىؾطه ,نفٌ(.)ٖٕ98
(ٔ) ّٗٓ اتِ ؼعه ػي ٚانٌاىٔ ؽ ٜأٚهاػ اىٍَْك اىَؼري.)ٕ٘٘/ٕ(ٚ

ٖٖٗ

حػػازـ بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٓ )ّّٕ/عػػف إسػػماعيؿ بػػف عمػػر عػػف مالػػؾ عػػف أبػػي حػػازـ بػػو متقػػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ٓ )ّْٗ/عف إسحاؽ بف عيسى عف مالؾ عف أبي حازـ بو متقارب األلفاظ.
ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  بمعناه

د ,)ُّٓ/ِ( :كتاب الصكـ ,باب ما ييستحب مف تعجيؿ الفطر ,رقـ(ِّّٓ).جو )ٕ( ,)ٕٗ/ِ( :كتاب الصياـ )ِْ( ,باب ما جاء في تعجيؿ اإلفطار ,رقـ(ُٖٗٔ).-حـ.)َْٓ/ِ( :

ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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(ٔ) كتاب اًلعتكاؼ
ً
اس لىٍيمى ًة اٍلقى ٍد ًر ًفي التٍّ ٍس ًع كالس ٍَّب ًع كاٍل ىخ ٍم ً
س
(ُٗ) اٍلت ىم ي
ى
ى
م ًرىجػا هؿ ًمػ ٍف
ػث ىعػ ٍف ىنػ ًاف وع ىعػ ٍف ٍابػ ًف يع ىمػ ىر ,ىقػ ى
(ُّٓ -)ّّْٖ/أى ٍخ ىب ىرىنا قيتىٍي ىبػةي ٍبػ يف ىسػ ًع ويد ,ىقػ ى
اؿ :ىحػ َّدثىىنا المَّ ٍي ي
اؿ :أي ًر ى
ً
ً ً
ً
ً
ص ىح ً
اب َّ
النبً ٍّ
اف ,ىف ىقػ ى
ػي  فػي اٍل ىم ىنػ ًاـ أى َّف لىٍيمىػةى اٍل ىقػ ٍد ًر فػي السَّػ ٍب ًع األىىكاخػ ًر مػ ٍف ىرىم ى
ضػ ى
أى ٍ
اؿ ىر يسػك يؿ اهلل " : أى ٍسػ ىمعي
*
الس ٍب ًع األىك ً
ً
اخ ًر".
اف يمتى ىح ٍّرييىا ىفٍم ىيتى ىح َّرىىا ًفي َّ
ت أىَّنيىا ًفي َّ
يرٍؤىيا يك ٍـ قى ٍد تى ىكا ى
طأى ٍ
الس ٍب ًع األىىكاخ ًر ,فى ىم ٍف ىك ى
ى
أوًًل :دراسة اإلسناد
* قُتَ ْيب ُة ْب ُن س ِع ٍ
يد  ,ثقة ثبت ,سبق في الحديث رقم (ٕ).
َ
َ
س ْع ٍد  ,ثقة حجة فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٗ).
* المَّ ْي ُ
ث ْب ُن َ
* َن ِافعٌ َم ْولَى ْاب ِن ُع َم َر ,ثقة ثبت فقيو ,سبق في الحديث رقم (ٖٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

خ )ُٗ( ,)َْ/ّ( :كتػاب التيجػد )ُِ( ,بػاب فضػؿ مػف تعػار مػف الميػؿ فصػمى ,رقػـ(ُُٖٓ) عػف أبػيالنعمػػاف ع ػػف حمػػاد ب ػػف زي ػػد عػػف أي ػػكب ع ػػف نػػافع ب ػػو متق ػػارب األلفػػاظ ,إًل أن ػػو ذك ػػر العشػػر ب ػػدؿ الس ػػبع,

ككذلؾ(ْ )ِّ( ,)ِٓٔ/كتاب التيجػد )ِ( ,بػاب التمػاس ليمػة القػدر فػي السػبع األكاخػر ,رقػـ(َُِٓ) عػف
عبد اهلل بف يكسؼ عف مالؾ عف نػافع بػو متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُِ )ُٗ( ,)ّٕٗ/كتػاب التعبيػر)ٖ( ,

باب التكاطؤ عمى الرؤيا ,رقـ(ُٗٗٔ) عف يحيى بف بكير عف الميث عف عقيػؿ عػف ابػف شػياب عػف سػالـ

عف ابف عمر متقارب األلفاظ.

ـ )ُّ( ,)ِّٖ-ِِٖ/ِ( :كتاب الصياـ )َْ( ,باب فضؿ ليمة القدر كالحث عمػى طمبيػا كبيػاف محميػاكأرجػ ػػى أكقػ ػػات طمبيػ ػػا ,رقػ ػػـ(َِٓ) عػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف يحيػ ػػى عػ ػػف مالػ ػػؾ عػ ػػف نػ ػػافع بػ ػػو متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِّٖ/كتػػاب الصػػياـ )َْ( ,بػػاب فضػػؿ ليمػػة القػػدر كالحػػث عمػػى طمبيػػا كبيػػاف محمي ػػا
كأرجى أكقات طمبيا ,رقـ(َِٔ) عف يحيى بف يحيى عف مالؾ عف عبد اهلل بػف دينػار عػف ابػف عمػر جػزء
مف الحديث مختمؼ اًللفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِّٖ/كتػاب الصػياـ )َْ( ,بػاب فضػؿ ليمػة القػدر كالحػث

عمى طمبيا كبياف محميػا كأرجػى أكقػات طمبيػا ,رقػـ(َِٕ) عػف عمػرك الناقػد كزىيػر بػف حػرب كالىمػا عػف
سفياف بف عيينة عف الزىرم عف سالـ عػف ابػف عمػر بمفػظ "أرل رؤيػاكـ فػي العشػر األكاخػر ,فاطمبكىػا فػي

الػػكتر منيػػا" ,كك ػ ػ ػ ػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِّٖ/كتػ ػ ػ ػاب الصػػياـ )َْ( ,بػػاب فضػػؿ ليمػػة القػػدر كالحػػث عمػػى طمبيػػا
كبيػػاف محميػػا كأرجػػى أكقػػات طمبيػػا ,رقػػـ(َِٖ) عػػف حرممػػة بػػف يحيػػى عػػف ابػػف كىػػب عػػف يػػكنس عػػف ابػػف

ش ػ ػػياب ع ػ ػػف س ػ ػػالـ ع ػ ػػف عب ػ ػػد اهلل متق ػ ػػارب األلف ػ ػػاظ ,إًل أن ػ ػػو ق ػ ػػاؿ" :فالتمس ػ ػػكىا ف ػ ػػي العش ػ ػػر األكاخ ػ ػػر",

ككػػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِّٖ/كتػػاب الصػػياـ )َْ( ,بػػاب فضػػؿ ليمػػة القػػدر كالحػػث عمػػى طمبيػػا كبيػػاف محمي ػػا
كأرجى أكقات طمبيا ,رقـ(َِٗ) عف محمد بف المثنى عف محمد بف جعفر عف شعبة عف عقبة بف حريث

عف ابف عمر مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِّٖ/كتاب الصياـ )َْ( ,باب فضؿ ليمة القدر كالحػث
* ٌ )ٙ( ,)ٖ98/ٖ( :ٜمراب اىٕٞاً )ٔ9( ,اىرَاي ىٞيح اىقكن ؽ ٜاىرٍغ ٗاىٍثغ ٗاىفًَ ,نفٌ(ٗ.)ٖٖ8
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عمى طمبيا كبياف محميا كأرجى أكقات طمبيا ,رقـ(َُِ) عف محمػد بػف المثنػى عػف محمػد بػف جعفػر عػف
شعبة عف جبمة عف ابف عمػر مختمػؼ األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُّ( ,)ِْٖ/كتػاب الصػياـ )َْ( ,بػاب فضػؿ

ليمة القدر كالحث عمى طمبيا كبياف محميا كأرجى أكقات طمبيا ,رقـ(ُُِ) عف أبي بكر بف أبي شيبة عف
عمي بف مسير عف الشيباني عف جبمة كمحارب ,كالىما عف ابف عمر بمفظ "تحينكا ليمػة القػدر فػي العشػر

األكاخر ,أك التسع األكاخر".

-د ,)ْٓ/ِ( :كتاب الصالة ,باب مػف ركل فػي السػبع األكاخػر ,رقػـ(ُّٖٓ) عػف القعنبػي عػف مالػؾ عػف

عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

-دم )ْ( ,)ُُُٗ/ِ( :كتػػاب الصػػكـ )ٓٔ( ,بػػاب فػػي ليمػػة القػػدر ,رقػػـ(ُِْٖ) عػػف عبػػد اهلل بػػف صػػالح

عف الميث عف عقيؿ عف ابف شياب عف سالـ عف ابف عمر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

طا )ُٗ( ,)َِّ( :كتاب اًلعتكاؼ )ٔ( ,باب ما جػاء فػي ليمػة القػدر ,رقػـ(ُْ) عػف نػافع بػو بػاختالؼيسير ,ككذلؾ(َِّ) )ُٗ( ,كتاب اًلعتكاؼ )ٔ( ,باب ما جاء في ليمة القدر ,رقػـ(ُُ) عػف عبػد اهلل بػف

دينار عف ابف عمر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

حػػـ )ٔ-ٓ/ِ( :عػػف إسػػماعيؿ عػػف أيػػكب عػػف نػػافع بػػو متقػػارب األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ِ )ٖ/عػػف سػػفياف عػػفالزىرم عػف سػالـ عػف ابػف عمػر متقػارب األلفػاظ  ,كزاد "فػي الػكتر منيػا" ’,ككػذلؾ(ِ )ُٕ/عػف يحيػى عػف

عبيػػد اهلل عػػف نػػافع بيمتقػػارب األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ِ )ّٔ/عػػف عبػػد الػػرزاؽ عػػف معمػػر عػػف الزىػرم عػػف سػػالـ
عف ابف عمر بمفظ "التمسكا ليمة القدر في العشر الغكابر كفي التسع الغكابر" ,ككذلؾ(ِ )ْْ/عف بيز عف

شػعبة عػػف عقبػة بػػف يحريػث عػػف ابػف عمػػر مختمػػؼ األلفػاظ  ,ككػػذلؾ(ِ )ِٔ/عػف عبػػد الػرحمف عػػف سػػفياف
عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ْٕ/عف عفػاف عػف عبػد
العزيػز بػػف مسػمـ عػػف عبػد اهلل بػػف دينػار عػػف ابػف عمػػر جػزء مػػف الحػديث مختمػػؼ األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ِ)ٕٓ/

عػف عفػاف عػف شػػعبة عػف عقبػة بػػف حريػث عػف ابػف عمػػر مختمػؼ األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ِ )ٕٖ/عػف محمػد بػػف
جعفر عف شعبة عف عقبة بف حريث عف ابف عمر مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ِ )ُٖ/عػف محمػد عػف شػعبة

عف جبمة بف سحيـ عف ابػف عمػر مختمػؼ األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُٗ/عػف أبػي النضػر ىاشػـ بػف القاسػـ عػف
شعبة عف عقبة بف حريث عف ابف عمػر جػزء مػف الحػديث مختمػؼ األلفػاظ ,ككػذلؾ(ِ )ُُّ/عػف إسػحاؽ

بف عيسى عف مالؾ عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي بكرة متقارب اًللفاظ

ت )ٔ( ,)َِٗ/ِ( :كتاب الصكـ )ِٕ( ,باب ما جاء في ليمة القدر ,رقـ(ْٕٗ) .حـ.)َْ ,ّٗ ,ّٔ/ٓ( :ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .
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ً
اب اٍل يم ىح ىارىب ًة
(ٕ) كتى ي
(ُ) تى ٍح ًريـ َّ
الدًـ
ي
ال وؿ عػف مح َّم ًػد ٍب ًػف ًعيسػى  -ك يىػك ٍابػف اٍل ىق ً
كف ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًػف ىب َّك ً
اس ًػـ ٍب ًػف
(ُّٔ -)ُّْْ/أ ٍ
ػار ٍب ًػف بًػ ى ى ٍ ي ى
ى ى ي
ىخ ىب ىرىنا ىى يار ي
ى
ً
ً
اؿ" :أ ً
ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي هد الطَّ ًكي يؿ ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف ىم ًال وؾ ىع ًف َّ
يف ىحتَّػى
الن ًب ٍّي  ىق ى
يس ىم ٍي وع – ىق ى
اؿ :أ ٍ
يم ٍػر ي
ت أٍ
ىف أي ىقات ىػؿ اٍل يم ٍش ًػرك ى
ىف مح َّم نػدا رسػػك يؿ ً
َّ َّ
ىف ًلى ًإلى ىػو ًإًلَّ المَّػوي ىكأ َّ
اهلل,
ىف يم ىح َّم نػدا ىع ٍبػ يػدهي ىكىر يسػكليوي ,فىػًإ ىذا ىشػ ًي يدكا أ ٍ
ىي ٍشػيى يدكا أ ٍ
ىف ًلى ًإلى ىػو ًإًل المػوي ىكأ َّ ي ى ى ي
ً
ً
ك َّ
ىم ىكالييي ٍـ ًإًلَّ بً ىحقٍّيىا"*.
ص ى
يحتىىنا ,ىف ىق ٍد ىح يرىم ٍ
استى ٍقىبميكا قٍبىمتىىنا ,ىكأى ىكميكا ىذبً ى
التىىنا ,ىك ٍ
ت ىعىم ٍي ىنا د ىم ي
صم ٍكا ى
ى ى
اؤ يى ٍـ ىكأ ٍ

أوًًل :دراسة اإلسناد
ِ ِ (ٔ)
ار ْب ِن ِب َ ٍ
ون ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َب َّك ِ
ش ِقي.
ٍّم ْ
* َى ُار ُ
ال ل ا ْل َعاممي الد َ
كثقػػو الػػذىبي(ِ) ,كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ(ّ) ,كابػػف حجػػر(ْ)" :صػػدكؽ" ,كزاد ابػػف حج ػر "مػػف الحاديػػة عشػػر",
كقاؿ النسائي(ٓ) ,كمسممة بف قاسـ(ٔ)ً" :ل بأس بو".

مات بعد الخمسيف كمائتيف(ٕ).
()ٛ
اسِم ْب ِن سم ْي ٍع الدٍّم ْ ِ
* مح َّم ُد ْب ُن ِعيسى ْب ُن ا ْلقَ ِ
ان ا ْلقَُر ِشي.
س ْف َي َ
َُ
ُم ِوي َ ,م ْوًلىم أ َُبو ُ
َ
شقي األ َ
َ
َُ
(َُ)
(ٗ)
قاؿ ىشاـ بف عمار" :الثقة المأمكف"  ,كقاؿ ابف شاىيف" :شي مف أىػؿ الشػاـ ,ثقػة"  ,كقػاؿ ابػف
عسػػاكر" :بمغنػػي عػػف يزيػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الصػػمد أنػػو قػػاؿ :محمػػد بػػف عيسػػى شػػي ثبػػت"(ُُ) ,كقػػاؿ

ال ػػذىبي" :ص ػػدكؽ"(ُِ),كق ػػاؿ أب ػػك داكد(ُّ) ,كال ػػدارقطني(ُْ)" :ل ػػيس ب ػػو ب ػػأس" ,كق ػػاؿ اب ػػف ع ػػدمً" :ل ب ػػأس
(ُٓ)
أيضا" :كًلبف يس ىم ٍي وع أحاديث ًحساف عف عبيد اهلل ,كعف ركح بف القاسـ ,كجماعة مف الثقات,
بو"  ,كقاؿ ن
كىك حسف الحديث ,كالػذم أنكػر عميػو مقتػؿ عثمػاف أنػو لػـ يسػمعو مػف ابػف أبػي ذئػب"(ُٔ) ,كقػاؿ أبػك أحمػد
الحاكـ" :مستقيـ الحديث ,إًل أنو ركل عف ابف أبي ذئب حػديثنا منك نػرا ,كىػك مقتػؿ عثمػاف ,كيقػاؿ :كػاف فػي
كتابو عف إسماعيؿ بف يحيى عف ابػف أبػي ذئػب فأسػقطو ,كاسػماعيؿ ذاىػب الحػديث"(ُٕ),كقػاؿ ابػف حبػاف:
"مستقيـ الحديث إذا بيَّف السماع في خبره ,فأمػا خبػره الػذم ركم عػف ابػف أبػي ذئػب عػف الزىػرم عػف سػعيد

* ٌ )7( ,)ٗٓ9/ٖ( :ٜمراب اىَؽانتح )ٔ( ,ذؽه ٌٝاىكً ,نفٌ(ٖٗٔٗ) ٗ ,ي )ٖ8( ,)79/7( :مراب ذؽه ٌٝاىكً )ٔ( ,تاب ,نفاٌ(ٌٕ )ٖ97اْكا,
ٗؽ ٜاىَرِ اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) اىؼاٍي :ٜتؾرػ اىؼٗ ِٞاىَ ٌٞاىَنٍ٘نج تَْٖٞا األىؼ ٗؽ ٜآـهٕا الًٕ ,مٓ اىٍْثح اى ٚػاٍيح ٍِ ٕ٘ٗ ,اىؼَاىٞـ .األٍّاب(ٗ.)ٔٔ8/
(ٕ) اىناِؼ(ٖ.)ٕٕٓ/
(ٖ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ97/9
(ٗ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٓٓ٘).
(٘) ذٍَٞح ٍّاٝؿ اىٍْائ ,)٘9(ٜذٖمٝة اىنَاه(ٖٓ.)ٔٓٗ/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٔ/9
( )7ذانٝؿ اإلٌالً(.)ٖٙٓ/ٔ9
( )8ذقكً اىرؼهٝؼ تٖمٓ اىٍْثح ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٖ٘ٔ).
( )9ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ٘٘/ٕٙ
(ٓٔ) ذانٝؿ قٍّـ(٘٘.)ٙ8/
(ٔٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(٘٘.)ٙ7/
(ٕٔ) ٍِ ذنيٌ ؽٍ٘ ٕ٘ٗ ٔٞشـ أٗ ٔاىػ اىؽكٝس(ٖ.)ٗٙٗ-ٗٙ
(ٖٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ٘٘/ٕٙ
(ٗٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٙ8/7
(٘ٔ) ذانٝؿ قٍّـ(٘٘.)ٙ9/
( )ٔٙاىناٍو ؽ٘ ٜؼؾاء اىهظاه( ,)ٕٗٙ/ٙذانٝؿ قٍّـ(٘٘.)ٙ9/
( )ٔ7اىَٕكن اىٍاتـ(٘٘ٗ ,)ٙ7/ظاء ؽ ٜذٖمٝة اىرٖمٝة(" :)ٖٙ8/7أت٘ ٍؽَك اىؽامٌ" ٕ٘ٗ ,ذٕؽٞؼٗ ,اىٕ٘اب ٍا أشثرْآ.
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بف المسيب في مقتؿ عثماف فمـ يسمعو مف ابف أبي ذئب ,إنما سمعو مف إسماعيؿ بف يحيى بف عبيػد اهلل
التيمي عف ابف أبي ذئب ,فدلس عنو ,كاسماعيؿ ك واه"(ُ).

معمقا" :كجزـ ابف حباف بأنػو دلَّػس حػديث ابػف أبػي ذئػب فيػو نظػر ,كالظػاىر أنػو دلػس
قاؿ ابف حجر ن
عميو تدليس تسكية"(ِ).

كقاؿ البخارم" :محمد بف عيسى عف ابف أبي ذئب عف الزىرم عف سعيد في مقتؿ عثماف سمع منو

ىشاـ بف عمار ,يقاؿ :إنو لـ يسمع مف ابف أبي ذئب ىذا الحديث"(ّ),كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ يخط "(ْ),

كقاؿ في مكضع آخر" :فيو ضعؼ"(ٓ) ,كقاؿ أبك حاتـ" :شػي يكتػب حديثػو ,كًل ييحػتج بػو"(ٔ) ,كقػاؿ دحػيـ:
"ليس مف أىؿ الحديث"(ٕ),كذكره العقيمي(ٖ) ,كابف الجكزم(ٗ) في الضعفاء.
كقاؿ أبك مسير ليشاـ بف عمار" :ذىبتـ فأكمتـ طعاـ الدجَّاؿأ"

(َُ)

أما عن تدليسو ,فرماه بو ابف حباف(ُُ) ,كالعالئي(ُِ) ,كابف حجر
كذكره أبك زرعة العراقي(ُْ) ,كبرىاف الديف الحمبي(ُٓ) ,كابف حجر

–يعني محمد بف عيسى.-

(ُّ)

(ُٔ)

بالتدليس.

في المدلسيف.

قاؿ صالح بف محمد جزرة" :حدثنا ىشاـ بف عمار ,قاؿ :حدثنا محمد بف عيسى بف القاسػـ عػف ابػف

أبي ذئب عف الزىرم حديث مقتؿ عثماف بف عفاف ,قاؿ :فجيدت بو الجيد أف يقكؿ حػدثنا ابػف أبػي ذئػب,
فأبى أف يقكؿ إًل عف ابف أبي ذئب ,قاؿ صالح بف محمد :قاؿ لي محمكد ابف بنت محمد بف عيسى :ىػك

في كتاب جدم عف إسماعيؿ بف يحيى بف عبيد اهلل عف ابػف أبػي ذئػب ,قػاؿ صػالح :كاسػماعيؿ بػف يحيػى

ىذا يضع الحديث ,قاؿ :كىك ابف يحيى الذم يركم عف يعمػى بػف عبيػد ,كىػؤًلء قػاؿ صػالح :فحػدثت بيػذه

القصة محمد بف يحيى الذىمي ,فقاؿ :اهلل المستعاف"(ُٕ),قمت :ككؿ مف قاؿ مف العمماء أنو َّ
حدث عػف ابػف

أبي ذئب حديث مقتؿ عثماف ,كلـ يسمعو مف ابف أبي ذئب يككف مت ًي نمػا لػو بالتػدليس ,كلكػف تػدليس محمػد
بف عيسى تدليس تسكية ,كما نص عمى ذلؾ ابف حجر في تيذيب التيذيب(ُٖ).
(ٔ) اىصقاخ(.)ٖٗ/9
(ٕ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٙ8/7
(ٖ) اىرانٝؿ اىٕغٞه(ٕ ,)ٕٗ7/اىرانٝؿ اىنثٞه(ٗٗ ,) ٕٕٓ/فك ؽهؿ اىثفان ٛتاٍ ِٞؽَاك تاِ ػٍٞا ٚتاِ اىقاٌاٌ ٍٗؽَاك تاِ ػٍٞا ٚتاِ ٌاَٞغَٕٗ ,اا
نظاااو ٗاؼاااك .اّظاااه تٞااااُ ـطاااؤ اىثفاااان ,)7(ٛاىٙااااؼؾاء ٗاىَراااهٗم ِٞالتاااِ اىعااا٘وٍٞ ,)9ٓ/ٖ(ٛاااىاُ االػراااكاه(ٗ ,)ٕ89-ٕ88/ٙذٖاااامٝة
اىرٖمٝة(.)ٖٙ8/7
(ٗ)ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖ٘ٗ).
(٘) ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٖٔٗ(ًٝ
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖ87/8
( )7ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ٘٘/ٕٙ
( )8اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ.)ٔٔ٘/
( )9اىٙؼؾاء ٗاىَرهٗم ,ِٞالتِ اىع٘و.)9ٓ/ٖ(ٛ
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(.)ٕ٘٘/ٕٙ
(ٔٔ) اىصقاخ(.)ٖٗ/9
(ٕٔ) ظاٍغ اىرؽٕٞو ؽ ٜأؼناً اىَهاٌٞو(.)ٔٓ9
(ٖٔ) ذقهٝة اىرٖمٝة (ٖ٘ٗ).
(ٗٔ) اىَكىٍٍ ,ِٞعيح اىعاٍؼح اإلٌالٍٞح ,اىَعيك اىصاىس ,اىؼكق اىصاٌّْ ٜح (.)٘٘()ًٔ99٘ - ٕٔٗٔٙ
(٘ٔ) اىرث ِٞٞألٌَاء اىَكىٍ.)ٔ9ٖ(ِٞ
( )ٔٙذؼهٝؼ إٔو اىرقكٗ ,)ٖٔٗ(ًٝػاكٓ ٍاِ أٔاؽاب اىَهذثاح اىهاتؼاحٕٗ ,اٌ ٍاِ اذؾاـ ػيا ٚأّأ ال ُٝؽارط تّاٜء ٍاِ ؼاكٝصٌٖ اال تَاا ٔاهؼ٘ا ؽٞأ
تاىٍَاع ,ىنصهج ذكى ٌٍٖٞػي ٚاىٙؼؾاء ٗاىَعإٞو .ذؼهٝؼ إٔو اىرقك.)ٕٗ(ًٝ
( )ٔ7ذانٝؿ قٍّـ(٘٘ ,)ٙ8/ذٖمٝة اىنَاه()ٕ٘ٙ/ٕٙ
( )ٔ8ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٙ8/7
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مات سنة أربع كمائتيف ,كقيؿ ست كمائتيف.

* ُح َم ْي ُد ْب ُن أَِبي ُح َم ْيد ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً

أوًًل :المتابعات

خ )ٖ( ,)ْٗٔ/ُ( :كتاب الصالة )ِٖ( ,باب فضؿ استقباؿ القبمة ,...رقـ(ُّٗ) عف عمرك بف عباسفكعػػا ,بمفػػظ "مػػف صػػمى صػػالتنا
عػػف ابػػف الميػػدم عػػف منصػػكر بػػف سػػعد عػػف ميمػػكف بػػف سػػياه عػػف أنػػس مر ن
كاس ػػتقبؿ قبمتن ػػا كأك ػػؿ ذبيحتن ػػا ف ػػذلؾ المس ػػمـ ال ػػذم ل ػػو ذم ػػة اهلل كذم ػػة رس ػػكلو ,ف ػػال تخف ػػركا اهلل ف ػػي ذمت ػػو",

ككذلؾ(ُ )ٖ( ,)ْٕٗ/كتاب الصالة )ِٖ( ,باب فضػؿ اسػتقباؿ القبمػة ,...رقػـ(ِّٗ) عػف نعػيـ بػف حمػاد

فكعامتقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٖ( ,)ْٕٗ/كتاب الصالة)ِٖ( ,
عف ابف المبارؾ عف حميد الطكيؿ بو مر ن
باب فضؿ استقباؿ القبمة ,...رقـ(ّّٗ) عف عمي بف عبد اهلل المديني عف خالد بف الحارث عػف حميػد بػو

مكقكنفا جزء مف الحديث مختمؼ األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ٖ( ,)ْٕٗ/كتاب الصػالة )ِٖ( ,بػاب فضػؿ اسػتقباؿ
القبمة ,...رقـ(ّّٗ) معمقنا ,عف ابف أبي مريـ عف يحيى عف حميد عف أنػس ,كلػـ يسػؽ لفظػو ,كقػد ص ٌػرح
حميد بالسماع.

يقاتؿ المشػرككف ,رقػـ(ُِْٔ) عػف سػعيد بػف يعقػكب الطالقػاني
د ,)ْٓ/ّ( :كتاب الجياد ,باب عمى ما ىفكعػػا متقػػارب األلفػػاظ  ,كزاد "ليػػـ مػػا لممسػػمميف كعمػػييـ مػػا عمػػى
عػػف عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ عػػف حميػػد بػػو مر ن
قاتػػؿ المشػػرككف ,رقػػـ(ِِْٔ) عػػف سػػميماف بػػف
المسػػمميف" ,ككػػذلؾ(ّ ,)ْٓ/كتػػاب الجيػػاد ,بػػاب عمػػى مػػا يي ى
فكعا ,كلـ يسؽ لفظو.
داكد عف ابف كىب عف يحيى بف أيكب عف حميد بو مر ن

ت )ُْ( ,)ِْٕ/ْ( :كتاب اإليماف )ِ( ,بػاب مػا جػاء فػي قػكؿ النبػي " أيمػرت بقتػاليـ حتػى يقكلػكا ًلفكعػػا
إلػػو إًل اهلل ,كيقيم ػكا الصػػالة" ,رقػػـ(ُِٕٔ) عػػف سػػعيد بػػف يعقػػكب عػػف ابػػف المبػػارؾ عػػف حميػػد بػػو مر ن
متقارب األلفاظ  ,كزاد "ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميف" .

س )ّٖ( ,)ٕٗ/ٕ( :كتاب تحريـ الدـ )ُ( ,بػاب ,رقػـ(ّّٕٗ) ,ككػذلؾ(ٖ )ْٖ( ,)ُُّ/كتػاب اإليمػافكشرائعو )ُٓ( ,باب عمى ما ييقى ىاتؿ الناس ,رقـ(َُّٓ) عػف محمػد بػف حػاتـ بػف نعػيـ عػف حبػاف عػف عبػد
فكع ػػا متق ػػارب األلف ػػاظ  ,كزاد "لي ػػـ م ػػا لممس ػػمميف كعمي ػػو مم ػػا عم ػػييـ",
اهلل ب ػػف المب ػػارؾ ع ػػف حمي ػػد ب ػػو مر ن
ككذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َٖ/كتاب تحريـ الدـ )ُ( ,باب ,رقـ(ّْٕٗ) عف محمد بف المثنى عف محمػد بػف عبػد

اهلل األنصػػارم عػػف حميػػد بػػو مكقكفنػػا متقػػارب األلفػػاظ ,كلػػـ يػػذكر "فقػػد حرمػػت عمينػػا دمػػاؤىـ كأم ػكاليـ إًل
بحقيا" ,كزاد "لو ما لممسمميف كعميػو مػا عمػى المسػمميف" ,ككػذلؾ(ٖ )ْٖ( ,)َُٗ/كتػاب اإليمػاف كشػرائعو,

(ٗ) باب صفة المؤمنيف ,رقـ(ََٕٓ) عف عمر بف حفص

(ُ)

عف عبد الرحمف بف ميدم عف منصكر بف

فكعػػا بمفػػظ "مػػف صػػمى صػػالتنا كاسػػتقبؿ قبمتنػػا كأكػػؿ ذبيحتنػػا فػػذلكـ
سػػعد عػػف ميمػػكف بػػف سػػياه عػػف أنػػس مر ن
المسمـ".
(ٔ) اّظه ذؽؾح األِهاػ(ٔ.)ٗٔٙ/
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-ح ػػـ )ِِٓ-ِِْ ,ُٗٗ/ّ( :ع ػػف عم ػػي ب ػػف إس ػػحاؽ ع ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف المب ػػارؾ ع ػػف حمي ػػد ب ػػو متق ػػارب

األلفاظ ,كزاد "ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمييـ" ,كفي المكضع الثاني قرف مع عمي بف إسحاؽ الحسف بف
يحيى.

-حب )ْٔ( ,)ُِٓ/ُّ( :كتاب الذبائح )ٖٓٗٓ( ,عف الحسف بف سفياف عف حبػاف بػف مكسػى عػف عبػد

اهلل بف المبارؾ عف حميد بو متقارب األلفاظ ,كزاد "لو ما لممسمميف كعمييـ ما عمييـ" .

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -نحكه ,كليس فيو "كصمكا صالتنا كاستقبمكا قبمتنا"

-خ )َِ( ,)ٕٓ/ُ( :كتػ ػ ػػاب اإليمػ ػ ػػاف )ُٕ( ,بػ ػ ػػاب فَااااا ااهْْتَُااااا ا بَ تجَأَقَااااا ا ََ ت ُّصوااااا الَ ةَتجَآََُاااااااَ ت ُّ و

َااااا ا ةَتفَ َلواااااااَ ت

سَبهيلَه ْ[التكبة ,]ُُ:رقـ(ِٓ).
ـ )ُ( ,)ّٓ/ُ( :كتاب اإليماف ,باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ًل إلو إًل اهلل ,...رقـ(ّٔ).* كأما قكلو" :كصمكا صالتنا كاستقبمكا قبمتنا" ,فقد جاء نحكه مف حديث

ُ -عف جندب 

طب ,)ُِٔ/ِ( :رقـ(ُٗٔٔ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسػػناده حسػػف ,فيػػو ىػػاركف بػػف محمػػد ,ك محمػػد بػػف عيسػػى  ,صػػدكقاف ,ك بالمتابعػػة يرتقػػي عمػػى الصػػحيح
لغيره
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(ُ) تحريـ الدـ

ً َّ ً
صً
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا يح ىم ٍي هػد,
ػارم ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يػف اٍل يمثىَّنػى ,قى ى
(ُّٕ -)ُّْٔ/أ ٍ
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍب يػف ىع ٍبػد المػو األ ٍىن ى
ًل
ىف ى
اؿ :ىيا أ ىىبا ىح ٍم ىزةى ىما يي ىح ٍّريـ ىد ىـ اٍل يم ٍسًمًـ ىك ىماىلوي ,ىف ىق ى
كف ٍب يف ًس ىي واه أ ىىن ىس ٍب ىف ىم ًال وؾ ,ىق ى
اؿ :ىسأ ى
ىق ى
اؿ :ىم ٍف ىش ًي ىد أ ٍ
ىؿ ىم ٍي يم ي
ىف مح َّمػ نػدا رسػك يؿ المَّ ًػو كاسػػتى ٍقب ىؿ ًقٍبمىتىىنػا ك َّ
َّ َّ
يحتىىنػػا ىفيي ىػك يم ٍس ًػم هـ ,لىػػوي ىمػا ًلٍم يم ٍسػًػمًـ
صػالىتىىنا ىكأى ىك ىػؿ ىذبً ى
ى ٍ ى
صػػمى ى
ى ى
ًإلى ىػو ًإًل المػوي ىكأ َّ ي ى ى ي
ًً *
ىك ىعمى ٍي ًو ىما ىعمىى اٍل يم ٍسمـ.
أوًًل :دراسة اإلسناد
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
ٍِ
* مح َّم ُد ْب ُن ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن ا ْلمثََّنى ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن أَ َن ِ
صِ
اري ,أ َُبو َع ْب ِد المَّ ِو.
َ
َ
َُ
س ْب ِن َمالك األَ ْن َ
ُ
(ٕ)
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
(ّ)
(ِ)
(ُ)
كثقو ابف معػيف  ,كأبػك حػاتـ  ,كالترمػذم  ,كالحػاكـ  ,كأبػك نعػيـ  ,كالػذىبي  ,كابػف حجػر ,
الم ٍّ
حدث".
كزاد أبك حاتـ "صدكؽ" ,كزاد الحاكـ كأبك نعيـ "مأمكف" ,كزاد الذىبي "اإلماـ العالمة ي
كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات(ٖ) ,كقػاؿ ابػف سػعد(ٗ) ,كأبػك حػاتـ

(َُ)

فػي مكضػع آخػر" :صػدكؽ" ,كقػػاؿ

(ُُ)
أيض ػػا" :ل ػػـ ىأر م ػػف األئم ػػة إًل ثالث ػػة؛ أحم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ,
النس ػػائي" :ل ػػيس ب ػػو ب ػػأس"  ,كق ػػاؿ أب ػػك ح ػػاتـ ن
(ُِ)
عمر حتى نيؼ عمى المائة ,كتب
كاألنصارم ,كسميماف بف داكد الياشمي" ,كقاؿ الخميمي" :كبير شريؼ َّ

عنو القدماء ,كاحتج بو البخارم ,ككاف أبك حاتـ يفتخر بو ,كقاؿ :فاتني ثالثكف ألؼ حديث بمزكمػي محمػد

األنصارم ,ككاف إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي يفتخر بمقائو"(ُّ),كقاؿ أبك بكر بف األثرـ" :كقاؿ أحمػد :مػا
كػاف يصػنع األنصػارم عنػد أصػػحاب الحػديث إًل النظػر فػي الػرأم ,كأمػػا السػماع فقػد سػمع ,كذكػر الحػػديث

الذم ركاه األنصارم عف حبيب بف الشييد عف ميمكف بف ميراف عف ابػف عبػاس أف النبػي  احػتجـ كىػك
صائـ ,فضعفو ,كقاؿ :كانت كتب األنصارم ذىبػت فػي فتنػة ,أظنػو قػاؿ المصػيبة ,فكػاف يحػدث مػف كتػب

غالمو أبي حكيـ ,أراه قاؿ :فكاف ىذا مف ذاؾ"(ُْ),كأنكر يحيػى بػف سػعيد القطػاف ,كمعػاذ بػف معػاذ حػديث

صائما"(ُٓ).
محرما
حبيب بف الشييد عف ميمكف عف ابف عباس "احتجـ
ن
ن

* ٌ )7( ,)ٗٔٓ-ٗٓ9/ٖ( :ٜمراب اىَؽانتح )ٔ( ,ذؽه ٌٝاىكً ,نفٌ( ٗ ,)ٖٗٔٙي )ٖ8( ,)8ٓ/7( :مراب ذؽه ٌٝاىكً )ٔ( ,تااب ,نفاٌ(ٗ)ٖ97
ٌْكا ٗؽ ٜاىَرِ ,اـرالػ ٍٞٝه.
(ٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ9/
(ٕ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٖٓ٘/7
(ٖ) خ(ٗ.)ٖٔٓ/
(ٗ) اىَكـو اى ٚاىٕؽٞػ(ٔ.)ٕٖٗ/
(٘) اىٙؼؾاء ,ألتّ ٜؼ.)ٖٔ9(ٌٞ
(ٌٞ )ٙه أػالً اىْثالء(.)ٖٕ٘/9
( )7ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٗٗ)ٕ ,ك ٛاىٍان.)ٗٗٓ(ٛ
( )8اىصقاخ(ٗ ,)ٖٗٗ/7اّظه ٍّإٞه ػيَاء األٍٕان(ٖٗ ,)ٔ9فاه" :ماُ ؽقٖٞا".
( )9اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔٙ/7(ٙ
(ٓٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘.)ٕ٘ٗ/
(ٔٔ) ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ9/
(ٕٔ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘.)ٕ٘ٗ/
(ٖٔ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس ,ىيفيٞي )ٕ٘٘/ٕ(ٜترٕهػ.
(ٗٔ) اىٙؼؾاء اىنثٞه(ٗ ,)9ٔ/ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ8/
(٘ٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٔ ,)ٕ9-ٕ8/ٕ( )ٖٕٓ/ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ7/

ٖٔ٘

كسئؿ ابف المديني عف حػديث األنصػارم عػف حبيػب بػف الشػييد ,فقػاؿ" :لػيس مػف ذلػؾ شػيء ,إنمػا
ي
(ُ)
أراد حديث حبيب عف ميمكف عف يزيد بف األصـ (تزكج النبي  ميمكنة كىك محرـ)" .
قػػاؿ الػػذىبي معمقنػػا" :مػػا ينبغػػي أف ييػػتكمـ فػػي مثػػؿ األنصػػارم ألجػػؿ حػػديث تفػػرد بػػو ,فإنػػو صػػاحب
حديث"(ِ).
كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي" :رجؿ عالـ ,كلـ يكف مف فرساف الحديث مثػؿ يحيػى القطػاف كنظ ارئػو,

(ّ)
كسػئؿ ابػف معػيف عنػو ,فقػاؿ" :قاضػي شػريؼ يميػؽ بػو القضػاء" ,قيػؿ :فكيػؼ ىػك فػي
غمب عميو الػرأم"  ,ي
حفظ الحديث ,فأنشأ يقكؿ:

"لمحرب كالضرب أقكاـ ليا يخمقكا

كحسَّاب"(ْ).
كلمدكاكيف يكتَّاب ي

(ٓ)
ػائال" :مػف زعػـ مػف أصػحاب
كقاؿ معاذ بف معاذ " :مػا رأيتػو عنػد األشػعث"  ,كرد ذلػؾ األنصػارم ق ن

األشعث ممف كاف يمزمو أنو كاف ًل يراني إلى جنبو فيك مف الكاذبيف"(ٔ).

قاؿ ابف حجر" :كأنو كاف يعرض بمعاذ بف معاذ ,كعمى ىذا فقد تعارضا فتساقطا"(ٕ).
شديدا"(ٖ),كذكره سبط ابف العجمػي(ٗ) ,كابػف كيػاؿ
كنسبو إلى التغيير أبك داكد ,فقاؿ" :تغير نا
تغير ن

في المختمطيف.

مات سنة خمس عشرة كمائتيف.

ُ ح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل(ٔٔ),سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُّٔ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح  ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) اىَؼهؽح ٗاىرانٝؿ(ٖ ,)8-7/ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ8/
(ٕ) ٍٞىاُ االػركاه(ٗ ,)ٕٓ9/ٙنٍى ىٔ (ٔػ).
(ٖ) ذانٝؿ تغكاق(ٖ.)ٗٓ8/
(ٗ) اإلنِاق ؽٍ ٜؼهؽح ػيَاء اىؽكٝس ,ىيفيٞي ,)ٕ٘٘/ٕ(ٜذانٝؿ تغكاق(ٖ ,)ٗٓ9/اىنؾاٝح ؽ ٜػيٌ اىهٗاٝح(ٖ.)9
(٘) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٖٕٓ/
( )ٙذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٕٙٓ/7
( )7اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٕٙٓ/7
( )8ذٖمٝة اىنَاه(ٕ٘.)ٕ٘ٗ/
(ّٖ )9اٝح االعرثا.)ٖٕٙ(ٚ
(ٓٔ) اىن٘امة اىْٞهاخ(ٗ.)ٖ9
(ٔٔ) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔٔ).
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(َُ)

ؼ َّ ًً
اختًالى ً
ً ً َّ ً
ً
يف ًل ىخ ىب ًر
ت ىكًذ ٍك ًر ٍ
يم ٍف ىن ىزلى ٍ
الناقم ى
(ٕ) تىأ ًٍكيؿ ىق ٍكؿ المو  إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه ىكف ى
س ٍب ًف م ًال وؾ ًف ً
نح ىم ٍيود ىع ٍف أ ىىن ً
يو
ى
ىخبرىنا ًإسم ً
اؿ :ىح َّدثىىنا يح ىم ٍي هد ىع ٍػف أ ىىنػ و
ػاؿ :قى ًػد ىـ ىعمىػى
س ,قى ى
اعي يؿ قى ى
ىخ ىب ىرىنا ىعًمي ٍب يف يح ٍج ور ,قى ى
(ُّٖ -)ّْٕٖ/أ ٍ
اؿ :أ ٍ ى ى ٍ ى
(ُ)
َّ
اؿ ىليي ٍـ ىر يسك يؿ المَّ ًو " : ىل ٍك ىخ ىر ٍجتي ٍـ ًإىلى ىذ ٍكًد ىنا(ِ) ىف يك ٍنتي ٍـ ًفييىا ىف ىش ًرٍبتي ٍـ ًم ٍف أىٍل ىبانًيىػا
اس ًم ٍف يع ىرٍي ىن ىة ىف ىق ى
النبً ٍّي  أ ىين ه
(ْ)
ً (ّ)
ً
اعي رس ً
استىاقيكا ىذ ٍكىد َّ
النبً ٍّي, 
كؿ المَّ ًو  فىقى ىتميكهي ىكىر ىج يعكا يكفَّ نا
ار ىك ٍ
امكا ًإلىى ىر ى ي
ىكأ ٍىب ىكاليىا " ,فىفى ىعميكا ,ىفمى َّما ى
صحكا قى ي
(ٓ)
َّ
ىع يي ىنيي ٍـ.
ىفأ ٍىر ىس ىؿ ًفي ى
طىمبً ًي ٍـ ,ىفأيتً ىي بً ًي ٍـ ىف ىقط ىع أ ٍىيًد ىييي ٍـ ىكأ ٍىر يجىميي ٍـ ىك ىس ىم ىؿ أ ٍ

أوًًل :دراسة اإلسناد
* َعِمي ْب ُن ُح ْج ٍر  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
* إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َج ْع َف ٍر  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (ٕٔ).
َْ
* ُح َم ْي ُد ْب ُن أَِبي ُح َم ْي ٍد  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
أوًًل :المتابعات

-خ )ْ( ,)ّّٓ/ُ( :كتاب الكضكء )ٔٔ( ,باب أبكاؿ اإلبؿ كالدكاب كالغنـ كمرابضيا ,...رقـ(ِّّ) عف

سميماف بف حرب عف حماد بف زيد عف أيكب عف أبي قالبة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ,)ّٔٔ/

(ِْ) كتاب الزكاة )ٖٔ( ,بػاب اسػتعماؿ إبػؿ الصػدقة كألبانيػا ألبنػاء السػبيؿ ,رقػـ(َُُٓ) عػف مسػدد عػف
يحيػػى عػػف شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ , ,ككػػذلؾ(ٔ )ٓٔ( ,)ُّٓ/كتػػاب الجيػػاد)ُِٓ( ,

باب إذا ىح َّرؽ المشرؾ المسػمـ ىػؿ ييحػرؽ ,رقػـ(َُّٖ) عػف معمػى بػف أسػد عػف كىيػب عػف أيػكب عػف أبػي
قالبة عف أنس متقارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٕ )ْٔ( ,)ْٖٓ/كتػاب المغػازم )ّٔ( ,بػاب قصػة عكػؿ كعرينػة,

رق ػ ػػـ(ُِْٗ) كك ػ ػػذلؾ(َُ )ٕٔ( ,)ُٕٖ/كتػ ػ ػػاب الط ػ ػػب )ِٗ( ,ب ػ ػػاب مػ ػ ػػف خ ػ ػػرج م ػ ػػف أرض ًل تاليمػ ػ ػػو,
رقـ(ِٕٕٓ) عف عبد األعمى بف حماد عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتػادة عػف أنػس مختمػؼ األلفػاظ ,

كف ػػي المكض ػػع الث ػػاني متق ػػارب األلف ػػاظ كك ػػذلؾ(ٕ )ْٔ( ,)ْٖٓ/كت ػػاب المغ ػػازم )ّٔ( ,ب ػػاب قص ػػة عك ػػؿ
كعرينة ,رقـ(ُّْٗ) عف محمد بف عبد الرحيـ عف حفص بف عمر عف حماد بف زيد عف أيػكب كالحجػاج

الصػ ػكاؼ ,كالىم ػػا ع ػػف أب ػػي قالب ػػة ع ػػف أن ػػس ,ك في ػػو قص ػػة ,كأش ػػار إل ػػى ح ػػديث أن ػػس ,كل ػػـ يس ػػؽ لفظ ػػو,

ككػذلؾ(ٖ )ٔٓ( ,)ِْٕ-ِّٕ/كتػاب التفسػير )ٓ( ,سػكرة المائػدة )ٓ( ,بػاب إهنَّمَا تهَا َ ْت َُّّاذِيأَت يحَا رهبََْتت...تت
* ٌ )7( ,)ٖٕٗ/ٖ( :ٜمراب اىَؽانتاح ) 7( ,ذؤٗٝاو فا٘ه ػاىه ٗظاو (اَّاا ظاىاء اىامٝ ِٝؽاانتُ٘  ...األنٖ) ٗؽاّ َِٞىىاد ٗلماه اـارالػ
اىْافي ِٞىفثه ؼَٞك ػِ أًّ ؽ ,ٔٞنفٌ( ٗ ,)ٖٗ78ي )ٖ8( ,)ٔٓٔ/7( :مراب ذؽه ٌٝاىكً )8( ,تاب لماه اـارالػ اىْاافي ِٞىفثاه ؼَٞاك ػاِ أّاً
تِ ٍاىل ؽ ,ٔٞنفٌ(ٌْ )ٖٗٓٙكا ٍٗرْا.
(ٔ) ػهْٝح :فثٞيح ٍِ تعٞيحٗ ,فٕح اىؼهٍّٖ٘ ِْٞٞٝنج .األٍّاب(ٗ ,)ٔ8ٙ ,ٔ8ٖ/اىيثاب ؽ ٜذٖمٝة األٍّاب(ٕ.)ٖٙٙ/
(ٕ) لٗق :تؾرػ اىماه اىَؼعَح ٌٗنُ٘ اى٘اٗ ٗؽ ٜآـهٕا قاه ٍَٖيح ٍِ ٜٕٗ ,اإلتو ٍِ اىصالشح اىا ٚاىؼّاهجٗ ,...فٞاو :اىامٗق ٍاا تا ِٞاىصْراٗ ِٞاىرٍاغ
ٍِ اإلّاز قُٗ اىمم٘نٝٗ ,...عَغ ػي ٚألٗاق .ػَكج اىقان.)ٖ7ٔ/8(ٛ
(ٖ) ٕمٓ اىيؾظح ٌَؼٖا ؼَٞك ٍِ فراقج ,مَا ٌٞؤذ ٜؽ ٜاىؽكٝس (ٓ.)ٔٙ
(ٗ) أ ٛؼٕيد ىٌٖ اىٕؽح .اّظه ؽرػ اىثان.)7ٗ/8(ٛ
(٘) ٌَو أػ :ٌْٖٞأ ٛؽقؤٕا تؽكٝاكج ٍُؽَااج ,أٗ عٞهٕااٗ ,...اَّاا ؽؼاو تٖاٌ لىال ألّٖاٌ ؽؼيا٘ا تاىهػااج ٍصيأٗ ,فريإٌ٘ ,ؽعااوإٌ ػيأ ٚاْٞؼٌٖ تَصيأ,
ٗفٞو :اُ ٕما ماُ فثو أُ ذْىه اىؽكٗق ,ؽيَا ّىىد ّٖ ٜػِ اىَصيح .اىْٖاٝح(.)ٗٗٙ

ٖٖ٘

ألَرْضه[المائدة ]ّّ:اآلية ,المحاربة هلل الكفػر بػو ,رقػـ(َُْٔ) عػف عمػي بػف عبػد اهلل عػف محمػد بػف عبػد
اهلل األنصارم عف ابف عكف عف سميماف أبك رجػاء عػف أبػي قالبػة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,كفيػو قصػة,

ككذلؾ(َُ )ٕٔ( ,)ُُْ/كتػاب الطػب )ٓ( ,بػاب الػدكاء بألبػاف اإلبػؿ ,رقػـ(ٖٓٔٓ) عػف مسػمـ بػف إبػراىيـ

عػػف سػػالـ بػػف مسػػكيف أبػػي نػػكح عػػف ثابػػت عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(َُ )ٕٔ( ,)ُْٗ/كتػػاب

الطب )ٔ( ,باب الدكاء بأبكاؿ اإلبؿ ,رقـ(ٖٔٔٓ) عف مكسى بػف إسػماعيؿ عػف ىمػاـ عػف قتػادة عػف أنػس

متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُِ )ٖٔ( ,)َُٗ/كتاب الحدكد )ُٓ( ,باب المحػاربيف مػف أىػؿ الكفػر كالػردة,...

رقػػـ(َِٖٔ) عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل عػػف الكليػػد بػػف مسػػمـ عػػف األك ازعػػي عػػف يحيػػى بػػف أبػػي كثيػػر عػػف أبػػي
قالبة عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُِ )ٖٔ( ,)ُُُ-َُُ/كتاب الحدكد )ُٔ( ,باب لـ يحسـ النبي
 المحاربيف مف أىؿ الردة حتى ىمككا ,رقـ(َّٖٔ) عف محمد بف الصمت عػف الكليػد عػف األك ازعػي عػف
يحيى بف أبي كثير عف أبي قالبة عف أنس جزء مف الحػديث مختمػؼ اًللفػاظ  ,ككػذلؾ(ُِ)ٖٔ( ,)ُُُ/

كتاب الحدكد )ُٕ( ,باب لـ ييسؽ المرتػدكف المحػاربكف حتػى مػاتكا ,رقػـ(َْٖٔ) عػف مكسػى بػف إسػماعيؿ
عف كىيب عػف أيػكب عػف أبػي قالبػة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ُِ )ٖٔ( ,)ُُِ/كتػاب الحػدكد,

(ُٖ) باب ىس ٍمر النبي  أعيف المحاربيف ,رقـ(َٖٓٔ) عف قتيبة بف سعيد عف حماد عف أيكب عػف أبػي
قالبػ ػػة عػ ػػف أنػ ػػس متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ ,ككػ ػػذلؾ(ُِ )ٖٕ( ,)َِّ/كتػ ػػاب الػ ػػديات )ِِ( ,بػ ػػاب القسػ ػػامة,...

رقـ(ٖٗٗٔ) عف قتيبة بف سعيد عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف الحجػاج بػف أبػي عثمػاف عػف أبػي رجػاء عػف

أبي قالبة عف أنس متقارب األلفاظ ,كفيو ذكر القسامة.

ـ )ِٖ( ,)ُِٗٔ/ّ( :كتاب القسامة )ِ( ,باب حكـ المحاربيف كالمرتديف ,رقػـ(ٗ) عػف يحيػى بػف يحيػىكأبي بكر بف أبي شيبة ,كالىما عف ىشيـ عف عبد العزيػز بػف صػييب كحميػد ,كالىمػا عػف أنػس متقػارب

األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ِٖ( ,)ُِٕٗ-ُِٗٔ/كتاب القسػامة )ِ( ,بػاب حكػـ المحػاربيف كالمرتػديف ,رقػـ(َُ)

عف محمد بف الصباح كأبي بكر بف أبي شيبة ,كالىما عف ابف يعميَّة عف حجػاج بػف أبػي عثمػاف عػف أبػي
رجاء عػف أبػي قالبػة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ّ )ِٖ( ,)ُِٕٗ/كتػاب القسػامة )ِ( ,بػاب حكػـ
المحاربيف كالمرتديف ,رقـ(ُُ) عف ىاركف بف عبد اهلل عف سميماف بف حرب عف حمػاد بػف زيػد عػف أيػكب

ع ػػف أب ػػي رج ػػاء ع ػػف أب ػػي قالب ػػة ع ػػف أن ػػس ,كذك ػػر ج ػػزنءا م ػػف الح ػػديث ,كأح ػػاؿ عم ػػى الح ػػديث الس ػػابؽ,
كك ػػذلؾ(ّ )ِٖ( ,)ُِٖٗ-ُِٕٗ/كت ػػاب القس ػػامة )ِ( ,ب ػػاب حك ػػـ المح ػػاربيف كالمرت ػػديف ,رق ػػـ(ُِ) ع ػػف

محمػد بػف المثنػى عػػف معػاذ بػف معػاذ ,كعػػف احمػد بػف عثمػػاف النػكفمي عػف أزىػر السػػماف ,كالىمػا عػف ابػػف

عػػكف عػػف أبػػي رجػػاء عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ عػػف الحسػػف بػػف أبػػي شػػعيب عػػف
مسػػكيف بػػف بكيػػر عػػف األك ازعػػي ح  ,كعػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف الػػدارمي عػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ عػػف

األكزاعي عف يحيى بف أبي كثير عػف أبػي قالبػة عػف أنػس ,كلػـ يسػؽ الحػديث ,ككػذلؾ(ّ)ِٖ( ,)ُِٖٗ/

كتػػاب القسػػامة )ِ( ,بػػاب حكػػـ المحػػاربيف كالمرتػػديف ,رقػػـ(ُّ) عػػف ىػػاركف بػػف عبػػد اهلل عػػف مالػػؾ بػػف

إسػماعيؿ عػف زىيػر عػف سػماؾ بػف حػرب عػف معاكيػة بػف قػرة عػف أنػس ,كذكػر جػزنءا مػف الحػديث ,كأحػػاؿ
قائفا يقتص
عمى الذم قبمو ,كزاد "كعنده شباب مف األنصار قريب مف عشريف ,فأرسميـ إلييـ كبعث معيـ ن
ٖٗ٘

آثارىـ" ,ككذلؾ عف ىداب بف خالد عف ىماـ عف قتادة عف أنس ,كعف محمد بف المثنػى عػف عبػد األعمػى
عف شعبة عف قتادة عػف أنػس ,كلػـ يسػؽ لفظػو ,ككػذلؾ(ِ )ِٖ( ,)ُِٖٗ/كتػاب القسػامة )ِ( ,بػاب حكػـ

المحاربيف كالمرتديف ,رقـ(ُْ) عف الفضؿ بف سيؿ عف يحيى بف غػيالف عػف يزيػد بػف زريػع عػف سػميماف
التيمي عف أنس بمفظ "إنما سمؿ أعيف أكلئؾ ألنيـ سممكا أعيف الرعاة".

-د ,)ُِٖ/ْ( :كتاب الحدكد ,باب مػا جػاء فػي المحاربػة ,رقػـ(ّْْٔ) عػف سػميماف بػف حػرب عػف حمػاد

عػػف أيػػكب عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ْ ,)ُِٖ/كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي

المحاربة ,رقـ(ّْٓٔ) عف مكسى بف إسماعيؿ عف كىيػب عػف أيػكب عػف أبػي قالبػة عػف أنػس ,كلػـ يسػؽ
لفظػػو ,ككػػذلؾ(ْ ,)ُِٗ-ُِٖ/كتػػاب الحػػدكد ,بػػاب مػػا جػػاء فػػي المحاربػػة ,رقػػـ(ّْٔٔ) عػػف محمػػد بػػف
الصباح كعمرك بػف عثمػاف كالىمػا عػف الكليػد عػف األك ازعػي عػف يحيػى بػف أبػي كثيػر عػف أبػي قالبػة عػف

أنس ,كلـ يسؽ لفظو ,ككذلؾ(ْ ,)ُِٗ/كتاب الحدكد ,باب ما جاء في المحاربة ,رقـ(ّْٕٔ) عف مكسى
بػػف إسػػماعيؿ عػػف حمػػاد عػػف ثابػػت كقتػػادة كحميػػد ,جمػػيعيـ عػػف أنػػس ,كلػػـ يسػػؽ لفظػػو ,ككػػذلؾ(ْ,)ُِٗ/

كتاب الحدكد ,باب ما جاء في المحاربة ,رقـ(ّْٖٔ) عف محمػد بػف بشػار عػف ابػف أبػي عػدم عػف ىشػاـ

عف قتادة عف أنس ,كلـ يسؽ لفظو.

ت )ُ( ,)ُّّ-ُِّ/ُ( :كت ػػاب الطي ػػارة )ٓٓ( ,ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي ب ػػكؿ م ػػا ييؤك ػػؿ لحم ػػو ,رق ػػـ(ِٕ),ككػ ػػذلؾ(ّ )ِٔ( ,)ّّّ/كتػ ػػاب األطعمػ ػػة )ّٖ( ,بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي شػ ػػرب أب ػ ػكاؿ اإلبػ ػػؿ ,رقػ ػػـ(ُِٖٓ),

ككذلؾ(ْ )ِٗ( ,)ٔ/كتاب الطب )ٔ( ,بػاب مػا جػاء فػي شػرب أبػكاؿ اإلبػؿ ,رقػـ(َِْٗ) عػف الحسػف بػف
محمػػد الزعف ارنػػي عػػف عفػػاف عػػف حمػػاد بػػف سػػممة

(ُ)

األلفاظ ,كفي المكضعيف اآلخريف جزء مف الحديث".

عػػف حميػػد كثابػػت كقتػػادة ,جمػػيعيـ عػػف أنػػس متقػػارب

س )ُ( ,)َُٗ-ُٖٗ/ُ( :كتاب الطيارة )ُُٗ( ,باب بكؿ مػا ييؤكػؿ لحمػو ,رقػـ(َّْ) عػف محمػد بػفعبد األعمى عف يزيد بف زريع عف سعيد عف قتادة عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ُ )ُ( ,)ُُٗ/كتاب

الطيػػارة )ُُٗ( ,بػػاب بػػكؿ مػػا ييؤكػػؿ لحمػػو ,رقػػـ(َّٓ) ,ككػػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُّ/كتػػاب تحػريـ الػػدـ)ٗ( ,
ب ػػاب ذك ػػر اخ ػػتالؼ طمح ػػة ب ػػف مص ػػرؼ كمعاكي ػػة ب ػػف ص ػػالح عم ػػى يحي ػػى ب ػػف س ػػعيد ف ػػي ى ػػذا الح ػػديث,
رقػػـ(َُْْ) عػػف محمػػد بػػف كىػػب عػػف محمػػد بػػف سػػممة عػػف أبػػي عبػػد الػػرحيـ عػػف زيػػد بػػف أبػػي أنيسػػة عػػف
طمحة بف مصرؼ عف يحيى بف سعيد عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)ٗٗ/كتاب تحريـ الدـ,

(ٕ) باب قكؿ اهلل تعػالى :إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه اآليػة ,كفػيمف نزلػت كذكػر اخػتالؼ النػاقميف
لخبػر أنػس بػف مالػؾ فيػو ,رقػـ(َُّْ) عػف إسػماعيؿ بػف مسػعكد عػف يزيػد بػف زريػع عػف حجػاج الصػكاؼ
عف أبي رجػاء عػف أبػي قالبػة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)ََُ/كتػاب تحػريـ الػدـ)ٕ( ,

باب قكؿ اهلل تعالى :إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه اآلية ,كفيمف نزلت كذكر اخػتالؼ النػاقميف لخبػر

أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َِّْ) عف عمػرك بػف عثمػاف بػف سػعيد عػف الكليػد عػف األك ازعػي عػف يحيػى عػف
(ٔ) ظاااء ؽاا ٜخ(ٗ" )ٙ/ػصَاااُ تااِ ٌاايَح"ٗ ,ماامىل ؽاا ٜذؽؾااح األؼاا٘لٕٗ ,)ٔ٘8-ٔ٘7/ٙ(ٛاا٘ ذٕااؽٞؼٔ ,اا٘اتٔ "ؼَاااق تااِ ٌاايَح" ,مَااا ؽااٜ
خ(ٔٗ ,)ٖٖٖ/ٖ( ,)ٖٖٔ-ٖٕٔ/اّظه :ذؽؾح األِهاػ(ٔ.)ٖٓٗ ,ٔ8ٓ ,ٔٔ8/

ٖ٘٘

أبي قالبة عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)ََُ/كتاب تحريـ الػدـ )ٕ( ,بػاب قػكؿ اهلل تعػالى:

إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه اآلية ,كفيمف نزلػت كذكػر اخػتالؼ النػاقميف لخبػر أنػس بػف مالػؾ فيػو,
رقـ(َّّْ) عف إسحاؽ بف منصكر عف محمد بف يكسؼ عف األكزاعي عف يحيى بف أبي كثير عف أبػي
قالبػػة عػػف أنػػس ,كسػػاؽ جػػزنءا منػػو ,كأحػػاؿ عمػػى الحػػديث السػػابؽ ,ككػػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُُ-ََُ/كتػػاب
تحػريـ الػػدـ )ٕ( ,بػػاب قػػكؿ اهلل تعػػالى :إهنَّمَ ا تهَ ا َ ْت َُّّ اذِيأَت يحَ ا رهبََْتت...تت ألَرْضه اآليػػة ,كفػػيمف نزلػػت كذكػػر
اختالؼ الناقميف لخبر أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َّْْ) عف أحمد بف سمماف عف محمد بف بشر عف سفياف

عف أيكب عف أبي قالبة عػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُُ/كتػاب تحػريـ الػدـ )ٖ( ,بػاب
ذكر اختالؼ الناقميف لخبر حميد عف أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َّْٓ) عف أحمد بف عمػرك بػف السػرح عػف

ابف كىب عف عبد اهلل بف عمر كغيره عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُِ-َُُ/كتػاب

تحريـ الدـ )ٖ( ,باب ذكر اختالؼ الناقميف لخبر حميد عف أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َّْٕ) عف محمد بف
المثنى عف خالد عف حميد بو متقارب األلفاظ ,ككػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُِ/كتػاب تحػريـ الػدـ )ٖ( ,بػاب ذكػر
اختالؼ الناقميف لخبر حميد عف أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َّْٖ) عف محمد بف المثنى عف محمػد بػف أبػي

عػػدم عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُِ/كتػػاب تحػريـ الػػدـ )ٖ( ,بػػاب ذكػػر اخػػتالؼ
الناقميف لخبر حميد عف أنس بف مالؾ فيو ,رقـ(َّْٗ) عف محمد بف عبد األعمى عف يزيد بف زريع عػف

شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ  ,ككػػذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُّ/كت ػاب تح ػريـ الػػدـ )ٖ( ,بػػاب ذكػػر
اختالؼ الناقميف لخبر حميد عف أنس بف مالؾ فيػو ,رقػـ(ََْْ) عػف محمػد بػف نػافع عػف بيػز عػف حمػاد

عف قتادة كثابت ,كالىما عف أنس متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ٕ )ّٖ( ,)َُٓ/كتاب تحريـ الػدـ )ٗ( ,بػاب
ذكر اختالؼ طمحػة بػف مصػرؼ كمعاكيػة بػف صػالح عمػى يحيػى بػف سػعيد فػي ىػذا الحػديث ,رقػـ(َْْٗ)

عف الفضؿ بف سيؿ عف يحيى بف غيالف عف يزيد بف زريع عف سميماف التيمي عف أنس بمفظ "إنما سمؿ
أعيف أكلئؾ ألنيـ سممكا أعيف الرعاة".

ػادا,
-ج ػ ػػو )َِ( ,)ِْْ-ِّْ/ِ( :كت ػ ػػاب الحػ ػ ػػدكد )َِ( ,ب ػ ػػاب م ػ ػػف حػ ػ ػػارب كس ػ ػػعى ف ػ ػػي األرض فسػ ػ ػ ن

رقػـ(ّٖٕٓ) ,ككػػذلؾ(ّ )ُّ( ,)ِّٖ/كتػػاب الطػػب )َّ( ,بػػاب أبػكاؿ اإلبػػؿ ,رقػػـ(َّّٓ) عػػف نصػػر بػػف
عمػػي الجيضػػمي عػػف عبػػد الكىػػاب عػػف حميػػد عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,كفػػي المكضػػع الثػػاني جػػزء مػػف

الحديث .

-حػػـ )َِٓ ,َُٕ/ّ( :عػػف ابػػف أبػػي عػػدم عػػف حميػػد بػػو متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُُٔ/عػػف عبػػد

ناسػػا أت ػكا النبػػي  مػػف يعكػػؿ ,فػػاجتككا
الػػرزاؽ عػػف سػػفياف عػػف أيػػكب عػػف أبػػي قالبػػة عػػف أنػػس بمفػػظ "أف ن
المدينة فأمر ليـ بذكد لقاح ,فأمرىـ أف يشػربكا مػف أبكاليػا كألبانيػا" ,ككػذلؾ(ّ )ُّٔ/عػف عبػد الػرزاؽ عػف
معمر عف قتادة عف أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )َُٕ/عف محمد بف جعفر عف سعيد عػف قتػادة عػف

أنس متقارب األلفاظ ,ككذلؾ(ّ )ُٕٕ/عف عبد الممؾ بف عمرك عف ىشاـ بف أبي عبد اهلل عف قتػادة عػف
أنس متقارب األلفاظ  ,ككذلؾ(ّ )ُٖٔ/عف إسماعيؿ عف الحجاج بف أبي عثماف عف أبي رجاء عػف أبػي
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قالبػػة عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )ُٖٗ/عػػف الكليػػد بػػف مسػػمـ عػػف األك ازعػػي عػػف يحيػػى بػػف أبػػي
كثيػر عػف أبػي قالبػة عػػف أنػس متقػارب األلفػاظ ,ككػػذلؾ(ّ )َِٓ/عػف يزيػد بػف ىػػاركف عػف حميػد بػو ,كلػػـ
يسػ ػػؽ لفظػ ػػو ,ككػ ػػذلؾ(ّ )ِّّ/عػ ػػف عبػ ػػد الكىػ ػػاب عػ ػػف سػ ػػعيد عػ ػػف قتػ ػػادة عػ ػػف أنػ ػػس متقػ ػػارب األلفػ ػػاظ,

ككػػذلؾ(ّ )ِٖٕ/عػػف عفػػاف عػػف حمػػاد عػػف قتػػادة ,كحميػػد ,كثابػػت ,جمػػيعيـ عػػف أنػػس متقػػارب األلفػػاظ,

كك ػ ػػذلؾ(ّ )ِٖٕ/ع ػ ػػف عف ػ ػػاف ع ػ ػػف حم ػ ػػاد كىم ػ ػػاـ ,كالىم ػ ػػا ع ػ ػػف قت ػ ػػادة ع ػ ػػف أن ػ ػػس ,كل ػ ػػـ يس ػ ػػؽ لفظ ػ ػػو,
ككذلؾ(ّ )َِٗ/عف بيز كعفاف ,كالىما عف ىماـ عف قتادة عف أنس مختمؼ اًللفاظ.

خزيمػػة ,)ُٔ/ُ( :كتػػاب الكض ػػكء )ٖٗ( ,بػػاب ال ػػدليؿ عمػػى أف أب ػكاؿ م ػػا ييؤكػػؿ لحم ػػو لػػيس ب ػػنجس,...رقـ(ُُٓ) عف محمد بف عبد األعمى الصغاني عف يزيد بػف زريػع عػف سػعيد عػف قتػادة عػف أنػس متقػارب

األلفاظ.

ثانيا :الشواىد
ً
ُ -عف أبي ىريرة  متقارب األلفاظ
عبد الرزاؽ ,)ْٖ/َُ( :كتاب العقكؿ ,باب المحاربة ,رقـ(ُُْٖٓ).ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيحً ,لف ركاتو ثقات .
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ؼ َّ ًً
اختًالى ً
ً ً َّ ً
ً
يف ًل ىخ ىب ًر
ت ىكًذ ٍك ًر ٍ
يم ٍف ىن ىزلى ٍ
الناقم ى
(ٕ) تىأ ًٍكيؿ قى ٍكؿ المو  إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه ىكف ى
س ٍب ًف م ًال وؾ ًف ً
يح ىم ٍيود ىع ٍف أ ىىن ً
يو
ى
ػس ,قى ى ً
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا يح ىم ٍي هػد ىع ٍػف أ ىىن و
ػاس
اؿ :ىح َّدثىىنا ىخ ًال هد ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف اٍل يمثىَّنى ,قى ى
(ُّٗ -)ّْٕٗ/أ ٍ
ػاؿ :قىػد ىـ ىن ه
(ُ)
ًم ٍف يعرٍي ىن ىة ىعىمى رس ً
ػاؿ ىليي يػـ َّ
النبًػي " : ىل ٍػك ىخ ىػر ٍجتي ٍـ ًإىلػى ىذ ٍكًد ىنػا ىف ىش ًػرٍبتي ٍـ ًم ٍػف
ػاجتى ىكيكا اٍل ىمًد ىينػ ىة ىف ىق ى
كؿ المَّ ًػو  , ىف ٍ
ىي
ى
)
ِ
(
ً
ً
َّ
ً
ً
صػػحكا ىك ىفػ يػركا ىب ٍعػ ىػد ًإ ٍسػالىم ًي ٍـ
ػاؿ :ىكىقػ ى
أىٍل ىبانًيىػػا" ,ىقػ ى
ػاؿ ىقتىػ ى
ػادةي " :ىكأ ٍىب ىكاليىػػا"  ,ىف ىخ ىر يجػكا ًإلىػػى ىذ ٍكًد ىر يسػػكؿ المػػو  , ىفمى َّمػػا ى
طمىػبً ًيـ فىأ ً
ً
اعي رس ً َّ ً
ً
استىاقيكا ىذكىد رس ً
طمىقيكا يم ىح ً
يخػ يذكا
كؿ المَّ ًو  ىك ٍان ى
ػاربً ى
كؿ المو  يم ٍؤ ًمننا ىك ٍ
ٍ ىي
ىكقىتىميكا ىر ى ى ي
يف ,فىأ ٍىر ىس ىػؿ فػي ى ٍ
(ّ)
َّ
ىع يي ىنيي ٍـ*.
ىف ىقط ىع أ ٍىيًد ىييي ٍـ ىكأ ٍىر يجىميي ٍـ ىك ىس َّم ىر أ ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
* َخ ِال ُد ْب ُن ا ْل َح ِ
البصريين ,سبق في الحديث رقم (ٗ.)ٚ
ار ِث  ,ثقة حافظ ,من أثبت
ْ
* ُحم ْي ٌد َّ
الط ِوي ُل  ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
َ
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُّٖ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

* ٌ )7( ,)ٖٕ9/ٖ( :ٜمراب اىَؽانتاح ) 7( ,ذؤٗٝاو فا٘ه ػاىه ٗظاو (اَّاا ظاىاء اىامٝ ِٝؽاانتُ٘  ...األنٖ) ٗؽاّ َِٞىىاد ٗلماه اـارالػ
اىْافي ِٞىفثه ؼَٞك ػِ أًّ ؽ ,ٔٞنفٌ( ٗ ,)ٖٗ79ي )ٖ8( ,)ٕٔٓ-ٔٓٔ/7( :مراب ذؽه ٌٝاىكً )8( ,تاب لمه اـرالػ اىْافي ِٞىفثاه ؼَٞاك ػاِ
أًّ تِ ٍاىل ؽ ,ٔٞنفٌ(ٌْ )ٖٗٓ7كا ٍٗرْا.
(ٔ) اظر٘ٗا اىَكْٝح :أ ٛأٔاتٌٖ اىع٘ ٕ٘ٗ ,ٙاىَهٖٗ ,قاء اىع٘ػ الا ذطاٗهٗ ,لىال الا ىاٌ ٝا٘اؽقٌٖ ٕ٘اإٕاا ٗاٌار٘ـَٕ٘اٝٗ ,قااه :اظر٘ٝاد اىثياك
الا مهٕد اىَقاً ؽٗ ,ٔٞاُ مْد ؽّ ٜؼَح .اىْٖاٝح(ٗ.)ٔ7٘-ٔ7
(ٕ) فاه اىفطٞة اىثغكاق" :ٛظَٞغ ٕما اىؽكٝس ػِ ؼَٞك ػِ أًّٗ ,ؽ ٔٞىؾظح ٗاؼكج ىٌ ٍَٝؼٖا ؼَٞك ٍِ أّاًٗ ,اَّاا نٗإاا ػاِ فرااقج ػاِ أّاً,
ٕٗ ٜف٘ىٔ (ٗأت٘اىٖا)" .اىؾٕو ىي٘ٔو اىَكنض ؽ ٜاىْقو(ٕ.)٘9ٕ/
(ٖ) ٌَه أػ :ٌْٖٞأ ٛأؼَ ٚىٌٖ ٍٍاٍٞه اىؽكٝك شٌ مؽيٌٖ تٖا .اىْٖاٝح(ٗٗٗ).
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ؼ َّ ًً
اختًالى ً
ً ً َّ ً
ً
يف
ت ىكًذ ٍك ًر ٍ
يم ٍف ىن ىزلى ٍ
الناقم ى
(ٕ) تىأ ًٍكيؿ قى ٍكؿ المو  إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه ىكف ى
س ٍب ًف مالً وؾ ًف ً
و
ً
عف أ ىىن ً
يو
ل ىخ ىب ًر يح ىم ٍيد ٍ
ى
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا ٍب يػف أىبًػي ىع ًػدم عػف يح ىم ٍي وػد ىع ٍػف أ ىىن و
ىسػمى ىـ
ػس ,قى ى
ىخ ىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يػف اٍل يمثىَّنػى ,قى ى
(َُْ -)َّْٖ/أ ٍ
ػاؿ :أ ٍ
اؿ لىيي ٍـ ىر يسك يؿ المَّ ًو " : لى ٍك ىخ ىر ٍجتي ٍـ ًإلىػى ىذ ٍكود لىىنػا فى ىش ًػرٍبتي ٍـ ًم ٍػف أىٍل ىبانًيىػا",
اجتى ىكيكا اٍل ىمًد ىينةى ,فىقى ى
اس ًم ٍف يع ىرٍي ىنةى فى ٍ
أ ىين ه
ً
ً
ً
اعػي رس ً
ادةي ىع ٍف أ ىىن و
ػكؿ
اؿ يح ىم ٍي هد:ى قى ى
قى ىاؿ قىتى ى
صػحكا ىكفى يػركا ىب ٍع ىػد إً ٍسػالىم ًي ٍـ ىكقىتىميػكا ىر ى ى ي
س :ىكأ ٍىب ىكاليىا ,-فىفى ىعميكا ,ىفمى َّما ى
ػارًىـ فىأ ً
َّ ً
اسػتىاقيكا ىذكىد رس ً
يف فىأ ٍىر ىس ىػؿ ىر يسػك يؿ المَّ ًػو ً فػي آثى ً
ػكؿ المَّ ًػو  , ىك ىى ىريبػكا يم ىح ً
يخػ يذكا
ػاربً ى
المو  يم ٍؤ ًمننػا ىك ٍ
ٍ ىي
َّ
ىعيي ىنيي ٍـ ىكتىىرىكيي ٍـ ًفي اٍل ىح َّرًة(ُ) ىحتَّى ىماتيكا* .
فىقىط ىع أ ٍىيًد ىييي ٍـ ىكأ ٍىريجمىيي ٍـ ىك ىس َّم ىر أ ٍ
أوًًل :دراسة اإلسناد
* ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنى  ,ثقة حافظ ,سبق في الحديث رقم (.)ٔٔٙ
ِ .
ِ (ٕ)
ِ
ِ
س َممي
يم أ َُبو ّع ِد ٍّ
اىيم ْب ِن أَِبي َع ِد ٍّ
يُ ,
ي السمَمي  ,موًلىم ا ْلقَ ْ
ويقالُ :ك ْن َي ُة ْإب َراى َ
* ُم َح َّم ُد ْب ُن إ ْب َر َ
كثقو النسائي(ّ) ,كابف سعد(ْ) ,كالعجمي(ٓ) ,كأبك حػاتـ(ٔ) ,كالػذىبي(ٕ) ,كابػف حجػر(ٖ) ,كزاد الػذىبي
"حػػافظ" ,كذك ػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(ٗ) ,كأحسػػف الثنػػاء عميػػو عبػػد الػػرحمف بػػف ميػػدم(َُ) ,كمعػػاذ بػػف

معاذ(ُُ).

أيضا" :مػا أريػت أح نػدا أفضػؿ مػف ابػف أبػي عػدم"(ُِ),كقػاؿ الػدارمي" :سػألت
كقاؿ معاذ بف معاذ ن
ابف معيف عف أصحاب شعبة ,قمت :يحيى أحػب إليػؾ فػي شػعبة أك يزيػد بػف زريػعأ فػاؿ :ثقتػاف ,قمػت:

(ُّ)
ركينػػا مػػف الرجػػاؿ ,مػػا
فغنػػدر أحػػب إليػػؾ أك محمػػد بػػف أبػػي عػػدمأ فقػػاؿ :ثقتػػاف" ,كقػػاؿ أحمػػد" :كػػاف ن
(ُْ)
ػي مػف أزىػر ,ىػك أشػبو
أيضػا" :ىػك أحػب إل َّ
أشبيو بالشيكخ ,فيو أخالؽ مف أخالؽ ابف يعميَّة"  ,كقػاؿ ن

بأىؿ الديف ,كأصح حديثنا"(ُٓ).

* ٌاا )7( ,)ٖٖٗ-ٖٕٗ/ٖ( :ٜمراااب اىَؽانتااح ) 7( ,ذؤٗٝااو فاا٘ه ػااىه ٗظااو (اَّااا ظااىاء اىاامٝ ِٝؽااانتُ٘  ...األنٖ) ٗؽااّ َِٞىىااد ٗلمااه
اـرالػ اىْافي ِٞىفثه ؼَٞك ػِ أًّ ؽ ,ٔٞنفٌ(ٓ ٗ ,)ٖٗ8ي )ٖ8( ,)ٕٔٓ/7( :مراب ذؽه ٌٝاىكً )8( ,تااب لماه اـارالػ اىْاافي ِٞىفثاه ؼَٞاك
ػِ أًّ تِ ٍاىل ؽ ,ٔٞنفٌ(ٌْ )ٖٗٓ8كا ٍٗرْا.
(ٔ) اىؽهج :مو أنٖ لاخ ؼعانج ٌ٘ق ّفهج مؤَّا أؼهفد تاىْان فك أىثٍرٖاٗ ,فٞو :الا ماّاد مامىل ٕٗاٍٍ ٜاركٝهج ؽٖا ٜؼاهجٍٗ ,اا مااُ ٍٍارطٞال
ىاا ًٞت٘اٌااغ ؽٖاا٘ التااحُٝٗ ,قااااهُ :مااهاعٗ ,أمصااه اىؽااهان ؼاا٘ه اىَكْٝاااحٗ ,ذٍااٍَٙ ٚاااؽح اىاا ٚأٍامْٖاااٍ .هأاااك االٚااالع ػياا ٚأٌااَاء األٍنْاااح
ٗاىثقاع(ٔ.)ٖ9ٗ/
(ٕ) اىٍااايَ :ٜتٙاااٌ اىٍااا ِٞاىََٖياااح ٗؽااارػ اىاااالًٍّ ,اااثح اىاااٌُ ٚااايٕٗ ,ٌٞااا ٜفثٞياااح ٍاااِ اىؼاااهب ٍّاااٖ٘نج .األٍّااااب(ٖ ,)ٕ78/اىيثااااب ؽااا ٜذٖااامٝة
األٍّاب(ٕ.)ٕٔ9-ٕٔ8/
(ٖ) ذٖمٝة اىنَاه(ٕٗ.)ٖٕٖ/
(ٗ) اىطثقاخ اىنثه.)ٕٔٗ/7(ٙ
(٘) ذانٝؿ اىصقاخ(ٓٔٗ).
( )ٙاىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ8ٙ/7
( )7ذممهج اىؽؾاظ(ٔٗٗ ,)ٖٕٗ/شقٔ ؽ ٜاىناِؼ(ٍٖٞٗ ,)ٗٓ/ىاُ االػركاه(ٗ ,)ٕ٘8/ٙاىؼثه ؽ ٜـثه ٍِ عثه(ٔ.)ٕٗ٘/
( )8ذقهٝة اىرٖمٝة (ٕٓٗ).
( )9اىصقاخ(.)ٗٗٓ/7
(ٓٔ) اىعهغ ٗاىرؼكٝو(.)ٔ8ٙ/7
(ٔٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(.)ٔ8ٙ/7
(ٕٔ) ذٖمٝة اىرٖمٝة(.)ٖٔ/7
(ٖٔ) ذانٝؿ اىكانٍ.)ٙٗ(ٜ
(ٗٔ) اىؼيو ٍٗؼهؽح اىهظاه(ٕ.)ٔٗٗ ,ٖٖٔ/ٕ( )ٕٗ٘-ٕٗٔ/
(٘ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٕ.)ٕٗٙ/
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ػي مػػف أزىػػر السػ َّػماف ,أزىػػر كػػاف ربمػػا حػػدث بالحػػديث فيقػػكؿ :مػػا حػػدثت
أيضػػا" :ىػػك أحػػب إلػ َّ
كقػػاؿ ن
(ُ)
أيضا" :ابف أبي عدم ركل عف شعبة أحاديث يرفعيا ننكرىا عميو"(ِ) ,كقاؿ أبك حاتـً :ل ييحتج
بو" ,كقاؿ ن
بو"(ّ).

معمقا" :فينظر في ذلؾ ,كأبك حاتـ عنده عنت ,كقد احتج بو الجماعة"(ْ).
قاؿ ابف حجر ن
مات سنة أربع كتسعيف كمائة.

* ُح َم ْي ٌد الطَّ ِوي ُل(٘) ,ثقة ,سبق في الحديث رقم (ٔٔ).
ثانيا :التخريج
ً
سبؽ في الحديث رقـ (ُّٖ).
ثالثًا :الحكم عمى اإلسناد

إسناده صحيح ,ألف ركاتو ثقات .

(ٔ) اىَٕكن اىٍاتـ(ٔ.)ٕٕٗ-ٕٗٔ/
(ٕ) ٌئاالخ أت ٜقاٗق(ٖٖ٘).
(ٖ) ٍٞىاُ االػركاه(.)ٕ٘8/ٙ
(ٗ) ٕك ٛاىٍانٗ ,)ٗٗٔ(ٛاّظه (ٖ.)ٗٙ
(٘) ذقكً ؽ ٜاىؽكٝس نفٌ(ٔٔ).

ٖٓٙ

خاتمة البحث
وتشتمل عمى:

أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث ,وأىم التوصيات
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أىم النتائج:

مػػف خػػالؿ د ارسػػة رباعيػػات اإلمػػاـ النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرل ,كمحاكلػػة اكتشػػاؼ منيجػػو فػػي سػػننو

الكبرل ,تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

ُ -اإلماـ النسائي مف كبار أئمة الحديث المتمكنيف فيو ,ركاية ,كدراية ,كفقينا كىك مف أعرؼ أصحاب
الكتب الستة بالحديث كعمكمو بعد إماـ الصنعة ,اإلماـ البخارم.
ِ -أف السنف الكبرل مف أجمع الكتب التي أخرجت طرنقا متعددة لمحديث الكاحد.
ّ -أف السنف الكبرل مف أصح الكتب بعد الصحيحيف.
ْ -أف اإلماـ النسائي احتاط لكتابو ,فاحترز الركاية عف الضعفاء في الغالب.
ٓ -أف اإلمػاـ النسػػائي اىػػتـ بنقػػد األسػػانيد ,كبيػػاف المرفػكع مػػف المكقػػكؼ ,كالمتصػػؿ مػػف المرسػػؿ ,كغيػػر
ذلؾ.

كتعديال.
جرحا
ن
ٔ -اىتـ بنقد الركاة ن
ٕ -أف ىنػػاؾ أسػػبابنا كثي ػرة دفعػػت اإلمػػاـ النسػػائي إلػػى إخ ػراج األحاديػػث الضػػعيفة ,منيػػا أنػػو حػ َّػدث بػػو
ليعرفو كيبيف ضعفو ,أك لمجمع بيف طرؽ الحديث ,أك غير ذلؾ.

ٖ -أف اإلماـ النسػائي حكػـ عمػى جممػة مػف األحاديػث بنفسػو ,ممػا يػدؿ عمػى أنػو عمػى د اريػة تامػة بكػؿ
حديث يخرجو في سننو الكبرل.

ٗ -أف اإلماـ النسائي انفرد بالركاية عف بعض الرجاؿ دكف أصحاب الكتب الخمسة.
ميما في األحكاـ الحديثية ,كعمؿ الحديث.
نا
َُ -أف كتاب السنف الكبرل ييعد
مصدر ن
ميما في األحكاـ الفقيية ,لما احتكاه مف أدلة كثيرة.
نا
ُُ -أف كتاب السنف الكبرل ييعد
مصدر ن
ُِ -رد دعكل بعض أىؿ العمـ أف النسائي عنده تشيع كانحراؼ عمى خصكـ عمي .
ُّ -أبرزت الدراسة أف ىناؾ جممة مف األحاديث التي عال اإلماـ النسائي بيا.
ُْ -أف أعمػػى األسػػانيد التػػي عنػػد اإلمػػاـ النسػػائي ىػػي رباعيتػػو ,إذ ًل يكجػػد بينػػو كبػػيف النبػػي  إًل
أربعة ركاة.

ُٓ -عدد الرباعيات في سنف اإلماـ النسائي الكبرل مف أكؿ كتاب الطيارة ,إلى آخر كتػاب المحاربػة
(ُْْ)حديثنا.
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التوصيات:
ُ -أتمنػػى عمػػى طمبػػة العمػػـ إيػػالء سػػنف النسػػائي الكبػػرل مزيػ نػدا مػػف الرعايػػة كاًلىتمػػاـ كالبحػػث ,فيػػي ًل
تزاؿ بحاجة إلى مزيد مف الدراسة كالبحث.
ِ -أكصػػي الجامعػػات بتػػكلي تحقيػػؽ كتػػب السػػنة ,حتػػى تسػػد الطريػػؽ عمػػى المتػاجريف فػػي تحقيػػؽ ىػػذه
استنادا إلى المعمكمات الخاطئة
الكتب ,كالتي تبنى عمييا دراسات عممية ,قد تعطي نتائج عكسية,
ن
الناجمة عف التصحيؼ كالتحريؼ في ىذه الكتب.

كتعمقػا ,كنق نػدا ,فػإف ىنػاؾ كثيػر مػف الكتػب تحتػاج
ػيال,
ّ -اًلىتماـ بكتب السنة الشريفة ,دراسة ,كتحم ن
ن
إلى تعميؽ كتكضيح.
ْ -ييفضػػؿ الرجػػكع إلػػى المصػػادر األصػػمية لمحصػػكؿ عمػػى أيػػة معمكمػػة ,كتكثيقيػػا ,ألف اًلعتمػػاد عمػػى

الكت ػػب كالم ارج ػػع الحديث ػػة ق ػػد يكق ػػع ف ػػي الخط ػػأ ,نتيج ػػة لخط ػػأ ف ػػي نق ػػؿ المعمكم ػػات م ػػف مص ػػادرىا

األصمية ,مما يكصؿ إلى نتائج خاطئة.

ٓ -اًلعتمػػاد كاًلستشػػياد بػػآراء مػػف سػػبقنا مػػف العممػػاء فػػي أم مكضػػكع ,ألف ذلػػؾ يعطػػي لمبحػػث قيمػػة
عمميػػة مميػزة ,كلػػيس مػػف الضػػركرم مكافقػػة العممػػاء فػػي كػػؿ مػػا قػػالكا ,بػػؿ نجتيػػد فػػي الكصػػكؿ إلػػى

الحؽ.

ٔ -عمى الباحثيف التزاـ الدقة كاألمانة العممية ,في كؿ ما يينقػؿ مػف معمكمػات ,أك ييػذكر مػف آراء ,كأف
يمتزمكا المكضكعية كالحياد في دراساتيـ لكتاب التراث ,كمناقشة آراء العمماء.

خالصا لكجيو الكريـ ,كأف ينفع بو المسمميف.
كختاما ,أرجك اهلل أف يككف ىذا العمؿ
ن
ن
كىذا جيدم ,بذلت فيو كسعي ,فإف أحسنت فمف اهلل كحده ,كاف أخطأت فمػف نفسػي كمػف الشػيطاف,

كاهلل كرسكلو  منو براء.

ك أستغفر اهلل كأتكب إليو ,كعذرم أني بشر ,يعتريو النقص ,إذ الكماؿ هلل كحده.
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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ممخص الرسالة

عن ػكاف البحػػث :رباعيػػات اإلمػػاـ النسػػائي فػػي الس ػػنف الكبػػرل ,مػػف اكؿ كتػػاب الطيػػارة ,حتػػى آخػػر كت ػػاب
المحاربة.

مقدـ مف الباحث :إياد بف عطا اهلل بف شعباف لقاف.

إشراؼ :د .عبد اهلل مصطفى مرتجى.

الجية األكاديمية :جامعة األزىر -غزة  , -كمية التربية ,قسـ الدراسات اإلسالمية.
درجة البحث :ماجستير.

كتبػػا اىػتـ بيػػا العممػاء ,كاعتبركىػػا أميػات كتػػب الحػديث ,كمػػف بػيف ىػػذه الكتػب كتػػاب
إف فػي السػػنة النبكيػة ن
(السنف الكبرل) لإلماـ أبي عبد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب النسػائي تَّّ :ق ,كىػك كتػاب عظػيـ ,اشػتمؿ
ب فييا مف
عمى فكائد عظيمة ,كمزايا عديدة ,كمف ىذه الفكائد أنو جمع ن
قر ي
عددا مف األحاديث العالية التي ىي ي
النبي  , فجاءت ىذه الدراسة لجمع تمؾ األحاديث في كتاب مستقؿ.
خطة البحث:

اشتمؿ البحث عمى مقدمة كأربعة فصكؿ:

 -المقدمة :تحتكم عمى أىمية المكضكع ,كبكاعث اختياره ,كأىداؼ البحث.

 الفصػػؿ األكؿ :تكمػػـ فيػػو الباحػػث عػػف اإلسػػناد ,تعريفػػو ,كأىميتػػو ,كأنكاعػػو مػػف حيػػث العمػػككالنزكؿ.

 الفصػػؿ الثػػاني :تكمػػـ فيػػو الباحػػث عػػف اإلمػػاـ النسػػائي ,اسػػمو ,كنسػػبو ,ككنيتػػو ,كشػػيكخو,كتالميػػذه ,كمكانتػػو العمميػػة ,كثنػػاء العممػػاء عميػػو ,كعقيدتػػو ,كمذىبػػو الفقيػػي ,ككفاتػػو ,كآثػػاره

العممية.

 الفصػػؿ الثالػػث :تكمػػـ فيػػو الباحػػث عػػف أىميػػة السػػنف الكبػػرل ,كشػػرط اإلمػػاـ النسػػائي فييػػا,كمنزلتيا بيف الكتب الستة ,مع مميزات منيج اإلماـ النسائي في السنف الكبرل.

 الفصؿ الرابع :الدراسة التطبيقية ,كتحتكم عمى رباعيات اإلماـ النسائي في السنف الكبرل,مف أكؿ كتاب الطيارة ,حتى آخر كتاب المحاربة.

أىـ نتائج البحث:

ُ -أف اإلماـ النسائي مف أىؿ السنة ,كمف كبار أئمة الحديث المتمكنيف فيو ركاي نة ,كدراي نة ,كفقينا.
ِ -أف السنف الكبرل مف أجمع الكتب التي أخرجت طرنقا متعددة لمحديث الكاحد.

ّ -احتػاط اإلمػاـ النسػائي لكتابػو ,فقػد احتػرز الركايػة عػػف الضػعفاء فػي الغالػب ,لػذلؾ فيػك مػف أصػػح
الكتب بعد الصحيحيف.

ميما لممحدثيف كالفقياء.
ْ -أف السنف الكبرل
ان
مصدر ن
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Iyad A. Sh. Lagan
Dr. Abdullah M. Murtaja
Master Degree Research Paper,
Al Azhar University Gaza, Department of Islamic Studies,
the Faculty of Education,
2011
The Quarters of Al Emam Al Nisa'e in the Major Sunnas; Starting with Al
Tahara to Al Moharaba.
Booklet:
There are many books that held the Prophet Mohammed's ,(Peace be upon him),
Hadeeth that Religious Scholars have been interested in investigating. One of
those books is'' Al Sunnan Al Kubra'' for Abu Abdulrahman Ahmad Ben Sho'eb
Al Nisa'e ,(303 A.H) this book is so important for it includes Many Hadeeth that
are reported from the closest to the Prophet Mohammed, (peace be upon him).
This study purposes including all those Hadeeths in a separated book.
Contents:
- Abstract that includes the importance of the study, reasons behind it, and
purposes of it.
- Chapter I : The writer expresses Al Asnaad, as a definition, importance,
diversity in accordance to classifications.
- Chapter II: The writer introduces Al Emam Al Nisa'e, Name, family,
teachers. Students of his, degree, the scholars appreciation to his
accomplishments, religious piety, death and works.
- Chapter III: the writer expresses the importance of the major Sunnas and
Al Emam Al Nisa'e's viewpoint, and their value to the six books along
with Al Nisa'e's differences towards these Sunnas.
- Chapter V: the writer expresses the applied studies on the major Sunnas
for Al Emam Al Nisa'e starting with AL Taharah to Al Muharaba.
Results:
IIIIIIIV-

Al Emam Al Nisa'e is one of the major reliegious scholars of Hadeeth
that they are authorized in narrating, affirming and acknowledgement.
That the major Sunnas is the most collective books that indicated
several ways in narrating Hadeeth.
Al Nisa'e's awareness to narrating Hadeeth and that makes his book the
most authorized book after Al Sahehyn.
The majoe Sunnas are a great reference to the Narrators and scholars
of Hadeeth.
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الفيارس العامة
ُ-

فيرس اآليات القرآنية.

ّ-

فيرس الركاة.

ِ-
ْ-
ٓ-

فيرس األحاديث النبكية.
فيرس المصادر كالمراجع.

فيرس المكضكعات.
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(ٔ)

فيرس اآليات القرآنية
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اآلية

السكرة

رقـ اآلية

رقـ الحديث

   

الفاتحة

ُ

ٕٓ

وتِبَتعَلَيْؤو ت ُّصِّيَ ت...تَُتَّ وََْ

البقرة

ُّٖ

ُِّ

      

البقرة

ِِِ

ُِّ

فَأَيْنَمَ تُوََُّوَ تفَمَ وتجَهْلت له

البقرة

ُُٓ

ْٓ

وَحَيْمَا َتامْ ْلْوْا وَُُوُماوَ َُ َ ْوْ

البقرة

ُْْ

ْٓ

وَمِحَيَََُْجيتَ َ َ َي...يوَلَعَلَّكُتَيََََُْذجو َ

البقرة

ُْٗ

ْٓ

وَمَ ي َعَلنََ يْلنبِلَلَا ََّيْلُِنيتََُ َيَْلََََُ ...يلَ َُجوٌيََُِْت

البقرة

ُّْ

ٓٓ

وَلَئِحَيأَََُْ َيْلَّذِيحَيأُوُْوْي...يلَمِحَيْلظَّ لِمِنيَ

البقرة

ُْٓ

ٓٓ

ْلَّذِيحَيآََََُْ هجتجيْلنكَُِ بَييَعَ ِفُونَهجي...يمِحَيْلنمجمََُ ِيحَ

البقرة

ُْٔ

ٓٓ

سََُبُو ُيْلسُّفَََ ُجي...يمجسََُبُِتٍ

البقرة

ُِْ

ٓٓ

وَلِكُلٍّيوِ َََاٌيهجوَيمجوَلََُ يفَ سََُلِبُوْيْلنخََُ َْتِي...ي

البقرة

ُْٖ

ٓٓ

ْلذيحييذت و يْهلليقُ مً

آؿ عمراف

ُُٗ

ُٕ

َبَ يإنكيمحيْذتليْلَ َ....يأنص َ

آؿ عمراف

ُِٗ

ُٕ

آؿ عمراف

ُّٗ

ُٕ

يوصُكتيْهللييفيأوالدتت

النساء

ُُ

ٖ

هَعَلَت ُّلَّلت ُّؤَعْبَتَت...تعَلِي

المائدة

ٕٗ

ُّٔ

المائدة

ّّ

ُّٖ,ُّٗ ,

المائدة

َُُ

ٖٔ

التكبة

ُُ

ُّٔ

َاأَقِمر زلصفالٌا لِذِكرىر

طو

ُْ

ِٖ

إنينتأن ت لتالتإُّلتإالتأن تف عب ني

طو

ُْ

صُٕ:

      

لقماف

ُْ

صّ :

يَ تأَيُّهَ ت َُّّذِيأَتآَََنَ ت

َبَ يإنَ يمسعَ يمَ ديً ييَ دييلإلمي

إهنَّمَ تهَ َ ْت َُّّذِيأَ يحَ رهبََْتت...تت ألَرْضه
التتَُسْأَُّوَ تعَأْتأََْيَ َْتإهْْتُوبْ َتَُّؤو ْتَُس ْ
فَاهْْتَُ بَ تجَأَقَ ََ ت ُّصولَ ةَتجَآَََُ ت ُّ و

و ْ

َ ةَتفَ َلوَ تسَبهيلَه ْ
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َُْ,

رقـ الحديث

رقـ اآلية

السكرة

اآلية

ٗٔ

ُ

ؽ

ِق َازلرقخىرآنر زلرماجريد

ُٕ

ِ

الفتح

َُِّيَغفِزَتَُّكَت ُّلَّلتََ تَُ َ و َتَِأتذَنبهك

َُٖ

ّٖ

النجـ

أَالَّ تَِرُ َازِرُاٌ َرِرُا أخْرىا

ْٗ

ُ

القمر

 

ْٗ

ُ

اًلنفطار

  

ْٗ

ُ

البركج

  

ْٗ

ُ

الطارؽ

 

ْٗ

ُ

األعمى

   

ْٗ

ُ

الشمس

 

ْٗ

ُ

الميؿ

  

ْٗ

ُ

العمؽ

َقزَأتبه سْ هترَبِّك

ٕٓ

ُ

الككثر

َإهنَّ تأَعْطَيْنَ كَت ُّؤََْثَز
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فيرس األحاديث النبوية
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طرؼ الحديث

ؽ ىعمى ٍييىا
ٍاب ىدٍأ بً ىن ٍف ًس ى
ص َّد ٍ
ؾ ىفتى ى
أىتىانا رسك يؿ ً
اهلل ً في
ى ىي

ض ىؿ ىش ٍي هء
ىفًإ ٍف ىف ى
ً
ت
صمَّ ٍي ي
ىب ٍيت ىنا فى ى

كف ىفتَّ نانا ىيا يمعا يذ
أىتيًر ي
يد أ ٍ
ىف تى يك ى
ً
أىتىى َّ
النبًي ٍ اب ىف أ ىيبى ىب ٍع ىد ىما أ ٍيدخ ىؿ يح ٍف ىرتىوي
النبًي  ىق ٍبر ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف أيبى كىق ٍد ك ً
أىتىى َّ
ض ىع
ى ى
ى ى ي
النبًي  بًجن ىازوة ,فىقىاليكا :يا نبً َّي ً
أيتًي َّ
اهلل
ى ى
ىى
ى
ىج ير ىب ٍي ىن يك ىما
األ ٍ
و
ً
صالَّ ىىا ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىم ىع اٍلقى ٍكًـ
صالىة ى
آخ ير ى
اء ً
ىخر لىٍيمىةن صالىةى اٍل ًع ىش ً
ط ًر المٍَّي ًؿ
اآلخ ىرًة ًإلىى ىش ٍ
ى
أ َّ ى
ً
ظرتييا ًإلىى رس ً
كؿ المَّ ًو
آخ ير ىن ٍ
ىي
ظ ىروة ىن ى ٍ ى
ىح يد يك ٍـ اٍل يج يم ىعةى ىفٍم ىي ٍغتى ًس ٍؿ
اء أ ى
ًإ ىذا ىج ى
ًإ ىذا حضر ًت اٍلع ىش ً
الصالىةي ىف ٍاب ىد يءكا
يم ًت َّ
ى ي
ى ىى
اء ىكأيق ى
صمٍّي فىال ىي ٍب يز ٍؽ ًقىب ىؿ
اف أ ى
إ ىذا ىك ى
ىح يد يك ٍـ ىي ى
اف أى ىك ىؿ ىفٍميي ًت َّـ ىبًقَّي ىة ىيك ًم ًو
أ ٍّىذ ٍف -ىي ٍكىـ ىعا ي
اء -ىم ٍف ىك ى
كر ى
شى
ت ىرٍك ىعتىٍي ًف
أ ىىرىك ٍع ى
أىسمع رؤياكـ أَّىنيا ًفي الس ٍَّب ًع األىك ً
اخ ًر
ى
ٍى ي
ى
ً
صمَّ ٍي ىنا
ا ٍشتى ىكى ىر يسك يؿ اهلل  فى ى
ىص ىاب ىنا مطر فخرج رسكؿ اهلل  ىف ىح ىس ىر
أ ى
َّالةي كرسك يؿ ً
أًيق ً
اهلل ىن ًج ٌّي
يمت الص ى ى ى ي
ى
ً
صفيكفى يك ٍـ ىكتىىراصكا
يمكا ي
أىق ي
َّ ً
صمٍّي ًفي َّ
الن ٍعىم ٍي ًف
أى ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو  يي ى
ض ىعىم ٍي ًو مقعده
أى ى
ىح ىد يك ٍـ ًإ ىذا ىم ى
ات يع ًر ى
ًل ًإ َّف أ ى
الر ىح ً
اؿ
صمَّكٍا ًفي ٍّ
أ ىىًل ى
أ ىىًل ًلى يتىمَّنى أىح هد اٍلمك ى ً
ضر ىن ىز ىؿ بً ًو
تل ي
ىى
ى ىٍ
ً
ً
اإلماـ
ٍسوي ىقٍب ىؿ
أ ىىًل ىي ٍخ ىشى الذم ىي ٍرىفعي ىأر ى
ً
ً
أً
يف ىحتَّى ىي ٍشيى يدكا
يم ٍر ي
ت أٍ
ىف أي ىقات ىؿ اٍل يم ٍش ًرك ى
إف أىح ىد يكـ إ ىذا ىكاف ًفي الص ً
َّالة
ى
َّ ى ٍ
أ َّ
اؿ ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد فى ىق ىاـ ىعىم ٍي ًو
ىع ىاربًيًّا ىب ى
ىف أ ٍ
َّ ًَّ
ص ًر
صالةي اٍل ىع ٍ
إف الذم تىفيكتيوي ى
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جابر بف عبد اهلل

ُِْ

أنس بف مالؾ

ّٓ

جابر بف عبد اهلل

ُٔ

جابر بف عبد اهلل

َُُ

جابر بف عبد اهلل

ُُٔ

سممة بف األككع

ُُٓ

عمير مكلى آبي المحـ

ُِّ

أنس بف مالؾ

ّٗ

أنس بف مالؾ

ٕٕ

أنس بف مالؾ

َُٔ

عبد اهلل بف عمر

ٖٔ

أنس بف مالؾ

ُٓ

عبد اهلل بف عمر

ّّ

سممة بف األككع

ُِٖ

جابر بف عبد اهلل

ُٖٖٗ ,

عبد اهلل بف عمر

ُّٓ

جابر بف عبد اهلل

ِّْٔ,

أنس بف مالؾ

ٗٗ

أنس بف مالؾ

َْ

أنس بف مالؾ

ْٓ

أنس بف مالؾ

ّٕ

عبد اهلل بف عمر

ُُٖ

عبد اهلل بف عمر

ٖٓ

أنس بف مالؾ

َُٓ

أبك ىريرة

ْٕ

أنس بف مالؾ

ُّٔ

عبد اهلل بف عمر

ِِ

أنس بف مالؾ

ٓ

عبد اهلل بف عمر

ُٓ
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ٍّت لىيع َّذب بًب ىك ً
ىىًم ًو ىعمى ٍي ًو
اء أ ٍ
ًإ َّف اٍل ىمي ى ي ى ي ي
ط ًم ٍف فى ىر و
ىف َّ
أ َّ
س ىعمىى ًشقٍّ ًو األ ٍىي ىم ًف
النبً َّي  ىسقى ى

ىخ َّ
الن ً
ؼ َّ
ىف َّ
أ َّ
صالةن
اف أ ى
الن ًب َّي  ىك ى
اس ى
طر ى ً ً
ىف َّ
أ َّ
ؽ
صى
النبً َّي  أ ى
ؼ ًرىدائو ىف ىب ى
ىخ ىذ ى ى
ًإ َّف بًالىًلن يي ىؤٍّذ يف بًمىٍي وؿ فى يكميكا ىكا ٍش ىريبكا
إف ثيمامةى ٍب ىف أيثى و
ؽ إلىى ىن ٍخ وؿ قى ًر و
يب
اؿ ٍان ى
طمى ى
َّ ى ى
ً
أ َّ
صالى ًة
ىف ىر يج ن
ال أىتىى النَّبً َّي  ىف ىسأىىلوي ىع ٍف ىكٍقت ى
أ َّ
ىف ىر يجالن ,ىد ىخ ىؿ اٍل ىم ٍس ًج ىد ىكىر يسك يؿ المَّ ًو  ىقائً هـ
اؼ ىعمىى نً ىسائً ًو ًفي لىٍيمى وة
ىف رسكؿ اهلل  ى
ط ى
أٌ
ىف بنًي عم ًرك ٍب ًف عك و
ىف رس ى َّ ً
ؼ
أ َّ ى ي
كؿ المو  ىبمى ىغوي أ َّ ى ى ٍ
ىٍ
كؿ المَّ ًو  ىق ٍد أ ٍين ًز ىؿ عىم ٍي ًو المٍَّيىم ىة كىق ٍد أ ً
يم ىر
ًإ َّف ىر يس ى
ى
ى
كؿ ً
اهلل  ىكاف ي َّ
أ َّ
ص ىر
ىف ىر يس ى
صمي اٍل ىع ٍ
ى ي ى
ىف رس ى ً
صمٍّي قىٍب ىؿ الظ ٍي ًر
كؿ اهلل  ىك ى
اف يي ى
أ َّ ى ي
كؿ ً
أ َّ
اهلل  ىع ٍف ىكٍق ًت اٍل ىف ٍج ًر
ىؿ ىر يس ى
ىف ىس ًائ نال ىسأ ى
أ َّ
َّاف
ىف ًفي اٍل ىجَّن ًة ىب نابا يي ىقا يؿ ىلوي َّ
الري ي
اج ىد ٍح
ٍان ًز ٍؿ فى ٍ
ً ً
ً
اـ لً يي ٍؤتى َّـ بً ًو فىًإ ىذا ...
إَّن ىما يجع ىؿ ٍاإل ىم ي
ؽ لىو ًفي ً
اآلخ ى ًرة
س ىىًذ ًه ىم ٍف ى
ًل ىخالى ى ي
ًإَّن ىما ىيٍم ىب ي
ًً
اؿ أ ٍ ً ً
ىم ىر النبي 
ىب ى
ىع ىارب ٌّي في اٍل ىم ٍسجد ,ىفأ ى
اؽ ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد ىخ ًط ىيئةه
ص ي
اٍل يب ى
سك يؿ المَّ ًو  ىخ ٍي نال
ىب ىع ى
ث ىر ي
ً
َّ ً
ً
اج وة
ىب ىعثىني ىر يسك يؿ المو  ل ىح ى
بعثىنًي رسك يؿ المَّ ًو ً لح و
اجة ثيَّـ أ ٍىد ىرٍكتيوي
ى ى
ىى ى ي
ً
اء
ىب ٍي ىنا النَّبًي  ىي ٍخطي ي
ب ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىعة ًإ ٍذ ىج ى
ً
َّح ً
كر ىب ىرىكةن
َّركا ىفًإ َّف في الس ي
تى ىسح ي
ً
صالىةي اٍل يم ىن ًاف ً
ص ًر ىحتَّى
ؽ ىجمى ىس ىي ٍرقي ي
ب اٍل ىع ٍ
تٍم ىؾ ى
تى ىك َّ
اغ ًس ٍؿ ىذ ىك ىر ىؾ ثيَّـ ىن ٍـ
ض ٍأ ىك ٍ

ً
اح بً ًو
اء أ ٍ
ص ى
ىع ىاربً ًّي ًإىلى اٍل ىم ٍس ًجد ىف ىبا ىؿ ىف ى
ىج ى
ىجاء ر يج هؿ ًإىلى رس ً
كؿ المَّ ًو
س ى
كؿ المَّ ًو  ىف ىق ى
اؿ :ىيا ىر ي
ىي
ىى
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رقـ الحديث

عبد اهلل بف عمر كعمر

َُٖ

أنس بف مالؾ

ِِْٓ,

أنس بف مالؾ

ْٔ

أنس بف مالؾ

ُِ

عبد اهلل بف عمر

ّٖ

أبك ىريرة

ٗ

أنس بف مالؾ

ٖٕ

أنس بف مالؾ

ٖٗ

أنس بف مالؾ

ُُ

سيؿ بف سعد

ّٖ

عبد اهلل بف عمر

ٓٓ

أنس بف مالؾ

ٕٓ

عبد اهلل بف عمر

ُّ

أنس بف مالؾ

ْٖ

سيؿ بف سعد

ُِٕ

عبد اهلل بف أبي أكفى

ُّّ

أنس بف مالؾ

ْٖ

عبد اهلل بف عمر

ٕٖ

أنس بف مالؾ

ٔ

أنس بف مالؾ

ِّ

أبك ىريرة

َّ

جابر بف عبد اهلل

ّٔ

جابر بف عبد اهلل

ِْ

جابر بف عبد اهلل

َٗ

أنس بف مالؾ

ُِٓ

أنس بف مالؾ

ٕٔ

عبد اهلل بف عمر

َُ

أنس بف مالؾ

ٕ

أنس بف مالؾ

ٕٗ
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ت َّ
ب ًإًلَّ ىقائً نما
ىجالى ٍس ي
النبً َّي  ىف ىما ىأرٍىيتيوي ىي ٍخطي ي
ت ىم ىع النَّبً ٍّي ً م ٍف اٍل ىمًد ىين ًة ًإلىى ىم َّكةى
ىخ ىر ٍج ي
ىخر ٍج ىنا مع رس ً
كؿ المَّ ًو ً م ىف اٍل ىمًد ىين ًة ًإىلى ىم َّكةى
ى ىىىي
ًَّ
ص ًر ىف ىكأَّىن ىما
صالةي اٍل ىع ٍ
الذم تىفيكتيوي ى
أرىل رس ى ً
امةن ًفي ًقٍبمى ًة المسجد
ى ىي
كؿ اهلل  ين ىخ ى
ً
ب قىائً نما ثيَّـ قى ىع ىد
ىأرٍىي ي
ت ىر يسك ىؿ اهلل  ىي ٍخطي ي
َّ ً
ؼ ىع ٍف ىي ًم ًين ًو
ص ًر ي
ىأرٍىي ي
ت ىر يسك ىؿ المو  ىي ٍن ى
يزَّرهي ىعىم ٍي ىؾ ىكىل ٍك بً ىش ٍك ىك وة
ص ىالةي اٍلجم ً
ص ىال ًة اٍلفى ٍّذ ...
اعة تى ٍف ي
ىى ى
ض يؿ ىعمىى ى
ى
صالةي المٍَّي ًؿ ىمثٍىنى ىمثٍىنى
ى
َّ
ات ىي ٍكوـ ثيَّـ أى ٍقىب ىؿ ىعىم ٍي ىنا
سك يؿ المَّ ًو  ىذ ى
صمى بًىنا ىر ي
ى
ؼ َّ
ت
ت ىخٍم ى
النبً ٍّي  ىفمى ٍـ ىي ٍق ين ٍ
صمَّ ٍي ي
ى
ت ىم ىع َّ
النبً ٍّي  الظ ٍي ىر بًاٍل ىمًد ىين ًة
صمَّ ٍي ي
ى

ت ىم ىع النَّبً ٍّي  بً ًمننى
صمَّ ٍي ي
ى
ً
َّ
اف ىعىمى يك ٍّؿ
ض ىر يسك يؿ المو  ىزىكاةى ىرىم ى
ىف ىر ى
ض ى
اؿ لىو رسك يؿ ً
اهلل  :ي ً
ص ًاليىا"
"خ ٍذ بًن ى
فى ىق ى ي ى ي
ص ندا
ص ندا ىك يخ ٍ
فى ىك ىان ٍ
ط ىبتيوي قى ٍ
صالىتيوي قى ٍ
ت ى
ال تىٍب ًكي ىما ىازىل ًت اٍل ىمالى ًئ ىكةي تي ًظموي بأجنحتيا
ىف ى
ىق ىاـ َّ
النبًي  ىحتَّى تىىكَّرىم ٍ
ت ىق ىد ىماهي
ًً
يف ًإلىى َّ
النبً ٍّي
ط اٍل ىم ى
قي ًح ى
اما فىقى ىاـ ىب ٍع ي
ض اٍل يم ٍسمم ى
ط ير ىع ن
ت عىم ٍي يكـ ًفي السٍّك ً
اؾ
ىق ٍد أى ٍكثىٍر ي ى ٍ
ى
ىقًد ىـ ىعىمى َّ
اس ًم ٍف يع ىرٍي ىنةى
النبً ٍّي  أ ىين ه
يصمٍّ ىي لى يك ٍـ
كمكا ىفأل ى
قي ي
كاف ًإ ىذا ج َّد بً ًو الس ٍَّير جمع ب ٍيف اٍلم ٍغ ًر ًب كاٍل ًع ىش ً
اء
ى
ى
ي ىى ى ى ى ى
ى
اف الصَّاعي ىعىمى ىعيًد رس ً
كؿ المَّ ًو  يم ًّدا
ىك ى
ٍ ىي
ىكاف اٍلعبَّاس بًاٍلمًد ىين ًة ىف ى ً
ص يار ثىٍكنبا
طمىىبت األ ٍىن ى
ى ى ي ى
ً
اف َّ
كف
النبًي  ىكأ يىبك ىب ٍك ور ىك يع ىم ير ىي ٍستى ٍفت يح ى
ىك ى
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جابر بف سمرة

ُٗ

أنس بف مالؾ

َُُ

أنس بف مالؾ

َُّ

عبد اهلل بف عمر

ُٔ

أنس بف مالؾ

ّْ

جابر بف سمرة

ٔٗ

أنس بف مالؾ

ٕٔ

سممة بف األككع

ّٔ

عبد اهلل بف عمر

َٓ

عبد اهلل بف عمر

ُٖ

أنس بف مالؾ

ٖٔ

طارؽ بف أشيـ

ِٔ

أنس بف مالؾ

ُْ

حارثة بف كىب

َُُِِ ,

عبد اهلل بف عمر

َُِ

جابر بف عبد اهلل

ُّ

جابر بف سمرة

ٓٗ

جابر بف عبد اهلل

َُٕ

المغيرة بف شعبة

ُٕ

أنس بف مالؾ

َُْ

أنس بف مالؾ

ُ

أنس بف مالؾ

ُُّّٖٗ ,

أنس بف مالؾ

ّْ

عبد اهلل بف عمر

ُٖ

السائب بف يزيد

ُُِ

جابر بف عبد اهلل

ُُُ

أنس بف مالؾ

ٔٓ

أنس بف مالؾ

ْٕ

أنس بف مالؾ

ّ

اف َّ
النبوي ً إ ىذا ا ٍشتى َّد اٍل ىب ٍريد ىب َّك ىر
ىك ى
اف َّ
النبًي ً إ ىذا ىد ىخ ىؿ الخالء قاؿ
ىك ى
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ً
صمٍّي ًم ىف المٍَّي ًؿ ىمثٍىنى
ىك ى
سك يؿ اهلل  يي ى
اف ىر ي
ً
ص ىنعي ىذلً ىؾ
ىك ى
سك يؿ اهلل  ىي ٍ
اف ىر ي
ىكاف رسك يؿ ً
كؼ ىك ىما تيىق َّكيـ
اهلل  يي ىق ٍّكيـ الصفي ى
ى ىي
ً
صمَّى قى ىع ىد
ىك ى
سك يؿ اهلل ً إ ىذا ى
اف ىر ي
َّ ً
اف اٍل ىحر أ ٍىب ىرىد
سك يؿ المو ً إ ىذا ىك ى
ىك ى
اف ىر ي

ً
ً
اء
ىك ى
سك يؿ اهلل  ىيأٍتي قيىب ى
اف ىر ي
ً
كـ ىحتَّى ىنقيك ىؿ
ىك ى
سك يؿ اهلل  ىي ي
اف ىر ي
ص ي
اف ىل يك ٍـ ىي ٍك ىم ً
كف ًفي ًي ىما ىكىق ٍد أ ٍىب ىدىل يك ٍـ اهللي بً ًي ىما
اف ىتٍم ىع يب ى
ىك ى
ىكاف يصمٍّي عمىى ر ً
ت
احمىتً ًو ًفي السَّفى ًر ىح ٍي ي
ث تى ىكجَّيى ٍ
ى ي ى ى ى
ًً ً
ىح َّ
ب
كموي أ ٍ
ىى يؿ اٍل ىجاىميَّة ,فى ىم ٍف أ ى
ىك ى
اف ىي ٍك نما ىي ي
ص ي
ً
ً
ت مع ر ً َّ ً
صمٍّي
سكؿ المو  ىجال نسا ىكىر يج هؿ ىقائ هـ يي ى
يك ٍن ي ى ى ى ي
ً
يضةن
كمكا ىي ٍكىـ الس ٍَّبت ًإًل ىف ًر ى
ًل تى ي
ص ي
ًلى يتىمَّني َّف أىح هد اٍلمك ى ً
ضر ىن ىز ىؿ
تل ي
ى ى ى ى ىٍ
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عبد اهلل بف عمر

ُٕ

عبد اهلل بف عمر

َِّٗ,

النعماف بف بشير

ْْ

جابر بف سمرة

ٔٔ

أنس بف مالؾ

ّٕ

عبد اهلل بف عمر

ِٖ

عائشة

ُِٗ

أنس بف مالؾ

ْٗ

عبد اهلل بف عمر

ْٓ

عبد اهلل بف عمر

ُِّ

أنس بف مالؾ

ٓٔ

عبد اهلل بف بسر

ُُّ

أنس بف مالؾ

َُْ

سيؿ بف سعد

ُّْ

عبد اهلل بف عمر

ِٗ

عمارة بف ركيبة

ٖٗ

سيؿ بف سعد

ُِٔ

أبك ىريرة

ُُْ

أنس بف مالؾ

ِٗ

أنس بف مالؾ

َُْ

أنس بف مالؾ

ُُٕ

أنس بف مالؾ

ٗٔ

أنس بف مالؾ

َٔ

عبد اهلل بف عباس

َُّ

أنس بف مالؾ

َٕ

أنس بف مالؾ

َُٗ

عبد اهلل بف عمر

ٗٓ

أنس بف مالؾ

ُُِ

جابر بف عبد اهلل

ٖ

ًل ىي ىاز يؿ َّ
ط ىريى ٍـ
اس بً ىخ ٍي ور ىما ىع َّجميكا ًف ٍ
الن ي

ً
ًل يي ٍّ
صمٍّ ىي
ص ًر ى
ؼ فىيي ى
صمي ىب ٍع ىد اٍل يج يم ىعة ىحتَّى ىي ٍن ى
ى
كؿ ً
يد ىعمىى ىى ىذا
س ى
اهلل  ىما ىي ًز ي
لىقى ىد ىأرىىي ي
ت ىر ي
ً ًً
َّاف
اب ًفي اٍل ىجَّن ًة ييقىا يؿ ىلوي َّ
يف ىب ه
الري ي
لمصَّائم ى
ًلٍمم ٍؤ ًم ًف ىعىمى اٍلم ٍؤ ًم ًف ًست ًخص و
اؿ ,ىي يع ي
كدهي
ى
ي
ي
ض اٍلمًد ىينةً
ً
ً
َّ
ً
لى َّما ىقد ىـ ىر ي
سك يؿ المو  ىن ىز ىؿ في يع ٍر ً ى
لى ٍك ىخ ىر ٍجتي ٍـ ًإلىى ىذ ٍكود لى ىنا فى ىش ًرٍبتي ٍـ ًم ٍف أىٍل ىبانًيىا
ًل تى ىدا ىف ينكا ىل ىدعك ي َّ
ىف يي ٍس ًم ىع يك ٍـ
ىف ى
ىل ٍك ى
ت الم ىو أ ٍ
ًل أ ٍ
ىٍ
ً
طوي ىفًإ ىذا ىك يس ىؿ أ ٍىك ىفتىىر
ىح يد يك ٍـ ىن ىشا ى
ص ٍّؿ أ ى
ل يي ى
كؿ ً
ما َّ
ت كراء ًإم واـ أى ٍش ىبوى صالةن بًرس ً
اهلل 
ىي
ى
ى ى
صم ٍي ي ى ى ى ى
ت َّ
ص ىاـ ىي ٍك نما ىيتى ىح َّرل
ىما ىعًم ٍم ي
النبً َّي  ى
كؿ المَّ ًو 
س ى
اء أ ٍ
ىف ىن ىرل ىر ي
ىما يكنَّا ىن ىش ي
ث
ىما ًم ٍف يم ٍسًموـ ييتى ىكفَّى لىوي ثىالثىةه لى ٍـ ىيٍبمي يغكا اٍل ًح ٍن ى
آف ىكمثى ًؿ ص ً
مثى يؿ ى ً ً
اح ًب
ى
صاحب اٍلقي ٍر ً ى
ى
اؿ نبي ً
م َّر بً ىج ىن ى و
اهلل 
ازة ىفأيثًٍن ىي ىعىم ٍييىا ىخ ٍي نار ىف ىق ى ى
ي
ً
ت فىأتاني ىرسك يؿ اهلل  ىكأىبك ىب و
كر
ضي
ىم ًر ٍ

ٖٗ7

طرؼ الحديث
الصالى ًة
ىم ًف اٍل يمتى ىكمٍّ يـ ًفي َّ
ىف ًلى ًإلى ىو ًإًلَّ المَّوي ىكأ َّ
ىف يم ىح َّم ندا
ىم ٍف ىش ًي ىد أ ٍ
ً
م ٍف َّ ً َّ ً
التً ًو ىكتٍنار
ص ى
صمى م ىف المٍيؿ ىفٍم ىي ٍج ىع ٍؿ آخ ىر ى
ى ى
ً
صمٍّيىا ًإ ىذا ىذ ىك ىرىىا
ص ى
الةن ىفٍم يي ى
ىم ٍف ىنس ىي ى
ً
الرًح ًيـ
الر ٍح ىم ًف َّ
كرةي ًب ٍسًـ المَّ ًو َّ
ىن ىزلى ٍ
ت ىعمى َّى آن نفا يس ى
الصالى ًة ىب ٍع ىد الصب ًح
ىنيىى ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىع ًف َّ
الر ً
ىنيى ع ًف اٍلبك ًؿ ًفي اٍلم ً
اكًد
اء َّ
ى
ى ى ىٍ
كؿ ً
ص ىنع مع رس ً
اهلل ًإ ىذا ىج َّد
ىى ىك ىذا يكَّنا ىن ٍ ي ى ى ى ي
ض ىع ىي ىد ٍي ًو
اء الس يج ى
ص ى
كد فى ىك ى
ؼ لى ىنا اٍل ىب ىر ي
ىك ى
ص َّ
الش ًار ًب
ت لىىنا ًفي قى ٍّ
يكقٍّ ى
ً و
ً
يع ىة
ىيا أ ىىبا ىج ٍيؿ ٍب ىف ى ىشاـ ىكىيا ىش ٍي ىبةي ٍب ىف ىربً ى
ت ىى ىذا ًلتىأٍتىمكا بًي
ص ىن ٍع ي
اس إًَّن ىما ى
ىيا أىييىا النَّ ي
يا بً ىالؿ إ ىذا حضرت الصالةي كلىـ ً
آت
ى
ى ىى
ىٍ
الف أىييما ص ى َّ ً
ت ىم ىع ىنا أ ًىك
صمَّ ٍي ى
التي ىؾ التي ى
ىيا في ى ي ي ى ى
ت ,ا ٍق ىٍأر يس ى ً
كرة ىك ىذا
اف أ ٍىن ى
ىيا يم ٌعا يذ أٌفٌتَّ ه
ً
ٍّت ثىالىثىةه ,أ ٍ
ىيتٍىبعي اٍل ىمي ى
ىىميوي ىك ىماليوي ىك ىع ىمميوي ,فى ىي ٍرجعي
اٍل ىي يد اٍل يعٍم ىيا ىخ ٍيهر ًم ىف اٍل ىيًد الس ٍفمىى
ٍسوي
يي ىكب يٍّر ًإ ىذا ىرىك ىع ىكًا ىذا ىس ىج ىد ىكا ىذا ىرىف ىع ىأر ى

الراكم األعمى

رقـ الحديث

رفاعة بف رافع

ٖٓ

أنس بف مالؾ

ُّٕ

عبد اهلل بف عمر

ِٕ

أنس بف مالؾ

ِٖ

أنس بف مالؾ

ٕٓ

أبك سعيد الخدرم

ٕٗ

جابر بف عبد اهلل

ْ

عبد اهلل بف عمر

َٖ

البراء بف عازب

ِٕ

أنس بف مالؾ

ِ

أنس بف مالؾ

ُُٗ

سيؿ بف سعد

ّٓ

سيؿ بف سعد

ُْ

عبد اهلل بف سرجس

ِٓ

جابر بف عبد اهلل

ْٗ

أنس بف مالؾ

ُُّ

عبد اهلل بف عمر

ُِِ

أنس بف مالؾ

ِٔ

ٖ٘7

(ٖ)

فيرس األعالم
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رقـ الحديث

اسـ الراكم

ُْ

إبراىيـ بف ميسرة (ثقة حافظ)
أحمد بف عبدة الضبي (ثقة)

ُُْٕ ,

إسحاؽ بف راىكيو (ثقة حافظ)

ّْٖ ,َٕ ,ٔٗ ,ّْ ,ُُ ,

إسحاؽ بف عبد اهلل (ثقة حجة)

ّّْٓ ,

إسماعيؿ بف إبراىيـ(ثقة ثبت)

ُُِّ ,َُٓ ,ٔٗ ,َْ ,ُُ ,

إسماعيؿ بف جعفر (ثقة حافظ )

ُِ,ٖٗ ,ْٗ ,ٕٖ ,ٕٕ ,ٕٔ ,ْٓ ,ّٗ ,

إسماعيؿ بف عبد الرحمف (صدكؽ)

ٕٔ

إسماعيؿ بف مسعكد الجحدرم (ثقة)

ْٕ

أنس بف سيريف (ثقة)

ُٕ

أنس بف مالؾ(ثقة حجة فقيو)

ُ,ِٓ ,ُْ ,ُِ ,ُُ ,ٕ ,ٔ ,ٓ ,ّ ,ِ ,

ََُُّٖ ,

ِٗ,ْٓ ,ّْ ,ِْ ,َْ ,ّٗ ,ّٕ ,ّْ ,ِّ ,
ْٔ,ٔٓ ,ِٔ ,َٔ ,ٕٓ ,ٓٔ ,ّٓ ,ُٓ ,ْٖ ,
ٕٔ,ٕٕ ,ٕٔ ,ٕٓ ,ْٕ ,ّٕ ,َٕ ,ٔٗ ,ٖٔ ,
ٖٕ,َُُ ,ََُ ,ٗٗ ,ٖٗ ,ٕٗ ,ْٗ ,ِٖ ,
َُّ,ُُِ ,َُٗ ,َُٔ ,َُٓ ,َُْ ,
ُُّ,ُّٕ ,ُّٔ ,ُِٓ ,ُُٗ ,ُُٕ ,
َُُّْٖ ,ُّٗ ,

البراء بف عازب (صحابي)

ِٕ

ثابت بف أسمـ البناني (ثقة)

ٓٗٗ ,

جابر بف سمرة (صحابي)

ٔٔٗٔ ,ٗٓ ,ُٗ ,

جابر بف عبد اهلل ( صحابي)

ْ,ّٔ ,ُٔ ,ْٗ ,ُّ ,ِْ ,ِّ ,ُٗ ,ٖ ,
ْٔ,ُُٔ ,ُُُ ,َُُ ,َُٕ ,َٗ ,ٖٖ ,
ُِْ.

ِٗٗ ,

جعفر بف سميماف الضبعي (صدكؽ)

ُُِ

الجعيد بف عبد الرحمف (ثقة)
حاتـ بف إسماعيؿ المدني (صدكؽ)

ُِّ

الحارث بف مسكيف (ثقة)

ُُٔ

حارثة بف كىب الخزاعي (صحابي)

َُُِِ ,
ٖ77

رقـ الحديث

اسـ الراكم
حساف بف نكح (ثقة)

ُُّ

حسيف بف منصكر(ثقة)

ُُّ

حصيف بف عبد الرحمف السممي(ثقة)

ٖٗ

حفص بف أخي أنس (صدكؽ)

ٓٔ

حماد بف زيد (ثقة ثبت)

ُِٓٗ ,َٗ ,ِٓ ,ْٕ ,ُْ ,ُٕ ,

حميد بف أبي حميد الطكيؿ (ثقة)

ُُ,ْٖ ,ٕٖ ,ٕٕ ,َٕ ,ْٓ ,ّٗ ,ّْ ,ُِ ,
ْٗ,ُّٕ ,ُّٔ ,ُُٗ ,ُُٕ ,َُْ ,ََُ ,
َُُّْٖ ,ُّٗ ,

حميد بف مسعدة (صدكؽ)

َُُّ ,

خالد بف الحارث (ثقة)

ُّْٕٗ ,

خالد بف دينار أبك خمدة (صدكؽ)

ّْٕٕ ,

خالد بف زياد (صدكؽ)

ُٖ

خمؼ بف خميفة ( صدكؽ)

ِٔٔٓ ,

رفاعة بف رافع (صحابي)

ٖٓ

رفاعة بف يحيى (صدكؽ)

ٖٓ

زياد بف أيكب(ثقة متقف)

َُُِْ ,ُُِ ,

زياد بف عالقة (ثقة)

ُٕ

زيد بف أسمـ (ثقة)

َٔ

السائب بف يزيد (صحابي)

ُُِ

سعد بف طارؽ (ثقة)

ِٔ

أبك سعيد الخدرم (صحابي)

ٕٗ

سعيد بف أبي سعيد (ثقة)

ُُْٗ ,َّ ,

سعيد بف عبد الرحمف (صدكؽ)

ُِٔ

سعيد بف يزيد (ثقة)

ّٕ

سفياف بف عيينة (ثقة حافظ)

ٖ,ُٕ ,ّٓ ,ُٓ ,ْٗ ,ِْ ,ُّ ,ِٓ ,ُْ ,

ٕٗ,ُُٔ ,ُُّ ,ُُُ ,َُُ ,َُٕ ,َُٔ ,
َُُّّّ ,

سالـ بف سميـ ( ثقة حافظ)

َُُِِ ,ٗٓ ,ٔٔ ,ْْ ,

سممة بف األككع (صحابي)

ُِّٖٔ, ُُٓ,

ٖ78

رقـ الحديث

اسـ الراكم
سممة بف دينار أبك حازـ (ثقة)

ُّّْٓ,ُِٕ,ُِٔ,ُْ,ّٖ,

سميماف بف أبي سميماف (ثقة)

ُّّ

سميماف بف منصكر البمخي (صدكؽ)

َُٖ

سماؾ بف حرب (صدكؽ)

ْْٗٔ,ٗٓ,ُٗ,ٔٔ,

سيؿ بف سعد (صحابي)

ُُِّْٔ,ُِٕ,ُْ,ّٖ,ّٓ,

سكيد بف نصر(ثقة)

ُُٕٕ ,ُُِ ,

شريؾ بف عبد اهلل (ًليحتج بو)

ِٕٖٗ,ٕٗ,ُٗ,

شعيب بف الحبحاب (ثقة)

ُ

ضمرة بف سعيد (ثقة)

ٕٗ

طارؽ بف أشيـ (صحابي)

ِٔ

عاصـ بف سميماف األحكؿ (ثقة)

ِٓ

عائذ بف حبيب (صدكؽ)

ّْ

عبد الجبار بف العالء (صدكؽ)

َُُ

عبد الجبار بف الكرد (صدكؽ)

َُٖ

عبد الرحمف بف األصـ (صدكؽ)

ِٔ

عبد الرحمف بف عبد اهلل (صدكؽ)

ّٕ

عبد العزيز بف صييب (ثقة)

ُِّٓ ,ُُِ ,َُٗ ,َُٓ ,ٔٗ ,َْ ,

عبد اهلل بف أبي أكفى (صحابي)

ُّّ

عبد اهلل بف أبي بكر (ثقة)

ُُّ

عبيدة بف حميد (صدكؽ)

ٔ

عبد اهلل بف أبي مميكة (ثقة)

َُٖ

عبد اهلل بف المبارؾ (ثقة ثبت)

ُُٕٗ ,ُُٕ ,

عبد اهلل بف بسر (صحابي)

ُُّ

عبد اهلل بف دينار (ثقة)

َُّٖ,ٓٓ,ْٓ,ِٖ,

عبد اهلل بف سرجس (صحابي)

ِٓ

عبد اهلل بف عباس (صحابي)

ََُُّٖ ,

عبد اهلل بف عمر(صحابي)

َُ,ِٖ ,ِِ ,َِ ,ُٖ ,ُٕ ,ُٔ ,ُٓ ,ُّ ,
ّّ,ّٖ ,ُٖ ,َٖ ,ِٕ ,ٓٗ ,ٓٓ ,ْٓ ,َٓ ,
ٖٓ,َُِ ,ُُٖ ,َُٖ ,ّٗ ,ِٗ ,ٖٕ ,ٖٔ ,
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رقـ الحديث

اسـ الراكم

ُُِِّٓ ,ُِّ ,
عبد اهلل بف محمد (ثقة)

ُُُُّ ,ّٓ ,

عبد الممؾ بف حبيب األزدم (ثقة)

ِ

عبد الكارث بف سعيد (ثقة ثبت)

َُُٗ ,َُٓ ,ٔٗ ,ِٗ ,

عبيد اهلل بف أبي يزيد (ثقة)

َُّ

عبيد اهلل بف سعيد (ثقة)

ّٕ

العطاؼ بف خالد (صدكؽ)

َّٖٔ ,َٔ ,

العالء بف عبد الرحمف (صدكؽ)

ٕٔ

عمي بف حجر (ثقة حافظ)

ُِ,ٕٖ ,ٕٕ ,ٕٔ ,ٖٔ ,ٕٓ ,ْٓ ,ّٗ ,ِٕ ,

عمي بف مسير (ثقة)

ٕٖٓٔ ,

عمارة بف ركيبة (صحابي)

ٖٗ

عمر بف الخطاب (صحابي)

َُٖ

عمراف بف مكسى (صدكؽ)

َُُٓ ,ٔٗ ,ِٗ ,

عمرك بف دينار (ثقة ثبت)

ُّ,ُُٔ ,ُُُ ,َُُ ,َٗ ,ْٗ ,

عمرك بف ز اررة (ثقة)

ُُِ

عمرك بف عبد اهلل (ثقة ثبت)

َُُِِ ,ِٕ ,

عمرك بف عمي (ثقة حافظ)

ُُّٕٓ ,

عمير مكلى آبي المحـ (صحابي)

ُِّ

غساف بف مضر البصرم (ثقة)

ّٕ

القاسـ بف مالؾ المزني (صدكؽ)

ُُِ

قتادة بف دعامة السدكسي (ثقة ثبت)

ُِِّٓ ,ِٖ ,ٓٔ ,

قتيبة بف سعيد (ثقة ثبت)

ِ,ُٔ ,ُٓ ,ُْ ,ُّ ,َُ ,ٗ ,ٔ ,ٓ ,ْ ,

ُُِٗٔ ,َُٓ ,ََُ ,ٖٗ ,ْٗ ,

ُٖ,ِٖ ,ِٔ ,ِْ ,ِّ ,ِِ ,ُِ ,َِ ,ُٗ ,
َّ,ْٔ ,ْْ ,ّْ ,ّٖ ,ّٔ ,ّٓ ,ّّ ,ِّ ,
ْٕ,َٔ ,ٓٗ ,ٖٓ ,ٓٔ ,ٓٓ ,ْٓ ,َٓ ,ْٖ ,
ُٔ,ِٕ ,ُٕ ,ٕٔ ,ٔٔ ,ٔٓ ,ْٔ ,ّٔ ,ِٔ ,
ٕٓ,ٖٖ ,ٖٕ ,ٖٔ ,ٖٓ ,ّٖ ,ِٖ ,ُٖ ,َٖ ,
ٖٗ,ٗٗ ,ٕٗ ,ٗٔ ,ٗٓ ,ّٗ ,ِٗ ,َٗ ,
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اسـ الراكم

َُُ,ُُْ ,ُُّ ,َُٔ ,َُْ ,َُِ ,

ُُٖ,ُِٕ ,ُِٓ ,ُِْ ,ُِّ ,َُِ ,
َُُّّٓ ,ُّْ ,ُِّ ,

الميث بف سعد (ثقة ثبت)

ْ,َّ ,ِْ ,ِّ ,ِِ ,َِ ,ُٗ ,ُٓ ,ٗ ,
ُٔ,ُُٖ ,ّٗ ,ٖٖ ,ٕٓ ,ِٕ ,ْٔ ,ّٔ ,
ُُِّْٓ ,ُِّ ,

مالؾ بف أنس (ثقة ثبت حجة)

َُ,ْٓ ,َٓ ,ْٖ ,ّْ ,ّّ ,ِٖ ,ُٔ ,ُّ ,
ٓٓ ,ِٗ ,ٖٕ ,ٖٔ ,ٖٓ ,ّٖ ,ُٖ ,ٓٗ ,
ُِِٕٗ ,َُِ ,

مبشر بف إسماعيؿ (صدكؽ)

ُُّ

محمد بف أبي عدم (ثقة)

َُْ

محمد بف المثنى (ثقة حافظ)

َُُُْٓ ,ُّٗ ,ُّٕ ,ُِٖ ,

محمد بف المنكدر (ثقة)

َُٖٕ ,ُْ ,

محمد بف النضر(صدكؽ)

ُِٗ

محمد بف زياد (ثقة ثبت)

ْٕ

محمد بف عبد اهلل األنصارم

ُّٕ

محمد بف عيسى (صدكؽ)

ُّٔ

محمد بف مسمـ أبك الزبير (صدكؽ)

ُِْْ ,ٖٖ ,ْٔ ,ّٔ ,ُٔ ,ِْ ,ِّ ,ُٗ ,

محمد بف مسمـ الزىرم (ثقة حافظ)

ِٓ,َُٔ ,ٕٓ ,ُٓ ,ْٖ ,ِْ ,

محمد بف منصكر (ثقة)

ُّّٖ ,َُٕ ,ُٕ ,ُٓ ,ْٗ ,ُّ ,

محمد بف مكسى (صدكؽ)

ُُْ

المختار بف فمفؿ (صدكؽ)

ُٕٕٓ ,ٖٔ ,

مركاف أبك لبابة مكلى عائشة

ُِٗ

معاذ بف رفاعة (صدكؽ)

ٖٓ

المغيرة بف شعبة (صحابي)

ُٕ

مكسى بف إبراىيـ (صدكؽ)

ّٔ

نافع مكلى ابف عمر (ثقة ثبت)

ُّ,ٓٗ ,َٓ ,ّّ ,ِِ ,َِ ,ُٖ ,ُٔ ,ُٓ ,
ِٕ,ّٗ ,ِٗ ,ٖٕ ,ٖٔ ,ٖٓ ,ُٖ ,َٖ ,
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رقـ الحديث

اسـ الراكم

ُُُّٖٓ ,ُِّ ,ُِِ ,َُِ ,
النعماف بف بشير (صحابي)

ْْ

ىاركف بف محمد (صدكؽ)

ُّٔ

ىناد بف السرم (ثقة)

ِِْٓ ,

الكضاح بف عبد اهلل اليشكرم (ثقة)

ِّ,ٗٔ ,ٖٗ ,ِٖ ,ٕٔ ,ِٔ ,ٓٔ ,ْٔ ,

يحيى بف أبي إسحاؽ (صدكؽ)

ََُُُّ ,

يحيى بف حبيب بف عربي (ثقة)

ِٓ

يحيى بف سعيد القطاف (ثقة ثبت)

ُُُِٖٓ ,

يحيى بف سعيد األنصارم (ثقة)

ٕٔ ,

يزيد بف ىاركف (ثقة حافظ)

َْٕٖ ,

يزيد بف أبي عبيد (ثقة)

ُُُِٖٓ ,ُِّ ,

يزيد بف حميد أبك التياح (ثقة ثبت)

ِٗ

يزيد بف زريع (ثقة ثبت)

َُّْٕ ,َُّ ,

يعقكب بف إبراىيـ (ثقة حافظ)

ُُ

يعقكب بف عبد الرحمف (ثقة)

ُّّْٓ ,ُِٕ ,ّٖ ,

يكسؼ بف حماد ( ثقة)

َُٗ

أبك ىريرة (صحابي)

ُُْٗ ,ْٕ ,َّ ,

عائشة (صحابية)

َُُِٖٗ ,

َُُُِٓ ,
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(ٗ)

فيرس المصادر والمراجع
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ُ .أب ػػك زرع ػػة الػ ػرازم كجي ػػكده ف ػػي الس ػػنة النبكي ػػة ,م ػػع تحقي ػػؽ كتاب ػػو الض ػػعفاء كأجكبت ػػو عم ػػى أس ػػئمة
البرذعي ,تحقيؽ د .سعدم الياشمي ,ط .دار الكفاء لمطباعة ,القاىرة – مصػر ,مكتبػة ابػف القػيـ,
المدينة النبكية – السعكدية ,ط .الثانية َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ِ .أحكاـ القرآف الكريـ ,لإلماـ أبي جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحػاكم ,المتػكفى سػنة ُِّى ػ

 ,تحقيؽ د .سعد الػديف أكقػاؿ ,ط .مركػز البحػكث اإلسػالمية التػابع لكقػؼ الديانػة التركػي ,أنقػرة –

تركيا ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

ّ .األحكاـ الكسطى مف حديث النبي  , تأليؼ الحػافظ أبػي محمػد عبػد الحػؽ بػف عبػد الػرحمف بػف
عبػػد اهلل األشػػبيمي المتػػكفى سػػنة ِٖٓ ى ػ  ,تحقيػػؽ حمػػدم السػػمفي كصػػبحي السػػامرائي ,ط .مكتبػػة

الرشد ,الرياضُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.

ْ .اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ ,لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ ,المتػػكفى سػػنة
ْٔٓىػ  ,تحقيؽ أحمد محمد شاكر ,ط .منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ,بيركت – لبناف.

ٓ .أحكاؿ الرجػاؿ ,لمحػافظ أبػي إسػحاؽ إبػراىيـ بػف يعقػكب الجكزجػاني ,المتػكفى سػنة ِٗٓىػػ ,تحقيػؽ
صبحي السامرائي ط .مؤسسة الرسالة ,بيركت –لبناف ,ط .األكلى َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ٔ .أداء ما كجب مف بياف كضع الكضاعيف في رجب ,لإلماـ أبي الخطاب عمر بف حسف بف دحية,
المتػػكفى سػػنة ّّٔى ػ  ,تحقيػػؽ زىيػػر الشػػاكيش ,تخػريج محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ,ط .المكتػػب

اإلسالمي ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ٕ .أدب اإلمالء كاًلستمالء ,لإلمػاـ أبػي سػعد عبػد الكػريـ بػف محمػد بػف منصػكر السػمعاني ,المتػكفى
سنة ِٔٓىػ  ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُُْىػ ُُٖٗ -ـ.

ٖ .األدب المفػػرد ,لمحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم ,المتػػكفى سػػنة ِٔٓى ػ  ,تحقيػػؽ
كتخريج المحػدث محمػد ناصػر الػديف األلبػاني ,ط .دار الصػديؽ ,السػعكدية ,ط .األكلػى ُُْٗى ػ

ُٗٗٗ -ـ.

ٗ .أربع رسائؿ في عمكـ الحديث :قاعدة في الجرح كالتعديؿ ,كقاعدة في المؤرخيف ,لإلماـ تػاج الػديف
عبػد الكىػػاب السػػبكي ,المتكممػػكف فػي الرجػػاؿ ,لمحػػافظ محمػػد بػػف عبػد الػػرحمف السػػخاكم ,ذكػػر مػػف
يعتمد قكلو في الجرح كالتعػديؿ ,لإلمػاـ الحػافظ شػمس الػديف محمػد بػف أحمػد الػذىبي ,تحقيػؽ عبػد

الفت ػػاح أب ػػك غ ػػدة ,ط .مكت ػػب المطبكع ػػات اإلس ػػالمية ,حم ػػب – س ػػكريا ,ط .الخامس ػػة َُُْى ػ ػ -

ُُٗٗـ.

َُ .إرشاد طالب الحقائؽ إلى معرفة سنف خيػر الخالئػؽ ,لمحػافظ أبػي زكريػا محيػي الػديف بػف شػرؼ
النككم ,المتكفى سنة ٕٔٔىػ  ,تحقيؽ نكر الديف عتر ,طُِٗٗ .ـ.

ُُ .اإلرشػػاد فػػي معرفػػة عمػػكـ الحػػديث ,لإلمػػاـ أبػػي يعمػػى الخميػػؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف الخميػػؿ
الخميمػػي القزكينػػي ,المتػػكفى سػػنة ْْٔىػ ػ  ,تحقيػػؽ د .محمػػد سػػعيد بػػف عمػػر إدريػػس ,ط .مكتبػػة

الرشد ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.
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ُِ .اًلستذكار الجػامع لمػذاىب فقيػاء األمصػار كعممػاء األقطػار فيمػا تضػمنو المكطػأ مػف معػاني
الرأم كاآلثار كشػرح ذلػؾ كمػو باإليجػاز كاًلختصػار ,لمحػافظ أبػي عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف

محمد بف عبد البر ,المتكفى سنة ّْٔىػ  ,تحقيؽ سالـ محمد عطا ,محمد عمػي معػكض ,ط.

دار الكتب العممية ,بيركت –لبناف  ,ط .األكلى ُُِْىػ َََِ -ـ.

ُّ .اًلستيعاب في معرفة األصحاب ,ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البػر القرطبػي ,المتػكفى

سػػنة ّْٔىػ ػ  ,تحقيػػؽ عػػادؿ مرشػػد ,ط .دار األعػػالـ ,عمػػاف – األردف ,ط .األكلػػى ُِّْىػ ػ -

ََِِـ.

يسد الغابة في معرفة الصحابة ,لإلماـ عز الديف أبي الحسف عمي بف محمد بف األثير الجزرم,
ُْ .أ ٍ
المتكفى سنة َّٔىػ .

ُٓ .أسػػماء الصػػحابة الػػركاة كمػػا لكػػؿ كاحػػد مػػف العػػدد ,لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف حػػزـ,
المتكفػػة سػػنة ْٔٓى ػ  ,تحقيػػؽ سػػيد كسػػركم حسػػف ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط.

األكلى ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.

ُٔ .أسػماء المدلسػػيف لمسػيكطي ,كمعػػو طبقػات المدلسػػيف ًلبػف حجػػر ,تحقيػؽ د .محمػػد زيػنيـ عػػزب,
ط .دار الصحكة ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُٕ .أسئمة لمنسائي في الرجاؿ ,كىي ضمف مجمكعة رسائؿ في عمكـ الحديث لإلماـ النسائي ,تحقيؽ
جميؿ عمي حسف ,ط .مؤسسة الكتب الثقافية كمركز الخدمات كاألبحاث الثقافية ,بيركت – لبناف,

ط .األكلى َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ُٖ .اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ,لإلمػػاـ الحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف حجػػر العسػػقالني,
المتكفى سنة ِٖٓىػ.

ُٗ .أصػػكؿ الحػػديث عمكمػػو كمصػػطمحو ,تػػأليؼ محمػػد عج ػاج الخطيػػب ,ط .دار الفكػػر ,بيػػركت –
لبناف ,ط .األكلى ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

َِ .أطػ ػراؼ المس ػػند المعتم ػػي ب ػػأطراؼ المس ػػند الحنبم ػػي ,لإلم ػػاـ الح ػػافظ أحم ػػد ب ػػف حج ػػر ب ػػف عم ػػي
العسػػقالني ,المتػػكفى سػػنة ِٖٓى ػ  ,تحقيػػؽ د .زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر ,ط .دار ابػػف كثيػػر ,دار
الكمـ الطيب ,دمشؽ ,بيركت ,ط .األكلى ُُْْىػ ُّٗٗ -ـ.

ُِ .إعراب القرآف ,ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس ,المتكفى سػنة ّّٖى ػ  ,تحقيػؽ
د .زىير غازم زاىد ,ط .عالـ الكتب ,بيركت – لبناف ,طَُْٗ .ىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِِ .األعالـ ,قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف ,لخير الػديف
الزركمي ,ط .دار العمـ لممالييف ,بيركت – لبناف ,ط .الخامسة عشرة ََِِـ.

ِّ .اإلكماؿ في رفع اًلرتياب عػف المؤتمػؼ كالمختمػؼ فػي األسػماء كالكنػى كاألنسػاب ,تػأليؼ األميػر
الحافظ أبي نصر عمي بف الكزير بف عمي ,المشيكر بابف ماككًل ,ط .مؤسسة التاري العربي.
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ِْ .اإلل ازمػػات كالتتب ػع ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد المعػػركؼ بالػػدارقطني,
تحقيػػؽ الشػػي العالمػػة مقبػػؿ بػػف ىػػادم ال ػكادعي ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط.

الثانية َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ِٓ .اإلمػػاـ النسػػائي ككتابػػو المجتبػػى ,رسػػالة دكتػػكراة ,د .عمػػر إيمػػاف أبػػك بكػػر ,ط .مكتبػػة المعػػارؼ,
الرياض – السعكدية ,ط .األكلىُِْْ ,ىػ ََِّ -ـ.

ِٔ .األنساب ,ألبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمػي السػمعاني ,المتػكفى سػنة ِٔٓى ػ

 ,تقديـ كتعميؽ عبد اهلل عمر الباركدم ,ط .دار الجناف ,بيركت – لبناف ,ط .األكلػى َُْٖى ػ -

ُٖٖٗـ.

ِٕ .الباعػػث الحثيػػث شػػرح اختصػػار عمػػكـ الحػػديث ,لمحػػافظ ابػػف كثيػػر ,تػػأليؼ أحمػػد محمػػد شػػاكر,
تحقيؽ بديع السيد المحاـ ,ط .مكتبة دار السالـ ,الرياض – السعكدية ,مكتبة دار الفيحاء ,دمشؽ

– سكريا ,ط .األكلى ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.

ِٖ .البحر الزخار ,المعركؼ بمسند البزار ,لإلمػاـ أبػي بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػالؽ البػزار,
المتػػكفى سػػنة ِِٗىػ ػ  ,تحقيػػؽ د .محفػػكظ الػػرحمف زيػػف اهلل ,ط .مكتبػػة العمػػكـ كالحكػػـ ,المدينػػة
النبكية – السعكدية ,ط .األكلى َُْٗىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِٗ .البداية كالنياية ,لإلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ,المتكفى سنة ْٕٕىػ  ,تحقيؽ د.
أحمػػد أبػػي ممحػػـ ,د .عمػػي نجيػػب عطػػكل ,أ .ف ػؤاد السػػيد ,أ .ميػػدم ناصػػر الػػديف ,أ .عمػػي عبػػد

الساتر ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف  ,ط .الثالثة َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ.

َّ .البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير لإلماـ سراج الديف أبي حفص
عمر بف عمي بف أحمد المعركؼ بابف الممقف ,المتكفى سنة َْٖىػ  ,تحقيؽ مصػطفى أبػك الغػيط
عبد الحي ,محمد عبد اهلل بف سميماف ,ياسر بف كماؿ ,ط .دار اليجرة ,الرياض – السعكدية ,ط.

األكلى ُِْٓىػ ََِْ -ـ.

ُّ .بغيػة الباحػث عػف زكائػد مسػند الحػارث بػف أبػي أسػامة المتػكفى سػنة ِِٖى ػ  ,لإلمػاـ نػكر الػػديف
الييثمػػي ,المتػػكفى سػػنة َٕٖى ػ  ,تحقيػػؽ د .حسػػيف أحمػػد صػػالح البػػاكرم ,ط .مركػػز خدمػػة السػػنة
كالسيرة النبكية ,المدينة المنكرة – السعكدية ,ط .األكلى ُُّْىػ ُُْٖ -ـ.

ِّ .بغية الرائد في تحقيؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ,لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمػي,
المت ػػكفى س ػػنة َٕٖى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ عب ػػد اهلل محم ػػد ال ػػدركيش ,ط .دار الفك ػػر ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط.

ُُْْىػ – ُْٗٗـ.

ّّ .بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ ,لمحافظ شػمس الػديف أبػك الحسػف عمػي بػف محمػد
بػػف عبػػد الممػػؾ المعػػركؼ بػػابف القطػػاف الفاسػػي ,تحقيػػؽ د .الحسػػيف آيػػت سػػعيد ,ط .دار طيبػػة,

الرياض – السعكدية ,ط .األكلى ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.
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ّْ .بياف خطأ محمد بف إسماعيؿ البخارم في تاريخو ,لإلماـ أبي محمػد عبػد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ
الرازم ,تِّٕ .ىػ.

ّٓ .تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاىر القػػامكس ,لمسػػيد محمػػد مرتضػػى الحسػػيني الزبيػػدم ,تحقيػػؽ د .عبػػد

الصػػبكر شػػاىيف ,ط .المجمػػس الػػكطني لمثقافػػة كالفنػػكف كاألدب ,الككيػػت ,ط .األكلػػى ُِِْىػ ػ -

ََُِـ.

ّٔ .تػػاري أبػػي زرعػػة الدمشػػقي ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي زرعػػة عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػرك بػػف عبػػد اهلل بػػف
صفكاف الدمشقي ,المتكفى سنة ُِٖىػ  ,تحقيؽ خميػؿ المنصػكر ,ط .دار الكتػب العمميػة ,بيػركت
– لبناف ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ّٕ .تػػاري أسػػماء الثقػػات ممػػف نقػػؿ عػػنيـ العمػػـ ,لمحػػافظ أبػػي حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف
شػػاىيف ,المتػػكفى سػػنة ّٖٓ ى ػ  ,تحقيػػؽ د .عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي ,ط .دار الكتػػب العمميػػة,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى.

ّٖ .تاري أصبياف (ذكر أخبػار أصػبياف) ,لمحػافظ اإلمػاـ أبػي نعػيـ أحمػد بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف
إسػحاؽ المي ازنػي األصػبياني ,المتػكفى سػنة َّْى ػ  ,تحقيػؽ سػيد كسػركم حسػف ,ط .دار الكتػػب

العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

ّٗ .تػػاري اإلسػػالـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػالـ ,لمحػػافظ شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف
الذىبي ,المتكفى سنة ْٖٕىػ  ,تحقيؽ عمر عبػد السػالـ تػدمرم ,ط .دار الكتػاب العربػي ,بيػركت
–لبناف ,ط .الثانية َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

َْ .التاري الصغير ,لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف إسػماعيؿ البخػارم ,المتػكفى سػنة ِٔٓى ػ
 ,تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد ,ط .دار المعرفة ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُْ .تػػاري الثقػػات ,لإلمػػاـ الحػػافظ احمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف صػػالح أبػػي الحسػػف العجمػػي ,المتػػكفى سػػنة
ُِٔىػ ػ  ,ترتيػػب نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي ,المتػػكفى سػػنة َٕٖىػ ػ  ,تحقيػػؽ د .عبػػد
المعطي قمعجي ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٓىػ ُْٖٗ -ـ.

ِْ .تػػاري الصػػحابة الػػذيف يركم عػػنيـ األخبػػار ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي ح ػاتـ محمػػد بػػف حبػػاف البسػػتي,
الصػ َّػناكم  ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط.
المتػػكفى سػػنة ّْٓ ىػ ػ  ,تحقيػػؽ بػػكراف َّ
األكلى َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ.

ّْ .التاري الكبير ,لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف إسػماعيؿ البخػارم ,المتػكفى سػنة ِٔٓى ػ ,
متضمنا كتاب الكنى ,ككتاب بياف خطا البخارم في تاريخو ,لإلماـ الرازم ,تحقيؽ مصػطفى عبػد
ن
القادر عطا ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُِِْىػ ََُِ -ـ.

ْْ .ت ػػاري بغ ػػداد ,أك ت ػػاري مدين ػػة الس ػػالـ كأخب ػػار مح ػػدثييا كذك ػػر قطاني ػػا العمم ػػاء م ػػف غي ػػر أىمي ػػا
ككاردييا ,لإلماـ الحافظ أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم ,المتكفى سنة ّْٔىػ
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 ,تحقيؽ د .بشار عكاد معركؼ ,ط .دار الغرب اإلسالمي ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُِِْىػ

ََُِ -ـ.

ْٓ .تػػاري جرجػػاف ,أك كتػػاب معرفػػة عممػػاء أىػػؿ جرجػػاف ,ألبػػي القاسػػـ حم ػزة بػػف يكسػػؼ بػػف إب ػراىيـ
السيمي ,المتكفى سنة ِْٕىػ ,ط .مجمس دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد ,الدكف – اليند.

ْٔ .تاري عثماف بف سعيد الدارمي ,المتكفى سنة َِٖىػ  ,عف أبي زكريا يحيى بف معيف ,المتػكفى
سنة ِّّىػ ,في تجريح الركاة كتعديميـ ,تحقيؽ أحمد محمد نكر سػيؼ ,ط .دار المػأمكف لمتػراث,
دمشؽ ,بيركت.

ْٕ .تػػاري مدينػػة دمشػػؽ كذكػػر فضػػميا كتسػػمية مػػف حميػػا مػػف الماثػػؿ أك اجتػػاز بنكاحييػػا مػػف كاردييػػا
كأىميا ,لإلماـ الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي المعركؼ بػابف

عساكر ,تحقيؽ محب الديف أبي سعيد عمرك بف غراقة العمػرم ,ط .دار الفكػر ,بيػركت – لبنػاف,

طُُْٓ .ىػ – ُٓٗٗـ.

ْٖ .تاري كاسػط ,لإلمػاـ أسػمـ بػف سػيؿ الكاسػطي المعػركؼ ببحشػؿ ,المتػكفى سػنة ِِٗى ػ  ,تحقيػؽ
ككركيس عكاد ,ط .عالـ الكتب ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ.

ْٗ .تػػاري يحيػػى بػػف معػػيف ,المتػػكفى سػػنة ِّّى ػ  ,ركايػػة أبػػي الفضػػؿ العبػػاس بػػف محمػػد بػػف حػػاتـ
الػدكرم المتػكفى سػنة ُِٕى ػ  ,ممحػؽ بكػالـ يحيػى بػف معػيف بركايػة أبػي خالػد يزيػد بػف محمػد بػػف

الييثـ بف طيماف ,تحقيؽ عبد اهلل أحمد حسف ,ط .دار القمػـ لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ,بيػركت –

لبناف.

َٓ .التبص ػرة كالتػػذكرة شػػرح ألفيػػة الع ارقػػي ,ألبػػي الفضػػؿ زيػػف الػػديف عبػػد الػػرحيـ بػػف حسػػيف الع ارقػػي,
المتكفى سنة َٖٓىػ  ,تحقيؽ محمد بف الحسيف العراقي ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ُٓ .تبص ػػير المنتب ػػو بتحري ػػر المش ػػتبو ,لمح ػػافظ أحم ػػد ب ػػف عم ػػي العس ػػقالني ,المت ػػكفى س ػػنة (ِٖٓق)
تحقيؽ عمي البجاكم ,كمحمد النجار ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ِٓ .تحفػػة األحػػكذم شػػرح جػػامع الترمػػذم ,لإلمػػاـ أبػػي العػػال محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ
المباركفكرم ,المتكفى سنة ُّّٓىػ  ,تحقيؽ صدقي محمد جميؿ العطار ,ط .دار الفكر ,بيركت
– لبناف ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ.

ّٓ .تحفػة األشػراؼ بمعرفػػة األطػراؼ ,لمحػػافظ جمػاؿ الػػديف أبػي الحجػاج يكسػػؼ بػف عبػػد الػرحمف بػػف
يكسؼ المزم ,المتكفى سنة ِْٕىػ  ,كمعو النكت الظٍّراؼ عمى األطراؼ ,لمحافظ أحمػد بػف عمػي
بػف حجػػر العسػػقالني ,المتػكفى سػػنة ِٖٓى ػ  ,تحقيػؽ عبػػد الصػػمد شػرؼ الػػديف ,ط .الػػدار القيمػػة,

اليند ,ط .الثانية َُّْىػ – ُّٖٗـ.

ْٓ .تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ,لمحافظ جالؿ الديف عبد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي,
المتػػكفى سػػنة ُُٗىػ ػ  ,تحقيػػؽ عبػػد الكىػػاب عبػػد المطيػػؼ ,ط .دار الفكػػر ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط.

َُْٗىػ ُٖٖٗ -ـ.

ٖ88

ٓٓ .التدكيف فػي أخبػار قػزكيف ,لعبػد الكػريـ بػف محمػد الرافعػي القزكينػي ,تحقيػؽ عزيػز اهلل العطػارم,
ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,طُٖٕٗ .ـ.

ٔٓ .تػػذكرة الحفػػاظ ,لإلمػػاـ أبػػي عبػػد اهلل شػػمس الػػديف الػػذىبي المتػػكفى سػػنة ْٖٕى ػ  ,ط .دار الكتػػب
العممية ,بيركت – لبناف.

ٕٓ .تسػػمية مشػػاي أبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي النسػػائي الػػذيف سػػمع مػػنيـ كذكػػر
المدلسػػيف كغيػػر ذلػػؾ مػػف الفكائػػد ,تصػػنيؼ اإلمػػاـ أبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي

النس ػػائي ,تحقي ػػؽ الشػ ػريؼ ح ػػاتـ الع ػػكني ,ط .دار ع ػػالـ الفكائ ػػد ,مك ػػة المكرم ػػة – الس ػػعكدية ,ط.

األكلى ُِّْىػ.

ٖٓ .تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتػدليس ,لإلمػاـ الحػافظ احمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف
حجر العسقالني ,المتكفى سنة ِٖٓى ػ  ,تحقيػؽ د .عبػد الغفػار البنػدارم ,محمػد عبػد العزيػز ,ط.

دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٓىػ ُْٖٗ -ـ.

ٗٓ .التعميػؽ األمػػيف عمػى كتػػاب التبيػيف ألسػػماء المدلسػيف ,لإلمػػاـ برىػاف الػػديف إبػراىيـ بػػف محمػد بػػف
خميؿ سبط ابف العجمي ,المتكفى سنة ُْٖىػ  ,تعميؽ كتحقيؽ محمػد إبػراىيـ داكد المكصػمي ,ط.
مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.

َٔ .تعميػػؽ التحػػؼ عمػػى منظكمػػة طرفػػة الطػػرؼ فػػي مصػػطمح مػػف سػػمؼ ,تحقيػػؽ كتعميػػؽ أبػػي العاليػػة
المحسي.
فخر الديف بف الزبير
ٌ

ُٔ .تعميقػػات الػػدارقطني عمػػى المجػػركحيفً ,لبػػف حبػػاف البسػػني ,كمعػػو نق ػكًلت مػػف كتػػاب الضػػعفاء
لمسػػاجي ,تحقيػػؽ خميػػؿ بػػف محمػػد العربػػي ,ط .دار الكتػػاب اإلسػػالمي ,الفػػاركؽ الحديثػػة لمطباعػػة

كالنشر ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى ُُْْى ػ ُْٗٗ -ـ.

ِٔ .تفسير القرآف العظيـ ,لإلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ,المتكفى سنة ْٕٕى ػ  ,قػدـ

لػػو عبػػد القػػادر األرنػػاؤكط ,ط .مكتبػػة دار السػػالـ ,الريػػاض  -السػػعكدية ,ط .األكلػػى ُُْْىػ ػ -

ُٗٗٗـ.

ّٔ .تفسير النسائي ,لإلماـ أحمد بف شعيب بف عمي النسائي ,المتكفى سنة َّّىػ  ,تحقيػؽ صػبرم
عبد الخالؽ الشػافعي ,سػيد بػف عبػاس الجميمػي ,ط .مؤسسػة الكتػب الثقافيػة ,بيػركت – لبنػاف ,ط.

األكلى َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

ْٔ .تقريب التيذيب ,لمحافظ شياب الديف احمد بف عمي بػف حجػر العسػقالني ,المتػكفى سػنة ِٖٓى ػ
 ,تحقيؽ عادؿ مرشد ,ط .مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٔ -ـ.

ٓٔ .التقريػرات السػػنية شػػرح المنظكمػػة البيقكنيػػة ,كيمييػػا منظكمػػة أبػػي إسػػحاؽ المبيػػرم فػػي الحػػث عمػػى
طمب العمـ كالتحمي باألخالؽ الفاضمة ,تحقيؽ فكاز أحمد زمرلي ,ط .دار الكتاب العربػي ,بيػركت

– لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٗٓ -ـ.
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ٔٔ .التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ,لإلماـ أبي بكر محمد بف عبد الغني ,المعركؼ بابف نقطة,
المتكفى سنة ِٗٔىػ  ,تحت إشراؼ شرؼ الديف أحمد ,ط .مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر
آباد – اليند ,ط .األكلى َُّْىػ ُّٖٗ -ـ.

ٕٔ .التقييػد كاإليضػػاح لمػػا أطمػؽ كأغمػػؽ مػػف مقدمػة ابػػف الصػػالح ,لمحػافظ زيػػف الػػديف عبػد الػػرحيـ بػػف
الحسيف العراقي ,المتكفى سنة َٖٔىػ  ,تحقيؽ راغب الطباح ,ط .دار الحديث ,بيػركت – لبنػاف,
ط .الثانية َُْٓىػ ُْٖٗ -ـ.

ٖٔ .التمييػػد لمػػا فػػي المكطػػأ مػػف المعػػاني كاألسػػانيد ,لمحػػافظ أبػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف
محمػػد بػػف عبػػد البػػر ,المتػػكفى سػػنة ّْٔىػ ػ  ,تحقيػػؽ سػػعيد أحمػػد أع ػراب كمحمػػد التائػػب ,ط.
مكتبة المؤيدُّْٗ ,ىػ ُْٕٗ -ـ.

ٗٔ .تيذيب األسماء كالمغات ,لمحافظ أبي زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم ,المتػكفى سػنة ٕٔٔى ػ
 ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

َٕ .تيذيب التيذيب ,لمحافظ شياب الديف أحمد بف عمي بف حجر العسػقالني ,المتػكفى سػنة ِٖٓى ػ
 ,كبيامشػو اإلكمػػاؿ فػي ذكػػر مػف لػػو ركايػة فػػي مسػند اإلمػػاـ أحمػد مػػف الرجػاؿ سػػكل مػف ذكػػر فػػي
تيػػذيب الكمػػاؿ ,لمحػػافظ أبػػي المحاسػػف محمػػد بػػف حمػزة الحسػػيني ,المتػػكفى سػػنة ٖٓٓىػػ  ,تحقيػػؽ

صدقي العطار ,ط .دار الفكر ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ.

ُٕ .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ ,لمحػافظ جمػاؿ الػديف أبػي الحجػاج يكسػؼ المػزم المتػكفى سػنة
ِْٕى ػ  ,تحقيػػؽ الػػدكتكر بشػػار عػكاد معػػركؼ ,ط .مؤسسػػة الرسػػالة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .الثانيػػة
َُّْىػ .ُّٖٗ -

ِٕ .تكجيو النظػر إلػى أصػكؿ األثػر ,لإلمػاـ طػاىر بػف محمػد بػف صػالح بػف أحمػد الج ازئػي ,المتػكفى
سػنة ُّّٖى ػ  ,تحقيػػؽ عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدة ,ط .مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػالمية ,حمػػب – سػػكريا,
ط .الكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

ّٕ .التكضػػيح األبيػػر لتػػذكرة ابػػف الممقػػف فػػي عمػػـ األثػػر ,لمحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف السػػخاكم ,المتػػكفى
سػػنة َِٗىػ ػ  ,تحقيػػؽ الشػػي عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحيـ البخػػارم ,ط .دار الفػػالح لمنشػػر كالتكزيػػع,
طرابمس – لبناف ,ط .األكلى َُّْىػ ََِٗ -ـ.

ْٕ .تكضػػيح المشػػتبو فػػي ضػػبط أسػػماء الػػركاة كأنسػػابيـ كألقػػابيـ ككنػػاىـً ,لبػػف ناصػػر شػػمس الػػديف
محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف محم ػػد القيس ػػي الدمش ػػقي ,المت ػػكفى س ػػنة ِْٖى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ محم ػػد نع ػػيـ

العرقسكسي ,ط .مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف.

ٕٓ .الثقات لإلماـ الحافظ أبػي حػاتـ محمػد بػف أحمػد بػف حبػاف البسػتي ,المتػكفى سػنة ّْٓى ػ  ,ط.
دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ٕٔ .الثمػػر المسػػتطاب فػػي فقػػو السػػنة كالكتػػاب ,لإلمػػاـ محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ,المتػػكفى سػػنة
َُِْىػ ,ط .مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ,الككيت – الككيت ,ط .األكلىُِِْ ,ىػ.
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ٕٕ .جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ,لإلمػاـ الحػافظ أبػي السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف األثيػر
الج ػػزرم ,المت ػػكفى س ػػنة َٔٔى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ عب ػػد الق ػػادر األرن ػػاؤكط ,ط .مكتب ػػة الحمػ ػكاني ,مطبع ػػة

المالح ,مكتبة دار البياف ,طُّٖٗ .ىػ – ُٗٔٗـ.

ٖٕ .جػػامع التحصػػيؿ فػػي أحػػاكـ الم ارسػػيؿ ,لمحػػافظ صػػالح الػػديف أبػػي سػػعيد بػػف خميػػؿ بػػف كيكمػػدم
العالئػػي ,المتػػكفى سػػنة ُٕٔىػ ػ  ,تحقيػػؽ حمػػدم السػػمفي ,ط .عػػالـ الكتػػب ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط.

الثانية َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ.

ٕٗ .الجػػامع فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ ألق ػكاؿ البخػػارم كمسػػمـ كالعجمػػي كأبػػي زرعػػة كأبػػي داكد كأبػػي حػػاتـ
الرازم كأبي زرعة الدمشقي كيعقكب الفسكم كالترمذم كالنسائي كالبزار كالػدارقطني ,جمػع كترتيػب
السيد أبك المعاطي النكرم ,حسف عبد المػنعـ شػمبي ,أحمػد عبػد الػرزاؽ عبػد ,محمػكد محمػد خميػؿ

الصعيدم ,ط .عالـ الكتب ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.

َٖ .الج ػػامع ألخ ػػالؽ الػ ػراكم كآداب الس ػػامع ,لمح ػػافظ أب ػػي بك ػػر احم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف ثاب ػػت الخطي ػػب

البغدادم ,المتكفى سنة ّْٔىػ  ,تحقيؽ صالح محمد عكيضة ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت –
لبناف ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ُٖ .الجػػرح كالتعػػديؿ ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي حػػاتـ ال ػرازم ,المتػػكفى سػػنة
ِّٕىػ  ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ِٖ .حاشػػية الكمػػاؿ بػػف أبػػي ش ػريؼ عمػػى شػػرح نخبػػة الفكػػر ,لكمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي
شػ ػريؼ المقدس ػػي ,المت ػػكفى س ػػنة َٔٗى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ إبػ ػراىيـ ب ػػف ناص ػػر الناص ػػر ,ط .دار ال ػػكطف,

الرياض – السعكدية ,ط .األكلى َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.

ّٖ .حسف المحاضرة في تاري مصر كالقاىرة ,لمحػافظ جػالؿ الػديف السػيكطي ,المتػكفى سػنة ُُٗى ػ
 ,تحيػػؽ محمػػد أبػػي الفضػػؿ إب ػراىيـ ,ط .دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .األكلػػى

ُّٕٖىػ ُٕٗٔ -ـ.

ْٖ .الحطة في ذكر الصحاح الستة ,ألبي الطيب صديؽ حسف خاف القنػكجي ,المتػكفى سػنة َُّٕ
ىػ  ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ٖٓ .خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ,لإلماـ الحافظ صػفي الػديف أحمػد بػف عبػد اهلل
الخزرجي ,المتكفى سنة ِّٗىػ  ,تحقيؽ مجدم منصكر الشكرم ,ط .دار الكتب العممية ,بيػركت
– لبناف ,ط .األكلى ُِِْىػ ََُِ ,ـ.

ٖٔ .ذات النقػػاب فػػي األلقػػاب ,لإلمػػاـ شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الػػذىبي ,المتػػكفى سػػنة ْٖٕىػػ ,
تحقيؽ عكاد الخمؼ ,ط .مؤسسة الرياف ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٔ -ـ.

ٕٖ .ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ,لإلماـ محمد بف عمي بف آدـ األثيكبي ,ط .دار المعراج الدكلية
لمنشر ,ط .األكلى ُُْٔ – ُٔٗٗـ.
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ٖٖ .ذيػػؿ التقييػػد فػػي ركاة السػػنف كالمسػػانيد ,لإلمػػاـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي الفاسػػي ,المتػػكفى سػػنة
ِّٖى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ كم ػػاؿ يكس ػػؼ الح ػػكت ,ط .دار الكت ػػب العممي ػػة ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط .األكل ػػى
َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

ٖٗ .الػػركاة الثقػػات المػػتكمـ فػػييـ بمػػا ًل يكجػػب ردىػػـ ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل أحمػػد بػػف عثمػػاف
ال ػػذىبي ,المت ػػكفى س ػػنة ْٖٕى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ محم ػػد إبػ ػراىيـ المكص ػػمي ,ط .دار البش ػػائر اإلس ػػالمية,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.

َٗ .زكائػػد اإلمػػاـ النسػػائي عمػػى الكتػػب األربعػػة ,الصػػحيحيف كس ػنف أبػػي داكد كالترمػػذم ,د .عبػػد اهلل
مصطفى مرتجى ,رسالة ماجستير.

ُٗ .السنة ,لمحافظ أبي بكر عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ بف يمخمَّد الشيباني ,المتكفى سنة ِٕٖىػ
 ,كمعػػو ظػػالؿ الجنػػة فػػي تخ ػريج السػػنة ,لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ,ط .المكتػػب اإلسػػالمي,
بيركت – لبنافُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ِٗ .سػػنف ابػػف ماجػػو ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف يزيػػد بػػف ماجػػو القزكينػػي ,المتػػكفى سػػنة
ِٕٓىػ  ,تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ,د .مصطفى الذىبي ,ط .دار الحديث ,القػاىرة – مصػر,
ط .األكلى ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ّٗ .سنف أبي داكد ,لإلماـ الحافظ أبي داكد سميماف بف األشػعث السجسػتاني ,المتػكفى سػنة ِٕٓىػػ,
ط .الدار المصرية المبنانية ,القاىرة – مصر ,ط َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

ْٗ .سنف الترمذم ,كىػك الجػامع المختصػر مػف السػنف عػف رسػكؿ اهلل  كمعرفػة الصػحيح كالمعمػكؿ
كمػػا عميػػو العمػػؿ ,كمعػػو الشػػمائؿ المحمديػػة كالخصػػائص الصػػفكية كشػػفاء الغمػػؿ فػػي شػػرح كتػػاب

العمػػؿ ,ألبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكرة الترمػػذم ,المتػػكفى سػػنة ِٕٗى ػ  ,تحقيػػؽ صػػدقي
محمد العطار ,ط .دار الفكر ,بيركت  -لبناف ,طُُْْ .ىػ – ُْٗٗـ.

ٓٗ .سنف الدارقطني ,لإلماـ الحافظ عمي بف عمر الدارقطني ,المتكفى سػنة ّٖٓى ػ  ,تحقيػؽ مجػدم

بػػف منصػػكر بػػف سػػيد الشػػكرم ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بي ػركت – لبنػػاف ,ط .األكلػػى ُُْٕىػ ػ -

ُٔٗٗـ.

ٔٗ .سػػنف الػػدارمي ,اإلمػػاـ أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ الػػدارمي ,المتػػكفى سػػنة
ِٓٓىػ  ,تحقيؽ محمد عبد العزيز الخالدم ,ط .دار الكتب العمميػة ,بيػركت – لبنػاف ,ط .األكلػى
ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ٕٗ .السنف الكبرل ,لإلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ,المتكفى سنة ىػ  ,تحقيؽ حسف
عبد المنعـ شمبي ,ط .مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُِْىػ ََُِ -ـ.

ػذيال
ٖٗ .سنف النسائي ,لإلمػاـ الحػافظ أحمػد بػف شػعيب بػف عمػي النسػائي ,المتػكفى سػنة َّّى ػ  ,م ن

بزىػػر الربػػى عمػػى المجتبػػى ,لإلمػػاـ السػػيكطي ,المتػػكفى سػػنة ُُٗىػ ػ  ,كحاشػػية اإلمػػاـ االسػػندم,
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المتػػكفى س ػػنة َُّٖق  ,تحقيػػؽ ص ػػدقي جميػػؿ العط ػػار ,ط .دار الفكػػر ,بي ػػركت – لبن ػػاف  ,ط.

ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ.

ٗٗ .سػؤاًلت ابػػف الجنيػػد أبػػي إسػػحاؽ إبػراىيـ بػػف عبػػد اهلل الختمػػي ,المتػػكفى سػػنة َِٔىػػ ,ليحيػػى بػػف
معيف ,المتكفى سنة ِّّىػ  ,تحقيؽ د .أحمد محمد نكر سػيؼ ,ط .مكتبػة الػدار ,المدينػة النبكيػة

– السعكدية ,ط .األكلى َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

ََُ .سؤاًلت أبي بكر البرقاني لإلماـ الدارقطني في الجرح كالتعػديؿ كعمػؿ الحػديث ,كيميػو مركيػات
البرقاني عف اإلماـ الدارقطني في غير كتابو السؤاًلت ,جمع أبػي عمػر محمػد بػف عمػي األزىػرم,

ط .الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ,ط .األكلى ُِْٕىػ ََِٔ -ـ.

َُُ .سػؤاًلت أبػػي داكد سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني ,لإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي جرحػػو الػػركاة
كتعػديميـ ,تحقيػػؽ د .زيػػاد محمػػد منصػػكر ,ط .مكتبػة العمػػكـ كالحكػػـ ,المدينػػة النبكيػػة – السػػعكدية,

ط .األكلى ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.

َُِ .سؤاًلت أبي عبيػد اآلجػرم أبػا داكد السجسػتاني فػي الجػرح كالتعػديؿ ,تحقيػؽ محمػد عمػي قاسػـ

العمرم ,ط .المجمس العممي إحياء التراث اإلسالمي ,المدينة النبكية – السعكدية ,طُّٗٓ .ىػ -

ُٕٗٗـ.

َُّ .سؤاًلت الحاكـ النيسابكرم لمػدارقطني فػي الجػرح كالتعػديؿ ,تحقيػؽ مكفػؽ بػف عبػد اهلل بػف عبػد
القادر ,ط .مكتبة المعارؼ ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى َُْْىػ ُْٖٗ -ـ.

َُْ .سػؤاًلت السػػممي أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف الحسػػيف السػػممي لمػػدارقطني ,المتػػكفى سػػنة ُِْىػػ ,
تحقي ػػؽ فري ػػؽ م ػػف الب ػػاحثيف ,بإشػ ػراؼ د .س ػػعد ب ػػف عب ػػد اهلل الحمي ػػد ,د .خال ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف

الجريسي ,ط .األكلى ُِْٕىػ ََِٕ -ـ.

َُٓ .سػؤاًلت محمػد بػػف عثمػاف بػػف أبػي شػػيبة لعمػي بػػف المػديني فػػي الجػرح كالتعػػديؿ ,المتػكفى سػػنة
ِّْىػ  ,تحقيؽ مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ,ط .مكتبة المعارؼ ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى
َُْْىػ ُْٖٗ -ـ.

َُٔ .سؤاًلت مسعكد بف عمي السجزم ,مع أسئمة البغدادييف عػف أحػكاؿ الػركاة ,لإلمػاـ الحػافظ أبػي
عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػاكـ النيسػػابكرم ,المتػػكفى سػػنة َْٓى ػ  ,تحقيػػؽ د .مكفػػؽ عبػػد اهلل

عبد القادر ,ط .دار الغرب اإلسالمي ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

َُٕ .سير أعػالـ النػبالء ,لإلمػاـ الحػافظ شػمس الػديف محمػد بػف احمػد بػف عثمػاف الػذىبي ,المتػكفى
سػ ػػنة ْٖٕىػ ػ ػ  ,ط .مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,تحقيػ ػػؽ شػ ػػعيب األرنػ ػػاؤكط ,ط .الثانيػ ػػة

َُُِْىػ ُِٖٗ -ـ.

َُٖ .الش ػػذا الفي ػػاح م ػػف عم ػػكـ اب ػػف الص ػػالح ,لمعالم ػػة برى ػػاف ال ػػديف إبػ ػراىيـ ب ػػف مكس ػػى ب ػػف أي ػػكب

األبناسػػي ,المتػػكفى سػػنة َِٖىػ ػ  ,تحقيػػؽ محمػػد عمػػي سػػمؾ ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بي ػركت –

لبناف ,ط .األكلى ُُْٖىػ ُٖٗٗ -ـ.
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َُٗ .شذرات الذىب في أخبار مػف ذىػب ,ألبػي الفػالح عبػد الحػي بػف العمػاد الحنبمػي المتػكفى سػنة
َُٖٗ ,ط .دار إحياء التراث العربي ,بيركت – لبناف.

َُُ .شػػرح السػػنة لإلمػػاـ الحسػػيف بػػف مسػػعكد البغػػكم ,تحقيػػؽ شػػعيب األرنػػاؤط ,كزىيػػر الشػػاكيش,ط
المكتب اإلسالمي ,بيركت –لبناف ,ط الثانيةَُّْ ق ُّٖٗ-ـ.

ُُُ .شػػرح شػػرح نخبػػة الفكػػر فػػي مصػػطمحات أىػػؿ األثػػر ,لإلمػػاـ عمػػي بػػف سػػمطاف القػػارم ,المتػػكفى
سنة َُُْىػ  ,تحقيؽ محمد نزار تمػيـ ,كىيػثـ نػزار تمػيـ ,ط .دار األرقػـ بػف أبػي األرقػـ ,بيػركت
– لبناف.

ُُِ .شرح العقيػدة الكاسػطية ًلبػف تيميػة ,لمشػي محمػد الصػالح العثيمػيف ,اعتنػى بػو سػعد الصػميٍّؿ,
ط .دار ابف الجكزم ,ط .الرابعةُُْٕ ,ىػ.

ُُّ .شػػرح عمػػؿ الترمػػذم ,لإلمػػاـ الحػػافظ عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبمػػي ,المتػػكفى سػػنة
ٕٓٗ ىػ  ,تحقيؽ نكر الديف عتر ,ط .دار المالح لمطباعة كالنشر.

ُُْ .شرح منظكمة ألقاب الحديث ,لمحمد بف عبػد القػادر الفاسػي ,المتػكفى سػنة ُُُٔى ػ  ,تحقيػؽ
محمػ ػػد مظفػ ػػر الشػ ػػيرزم ,ط .المكتػ ػػب اإلسػ ػػالمي ,دار ابػ ػػف حػ ػػزـ ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,ط .األكلػ ػػى

َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.

ُُٓ .شػػرؼ أصػػحاب الحػػديث كنصػػيحة أىػػؿ الحػػديث ,كالىمػػا لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت
المعركؼ بالخطيب البغدادم ,المتػكفى سػنة ّْٔى ػ  ,تحقيػؽ عمػرك عبػد المػنعـ سػميـ ,ط .مكتبػة

ابف تيمية ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ ,ـ.

ُُٔ .شػركط األئمػة السػتة ,لمحػػافظ أبػي الفضػؿ محمػػد بػف طػاىر المقدسػػي ,المتػكفى سػنة َٕٓى ػ ,
كيميو شركط األئمة الخمسة ,لمحافظ أبي بكر محمػد بػف مكسػى الحػازمي ,المتػكفى سػنة ْٖٓى ػ ,

ط .مكتبة القدس ,القاىرة – مصر ,طُُٗٗ .ـ.

ُُٕ .الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ,إلسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ,المتػػكفى سػػنة ّّٗى ػػ,

تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار ,ط .دار العمػـ لمماليػيف ,بيػركت – لبنػاف ,ط .الثالثػة َُْْى ػ -

ُْٖٗـ.

ُُٖ .صػػحيح ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػاف ,لإلمػػاـ الحػػافظ عػػالء الػػديف عمػػي بػػف بمبػػاف الفارسػػي,
المتػػكفى سػػنة ّٕٗ ,تحقيػػؽ شػػعيب األرنػػاؤكط ,ط .مؤسسػػة الرسػػالة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .الثالثػػة

ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُُٗ .صػػحيح ابػػف خزيمػػة ,لإلمػػاـ أبػػي بكػػر محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف خزيمػػة ,المتػػكفى سػػنة ُُّىػ ػ ,
تحقيػ ػػؽ د .محمػ ػػد مصػ ػػطفى األعظمػ ػػي ,ط .المكتػ ػػب اإلسػ ػػالمي ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,ط .الثانيػ ػػة

ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.
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ٕٓٔ .صػػحيح البخػػارم ,مػػع فػػتح البػػارم ,ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم ,المتػػكفى سػػنة

ِٔٓ ىػ  ,تحقيؽ محب الديف الخطيب ,قصػي محػب الػديف الخطيػب ,ط .دار المعرفػة ,بيػركت –
لبناف.

ُُِ .صػػحيح سػػنف أبػػي داكد – األصػػؿ ,-لإلمػػاـ المحػػدث محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ,المتػػكفى
سنة َُِْىػ  ,ط .مؤسسة غراس الككيت ,ط .األكلى ُِّْىػ ََِِ -ـ.

ُِِ .صحيح مسمـ ,لإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ,المتكفى سنة ُِٔىػ
 ,تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ,ط .دار إحياء الكتب العربية ,القاىرة – مصر.

ُِّ .الضػػعفاء الصػػغير ,لإلمػػاـ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم ,المتػػكفى سػػنة ِٔٓى ػ  ,كيميػػو كتػػاب
الضػػعفاء كالمتػػرككيف لإلمػػاـ أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي النسػػائي ,المتػػكفى سػػنة َّّىػ ػ  ,تحقيػػؽ

محمكد إبراىيـ زايد ,ط .دار المعرفة ,بيركت  -لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٔٗـ.

ُِْ .الضػػعفاء الكبيػػر ,ألبػػي جعفػػر محمػػد بػػف عمػرك بػػف مكسػػى بػػف حمػػاد العقيمػػي ,تحقيػػؽ د .عبػػد
المعطي أميف قمعجي ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ُِٓ .الضعفاء كالمترككيف ,لإلماـ الحافظ أبي عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب النسػائي ,لمتػكفى سػنة
َّّى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ بػ ػكراف الض ػػناكم ,كم ػػاؿ الح ػػكت ,ط .دار الفك ػػر ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط .األكل ػػى
َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ُِٔ .الضػػعفاء كالمتػػرككيف ,لإلمػػاـ جمػػاؿ الػػديف أبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف
الجػػكزم ,المتػػكفى سػػنة ٖٗٓىػ ػ  ,تحقيػػؽ أبػػي الفػػداء عبػػد اهلل القاضػػي ,ط .دار الكتػػب العمميػػة,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٗٔ ,ـ.

ُِٕ .الضػػعفاء كالمتػػرككيف ,لمحػػافظ أبػػي الحسػف عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني البغػػدادم ,المتػػكفى سػػنة
ّٖٓىػ  ,تحقيؽ مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ,ط .مكتبة المعارؼ ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى
َُْْىػ ُْٖٗ -ـ.

ُِٖ .طبق ػػات الحف ػػاظ ,لإلم ػػاـ الح ػػافظ الش ػػي ج ػػالؿ ال ػػديف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر الس ػػيكطي,
المتكفى سنة ُُٗىػ  ,تحقيؽ لجنة مف العممػاء ,بإشػراؼ الناشػر ,ط .دار الكتػب العمميػة ,بيػركت
– لبناف ,ط .الثانية ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.

ُِٗ .طبقات الشافعية الكبػرل ,ألبػي نصػر عبػد الكىػاب بػف عمػي بػف عبػد الكػافي السػبكي ,المتػكفى
سػػنة ُٕٕىػ ػ  ,تحقيػػؽ محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ,عبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك ,ط .دار إحيػػاء الكتػػب

العربية ,القاىرة – مصر ,ط .الثانية.

َُّ .طبقات الشافعية ,لإلماـ أبي بكر بف أحمػد بػف محمػد بػف عمػر تقػي الػديف ابػف قاضػي شػيبة,
المتكفى سنة ُٖٓىػ  ,تحقيؽ الحافظ عبد العميـ خاف ,ط .مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ,حيػدر

آباد – اليندُّٖٗ ,ىػ ُٕٖٗ -ـ.
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ُُّ .العبر في خبر مف غبر ,لمحافظ أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ,المتكفى سنة
ْٖٕىػ  ,تحقيؽ أبك ىاجر محمد زغمكؿ  ,ط .دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف,

ُِّ .الطبقات الكبرل ,لمحمد بف سػعد بػف منيػع البصػرم ,تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر عطػا ,ط .دار
الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

ُّّ .عمػػؿ الترمػػذم الكبيػػر ,ترتيػػب أبػػي طالػػب القاضػػي ,تحقيػػؽ صػػبحي السػػامرائي ,أبػػك المعػػاطي
النػكرم ,محمػكد محمػػد الصػعيدم ,ط .عػالـ الكتػػب ,مكتبػة النيضػة العربيػػة ,بيػركت – لبنػػاف ,ط.

األكلى َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ُّْ .العمػػؿ ال ػكاردة فػػي األحاديػػث النبكيػػة ,لمحػػافظ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ميػػدم
الػػدارقطني ,المتػػكفى سػػنة ّٖٓىػ ػ  ,تحقيػػؽ د .محفػػكظ الػػرحمف زيػػف اهلل السػػمفي ,ط .دار طيبػػة,

الرياض -السعكدية ,ط .األكلى َُْٓىػ ََُِ -ـ.

ُّٓ .العمػػؿ لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي حػػاتـ محمػػد بػػف إدريػػس ال ػرازم ,المتػػكفى سػػنة
ِّٕىػ ك تحقيؽ فريؽ مف الباحثيف ,بإشراؼ د .سعد بف عبد اهلل الحمد ,د .خالد بف عبد الرحمف
الجريس ,ط .األكلى ُِْٕىػ ََِٔ -ـ.

ُّٔ .العمؿ كمعرفة الرجاؿ ,لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ,المتكفى سػنة ُِْى ػ  ,ركايػة عبػد اهلل
بػف اإلمػاـ أحمػد ,تحقيػؽ د .كصػػي اهلل عبػاس ,ط .دار الخػاني ,الريػاض – السػعكدية ,ط .الثانيػػة

ُِِْىػ ََُِ -ـ.

ُّٕ .العمػػؿ كمعرفػػة الرجػػاؿ عػػف اإلمػػاـ أحػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ ,المتػػكفى سػػنة ُِْىػ ػ  ,بركايػػة
المػػركذم كصػػالح بػػف أحمػػد كالميمػػكني ,تحقيػػؽ د .كصػػي اهلل بػػف محمػػد عبػػاس ,ط .دار اإلمػػاـ

أحمد ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى ُِْٕىػ ََِٔ -ـ.

ُّٖ .العمػػؿ ,لإلمػػاـ عمػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف جعفػػر السػػعدم المػػديني ,المتػػكفى سػػنة ِّْىػ ػ  ,تحقيػػؽ
محمد مصطفى األعظمي ,ط .المكتب اإلسالمي ,بيركت – لبناف ,ط .الثانية َُٖٗـ.

ُّٗ .عم ػػـ الرج ػػاؿ نش ػػأتو كتط ػػكره م ػػف الق ػػرف األكؿ إل ػػى نياي ػػة الق ػػرف التاس ػػع ,د .محم ػػد ب ػػف مطػ ػر
الزىراني ,ط .دار الخضيرم ,المدينة النبكية – السعكدية ,ط .الثانية ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

َُْ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,لإلماـ بدر الديف أبي محمد بف أحمد العيني ,تحقيؽ عبػد

اهلل محمػ ػػكد محمػ ػػد عم ػ ػػر ,ط .دار الكتػ ػػب العممي ػ ػػة ,بيػ ػػركت – لبن ػ ػػاف ,ط .األكلػ ػػى ُُِْى ػ ػ ػ -

ََُِـً.ل الرسالة ,بيركت – لبناف ,ط .الثانية َُْٔىػ.

ُُْ .عمؿ اليكـ كالميمة ,لإلماـ الحافظ أحمد بف شعيب النسػائي ,المتػكفى سػنة َّّى ػ  ,تحقيػؽ د.
فاركؽ حمادة ,ط .مؤسسة الرسالة ,بيركت –لبناف ,ط .الثانية َُْٔىػ .

ُِْ .غاية النياية في طبقات القراء ,لإلماـ شمس الػديف أبػي الخيػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد بػف
عمي بف الجزرم ,المتكفى سنة ّّٖىػ  ,تحقيؽ ج .برجستر اسر ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت
– لبناف ,ط .األكلى ُِْٕىػ ََِٔ -ـ.
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ُّْ .فتح البارم بشرح صحيح البخارم ,لمحافظ أحمد بػف عمػي بػف حجػر العسػقالني ,المتػكفى سػنة

ِٖٓ ىػ  ,تحقيؽ محب الديف الخطيب ,قصػي محػب الػديف الخطيػب ,ط .دار المعرفػة ,بيػركت –
لبناف.

ُْْ .فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ,لإلماـ أبي يحيى زكريا محمد األنصارم ,المتكفى سنة ِٔٗىػ

 ,تحقيػػؽ حػػافظ ثنػػاء اهلل ال ازىػػدم ,ط .دار اب ػػف حػػزـ ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .األكلػػى َُِْى ػ ػ -

ُٗٗٗـ.

ُْٓ .ف ػ ػػتح المغي ػ ػػث بش ػ ػػرح ألفي ػ ػػة الح ػ ػػديث لمع ارق ػ ػػي ,لإلم ػ ػػاـ محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف الس ػ ػػخاكم,
المت ػػكفىَِٗق  ,تحقي ػػؽ عم ػػي حس ػػيف عم ػػي ,ط .مكتب ػػة الس ػػنة ,الق ػػاىرة –مص ػػر , -ط .األكل ػػى

ُُْٓق  ُٗٗٓ-ـ.

ُْٔ .الفصػػؿ لمكصػػؿ المػػدرج فػػي النقػػؿ ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي بكػػر أحػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت الخطيػػب
البغدادم ,المتكفى سنة ّْٔىػ  ,تحقيؽ عبد السميع محمد األنيسي ,ط .دار ابف الجكزم ,الػدماـ

 -السعكدية.

ُْٕ .فيرس ابف عطيػة ,لإلمػاـ أبػي محمػد عبػد الحػؽ بػف عطيػة األندلسػي ,المتػكفى سػنة ْٔٓى ػ ,
تحقيؽ محمد أبك األجفاف ,محمد الزاىي ,ط .دار الغرب الربي ,بيركت – لبناف ,ط .الثانية.

ُْٖ .فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير ,لمحمػػد المػػدعك عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم ,ط .دار المعرفػػة,
بيركت – لبناف ,ط .الثانية.

ُْٗ .قكاعػػد التح ػػديث مػػف فن ػػكف مص ػػطمح الحػػديث ,محم ػػد جم ػػاؿ الػػديف القاس ػػمي ,ط .دار الكت ػػب
العممية ,بيركت – لبناف.

َُٓ .الكاشػػؼ فػػي معرفػػة مػػف لػػو ركايػػة فػػي الكتػػب السػػتة ,لمحػػافظ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف
عثماف الػذىبي ,المتػكفى سػنة ْٖٕى ػ  ,كبيامشػو ذيػؿ الكاشػؼ ,لمحػافظ أبػي زرعػة أحمػد بػف عبػد

الػػرحيـ الع ارقػػي ,المتػػكفى سػػنة ِٖٔى ػ  ,تحقيػػؽ صػػدقي جميػػؿ العطػػار ,ط .دار الفكػػر ,بيػػركت –
لبناف ,ط .األكلى ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُُٓ .الكاشؼ في معرفة مف لػو ركايػة فػي الكتػب السػتة ,لمػذىبي ,كحاشػيتو لإلمػاـ برىػاف الػديف أبػي
الكفاء إبراىيـ بف محمد بف سبط بف العجمي الحمبي ,المتكفى سنة ُْٖىػ  ,تحقيؽ محمد عكامة,
أحمد محمد الخطيب ,ط .مؤسسة دار القبمة ,مؤسسة عمػكـ القػرآف ,جػدة – السػعكدية ,ط .األكلػى

ُُّْىػ ُِٗٗ -ـ.

ُِٓ .الكامػػؿ فػػي التػػاري  ,لإلمػػاـ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي الكػػرـ محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػريـ,
المعػػركؼ بػػابف األثيػػر ,المتػػكفى سػػنة َّٔى ػ  ,تحقيػػؽ عبػػد اهلل القاضػػي ,ط .دار الكتػػب العمميػػة,
بيركت  -لبناف ,ط .األكلى َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ.

ُّٓ .الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي احمػػد عبػػد اهلل بػػف عػػدم الجرجػػاني ,المتػػكفى
سنة ّٓٔىػ  ,تحقيؽ يحيى مختار غزاكم ,ط .دار الفكر ,بيركت – لبناف ,ط .الثالثة.
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عمف يرمي بكضع الحديث ,لمحافظ برىاف الديف الحمبي ,المتكفى سػنة ُْٖى ػ
ُْٓ .الكشؼ الحثيث َّ
 ,تحقيؽ صبحي السامرائي ,ط .عالـ الكتب ,مكتبة النيضة العربية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلػى
َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ.

ُٓٓ .كشؼ النقاب عف األسماء كاأللقاب ,لإلماـ الحافظ أبك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي المعػركؼ
بابف الجكزم ,المتكفى سنة ٕٗٓ ,تحقيؽ محمد رياض المالح ,ط .مؤسسة عمكـ القرآف ,عجماف,
الشارقة ,كدار ابف كثير دمشؽ ,بيركت ,ط .األكلى ُُْْىػ ُّٗٗ -ـ.

ُٔٓ .الكفاي ػػة ف ػػي عم ػػـ الركاي ػػة ,لإلم ػػاـ أب ػػي بك ػػر أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف ثاب ػػت ,المع ػػركؼ بالخطي ػػب
البغػػدادم ,المت ػػكفى سػػنة ّْٔى ػ ػ ,مجمػػس دائػ ػرة المعػػارؼ العثماني ػػة بحيػػدر آب ػػاد ,الػػدكف – الين ػػد
طُّٕٓ.ق.

ُٕٓ .كنػػز العمػػاؿ فػػي سػػنف األق ػكاؿ كاألفعػػاؿ ,لمعالمػػة عػػالء الػػديف عمػػي المتقػػي بػػف حسػػاـ الػػديف
الينػػدم ,المتػػكفى سػػنة ٕٓٗىػ ػ  ,تحقيػػؽ الشػػي بكػػر حيػػاني ,الشػػي صػػفكت السػػقا ,ط .مؤسسػػة

الرسالة ,ط .الخامسة َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ُٖٓ .الكنػػى كاألسػػماء ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي بشػػر محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حمػػاد الػػدكًلبي ,المتػػكفى سػػنة
َُّىػ  ,تحقيؽ أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ,ط  .دار ابف حػزـ ,بيػركت – لبنػاف ,ط .األكلػى
ُُِْىػ َََِ -ـ.

ُٗٓ .الككاكػػب الني ػرات فػػي معرفػػة مػػف اخػػتمط مػػف الػػركاة الثقػػات ,ألبػػي البركػػات محمػػد بػػف أحم ػػد
المع ػػركؼ ب ػػابف الكي ػػاؿ المت ػػكفى س ػػنة ّٗٗى ػ ػ ,تحقي ػػؽ عب ػػد القي ػػكـ عب ػػد رب النب ػػي ,ط .المكتب ػػة
اإلمدادية ,مكبة المكرمة – السعكدية ,ط .الثانية َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.

َُٔ .المباب في تيذيب األنساب ,لإلماـ عز الديف أبي الحسف عمػي بػف محمػد بػف محمػد المعػركؼ
بابف األثير ,المتكفى سنة َّٔىػ  ,ط .مكتبة المنى ,بغداد – العراؽ.

ُُٔ .لسػػاف العػػرب ,لمحمػػد بػػف مكػػرـ بػػف منظػػكر األفريقػػي المتػػكفى سػػنة ُُٕى ػػ ,ط .دار صػػادر,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى.

ُِٔ .لساف الميزاف ,لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ,المتكفى سنة ِٖٓىػ  ,تحقيػؽ عبػد
الفتاح أبك غدة ,كاعتنى بإخراجو سمماف عبد الفتػاح أبػك غػدة ,ط .دار البشػائر اإلسػالمية ,بيػركت

– لبناف ,ط .األكلى ُِّْىػ ََِِ -ـ.

ُّٔ .المجركحيف مف المحدثيف ,لإلماـ الحافظ محمد بف حباف بف أحمد أبي حاتـ البسػتي ,المتػكفى
سػنة ّْٓ ى ػ  ,تحقيػػؽ حمػػدم عبػػد المجيػد السػػمفي ,ط .دار الصػػميعي ,الريػػاض -السػػعكدية ,ط.

األكلى َُِْىػ َََِ -ـ.

ُْٔ .مجمػػع الزكائػػد كمنبػػع الفكائػػد ,لمحػػافظ نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي ,المتػػكفى سػػنة
َٕٖىػ  ,تحقيؽ عبد اهلل محمد دركيش ,ط .دار الفكر ,بيركت – لبنافُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.
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ُٓٔ .المحمػػى باآلثػػار ,لإلمػػاـ أبػػي محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ المتػػكفى سػػنة ْٔٓى ػ ,
تحقيؽ د .عبد الغفار سميماف البندارم ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ُٔٔ .معرفػػة عمػػكـ الحػػديث ,لإلمػػاـ الحػػاكـ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػافظ ,المتػػكفى سػػنة
َْٓىػ  ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .الثانية ُّٕٗىػ ُٕٕٗ -ـ.

ُٕٔ .مختص ػػر ت ػػاري دمش ػػؽ ًلب ػػف عس ػػاكر ,لإلم ػػاـ محمػ ػد ب ػػف مك ػػرـ المع ػػركؼ ب ػػابف منظ ػػكر,

المتكفى سنة ُُٕىػ  ,تحقيؽ ركحية النحاس ,محمد مطيع الحػافظ ,ط .دار الفكػر ,بيػركت –
لبناف ,ط .األكلى َُْْىػ ُْٖٗ -ـ.

ُٖٔ .المختمطيف ,لمعالمة صالح الديف أبك سعيد العالئي ,تحقيؽ د .رفعت عبد المطمب ,عمي عبد
الباسط مزيد ,ط .مكتبة الخانجي ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى ُُٗٗـ.

ُٗٔ .المدخؿ إلى الصحيح ,تأليؼ :الحاكـ أبػي عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل بػف حمدكيػو النيسػابكرم
المتػكفى سػنة َْٓى ػ  ,تحقيػؽ الشػي ربيػع بػف ىػادم المػدخمي ,كسػاعده بعػض طػالب العمػػـ ,ط.
مكتبة الفرقاف ,عجماف ,ط .األكلى ُُِْىػ ََُِ -ـ.

َُٕ .المدخؿ إلى سنف اإلماـ النسائي ,د .محمد محمػدم بػف محمػد جميػؿ النكرسػتاني ,ط .غػراس,
الككيت ,طُِْٗ .ىػ ََِٖ -ـ.

ُُٕ .المدلسيف ,ألبي زرعة أحمد بف عبد الػرحيـ الع ارقػي ,تحقيػؽ د .رفعػت فػكزم عبػد المطمػب ,د.

ناف ػػذ حس ػػيف حم ػػاد ,مجم ػػة الجامع ػػة اإلس ػػالمية ,المجم ػػد الثال ػػث ,الع ػػدد الث ػػاني س ػػنة ُُْٔى ػ ػ -

ُٓٗٗـ.

ُِٕ .المراسيؿ لعبد الرحمف بػف أبػي حػاتـ المتػكفى سػنة (ِّٕق),ط دار الكتػب العمميػة ,بيػركت-
لبناف  ,ط .األكلى سنة َُّْ ق. ُّٖٗ-

ُّٕ .م ارصػد اًلطػػالع عمػػى أسػػماء األمكنػػة كالبقػػاع ,لمعالمػػة عبػػد المػػؤمف بػػف عبػػد الحػػؽ البغػػدادم,
المتكفى سنة ّٕٗىػ  ,كىك مختصر معجـ البمداف ليػاقكت الحمػكم ,تحقيػؽ عمػي محمػد البجػاكم,
ط .دار الجيؿ ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.

ُْٕ .المس ػػتدرؾ عم ػػى الص ػػحيحيف ف ػػي الح ػػديث ,لإلم ػػاـ الح ػػافظ أب ػػي عب ػػد اهلل المع ػػركؼ بالح ػػاكـ
النيسابكرم ,المتكفى سنة َْٓىػ ,كفي ذيمو تمخيص المستدرؾ ,لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد

بف أحمد الذىبي ,المتكفى سنة ْٖٕىػ  ,ط .دار الكتب العممية.

ُٕٓ .المستفاد مف ذيؿ تاري بغداد ,لمحافظ محب اهلل أبي عبد اهلل محمد بف محمكد بف الحسػف بػف
النج ػػار ,المت ػػكفى س ػػنة ّْٔى ػ ػ  ,انتق ػػاء أحم ػػد ب ػػف أيب ػػؾ ب ػػف عب ػػد اهلل الحس ػػيني المع ػػركؼ ب ػػابف

الدمياطي ,المتكفى سػنة ْٕٗى ػ  ,تحقيػؽ د .قيصػر أبػك فػرح ,ط .دار الكتػاب العربػي ,بيػركت –

لبناف.
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ُٕٔ .مسند أبي داكد الطيالسي ,لإلماـ سميماف بػف داكد بػف الجػاركد ,المتػكفى سػنة َِْىػػ ,تحقيػؽ
محمػػد بػػف عبػػد المحسػػف الريمػػي ,بالتعػػاكف مػػع مركػػز البحػػكث كالد ارسػػات العربيػػة كاإلسػػالمية بػػدار

ىجر ,ط .دار ىجر ,مصر ,ط .األكلى َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.

ُٕٕ .مسػػند أبػػي عكانػػة ,لإلمػػاـ أبػػي عكانػػة يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ اإلسػػفرائيني المتػػكفى سػػنة ُّٔىػ ػ ,

تحقي ػػؽ أيم ػػف ب ػػف ع ػػارؼ الدمش ػػقي ,ط .دار المعرف ػػة ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط .األكل ػػى ُُْٗى ػ ػ -

ُٖٗٗـ.

ُٖٕ .مسند أبي يعمى ,لإلماـ أبي يعمى أحمد بف عمي بف المثنى المكصمي ,المتكفي سنة َّٕىت

 ,تحقيػ ػػؽ خميػ ػػؿ مػ ػػامكف شػ ػػيحة ,ط .دار المعرفػ ػػة ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,ط .األكلػ ػػىُِْٔ ,ىػ ػ ػ -

ََِٓـ.

ُٕٗ .مسند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ,لإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ الشػيباني ,المتػكفى سػنة ُِْى ػ  ,تحيػؽ

شػ ػػعيب األرنػ ػػاؤكط ,كجماعػ ػػة ,ط .مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,ط .الثانيػ ػػة َُِْىػ ػ ػ -

ُٗٗٗـ.

َُٖ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,لإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ,المتكفى سنة ُِْىػ  ,كبيامشو
منتخب كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ,ط .دار الفكر ,بيركت – لبناف.

ُُٖ. .

ُِٖ .مسند الدارمي ,لإلماـ الحافظ أبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي ,المتكفى
سػ ػػنة ِٓٓىػ ػ ػ  ,تحقيػ ػػؽ حسػ ػػف سػ ػػميـ أسػ ػػد ,ط .دار المغنػ ػػي ,الريػ ػػاض – السػ ػػعكدية ,ط .األكلػ ػػى

ُُِْىػ َََِ -ـ.

ُّٖ .مسػػند الصػػحابة المعػػركؼ بمسػػند الركيػػاني ,جمعػػو اإلمػػاـ الحػػافظ أبػػك بكػػر محمػػد بػػف ىػػاركف

الركياني الرازم اآلممي الطبرم ,المتكفى سنة َّٕىػ  ,تحقيؽ أبي عبد الرحمف صػالح بػف محمػد
بف عكيضة ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُْٖ .المسند عمى المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ ,لمحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد
ب ػػف إس ػػحاؽ األص ػػبياني ,المت ػػكفى س ػػنة َّْى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ محم ػػد حس ػػف محم ػػد حس ػػف إس ػػماعيؿ

الشافعي ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.

ُٖٓ .المسػػند ,لإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ,المتػػكفى سػػنة ُِْىػ ػ  ,تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد شػػاكر ,ط .دار
الحديث ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

ُٖٔ .مسند عمػي بػف الجعػد –الجعػديات ,-جمػع أبػي القاسػـ عبػد اهلل بػف محمػد البغػكم ,المتػكفى
سػػنة ُّٕىػػ ,تحقيػػؽ عػػامر أحمػػد حيػػدر ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .الثانيػػة
ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ٓٓٗ

ُٕٖ .المصنؼ  ,ألبي بكر عبػد اهلل ابػف أبػي شػيبة المتػكفى سػنة (ِّٓق),تحقيػؽ محمػد عكامػة

,ط دار القبمػ ػػة  ,دمشػ ػػؽ – سػ ػػكريا  , -مؤسسػ ػػة عمػ ػػكـ الق ػ ػرآف ,جػ ػػدة –السػ ػػعكدية  ,ط األكلػ ػػى

ُِْٕ.ق. ََِٔ-

ُٖٖ .المصنؼ ,لمحػافظ أبػي بكػر عبػد الػرزاؽ بػف ىمػاـ الصػنعاني ,تحقيػؽ األسػتاذ ربيػع السػاعدم,
ط .دار إحياء التراث العربي ,بيركت -لبناف ,ط .األكلى ُِّْ ىػ ََِِ -ـ.

ُٖٗ .مشاىير عمماء األمصار ,لإلماـ الحافظ أبي حاتـ محمد بف أحمد بف حبػاف البسػتي ,المتػكفى

سػػنة ّْٓىػ ػ  ,تحقيػػؽ مجػػدم بػػف منصػػكر بػػف سػػيد الشػػكرم ,ط .دار الكتػػب العممي ػة ,بيػػركت –
لبناف ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

َُٗ .العبر في خبر مف غبر

ُُٗ .معجـ الصحابة ,ألبي الحسيف عبد الباقي بف قانع ,المتكفى سنة ُّٓىػ  ,تحقيػؽ صػالح بػف
سالـ المصراتي ,ط .مكتبة الغرباء األثرية ,المدينة – السعكدية ,طُُْٖ .ىػ .

ُِٗ .المعجـ الكبير ,لمحػافظ أبػي القاسػـ سػميماف بػف أحمػد الطب ارنػي المتػكفى سػنة َّٔى ػ  ,تحقيػؽ
حمدم عبد المجيد السمفي ,ط .مكتبة ابف تيمية ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى.

ُّٗ .معجـ المقاييس في المغة ,لإلماـ أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ,المتػكفى سػنة ّٓٗى ػ

 ,تحقي ػػؽ ش ػػياب ال ػػديف أب ػػي عم ػػرك ,ط .دار الفك ػػر ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط .األكل ػػى ُُْٓى ػ ػ -

ُْٗٗـ.

ُْٗ .معجػػـ المػػؤلفيف ,ت ػراجـ مصػػنفي الكتػػب العربيػػة ,لعمػػر رضػػا كحالػػة ,ط .مؤسسػػة الرسػػالة,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْْىػ ُّٗٗ -ـ.

٘ .ٔ9المعجـ الكسيط ,بإشراؼ جماعة مف الباحثيف ,ط .مكتبة الشركؽ الدكلية ,مصر ,ط .الرابعة.

ُٔٗ .المعجػػـ الصػػغير لمطب ارنػػي ,تحقيػػؽ محمػػد شػػككر محمػػكد الحػػاج امريػػر ,طبعػػة المكتػػب اإلسػػالمي ,بيػػركت –
لبناف ,ط .األكلى َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ُٕٗ .معجػػـ عمػػكـ الحػػديث النبػػكم ,د .عبػػد الػػرحمف الخميسػػي ,ط .دار األنػػدلس الخض ػراء ,جػػدة –
السعكدية ,دار ابف حزـ ,بيركت – لبناف ,طُُِْ .ىػ َََِ -ـ.

ُٖٗ .معج ػػـ مص ػػطمحات الحػ ػػديث ,س ػػميماف مسػ ػػمـ الح ػػرش ,حس ػػيف إسػ ػػماعيؿ الجم ػػؿ ,ط .مكتبػ ػػة
العبيكاف ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ُٗٗ .معرفػػة الصػػحابة ,لإلمػػاـ أبػػي نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف إسػػحاؽ األصػػبياني ,المتػػكفى سػػنة
َّْ  ,تحقي ػػؽ ع ػػادؿ ب ػػف يكس ػػؼ العػ ػزازم ,ط .دار ال ػػكطف ,الري ػػاض – الس ػػعكدية ,ط .األكل ػػى
ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ََِ .معرفػػة عمػػكـ الحػػديث ,لإلمػػاـ الحػػاكـ أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػافظ ,المتػػكفى سػػنة
َْٓىػ  ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .الثانية ُّٕٗىػ ُٕٕٗ -ـ.

ٔٓٗ

َُِ .المعرفة كالتاري  ,ألبي يكسؼ يعقكب بف سفياف الفسػكم ,المتػكفى سػنة ِٕٕى ػ  ,تحقيػؽ أكػرـ
ضياء العمرم ,ط .مكتبة الدار بالمدينة المنكرة – السعكدية ,ط .األكلى َُُْىػ .

َِِ .المعيف في طبقات المحدثيف ,لمحافظ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ,المتكفى سنة ْٖٕىػ
 ,تحقي ػػؽ محم ػػد الس ػػعيد بس ػػيكني زغم ػػكؿ ,ط .دار الكت ػػب العممي ػػة ,بي ػػركت – لبن ػػاف ,ط .األكل ػػى

ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

المغ ػػرب ف ػػي ترتي ػػب المع ػػرب ,لإلم ػػاـ أب ػػي الف ػػتح ناص ػػر ال ػػديف المط ػ ٌػرزرم ,تحقي ػػؽ محم ػػكد
َِّ .ي
فاخكرم ,عبػد المجيػد مختػار ,ط .مكتبػة أسػامة بػف زيػد ,حمػب – سػكرية ,ط .األكلػى ُّٗٗى ػ -
ُٕٗٗـ.

َِْ .المغني في الضعفاء ,لإلماـ الحافظ شمس الديف محمد بف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي ,المتػكفى

سػ ػػنة ْٖٕىػ ػ ػ  ,تحقي ػ ػؽ حػ ػػازـ القاضػ ػػي ,ط .دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ,بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ,ط .األكلػ ػػى

ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

َِٓ .مقدمة ابف الصالح في عمكـ الحديث ,لإلماـ أبي عمرك عثماف بف عبد الػرحمف الشػيرزكرم,
المتػػكفى سػػنة ّْٔى ػ  ,تحقيػػؽ صػػالح محمػػد عكيضػػة ,ط .دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت – لبنػػاف,
ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

َِٔ .مػػف تكمػػـ فيػػو كىػػك مكثػػؽ أك صػػالح الحػػديث ,لمحػػافظ محمػػد بػػف احمػػد الػػذىبي ,المتػػكفى سػػنة

ْٖٕىػ  ,تحقيؽ عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي ,ط .المدينة – السعكدية ,ط .األكلى ُِْٔىػ -
ََِٓـ.

َِٕ .مف كالـ أبي زكريا يحيػى بػف معػيف فػي الرجػاؿ ,ركايػة أبػي خالػد يزيػد بػف الييػثـ بػف طيمػاف
الدقاف ,تحقيؽ د .أحمد محمد نكر سيؼ ,ط .دار المأمكف لمتراث ,دمشؽ ,بيركت.

َِٖ .المنتتخػػب مػػف العمػػؿ لمخػػالؿ ,لإلمػػاـ مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد ,الشػػيير بػػابف
قدامػػة المقدسػػي ,المتػػكفى سػػنة َِٔىػ ػ  ,تحقيػػؽ طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف محمػػد ,ط .دار ال اريػػة

لمنشر كالتكزيع ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلىُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

َِٗ .المنتخ ػػب م ػػف مس ػػند أب ػػي محم ػػد عب ػػد ب ػػف يحمي ػػد ,المت ػػكفى س ػػنة ِْٗى ػ ػ  ,تحقي ػػؽ صػػػبحي
السامرائي ,محمد محمكد الصعيدم ,ط .عالـ الكتب ,مكتبة النيضة العربية ,بيركت – لبناف ,ط.
األكلى َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

َُِ .المنػػتظـ فػػي ت ػػاري الممػػكؾ كاألم ػػـ ,لإلمػػاـ أبػػي الف ػػرج عبػػد ال ػػرحمف بػػف عمػػي ب ػػف محمػػد ب ػػف
الجكزم ,المتكفى سنة ٕٗٓىػ  ,ط .دار صادر ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُّٖٓىػ.

ُُِ .المنتقػػى ,لمحػػافظ أبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف عمػػي بػػف الجػػاركد ,المتػػكفى سػػنة َّٕىػ ػ  ,تحقيػػؽ

مسعد بف عبد الحميد السعدني ,ط .دار الكتػب العمميػة ,بيػركت – لبنػاف ,ط .األكلػى ُُْٕى ػ -

ُٔٗٗـ.

ٕٓٗ

ُِِ .المنيػاج شػرح صػػحيح مسػمـ بػف الحجػػاج ,لإلمػاـ أبػي زكريػػا يحيػى بػف شػػرؼ النػككم ,المتػػكفى
سنة ٕٔٔىػ  ,ط .مكتبة الباز ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ.

ُِّ .منيج اإلماـ أبي عبد الرحمف النسائي في الجػرح كالتعػديؿ كجمػع أقكالػو فػي الرجػاؿ ,تػأليؼ د.
قاسـ عمي سعد ,ط .دار البحكث اإلسالمية ,إحياء التراث ,دبي – اإلمارات.

ُِْ .مػػنيج اإلمػػاـ النسػػائي فػػي إعػػالؿ الحػػديث فػػي سػػننو المجتبػػى د ارسػػة نظريػػة تطبيقيػػة ,رسػػالة
دكتكراة ,لعبد الرحمف بف نكيفع بف فالح السممي ,جامعة أـ القرل ,مكة – السعكديةُِْٖ ,ىػ.

ُِٓ .المنيؿ الركم فػي مختصػر عمػكـ الحػديث النبػكم ,لإلمػاـ الحػافظ بػدر الػديف محمػد بػف إبػراىيـ
بف جماعة ,المتػكفى سػنة ّّٕى ػ  ,تحقيػؽ د .محػي الػديف عبػد الػرحمف رمضػاف ,ط .دار الفكػر,

بيركت – لبناف ,ط .الثانية َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُِٔ .المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ ,لإلمػػاـ الحػػافظ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني البغػػدادم ,المتػػكفى
سػػنة ّٖٓىػ ػ  ,د ارسػػة كتحقيػػؽ د .مكفػػؽ بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد القػػادر ,ط .دار الغػػرب اإلسػػالمي,
بيركت – لبناف ,ط .األكلى َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ.

ُِٕ .مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو ,جمع كترتيب السيد أبك العاطي
النكرم ,أحمد عبد الرزاؽ عيد ,محمكد محمد خميؿ ,ط .عالـ الكتب ,بيركت  -لبناف ,ط .األكلى

ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُِٖ .المكضكعات مف األحاديث المرفكعات ,لإلماـ أبي الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمػد بػف
جعفر ابف الجػكزم ,المتػكفى سػنة ٕٗٓى ػ  ,تحقيػؽ د .نػكر الػديف بػف شػكرم بػف عمػي بكيػاجيالر,

ط .مكتبة أضكاء السمؼ ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُِٗ .المكطػػأ ,لإلمػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس المتػػكفى سػػنة ُٕٗىػ ػ  ,كيميػػو كتػػاب إسػػعاؼ المبطػػأ برجػػاؿ
المكطػػأ ,لإلمػػاـ جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي ,المتػػكفى سػػنة ُُٗىػ ػ  ,مراجعػػة نخبػػة مػػف

العمماء ,ط .دار ابف حزـ ,بيركت –لبناف ,ط .الثالثة ُُْٔىػ ُٗٗٔ -ـ.

َِِ .ميزاف اًلعتداؿ في نقد الرجاؿ ,لإلماـ الحافظ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي,
المتػػكفى سػػنة ْٖٕىػ ػ  ,كيميػػو ذيػػؿ مي ػزاف اًلعتػػداؿ ,لإلمػػاـ أبػػي الفضػػؿ عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػػيف

العراقي ,المتكفى سنة َٖٔىػ  ,تحقيؽ عمي محمد معكض ,عادؿ أحمد عبد المكجكد ,عبد الفتاح
أبك سنة ,ط .دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُْٔىػ ُٗٗٓ -ـ.

ُِِ .الناس كالمنسكخ مف الحديث ,ألبي حفص عمر بف أحمد بف شاىيف ,المتكفى سػنة ّٖٓى ػ ,
تحقيػػؽ د .محمػػد إب ػراىيـ محمػػد الحفنػػاكم ,ط .دار الت ػراث العربػػي ,القػػاىرة – مصػػر ,ط .األكلػػى

َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِِِ .النجػػكـ ال ازىػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرة ,لإلمػػاـ جمػػاؿ الػػديف أبػػي المحاسػػف يكسػػؼ بػػف تغػػرم
بػػردم ,المتػػكفى سػػنة ْٕٖى ػ  ,تقػػديـ كتعميػػؽ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف ,ط .دار الكتػػب العمميػػة,

بيركت – لبناف ,ط .األكلى ُُّْىػ ُِٗٗ -ـ.
ٖٓٗ

ِِّ .نزىة النظر في األلقػاب ,,لمحػافظ أحمػد بػف عمػي العسػقالني ,المتػكفى سػنة (ِٖٓق) تحقيػؽ
عبد الزيز السديدم ,ط مكتبة الرشد الرياض –السعكدية -ط األكلى َُْٗ. ُٖٗٗ-

ِِْ .النكػػت عمػػى كتػػاب ابػػف الصػػالح ,لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقالني ,المتػػكفى سػػنة
ِٖٓى ػ  ,تحقيؽ الشي العالمة ربيع بف ىادم المدخمي ,ط .دار اإلماـ أحمد ,مصر  -القاىرة,
ط .األكلى َُّْىػ ََِٗ -ـ.

ِِٓ .النكػت عمػى مقدمػة ابػف الصػػالح ,لمحػافظ أبػي عبػد اهلل محمػػد بػف عبػد اهلل الزركشػي ,المتػػكفى
سػػنة ْٕٗىػ ػ  ,تحقيػػؽ زيػػف العابػػديف بػػف محمػػد  ,ط .أض ػكاء السػػمؼ ,الريػػاض – السػػعكدية ,ط.

األكلى ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ.

ِِٔ .نياية اًلغتباط بمف رمي مف الركاة باًلختالط ,عمي الديف عمي رضا ,كىك تحقيؽ عمى كتاب
اًلغتباط بمف رمي بػاًلختالط ,لإلمػاـ برىػاف الػديف أبػي إسػحاؽ إبػراىيـ بػف محمػد بػف خميػؿ سػبط

بف العجمي ,ط .دار الحديث ,القاىرة – مصر ,ط .األكلى َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِِٕ .النياية في غريب الحديث كاألثر ,لإلماـ مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بػف محمػد الجػزرم
بػػف األثيػػر ,تحقيػػؽ عمػػي بػػف حسػػف بػػف عمػػي عبػػد الحميػػد ,ط .دار ابػػف الجػػكزم ,المممكػػة العربيػػة

السعكدية ,ط .األكلىُُِْ ,ىػ.

ِِٖ .ىػػدم السػػارم مقدمػػة فػػتح البػػارم بشػػرح صػػحيح البخػػارم ,لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر
العسقالني ,المتكفى سنة ِٖٓىػ  ,تحقيؽ محب الديف الخطيب ,قصي محب الديف الخطيب ,ط.

دار المعرفة ,بيركت – لبناف.

ِِٗ .الكافي بالكفيات ,لإلماـ صالح الديف خميؿ بف أيبػؾ الصػفدم ,المتػكفى سػنة ْٕٔى ػ  ,تحقيػؽ
أحمػػد األرنػػاؤكط  ,تركػػي مصػػطفى ,ط .دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ,بيػػركت – لبنػػاف ,ط .األكلػػى

َُِْىػ َََِ -ـ.

َِّ .كفيات األعياف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف ,لإلمػاـ أبػي العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف أبػي
بكر بف خمكاف ,المتكفى سػنة ُٖٔى ػ  ,تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ,ط .دار صػادر ,بيػركت – لبنػاف,

ط .السابعة ُْٗٗـ.

ُِّ .اليكاقيػػت كالػػدرر فػػي شػػرح نخبػػة ابػػف حجػػر ,تػػأليؼ محمػػد عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم ,تحقيػػؽ د.
المرتضى الزيف أحمد ,ط .مكتبة الرشد ,الرياض – السعكدية ,ط .األكلى َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ.

ٗٓٗ

فيرس الموضوعات
المكضكع

الصفحة

اإلىداء:

ِ
ّ

شكر وتقدير:

ٗ

الرموز المستخدمة في الرسالة:

ٓ

المقدمة:

ٔ

خطة البحث:
الفصل األول

المبحث األكؿ :اسمو ,كنسبو ,ككنيتو ,ككًلدتو  ,كنشأتو ,كطمبو لمعمـ
المطمب األكؿ  :اسمو ,كنسبو ,ككنيتو ,ككًلدتو

ُُ

المطمب الثاني  :نشأتو ,كطمبو لمعمـ

ُُ

المبحث الثاني :ذكر أشير شيكخو كتالميذه

المطمب األكؿ :ذكر أشير شيكخو

ُِ

المطمب الثاني :ذكر أشير تالميذه

ُّ

المبحث الثالث :مكانتو العممية  ,ثناء العمماء عميو
المطمب األكؿ  :مكانتو العممية

ُْ

المطمب الثاني  :ثناء العمماء عميو

ُٓ

المبحث الرابع  :عقيدتو  ,مذىبو الفقيي

ُٕ

المطمب األكؿ :عقيدتو

ُِ

المطمب الثاني  :مذىبو الفقيي

المبحث الخامس  :محنتو ككفاتو
المبحث السادس  :آثاره العممية
ِّ

المطمب األكؿ :الكتب المطبكعة

ِْ

المطمب الثاني :الكتب غير المطبكعة

الفصل الثاني

ِٔ

المبحث األكؿ :تحقيؽ اسـ الكتاب

المبحث الثاني :أىمية كتاب السنف الكبرل

ِٔ

المبحث الثالث :درجة األحاديث في السنف الكبرل

ِٖ

المبحث الرابع :منزلة السنف الكبرل بيف الكتب الستة

ِٗ

المبحث الخامس :أىـ مميزات منيج النسائي في السنف الكبرل

ُّ

المطمب األكؿ :طريقتو في الترتيب كالتبكيب

ُّ

المطمب الثاني :طريقتو في إيراد األحاديث

ّّ

المطمب الثالث :منيجو في التعميؿ

ّّ

المطمب الرابع :طريقتو في الجرح كالتعديؿ

ّٓ

٘ٓٗ

المطمب الخامس :أحكاـ اإلماـ النسائي عمى األحاديث

ّٕ

المطمب السادس :بياف غريب الحديث

ّٖ

المطمب الثامف :طريقة عرضو لألسانيد كالمتكف

ّٖ

ّٖ

المطمب السابع :الجانب الفقيي

المبحث السادس :تعريؼ اإلسناد  ,ك أىميتة
ُْ

المطمب األكؿ  :تعريؼ اإلسناد

ُْ

المطمب الثاني  :أىمية اإلسناد

ِْ

المبحث السابع :أنكاع اإلسناد
المطمب األكؿ  :اإلسناد العالي

ِْ

المطمب الثاني  :اإلسناد النازؿ

ّْ

المبحث الثامف :تعريؼ الرباعيات  ,بعض المصنفات التي جمعت األسانيد العالية
المطمب األكؿ :تعريؼ الرباعيات

المطمب الثاني :بعض المصنفات التي جمعت األسانيد العالية
الفصل الثالث :دراسة رباعيات اإلمام النسائي في السنن الكبرى

كتاب الطيارة

ْْ
ْْ
ْٔ

كتاب الصالة

ٖٔ

كتاب الجنائز

ُِٖ

كتاب الصياـ

ِّٓ

كتاب اًلعتكاؼ

ّْٓ

كتاب المحاربة

ّْٕ

خاتمة البحث :كتشمؿ عمى أىـ التكصيات كالنتائج

ُّٔ

ُِّ

كتاب الزكاة

ّْٔ

ممخص الرسالة

ّٔٔ

الفيارس العامة

فيرس اآليات القرآنية

ّٕٔ

فيرس األحاديث النبكية

َّٕ

فيرس األعالـ

ّٕٔ

فيرس المصادر كالمراجع

ّْٖ

ٗٓٙ

